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WSTĘP

Oddajemy Czytelnikom kolejny numer „Biuletynu Historycznego” 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Artykuły w nim zamieszczone 

napisali przede wszystkim tradycyjnie współpracujący z nami historycy 
Marynarki Wojennej oraz pracownicy Muzeum Marynarki Wojennej. Przy 
zróżnicowanej tematyce wszystkie prace zajmują się polskimi siłami morskimi. 
Dotyczą ludzi, okrętów, jednostek lądowych i instytucji oraz zakładów 
Marynarki Wojennej w latach przedwojennych, w czasie wojny i po niej. 
Poświęcone są m.in. problemom kadrowym, szkoleniowym i wychowawczym, 
analizują działania bojowe i uzbrojenie okrętów Polskiej Marynarki Wojennej. 
Rozpatrują również kwestie ochrony granicy morskiej po II wojnie światowej 
oraz inne zagadnienia. W numerze opublikowano także bibliografię publikacji 
pracowników Muzeum Marynarki Wojennej - od początków istnienia tej 
instytucji do dziś.

Na wstępie zamieszczono artykuł dr. Jarosława Tuliszki dotyczący 
przygotowania kadr do dowodzenia na najwyższych stanowiskach dowódczych 
Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej. Autor analizuje, czy kierowano na nie 
oficerów najlepiej przygotowanych i predestynowanych do ich zajmowania. 
W następnym opracowaniu kmdr por. rez. mgr Walter Pater obszernie 
przedstawia ewolucję zbrojenia okrętowego Marynarki Wojennej w latach 
1918-1947. Artykuł kmdr. por. dr. Mariusza Konarskiego prezentuje sylwetkę 
mata pilota Stefana Czerwińskiego na tle mniej znanego epizodu obrony 
Wybrzeża w 1939 roku, jakim były działania pododdziału lotniczego 
wydzielonego z Morskiego Dywizjonu Lotniczego - podporządkowanego 
dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża. Dwa kolejne opracowania dotyczą 
Polskiej Marynarki Wojennej na Zachodzie. Kmdr por. dr Jarosław Kroplewski 
podjął się analizy kształtowania morale i dyscypliny jej personelu w latach 
1939-1947 na tle zmieniającej się sytuacji polityczno-militarnej, zajmując się 
m.in. organizacją i funkcjonowaniem struktur oświatowo-wychowawczych. 
Z kolei dr hab. Tadeusz Kondracki pisze o początkach służby ścigaczy Polskiej 
Marynarki Wojennej w 1940 roku. Jest to część przygotowywanej do druku 
monografii działań ścigaczy Polskiej Marynarki Wojennej w latach II wojny 
światowej.
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Czasów powojennych sił morskich dotyczą trzy kolejne artykuły. 
Kpt. rez. dr Wojciech Mazurek przedstawia szkolenie bojowe piechoty morskiej 
Marynarki Wojennej w latach 1951-1962, zaś kmdr ppor. SG rez. dr Ireneusz 
Bieniecki opisuje próby nielegalnych przekroczeń polskiej granicy morskiej 
w latach 1965-1991. Nadmienić warto, że strzegła jej w tych latach również 
Morska Brygada Okrętów Pogranicza, podlegająca dowódcy Marynarki 
Wojennej. Z kolei kmdr por. SG w st. spocz. dr Grzegorz Goryński, zajmuje się 
„drewnowcami” - pierwszymi okrętami zbudowanymi przez Stocznię 
Marynarki Wojennej. Obszerny opis ich budowy oddaje realia niełatwej 
kooperacji w przemyśle stoczniowym w warunkach tzw. gospodarki planowej 
w latach 50. ubiegłego stulecia. W kolejnym artykule kontradm. w st. spocz. 
Hieronim Henryk Pietraszkiewicz omawia biografię admirała floty USA 
Chestera Nimitza, dowódcy Floty Pacyfiku w okresie II wojny światowej, 
tradycyjnie nie szczędząc czytelnikom osobistych dygresji. Następnie 
zamieszczono bibliografię publikacji pracowników Muzeum Marynarki 
Wojennej za lata 1953-2012, której sporządzenia podjął się mgr Jan Tymiński. 
Zapewne będzie ona pomocna dla badaczy piśmiennictwa wojskowego 
i dziejów MW RP.

Numer zamyka artykuł kmdr. por. rez. dr. Zbigniewa Wojciechowskiego 
o pierwszych latach wolności we wspomnieniach kmdr. Zbigniewa Węglarza - 
niezłomnego oficera floty wojennej i handlowej czasu wojny i pokoju.

Redakcja

6



Dr Jarosław TULISZKA

PRZYGOTOWANIE KADR DO DOWODZENIA 
NA NAJWYŻSZYCH STANOWISKACH 

DOWÓDCZYCH MARYNARKI WOJENNEJ 
II RZECZYPOSPOLITEJ

We wrześniu 1939 r. Wojsko Polskie przegrało zmagania wojenne 
z Wehrmachtem, który posłużył się nowatorską metodą prowadzenia 

działań wojennych. Polskie lotnictwo uległo pod polskim niebem Luftwaffe 
z uwagi na dużą przewagę liczebną i techniczną niemieckich samolotów. Polska 
flota skazana była również na klęskę w zetknięciu z Kriegsmarine z powodu jej 
przewagi siły i ilości okrętów. Okazało się jednak, że to nie niemieckie okręty 
pokonały naszą flotę. Wszystkie sześć polskich okrętów1 utraconych w wyniku 
działań wojennych zostało zniszczonych przez niemieckie samoloty2. To była 
również nowa jakość. Dopiero od tego momentu samolot udowodnił swoją siłę 
w zmaganiach na morzach. Trudno za taki stan rzeczy obwiniać dowództwo 
polskiej Marynarki Wojennej. Można prowadzić długotrwałe i nierozwiązywalne 
z historycznego punktu widzenia dyskusje, czy taki stan rzeczy można było 
przewidzieć i czy można było mu zapobiec.

Nie taki jest cel tego tekstu. O wiele wartościowsze będzie przeanalizowanie, 
czy obsada najwyższych stanowisk w Marynarce Wojennej była prowadzona 
z myślą o kierowaniu na te stanowiska oficerów najlepiej przygotowanych 
i predestynowanych do ich zajmowania. Jest to możliwe w oparciu o wiedzę na 
temat tych ludzi. Analiza taka będzie miała w sobie niewątpliwie czynnik oceny 
i przy możliwie jak największym obiektywizmie może być skażona 
przynajmniej częściowym subiektywizmem. Sądzę jednak, że jest warta 

1 Chodzi o okręty bojowe. Jeśli chodzi o okręty pomocnicze to sytuacja wyglądała podobnie - 
wszystkie sześć zatopionych okrętów zostało posłanych na dno przez bomby niemieckich 
samolotów.

2 Kontrtorpedowiec „Wicher”, stawiacz min „Gryf, okręt szkolny ,.Mazur” oraz trałowce .Mewa”, 
„Jaskółka”, „Czapla”. Jedynie w przypadku „Mewy” sprawa jest wątpliwa. Niektórzy podają, 
że ten uszkodzony wcześniej trałowiec stojący w porcie wojennym Hel zatonął w wyniku 
trafienia pocisku z niemieckiego kontrtorpedowca podczas bitwy artyleryjskiej 3 września.
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podjęcia próby jej sporządzenia i poddania pod dyskusję o charakterze 
historycznym.

Zacząć należy od określenia zakresu. Najwłaściwsze wydaje się wskazanie 
roku 1925 jako dolnej cezury. Doszło wówczas do zmiany na najwyższym 
stanowisku szefa KMW (nowy szef, kmdr Jerzy Świrski, piastował je aż do 
zakończenia drugiej wojny światowej). W obsadzie wszystkich najważniejszych 
stanowisk w marynarce nastąpiły zmiany. Nowy szef dobierał sobie nowych, 
własnych współpracowników. Można powiedzieć, że to naturalne. Jednak 
obejmując najwyższe stanowisko zadeklarował, że będzie dążył do uzdrowienia 
marynarki, między innymi w sprawach personalnych, poprzez:

- wyeliminowanie zbędnych i nieprzydatnych oficerów;
- preferowanie wśród pozostałych oficerów ludzi zdolnych, o dużej 

wiedzy i doświadczeniu;
- stałe doskonalenie podległego personelu poprzez szkolenia;
- stawianie na dyscyplinę służbową;
- sprawiedliwe awanse .3
Analiza doboru kadrowego na najważniejsze stanowiska wykaże, czy 

rzeczywiście deklaracja ta została wykonana w praktyce. Górną cezurę wyznacza 
dzień 1 września 1939 r., w którym rozpoczęła się wojna polsko-niemiecka.

Drugim ważnym elementem tej analizy jest wskazanie stanowisk 
służbowych, których będzie dotyczyła. Ograniczona ona została do minimum 
i obejmuje tylko najwyższe stanowiska w KMW i Dowództwie Floty w korpusie 
morskim. Są to zatem stanowiska: szefa KMW, szefa Sztabu KMW, dowódcy 
Floty, szefa Sztabu Dowództwa Floty. Obsadę personalną na tych stanowiskach 
w omawianym okresie przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Obsada personalna wybranych najwyższych stanowisk 
w Marynarce Wojennej w latach 1925-1939

Stanowisko Obsada stanowiska Data 
objęcia

Data 
zwolnienia

Szef KMW kmdr/kontradm. Jerzy Świrski 19.05.1925 17.09.1939
Szef Sztabu KMW kmdr ppor./kmdr por. dypl. Eugeniusz Solski 19.05.1925 22.06.1926

kmdr ppor. Marian Wolbek 1.07.1926 14.02.1929
kmdr dypl. Stefan Frankowski 13.05.1929 25.03.1933
kmdr por./kmdr Karol Korytowski 25.03.1933 17.09.1939

Dowódca Floty kmdr por./kmdr/kadm. Józef Unrug 19.05.1925 2.10.1939
Szef Sztabu
Dowództwa Floty

kmdr ppor. Karol Korytowski 19.06.1925 16.04.1929
kmdr ppor. dypl./kmdr por. dypl. Eugeniusz Solski 18.05.1929 31.12.1935
kmdr por. dypl./kmdr dypl. Marian Majewski 1.01.1936 2.10.1939

3 Mirosław Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 1988, s. 188-189.
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Chcąc mówić o dobrym czy niewłaściwym doborze na określone 
stanowiska należy wyznaczyć kryteria, jakie powinny być brane pod uwagę 
przy mianowaniu na nie. I tu pojawia się problem, gdyż prawnie unormowań 
tego rodzaju wyznaczników nie znalazłem. Były szczegółowe uregulowania 
dotyczące awansów na pierwszy stopień oficerski oraz wymogów, jakie 
należało spełnić do awansowania na kolejne stopnie4. Nie ma w tych aktach 
prawnych kryteriów, jakie należało spełnić przy mianowaniu na określone 
stanowisko. Stąd należy przyjąć, że zależało to jedynie od decyzji osoby 
wyznaczającej. Osobą wyznaczającą w przypadku mianowania szefa KMW 
i dowódcy Floty był prezydent RP5, który uwzględniał wniosek ministra spraw 
wojskowych. Na pozostałe wyższe stanowiska mianował minister spraw 
wojskowych, ale de facto było to jedynie zatwierdzanie propozycji szefa KMW.

Nie można też stworzyć sztucznie takich kryteriów, biorąc pod uwagę na 
przykład dzisiejsze wymogi, gdyż ulegnie zatraceniu obiektywizm związany 
z zupełnie innymi uwarunkowaniami tamtych i dzisiejszych czasów. Można 
jedynie mówić o katalogu pożądanych cech charakteru, wykształcenia, 
umiejętności i doświadczenia zawodowego, jakie powinien mieć na względzie 
ówczesny szef KMW. dobierając określonych oficerów na najwyższe 
stanowiska w Marynarce Wojennej. Podobnie taki katalog można stworzyć 
również w odniesieniu do stanowiska samego szefa KMW. Podkreślenia 
wymaga jednak fakt, że te zestawienia nie są formalne, a mają jedynie posłużyć 
do możliwie jak najdalej idącego zobiektywizowania podjętej analizy.

Biorąc to wszystko pod uwagę wydaje się, że oficerowie na najwyższych 
stanowiskach w Marynarce Wojennej II Rzeczypospolitej powinni posiadać 
odpowiednio znaczny staż służby, duże doświadczenie zawodowe na różnych 
stanowiskach, a w związku z tym odpowiednio długi staż pływania na okrętach, 
dowodzenia okrętami, dowodzenia zespołami okrętów, pracy w sztabie. 
Kandydat przebiegiem swej dotychczasowej służby zasługiwał na mianowanie 
go na odpowiednie stanowisko. Poza tym, oprócz walorów osobistej prezencji, 
kultury, sposobu bycia, oficer taki powinien wykazywać się odpowiednimi 
predyspozycjami do kierowania zespołami ludzkimi. Wydaje się, że taka 
pozycja w hierarchii marynarki wymagała również posiadania wyższego 
wykształcenia wojskowego. W Polsce okresu międzywojennego nie było szkoły 
wojskowej realizującej takie studia dla oficerów marynarki6. Na podstawie 

4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów polskiej 
Marynarki Wojennej; rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1925 r. 
o zasadach dotyczących starszeństwa przy awansach, sposobu przeprowadzania wyboru, oraz 
kwalifikowania oficerów polskiej Marynarki Wojennej; rozporządzenie ministra spraw 
wojskowych z dnia 27 stycznia 1938 r. w sprawie wykonania dekretu prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.

5 Z kontrasygnatą premiera.
6 Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie kształciła jedynie oficerów wojsk lądowych, chociaż kończyli 

ją również oficerowie lotnictwa. Nie posiadała jednak możliwości kształcenia oficerów marynarki 
ze względu na brak fachowych kadr oraz brak możliwości realizowania staży na okrętach.
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umowy z Francją aż do początku lat trzydziestych Polska mogła wysyłać 
pojedynczych oficerów na wyższe studia do Ecole de Guerre Navale. Po jej 
ukończeniu absolwenci mogli przy stopniu wojskowym dopisywać „dyplomowany”. 
Pomimo pewnych niedostatków tych studiów7 polskiej Marynarce Wojennej 
w tym okresie udało się wykształcić w tej szkole 10 oficerów, więc potencjał 
do obejmowania stanowisk odpowiednich do ich kwalifikacji był.

Szef KMW, kmdr Jerzy Swirski, objął to stanowisko w sposób 
niezwykły. Jego poprzednik, wiceadm. Kazimierz Porębski, złożył dymisję 
w związku z politycznymi aspektami afery natury gospodarczej, która została 
ujawniona w Marynarce Wojennej8 9. Tę tzw. „aferę minową” skutecznie 
wykorzystał Swirski. Wysłał memoriał do ministra spraw wojskowych 
pt. Główne wytyczne dla sanacji Marynarki Wojennej. Odpis otrzymał między 
innymi również będący w stanie spoczynku kmdr por. Józef Unrug. Memoriał 
zawierał bardzo ostrą krytykę przełożonego - wiceadm. Porębskiego oraz 
projekt uzdrowienia MW poprzez pozbycie się nieprzydatnych oficerów i inne 
działania sanacyjne. W czasie podróży pociągiem na początku maja 1925 r. na 
jednym z postojów minister spraw wojskowych gen. Sikorski przypadkowo 
spotkał Swirskiego i zaprosił go do swojej salonki na rozmowę. Nieznany jest 
jej przedmiot. 7 maja 1925 r. Świrski wysłał również list do Unruga. Zawarł 
w nim kolejną krytykę KMW oraz przedstawił wyraźną sugestię, że najlepszym 
kandydatem na stanowisko szefa KMW po odejściu Porębskiego byłby on sam. 
Teraz z kolei Unrug 10 maja 1925 r. napisał list do Sikorskiego, w którym ostro 
krytykował Porębskiego, jako człowieka niezdolnego do kierowania marynarką. 
Na jego miejsce w sposób jednoznaczny proponował wyznaczyć Świrskiego. 
Sytuacja polityczna spowodowała, że Sikorski przyjął dymisję Porębskiego, 

7 Programy szkolenia dla polskich oficerów różniły się od tych, które były przeznaczone dla 
oficerów francuskich. Polskich oficerów studiujących w tej uczelni nie dopuszczono do ujawniania 
najnowszych osiągnięć wojskowej taktyki i techniki morskiej. Niektóre praktyczne ćwiczenia 
realizowane we flocie francuskiej były niedostępne dla polskich oficerów. Czesław Ciesielski, 
Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 162.

8 Na początku 1925 r. Komisja do Przeprowadzenia Dochodzeń Administracyjnych w KMW 
ujawniła szereg nieprawidłowości przy realizacji dostaw wojskowych i w gospodarce 
materiałowej w Samodzielnym Referacie Broni Podwodnej KMW. Na wniosek tej komisji 
powołano inną komisję do zbadania stanu technicznego materiałów pochodzących z zakupów. 
Ujawniono nadużycia kierownika referatu i zawiadomiono Korpus Kontrolerów. Szef Korpusu 
Kontrolerów powiadomił o tym fakcie posła Bogusława Miedzińskiego, który sprawę tę 
niezwykle nagłośnił na forum Sejmu w celu dokonania przy tej okazji osobistych rozgrywek 
politycznych. Porębski 25 stycznia 1925 r. zawiesił w czynnościach służbowych kmdr. ppor. 
Jana Bartoszewicza-Stachowskiego, kierownika SRBP. Na rozkaz ministra spraw wojskowych
9 kwietnia zawiesił w czynnościach służbowych również swojego kolegę, szefa Służby 
Technicznej KMW, gen. bryg. inż. Tadeusza Bcbrowskiego. Niebawem Bartoszewicz-Stachowski 
został aresztowany, potem osądzony i skazany. CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.286. Rozkaz 
Oficerski KMW nr 5 z dnia 25 stycznia 1925 r.; CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.286. Rozkaz 
Oficerski KMW nr 12 z dnia 9 kwietnia 1925 r.; W. Francki, Wspomnienia z Marynarki 
Wojennej, „Nasze Sygnały”, 1973 nr 130, s. 19; Zbigniew Machaliński, Admirałowie polscy 
1919-1950, Warszawa 1993, s. 79.
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a na jego miejsce powołał Świrskiego9. Nie był więc to dobór poparty dokładną 
analizą ewentualnych innych kandydatów. Spójrzmy więc, czy Świrski spełniał 
wymogi, które określiliśmy powyżej.

Swoją służbę rozpoczął w rosyjskiej marynarce wojennej ukończywszy, 
jak wielu innych późniejszych polskich oficerów Marynarki Wojennej, rosyjską 
szkołę oficerów pokładowych, tzw. Morski Korpus w Petersburgu. Pierwszy 
stopień oficerski uzyskał w 1902 r. Nie nabył doświadczeń w czasie wojny 
japońsko-rosyjskiej 1904-1905, gdyż przez cały ten okres był chory. Gdyby nie 
ta choroba zapewne doświadczenia takie posiadałby, gdyż był przydzielony do 
składu załogi krążownika „Askold”, który czynnie uczestniczył w walkach9 10. 
Po roku 1905 przechodził wiele szczebli kariery oficera na różnych okrętach 
carskiej floty. Nigdy jednak nie dowodził okrętem, ani nie był nawet zastępcą 
dowódcy. W 1908 r. ukończył kurs oficerów nawigacyjnych. Początkowo 
awansował w stopniu zgodnie z pragmatyką, ale powyżej stopnia kapitana 
w ciągu pięciu lat został komandorem. W dalszym ciągu w jego karierze nie 
było dowodzenia okrętem, ani tym bardziej zespołem okrętów. Od 1911 r., czyli 
po 9 latach od uzyskania stopnia oficerskiego, nie pływał już. Służył w sztabach: 
dowództwa dywizjonu torpedowców, dowództwie biygady pancerników, a w czasie 
I wojny światowej w Dowództwie Floty Morza Czarnego. Nie nabył więc 
również bezpośrednich doświadczeń bojowych podczas czteroletniej wojny 
światowej, 18 maja 1918 r. zakończył służbę w rosyjskiej marynarce i pół 
miesiąca później znalazł się na stanowisku szefa Głównego Sztabu Morskiego 
Ministerstwa Marynarki Hetmanatu Ukrainy. W międzyczasie związał się 
z Komitetem Naczelnym Wojsk Polskich na Wschodzie. Na telegraficzne 
wezwanie gen. Józefa Hallera 3 lutego 1918 r. pojechał do Paryża, gdzie wszedł 
w skład Komitetu Narodowego Polskiego. Stamtąd na własną prośbę w kwietniu 
1919 r. przybył do Warszawy, gdzie po zgłoszeniu się do służby w nowo 
tworzonej Marynarce Wojennej został od razu mianowany szefem Sekcji 
Organizacyjnej Departamentu Spraw Morskich MSWojsk. z jednoczesnym 
pełnieniem obowiązków zastępcy szefa tegoż departamentu. Trzy miesiące 
później był już na stanowisku zastępcy szefa DSM. Po uzyskaniu dostępu 
do morza i powstaniu tam Dowództwa Wybrzeża Morskiego Świrski został jego 
pierwszym dowódcą - od 7 marca 1920 r. Miał wówczas 38 lat i ponad 20 lat 
stażu służby. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. zastępował w Warszawie 
wiceadm. Porębskiego na stanowisku szefa DSM11. W 1925 r. awansował 

9 Jerzy Kłossowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970 s. 230; M. Kułakowski, 
Marynarka..., s. 179-183; Z. Machaliński, Admirałowie..., s. 80-81; Andrzej Suchcitz, Komandor 
Świrski i sanacja Marynarki Wojennej w 1925 r., „Zeszyty Historyczne”, 1988 z. 84, s. 33-40,42-46.

10 Świrski zachorował w październiku 1903 r. i został przydzielony ewidencyjnie do 8. Załogi 
Morskiej w Petersburgu.

11 Porębski wraz z 15 oficerami DSM udał się na front, gdzie objął dowodzenie odcinkiem obrony 
„Zegrze-Dębe”.
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na szefa KMW (19 maja)12. Z podsumowania wynika, że głównodowodzącym 
polską Marynarką Wojenną został oficer 43-letni oficer w stopniu komandora 
mający za sobą 26 lat służby, w tym 7 lat doświadczenia w pływaniu 
na okrętach różnych klas. Nigdy nie był zastępcą dowódcy lub dowódcą okrętu. 
Nie dowodził żadnym zespołem okrętów. Nie ukończył wyższej szkoły 
wojskowej, ale posiadał czteroletnie doświadczenie w pracy sztabowej.

W omawianym okresie na stanowisku szefa Sztabu KMW było czterech 
oficerów. Pierwszy z nich, kmdr ppor. dypl. Eugeniusz Solski, ukończył jako 
pierwszy polski oficer Ecole de Guerre Navale w 1923 r. Był też jednym 
z najmłodszych jej polskich absolwentów. Miał wówczas 28 lat i dziesięcioletni 
staż służby. Osobą kierującą go do tej szkoły był poprzedni szef KMW, 
wiceadm. Porębski, ale na stanowisko szefa Sztabu został mianowany w tym 
samym dniu, w którym Świrski obejmował stanowisko szefa KMW. Staż 
w pływaniu na okrętach zdobywał we flocie rosyjskiej. Nie było go wiele 
(5 lat), ale w większości w czasie działań I wojny światowej. Po rewolucji 
październikowej przedostał się do Francji. Wstąpił do Armii Hallera. Dzięki 
temu miał okazję ukończyć francuski kurs sztabowy, ale wojsk lądowych. 
Do Polski powrócił z Armią Hallera w kwietniu 1919 r. Po przyjęciu 
do polskiej MW nie miał okazji pływać, gdyż ta nie posiadała jeszcze okrętów. 
Weryfikacja stopni była dla niego korzystna, gdyż w wieku 28 lat i po 10 latach 
służby przyznano mu stopień kmdr. ppor. Wysłano go też do Ecole de Guerre 
Navale. Podczas pobytu we Francji miał okazję poznać polskiego attache 
wojskowego, mjr. Józefa Becka. Ta znajomość nie pozostała bez wpływu na 
jego dalszą karierę. Po powrocie ze szkoły aż do czasu mianowania na szefa 
Sztabu KMW był kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego 
tegoż kierownictwa. Nie miał w swojej karierze dowodzenia okrętami lub 
zespołami okrętów. Nie posiadał również doświadczenia w pracy sztabowej. 
Trudno powiedzieć, czy nominacja Solskiego na stanowisko szefa Sztabu 
KMW była dokonana z woli Świrskiego czy też bez jego woli, a na podstawie 
protekcji (wiek 32 lata, 14 lat stażu służby). Solski pozostawał na nim przez 
rok. Ze względu na skąpy materiał archiwalny i brak odnośnych informacji 
w relacjach współczesnych trudno też dociec, co było powodem odwołania go 
ze stanowiska po roku urzędowania (późniejsza kariera zawodowa nie wskazuje 
na brak do niego zaufania ze strony Świrskiego13 lub możliwy jest mocny 
protektorat ze strony wpływowej osoby, takiej, z którą nawet Świrski musiał się 
liczyć). Jest możliwe, że przyczyną jego dymisji była konieczność uzupełnienia 
stażów pływania. Solski kolejno obejmował dowództwo dywizjonów, najpierw 

12 CAW, Akta personalne Jerzego Świrskiego, sygn. AP 12360.
13 Chociaż na awans ze stopnia kmdr. por. na kmdr, czekał ponad 11 lat (od 15 sierpnia 1924 r. 

do 19 marca 1936 r.).
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ćwiczebnego (1927-1928), a potem torpedowców (1928-1929)14. Nie można 
również wykluczyć, że był to jedynie pretekst do zwolnienia stanowiska dla 
protegowanego Świrskiego, kmdr. ppor. Mariana Wolbeka. Można powiedzieć, 
że jedynym warunkiem, jaki do objęcia tego stanowiska Solski spełniał, było to, 
że był oficerem dyplomowanym. W 1929 r. Świrski mianował Solskiego 
szefem Sztabu Dowództwa Floty, chociaż w tym czasie wakowało stanowisko 
szefa Sztabu KMW. Tym razem jednak, pomimo zajmowania niższego 
stanowiska, Solski mógł się wykazać stosunkowo dużym jak na możliwości 
MW stażem w dowodzeniu zespołami okrętów (2 lata). Był jednak w dalszym 
ciągu człowiekiem młodym (36 lat) o średnim stażu służby (18 lat). Oprócz 
służby w marynarce wykorzystywano go również jako eksperta w sprawach 
morskich na niwie dyplomatycznej15. Wiązało się to z wieloma wyjazdami, 
które siłą rzeczy musiały odbijać się na codziennej pracy podległego mu sztabu. 
Pomimo tego szefem Sztabu Dowództwa Floty był przez sześć lat i pół roku, 
a potem powierzono mu dowództwo Odcinka Wybrzeża Morskiego. Niedługo 
potem zmarł w młodym wieku (44 lata)16.

Jak już wyżej było wspomniane, Solskiego na stanowisku szefa Sztabu 
KMW zastąpił kmdr ppor. Marian Wolbek. Postać to niezmiernie interesująca 
i intrygująca. W wieku 25 lat ukończył Uniwersytet Piotrogrodzki17 i uzyskał 
cenny zawód prawnika-rolnika. Trwała już jednak wojna i czymś powodowany 
Wolbek w 1915 r. zgłosił się na ochotnika na Kurs Gardemarynów Marynarki 
w Piotrogrodzie. Podczas staży na torpedowcach brał udział w walkach 
na Morzu Czarnym18. Kurs gardemarynów ukończył w 1917 r. i uzyskał pierwszy 
stopień oficerski. Służył na trałowcu na Morzu Białym. Przez pół roku był 
później dowódcą tego trałowca19. Po rewolucji październikowej przeniesiono go 
do Głównego Sztabu Morskiego w Piotrogrodzie. W lutym 1918 r. zwolniony 
został do rezerwy. Wyjechał do majątku ojca na Litwę, a w styczniu 1919 r. 
postanowił pojechać do Warszawy i zgłosić się do Wojska Polskiego. Tu trafił 
do Marynarki Wojennej. Najpierw do Pułku Morskiego. Potem służył 
na okrętach. Przez 7 miesięcy był dowódcą trałowca „Jaskółka” i jednocześnie 
dowódcą Dywizjonu Minowców. W październiku 1921 r. przeniesiony został 
do Sztabu Dowództwa Wybrzeża Morskiego. W tym czasie dowódcą Wybrzeża 

14 CAW, Akta personalne Eugeniusza Solskiego, sygn. AP 24800, Kwestionariusz; Kadry 
morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I. Korpus oficerów 1918-1947, 
pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 1996, s. 433.

15 Znał języki: francuski, angielski i rosyjski.
16 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 433.
17 Po wybuchu I wojny światowej, w której Cesarstwo Rosyjskie było w przeciwnym obozie niż 

Cesarstwo Niemieckie, Rosjanie zmienili niemiecko brzmiącą nazwę miasta Petersburg 
na Piotrogród.

18 Wziął udział w starciu z bułgarskimi wodnosamolotami pod Warną oraz w bitwie pod 
Synopem z niemieckim krążownikiem „Breslau”.

19 Trałowiec ten w tym czasie wykorzystywano do akcji trałowania min oraz konwojowania 
statków handlowych.
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Morskiego był Świrski. Z racji prawniczego wykształcenia krótko był oficerem 
sądowym w sądzie marynarskim w Pucku. W listopadzie 1921 r. mianowano go 
dowódcą torpedowca „Podhalanin”, by cztery miesiące później przenieść na 
dalekie Polesie. Tam w Pińsku objął na prawie trzy lata wysokie stanowisko 
dowódcy Flotylli Pińskiej. Świrski ściągnął go z powrotem do Dowództwa 
Floty, tym razem na stanowisko szefa Sztabu - 20.11.1924 r. Miesiąc po objęciu 
stanowiska szefa KMW przez Świrskiego, Wolbek zdał obowiązki szefa Sztabu 
Dowództwa Floty i przeniósł się do Warszawy na stanowisko kierownika 
Wydziału Organizacyjnego KMW. Po roku Solski zwolnił stanowisko szefa 
Sztabu KMW i objął je właśnie Wolbek. Był wówczas w stopniu kapitana 
marynarki, miał prawie 37 lat i za sobą 10 lat służby. W tak krótkim okresie 
zyskał, co prawda, kilkumiesięczne doświadczenie wojenne, dowodził okrętami 
w sumie prawie 17 miesięcy, dywizjonem okrętów przez 7 miesięcy, dużą 
jednostką, co prawda - rzeczną, przez ponad 2 lata. Do tego można jeszcze 
dodać pół roku na stanowisku szefa Sztabu Dowództwa Floty. Posiadał wyższe 
studia cywilne (rzadkość w tamtych czasach), ale nie ukończył wyższych 
studiów wojskowych. Nie przeszedł żadnych szkoleń. To wydaje się było zbyt 
małym dorobkiem, żeby objąć stanowisko szefa Sztabu KMW. Tego samego 
zdania był Sztab Generalny, który posiadał wpływ na obsadę tego stanowiska 
w Marynarce. Jednak kandydaturę Wolbeka usilnie forsował Świrski i, pomimo 
trudności, wygrał tę batalię. Skąd takie mocne poparcie szefa KMW dla 
młodego i niedoświadczonego oficera? To kolejna zagadka przedwojennej 
marynarki. Wśród oficerów MW krążyły różne domysły, niepotwierdzone 
jednak żadnymi dowodami. Nawet wobec faktu zrozumiałej zawiści wobec 
faworyzowania jednego oficera kosztem innych nie przedostały się do wiadomości 
publicznej plotki lub pomówienia. Nie stwierdzono powiązań rodzinnych, 
szczególnych uzdolnień Wolbeka, choć pracowitości, odwagi i wielu innych 
bardzo zacnych cech nie można mu odmówić20. Bezsporne jest jednak to, że z jakiś 
powodów Świrski miał do Wolbeka szczególny stosunek. Potwierdzeniem tego 
jest również fakt, że Wolbek, będąc kawalerem i nie posiadając własnego 
lokum, mieszkał u państwa Świrskich. Nie było dobrze widziane wśród 
pozostałych oficerów, tym bardziej, że mogło wywoływać kolejne niepotrzebne 
domysły21.

20 Na przykład za udział w bitwie pod Ostrołęką 4 sierpnia 1920 r. Wolbek został przedstawiony 
do odznaczenia. W uzasadnieniu napisano: „(...) będąc komendantem I Baonu, swoim spokojem 
i rozporządzeniem był przykładem dla swych ludzi i oficerów; po bitwie (...) objął dowództwo 
nad I Baonem i zawdzięczając jemu I Baon był wyprowadzony wraz z taborami w bardzo 
ciężkich warunkach przy nacierającym nieprzyjacielu (...)”. CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.4., 
Pismo d-cy Pułku Morskiego z dnia 4 września 1920 r. do szefa DSM. Odznaczony został 
Krzyżem Virtuti Militari.

21 CAW, Akta personalne M. Wolbeka, sygn. AP 465+7828, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej 
za rok 1921; CAW, Akta personalne M. Wolbeka, sygn. 465+7828, Karta ewidencyjna; 
J. Kłossowski, Wspomnienia..., s. 296.
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Coś być może dotarło do wyżej postawionych w hierarchii wojskowej, 
bo nagle w 1929 r. Biuro Personalne MSWojsk. przeniosło w stan spoczynku 
kmdr. ppor. Wolbeka. Odbyło się to bez jakichkolwiek uzgodnień z szefem 
KMW. Świrski usiłował walczyć o zachowanie Wolbeka w służbie. Próbował 
nawet przekonać o tym generalnego inspektora Sił Zbrojnych i jednocześnie 
ministra spraw wojskowych, marszałka Piłsudskiego. W Biurze Personalnym 
groził, że sam złoży dymisję. Wszystko to okazało się bezskuteczne i Wolbek 
z dniem z dniem 31 marca 1929 r. przeszedł w stan spoczynku.

Świrski po otrząśnięciu się z niepowodzenia podjął kolejną batalię - 
o następcę Wolbeka na stanowisku szefa Sztabu KMW. Tym razem udało się. 
Został nim kmdr dypl. Stefan Frankowski. Swoją karierę rozpoczynał również 
w carskiej flocie. Był absolwentem Morskiego Korpusu z 1908 r. Zdążył 
również ukończyć szkołę ekonomiczną w Kijowie. Do 1912 r. służył jako oficer 
pokładowy na torpedowcach, a od tego roku na pancernikach „Cesarewicz” 
i „Sława” jako oficer nawigacyjny - przeszedł roczny kurs nawigacyjny. 
Na „Cesarewiczu” został go wybuch I wojny światowej. Od marca 1917 r. 
służył w Sztabie II Brygady Pancerników na stanowisku sztabowego oficera 
nawigacyjnego. Podobnie jak inni oficerowie polskiego pochodzenia w służbie 
rosyjskiej po rewolucji październikowej został zwolniony ze służby (1 marca 
1918 r.). Zgłosił się do Wojska Polskiego, gdzie 22 stycznia 1919 r. otrzymał 
przydział do MW. Po podaniu się do dymisji kierującego marynarką kmdr. 
Bogumiła Nowotnego przez krótki czas pełnił obowiązki szefa Sekcji 
Marynarki (w wieku 32 lat, ze stażem służby 14 lat i stopniem kapitana 
marynarki). Po niespełna dwóch miesiącach zdał je mianowanemu na to 
stanowisko kontradm. Porębskiemu. Sam zaś w końcu czerwca 1920 r. został 
odkomenderowany do dyspozycji Naczelnego Dowództwa WP. Skierowano go 
do Szwecji na stanowisko attache morskiego. Słał stamtąd bardzo obszerne 
meldunki. Po powrocie z dniem 1 maja 1921 r. zajmował kolejne stanowiska 
szefów wydziałów w DSM i KMW. W 1923 r., jako drugi z kolei polski oficer 
marynarki, uzyskał skierowanie na studia w Ecole de Guerre Navale, które 
ukończył w 1925 r. Po powrocie z Francji wyznaczono Frankowskiego na 
dowódcę Dywizjonu Torpedowców. Pozostawał na tym stanowisku do końca 
września 1926 r. Przez prawie trzy kolejne lata pełnił służbę jako komendant 
Oficerskiej Szkoły MW22 w Toruniu23. W wieku 42 lat, po 24 latach służby 
został mianowany 13 maja 1929 r. szefem Sztabu KMW. Przejście w 1933 r. na 
kolejne stanowisko - dowódcy Obrony Wybrzeża Morskiego - według Jerzego 
Kłossowskiego - miało charakter przeniesienia karnego. Frankowski, jako szef 
Sztabu KMW, pozostawił tajny dokument niezabezpieczony przed dostępem 
osób postronnych24. Faktycznie - było to stanowisko niższe w hierarchii, 

22 19 października 1928 r. zmieniono nazwę szkoły na Szkołę Podchorążych MW.
23 CA W, Akta personalne S. Frankowskiego, sygn. AP 1364, Karta ewidencyjna i Główna karta 

ewidencyjna.
24 J. Kłossowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970, s. 319.
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podległe dowódcy Floty, ale jedno z wyższych w MW. W lipcu 1939, w obliczu 
zagrożenia wojennego, jego kompetencje zostały okrojone o sprawy związane 
z obroną od strony lądu. Wydzielono stanowisko dowódcy Lądowej Obrony 
Wybrzeża i powierzono je oficerom lądowym. W związku z tą zmianą 
Dowództwo Obrony Wybrzeża przekształcono w Morską Obronę Wybrzeża. 
Według Stanisława Ordona podział taki był efektem nie posiadania 
odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia Frankowskiego do kierowania 
walkami na lądzie oraz brakiem zaplecza w postaci sztabu25. Jest to prawda. 
Ale należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną okoliczność. Z powodu choroby 
dowódcy Floty kontradm. Unruga w kwietniu 1939 r. zastępował go Frankowski. 
Z kolei Frankowskiego na stanowisku dowódcy OWM zastąpił sprowadzony 
z Pińska dowódca tamtejszej Flotylli Rzecznej, kmdr Witold Zajączkowski. 
Po rozejrzeniu się na miejscu stwierdził rażące zaniedbanie w zakresie obronności 
Wybrzeża. Swoje krytyczne uwagi przekazał wyżej. Nie należy wykluczać tego, 
że reorganizacji dokonano na podstawie uwag Zajączkowskiego26. Nie stawia to 
dokonań Frankowskiego na tym stanowisku w korzystnym świetle.

Frankowski posiadał staż służby na okrętach, i to dużych, dzięki służbie 
w carskiej marynarce wojennej. Jako oficer nawigacji przebył również roczny 
staż sztabowy w Brygadzie Pancerników. Jednak po przejściu do polskiej MW, 
będąc jeszcze młodym oficerem, nie służył już na okrętach. Zajmował dość 
eksponowane stanowiska w DSM i KMW. Odbył wyższe studia wojskowe 
we Francji. Będąc oficerem dyplomowanym został mianowany dowódcą 
Dywizjonu Torpedowców, mimo że nigdy w swojej karierze nie dowodził 
okrętem. Logistyczne w sumie stanowisko komendanta Oficerskiej Szkoły MW 
nie niosło ze sobą doświadczeń w zakresie strategicznych wojen morskich. 
Pomimo tego Świrski zabiegał o to, ażeby to właśnie on został w 1929 r. szefem 
Sztabu KMW. Poza wyższymi studiami wojskowymi trudno się tu dopatrzyć 
innej motywacji takiej decyzji.

Ostatnim przed wybuchem II wojny światowej szefem Sztabu KMW był 
Karol Korytowski. Z racji urodzenia się w Krakowie, jako poddany Franciszka 
Józefa I, swoją pasję marynarską mógł rozwijać jedynie we flocie austro- 
-węgierskiej. Rozpoczął ją po zdaniu matury w 1911 r. w szkole aspirantów 
morskich w Poli, a potem szkole kadetów morskich. Awans na pierwszy stopień 
oficerski uzyskał w 1914 r. W czasie wojny pływał na torpedowcach i pancerniku. 
Po wstąpieniu do polskiej MW w 1921 r. został zweryfikowany w stopniu 
kmdr. ppor. (w wieku 29 lat, po 10 latach służby). Przez pół roku był 
pierwszym dowódcą jednej z dwóch zakupionych kanonierek. Do 1933 r. jego 
dalsza kariera w MW związana była ze szkolnictwem, z przerwą na 
sprawowanie funkcji szefa Sztabu Dowództwa Floty. Najpierw przez 4 lata był 

25 Stanisław Ordon, Polska Marynarka Wojenna 1918-1939. Problemy prawne i ekonomiczne, 
Gdynia 1966, s. 113-114.

26 Ireneusz Bieniecki, Komandor Witold Zajączkowski (1892-1977) - dowódca Flotylli Pińskiej, 
„Przegląd Morski”, 1990 nr 4, s. 61.
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komendantem Szkoły Specjalistów Morskich, potem przez kolejne 4 lata 
szefem Sztabu Dowództwa Floty i znowu przez 4 lata komendantem Szkoły 
Podchorążych MW. Od 25 marca 1933 r. aż do wybuchu wojny był szefem 
Sztabu KMW. Sztab Dowództwa Floty objął w wieku 33 lat mając za sobą 
niecałe 14 lat służby. Jego doświadczenie to czteroletnie pływanie na okrętach 
i półroczne dowodzenie okrętem. Nie posiadał wyższych studiów wojskowych. 
Przy objęciu stanowiska szefa Sztabu KMW zmianie uległy jedynie jego wiek 
i staż służby. Ośmioletnie administrowanie szkołami wojskowymi nie wnosiło 
zbyt wiele doświadczenia potrzebnego na stanowisku szefa sztabu. W świetle 
wspomnień Jerzego Kłossowskiego najcenniejsze u Korytowskiego była jego 
lojalność i oddanie. Był człowiekiem, który zajmował stanowisko - 
uniemożliwiając objęcie go przez oficera, do którego przełożony nie posiadałby 
odpowiedniego zaufania. Twierdził, że był człowiekiem inteligentnym, ale 
nienarzucającym się i starającym się pozostawać w cieniu27. Bardzo wymowny 
jest fakt, że Korytowski jako szef Sztabu KMW nic nie wiedział o tym, 
że w lipcu 1939 r. baterie artylerii przeciwlotniczej MW na Półwyspie Helskim 
otrzymały rozkaz Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych strzelania do niemieckich 
samolotów naruszających polską przestrzeń powietrzną oraz że takie wypadki 
miały miejsce w okresie od maja do lipca tegoż roku28.

Na stanowisku dowódcy Floty do 1939 r. było tylko dwóch ludzi: 
do 1925 r. Świrski i od 1925 r. Unrug. Ten ostatni objął tę funkcję niewątpliwie 
za sprawą Świrskiego. Obaj współpracowali już wcześniej. Kiedy Swirski 
został dowódcą Wybrzeża Morskiego, Unrug znalazł się na stanowisku 
szefa jego Sztabu. Obaj również czynnie współdziałali przygotowując, wbrew 
ówczesnemu szefowi DSM, wiceadm. Porębskiemu, projekt reorganizacji 
MW29, który wszedł w życie od 1 stycznia 1922 r. Nagle, w grudniu 1923 r., 
Unrug przeszedł w stan nieczynny30 i osiadł w swoim majątku 

27 J. Bartlewicz, Wspomnienia ze służby w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1918-1939. 
Relacja w MMW, t. 11, s. 124-125; J. Kłossowski, Wspomnienia..., s. 267.

28 Włodzimierz Steyer, Samotny półwysep, Poznań 1969, s. 25.
29 Trzecim autorem tego projektu był kmdr Czesław Petelenz.
30 Według Jerzego Kłossowskiego odejście było spowodowane antagonizmem pomiędzy Unrugiem 

a jego oficerami, rówieśnikami wywodzącymi się z byłego zaboru rosyjskiego. Różnice 
wynikły na tle psychologicznym, w mentalność^ stylu pracy i tradycji. Zatarg z oficerami floty, 
jako powód odejścia, podali również badacze dziejów MW - M. Kułakowski i S.M. Piaskowski. 
Sam Unrug w raporcie do Porębskiego z dnia 10 maja 1923 r. z prośbą o zwolnienie ze służby, 
jako powód podał pogorszenie się stanu zdrowia, wynikającego z dziedzicznej choroby skórnej 
[łuszczyca - J.T.]. Porębski 19 maja 1923 r. poprosił Unruga o wstrzymanie decyzji o swojej 
dymisji. W związku z zakupem transportowca dla MW, Porębski zamierzał mianować Unruga 
jego dowódcą. Na tę propozycję Unrug się nie zgodził. Już 15 września Unrug skierował do 
szefa KMW stanowczy raport, w którym podtrzymał swoją decyzję o przejściu w stan 
spoczynku. Tym razem Porębski przychylił się do jego prośby i przeniósł Unruga w stan 
spoczynku z dniem 1 grudnia 1923 r. Jednocześnie w rozkazie wyraził żal z powodu odejścia 
ze służby cenionego fachowca. CAW, Akta personalne J. Unruga, sygn. AP 235+447+474+779, 
Pismo J. Unruga do Dowódcy Floty z dnia 10 maja 1923 r.; Ibidem, Pismo J. Unruga do KMW 
z dnia 15 września 1923 r.; J. Kłossowski, Wspomnienia..., s. 153-154; M. Kułakowski, Dlaczego 
odszedł wiceadmirał K Porębski ?,,Przegląd Morski”, 1986 nr 11, s. 70-71; M. Kułakowski, Marynarka..., 
s. 177; Stanisław M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, L 1, Albany 1983, s. 51.
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ziemskim31. Powrócił ze stanu nieczynnego w 1925 r. dopiero kiedy Świrski 
został szefem KMW. Tym samym dekretem Prezydenta RP Świrski został 
mianowany szefem KMW, a Unrug dowódcą Floty. W rok później awansowany 
został do stopnia komandora. Miał wówczas 41 lat i 22 lata służby w marynarce 
wojennej (nie licząc prawie dwuletniego stanu nieczynnego). Na ówczesne 
warunki był stosunkowo młodym człowiekiem z wysokim stopniem i na 
wysokim stanowisku. Swoją karierę wojskową zaczynał jeszcze w marynarce 
wojennej cesarza Wilhelma II32. Posiadał bogate doświadczenie morskie. Jako 
seekadet, a później oficer dużo pływał na pancernikach i krążownikach. 
Przeszedł dodatkowe kursy - torpedowy, artyleryjski, „przy piechocie 
morskiej”, wywiadu oraz wyższy kurs artylerii morskiej. Dysponował dużym 
doświadczeniem bojowym z okresu I wojny światowej. Od prawie samego jej 
początku pływał na okrętach podwodnych na Bałtyku, w tym od 28 lipca 1915 r. 
do 1 grudnia 1917 r. jako dowódca. W ostatnim roku wojny służył na stanowisku 
komendanta szkoły okrętów podwodnych i dowódcy jej flotylli okrętów 
szkolnych. Ze służby w niemieckiej marynarce zwolnił się dopiero na początku 
1919 r. Zgłosił się do służby w Wojsku Polskim i jako oficer marynarki został 
skierowany do służby w MW. Początkowo powierzono mu pełnienie 
tymczasowych obowiązków naczelnika Wydziału Operacyjnego DSM, a potem 
oddelegowano do dyspozycji MSWojsk., do Komisji Kwalifikacyjnej dla 
oficerów rezerwy marynarki. Po objęciu wybrzeża w 1920 r. powierzono 
Unrugowi kierownictwo Stacji Hydrograficznej w Gdańsku. Pełniącym 
obowiązki szefa Sztabu Dowództwa Wybrzeża Morskiego został 23 września 
1920 r., a mianowanie na to stanowisko nastąpiło z dniem 20 kwietnia 
następnego roku33. Miał wówczas prawie 36 lat, 16 lat służby na morzu i był 
w stopniu komandora. Można stwierdzić, że zrobił dobrą karierę. Przed nim 
było jeszcze stanowisko dowódcy Floty, które objął w ciągu niecałych pięciu 
lat. Był to już jednak szczyt kariery Unruga w MW34. Podczas służby w MW 
nie pływał na okrętach, nie dowodził okrętami lub zespołami okrętów, nie 
przechodził żadnych szkoleń. Jedyny kapitał doświadczeń służby wojskowej na 
morzu wyniósł z cesarskiej floty - ponad dwuletnie dowodzenie okrętami 
podwodnymi35 w czasie działań wojennych. Nie posiadał żadnego doświadczenia 
w pracy sztabowej.

31 W Sielcu, na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, powiat żniński.
32 Tam jego nazwisko nosiło pisownię „von Unruh”.
33 CAW, Akta personalne J. Unruga, sygn. AP 235+447+474+779, Karta ewidencyjna; Ibidem, 

Sonderausbildung. Besondere Sprachkenntnisse.
34 W czerwcu 1945 r., po wyzwoleniu z oflagu, został co prawda I zastępcą szefa KMW, niedługo 

potem awansował na wiceadmirała, ale był to z kolei kres dziejów KMW.
35 Dalsze losy okrętów podwodnych, którymi dowodził: „UB-8” w 1916 przekazany do marynarki 

bułgarskiej, „UC-11” zatonął na minach w 1918 r„ „UC-28” po wojnie przejęła marynarka 
francuska.
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Ostatni zestaw obsady personalnej podlegający naszej analizie stanowią 
szefowie Sztabu Dowództwa Floty. W tym okresie na tym stanowisku 
przewinęły się trzy osoby. Dwie spośród nich, Eugeniusz Solski i Karol 
Korytowski, były już przedmiotem rozważań nad ich kompetencjami w związku 
z omawianiem doboru na stanowisko szefa Sztabu KMW. W przypadku Solskiego, 
najpierw był on szefem Sztabu KMW, a potem szefem Sztabu Dowództwa 
Floty. W międzyczasie zdobył dwuletnie doświadczenie w zakresie dowodzenia 
zespołami okrętów (Dywizjon Ćwiczebny i Dywizjon Torpedowców), ale 
potem uzyskał stanowisko sztabowe niższe w hierarchii. W przypadku 
Korytowskiego było odwrotnie. Najpierw został szefem Sztabu Dowództwa 
Floty, a potem po upływie prawie czterech lat, w czasie których był na 
stanowisku komendanta Szkoły Podchorążych MW, awansował na szefa Sztabu 
KMW. W tym międzyczasie jedyne doświadczenie jakie uzyskał, polegało 
na administrowaniu uczelnią wojskową. Trzeci z tych oficerów, kmdr por. dypl. 
Marian Majewski, swoją karierę wojskową zaczynał jako „piechociniec”. 
Powołany do armii carskiej już w czasie trwania I wojny światowej, będąc 
po maturze - został skierowany do Mikołajewskiej Wojskowej Szkoły Piechoty, 
którą ukończył we wrześniu 1915 r. W czasie walk awansował najpierw 
do stopnia porucznika, a w trzy miesiące później podkapitana - 17 marca 1917 r. 
Po zwolnieniu ze służby zdążył jeszcze zaliczyć jeden semestr Wydziału 
Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako członek POW w Wojsku 
Polskim został skierowany do Wojskowej Szkoły Mierniczej, której nie 
ukończył z powodu redukcji liczby słuchaczy. Otrzymał najpierw przydział 
do II Dywizjonu Strzelców Granicznych, potem do Dowództwa Okręgu 
Generalnego Lwów36. W wieku 26 lat w 1921 r. uzyskał przeniesienie do MW. 
Po weryfikacji przyznano Majewskiemu stopień kapitana marynarki. Uzupełnił 
wyszkolenie na pierwszym Tymczasowym Kursie Instruktorskim dla 
Oficerów37. Na krótko skierowany do służby we flotyllach rzecznych. W 1923 r. 
objął po raz pierwszy objął stanowisko dowódcze - zastępcy dowódcy kanonierki. 
W następnym roku był oficerem sztabowym w Dowództwie Floty, a od lipca 
1925 r. w KMW. Przez kolejne dwa lata zdobył doświadczenie jako dowódca 
trałowców, po czym powrócił do pracy w Sztabie KMW. W czerwcu 1928 r. 
odbył trzyipółmiesięczny staż na okrętach francuskich operujących z baz 
północnej i północno-zachodniej Francji, a w październiku 1930 r. wyjechał na 
studia do Ecole de Guerre Navale. Po powrocie w maju 1932 r. objął 
dowództwo Grupy Torpedowców. 14 kwietnia 1933 r. objął obowiązki 
dowódcy kontrtorpedowca „Burza”, a prawie dwa lata później powierzono mu 
dodatkowo pełnienie obowiązków dowódcy Dywizjonu Kontrtorpedowców. 
Z tych stanowisk awansował od 1 stycznia 1936 r. na stanowisko szefa Sztabu 

36 Wydział Illb.
37 Koniec kursu 1 października 1922 r.
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Floty38. Miał wówczas 40 lat, za sobą 21 lat służby wojskowej, w tym 15 lat w MW. 
Trzeba jednak przyznać, że jak na stosunkowo krótki staż w MW prawie jego 
połowę stanowiła służba na okrętach w charakterze dowódcy, a resztę praca sztabowa 
we Flocie i w KMW na stanowiskach wykonawczych. Dowodził również 
zespołem okrętów. Kolejne stopnie wojskowe uzyskiwał bez przedterminowych 
awansów. Biorąc pod uwagę ukończenie wyższych studiów wojskowych, 
spełniał wszystkie wymogi stawiane oficerowi na takim stanowisku.

Ten krótki przegląd oficerów mianowanych na najwyższe stanowiska 
w MW w latach 1925-1939 skłania do niezbyt pozytywnych wniosków. Byli to 
oficerowie, którzy swoją karierę rozpoczynali w marynarkach wojennych flot 
zaborczych. Nie widać tu żadnej dyskryminacji z tytułu „rodowodu 
marynarskiego” sprzed odzyskania niepodległości. Można nawet stwierdzić, że 
zostały zachowane proporcje - najwięcej ich pochodziło z rosyjskiej, jeden 
z niemieckiej i jeden z austro-węgierskiej marynarki. Z wyjątkiem Świrskiego 
i Majewskiego byli to oficerowie, którzy kończąc karierę we flotach zaborczych 
posiadali stopień kapitana. Zbyt niski, żeby dowodzić okrętem lub zespołem 
okrętów we flocie zaborczej, a po przyjęciu do polskiej MW zbyt wysoki, żeby 
dowodzić okrętem. Po weryfikacji przeważnie uzyskiwali wyższy stopień, 
a w naszej flocie było mało okrętów. W dodatku w latach dwudziestych, 
na ówczesnych niewielkich jednostkach, nie istniały etaty dla oficerów 
w stopniach wyższych niż kapitan marynarki. Spośród siedmiu oficerów tylko 
trzech ukończyło wyższe studia wojskowe. Nie posiadał takich ani szef KMW, 
ani dowódca Floty. Generalizując - oficerowie ci posiadali bardzo mały staż 
w odwodzeniu okrętami lub w ogóle go nie posiadali, co szczególnie w przypadku 
osoby zajmującej najwyższe stanowisko w MW nawet w tamtych czasach 
stanowiło swoiste kuriozum. Podobnie było z dowodzeniem zespołami okrętów, 
czy doświadczeniem w pracy sztabowej. Stąd późniejsze konsekwencje. 
Nie organizowano żadnych szkoleń taktycznych na najwyższych szczeblach 
w MW, nie przeprowadzano również gier taktycznych. Szkolenia ograniczano 
do niższych szczebli. Na okrętach wyszkolenie skupiało się ono na pojedynczych 
jednostkach. Nie ćwiczono współdziałania pomiędzy zespołami okrętów i całą 
posiadaną flotą. Wymogi w stosunku do dowódców okrętów i ich wyszkolenia 
ograniczały się do sprawnego operowania okrętem i załogą. Wszelkie innowacje 
były lekceważone i odtrącane, np. zespołowe, a nie indywidualne użycie 
okrętów podwodnych, ataki torpedowe salwą, a nie pojedynczą torpedą39. 
Zamiast starań o wsparcie Floty samolotami myśliwskimi skupiono się 
na wzmocnieniu artylerii przeciwlotniczej. Myślano cały czas kategoriami

38CAW, Akta personalne M. Majewskiego, sygn. AP 261, Karta ewidencyjna; Ibidem, Karta 
przebiegu służby.

39 T. Borysewicz, Dywizjon trałowców i jego działania bojowe w 1939 r. Relacja w MMW, t. 16; 
Marian Kadulski, Historia jednej Metody, „Nasze Sygnały”, 1978 nr 139, s. 29; Borys Kamicki, 
Marynarski worek wspomnień. Warszawa 1987, s. 34; Bolesław Romanowski, Torpeda w celu, 
Warszawa 1981, s. 16-17.
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I wojny światowej i to na poziomie wielkomocarstwowych flot państw 
zaborczych, z których się wywodzono. Nie prowadzono sztabowego myślenia 
strategicznego, jak będzie wyglądała przyszła wojna na morzu. Nie wyciągano 
wniosków i doświadczeń z toczących się konfliktów zbrojnych, choćby z wojny 
domowej w Hiszpanii.

Od 1925 r. głównym i faktycznym decydentem w sprawie obsady 
stanowisk w MW był szef KMW Jerzy Świrski. Pomimo zapewnień preferował 
własną, specyficzną politykę kadrową. Nie liczyło się u niego doświadczenie, 
staż, umiejętności. Bardziej preferował osoby, które w stosunku do niego były 
lojalne, posłuszne, nieaspirujące do zajmowania stanowisk wyższych niż te, na 
które zostały wyznaczone. Formułując takie zarzuty należy wskazać, czy 
w doborze kadrowym mógł skorzystać z innych, bardziej predestynowanych 
kandydatów na najwyższe stanowiska. Wymaga to dokonania przeglądów 
oficerów marynarki, którzy w tamtym okresie posiadali już stopień co najmniej 
komandora porucznika lub byli absolwentami wyższej szkoły wojskowej.

Naturalnym następcą wiceadm. Porębskiego na stanowisku szefa KMW 
był kontradm. Wacław Kłoczkowski. W 1925 r. miał 52 lata i 27 lat stażu 
służby oraz ogromne doświadczenie. Przez 7 lat pływał na rosyjskich okrętach 
wojennych, w tym 2 lata w czasie działań wojennych. Brał udział w wojnie 
japońsko-rosyjskiej i I wojnie światowej. Przez 3 lata dowodził okrętami i przez 
kolejne trzy zespołami okrętów. Pierwszą wojnę światową zakończył 
na stanowisku dowódcy Brygady Okrętów Podwodnych. Aktywnie uczestniczył 
w tworzeniu polskiej MW będąc zastępcą wiceadm. Porębskiego. Przez kilka lat 
pełnił też służbę w polskiej dyplomacji, będąc oddelegowanym z MW. Niestety, 
w jego przypadku na dalszej karierze w MW zdecydował jeden fakt - był 
bliskim i zaufanym współpracownikiem Porębskiego.

Spośród komandorów zaliczonych do korpusu morskiego należy 
wymienić: Witolda Panasewicza, Stanisława Witkowskiego, Ottona von Metzgera, 
Czesława Petelenza, Jerzego Wołkowickiego, Jerzego Łątkiewicza.

Tabela 2

Oficerowie w stopniu komandora - potencjalni kandydaci 
na najwyższe stanowiska w MW

Imię i nazwisko Wiek w 1925 r. Staż służby w 1925 r.

Witold Panasewicz 50 32
Stanisław Witkowski 46 32
Otton von Metzger 53 34
Czesław Petelenz 46 28
Jerzy Wołkowicki 42 22
Jerzy Łątkiewicz 44 27
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Nie wszyscy jednak spełniali wymogi, jakie należałoby preferować 
od kandydatów na najwyższe stanowiska w MW. Otton von Metzger większość 
swojego doświadczenia wyniósł z austro-węgierskich flotylli rzecznych. W jego 
przypadku poważnym felerem był również... brak znajomości języka polskiego. 
Pozostali posiadali znaczne doświadczenie, ale Łątkiewicz, Wołkowicki i Witkowski 
nie dowodzili okrętami. Ponadto Wołkowicki jeszcze w okresie, w którym MW 
dowodził Porębski, przeniósł się do wojsk lądowych, gdzie skończył wyższe 
studia wojskowe i otrzymał awans generalski. Warunki do zajmowania 
wyższych stanowisk w MW spełniali komandorzy Witold Panasewicz i Czesław 
Petelenz. Posiadali znaczny staż w pływaniu na okrętach, dowodzili okrętami, 
a Petelenz uzyskał jeszcze doświadczenie sztabowe. Nie posiadali jedynie 
praktyki w zakresie dowodzenia zespołami okrętów.

Niewiele lepiej przedstawiała się sytuacja kadrowa wśród oficerów 
korpusu morskiego w stopniu komandora porucznika. Wielu z nich posiadało 
wąskie specjalizacje, którym poświęcili większość swojej służby. Franciszek 
Dyma, pomimo długiego stażu i zaliczenia do oficerów korpusu morskiego, 
całą swoją karierę przeszedł na stanowiskach lądowych. Podobnie jego brat 
Fryderyk, który specjalizował się w technice radiowej. Władysław Filanowicz 
był specjalistą w zakresie lotnictwa morskiego, a Aleksander Iwaszkiewicz 
zajmował się nurkami.

Tabela 3

Oficerowie w stopniu komandora podporucznika - 
potencjalni kandydaci na najwyższe stanowiska w MW

Imię i nazwisko Wiek w 1925 r. Staż służby w 1925 r.

Władysław Blinstrub 43 21
Mieczysław Burhardt 38 20
Franciszek Dyma 44 24
Fryderyk Dyma 41 21
Władysław Filanowicz 38 14
Aleksander Iwaszkiewicz 45 21
Konstanty Jacynicz 35 18
Hugon Pistel 35 18
Edward Sadowski 39 20
Jan Stankiewicz 37 18

Największe doświadczenie posiadał Władysław Blinstrub. Był to odpowiedni 
staż w pływaniu na okrętach, w tym również w czasie wojny, dowodził okrętami 
i zespołami okrętów, miał praktykę w pracy sztabowej. Jednak niepowodzenia 
na stanowisku dowódcy polskich flotylli rzecznych dyskwalifikowały go jako 
ewentualnego kandydata na wyższe stanowiska. Jan Stankiewicz posiadał 
również bardzo duże doświadczenie. Pływał na okrętach, brał udział 
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w działaniach wojennych, dowodził okrętami i zespołami okrętów. W jego 
przypadku elementem dyskwalifikującym był nadmierny pociąg do spożywania 
alkoholu, co przysporzyło mu poważnych kłopotów jeszcze w czasie, kiedy 
szefem KMW był Porębski40. Dobrymi kandydatami na wyższe stanowiska 
wydawali się: Konstanty Jacynicz, Mieczysław Burhardt, Edward Sadowski 
oraz Hugon Pistel. Ich kariera rozwijała się w sposób prawidłowy. Posiadali 
odpowiedni staż służby, staż w dowodzeniu, byli oficerami stosunkowo młodymi. 
Jednak Pistel zrezygnował ze służby w Marynarce z bliżej nieznanych 
powodów w styczniu 1921 r. Mieczysław Burhardt przez prawie pięć lat był 
adiutantem Porębskiego i to, jak się wydaje, podobnie jak w przypadku 
admirała Kłoczkowskiego, zaważyło na jego dalszych losach w Marynarce. 
W 1928 r. po 23 latach służby, w wieku 41 lat został przeniesiony w stan 
spoczynku Konstanty Jacynicz. Od 1922 r. pracował w Komisariacie 
Generalnym RP w Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie nie miał już do czynienia 
ze sprawami polskiej MW. Z kolei w 1929 r., w wieku 39 lat, został 
przeniesiony w stan spoczynku Edward Sadowski, który skonfliktował się 
z Józefem Unrugiem na początku lat dwudziestych w czasie swojej służby 
w Dowództwie Floty. To mogło być powodem hamowania jego kariery w MW. 
Jednak Sadowski był też obiektem zainteresowania polskiego kontrwywiadu. 
Trudno stwierdzić od kiedy, ale ze względu na fakt, że za szpiegostwo został 
skazany sądownie i stracony w 1931 r., to inwigilowanie jego osoby musiało 
trwać kilka lat wcześniej. Przy najmniejszych zastrzeżeniach co do jego osoby 
ze strony kontrwywiadu, nie miał żadnych szans na objęcie jakiegokolwiek 
ważnego stanowiska w MW.

Wydaje się, że potencjalnymi kandydatami na wyższe stanowiska 
w marynarce powinni być oficerowie, którzy zostali wysłani na studia 
do francuskiej Ecole de Guerre Navale. Patrząc na ich dalsze losy po powrocie 
z tych studiów nie można dopatrzyć się w pełni potwierdzenia takiej tezy. 
Trzech z nich w okresie do 7 lat zostało przeniesionych w stan spoczynku. 
Przechodząc na emeryturę kmdr por. dypl. Adam Mohuczy miał prawie 40 lat, 
kmdr ppor. dypl. Rafał Czeczot niecałe 42 lata, a kmdr ppor. Jerzy Kłossowski 
41 lat. Nie można jednak kategorycznie twierdzić, że takie posunięcia 
personalne były spowodowane tym, że wszyscy oni na studia byli skierowani 
przez admirała Porębskiego. Przeczą temu losy Eugeniusza Solskiego i Stefana 
Frankowskiego. Byli to pierwsi polscy absolwenci Ecole de Guerre Navale 
i w swojej dalszej karierze osiągnęli wyższe stanowiska sztabowe w MW. 
Nie jest jednak tajemnicą, że przejście na emeryturę stosunkowo młodych 
trzech oficerów dyplomowanych spowodowane było brakiem możliwości 
dalszej współpracy z szefem KMW kontradm. Świrskim.

40 W stanie upojenia alkoholowego był jednym ze sprawców awantury i zdemolowania jednej 
z restauracji w Warszawie.
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Tabela 4

Polscy absolwenci Ecole de Guerre Navale i ich dalsze losy w MW

Imię i nazwisko Okres studiów 
w EGN Wiek absolw. Dalsze losy

Delegowani przez wiceadm. Kazimierza Porębskiego

Eugeniusz Solski 1921-1923 28
m.in. szef Sztabu KMW, 
szef Sztabu Floty, d-ca Odcinka 
Wybrzeża Morskiego, zm. 1937 r.

Stefan Frankowski 1923-1925 36
m.in. szef Sztabu KMW, 
d-ca Obrony Wybrzeża Morskiego, 
p.o. d-cy Floty, d-ca MOW

Adam Mohuczy 1924-1926 33 24.10.1929 w stan nieczynny,
28.02.1931 w stan spoczynku

Rafał Czeczott 1925-1927 34 szef Oddziału Operacyjnego KMW, 
28.02.1933 w stan spoczynku

Jerzy Kłossowski 1925-1927 32 m.in. dyrektor nauk OSMW, 
31.07.1934 w stan spoczynku

Delegowani przez kmdr./kontradm. Jerzego Świrskiego

Roman Stankiewicz 1926-1928 28 m.in. d-ca „Gryfa”, 
d-ca Dywizjonu Kontrtorpedowców

Tadeusz Stoklasa 1926-1928 30 m.in. kmdt CWSF, attache morski 
w Londynie

Marian Majewski 1930-1932 35
m.in. d-ca Dywizjonu 
Kontrtorpedowców, szef Sztabu 
Dowództwa Floty

Romuald Gintowt- 
Dziewałtowski 1930-1932 32 m.in. dyrektor nauk i wykładowca 

SPMW, szef Sztabu DOWM

Stanisław
Dzienisiewicz 1934-1936 39

d-ca „Gryfa”, szef Oddziału 
Planów i Ewidencji Marynarek 
Obcych KMW

Spośród absolwentów EGN, biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w ramach 
niniejszego artykułu, oczywiście nie może być brana pod uwagę kandydatura 
Stanisław Dzienisiewicza. Do MW wstąpił stosunkowo późno, bo w wieku 
26 lat41 i nie posiadał jeszcze odpowiedniego doświadczenia. Ecole de Guerre 
Navale ukończył dopiero trzy lata przed wybuchem wojny. Z pozostałych 
absolwentów tej uczelni wyższe stanowiska, będące przedmiotem naszej analizy, 
osiągnął jeden oficer - Marian Majewski. Kariera Romana Stankiewicza 
dopiero się rozwijała i w tym okresie nie osiągnęła jeszcze tego szczebla. 
Podobnie było z Romualdem Gintowt-Dziewałtowskim, chociaż on ukończył 
studia we Francji razem z Majewskim.

Z dziewięciu branych pod uwagę absolwentów francuskiej uczelni tylko 
trzech znalazło się na stanowiskach szefa Sztabu KMW lub szefa Sztabu 

41 Wcześniej służył w kawalerii.
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Dowództwa Floty. Stanowiska dowódcy Floty i szefa KMW były w ówczesnych 
warunkach nieosiągalne dla kogokolwiek, a zajmujący je oficerowie wydawali 
się nieusuwalni.

Chcąc pokusić się o końcowe wnioski należy mieć świadomość, że mogą 
one być dyskusyjne. Nie ma tutaj pewników. Sprawy personalne zawarte 
w dokumentach archiwalnych przeważnie były traktowane urzędowo i wskazują 
tylko na takie fakty, jak na przykład data objęcia stanowiska, data przeniesienia 
na inną funkcję. Szerszy obraz tych problemów mogą wskazywać relacje 
współczesnych, ale one spaczone są dużą dozą subiektywizmu. Pozostaje 
połączenie tego wszystkiego i dodanie odrobiny doświadczenia historycznego, 
aby podjąć próbę podsumowania.

Polska Marynarka Wojenna po 1918 r. rodziła się w trudnym okresie. Nie 
było dostępu do morza, ani okrętów. Gdy dostęp do morza już uzyskano, to 
okazał się tak mały, że pozostawiał pod znakiem zapytania sens istnienia MW. 
Ciągły brak odpowiednich funduszy skazywał polską flotę na posiadanie małej 
ilości okrętów. W tych trudnych początkach osobom niezorientowanym 
mogłoby się wydawać, że MW cierpiała na brak kadr oficerskich. Było wręcz 
przeciwnie. Było ich aż za dużo. Z flot zaborczych: rosyjskiej, niemieckiej, 
austro-węgierskiej - powróciło do odrodzonej ojczyzny wielu Polaków, którzy 
służąc w nich dorobili się stopni oficerskich. Czas był taki, że liczył się każdy 
doświadczony żołnierz. Do służby w WP przyjmowano wszystkich. Ponieważ 
28 listopada 1918 r. powołano polską Marynarkę Wojenną, kierowano do niej 
oficerów powracających z flot byłych państw zaborczych. W ten sposób nie 
posiadaliśmy okrętów, dostępu do morza, a do dyspozycji sporo oficerów, 
w tym wielu z wysokimi stopniami. Jak słusznie stwierdził były kapitan austro- 
-węgierskiej marynarki, Antoni Ledóchowski - nie mieliśmy ani jednej śruby 
w wodzie i aż pięciu admirałów. Tę trudną sytuację kadrową pogorszyła jeszcze 
weryfikacja stopni dokonana w 1921 r. Wielu oficerów uzyskało jeszcze 
wyższe stopnie od posiadanych. Przy braku odpowiedniej ilości stanowisk 
etatowych dla tak wysokich szarż tworzył się ogromy zator w awansach. 
W końcu doszło do opisanej już sytuacji „przewrotu kadrowego” w 1925 r. 
Minister Spraw Wojskowych zrezygnował z dotychczasowego szefa KMW 
mianując na jego miejsce oficera w stopniu komandora i pomijając innych 
w stopniach admiralskich. Nowy szef KMW kmdr Jerzy Świrski, mając u swego 
boku nowo mianowanego dowódcę Floty kmdr. por. Józefa Unruga, rozpoczął 
własną politykę kadrową w MW. Mógł ją prowadzić dzięki temu, że po 1926 r. 
władzę w państwie i w wojsku objęli piłsudczycy. Ich interesowała tylko armia 
lądowa. Nie ingerowali bez potrzeby w sprawy marynarki, pozostawiając wolną 
rękę Świrskiemu. Co mu trzeba oddać - to niezwykłe zaangażowanie w sprawy 
rozwoju MW, nawet wbrew realnym potrzebom. Jednak był człowiekiem, który 
nie posiadając odpowiedniego doświadczenia w służbie na okrętach, prowadzeniu 
działań wojennych, zawęził się jedynie do spraw organizacyjnych. W sprawach 
personalnych kierował się własnymi potrzebami, a one ukierunkowane były 
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mniej na doświadczenie i fachowość. Dominowało w nich zaufanie do podwładnego, 
jego podporządkowanie i brak ambicji, które mogłyby zagrozić swojemu 
szefowi. Na najwyższe stanowiska (i niższe również), trafiali tacy właśnie 
ludzie. Dowódcą Floty został oficer, który był świetnym szkoleniowcem, ale nie 
posiadał przygotowania do sprawowania takiej funkcji. Jego pozycja nigdy nie 
była zagrożona przez innego kandydata. Świrski ufał Unrugowi bezgranicznie, 
a poza tym miał wobec niego swoisty dług wdzięczności - za list do ministra 
spraw wojskowych. Na stanowiska szefów sztabów dobierani byli ludzie 
według klucza, w którym pierwszoplanowymi sprawami były wymogi 
lojalności, podporządkowania. Jeżeli oficer miał ukończone studia w Ecole de 
Guerre Navale było to dobre, ale nie aż takie niezbędne do objęcia tych funkcji. 
W efekcie Świrski wytworzył atmosferę zniechęcenia wśród innych, którzy byli 
świadomi takich kryteriów awansu, poczucia krzywdy, niesprawiedliwości, 
przekonania, że dalsza kariera nie zależy od pracowitości, zdolności, 
umiejętności i doświadczenia, a od układów tworzonych przez szefa KMW. 
Bo Świrski obejmując stanowisko szefa KMW miał do dyspozycji oficerów 
spełniających wymogi zajmowania najwyższych stanowisk. Nie było ich może 
wielu, ale posiadali o wiele większy potencjał niż osoby, które były przez niego 
mianowane na te stanowiska. Wszyscy w końcu lat dwudziestych i na początku 
lat trzydziestych zostali przeniesieni w stan spoczynku. Wśród nich znajdowali 
się oficerowie stosunkowo młodzi, w pełni sił twórczych. Marynarka ich nie 
potrzebowała, gdyż stanowiska, na które mogli być mianowani, były zajęte 
poprzez innych oficerów, wskazanych przez Świrskiego. W odniesieniu do 
Marynarki Wojennej wydaje się trafny jeden z wniosków gen. Izydora 
Modelskiego42, który w Wielkiej Brytanii badał przyczyny klęski militarnej 
Polski we wrześniu 1939 r. W jednej z konkluzji stwierdził, że w Wojsku 
Polskim to nie sprawy personalne były podporządkowane obronności państwa, 
a obronność państwa była podporządkowana sprawom personalnym. Trzeba 
sobie jednak zdawać sprawę z faktu, że we wrześniu 1939 r. polska MW była 
skazana na zniszczenie. Sposób obsadzenia najwyższych stanowisk w KMW 
i Dowództwie Floty nie miał w tym względzie żadnego znaczenia i w niczym 
nie zapobiegłby tej tragedii. Mogła mieć ona jedynie inny przebieg.

42 Izydor Modelski, Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej. Próba syntezy, cz. I, Londyn 1941, 
s. 145.
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

UZBROJENIE OKRĘTOWE MARYNARKI 
WOJENNEJ W LATACH 1918-1947

Po objęciu przez Polskę wybrzeża morskiego w 1920 r., przez kilka 
następnych lat uzbrojenie okrętów Marynarki Wojennej było 

uzależnione od tego, co udało się uzyskać po flocie wojennej Niemiec. 
A później, kiedy władze polskie dokonując zakupów za granicą, mogły już 
decydować o wyborze klas i typów okrętów oraz rodzaju ich uzbrojenia, trzeba 
było liczyć się z uwarunkowaniami politycznymi, możliwościami finansowymi 
państwa oraz przeznaczeniem nabywanych okrętów i ich uzbrojenia. Dopiero 
wraz z zamówieniem w stoczniach francuskich w 1926 roku dwóch niszczycieli 
typu „Wicher” i trzech okrętów podwodnych typu „Wilk”, wybór rodzaju 
uzbrojenia dla tych jednostek nabrał właściwego charakteru i odpowiadał 
ówczesnym wymaganiom1. Dlatego można uznać, że w okresie od 1921 do 
1939 roku ewolucja w uzbrojeniu okrętowym Marynarki Wojennej przebiegała 
w dwóch etapach, pierwszy obejmował lata 1921-1926, a drugi - 1927-1939.

Kolejny okres - lata 1939-1947, kiedy okręty Polskiej Marynarki 
Wojennej w czasie II wojny światowej operowały z baz Wielkiej Brytanii, 
stanowi następny etap rozwoju, inny niż dwa pierwsze, ponieważ wówczas 
ewolucja uzbrojenia okrętowego była znaczna i różnorodna. Poza pięcioma 
polskimi okrętami bojowymi, które dołączyły do brytyjskiej marynarki 
wojennej w 1939 roku - niszczycielami „Grom”, „Błyskawica” i „Burza” oraz 
okrętami podwodnymi „Wilk” i „Orzeł”, przydział innych okrętów dla Polskiej 
Marynarki Wojennej, ich klasa i typ oraz uzbrojenie i wyposażenie, chociaż 
każdorazowo uzgadniane z Kierownictwem Marynarki Wojennej, było 
całkowicie zależne od potrzeb i możliwości brytyjskich władz morskich.

1 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (dalej AMMW), Stanisław Rymszewicz, Ewolucja 
uzbrojenia okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w czasie od 1921 do 1945 r., w: Idem, Geneza 
organizacji bazy przeładunkowej w Galatzu, maszynopis, Gdańsk Oliwa 1960, sygn. 46, s. 1-3.
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Uzbrojenie okrętów Marynarki Wojennej w latach 1921-19262

Uzbrojenie torpedowców, trałowców i kanonierek

W 1921 r., po remoncie w Wielkiej Brytanii, do kraju przybyło sześć 
poniemieckich torpedowców o wyporności od 330 do 340 ton, o nazwach: 
„Mazur”, „Kaszub”, „Podhalanin”, „Ślązak”, „Krakowiak” i „Kujawiak”. Ich 
uzbrojenie składało się z:

- dwóch niemieckich armat morskich 88 mm SK L/30, które następnie, 
ze względu na możliwości zaopatrzenia w amunicję, zostały zastąpione 
przez dwie francuskie pojedyncze 75 mm armaty połowę Guerre 
wz. 1897 Schneider-Creusot, na podstawie morskiej typu Morinoni 
Gramma; największy z torpedowców - „Mazur”, przeznaczony 
do szkolenia artylerzystów, miał cztery takie działa;

- dwóch pojedynczych 7,92 mm ciężkich karabinów maszynowych 
Maxim wz. 1908;

- 450 mm dwururowej wyrzutni torpedowej.
Zakupione za pośrednictwem firmy duńskiej w 1920 roku cztery 

poniemieckie trałowce, każdy wyporności 170 ton, noszące nazwy: .Jaskółka”, 
„Czajka”, „Rybitwa” i „Mewa”, uzbrojone były w:

- 47 mm armatę morską wz. 1895 Hotchkiss, zastąpioną później 75 mm 
armatą połową Guerre wz. 1897 Schneider-Creusot, na podstawie 
morskiej typu Morinoni Gramma;

- dwa pojedyncze 7,92 mm ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908;
- 20-30 min umieszczonych na torach szynowych ułożonych wzdłuż obu 

burt ku rufie.
Dwie kanonierki zbudowane dla marynarki rosyjskiej - „Komendant 

Piłsudski” i „Generał Haller” - o wyporności 342 tony każda, w 1921 roku 
zostały zakupione bez uzbrojenia w Finlandii. Po przybyciu do Polski okręty 
zostały uzbrojone we francuskie uzbrojenie artyleryjskie:

- dwie 75 mm armaty połowę Guerre wz. 1897 Schneider-Creusot, 
na podstawie morskiej typu Morinoni Gramma;

- dwie pojedyncze 47 mm armaty wz. 1885 Hotchkiss na podstawie 
morskiej;

- dwa pojedyncze 7,92 mm ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908.

2 Ibidem, s. 3-5. Stan uzbrojenia polskich okrętów w latach 1920-1946 przedstawiono w zasadzie 
na podstawie tej relacji kmdr. Stanisława Rymszewicza. W razie konieczności jej uzupełnienia 
posłużono się książką Stanisława M. Piaskowskiego, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. 
Album planów Albany 1981; Ibidem, Warszawa 1996, wyjątkowo posiłkując się również pracą 
Okręty Polskiej Marynarki Wojennej 1939-1945 (sylwetki i dane taktyczno-techniczne), dodatek do: 
Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990 i Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, 
Regularne jednostki Wojska Polskiego. 10. Formowanie, działania bojowe, organizacja, 
uzbrojenie, wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki Wojennej, 
Warszawa 1976. Wykorzystano też inne materiały źródłowe, co zostało zaznaczone w przypisach.
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Ponadto za granicą zakupiono jeszcze:
- okręt hydrograficzny „Pomorzanin”, eks-niemiecki statek żeglugi 

przybrzeżnej, o wyporności 275 ton, który był uzbrojony w dwa 7,92 mm 
pojedyncze ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908;

- eks-francuski transportowiec „Warta”, zastąpiony w 1925 roku przez 
również eks-francuski transportowiec, w polskiej Marynarce Wojennej 
okręt transportowy „Wilia”, o wyporności 3570 BRT, uzbrojony 
w dwie 75 mm armaty połowę Guerre wz. 1897 Schneider-Creusot, 
na podstawie morskiej typu Morinoni Gramma i dwa pojedyncze 
7,92 mm ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908;

- żaglowy okręt szkolny „Iskra”, eks-brytyjski trzymasztowy szkuner 
handlowy, o wyporności 500 ton, który jako uzbrojenie miał cztery 
pojedyncze 7,92 mm ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908.

Uzbrojenie tych okrętów, wcielonych do Marynarki Wojennej w latach 
1920-1925, oczywiście nie miało żadnego wpływu na ewolucję jej uzbrojenia.

Uzbrojenie okrętów Marynarki Wojennej w latach 1927-19393

Uzbrojenie niszczycieli typu „Wicher” i okrętów podwodnych typu „Wilk”

W latach 1926-1932 zostały zbudowane we Francji na zamówienie rządu 
i weszły w skład Marynarki Wojennej niszczyciele „Wicher” i „Burza”, 
o wyporności 1540 ton każdy. Kiedy te niszczyciele powiększyły stan okrętów 
Marynarki Wojennej, wpłynęło to wyraźnie na ewolucję uzbrojenia okrętowego.

Uzbrojenie każdego z nich składało się z:
- czterech pojedynczych 130 mm armat morskich Schneider-Creusot 

wz. 1924;
- dwóch pojedynczych 40 mm armat przeciwlotniczych Vickers wz. 1928;
- dwóch podwójnie sprzężonych 13,2 mm najcięższych karabinów 

maszynowych Hotchkiss wz. 1930;
- dwóch trzyrurowych wyrzutni torpedowych przystosowanych do torped 

kalibru 550 mm i za pomocą reduktorów - do torped kalibru 450 mm;
- dwóch miotaczy 200 kg bomb głębinowych Thomycroft;
- 60 min wz. 1908, umieszczonych na dwóch torach szynowych po obu 

burtach ku rufie;
- 20 bomb głębinowych 200 kg, umieszczonych na torach szynowych 

w dwóch tunelach pod pokładem na rufie, po 10 bomb w każdym tunelu.
W latach 1931-1932 zostały zbudowane we Francji i weszły w skład 

Marynarki Wojennej trzy okręty podwodne - stawiacze min - „Wilk”, „Ryś” 
i „Żbik”, każdy o wyporności nawodnej 980 ton i podwodnej - 1250 ton. 
Wejście ich w skład Floty również spowodowało znaczny postęp w ewolucji 
uzbrojenia polskich okrętów.

3 AMMW, S. Rymszewicz, Ewolucja uzbrojenia okrętów..., s. 5-9.
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Zostały uzbrojone w:
- 100 mm armatę morską Schneider-Creusot wz. 1924;
- podwójnie sprzężony 13,2 mm najcięższy karabin maszynowy 

Hotchkiss wz. 1930 (zdejmowany i przechowywany przy zanurzeniu 
wewnątrz okrętu podwodnego);

- sześć wyrzutni torpedowych (cztery stałe w skrajniku dziobowym 
i dwie obracalne) ustawione w płaszczyźnie symetrii okrętu, 
przystosowanych do torped kalibru 550 mm i za pomocą reduktorów 
do torped kalibru 450 mm;

- 10 torped kalibru 550 mm;
- 40 min francuskiego typu SM 5, rozmieszczonych po pięć w dwóch 

wyrzutniach na rufie, a pozostałe 30 min - na czterech torach 
szynowych wewnątrz okrętu podwodnego - 26 min i w kołowrocie - 
cztery miny.

Uzbrojenie trałowców zbudowanych w kraju

Stocznie krajowe zbudowały dla Marynarki Wojennej sześć trałowców 
o wyporności po 183 tony. Budowa czterech pierwszych została zakończona 
w latach 1935-1936, a pozostałych - w roku 1939. Pierwsze cztery jednostki 
nosiły nazwy: .Jaskółka”, „Czajka”, „Rybitwa” i „Mewa”, a pozostałe - 
„Żuraw” i „Czapla”. Okręty te zostały uzbrojone w:

- 75 mm armatę uniwersalną Schneider-Creusot wz. 1926 na podstawie 
SMCA;

- dwa 7,92 mm ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908 na podstawie 
morskiej;

- 20 min, umieszczonych na dwóch torach szynowych, przy burtach 
na pokładzie ku rufie.

Ponadto „Czajka” miała dodatkowo ustawiony podwójnie sprzężony 13,2 mm 
najcięższy karabin maszynowy Hotchkiss wz. 1930, a „Czapla” i „Żuraw” były 
uzbrojone w podwójnie sprzężony 13,2 mm najcięższy karabin maszynowy 
Hotchkiss wz. 1930 i dwa pojedyncze 7,92 mm ciężkie karabiny maszynowe 
Maxim wz. 1908.

Budowa tych okrętów w krajowych stoczniach - Stoczni Modlińskiej 
Państwowych Zakładów Inżynierii, Stoczni Gdyńskiej i w Warsztatach 
Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni, a także budowa dla nich silników 
napędowych i innych urządzeń okrętowych w kooperujących wytwórniach 
stoczniowego zaplecza przemysłowego, stanowiła niewątpliwie duży postęp 
w rozwoju krajowego przemysłu okrętowego. Ale tego nie można stwierdzić 
w odniesieniu do uzbrojenia tych okrętów, które nie odegrało żadnej roli 
w ewolucji uzbrojenia okrętowego Marynarki Wojennej.
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Uzbrojenie niszczycieli „Grom” i „Błyskawica”

W 1937 roku przybyły do Gdyni, zbudowane w Wielkiej Brytanii, niszczyciele 
„Grom” i „Błyskawica”, o wyporności po 2144 ton. Każdy z nich został 
uzbrojony w:

- trzy podwójne i jedno pojedyncze 120 mm działa morskie Bofors 
wz. 1934/1936;

- dwa podwójnie sprzężone 40 mm L/60 działa przeciwlotnicze Bofors 
wz. 1936;

- cztery 13,2 mm podwójnie sprzężone najcięższe karabiny maszynowe 
Hotchkiss wz. 1930;

- dwie potrójne wyrzutnie torpedowe przystosowane do torped kalibru 
450, 533,4 i 550 mm;

- dwa miotacze 200 kg bomb głębinowych Thomycroft;
- 60 min wz. 1908, umocowanych na dwóch torach szynowych, po obu 

burtach ku rufie;
- 20 bomb głębinowych 200 kg, umieszczonych na dwóch torach 

szynowych, w dwóch tunelach pod pokładem na rufie, po 10 bomb 
w każdym tunelu.

W porównaniu do uzbrojenia, zbudowanych we Francji, niszczycieli 
„Wicher” i „Burza”, w uzbrojeniu „Gromu” i „Błyskawicy” należy stwierdzić 
dużą ewolucję wynikającą z ustawienia na nich 120 mm dział artylerii głównej 
pochodzących ze szwedzkiej firmy Bofors, które pod względem technicznym 
uznawane były za lepsze od dział francuskiej firmy Schneider-Creusot.

Uzbrojenie stawiacza min „Gryf”

W 1938 roku przybył do Gdyni, zbudowany we Francji, największy okręt 
Marynarki Wojennej dwudziestolecia międzywojennego - stawiacz min „Gryf’, 
o wyporności 2220 ton. Uzbrojony był w:

- dwa podwójne i dwa pojedyncze 120 mm działa morskie Bofors 
wz. 1934/1936;

- dwa podwójnie sprzężone 40 mm L/60 działa przeciwlotnicze Bofors wz. 1936;
- cztery podwójnie sprzężone 13,2 mm najcięższe karabiny maszynowe 

Hotchkiss wz. 1930;
- 600 min wz. 1908, ustawionych na torach szynowych na pokładzie 

minowym;
- 20 bomb głębinowych 200 kg, umieszczonych na dwóch torach szynowych, 

w tunelach pod pokładem na rufie, po 10 bomb w każdym tunelu;
- ćwiczebną wyrzutnię torpedową umocowaną na górnym pokładzie, 

na szynach zdejmowanych.
Uzbrojenie stawiacza min „Gryf’ pod względem typów dział było zbliżone 

do uzbrojenia, zbudowanych w stoczni brytyjskiej, niszczycieli „Grom” i,Błyskawica”, 
zatem pod względem ewolucji uzbrojenia nic nowego nie wniosło.
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Uzbrojenie okrętów podwodnych „Orzeł” i „Sęp”

W 1939 roku przybyły do Gdyni, zbudowane w Holandii, torpedowe 
okręty podwodne „Orzeł” i „Sęp”, każdy o wyporności nawodnej 1110 ton 
i podwodnej - 1460 ton. Uzbrojenie każdego z nich składało się z:

- 105 mm pojedynczej armaty morskiej Bofors wz. 1936 umieszczonej 
przed kioskiem w zamkniętej obudowie;

- dwóch podwójnie sprzężonych 40 mm L/43 dział przeciwlotniczych 
Bofors wz. 1937;

- 12 wyrzutni torpedowych (cztery stałe na dziobie, cztery stałe na rufie 
i dwie podwójne obracalne na górnym pokładzie, ustawione w płaszczyźnie 
symetrii okrętu, z czego jedna wyrzutnia przed kioskiem, a druga 
za kioskiem), przystosowanych do torped kalibru 533,4 mm.

Uzbrojenie okrętów podwodnych „Orzeł” i „Sęp” miało dość znaczny 
wpływ na ewolucję uzbrojenia okrętowego Marynarki Wojennej, wynikającą 
zwłaszcza z zastosowania nowego sposobu ustawienia w wodoszczelnej niszy 
dwóch podwójnie sprzężonych 40 mm dział przeciwlotniczych oraz z rozmieszczenia 
wyrzutni torpedowych.

Tabela 1

Uzbrojenie okrętów Marynarki Wojennej w latach 1921-1939

Lp. Uzbrojenie Uwagi

1 47 mm wz. 1895 Hotchkiss Trałowce „Jaskółka”, „Czajka”, „Mewa”, „Rybitwa - po jednej;
Kanonierki „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller” - po dwie

2 88 mm SK (niemiecka) Torpedowce „Mazur”, „Kaszub”, „Podhalanin”, „Ślązak”, 
„Krakowiak”, „Kujawiak” - po dwie

3 75 mm Guerre wz. 1897
Schneider-Creusot

Torpedowce „Kaszub”, „Podhalanin”, „Ślązak”, „Krakowiak”, 
„Kujawiak” - po dwie („Mazur” - cztery);
Trałowce „Jaskółka”, „Czajka”, „Mewa”, „Rybitwa - po jednej;
Kanonierki „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller” - po dwie;
Transportowiec „Wilia” - dwie;
Trałowce .Jaskółka”, „Czajka”, .Rybitwa” i „Mewa” oraz „Żuraw” 
i „Czapla” - po jednej

4 130 mm wz. 1924 
Schneider-Creusot Niszczyciele „Wicher” i „Burza” - po cztery

5 40 mm wz. 1928 Vickers Niszczyciele „Wicher” i „Burza” - po dwie

6 100 mm wz. 1924
Schneider-Creusot Okręty podwodne „Wilk”, „Ryś” i „Żbik” - po jednej

7 120 mm wz. 1934/1936
Bofors

Niszczyciele „Grom” i „Błyskawica” - po trzy podwójne 
i jednej pojedynczej;
Stawiacz min „Gryf’ - dwie podwójne i dwie pojedyncze

8 105 mm wz. 1936 Bofors Okręty podwodne „Orzeł” i „Sęp” po jednej.

9 40 mm wz. 1936 Bofors Niszczyciele „Grom” i „Błyskawica” - po dwie podwójne; 
Stawiacz min „Gryf’ - dwie podwójne

10 40 mm wz. 1937 Bofors Okręty podwodne „Orzeł” i „Sęp” - po dwie podwójne
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cd. tabeli 1

Lp. Uzbrojenie Uwagi

11 13,2 mm wz. 1930 
Hotchkiss

Niszczyciele „Wicher” i „Burza” - po dwa podwójne; 
Okręty podwodne „Wilk”, „Ryś” i „Żbik” - po jednym 
podwójnym;
Trałowce „Czajka”, „Czapla” i „Żuraw” - po jednym 
podwójnym;
Niszczyciele „Grom” i „Błyskawica” - po cztery podwójne; 
Stawiacz min „Gryf’ - cztery podwójne

12 7,92 mm wz. 1908 
Maxim

Torpedowce „Mazur”, „Kaszub”, „Podhalanin”, „Ślązak”, 
„Krakowiak”, „Kujawiak” - po dwa;
Trałowce .Jaskółka”, „Czajka”, „Mewa”, „Rybitwa - po dwa;
Kanonierki „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller - po dwa;
Okręt hydrograficzny „Pomorzanin” - dwa;
Transportowiec „Wilia” - dwa;
Żaglowy okręt szkolny „Iskra” - cztery;
Trałowce .Jaskółka”, „Czajka”, „Rybitwa” i „Mewa” - po dwa;
Trałowce „Czapla” i .Żuraw” - po dwa

13 Dwururowa wyrzutnia 
torpedowa kalibru 450 mm

Torpedowce „Mazur”, „Kaszub”, „Podhalanin”, „Ślązak”, 
„Krakowiak”, „Kujawiak” - po jednej

14
Trzyrurowa wyrzutnia 
torpedowa do torped 
kalibru 550 mm i 450 mm

Niszczyciele „Wicher” i „Burza” - po dwie

15
Wyrzutnia torpedowa do 
torped kalibru 550 mm 
i 450 mm

Okręty podwodne „Wilk”, „Ryś” i „Żbik” - po sześć

16
Trzyrurowa wyrzutnia 
torpedowa do torped 
kalibru 450,533,4 i 550 mm

Niszczyciele „Grom” i „Błyskawica” - po dwie

17 Ćwiczebna wyrzutnia 
torpedowa Stawiacz min „Gryf’

18 Wyrzutnia torpedowa 
kalibru 533,4 mm Okręty podwodne „Orzeł” i „Sęp” - po 12

19 Miotacze bomb 
głębinowych Thomycroft

Niszczyciele „Wicher” i „Burza” - po dwa;
Niszczyciele „Grom” i „Błyskawica” - po dwa

20 Torpedy kalibru 550 mm Niszczyciele „Wicher” i „Burza” - po 10

21 Miny

Trałowce, Jaskółka”, „Czajka”, „Mewa”, .Rybitwa - po 20-30 min; 
Niszczyciele „Wicher” i „Burza” - po 60 min wz. 1908;
Okręty podwodne „Wilk”, „Ryś” i .Żbik” - po 40 min SM5; 
Trałowce .Jaskółka”, „Czajka”, .Rybitwa” i „Mewa” oraz 
.Żuraw” i „Czapla” - po 20;
Niszczyciele „Grom” i „Błyskawica” - po 60 min wz. 1908;
Stawiacz min „Gryf’ - 600 min wz. 1908

22 Bomby głębinowe 200 kg
Niszczyciele „Wicher” i „Burza” - po 20;
Niszczyciele „Grom” i „Błyskawica” po 20;
Stawiacz min „Gryf’ - 20
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Uzbrojenie okrętowe Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1947

Czynniki wpływające na ewolucję uzbrojenia Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach wojny4

Realizując plan operacyjny „Peking”, pięć okrętów Polskiej Marynarki 
Wojennej na początku II wojny światowej znalazło się na wodach Wielkiej 
Brytanii. Ich uzbrojenie odtąd zależało już od decyzji brytyjskich władz 
morskich. Na ewolucję uzbrojenia okrętów Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach wojny miały wpływ różne okoliczności. Na początku wojny, jedynym 
państwem do niej przygotowanym były Niemcy. Pozostałe państwa najpierw 
ograniczały się do obrony przed atakami niemieckimi i przed stosowanymi 
przez Niemcy środkami walki. Na morzu Niemcy zastosowali miny 
magnetyczne i akustyczne oraz torpedy o torze spiralnym, a później torpedy 
akustyczne. Poza tym, na początku 1944 roku, zastosowali jeszcze tzw. chrapy 
na okrętach podwodnych. Natomiast Wielka Brytania przystępując do wojny 
dysponowała już dwoma wynalazkami nieznanymi Niemcom - azdykiem 
i radarem. Istotną sprawą stało się poszukiwanie przez władze brytyjskie 
sposobów i środków walki dla ulepszenia posiadanego uzbrojenia pod 
względem technicznym oraz taktycznym. Trzeba mieć na względzie, że Wielka 
Brytania przystąpiła do wojny z Niemcami, które zwłaszcza w zakresie 
potencjału wojsk lądowych i sił powietrznych znacznie ją przewyższały. 
Jedynie niemiecka marynarka wojenna, pod względem liczby okrętów i ich 
uzbrojenia, ustępowała flocie brytyjskiej, za wyjątkiem okrętów podwodnych, 
gdyż niemiecka flota podwodna siedmiokrotnie przewyższała brytyjską. Także 
Niemcy sukcesywnie doskonalili posiadane uzbrojenie i stosowali nowe środki 
walki, a Wielka Brytania musiała nie tylko organizować przeciwdziałanie, ale 
i wygrywać ten wyścig zbrojeń.

W 1940 roku Francja została wyłączona z koalicji anty niemieckiej, 
a ponadto Włochy w tym czasie przystąpiły do wojny, jako sojusznik Niemiec. 
W tej sytuacji Wielka Brytania prowadziła zmagania wojenne w osamotnieniu. 
Ale w roku następnym nastąpiły zmiany. Przeciwnikiem Niemiec stał się 
Związek Radziecki oraz przystąpiły do wojny z Niemcami Stany Zjednoczone, 
które dotąd pomagały Wielkiej Brytanii tylko biernie - poprzez dostawy sprzętu 
wojennego i uzbrojenia. Odtąd Stany Zjednoczone uzyskały duży wpływ na 
ewolucję uzbrojenia okrętów brytyjskich, i również na ewolucję uzbrojenia 
okrętów Polskiej Marynarki Wojennej.

4 Ibidem, s. 9-10.
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Uzbrojenie okrętów przekazanych Polskiej Marynarce Wojennej
w latach wojny5

W czasie II wojny światowej, kiedy okręty Polskiej Marynarce Wojennej 
prowadziły działania bazując w portach Wielkiej Brytanii, wymienione niżej 
okręty różnych klas i typów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji 
i innych państw, zostały przekazane Polskiej Marynarce Wojennej, obsadzone 
przez polskie załogi i brały udział w działaniach wojennych na morzu 
w składzie zespołów brytyjskich, do których zostały przydzielone i pod 
względem operacyjnym podporządkowane dowództwom tych zespołów.

Uzbrojenie krążowników i niszczycieli

Eks-brytyjski krążownik ,Dragon” (zwodowany w 1917 roku) i „Conrad” 
(zwodowany w 1918 roku), o wyporności 4850 ton każdy, zostały przekazane 
Polskiej Marynarce Wojennej po przebudowie i przezbrojeniu, odpowiednio 
w 1943 i 1944 roku. Uzbrojenie każdego z nich w 1944 roku składało się z:

- pięciu 152 mm pojedynczych armat morskich Vickers-Armstrong 
Mk XII na podstawie Mk XVI;

- 102 mm podwójnie sprzężonej uniwersalnej armaty morskiej Vickers- 
-Armstrong Mk XVI na podstawie Mk XIX, z amerykańskim 
celownikiem żyroskopowym i radarem (to teoretycznie gwarantowało 
100% możliwość trafienia, o ile prawidłowo zostały określone 
parametry własne i przeciwnika);

- dwóch 40 mm poczwórnie sprzężonych morskich armat przeciwlotniczych 
Vickers- Armstrong Mk VII (pom-pom);

- trzech 20 mm podwójnie sprzężonych armat przeciwlotniczych Oerlikon;
- czterech 20 mm pojedynczych armat przeciwlotniczych Oerlikon.
Eks-brytyjski niszczyciel „Piorun”, o wyporności 1773 ton, został zbudowany 

w czasie wojny i przekazany Polskiej Marynarce Wojennej w grudniu 1940 r. 
Jego uzbrojenie składało się z:

- trzech 120 mm podwójnie sprzężonych armat morskich Vickers- 
-Armstrong Mk XII na podstawie Mk XIX;

- 102 mm pojedynczej uniwersalnej armaty morskiej Vickers-Armstrong Mk IV;
- 40 mm poczwórnie sprzężonej morskiej armaty przeciwlotniczej 

Vickers-Armstrong Mk VIII na podstawie Mk VII (pom-pom);
- sześciu 20 mm pojedynczych armat przeciwlotniczych Oerlikon;
- 533,4 mm czterorurowej wyrzutni torpedowej;
- dwóch miotaczy 200 kg bomb głębinowych Thomycroft;
- dwóch wyrzutni 200 kg bomb głębinowych;
- ośmiu torped Mk IX;
- 45 bomb głębinowych typu D, ułożonych na dwóch torach szynowych na rufie.

5 Ibidem, s. 10-17.
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Eks-brytyjski niszczyciel „Orkan”, o wyporności 2040 ton, nowo zbudowany 
w czasie wojny, przekazany został Polskiej Marynarce Wojennej na początku 
1943 roku. Uzbrojenie niszczyciela „Orkan” było identyczne jak uzbrojenie 
niszczyciela „Piorun”, z tą różnicą, że jego wyrzutnia torpedowa była 
pięciorurowa, a nie czterorurowa, jak na „Piorunie”. Były na nim:

- trzy podwójnie sprzężone 120 mm armaty morskie Vickers-Armstrong 
Mk XI na podstawie Mk XX;

- 102 mm pojedyncza uniwersalna armata morska Vickers-Armstrong Mk IV;
- 40 mm poczwórnie sprzężona morska armata przeciwlotnicza Vickers- 

- Armstrong Mk VIII na podstawie Mk VII (pom-pom);
- sześć 20 mm pojedynczych armat przeciwlotniczych Oerlikon;
- 533,4 mm pięciorurowa wyrzutnia torpedowa Mk VIII;
- dwa miotacze 200 kg bomb głębinowych Thomycroft;
- dwie wyrzutnie 200 kg bomb głębinowych;
- osiem torped Mk IX;
- 42 bomby głębinowe typu D, ułożone na dwóch torach szynowych na rufie.
Eks-brytyjski niszczyciel „Garland” zwodowany w 1935 roku, o wyporności 

1407 ton, został przekazany Polskiej Marynarce Wojennej 3 maja 1940 roku, 
po kapitalnym remoncie. Po przezbrojeniu w 1944 roku uzbrojenie niszczyciela 
„Garland” składało się z:

- dwóch pojedynczych 120 mm armat morskich Vickers-Armstrong Mk IX;
- sześciu pojedynczych 20 mm armat przeciwlotniczych Oerlikon;
- 533,4 mm czterorurowej wyrzutni torpedowej, z tym, że jedna rura 

była przeznaczona dla specjalnej bomby głębinowej o wadze 1650 kg 
(druga czterorurowa wyrzutnia torpedowa została zdjęta);

- miotacza Hedgehog 24 bomb głębinowych o wadze 15,75 kg, na dziobie;
- czterech miotaczy 200 kg bomb głębinowych Thomycroft;
- dwóch wyrzutni 200 kg bomb głębinowych z torów szynowych na rufie 

(powiększono zapas bomb głębinowych na górnym pokładzie do 110).
Po przezbrojeniu niszczyciel „Garland” został okrętem eskorty konwojów. 

Miał dobre uzbrojenie przeciwlotnicze i zwalczania okrętów podwodnych.
Eks-brytyjskie niszczyciele eskortowe „Krakowiak”, „Kujawiak” i „Ślązak” 

typu „Hunt II”, o wyporności 1050 ton każdy, były budowane w czasie wojny. 
Dwa pierwsze przekazano Polskiej Marynarce Wojennej w 1941 roku, kolejny 
w roku następnym i obsadzone przez polskie załogi znajdując się jeszcze 
w stoczniach brytyjskich, w których je budowano. Uzbrojenie tych niszczycieli 
składało się z:

- trzech 102 mm podwójnie sprzężonych uniwersalnych armat morskich 
Vickers-Armstrong Mk XVI na podstawie Mk XIX;

- 40 mm poczwórnie sprzężonej morskiej armaty przeciwlotniczej 
Vickers-Armstrong Mk VIII na podstawie Mk VII (pom-pom);

- dwóch 20 mm pojedynczych armat przeciwlotniczych Oerlikon;
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- czterech miotaczy 200 kg bomb głębinowych Thomycroft;
- dwóch wyrzutni 200 kg bomb głębinowych;
- 110 bomb głębinowych.
Jak wykazały doświadczenia wojenne, uzbrojenie tych niszczycieli zapewniało 

dobrą obronę przeciwlotniczą oraz zwalczanie okrętów podwodnych.
Poza okrętami przedstawionymi powyżej, w czasie II wojny światowej 

do Polskiej Marynarki Wojennej trafiły jeszcze niżej wymienione okręty, 
których uzbrojenie nie miało prawie żadnego wpływu na ewolucję uzbrojenia 
okrętów Polskiej Marynarki Wojennej, w porównaniu do okrętów, którymi 
Polska dysponowała w 1939 roku.

Uzbrojenie okrętów podwodnych

Eks-brytyjskie okręty podwodne „Sokół”6, o wyporności nawodnej 
540 ton i podwodnej 735 ton (według innych danych7 628/721 ton) oraz „Dzik”, 
o wyporności nawodnej 540 ton i podwodnej 730 ton, zostały zbudowane 
w czasie wojny. Uzbrojone były w:

- 76,2 mm pojedynczą armatę morską Vickers-Armstrong wz. 1917;
- dwa 7,7 mm ciężkie karabiny maszynowe Lewis wz. 1915, zdejmowane 

przy zanurzeniu;
- cztery 533,4 mm wyrzutnie torpedowe, na dziobie okrętu;
- osiem torped.
Eks-amerykański okręt podwodny „Jastrząb”8, zbudowany w latach 

1918-1922, o wyporności nawodnej 823 tony i podwodnej 1062 tony, przekazano 
Polskiej Marynarce Wojennej po kapitalnym remoncie w listopadzie 1941 roku. 
Uzbrojony był w:

- 102 mm pojedynczą armatę morską SP L/50;
- dwa 7,7 mm ciężkie karabiny maszynowe Lewis wz. 1915, zdejmowane 

przy zanurzeniu;
- cztery 533,4 mm wyrzutnie torpedowe BT, na dziobie okrętu;
- 12 torped.

6 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 92 i 111; Ibidem, Warszawa 1996, s. 69 i 80.
7 Okręty Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 595.
8 Karta informacyjna okrętu „S-25” z kartoteki w Naval Historical Center w Waszyngtonie, kopia 

w zbiorach autora; Dictionary of American Naval Fighting Ships, t. VI, Waszyngton 1976, 
s. 186; S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 104; Ibidem, Warszawa 1996, s. 75.
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Uzbrojenie niszczyciela „Ouragan”9

Eks-francuski niszczyciel „Ouragan”, zbudowany w latach 1923-1926. 
o wyporności 1320 ton, przejściowo przekazany został Polskiej Marynarce Wojennej 
po opuszczeniu go w 1940 roku przez francuską załogę. Uzbrojony był w:

- trzy 120 mm pojedyncze armaty morskie BL Mk I:
- 68 mm pojedynczą armatę morską Mk IA;
- dwie 37 mm pojedyncze francuskie armaty przeciwlotnicze;
- dwa 13,2 mm podwójnie sprzężone przeciwlotnicze najcięższe karabiny 

maszynowe Hotchkiss wz. 1930;
- dwa 13,2 mm pojedyncze przeciwlotnicze najcięższe karabiny maszynowe 

Browning;
- cztery 8 mm podwójnie sprzężone ciężkie karabiny maszynowe 

Hotchkiss;
- dwa 8 mm pojedyncze francuskie ciężkie karabiny maszynowe Warne;
- jedną wyrzutnię torpedową;
- dwa miotacze bomb głębinowych;
- jedną wyrzutnię bomb głębinowych.

Uzbrojenie patrolowców „Medoc" i „Pomerol”10

Eks-francuskie frachtowce przeznaczone do transportu wina z miejscami 
pasażerskim, zmobilizowane i uzbrojone w 1939 roku, „Medoc”, zwodowany 
prawdopodobnie w 1930 roku o wyporności 1166 ton i „Pomerol”, o wyporności 
1167 ton zbudowany w 1930 roku, jako pomocnicze patrolowce przekazane 
zostały czasowo Polskiej Marynarce Wojennej po opuszczeniu ich w 1940 roku 
przez francuskie załogi. Uzbrojone były w:

- cztery 102 mm pojedyncze działa;
- dwa 37 mm pojedyncze działa przeciwlotnicze;
- cztery pojedyncze ciężkie karabiny maszynowe („Pomerol” - dwa 

pojedyncze najcięższe karabiny maszynowe);
- dwa miotacze bomb głębinowych;
- bomby głębinowe.

9 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej AIPMS), Uzbrojenie 
OORP. Załącznik do pisma L.dz. 63/Tj./41. maszynopis, sygn. MAR.A.V.3/9.

10 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, wrzesień 
1939 - czerwiec 1941, Londyn 1959, s. 269-270. Autorem rozdziału, napisanego na podstawie 
opracowań Biura Historycznego Marynarki Wojennej i kronik okrętów, jest kmdr Bohdan 
Wroński. S. M. Piaskowski. Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 124: Ibidem. Warszawa 1996. 
s. 88; Okręty Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 599-600.
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Uzbrojenie ścigaczy1'

Dwa ścigacze torpedowo-artyleryjskie zamówione zostały w stoczni John 
Samuel White w 1939 r. Pierwszy - „S-l” - został zbudowany jako ścigacz 
artyleryjski, przez pominięcie zamontowania wyrzutni torpedowych. Drugi, 
podczas wojny, zamieniono na dwa brytyjskie ścigacze brytyjskie („S-2” i „S-3”). 
Później jeszcze do Polskiej Marynarki Wojennej trafiły eks-brytyjskie ścigacze 
„S-4” oraz „S-5” do „S-10”.

Ścigacz artyleryjski „S-l” uzbrojony " był w:
- 20 mm pojedynczą armatę przeciwlotniczą Oerlikon;
- dwa 12,7 mm podwójnie sprzężone najcięższe karabiny maszynowe Vickers;
- dwa 7,7 mm podwójnie sprzężone ciężkie karabiny maszynowe Lewis 

wz. 1915.
Ścigacze artyleryjskie „S-2” i „S-3” uzbrojone11 12 13 były w:
- 20 mm pojedynczą armatę przeciwlotniczą Oerlikon;
- dwa 12,7 mm podwójnie sprzężone najcięższe karabiny maszynowe Vickers;
- dwa 7,7 mm podwójnie sprzężone ciężkie karabiny maszynowe Lewis wz. 1915;
- dwie bomby głębinowe;
- 18 min po 30 kg.
Ścigacz artyleryjski „S-4” jako uzbrojenie miał14:
- 40 mm poczwórnie sprzężoną armatę przeciwlotniczą Vickers-Armstrong 

Mk VII (pom-pom);
- 20 mm podwójnie sprzężoną armatę przeciwlotniczą Oerlikon;
- 20 mm pojedynczą armatę przeciwlotniczą Oerlikon;
- dwa 7,7 mm podwójnie sprzężone ciężkie karabiny maszynowe Lewis wz. 1915;
- dwie bomby głębinowe;
- 18 min po 30 kg.
Ścigacze torpedowo-artyleryjskie „S-5” i „S-10” uzbrojone były w15:
- 57 mm półautomatyczną armatę morską Mk II na podstawie Mk VII;
- 20 mm podwójnie sprzężoną armatę przeciwlotniczą Oerlikon;
- dwa 7,9 mm podwójnie sprzężone ciężkie karabiny maszynowe Vickers;
- cztery 9 mm ręczne karabiny maszynowe Lancaster;
- dwie 533,4 mm wyrzutnie torpedowe;
- dwie torpedy.

11 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 121; Ibidem, Warszawa 1996, s. 85.
12 AIPMS, Polish Navy, pismo kmdr. Stanisława Rymszewicza do Biura Historycznego Marynarki 

Wojennej, L.dz. 23 z 24 lutego 1943 r.. maszynopis, sygn. MAR.A.V.3/9.
13 Ibidem.
14 AIPMS, Pismo kierownika Referatu Technicznego i Uzbrojenia KMW kmdr. Stanisława Rymszewicza 

do kierownika Biura Historycznego Marynarki Wojennej kmdr. por. Czesława Wnorowskiego, 
L.dz. 26717Techn./46 z 18 marca 1945 r. w sprawie odpowiedzi na pismo skierowane 
do II zastępcy szefa KMW, sygn. MAR.A.V.3/9.

15 Ibidem.
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Uzbrojenie okrętów strażniczych „Chll" i „Chl5”16

Dwa eks-francuskie ścigacze okrętów podwodnych „Chll” zwodowany 
w 1940 roku i „Chl5” zwodowany w 1939 roku, o wyporności po 107 ton, 
przejściowo przekazane zostały Polskiej Marynarce Wojennej po opuszczeniu 
ich w 1940 roku przez francuskie załogi. Uzbrojone były w:

- 75 mm armatę morską wz. 1926;
- 7,7 mm podwójnie sprzężony ciężki karabin maszynowy;
- wyrzutnię bomb głębinowych.

Uzbrojenie trawlerów17

Trawlery, a w rzeczywistości pomocnicze patrolowce, były to kutry 
rybackie, o wyporności od 23 do 101 ton, z kadłubami konstrukcji drewnianej 
lub stalowej oraz z silnikami Diesla. Po wybuchu wojny znalazły się w portach 
brytyjskich i zostały zarekwirowane Holendrom i Belgom. W obawie przed 
inwazją niemiecką na Wielką Brytanię włączono je do floty pomocniczej 
i przez usunięcie urządzeń rybackich oraz zamontowanie aparatów i urządzeń 
radiowych itp. dostosowano do służby patrolowej. Dwanaście takich jednostek, 
oznaczonych od „PI” do „P12”, w 1940 roku na krótko trafiło do Polskiej 
Marynarki Wojennej i utworzyło Grupę Trawlerów.

Trawlery „PI” i „P12” zostały uzbrojone18 19 w:
- 63,5 mm działo przeciwlotnicze Hotchkiss;
- dwa 8 mm podwójnie sprzężone ciężkie karabiny maszynowe Hotchkiss;
- sześć min po 30 kg.

Uzbrojenie okrętu bazy „Gdynia”, transportowca „Wilia”
i żaglowego okrętu szkolnego „Iskra”1

Transportowiec „Gdynia” o pojemności 6852 BRT, eks-„Kościuszko”, 
wzięty w dzierżawę od marynarki handlowej i wcielony do Marynarki Wojennej 
jako okręt baza „Gdynia” oraz żaglowy okręt szkolny „Iskra” o pojemności 373 BRT, 
oddany do dyspozycji marynarki brytyjskiej, jako okręt baza, nie miały uzbrojenia.

Transportowiec „Wilia” o pojemności 3569 BRT, na czas wojny został 
oddany do polskiej marynarki handlowej i przemianowany na „Modlin”, 
uzbrojony był w:

- dwie 75 mm armaty;
- dwa 7,92 ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908.

16 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 121; Ibidem, Warszawa 1996, s. 88.
17 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 125; Ibidem, Warszawa 1996, s. 88-89.
18 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1,..., 

s. 269-270; Okręty Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 599-600.
19 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 122, 30, 33; Ibidem, Warszawa 1996, 

s. 30, 27, 86.
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Przezbrojenie okrętów Polskiej Marynarki Wojennej, 
które w 1939 roku przeszły do Wielkiej Brytanii20

Niszczyciele

Niszczyciele „Grom”, „Błyskawica” i „Burza”, które 30 sierpnia 1939 roku 
opuściły Gdynię i dołączyły 1 września do marynarki Wielkiej Brytanii oraz 
okręty podwodne „Wilk” i „Orzeł”, które po kilku tygodniach przerwały się 
z Bałtyku, znalazły się pod operacyjnym dowództwem zespołów okrętów floty 
brytyjskiej. Dla współpracy z okrętami Wielkiej Brytanii konieczne było 
dostosowanie uzbrojenia, niektórych urządzeń i wyposażenia polskich okrętów 
do warunków istniejących na okrętach brytyjskich. W pierwszej kolejności 
polskie okręty wyposażono w aparaty podsłuchowe azdyk i radarowe stacje 
radiolokacyjne, które posiadały wszystkie okręty brytyjskie. Oprócz tego 
dokonano zmian i uzupełnienia ich uzbrojenia.

Na niszczycielu „Błyskawica”:
- zdjęto siedem 120 mm szwedzkich dział Bofors, o kącie podniesienia 

lufy 35° i zastąpiono je ośmioma (czterema podwójnymi) 102 mm działami 
przeciwlotniczymi Vickers-Armstrong Mk VI na podstawie Mk XIX, o kącie 
podniesienia lufy 85°;

- zdjęto cztery podwójne przeciwlotnicze 13,2 mm francuskie najcięższe 
karabiny maszynowe Hotchkiss, które zostały zastąpione czterema 20 mm 
działami przeciwlotniczymi Oerlikon, a dwa podwójne 40 mm przeciwlotnicze 
szwedzkie działa Bofors - pozostały bez zmian;

- zdjęto dwie potrójne wyrzutnie torpedowe, zastąpiono je 102 mm 
działem przeciwlotniczym - zamiast wyrzutni dziobowej i czterorurową 
wyrzutnią torpedową - zamiast wyrzutni rufowej. Jedną rurę wyrzutni 
torpedowej przystosowano do specjalnej bomby głębinowej o wadze 1650 kg;

- do dwóch już istniejących miotaczy 200 kg bomb głębinowych 
Thomycroft dodano dwa takie same miotacze;

- przeniesiono wyrzutnie 200 kg bomb głębinowych z dwóch tuneli 
podpokładowych na tory szynowe na pokładzie głównym do wyrzucania bomb 
z torów a nie przez klapy tunelowe. W ten sposób salwa bomb głębinowych 
składała się wówczas z 14 bomb, po pięć z każdego toru i po dwie z każdej 
burty;

- zmieniono system strzelania torpedami z francuskiego na brytyjski, 
czyli zamiast celowania wyrzutniami torpedowymi przy stałym kursie okrętu 
wprowadzono system polegający na tym, że wyrzutnie ustawione były na 
trawersie prawej lub lewej burty i zamocowane w tej pozycji a celowanie 
odbywało się poprzez zmiany kursu okrętu;

- zdjęto tory szynowe do min, ponieważ marynarka brytyjska nie 
używała niszczycieli do stawiania pól minowych.

20 AMMW, S. Rymszewicz, Ewolucja uzbrojenia okrętów..., s. 17-19.
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Skutkiem tego przezbrojenia niszczyciel „Błyskawica” uzyskał silniejszą artylerię 
przeciwlotniczą a także powiększył zdolność zwalczania okrętów podwodnych.

Ostatnia wersja uzbrojenia „Błyskawicy”21:
- cztery zdwojone 102 mm armaty uniwersalne Vickers-Armstrong Mk 

XVI na podstawie Mk XIX;
- dwie zdwojone 40 mm armaty przeciwlotnicze Bofors wz. 1936;
- cztery pojedyncze 20 mm armaty przeciwlotnicze Oerlikon Mk II;
- dwa zdwojone 7,7 mm ciężkie karabiny maszynowe Lewis wz. 1915 

na podstawach okrętowych;
- poczwórna 533,4 mm wyrzutnia torpedowa i cztery torpedy wz. IX;
- dwa miotacze bomb głębinowych Thomycroft oraz 60 bomb głębino

wych wz. VII.
Z niszczyciela „Burza”:
- zdjęto dwa rufowe 130 mm działa artylerii głównej Schneider-Creusot 

wz. 1919/1924;
- zdjęto dwie potrójne wyrzutnie torpedowe;
- zdjęto dwa podwójne przeciwlotnicze 13,2 mm francuskie najcięższe 

karabiny maszynowe Hotchkiss wz. 1930;
- przeniesiono dwie wyrzutnie 200 kg bomb głębinowych z dwóch tuneli 

podpokładowych na górny pokład i zainstalowano na rufie dwa tory szynowe 
do wyrzucania bomb z rufy. Równocześnie zainstalowano tory szynowe 
na górnym pokładzie dla umieszczenia 110 bomb głębinowych;

- dodano na każdej burcie po miotaczu 200 kg bomb głębinowych 
Thomycroft, tworząc możliwość salwy z 14 bomb głębinowych, 10 z dwóch torów 
szynowych na rufie i czterech z miotaczy, zamiast dotychczasowej 12-bombowej;

- na dziobie ustawiono miotacz Hedgehog 24 bomb głębinowych 
o wadze po 15,75 kg;

- ustawiono sześć pojedynczych 20 mm dział przeciwlotniczych 
Oerlikon, z których dwa ustawiono na skrzydłach pomostu dziobowego a cztery 
na śródokręciu - dwa na miejscu zdjętej dziobowej wyrzutni torpedowej i dwa 
na miejscu zdjętego rufowego 130 mm działa nr 3;

- zdjęto tory szynowe do min, ponieważ marynarka brytyjska nie 
używała niszczycieli do stawiania pól minowych.

Po przezbrojeniu w 1940 i 1942 roku „Burza” miała22:
- dwie 130 mm pojedyncze armaty morskie Schneider-Creusot 

wz. 1919/1924;
- 76 mm pojedynczą uniwersalną armatę morską Vickers-Armstrong 

wz. 1917;

21 Walter Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica” (1937-1997), „Biuletyn Historyczny”, 
1997 nr 15, s. 100-109; Idem, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica”. Suplement, ibidem, 2003, 
nr 18, s. 109-116.

22 AIPMS, Polish Navy...
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- 40 mm poczwórnie sprzężoną morską armatę przeciwlotniczą Yickers- 
Armstrong Mk VIII na podstawie Mk VII (pom-pom);

- cztery 20 mm pojedyncze armaty przeciwlotnicze Oerlikon;
- dwa 13,2 mm podwójnie sprzężone przeciwlotnicze najcięższe karabiny 

maszynowe Hotchkiss wz. 1930;
- 533,4 mm potrójną wyrzutnię torpedową;
- miotacz bomb głębinowych Hedgehog;
- cztery miotacze 200 kg bomb głębinowych Thomycroft;
- dwie wyrzutnie 200 kg bomb głębinowych;
- 110 bomb głębinowych.

Okręty podwodne

Poza ustawieniem na okrętach podwodnych „Wilk” (wyporności 
nawodnej 980 ton i podwodnej - 1250 ton) i „Orzeł” (wyporności nawodnej 
1110 ton i podwodnej - 1460 ton) azdyku i radaru, w ich uzbrojeniu dokonano 
nieznacznych przeróbek, które nie miały żadnego wpływu na ewolucję 
uzbrojenia okrętowego Marynarki Wojennej.

Uzbrojenie okrętu podwodnego „Wilk”:
- 100 mm armata morska Schneider-Creusot wz. 1924;
- 13,2 mm podwójnie sprzężony najcięższy karabin maszynowy 

Hotchkiss wz. 1930, zdejmowany i przechowywany przy zanurzeniu 
wewnątrz okrętu podwodnego;

- sześć wyrzutni torpedowych (cztery stałe w skrajniku dziobowym 
i dwie obracalne) ustawione w płaszczyźnie symetrii okrętu;

- 40 min, rozmieszczonych po pięć w dwóch wyrzutniach na rufie, 
a pozostałe 30 min - na czterech torach szynowych wewnątrz okrętu 
podwodnego - 26 min i w kołowrocie - cztery miny.

Uzbrojenie okrętu podwodnego „Orzeł”:
- 105 mm armata morska Bofors wz. 1925;
- dwa 40 mm podwójnie sprzężone armaty przeciwlotnicze Bofors 

wz. 1937;
- 12 wyrzutni torpedowych (cztery stałe na dziobie, cztery stałe na rufie 

i dwie podwójne obracalne na górnym pokładzie, ustawione 
w płaszczyźnie symetrii okrętu, z czego jedna wyrzutnia przed 
kioskiem, a druga za kioskiem).
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Tabela 2

Uzbrojenie okrętów Marynarki Wojennej w latach 1939-1947

Lp. Uzbrojenie Uwagi

1 152 mm Mk XII na podstawie 
Mk XVI Vickers-Armstrong Krążowniki „Dragon” i „Conrad” - po pięć

2 130 mm wz. 1924 Schneider-
-Creusot Niszczyciel „Burza” - dwie

3 120 mm Vickers-Armstrong Niszczyciele „Piorun” (Mk XII na podstawie MK XIX) 
i „Orkan” (Mk XI na podstawie MK XX) - po trzy podwójne

4 120 mm Vickers-Armstrong 
Mk IX Niszczyciel „Garland” - dwie

5 120 mm Mk I Niszczyciel „Ouragan” - trzy

6 105 mm wz. 1936 Bofors Okręt podwodny „Orzeł” - jedna

7
102 mm Mk XVI na 
podstawie Mk XIX Vickers- 
-Armstrong

Krążowniki „Dragon” i „Conrad” - po jednej podwójnej; 
Niszczyciele „Krakowiak”, „Kujawiak” i „Ślązak” - 
po trzy podwójne;
Niszczyciel „Błyskawica” - cztery podwójne

8 102 mm Patrolowce „Medoc” i „Pomerol” - po cztery

9 102 mm Mk IV Vickers- 
-Armstrong Niszczyciele „Piorun” i „Orkan”- po jednej

10 102 mm SP Okręt podwodny „Jastrząb” - jedna

11 100 mm wz. 1924 Schneider-
-Creusot Okręt podwodny „Wilk” - jedna

12 76,2 mm wz. 1917 Vickers- 
-Armstrong

Okręty podwodne „Sokół” i „Dzik” - po jednej; 
Niszczyciel „Burza” - jedna

13 75 mm wz. 1926 Okręty strażnicze „Ch 11 ” i „Ch 15” - po jednej; 
Transportowiec „Wilia” - dwie

14 68 mm Mk IA; Niszczyciel „Ouragan” - jedna

15 63,5 mm Hotchkiss Trawlery „PI" i „P12” - po jednej

16 57 mm Mk II na podstawie 
Mk VII Ścigacze torpedowo-artyleryjskie „S-5” i „S-10” - po jednej

17 40 mm Mk VII Vickers Krążowniki „Dragon” i „Conrad” - po dwie poczwórne; 
Ścigacz artyleryjski „S-4” - jedna poczwórna

18 40 mm Mk VIII Vickers 
na podstawie MK VII

Niszczyciele „Piorun” i „Orkan” - po jednej poczwórnej; 
Niszczyciele „Krakowiak”, „Kujawiak” i „Ślązak” - 
po jednej poczwórnej;
Niszczyciel „Burza” - jedna poczwórna

19 40 mm wz. 1936 Bofors Niszczyciel „Błyskawica” - dwie podwójne

20 40 mm wz. 1937 Bofors Okręt podwodny „Orzeł” - dwie podwójne

21 37 mm (francuskie) Niszczyciel „Ouragan” oraz patrolowce „Medoc” 
i „Pomerol” - po dwie
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cd. tabeli 2

Lp. Uzbrojenie Uwagi

22 20 mm Oerlikon

Krążowniki „Dragon” i „Conrad” - po trzy podwójne;
Scigacz artyleryjski „S-4” - jedna podwójna;
Ścigacze torpedowo-artyleryjskie „S-5” i „S-10” - po jednej 
podwójnej;
Krążowniki „Dragon” i „Conrad” - po cztery pojedyncze;
Niszczyciel „Piorun” i „Orkan” - po sześć pojedynczych;
Niszczyciel „Garland” - sześć pojedynczych;
Niszczyciele „Krakowiak”, „Kujawiak” i „Ślązak” - po dwie 
pojedyncze;
Niszczyciel „Błyskawica” - cztery pojedyncze;
Niszczyciel „Burza” - cztery pojedyncze;
Ścigacze artyleryjskie „S-l”, „S-2”, „S-3” i „S-4” - po jednej 
pojedynczej

23 13,2 mm wz. 1930 Hotchkiss Niszczyciel „Ouragan” - dwa podwójne;
Okręt podwodny „Wilk” - jeden podwójny

24 13,2 mm Browning; Niszczyciel „Ouragan" i patrolowiec „Pomerol” - po dwa

25 12,7 mm Vickers Ścigacze artyleryjskie „S-l”, „S-2” i „S-3” - po dwa 
podwójne

26 9 mm Lancaster Ścigacze torpedowo-artyleryjskie „S-5” i „S-10” - po cztery;
Trawlery „PI” i „P12” - po osiem

27 8 mm Hotchkiss Trawlery „PI” i „P12” - po dwa podwójne; 
Niszczyciel „Ouragan” - cztery podwójne

28 8 mm Warne Niszczyciel „Ouragan” - dwa; 
Patrolowiec „Medoc” - cztery

29 7,9 mm Vickers Ścigacze torpedowe- artyleryjskie „S-5” - „S-10” po dwa 
podwójne

30 7,92 mm wz. 1908 Maxim Transportowiec „Wilia" - dwa

31 7,7 mm wz. 1915 Lewis

Okręty podwodne „Sokół”, „Dzik” i „Jastrząb” - po dwa;
Niszczyciel „Błyskawica” - dwa podwójne;
Ścigacze artyleryjskie „S-l". „S-2”, „S-3” i „S-4” - po dwa 
podwójne;
Okręty strażnicze „Chll” i „Chl5” - po jednym podwójnym

32 Pięciorurowa 533,4 mm 
wyrzutnia torpedowa Niszczyciel „Orkan” - jedna

33 Czterorurowa 533,4 mm 
wyrzutnia torpedowa Mk II

Niszczyciel „Piorun” - jedna;
Niszczyciel „Garland” - jedna;
Niszczyciel „Błyskawica” - jedna

34 Trzyrurowa 533,4 mm 
wyrzutnia torpedowa Niszczyciel „Burza” - jedna

35 533,4 mm wyrzutnia 
torpedowa

Okręty podwodne „Sokół”, „Dzik” i „Jastrząb” - po cztery;
Okręt podwodny „Wilk” - sześć;
Okręt podwodny „Orzeł” - 12 (8 pojedynczych i dwie 
podwójne);
Niszczyciel „Ouragan” - jedna;
Ścigacze torpedowo-artyleryjskie „S-5” i „S-10” - dwie

36 Miotacz bomb głębinowych 
Hedgehog

Niszczyciel „Garland”-jeden; 
Niszczyciel „Burza” - jeden
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cd. tabeli 2

Lp. Uzbrojenie Uwagi

37 Miotacz bomb głębinowych 
Thomycroft

Niszczyciele „Piorun”, „Orkan” i „Ouragan” - po dwa; 
Niszczyciel „Garland” oraz „Krakowiak”, „Kujawiak” 
i „Ślązak” - po cztery;
Niszczyciel „Błyskawica” - dwa;
Niszczyciel „Burza” - cztery;
Patrolowce „Mćdoc” i „Pomerol” - po dwa

38 Wyrzutnia bomb 
głębinowych

Niszczyciel „Piorun”, „Orkan”, „Garland” oraz „Krakowiak”, 
„Kujawiak” i „Ślązak” - po dwie;
Niszczyciel „Burza” - dwie;
Niszczyciel „Ouragan” oraz okręty strażnicze „Chi 1”
i „Chi5” - po jednej

39 Torpedy Mk IX;

Okręt podwodny .Jastrząb” - 12;
Niszczyciel „Piorun” i „Orkan” oraz okręty podwodne
„Sokół”, „Dzik” - po osiem;
Niszczyciel „Błyskawica” - cztery;
Ścigacze torpedowo-artyleryjskie „S-5” i „S-10” - po dwie

40 Bomby głębinowe

Niszczyciel „Piorun” i „Orkan” - po 45;
Niszczyciel „Garland” oraz „Krakowiak”, „Kujawiak” 
i „Ślązak”-po 110;
Niszczyciel „Błyskawica” - 60;
Niszczyciel „Burza” - 110;
Patrolowce „Mćdoc” i „Pomerol” - po 24;
Ścigacze artyleryjskie „S-2”, „S-3” i „S-4” - po dwie

41 Miny
Okręt podwodny „Wilk” - 40;
Ścigacze artyleryjskie „S-2”, „S-3” i „S-4” - po 18 min;
Trawlery „PI” i „P12” - po sześć min 30 kg

Ewolucja uzbrojenia okrętowego polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1921-194723

Okręty polskiej Marynarki Wojennej pod względem uzbrojenia przeszły 
znaczną ewolucję najpierw w pierwszym jej etapie przebiegającym w latach 
1921-1939, a później w etapie drugim - podczas II wojny światowej. Jej drugi 
etap miał szerszy zakres, ze względu na fakt, że była całkowicie uzależniona od 
decyzji władz morskich Wielkiej Brytanii, która też w pewnym zakresie była 
uzależniona od amerykańskich dostaw uzbrojenia.

Artyleria główna i przeciwlotnicza

Artyleria okrętowa główna jest przeznaczona do niszczenia celów nawodnych 
i nadbrzeżnych, a artyleria przeciwlotnicza do zwalczania celów powietrznych. 
Do kierowania z pomostu bojowego ogniem artylerii okrętowej służyła elektryczna 
instalacja kierowania ogniem. Kąt podniesienia luf armat, w stosunku 
do poziomu, artylerii głównej wynosił 35°, a przeciwlotniczej - od 85° do 90°.

23 AMMW, S. Rymszewicz, Ewolucja uzbrojenia okrętów..., s. 23-28.

46



UZBROJENIE OKRĘTOWE MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 1918-1947

W kierowaniu ogniem artylerii okrętowej, głównej i przeciwlotniczej, podczas 
II wojny światowej wielką rolę odegrały urządzenia radiolokacyjne - radary, 
przy pomocy których było możliwe strzelanie do celów niewidocznych 
np. w nocy lub we mgle. W artylerii przeciwlotniczej radar był sprzężony 
z celownikami żyroskopowymi, a od sierpnia 1944 roku były stosowane pociski 
artylerii przeciwlotniczej zaopatrzone w zapalniki radarowe.

Dla przedstawienia ewolucji uzbrojenia w tabeli przedstawiono 
charakterystyki dział morskich i karabinów maszynowych na polskich okrętach, 
zależnie od kalibru i typu, prędkości początkowej pocisku, szybkostrzelności 
i donośności.

Tabela 3

Działa i karabiny maszynowe na polskich okrętach (1921-1947)

Kaliber 
w 

milimetrach
Producent

Prędkość 
początkowa 

pocisku 
w metrach 
na sekundę

Szybkostrzelność 
w strzałach 
na minutę

Donośność 
w kilometrach

7,92 Maxim 400 300 0,8
13,2 Hotchkiss 450 250 1,2

20 Oerlikon 500 200 L5
40 Vickers-Armstrong 500 120 2,5

47 Schneider-Creusot 550 18 2,8

75 Schneider-Creusot 550 15 3,0

100 Vickers-Armstrong 900 12 4,0

105 Bofors 900 12 18,0

120 Vickers-Armstrong i Bofors 900 12 22,0

130 Schneider-Creusot 
(amunicja dzielona)

750 10 20,0

150 Bofors (amunicja dzielona) 720 10 25,0

Źródło: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Stanisław Rymszewicz, Ewolucja uzbrojenia okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej w czasie od 1921 do 1945 r„ w: Idem, Geneza organizacji bazy przeładunkowej 
w Galatzu, maszynopis, Gdańsk Oliwa 1960, sygn. 46, s. 24.

Biorąc pod uwagę stan uzbrojenia polskich okrętów pod koniec II wojny 
światowej, także i to, że wszystkie okręty dysponowały radarem, a niektóre 
i celownikami żyroskopowymi i porównując go z ich uzbrojeniem w 1921 roku, 
widać ogromną ewolucję. Należy też pamiętać, że warunki wojenne sprawiły, 
że okręty koalicji antyhitlerowskiej od roku 1943 walczyły głównie z okrętami 
podwodnymi przeciwnika. Dla zwiększenia skuteczności tej walki zachodziła 
konieczność umieszczania na okrętach jak największej liczby bomb 
głębinowych i ustawiania miotaczy bomb głębinowych Thomycroft oraz 
wyrzutni w postaci torów szynowych na rufie. Dlatego z niektórych okrętów 
zdejmowano działa artylerii głównej, a nawet wyrzutnie torpedowe, mimo tego, 
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że w jednej rurze, jako środek ogniowy zwalczania okrętów podwodnych, 
mogła być umieszczona bomba głębinowa o wadze 1650 kg.

Broń torpedowa
Jeżeli okręt, ze względu na przeznaczenie, był wyposażony w wyrzutnie 

torpedowe, to w skład uzbrojenia torpedowego większych okrętów 
(torpedowców i niszczycieli), poza wyrzutniami wchodziła zazwyczaj instalacja 
daloobracania wyrzutniami torpedowymi i daloodpalania torped z wyrzutni oraz 
instalacja kierowania z pomostu bojowego pozycją wyrzutni torpedowych 
i odpalania torped z miejsca.

Torpedy używane przed II wojną światową i podczas wojny miały średnicę: 
550 mm, 533,4 mm i 450 mm. Zazwyczaj torpedy miały zapalniki uderzeniowe. 
Tory biegu torped mogły być proste, kierowane za pomocą sterów pionowych 
i sprzężonego z nimi aparatu żyroskopowego, albo spiralne. Wtedy stery pionowe, 
w miarę poruszania się torpedy, za pomocą przyrządu odległościowego były 
wychylane na odpowiedni kąt. Natomiast tor torpedy akustycznej był 
regulowany za pomocą hydrofonów umieszczonych w głowicy torpedy. 
Otrzymany sygnał akustyczny był przetwarzany na elektryczny i przekazywany 
do układu sterowania torpedą. Taka torpeda wystrzelona z wyrzutni torpedowej 
była jakby przyciągana przez śruby napędowe okrętu nieprzyjaciela.

Przed II wojną światową na okrętach polskiej Marynarki Wojennej 
używane były wyłącznie trzyrurowe wyrzutnie torpedowe. Natomiast podczas 
wojny na polskich okrętach znalazły się wyrzutnie czterorurowe (niszczyciele 
„Garland” i „Piorun”) i pięciorurowa (niszczyciel „Orkan”).

Torpedy francuskie kalibru 550 mm, z którymi przeszły do Wielkiej 
Brytanii niszczyciele „Grom”, „Błyskawica” i „Burza” oraz okręt podwodny 
„Wilk”, z biegiem czasu zostały na tych okrętach zastąpione przez torpedy 
brytyjskie kalibru 533,4 mm. W ten sposób pod koniec wojny wszystkie okręty 
Polskiej Marynarki Wojennej używały torped brytyjskich. Natomiast torpedy 
kalibru 450 mm były używane tylko jako ćwiczebne na okrętach, a jako bojowe 
- z samolotów torpedowych.

Torpedy francuskie kalibru 550 mm miały następującą charakterystykę:
- waga torpedy bojowej - 1900 kg;
- waga materiału wybuchowego - 340 kg;
- prędkość przy przebiegu 4300 m - 44 w;
- prędkość przy przebiegu 8000 m - 32 w;
- prędkość przy przebiegu 1600 m - 27 w.
Torpedy brytyjskie kalibru 533,4 mm charakteryzowały:
- waga torpedy bojowej - 1650 kg;
- waga materiału wybuchowego - 300 kg;
- prędkość przy przebiegu 3000 m - 47 w;
- prędkość przy przebiegu 5000 m - 43 w;
- prędkość przy przebiegu 6000 m - 41 w;
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- prędkość przy przebiegu 8000 m - 36 w;
- prędkość przy przebiegu 10000 m - 33 w;
- zanurzenie przy dużej prędkości - 8 m;
- zanurzenie przy małej prędkości - 4 m.
A torpedy kalibru 450 mm miały:
- waga torpedy bojowej - 1000 kg;
- waga materiału wybuchowego - 200 kg;
- prędkość przy przebiegu 1350 m - 40 w;
- prędkość przy przebiegu 3150 m - 30 w.
Torpedy francuskie kalibru 550 mm, w porównaniu z torpedami 

brytyjskimi kalibru 533,4 mm miały nieco więcej materiału wybuchowego, 
jednak ich prędkość przy tym samym przebiegu była znacznie mniejsza, co 
ze względów taktycznych miało duże znaczenie.

Taktyka strzelania torpedami z okrętów nawodnych do II wojny 
światowej była inna, niż taktyka w czasie wojny. Do 1939 roku na polskich 
okrętach stosowana była taktyka francuska, czyli celowanie wyrzutniami 
torpedowymi, a nie okrętem. Podczas wojny polskie okręty przyjęły taktykę 
brytyjską, czyli celowanie okrętem, a wyrzutnie torpedowe były ustawione 
nieruchomo na trawersie prawej lub lewej burty okrętu. Spowodowało to 
znaczne uproszczenie w manewrowaniu wyrzutniami torpedowymi i odciążenie 
okrętów od ustawionych na górnym pokładzie ciężarów instalacji 
manewrowania wyrzutniami z pomostu bojowego, co miało pozytywny wpływ 
na stateczność okrętów. Zatem, także w dziedzinie broni torpedowej na polskich 
okrętach, pod względem technicznym i taktycznym, do końca wojny nastąpiła 
znaczna ewolucja w porównaniu do okresu sprzed 1939 roku.

Uzbrojenie minowe

Na okrętach nawodnych miny mieściły się zazwyczaj na torach szynowych, 
zainstalowanych albo na specjalnie do tego celu przeznaczonym pokładzie 
minowym (jak na stawiaczu min „Gryf’), lub na górnym pokładzie. Do torów 
szynowych miny były przymocowane podczas transportu, z nich potem były 
wyrzucane do wody. Pomiędzy pomostem bojowym a posterunkiem 
wyrzucania min na rufie była zamontowana instalacja kierowania wyrzucaniem 
min. Natomiast na okrętach podwodnych miny były wyrzucane na zewnątrz ze 
specjalnych wyrzutni rurowych, zamykanych z obu stron wodoszczelnymi 
pokrywami.

Okręty używały min zagrodowych (kotwicznych) następujących typów:
- min zderzeniowych z zapalnikiem elektrycznym, działającym albo 

od uderzenia okrętu nieprzyjacielskiego o jeden z pięciu rogów ołowianych 
albo też działającymi od zerwania przez okręt nieprzyjacielski anteny, 
wystającej na powierzchni korpusu miny. Ciężar miny wynosił około 
jednej tony;
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- min magnetycznych, których zapalnik działał pod wpływem pola 
magnetycznego stalowego kadłuba zbliżającego się okrętu;

- min akustycznych, których zapalnik działał pod wpływem wibracji 
wody wywołanych napędem okrętu.

Miny z zapalnikami zderzeniowymi były zazwyczaj stawiane z okrętów 
nawodnych i podwodnych, natomiast miny z zapalnikami magnetycznymi 
i akustycznymi - na spadochronach z samolotów. Mogły być też miny 
dryfujące, swobodnie pływające na powierzchni wody. Były o połowę mniejsze 
od min zagrodowych i zawierały mniej materiału wybuchowego. Miny 
dryfujące zazwyczaj zrzucane były z samolotu w nocy na szlakach wodnych 
okrętów nieprzyjaciela.

W 1921 roku w polskiej Marynarce Wojennej stosowane były miny 
zderzeniowe, w których połączono ze sobą elektryczne zapalniki i ołowiane 
kołpaki. Zgniecenie kołpaka powodowało zadziałanie zapalnika i wybuch miny. 
Zbudowane we Francji niszczyciele „Wicher” i „Burza” oraz okręty podwodne 
„Wilk”, „Ryś” i „Żbik” miały już miny z zapalnikami antenowymi francuskiego 
typu MS5 i tak pozostało do 1939 roku.

W czasie wojny zostały jeszcze zastosowane miny z zapalnikami 
magnetycznymi i akustycznymi, które zrzucane były na spadochronach 
z samolotów bombowych. Waga miny z ołowianymi kołpakami wynosiła około 
800 kg, w tym 280 kg materiału wybuchowego. Waga miny z zapalnikami 
antenowymi wynosiła około 1000 kg, w tym 400 kg materiału wybuchowego. 
Zatem i w dziedzinie uzbrojenia minowego również nastąpiła ewolucja.

Bomby głębinowe

Na okrętach były używane trzy rodzaje bomb głębinowych: o wadze 
15,75 kg, 200 kg i 1650 kg. Wszystkie posiadały zapalniki działające 
na zasadzie ciśnienia hydrostatycznego.

Na polskich okrętach gruntownej zmianie uległa natomiast taktyka użycia 
tych bomb. Zamiast uprzednio stosowanych tunelowych wyrzutni umieszczonych 
pod pokładem, zainstalowano na rufie okrętu tory szynowe, z których bomby 
zrzucane były do wody, stosownie do wskazań podsłuchowego aparatu 
podwodnego azdyk.

Przebudowa systemu wyrzutni bomb głębinowych na niszczycielach 
„Burza” i „Błyskawica” z francuskiego na brytyjski było spowodowane incydentem 
na „Burzy”, jaki miał miejsce w 1940 roku. Wówczas niszczyciel znajdujący się 
w ochronie konwoju, dysponując azdykiem, wykrył w pobliżu nieprzyjacielski 
okręt podwodny. Natychmiastowy atak za pomocą bomb głębinowych 
wyrzucanych z dwóch podpokładowych tunelów na rufie nie powiódł się 
ze względu na zacięcie pokryw burtowych w tunelach wyrzutni. Natomiast 
wyrzutnie motaczy bomb głębinowych Thomycroft były czynne i niemiecki 
okręt podwodny został zaatakowany zamiast dwunastoma, tylko dwoma 
bombami głębinowymi. Po tym wypadku zdecydowano się na przerobienie 
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na niszczycielach „Burza” i „Błyskawica” wyrzutni bomb głębinowych 
z systemu francuskiego (wyrzutni podpokładowych w tunelach) na brytyjski 
(wyrzutni z torów szynowych na rufie pokładu głównego).

Konstrukcja 200 kg bomb głębinowych nie uległa większej zmianie 
od 1932 roku do końca II wojny światowej. Najczęściej na okrętach były 
spotykane 200 kg bomby głębinowe z wyrzutniami bomb w postaci torów 
szynowych, umieszczonych w podpokładowych tunelach na rufie okrętu, albo 
ułożonych na rufie na odpowiednim wzniesieniu na głównym pokładzie, lub też 
w postaci krótkich lufowych miotaczy typu Thomycroft, ustawionych przy obu 
burtach na górnym pokładzie blisko rufy. Pomiędzy pomostem bojowym 
a posterunkiem wyrzucania bomb głębinowych na rufie była elektryczna 
instalacja kierowania rzucaniem bomb głębinowych.

Podczas II wojny światowej do zwalczania okrętów podwodnych zostały 
użyte bomby głębinowe w kształcie torped, nieposiadające własnego napędu, 
wystrzeliwane z wyrzutni torpedowych. Waga takiej bomby była taka sama jak 
533,4 mm torpedy bojowej, czyli 1650 kg. Bomba nie miała maszyny 
napędowej, sterów i związanych z nimi aparatu żyroskopowego do sterowania 
kierunkowego i aparatu hydrostatycznego do sterowania głębokościowego. 
Zawierała natomiast materiał wybuchowy o wadze jednej tony (w torpedzie 
było 300 kg) i zapalnik hydrostatyczny, ustawiany zazwyczaj na głębokość 
30 m oraz własność powolnego tonięcia, po to aby umożliwić okrętowi, który 
taką bombę wystrzelił, jak najdalej oddalić się od niej. Wprowadzenie tej 
tzw. ślepej torpedy było druzgocącym ciosem dla nieprzyjacielskich okrętów 
podwodnych, które w zanurzeniu znalazłyby się w strefie działania azdyku.

Podczas II wojny światowej, od 1943 roku były również stosowane 
rakietowe miotacze bomb głębinowych Hedgehog, z których równocześnie 
wyrzucało się z dziobu okrętu 24 małe bomby głębinowe, każda o wadze 15,75 kg, 
na odległość 270 m. Miotacze rakietowe ustawiane były przeważnie na 
patrolowcach. Po przezbrojeniu w 1943 roku niszczycieli „Garland” i „Burza”, 
kiedy zostały przeznaczone do eskortowania konwojów, zainstalowano na nich, 
na dziobie po jednym miotaczu Hedgehog. Do skutecznego kierowania 
rzucaniem bomb głębinowych przeciw okrętom podwodnym nieprzyjaciela 
służył podwodny detektor i dalmierz zwany azdykiem, dzięki któremu 
zauważony okręt podwodny nieprzyjaciela nie mógł umknąć przed obserwacją 
okrętu nawodnego lub podwodnego aliantów, zaopatrzonego w azdyk.

Przerobienie wyrzutni bomb głębinowych na niszczycielach „Burza” 
i „Błyskawica” oraz zastosowanie rzucania specjalnych bomb głębinowych 
o wadze 1650 kg z wyrzutni torpedowych niewątpliwie było skokiem 
w ewolucji uzbrojenia zwalczania okrętów podwodnych, jakim dysponowały 
polskie okręty.
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Wpływ azdyku i radaru na ewolucję taktyki użycia uzbrojenia24

Niezależnie od technicznego ulepszenia polskiego uzbrojenia okrętowego, 
zastosowanie na polskich okrętach azdyku - podwodnego aparatu podsłuchowego 
(działającego jak detektor i dalmierz) i radaru (stacji radiolokacyjnej) - aparatu 
podsłuchowego w powietrzu (jednocześnie spełniającego rolę radionamiernika 
i dalmierza) przyczyniło się do ewolucji taktyki użycia uzbrojenia okrętów, 
zwłaszcza artylerii okrętowej i bomb głębinowych. Wszystkie okręty Polskiej 
Marynarki Wojennej były wyposażone w radar i azdyk, tak samo jak okręty 
Wielkiej Brytanii. Prowadzenie skutecznej walki z nieprzyjacielskimi okrętami 
podwodnymi bez azdyku byłoby długotrwałe i uciążliwe oraz powodowałoby 
duże zużycie bomb głębinowych. Natomiast radar umożliwił wykrycie 
niewidzialnych ludzkim okiem samolotów, okrętów nawodnych i peryskopów 
okrętów podwodnych w ograniczonej widoczności ze względu na mgłę w dzień 
albo w nocy. Ewolucja techniki uzbrojenia okrętów wraz z ewolucją taktyki 
użycia tego uzbrojenia odegrały znaczną rolę w osiągnięciu zwycięstwa koalicji 
antyhitlerowskiej w II wojnie światowej.

24 Ibidem, s. 28-29.
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Kmdr por. dr Mariusz KONARSKI

MAT PILOT STEFAN CZERWIŃSKI- 
LOTNIK PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA

Wśród mniej znanych epizodów obrony Wybrzeża 
w 1939 roku jest udział w działaniach wojennych 

pododdziału lotniczego wydzielonego z Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego i podporządkowanego dowódcy 
Lądowej Obrony Wybrzeża. Jedynym uzbrojonym 
samolotem tego pododdziału był Lublin R-XIII G/hydro 
na podwoziu kołowym pilotowany przez mata zawodowego 
pilota Stefana Czerwińskiego, który zginął wykonując 
jeden z ostatnich rozkazów pułkownika Stanisława 
Dąbka.

Kim był ten młody podoficer z podlubelskiej wioski, 
którego mogiła znajduje się na Cmentarzu Obrońców 
Wybrzeża w Gdyni? Dzięki przypadkowi udało mi się 

skontaktować z jego rodziną i otrzymać od nich rzecz najcenniejszą wspomnienia 
o nim oraz fotografie.

Stefan Czerwiński urodził się 2 września 1915 roku jako najmłodszy syn 
Adama i Rozalii z Urbańczyków. Przyszedł na świat w łunie pożarów I wojny 
światowej. Jego rodzinny Sawin płonął podpalony przez Kozaków. Czerwińscy 
ze starszymi dziećmi opuścili rodzinny dom i schronili się u znajomych 
w pobliskim Podgrabowie. Tradycja rodzinna mówi, że Stefan miał przyjść 
na świat na wozie w trakcie ewakuacji.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Sawinie. Kontynuował edukację 
w Chełmie Lubelskim w jakiejś szkole o profilu technicznym. Zdał egzaminy 
i został przyjęty do Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy. 
Po jej ukończeniu otrzymał przydział do Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
w Pucku. Sądząc po datowaniu fotografii był tam już w 1936 roku. Młody 
i zdolny marynarz wkrótce został zauważony przez przełożonych i wysłany 
na kurs pilotażu do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. 
O tym, że był utalentowanym pilotem, z fantazją chociaż nie zawsze 
posłusznym, opowiadał w domu rodzinnym jego brat Wacław. Pewnego razu 
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gdy odbywał służbę wojskową w Toruniu, otrzymał przepustkę i odwiedził go 
w szkole lotniczej. Dowiedział się, ze Stefan był karany za niebezpieczne 
i niedozwolone akrobacje. Jednym z przejawów niesubordynacji i młodzieńczej 
fantazji był przelot samolotem pod mostem na Wiśle. W 1938 roku Stefan 
Czerwiński ukończył kurs radiotelegrafistów przy 6. Pułku Lotniczym we 
Lwowie. Rodzinne przekazy mówią, że wyróżniał się inteligencją i oczytaniem, 
prenumerował czasopisma oraz słuchał radia. Podczas, jednego z urlopów, które 
spędzał w gronie rodzinnym, w Sawinie założył z kolegami oddział „Strzelca”.

Zaognienie stosunków polsko-niemieckich w 1939 roku spowodowało 
wprowadzenie dyżurów dla pilotów. Tradycyjnie od 1 maja 1939 roku 
z II Eskadry Liniowej wydzielono Pluton Samolotów Towarzyszących, składający 
się z trzech samolotów Lublin R-XIII ter/G/hydro postawionych na koła 
i skierowanych na lotnisko Rumia-Zagórze. Jego dowódcą został por. mar. pil. 
Józef Rudzki. Zadaniem plutonu, było współdziałanie z oddziałami Obrony 
Narodowej, z artylerią przeciwlotniczą z rejonu Gdyni i Morską Kompanią 
Reflektorów. R-XIII ciągnęły rękawy na długim holu, do których artylerzyści 
w dzień i w nocy strzelali ostrą amunicją. Ćwiczono również współpracę 
z artylerią przeciwlotniczą okrętów bazujących na Oksywiu. Załogi plutonu ćwiczyły 
także pobieranie meldunków z tzw. bramki ustawionej z kilkumetrowych tyk 
przez oddział piechoty. W bramce wisiał meldunek, który obserwator 
wychwytywał specjalną linką z kotwiczką.

W lipcu i sierpniu 1939 roku samoloty plutonu wykonywały loty 
patrolowe wzdłuż granicy z Niemcami, prowadząc rozpoznanie fotograficzne 
rejonu Jeziora Żarnowieckiego, Lęborka, Kartuz, Kościerzyny i Chojnic. 
Obserwatorzy wykonywali fotografie m. in. rowów strzeleckich kopanych przez 
Organizację Todta. W ostatnich tygodniach pokoju dowódca Lądowej Obrony 
Wybrzeża nakazał pilotom plutonu przekroczyć granicę niemiecką w celu 
prowadzenia głębszego rozpoznania. Lotnicy naruszali niemiecką przestrzeń 
do 50 km w głąb, latając na pułapie 1200-1800 m. Loty te prowadzono z dużą 
dozą ryzyka, gdyż w starciu powietrznym z samolotami niemieckimi słabo 
uzbrojone R-XIII nie miałyby szans. Ze względu na nasilające się akty 
naruszania polskiej przestrzeni powietrznej przez samoloty niemieckie, 
na lotnisku w Rumi-Zagórzu obowiązywało stałe pogotowie przeciwlotnicze. 
Obronę przeciwlotniczą stanowił karabin maszynowy Vickers zamontowany 
na trójnogu do strzelań przeciwlotniczych.

24 sierpnia 1939 roku po ogłoszeniu mobilizacji alarmowej przygotowano 
się do likwidacji plutonu. Następnego dnia samoloty powróciły do Pucka. 
Pluton rozformowano, a personel i wodnopłatowce wcielono na powrót 
do II Eskadry Liniowej. Także od 24 sierpnia wprowadzono pogotowie 
w Aeroklubie Gdańskim użytkującym rumskie lotnisko od 1933 roku.
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PLUTON ŁĄCZNIKOWY DOWÓDCY 
LĄDOWEJ OBRONY WYBRZEŻA

W drugiej dekadzie sierpnia samoloty aeroklubowe wyewakuowano 
do Torunia oprócz dwóch turystycznych awionetek RWD-13 o znakach rejestracyjnych 
SP-BML i SP-ATB. U progu wojny spakowano sprzęt i wyposażenie 
Aeroklubu Gdańskiego oraz Ośrodka Wojskowego Przysposobienia Lotniczego 
i także wysłano do Torunia.

24 sierpnia 1939 roku ppor. rez. pil. Edmund Jereczek - szef techniczny 
Aeroklubu Gdańskiego wraz z mechanikiem szer. rez. pil. Wacławem Zarudzkim, 
mechanikiem lotniczym Janem Marzejonem, mechanikiem kierowcą Franciszkiem 
Burzanem i sześciu szeregowymi Ośrodka Przysposobienia Wojskowo- 
-Lotniczego w Rumi zostali zmobilizowani i przydzieleni na mocy rozkazu 
dowódcy Floty do Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Z dniem 31 sierpnia utworzono Lotniczy Pluton Łącznikowy. W jego 
skład weszły obie turystyczne RWD-13 oraz przydzielony z puckiego 
dywizjonu łącznikowy Lublin R-XIII G/hydro nr 718, pilotowany przez mata 
Stefana Czerwińskiego. Pluton stacjonował na lotnisku komunikacyjnym 
w Rumi, zaś lotnisko zapasowe urządzono w majątku Nowe Obłuże na Kępie 
Oksywskiej. Na wyposażenie pododdziału przydzielono również półciężarówkę 
Polski Fiat 105 z zapasem smarów i paliwa dla samolotów oraz otrzymany 
od PLL Lot dyspozycyjny łazik. 1 września rozkazem dowódcy Lądowej Obrony 
Wybrzeża płk. Stanisława Dąbka włączono pluton do Kompanii Sztabowej 
i podporządkowano bezpośrednio dowódcy LOWyb.

Obie awionetki RWD-13 stacjonowały w hangarze portu lotniczego. 
O godz. 6.00 równolegle z nalotem na Puck nastąpił nalot bombowców Heinkel 
He-111 na rumskie lotnisko, które zbombardowały je seriami bomb. Obronę 
przeciwlotniczą lotniska stanowiły 4 karabiny maszynowe Maxim. Nalot nie 
wyrządził poważnych szkód, Niemcy też nie ponieśli strat od ognia przeciw
lotniczego. Ppor. pil. E. Jereczek dla bezpieczeństwa nakazał przeprowadzić 
samoloty do stojącego na uboczu lotniska, starego drewnianego hangaru 
Aeroklubu Gdańskiego. Ze względu na otwarty teren i małą liczbę personelu nie 
można było rozstawić maszyn i zamaskować ich w pobliżu lotniska.

Po nalocie przyleciał do Rumi z Pucka R-XIII G/hydro nf 718 na kołach, 
pilotowany przez mata S. Czerwińskiego. Podobnie jak obie awionetki R-XIII 
został ukryty w starym aeroklubowym hangarze. Wkrótce przyjechał także 
kwatermistrz MDLot. i wypłacił pensje oraz dodatki lotnicze. Około godziny 
14.30-15.15 nastąpił nalot 36 bombowców na Gdynię, Port Wojenny 
na Oksywiu i na lotnisko w Rumi. Nie wyrządził poważniejszych szkód, 
lotnisko zostało pokryte lejami bomb, ale żaden z budynków nie ucierpiał.

4 września wycofano czynną obronę przeciwlotniczą lotniska. Aby zaradzić 
tej sytuacji, ppor. pil. E. Jereczek nakazał zorganizować improwizowaną obronę 
przeciwlotniczą. Pełnił ją pojedynczy karabin maszynowy Yickers wymontowany 
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z Lublina R-XIII nr 718 i ustawiony na stanowisku naziemnym koło hangaru. 
Z tego karabinu maszynowego mat. pil. Stefan Czerwiński i szer. pil. Wacław 
Zarudzki trafili nad lotniskiem powracający nisko znad Gdyni bombowiec 
nurkujący Junkers Ju-87 Stukas. Trafiony w silnik samolot lądował 
przymusowo pomiędzy Redą a Rekowem. Załoga trafiła do niewoli, a Stukas 
zapad! się w bagnisty grunt.

Mat S. Czerwiński wraz z szer. W. Zarudzkim przebywali w ziemiance 
przygotowanej obok stanowiska przeciwlotniczego. Jak wspominał W. Zarudzki: 
„Rozmawialiśmy dużo, o naszej dalszej karierze lotniczej i szybkim końcu 
wojny oraz przelatujących nad naszymi głowami Niemcach”. Wskutek ciągłego 
ostrzału nieobcy był im strach. Dowódca plutonu zawiadomił Dowództwo 
LOWyb. o tym, że do lotniska zbliżają się oddziały niemieckie, lecz nakazano 
czekać na dalsze rozkazy.

Rankiem 9 września oddziały niemieckie dotarły do lotniska w Rumi 
i zajęły jego przeciwległy skraj gdzie znajdował się cywilny port lotniczy. Ppor. 
pil. Edmund Jereczek zameldował o tym płk. Stanisławowi Dąbkowi i poprosił 
o rozkaz przebazowania samolotów. Około godz. 15.00 wskutek silnego 
niemieckiego natarcia wspieranego przez artylerię, piechota polska broniąca 
lotniska rozpoczęła odwrót. W tej sytuacji ppor. pil. E. Jereczek nie mając 
łączności z dowództwem LOWyb. i znajdując się pod ogniem broni 
maszynowej nakazał błyskawicznie zapuszczać silniki i po krótkim ich 
podgrzaniu, gdy piechota polska kontratakowała, startować na wprost przez 
otwarte wrota hangaru. Jako pierwszy wystartował na R-XIII mat. pil. 
S. Czerwiński po nim ppor. pil. E. Jereczek i szer. pil. W. Zarudzki na RWD-13. 
Zaraz po starcie Niemcy zapalili hangar. Po kilku minutach lotu pod ogniem 
niemieckim oraz przy lądowaniu, również polskiej piechoty, samoloty plutonu 
wylądowały w Nowym Obłużu. Tylko jeden RWD-13 miał kilka przestrzelin 
w poszyciu i lekko uszkodzony ster kierunku. Samoloty ukryto pod drzewami 
w parku majątku Nowe Obłuże i zorganizowano stanowisko przeciwlotnicze. 
Lotnisko przystosowano do lotów nocnych na samolocie R-XIII G/hydro 
nr 718, który zamierzano użyć do ataków bombowych na okręty niemieckie 
operujące na Zatoce Gdańskiej. Pluton otrzymał wyrzutniki bombowe 
do zabudowania pod kadłub „Era”, lecz bomby 12,5 kg nie dotarły, gdyż 
wywieziono je wcześniej z magazynu MDLot na Hel.

Nocą z 12/13 września jednostki polskie wycofały się z bronionych 
pozycji na wschód od Gdyni. Wówczas cała polska obrona skupiła się na Kępie 
Oksywskiej.

13 września ppor. pil. E. Jereczek otrzymał rozkaz stawienia się 
w Dowództwie Floty na Oksywiu. Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża 
płk Stanisław Dąbek polecił ewakuować obie RWD-13 do Szwecji. Natomiast 
R-XIII G/hydro nr 718 miał być przygotowany do lotu z zadaniem zrzucenia 
ostatniego meldunku na Hel lub spalony w przypadku uszkodzenia go przez ogień 
nieprzyjaciela. Obaj piloci postanowili niezwłocznie startować. O godz. 12.30 
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z lotniska polowego w Nowym Obłożu, wykorzystując przerwę w ostrzale 
artyleryjskim, wystartowały obydwa RWD-13. SP-BML pilotował ppor. 
E. Jereczek, a jego pasażerem był oficer I Morskiego Pułku Strzelców, 
dziennikarz znający Szwecję por. Tadeusz Nowacki. SP-ATB pilotował szer. 
Wacław Zarudzki. Map lotniczych nie było, gdyż spalono je wcześniej, 
prognozy meteo nie posiadano, lot musiał się odbywać według ogólnej 
orientacji czasu, prędkości i busoli. W przypadku gdyby lot w chmurach 
sprawiał szer. pil. W. Zarudzkiemu sporo kłopotów, ppor. pil. E. Jereczek ustalił 
z nim, że zawróci i ostatecznie spali swój samolot. Po wejściu w chmury piloci 
zapalili światła pozycyjne, lecz pomimo tego utracili łączność wzrokową. Ppor. 
pil. E. Jereczek po ponad 3 godzinach lotu wylądował na wojskowym placu 
ćwiczeń koło miasta Visby na wyspie Gotlandia. Samolot wraz z załogą został 
internowany przez Szwedów.

W RWD-13 pilotowanej przez W. Zarudzkiego zaczął przerywać silnik. 
Pilot zdecydował zawrócić i RWD-13 SP-ATB szczęśliwie wylądował 
na polach majątku Nowe Obłuże. Samolot ukryto ponownie pod drzewami, lecz 
wskutek nalotu 16 września, został uszkodzony. Brak możliwości naprawy 
uszkodzonego podwozia i podziurawionego zbiornika paliwa sprawił, 
że przeciągnięto go kilkaset metrów w pole i wystawiono jako cel dla 
niemieckiej artylerii.

Ostatni samolot Plutonu Łącznikowego Lublin R-XIII G/hydro nr 718 
pilotowany przez mata Stefana Czerwińskiego wystartował z Nowego Obłuża 
17 września o zmroku. W obliczu klęski płk S. Dąbek rozkazał ewakuować 
samolot z ostatnim meldunkiem do Warszawy. Z pilotem miał lecieć szer. pil. 
W. Zarudzki. Tak wspominał te chwile: „Siedziałem w kabinie z matem 
Czerwińskim, ja miałem obsługiwać karabin maszynowy Strzelca pokładowego. 
Pokazał mi jak mam wymieniać bębny z amunicją. Silnik pracował, czekaliśmy 
na sygnał startu. Nagle podbiegł do samolotu nieznany z nazwiska kapitan 
piechoty i oznajmił, że otrzymał rozkaz lecieć jako pasażer do Warszawy. 
Przypasałem go do siedzenia i wystartowali”. W kilka minut po starcie, 
po wykonaniu skrętu nad morze na wysokości 300-400 m silnik „Era” przerwał 
pracę i samolot po pokonaniu kilku kilometrów wpadł do morza. Szer. pil. 
W. Zarudzki i mech. lotn. J. Marzejon pobiegli zaraz nad morze, gdzie 
od spotkanych żołnierzy dowiedzieli się, że samolot spadł kilkadziesiąt metrów 
od brzegu. Obaj rybacką dziurawą łódką dopłynęli do wraka i tam zobaczyli 
rannego, ciężko przerażonego oficera stojącego w kabinie obserwatora, który 
gdy zobaczył łódkę zaczął krzyczeć. Mat pil. S. Czerwiński leżał w wodzie 
w kabinie przypięty pasami - nie żył. Rannego kapitana odwieziono łódką 
do brzegu skąd zaniesiono go do szpitala w Babich Dołach. 18 września obaj 
żołnierze podeszli ponownie do plaży. Niemiecki ostrzał z morza uniemożliwiał 
przejście na płyciznę gdzie leżał wrak samolotu. Z wody sterczał tylko ster 
kierunku i część płata. Przyczyną katastrofy mogło być przepadnięcie samolotu 
po przekroczeniu linii brzegu i bezwiedne wyłączenie iskrownika przez 
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pasażera rzuconego na burtę. Prawdopodobne jest również trafienie samolotu 
przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą.

Pilota pochowano tymczasowo na plaży. Natomiast we wrześniu 1940 r. 
zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Babich Dołach, a po wojnie 
na Cmentarz Obrońców Wybrzeża, gdzie spoczął w kwaterze nr 145.

EPILOG

Po zakończeniu wojny nikt w rodzinie Czerwińskich nie znał miejsca 
pochówku Stefana. Przez wiele lat rodzina starała się zdobyć jakiekolwiek 
informacje. Czerwony Krzyż przesłał depozyt - jego dwa medaliki, ale nie 
przekazał informacji o ostatnim miejscu pochówku. Mijały lata.

Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku szykowałem 
materiał o działaniach lotniczych we wrześniu 1939 roku na Wybrzeżu, 
natrafiłem w lokalnej prasie na wspomnienia Zofii Szybalskiej z domu Szulhy, 
siostry PCK, która była uczestnikiem ekshumacji żołnierzy polskich poległych 
w 1939 roku. Musiała asystować na polecenie władz niemieckich. 
Skontaktowałem się z nią telefonicznie. Poinformowała mnie, że protokoły 
z ekshumacji znajdują się w archiwum Muzeum Marynarki Wojennej.

Dokument nosi tytuł: Sprawozdanie Zofii Szulhy-Szybalskiej (siostry 
PCK) z pracy i działalności od dnia 24 sierpnia 1939 r.1

Pod datą 12 września 1940 roku znajduje się Protokół na 41.
„W dniu 12 IX 1940 r. w obecności świadków: Szulhy Zofii, siostry PCK 

i Rieck Kurt Oberwachmeistra Zand. dokonano ekshumacji zwłok jednego 
polskiego żołnierza na terenie wsi Nowe Obluze, grób ustalony na cmentarzu 
w Babim Dole przy mogile 18 gdzie zwłoki poległego zlozono:

przyczem rozpoznano:
Nr 763 trumny. Czerwiński Stefan. Mat zawodowy lotnik poległ wraz 

z samolotem nad morzem, wysoki, trudne rozpoznanie z powodu zniekształcenia 
zwłok przez wodę. Poległy miał przy sobie medal śmierci, wzięty znad morza 
osiedla rybackiego, pochowany na cmentarzu w Babim Dole”.

Protokół pisany był prawdopodobnie na niemieckiej maszynie stąd brak 
polskiej czcionki.

Krótką informację o ostatnim miejscu pochówku morskiego lotnika 
znalazłem w opracowaniu autorstwa Jerzego Pawlaka2. Autor podaje miejsce 
spoczynku lotnika na cmentarzu w Gdyni-Redłowie, grób nr 145.

Na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie znajduje się 
tablica ze spisem poległych żołnierzy. Zarówno na tablicy jak i na mogile 
podano błędną informację dotyczącą stopnia lotnika - marynarz Stefan 
Czerwiński.

1 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, sygn. A/686, Sprawozdanie Zofii Szulhy- 
-Szybalskiej (siostry PCK) z pracy i działalności od dnia 24 sierpnia 1939 r., s. 86.

2 Jerzy Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Warszawa 1991, s. 522.
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W sierpniu 2009 roku skontaktowali się ze mną Andrzej i Jan 
Czerwińscy, bratanek Stefana wraz ze swym synem. Grób po wielu latach 
został wreszcie odnaleziony i odwiedzony przez kogoś z Czerwińskich. 
„Położyliśmy biało - czerwone róże na jego mogile i zapaliliśmy znicze, 
na krótko przed 70. rocznicą jego śmierci” - napisali w liście.

Fot. 1. Kadra Floty 1935 r., 
mar. Stefan Czerwiński stoi jako trzeci w drugim rzędzie od góry

Fot. 2. Samolot Lublin R-XIII nr 718
na którym latał mat pil. Stefan Czerwiński we wrześniu 1939 r.
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Fot. 3. Mogiła Stefana Czerwińskiego 
na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża
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Kmdr por. dr Jarosław KROPLEWSKI

KSZTAŁTOWANIE MORALE I DYSCYPLINY 
PERSONELU POLSKIEJ MARYNARKI 

WOJENNEJ NA OBCZYŹNIE (1939-1947)

ODTWORZENIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ NA ZACHODZIE 

PO KAMPANII WRZEŚNIOWEJ

Kapitulacje Rejonu Umocnionego Hel 2 października 1939 r. i cztery 
dni później Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” oznaczały 

zakończenie walk regularnych oddziałów Wojska Polskiego w kampanii 
wrześniowej. Całe terytorium II Rzeczypospolitej zostało podzielone pomiędzy 
hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki. Klęska ta nie oznaczała przerwy 
w działaniach bojowych Polskiej Marynarki Wojennej. Ciągłość jej działań 
operacyjnych zapewniały trzy kontrtorpedowce: „Błyskawica”, „Burza” 
i „Grom”, które realizując plan operacji „Peking”1 przedostały się na wody 
Morza Północnego, a także okręty podwodne: „Orzeł” i „Wilk”, które po fiasku 
operacji „Worek”2 wsławiły się brawurowym przejściem do Wielkiej Brytanii 
przez Cieśniny Bałtyckie, pilnie strzeżone przez hitlerowską flotę.

Liczący niespełna 700 ludzi oddział tworzony na terenie Wielkiej Brytanii 
przez załogi kontrtorpedowców i okrętów podwodnych, już w październiku 

1 Plan obejmował wycofanie Dywizjonu Kontrtorpedowców w składzie trzech polskich 
niszczycieli: „Burza”, „Błyskawica” i „Grom”. Rozwiązanie to było podyktowane wysokim 
prawdopodobieństwem ich zniszczenia, gdyby w sytuacji spodziewanej wojny z Niemcami 
pozostały na Bałtyku. Okręty te były stosunkowo duże i istniało ogromne ryzyko, że już 
w pierwszych dniach wojny zostaną zatopione przez wroga, stanowiąc łatwy cel. Zgodnie z umową 
polsko-brytyjską miały one przejść do portów brytyjskich i stamtąd wraz z Anglikami prowadzić 
działania przeciwko III Rzeszy. Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1972, s. 31-38.

2 Plan „Worek” przewidywał działania polskich okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim 
w wypadku zaatakowania wybrzeża przez znaczne siły morskie wroga. W celu zwalczania sił 
morskich przeciwnika zakładał on rozmieszczenie pięciu polskich okrętów podwodnych 
w okolicy Półwyspu Helskiego i w Zatoce Gdańskiej. Działania miały obejmować wykonywanie 
ataków torpedowych na wojenne okręty niemieckie, ostrzeliwujące Hel lub biorące udział 
w desancie. Czesław Rudzki, Polskie okręty podwodne 1926-1969, Warszawa 1985, s. 108-142.
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1939 r. powiększył się o podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, 
uczniów kursu sygnalistów Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty i marynarzy 
z okrętów szkolnych „Iskra” i „Wilia”, biorących udział w rejsie szkolnym po 
Morzu Śródziemnym. Zgodnie z rozkazem szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, okręty te zostały przebazowane z Casablanki do Port Lyautey, gdzie 
miały pozostać na okres wojny z niewielkimi załogami, a wszystkich 
podchorążych i elewów oraz większość marynarzy przetransportowano 
do Devonport. Do Wielkiej Brytanii zaczęli napływać również marynarze, 
którzy po klęsce wrześniowej uniknęli internowania bądź niewoli3.

Dzięki przychylnej postawie rządów Węgier i Rumunii, które nieoficjalnie 
przyzwalały na działalność placówek organizujących ewakuację internowanych 
uprzednio na terenie tych państw polskich żołnierzy, udało się przedostać 
do Francji części KMW4. Wśród nich byli: kontradm. Jerzy Świrski i kmdr Karol 
Korytowski. Wraz z kilkoma innymi oficerami, wyposażonymi w fikcyjne 
paszporty i francuskie wizy, opuścili Bukareszt i drogą kolejową przez 
Mediolan i Modenę dotarli do Paryża rankiem 6 października 1939 r.5. Na drugi 
dzień po przybyciu, szef KMW został przyjęty przez ministra spraw 
wojskowych gen. Władysława Sikorskiego. Admirał złożył raport o aktualnym 
stanie PMW oraz przedstawił projekt jej przyszłej organizacji i celów 
działania6. Meldował w nim: „Po zajęciu całego terytorium Polski przez 
nieprzyjaciela również Polska jako Państwo, istnieje nadal „de jurę”, nie 
przestała egzystować „de facto” tylko dzięki istnieniu polskich okrętów 
wojennych, nie podlegających jurysdykcji żadnego innego Państwa, jako części 
terytorium Polski. (...). Jest to jedyna siła zbrojna, którą obecnie Rząd Polski 
może bezpośrednio rozporządzać, a ponadto - jest to jedyna ostoja polskiej 
suwerenności”7.

Świrski uważał, że rozproszony personel należały odnaleźć, sprowadzić 
do Francji i dokończyć proces jego kształcenia i wyszkolenia. Twierdził 
ponadto, że istotną rzeczą jest zachowanie sojuszniczego charakteru polskiej 
floty wojennej i niedopuszczenie do wchłonięcia jej przez flotę angielską lub 
francuską. Dlatego należało, przynajmniej teoretycznie, prowadzić rachunek 
kosztów utrzymania polskich okrętów przez marynarkę angielską. Rzeczą 

3 Dariusz Nawrot, Dowodzenie Polską Marynarką Wojenną w czasie II wojny światowej, [w:] 
Kierownicza kadra Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1989, materiały z seminarium 
naukowego zorganizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej 27 listopada 2003 r„ s. 74.

4 Maciej Szczurowski, Polscy jeńcy wojenni i internowani z kampanii wrześniowej 1939 r. 
w świetle ówczesnego prawa międzynarodowego, w: Polski wrzesień 1939 - wojna na dwa fronty, 
materiały z konferencji naukowej pod red. A. Fechnera, Piotrków Trybunalski 1999. s. 243-273.

5 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego (AIPIMS), akta KMW, sygn. 
MAR.A.II./l. Sprawozdanie o ewakuacji KMW z Warszawy aż do przejazdu do Francji.

6 AIPMS, akta KMW, sygn. MAR.A.IV.l. Pismo szefa KMW do Ministra Spraw Wojskowych 
z 7.10.1939 r.; Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, cz. 5, Marynarka Wojenna, 
Londyn 1962, s. 149.

7 Ibidem.
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ważną było również niedopuszczenie do zniknięcia polskiej bandery z mórz, 
czyli do zatopienia wszystkich jednostek pływających. Efektem wizyty 
kontradm. Swirskiego u naczelnego wodza było ponowne wyznaczenie go 
rozkazem MSWojsk. nr 2O/tjn/39 z 11 października 1939 r., na stanowisko 
szefa KMW8. Od momentu ukazania się tego rozkazu, najważniejszym 
zadaniem stojącym przed KMW, mającym siedzibę w hotelu „Regina” 
w Paryżu, było odtworzenie ram organizacyjnych PMW na emigracji. 
Niezbędne było również stworzenie warunków do wyszkolenia kadry dla 
okrętów, które spodziewano się uzyskać od sojuszników oraz opieka nad 
okrętami polskimi bazującymi w Wielkiej Brytanii.

Zdając sobie sprawę, że znakomita większość sił PMW znajdowała się 
w Wielkiej Brytanii, kontradm. Świrski wystąpił 5 grudnia 1939 r. z wnioskiem 
do naczelnego wodza o przeniesienie KMW do Londynu, pozostawiając we 
Francji Ekspozyturę KMW. Admirał uważał, że urzędując w Paryżu nie ma 
pełnej kontroli nad działalnością floty oraz nie może nawiązać ścisłej 
współpracy z admiralicją brytyjską9. Po akceptacji wniosku przez gen. 
Sikorskiego, szef KMW ze swoim personelem przybył 29 grudnia 1939 r. 
do Londynu i zajął lokal przeznaczony na biura KMW przy ul. New Cavendish 51. 
Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój PMW u boku Royal Navy10.

8 Stanisław M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Albany, N.Y. 
1987, s. 99.

9 Ramy tej współpracy zostały określone w umowie polsko-brytyjskiej z 18 listopada 1939 r., 
a następnie w protokole dodatkowym z 3 grudnia 1940 r. Uzgodniono wówczas, że: „oddział 
polskiej marynarki został przydzielony do brytyjskiej marynarki wojennej na okres trwania wojny 
i na tak długi okres, na jaki obie strony wyrażą zgodę. Jednostki, czy grupy polskiej marynarki 
wojennej, pod polską banderą i pod dowództwem polskich oficerów z polskimi załogami będą 
współpracować z flotą brytyjską i będą tworzyć część sprzymierzonych sił morskich. Polski 
oddział morski będzie się składał z następujących jednostek: okrętów, które już są przydzielone 
do brytyjskiej marynarki, innych okrętów, które będzie można wcielić do polskiego oddziału 
morskiego w czasie trwania wojny. Personel polskiego morskiego oddziału będzie się składał 
z obywateli polskich. Wszelkie koszta poniesione przez brytyjskie władze morskie związane 
z wykonywaniem tej umowy, będą na żądanie spłacone przez Rząd Polski Rządowi Zjednoczonego 
Królestwa”. Umowa polsko-brytyjska w sprawie utworzenia polskiej marynarki wojennej 
w Wielkiej Brytanii z 18.11.1939 r., w: Sprawa polska w czasie II wojny światowej na arenie 
międzynarodowej, Zbiór dokumentów, pod red. T. Cieślaka, Warszawa 1965, s. 121-123.

10 Już 3 maja 1940 r. admiralicja brytyjska przekazała PMW w porcie La Yaletta na Malcie 
kontrtorpedowiec ORP „Garland” (eks-HMS „Garland”), a 28 czerwca 1940 r. wcielono w jej 
skład 12 belgijskich trawlerów, z których utworzono Grupę Trawlerów. W lipcu, po kapitulacji 
Francji, podniesiono polskie bandery obok francuskich na kontrtorpedowcu „Ouragan”, 
patrolowcach „Medoc” i „Pomerol” oraz na okrętach strażniczych „CH-H” i „CH-15”. Do służby 
wcielono również ścigacze „S-l”, „S-2”, „S-3”. 5 listopada 1940 r. w Greenock został przejęty 
od Brytyjczyków ORP „Piorun”. (eks-HMS „Nerissa”), który zastąpił zatopiony w fiordzie 
Rombaken ORP „Grom”. AIPMS, Akta KMW, sygn. R. 80. Dodatek tajny nr 15 do rozkazu szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 32 z 18.07.1940 r„ sygn. R. 115 a. Dziennik Zarządzeń 
szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej Tajny nr 15 z 25.07.1940 r., sygn. R.U59. Dziennik 
Zarządzeń szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej Tajny nr 16 z 9.08.1940 r., sygn. R.115 a. 
Dziennik Zarządzeń szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej Tajny nr 20 z 13.11.1940 r.
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PMW, mimo że przeszła pod rozkazy admiralicji brytyjskiej i brytyjskich 
dowódców zespołów, zachowała narodowy charakter, polskie regulaminy, 
własnych dowódców oraz załogi i co najważniejsze, biało-czerwone bandery. 
Marynarze nosili polskie mundury i stopnie wojskowe. Wszelkie sprawy 
kadrowe, dotyczące wyznaczania na stanowiska oraz ocena ich kwalifikacji 
należały wyłącznie do polskich przełożonych11.

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE STRUKTUR 
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

W odtwarzającej swój potencjał bojowy MW dostrzeżono pilną potrzebę 
prowadzenia pracy oświatowo-wychowawczej i kulturalnej. Szef KMW zdawał 
sobie sprawę, że klęska wrześniowa negatywnie wpłynęła na morale kadry 
i marynarzy, a jej pogłębienie potęgowały tragiczne informacje napływające 
z kraju. Przykre nastroje panowały również na podłożu społecznym. 
Szczególnie było to widoczne wśród załóg okrętów podwodnych internowanych 
w Szwecji12, gdzie głównym powodem takiego stanu rzeczy były różnice 
w standardzie życia pomiędzy kadrą oficerską, a podoficerami i marynarzami13. 
Ci ostatni zarzucali oficerom, że „(...) żyli spokojnie, a nawet beztrosko we 
własnym świecie, nie przejmując się za bardzo tragiczną i ciężką sytuacją 
obozową, a już najmniej załogami. (...) Starsi marynarze byli siłą roboczą 
na okrętach i obsługą obozu (,..)”14. Powyższe problemy oraz twierdzenie 
admirała Świrskiego, że nawet najbardziej rozwinięta technicznie flota nie 
spełni roli, do jakiej została powołana, jeżeli sfera wychowawcza zostanie 
pominięta, wpłynęły na podjęcie przez niego decyzji o powołaniu 20 listopada 
1940 r. Referatu Oświatowego15. Jego funkcjonowanie miało być kontynuacją 
przedwojennej działalności Biura Wydawniczo-Oświatowego KMW, ograniczonej 
teraz specyficznymi warunkami wojennymi i emigracyjnymi. Prowadząc 
działalność oświatowo-wychowawczą opierano się na dokumentach przedwojennych, 

11 Polskie Siły Zbrojne..., s. 153.
12 Po fiasku planu „Worek”, biorąc pod uwagę zły stan techniczny okrętów, będący wynikiem 

uszkodzeń odniesionych po bombardowaniu bombami głębinowymi przez tropiące je okręty 
niemieckie, dowódcy okrętów: „Sęp”, „Ryś” i „Żbik” podjęli decyzję o udaniu się do neutralnej 
Szwecji, gdzie zostały internowane do końca wojny. AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.IV.l. 
Sprawozdanie szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej do ministra spraw wojskowych 
o stanie marynarki z dnia 7 października 1939 r.

13 Oficerów zakwaterowano willi Ekbacken, a podoficerów i marynarzy w ciasnych krypach, 
o bardzo niskim standardzie higienicznym. Zaczęły się wśród nich szerzyć choroby żołądka, 
gruźlica i reumatyzm. W efekcie trzech młodych podoficerów zmarło na gruźlicę, jeden marynarz 
na żołądek, a wielu było hospitalizowanych. AIMPS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.9/1. 
Depesze szyfrowe do i ze Sztokholmu.

14 M. Kubiszyn - relacja pisemna. A. Uggla Nils, Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej, 
Gdańsk 1996, s. 70.

15 AIPMS, Akta KMW, sygn.l 15 a. Zarządzenie szefa KMW Nr 36 z 30 listopada 1940 r.
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wzbogacając ich treści o doświadczenia z kampanii wrześniowej i metody działalności 
kulturalno-oświatowej stosowane w sojuszniczych armiach zachodnich16. 
W czasie istnienia referatu jego nazwa, podległość, stan etatowy oraz zakres 
zadań ulegały zmianom i były uzależnione od potrzeb i zmian strukturalnych, 
którym podlegała PMW. Przy wyznaczaniu oficerów na stanowisko kierownika 
Referatu Oświatowego admirał Świrski kierował się służbowym pragmatyzmem. 
Najpierw oceniał na ile taka nominacja może wpłynąć to na sprawne 
funkcjonowanie okrętów, których obsada stanowiła priorytet w realizowanej 
przez niego polityce kadrowej17. Dlatego stanowisko te obejmowali oficerowie, 
którzy z różnych względów nie byli przydatni do służby na okrętach lub powinni, 
w opinii szefa KMW, od niej przez pewien czas odpocząć. W ciągu niespełna 
siedmiu lat obowiązki kierownika referatu pełniło ośmiu oficerów, z których 
tylko dwóch nie brało udziału w działaniach bojowych na pokładach okrętów.

Tabela 1

Kierownicy Referatu Oświatowego i Referatu Opieki KMW 
w latach 1940-1947

Lp. Stanowisko Stopień Imię i nazwisko Od-do

20 XI 1940 r. powstał Referat Oświatowy podległy zastępcy szefa KMW

1

Kierownik Referatu 
Oświatowego MW 
(jednocześnie oficer 
flagowy szefa KMW)

por. mar. Witold Szuster (p.o.) 30.11.1940 20.05.1941

15 II 1941 r. Referat Oświatowy przekształcono w Referat do Spraw Kultury i Oświaty

2
Kierownik Referatu 
do Spraw Kultury 
i Oświaty KMW

kmdr por. Tadeusz Kinel 20.05.1941 2.07.1942

2 VII1942 r. Referat do Spraw Kultury i Oświaty uległ podziałowi na Referat Kultury i Oświaty i Referat Opieki

3 Kierownik Referatu 
Kultury i Oświaty KMW kpt. mar. inż. Julian Ginsbert 2.07.1942 13.07.1942

4 Kierownik Referatu
Kultury i Oświaty KMW kmdr por. Stanisław

Dzienisiewicz 13.07.1942 1.02.1943

5 Kierownik Referatu
Kultury i Oświaty KMW

kmdr ppor./ 
kmdr por. Michał Borowski 1.02.1943 16.04.1943

7 X 1943 r. kasacja Referatu Kultury i Oświaty, w jego miejsce powstał Referat Prac Wychowawczo-Oświatowych

6
Kierownik Referatu Prac
Wychowawczo-
-Oświatowych KMW

kpt/kmdrppor. Bohdan Wroński 16.04.1943 8.09.1944

7
Kierownik Referatu Prac 
Wychowawczo- 
-Oświatowych KMW

kmdr ppor. Romuald Nałęcz-
-Tymiński 8.09.1944 —

16 Np. zgodnie z poleceniem szefa KMW rozsyłano na okręty i do oddziałów przetłumaczone 
wyciągi z książki Naval Leadership, używanej w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. 
Miały one udoskonalić system pracy wychowawczej z podwładnymi, a także dopomóc 
w ukształtowaniu i udoskonaleniu charakteru oficerów. AIPMS, Akta KMW, sygn. R 59. 
Rozkaz dzienny Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 11 z dnia 6 września 1941 r.

17 D. Nawrot, op. cit., s. 79.
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cd. tabeli 1

Źródło: S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1990.

Lp. Stanowisko Stopień Imię i nazwisko Od-do

8
Kierownik Referatu Prac 
Wychowawczo- 
-Oświatowych KMW

kmdr por. Konrad
Namieśniowski 15.08.1945 03.1947

Na początku 1946 r. Referat Prac Wychowawczo-Oświatowych przekształcono w Referat Wychowawczo- 
-Oświatowy

Referat Opieki

9 Kierownik Referatu 
Opieki kmdr por. inż. Tadeusz Kinel 2.07.1942 4.10.1944

10 Kierownik Referatu 
Opieki kmdr por. Tadeusz Mindak 4.10.1944 03.1947

15 III 1947 r. Referat Wychowawczo-Oświatowy wraz z Referatem Opieki, Referatem Ogólnym, 
Referatem Informacji Zewnętrznej, Wydziałem Przysposobienia Zawodowego i częściowo z Wydziałem 
Organizacji Wyszkolenia przekształcono w Wydział Opieki i Szkolenia Inspektoratu Generalnego 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia

Oficerowie ci, pomimo że nie posiadali odpowiedniej wiedzy 
humanistycznej i kwalifikacji pedagogicznych, cieszyli się wśród marynarzy 
dużym autorytetem z uwagi na swoje doświadczenie bojowe. Cecha ta 
w połączeniu z doskonałą znajomością potrzeb kadry i marynarzy oraz ich 
problemów i trosk pozwalała na realizację zadań wychowawczych na dobrym 
poziomie. Na okrętach i w oddziałach za prowadzenie działalności oświatowo- 
-wychowawczej odpowiadali dowódcy oraz wyznaczeni przez nich oficerowie18.

Ustanowienie Centralnej Biblioteki MW w czerwcu 1942 r.19 oraz 
podział Referatu do Spraw Kultury i Oświaty na dwa samodzielne referaty: 
Referat Kultury i Oświaty oraz Referat Opieki w lipcu tego roku wprowadziły 
najbardziej znaczące zmiany w działalności oświatowo-wychowawczej 
i kulturalnej20. Referat Opieki podporządkowany został szefowi Administracji21. 
Centralną Bibliotekę MW przydzielono administracyjnie do Komendy Morskiej 
Południe. Osobą odpowiedzialną za jej prowadzenie został oficer sztabu 
Komendy Morskiej Południe, który pełnił obowiązki oficera oświatowego. 
7 października 1943 r. nastąpiła kasacja Referatu Kultury i Oświaty, a w jego

18 Po ustanowieniu 3 marca 1942 r. komendy Morskiej Północ w Greenock i Południe 
w Plymouth ustalono, że za działalność oświatowo-wychowawczą będą w nich odpowiadali 
wyznaczeni oficerowie sztabu. AIPMS, Akta KMW, sygn. R. 107. Dziennik Zarządzeń szefa 
KMW Nr 18 z 7 października 1943 r. Z kolei odpowiedzialność za prowadzenie działalności 
oświatowo-wychowawczej kulturalnej na okrętach określał RSO z 1932 r. AIPMS, sygn. R. 107, 
Regulamin RSO, Warszawa 1932, s. 75 i 119.

19 AIPMS, Akta KMW, sygn. R. 225. Rozkaz dzienny szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej 
Nr 25 z dnia 12 czerwca 1942 r.

20 Dziennik Żarz. KMW nr 18/Tj z 2 VII 1942 r., w: S. M. Piaskowski, Kroniki..., s. 46.
21 Ibidem.
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miejsce powstał Referat Prac Wychowawczo-Oświatowych22. Ustalono wówczas 
zakresy zadań Referatu Prac Wychowawczo-Oświatowych i Referatu Opieki. 
Zakres prac wychowawczo-oświatowych obejmował: „opracowywanie wytycznych 
szefa KMW w powyższych sprawach dla okrętów i oddziałów MW; dostarczanie 
dowódcom materiałów wychowawczo-oświatowych w postaci gotowych 
opracowań, wydawanie komunikatów wewnętrznych MW i biuletynów, 
organizowanie odczytów i imprez”23. Z kolei Referat Opieki realizował zadania 
dotyczące pośrednictwa, pomocy i ułatwień w korespondencji, przesyłał paczki 
do rodzin marynarzy, pomagał rodzinom poległych i zaginionych, a także 
sprawował opiekę nad rannymi, chorymi i rekonwalescentami oraz organizował 
wycieczki24. Przy czym Referat Prac Wychowawczo-Oświatowych KMW pełnił 
rolę nadrzędną nad Referatem Opieki25. W październiku 1944 r. kierownika 
Referatu Prac Wychowawczo-Oświatowych obarczono dodatkowymi obowiązkami. 
Zgodnie z Zarządzeniem szefa KMW nr 32 z 12 października 1944 r. 
o ustanowieniu referenta opieki nad pamiątkami historycznymi PMW 
zobowiązano go, we współpracy z kierownikiem Biura Historycznego MW 
i oficerami oświatowymi okrętów i oddziałów, do odnajdywania i deponowanie 
w Archiwum Sił Zbrojnych wszelkich przedmiotów odnoszących się do wojennej 
działalności PMW i przedstawiających historyczną wartość26. 8 grudnia 1944 r. 
referatowi dodatkowo podporządkowano Sekcję Foto-Techniczną MW, 
w której składzie znajdowało się laboratorium foto-techniczne i pracownia przy 
KMW oraz archiwum fotograficzne i filmowe27. Sekcji podporządkowani 
zostali operatorzy filmowi i korespondenci fotograficzni na okrętach.

Do kolejnych zmian organizacyjnych KMW doszło już po zakończeniu 
działań wojennych. 22 maja 1945 r. skasowano etat zastępcy szefa KMW 
i szefa sztabu KMW oraz stworzono stanowiska I i II zastępcy szefa KMW28. 
Pierwszym zastępcą został przybyły z niewoli kontradm. Józef Unrug, a drugim 
mianowano kontradm. Karola Korytowskiego. Zgodnie z tym zarządzeniem 
kierownik Referatu Prac Wychowawczo-Oświatowych został podporządkowany 
II zastępcy szefa KMW29. Do przeprowadzenia kontroli działalności kulturalno- 
-oświatowej był zobligowany z ramienia szefa KMW inspektor wyszkolenia MW. 
15 sierpnia 1945 r. do referatu dodano etat referenta. Zakres prac i kompetencji

22 AIPMS, Akta KMW, sygn. R.107. Dziennik Żarz. Szefa KMW Nr 18 z 7 października 1943 r. 
Piaskowski w Kronikach..., na s. 112 podał, że zarządzenie to ukazało się 1 października 1943 r.

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 S. M. Piaskowski, op. cit., s. 188.
27 AIPMS, Akta KMW, sygn. 115 a. Zarządzenie szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 26 

Tajne z dnia 8 grudnia 1944 r.
28 AIPMS, Akta KMW, sygn. 115 a. Dziennik Zarządzeń szefa kierownictwa Marynarki Wojennej 

Tajny nr 11 z 22 maja 1945 r.
29 AIPMS, Akta KMW, sygn. 115 a. Dziennik Zarządzeń szefa kierownictwa Marynarki Wojennej 

Tajny nr 11 z 22 maja 1945 r.
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nowych organów powołanych po zmianach organizacyjnych w dniu 22 maja 1945 r. 
został ustalony w zarządzeniu szefa KMW nr 25/Tj z 25 listopada 1946 r.30. 
Do zakresu pracy I zastępcy szefa KMW należał nadzór nad sprawami 
kulturalno-oświatowymi, a do zadań i zakresu pracy szefa Administracji 
Marynarki Wojennej zagadnienia opieki31.

W tym okresie przekształcono Referat Prac Wychowawczo-Oświatowych 
w Referat Wychowania i Oświaty. Jednocześnie dodano do niego kolejne trzy 
etaty referentów32. W tym samym czasie zwiększono również o dwa etaty 
referentów Referat Opieki. Do głównych zadań referatu należało opracowywanie 
pogadanek i referatów, kierowanie kolportażem prasy i wydawnictw. Za jego 
pośrednictwem organizowano spotkania oficerów KMW i działaczy cywilnych 
z marynarzami. Wydawano również „Biuletyn Specjalny”, w którym odnoszono 
się do aktualnej sytuacji politycznej. 3 marca 1947 r. Referat Wychowawczo- 
-Oświatowy wraz z Referatem Opieki, Referatem Ogólnym, Referatem 
Informacji Zewnętrznej, Wydziałem Przysposobienia Zawodowego i częściowo 
z Wydziałem Organizacji Wyszkolenia, został przekształcony w Wydział 
Opieki i Szkolenia Inspektoratu Generalnego PKPR33. Tym samym zakończono 
prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w PMW na Zachodzie.

KSZTAŁTOWANIE MORALE I DYSCYPLINY

Z analizy dokumentów archiwalnych wynika, że najważniejszymi celami 
działalności oświatowo-wychowawczej prowadzonej w PMW na Zachodzie 
było utrzymanie karności i wysokiego morale wśród kadry i marynarzy, opieka 
nad rannymi i chorymi oraz rodzinami poległych marynarzy oraz zapewnienie 
warunków do wypoczynku. Specyficzne warunki, w jakich działały PSZ, 
wymagały stałego monitorowania nastrojów i natychmiastowego reagowania 
na najmniejsze przejawy łamania dyscypliny, niesubordynacji i niezadowolenia. 
Cele te realizowano w czasie bezpośrednich spotkań z marynarzami w ramach 
pogadanek lub poprzez publikowanie i przesyłanie na okręty i do jednostek 
lądowych MW okólników i komunikatów szefa KMW. Za przygotowywanie 
tematów do pogadanek oraz wskazanie źródeł do ich opracowania 
odpowiedzialny był kierownik Referatu Oświatowego34, a za ich opracowanie 

30 AIPMS, Akta KMW, sygn.115 a. Dziennik Zarządzeń szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej nr 25 Tajny z 25 listopada 1946 r.

31 S. M. Piaskowski, Kroniki..., s. 226.
32 Władysław Kosianowski, Polska Marynarka Wojenna. Od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej 

wojnie światowej. Album pamiątkowy. Nakładem Samopomocy Marynarki Wojennej, Instytut 
Literacki, Rzym 1947, foto nr 323.

33 AIPMS, Akta KMW, sygn. 115 a. Rozkaz Dzienny szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej 
Nr 15 Jawny z 3 marca 1947 r., sygn. R. 115 a., Zał. Nr 4 do Dziennika Żarz, szefa KMW 
Nr 3/47/Tj - załącznik nr II/3.

34 AIPMS, Akta KMW, sygn. 115 a. Zarządzenie szefa KMW Nr 36 z 30 listopada 1940 r.
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i wygłaszanie oficerowie oświatowi i poszczególni dowódcy35. Poza nimi pogadanki 
mogli wygłaszać zaproszeni goście posiadający odpowiednie przygotowanie 
merytoryczne. Z analizy zachowanych meldunków i sprawozdań wynika, 
że najczęstszą tematyką pogadanek była aktualna sytuacja polityczna, wiadomości 
z kraju, zagadnienia wojskowe, medyczne i gospodarcze.

Komendant Uzupełnień Floty w Devonport kmdr por. Ludwik Ziembicki 
w sprawozdaniu z 15 października 1941 r. meldował: „Za czas od 1 VII 
do 30IX b. m. zostały przeprowadzone: 2 pogadanki na temat wojny 
na wschodzie, 2 pogadanki na temat psychologii człowieka, 1 pogadanka na 
temat różnicy charakterów anglika i polaka, 2 pogadanki na temat żołnierz polski, 
angielski, francuski i niemiecki, 2 pogadanki na temat obecnej wojny na morzu, 
5 pogadanek na temat choroby weneryczne, skórne i zakaźne. Ponadto świetlice 
marynarskie są dostępne dla wszystkich mar. i podof. pisma ilustrowane, gazety 
(polskie i ang.), gry i bilard”36. Dalej komendant charakteryzuje poziom wiedzy 
i uświadomienia podległych mu marynarzy: „Na ogół poziom pod względem 
oświatowym przedstawia się dobrze. Założono, że starsze roczniki (1937-39) 
przedstawiają większą wartość pod względem uświadomienia narodowego 
i mają wyższy poziom wiedzy z zakresu szkół powszechnych, w porównaniu 
do marynarzy wcielonych we Francji”37. W pogadankach omawiano również akcje 
bojowe, w których uczestniczyły polskie okręty lub pododdziały. Na ORP „Ślązak” 
w czasie III kwartału 1943 r. przeprowadzono pogadanki na tematy: Istota 
wychowania obywatelskiego - dla podoficerów, Położenie Polski pod okupacją 
niemiecką, Przemówienie w rocznicę Cudu na Wisłą, Przemówienie w rocznicę 
rajdu na Dieppe, Cele wychowania, Ziemie wschodnie Polski - Stosunki 
polsko-sowieckie”38. Z kolei w IV kwartale 1943 r. omówiono rezultaty konferencji 
moskiewskiej39, akcji w obronie konwoju przeciw samolotom kierującym 
bombami szybującymi w dniu 26 listopada 1943 r., przemówienie w 25-lecie 

35 Dowódcy okrętów będących w kampanii meldowali, że w związku z natłokiem obowiązków, 
nie mają zbyt wiele czasu na opracowywanie tematów do pogadanek. AIPMS, Akta KMW, 
sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 1941-1946. Sprawozdanie 
dowódcy Grupy Ścigaczów zakres od 1 lipca 1943 r. do 1 października 1943 r.

36 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.6/2. Meldunek Komendanta Uzupełnień Floty 
z 15 października 1941 r.

37 Ibidem.
38 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 

1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Ślązak” za III kwartał 1943 r.
39 Konferencja aliancko-radziecka w Moskwie od 19 do 30 października 1943 r. Wzięli w niej 

udział ministrowie spraw zagranicznych trzech koalicyjnych mocarstw: Cordell Hull (USA), 
Anthony Eden (Wielka Brytania) oraz Wiaczesław Mołotow (ZSRR). Ministrowie rozpatrzyli 
na niej następujące kwestie: inwazja sił amerykańsko-brytyjskich na Francję (operacja 
„Overlord”), nakłonienie Turcji do przystąpienia do wojny nakłonienie Szwecji do oddania baz 
powietrznych państwom sprzymierzonym. Przyjęto także deklarację czterech mocarstw 
(ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA i Chin) dotyczącą powszechnego bezpieczeństwa.
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Polskiej Marynarki Wojennej40. W tym samym czasie na ORP „Błyskawica” 
odbyły się dwa wykłady na temat stosunków i zagadnień polsko-sowieckich 
i polsko-niemieckich wygłoszone przez prelegentów przybyłych z Londynu 
oraz kilka pogawędek na aktualne tematy. Według relacji dowódcy okrętu 
„...po wykładach rozwinęła się żywa dyskusja świadcząca o zainteresowaniu 
załogi zaprezentowanymi tematami”41. Na ORP „Burza”, przebywającym 
w IV kwartale 1943 r. na Morzu Śródziemnym, tematyka wygłoszonych 
pogadanek dla załogi dotyczyła: Azorów, ich znaczenia geograficznego 
i politycznego, Ogólnych wiadomości o astronomii, Gibraltaru i jego 
kluczowego znaczenia, Sprawy Hessa w świetle źródeł amerykańskich, 
Hiszpanii, jej ustroju i łączności z Ameryką Południową i jej obecnych 
przeobrażeń politycznych, Aktualnej sytuacji politycznej, Ziem wschodnich 
Polski, 25-lecia Marynarki Wojennej, Kierunków dążeń w polskiej polityce 
morskiej42.

Szef KMW przywiązywał ogromną wagę do tematyki pogadanek 
i sposobu ich prowadzenia. W tym celu 13 wrześnial943 r. polecił przesłać na 
okręty i do oddziałów pismo L. dz. 5372/Ośw/43 w sprawie wygłaszania pogadanek, 
a w Komunikacie Wewnętrznym nr 33 z 7 czerwca 1944 r. przypomniał, 
że na niektóre tematy dowódcy powinni wygłaszać pogadanki osobiście43. Ponadto 
polecił, aby pogadanki prowadzone przez innych oficerów były kontrolowane 
przez dowódców44. Zamieścił również kilka ciekawych wskazówek 
dotyczących metodyki prowadzenia zajęć: „Poza dobrym przygotowaniem 
do samej pogadanki należy też przygotować się na ewentualne pytania. 
Do pytań i dyskusji należy zachęcać. Trzeba bowiem pamiętać, że słuchacz wynosi 
z odczytu, czy pogadanki nie to co usłyszał, ale to co mu utkwiło, jako refleks 
tego co usłyszał. Jeśli cała załoga nie może od razu być obecna na pogadance to 
lepiej, aby jeden oficer dobrze przygotowany, pogadankę powtórzył, aniżeli 
kilku oficerów miałoby mówić na ten sam temat”45. Sugerował, aby do pogadanek 
na niektóre tematy przygotowywało się dwóch oficerów, ponieważ „w czasie 
wygłaszania pogadanki przez jednego - drugi ma sposobność obserwowania 
audytorium i wyczucia reakcji. Przez to swoje przemówienie może dostosować, 
czy to w tonie, czy w treści do nastroju, czy poziomu zainteresowania 
słuchaczy. Należy zawsze mówić prawdę, nie owijać w bawełnę. Nawet 

40 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Ślązak” za IV kwartał 1943 r.

41 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP Błyskawica” za zakres od 4 sierpnia do 4 listopada 1944 r.

42 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Burza” za zakres od 1 października 1943 r. 
do 1 stycznia 1944 r.

43 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikaty wewnętrzne 1942-1944. Komunikat 
wewnętrzny nr 33 z 7 czerwca 1944 r.

44 Ibidem.
45 Ibidem.
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wówczas, kiedy ta prawda jest przykrą (wykorzystać jednak i podkreślić 
momenty optymistyczne)”. Na końcu komunikatu określił pracę wychowawczą 
jako dział służby, a kontakty z podwładnymi w czasie wolnym od zajęć 
służbowych za bardzo wskazane i pożądane, przy czym powinny one mieć 
charakter raczej koleżeński a nie formalny46.

Specyficzne warunki, w jakich działały PSZ wymagały stałego 
monitorowania nastrojów i natychmiastowego reagowania na najmniejsze 
przejawy łamania dyscypliny, niesubordynacji i niezadowolenia. Wobec powyższego 
wprowadzono system informowania o nastrojach. Był on zorganizowany 
w następujący sposób. Oficerowie oświatowi na okrętach sporządzali meldunki, 
które za podpisem dowódcy okrętu były kierowane do dowódcy dywizjonu. 
Dowódca dywizjonu po ich przeanalizowaniu przygotowywał zbiorczy 
meldunek za dywizjon i przesyłał do szefa KMW. W analogiczny sposób 
przygotowywano meldunki w oddziałach lądowych MW. Po ustanowieniu 
Komendy Morskiej Północ w Greenock i Południe w Plymouth obowiązek 
opracowywania zbiorczych meldunków za podległe komendom jednostki 
spoczywał na oficerach oświatowych komend. Po wprowadzeniu w 1944 r. 
zmian w strukturach organizacyjnych komend obowiązkiem tym obarczono 
drugich oficerów sztabów47.

Z zachowanych meldunków z okrętów, komend i baz wynika, 
że najważniejsze problemy społeczne, z jakimi borykali się oficerowie 
oświatowi i dowódcy dotyczyły spraw dyscyplinarnych, organizacyjnych, 
personalnych i finansowych. W sprawozdaniu dowódcy Dywizjonu 
Kontrtorpedowców kmdr. por. Stanisława Hryniewieckiego do szefa KMW 
z 12 lutego, 1941 r. najważniejszy problem stanowiły trudności związane 
z utrzymaniem dyscypliny wśród załóg okrętów48. W opinii komandora wpływ 
na taki stan rzeczy miała polityka personalna prowadzona przez ORP „Gdynia” 
i Kierownictwo Uzupełnień Floty. W meldunku czytamy: „Najbardziej podważył 
dyscyplinę i mój prestige wypadek odesłania st. mar. Koleckiego z powrotem 
na ORP „Błyskawica”. Marynarza tego przeokrętowałem na ORP „Gdynia” 
z równoczesnym wnioskiem o oddanie pod sąd za liczne kradzieże, na których 
został przyłapany przez samą załogę. Gdy ww. powrócił na ORP „Błyskawica”, 
chwalił się wśród załogi, że nic nie mogli mu zrobić i bagatelizował swoje 
przewinienia. Przykład ten zniechęca dobry element załogi w sensie współpracy 
w utrzymaniu dyscypliny i porządku na okręcie. W konkretnym przypadku 
lepiej byłoby dla dobra sprawy, gdybym ja poniósł odpowiedzialność 
za niestosowanie się do obowiązujących rozkazów, niż odsyłanie marynarza pod 

46 Ibidem.
47 AIPMS, Akta KMW, sygn. R. 115 a. Dziennik Zarządzeń szefa Kierownictwa Marynarki 

Wojennej Tajny nr 3 z 19 stycznia 1944 r.
48 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów

1941-1946. Sprawozdanie Dowódcy Dywizjonu Kontrtorpedowców Poufny z 12 lutego 1941 r.
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każdym względem szkodliwego na okręcie”49. W dalszej części meldunku 
kmdr por. Hryniewiecki występuje do szefa KMW z propozycjami, których 
realizacja powinna doprowadzić do przywrócenia wymaganego stanu dyscypliny 
w dywizjonie: „1. Aby nigdy nie byli odsyłani na Dyon Tr. którzy zostali 
wyokrętowani jako przestępcy, demoralizujący otoczenie i w ogóle nie nadający 
się na okręt będący w linii w czasie wojny, gdy od niego jest wymagane 
maximum sprawności i wydajności. W przeciwnym razie powstaje błędne koło 
bez wyników poprawy. 2. Zwolnić wszystkich marynarzy pochodzących 
z Marynarki Handlowej, którzy o ile mi wiadomo są potrzebni na statkach 
handlowych, a dla MW są tylko ciężarem. 3. Dla marynarzy, którzy nie 
pochodzą z Marynarki Handlowej, a są zaliczeni do kategorii w pkt. 1. stworzyć 
coś w rodzaju oddziału lub obozu karnego, gdyż tzw. Batalion Karny na razie 
niedostępny jest dla nas. Wystąpiłem z prośbą o ulokowanie tam kilku 
marynarzy około mieś, temu i dotychczas nie otrzymałem nawet odpowiedzi. 
4. Dać możność decydować D-cy Dyonu o konieczności pozbycia się 
szkodliwego członka załogi. Tą drogą uniknie się bardzo długiej i szkodliwej 
procedury i będzie się miało gwarancje właściwszej oceny faktu”.

W sprawozdaniu z 4 czerwca 1941 r. ten sam dowódca dywizjonu melduje 
szefowi KMW o niezadowoleniu załogi ORP „Burza” z wysokości otrzymywanych 
poborów50: „Dnia 3 VI1941 r. rano załoga maszynowa ORP „Burza” nie wyszła 
do zbiórki. Podłożem tej demonstracji była kwestia poborów (rezerwa). Treścią 
niezadowolenia załogi jest odrębne traktowanie ORP „Burza” niejako gorsze 
od innych okrętów, będących w tych samych warunkach. Istotny stan rzeczy 
jest tak: ORP „Huragan” stał w czasie uruchomiania go około pięciu miesięcy 
i przez cały ten czas otrzymywano tam pełne pobory; ORP „Błyskawica” stał 
w remoncie około sześciu miesięcy, również z pełnymi poborami; ORP „Wilk” 
remontował się około pięciu-sześciu miesięcy także mając pełne pobory. 
ORP „Burza” stoi w remoncie od sześciu miesięcy i przez cały ten czas 
otrzymuje pobory jak w rezerwie załogi otrzymujące całe pobory nazywają 
załogę ORP „Burza” - żebrakami (...). Sprawę przyznania pełnych poborów 
dla ORP „Burza” od dnia 1 V. uważam za konieczne, gdyż będzie to 
wyrównaniem długotrwałych odrębnych poborów i jeżeli to będzie zrobione 
natychmiast, nie będzie miało charakteru przyznania pod presją. Potraktowanie 
tej sprawy jako buntu uważam, że byłoby wysoce szkodliwe, gdyż załoga 
w zasadzie jest bardzo dobrą, a mogłoby to pogłębić się i nawet przenieść się 

49 Ibidem.
50 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów

1941-1946. Sprawozdanie dowódcy Dywizjonu Kontrtorpedowców Poufny z 4 czerwca 1941 r.
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na inne okręty”51.
Wnikliwą analizę przyczyny złych nastrojów panujących w MW w 1942 r. 

przedstawił w swoim meldunku do szefa KMW kmdr por. Stanisław 
Dzienisiewicz, pełniący wówczas obowiązki kierownika Referatu Kultury 
i Oświaty52. Autor meldunku zauważył, że „główną przyczyną złych nastrojów 
marynarzy są, niezależnie od swoistych w ich środowisku przyczyn, złe nastroje 
wśród oficerów, od których właśnie należy poprawę nastrojów zacząć. Poprawa 
nastrojów i podniesienie ducha może nastąpić przez przywrócenie zaufania 
„Floty” do „Lądu” (tj. załóg jednostek pływających do kadry pełniącej służbę 
jednostkach lądowych MW - J. K.). Zanik autorytetu oficerów starszych jest 
wprost zastraszający. Zaufania i autorytetu nie przywrócą żadne zakazy, 
odczyty i wyjaśnienia, ani żadna akcja kulturalno-oświatowa, jeżeli dotychczasowy 
stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Zmiany te dotyczą następujących zagadnień 
personalno-organizacyjnych, stanowiących sedno sprawy: 1. dowodzenie, 
a przynajmniej dłuższe pływanie starszych oficerów, oczywiście tych, którzy 
się jeszcze do tego nadają, celem naocznego poznania potrzeb i warunków 
pracy okrętów w czasie wojny, zdobycia przez to wiedzy i autorytetu, które są 
wprost niezbędne przy pełnieniu niektórych funkcji na lądzie. Dotyczy to przeważnie 
oficerów korpusu morskiego. Przeszkodami w pływaniu i dowodzeniu mogą 
być tylko: zły stan zdrowia oraz stwierdzony i niewątpliwy brak kwalifikacji 
fachowych, stopień powinien odgrywać tu mniejszą rolę. 2. wyznaczanie 
na niektóre stanowiska w KMW (np. kierowników referatów w Sztabie) 
i w Komendach Morskich oficerów, którzy długo pływali i znają Flotę. Obecnie 
w KMW nie ma ani jednego starszego oficera, któryby pływał przez czas 
dłuższy w czasie wojny. 3. umożliwienie oficerom, którzy po wojnie będą użyci 
w Sztabach lub służbach, nabycia wiedzy i praktyki w angielskich sztabach 
i działach służb. 4. redukcje etatów oficerskich w składach etatowych instytucji 
lądowych, zatrudniając w to miejsce raczej personel cywilny. Oficerów nadających 
się do służby w przyszłości należy szkolić, gdzie się tylko da celem 
przygotowania dowódców i komendantów - fachowców. Oficer nie powinien 
być tylko zwykłym urzędnikiem. 5. racjonalna gospodarka personelem 
jakościowym, to znaczy starszymi podoficerami - specjalistami, na których 

51 Ibidem. Problemy z wypłatą poborów pojawiły się również w jednostkach lądowych MW 
również innych Gustaw Plewako pisze w swoich wspomnieniach: „W czasie zaokrętowania 
na ORP „Gdynia” przyznano nam żołd - jeden funt angielski. W tym czasie marynarz otrzymywał 
dwanaście funtów. Pewnego dnia ustaliliśmy, że nie wyjdziemy na zbiórkę poranną, co miało 
stanowić protest przeciwko tak niskim uposażeniom. Normalne rozmowy w tej sprawie nie 
przynosiły skutku. Dyrektor (Szkoły Podchorążych MW) kazał zrobić zbiórkę, określił nas jako 
buntowników i oświadczył, że zgodnie z pragmatyką co dziesiąty zostanie rozstrzelany. W całą 
tą aferę weszli Anglicy i po zbadaniu sprawy oświadczyli, że szkoła od rządu angielskiego 
na uposażenie podchorążego pobiera dwadzieścia funtów. Taką sumę należało nam wypłacać”. 
Gustaw Plewako, Na okrętach Marynarki Polskiej i Royal Navy, Gdynia 2008, s. 45.

52 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Przyczyny złych nastrojów w MW. Meldunek z 14 grudnia 1942 r.
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właściwie cała flota się opiera i którzy „orzą bez wytchnienia”. Dotyczy to 
głównie personelu technicznego. Starsi wiekiem podoficerowie wymagają już 
teraz dłuższego odpoczynku, zastępców nie mają. Zimę może jeszcze 
przetrwają, lecz sprawa pogorszy się przy obsadzaniu krążownika. Nie widzę na 
razie innego sposobu, jak zwrócenie się z prośbą do Admiralicji o przydzielenie 
nam na pewien czas pewnej ilości potrzebnego personelu tech. tak jak i to 
uczyniliśmy w odniesieniu do radiotechników na „Orkanie”. 6. ściślejsze uzgadnianie 
awansów podoficerskich z Komendantami Morskimi (lub dowódcami okrętów) 
celem uniknięcia rozbieżności w ocenach danych kandydatów przez okręt 
i KMW”53. Na zakończenie meldunku kmdr por. Dzienisiewicz sugerował, 
że zagadnienia wpływające na kształtowanie nastrojów powinny być omawiane 
każdorazowo na odprawach miesięcznych w KMW. Uważał również, iż ich 
poprawa powinna leżeć w obszarze zainteresowania dowódców wszystkich 
szczebli, a nie być pozostawiona inicjatywie tylko oficerów oświatowych54.

Kształtowanie poglądów i morale kadry oraz marynarzy PMW nabrało 
szczególnego znaczenia w 1944 r., obfitującego w szereg zdarzeń natury 
politycznej i wojskowej. Powstanie alternatywnego rządu w Lublinie i przesunięcie 
frontu wschodniego na tereny Rzeczypospolitej, a także upadek Powstania 
Warszawskiego miał wpływ na kształtowanie poglądów personelu MW. 
Dowódca ORP „Ślązak” meldował: „Najbardziej zajmuje załogę sytuacja 
w Polsce, a specjalnie przyszłość Ziem Wschodnich. Większość załogi pochodzi 
z Polski Wschodniej i kwestia ta napawa ich niepokojem”55. Podobne nastroje 
panowały na ORP „Błyskawica”, której dowódca donosił: „Zainteresowania 
załogi związane są obecnie głównie z sytuacją na frontach, i gazety są bardzo 
pilnie czytywane na pomieszczeniach załogi. Rozwój wypadków wojennych 
jest też obecnym tematem rozmów i dyskusji”56. Meldunki dowódców 
oddziałów lądowych MW zawierały podobne spostrzeżenia. Komendant Stacji 
Zbornej Bowling pisał: „Marynarzy przede wszystkim interesuje położenie 
Kraju. Obecne położenie polityczne wpływa w wielkiej mierze na obojętność 
w wykonywaniu obowiązków”57, a zastępujący oficera oświatowego Komendy 
Morskiej Południe - ppor. mar. inż. Henryk Hoyer tak opisywał nastawienie 
marynarzy: „(...) są w nastrojach raczej poważnych i skupionych. Daje się zauważyć 
przygnębienie specjalnie u tych, którzy pochodzą z kresów wschodnich Polski. 
Przeciw sowieckie nastawienie bardzo silne, chociaż nie ujawnia się na 
zewnątrz w żadnych odruchach. W związku z bardzo silną na terenie miasta 

53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 

1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Ślązak” za III kwartał 1943 r.
56 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 

1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP,Błyskawica” za zakres od 4 sierpnia do 4 listopada 1944 r.
57 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów

1941-1946. Sprawozdanie komendanta Stacji Zbornej Bowling za okres 4 stycznia - 4 kwietnia 1944 r.
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(przeważnie robotniczego) propagandą bolszewicką zdają sobie sprawę ze zbyt 
słabej propagandy polskiej, co wywołuje komentarze. Dezercja Żydów 
z Polskich Sił Zbrojnych była potraktowana raczej z humorem, jako rzecz która 
nie zdziwiła specjalnie nikogo. W stosunku do tych Żydów, którzy nie 
przyłączyli się do ogólnej akcji żydowskiej jest nastawienie także negatywne, 
uzasadnione tylko względami rasowymi”58.

Szef KMW w swoim meldunku do ministra obrony narodowej ze stycznia 
1945 r. w części dotyczącej stanu moralnego, zagadnień politycznych, narodowo
ściowych i wyznaniowych za ostatni kwartał 1944 r. tak scharakteryzował 
postrzeganie politycznej rzeczywistości przez podległy mu personel: „Nie 
zauważono objawów upadku dyscypliny lub nie porządkowania się rozkazom 
przełożonych, ani innych faktów świadczących o wywrotowej akcji obcych 
agencyj. Duch, zwłaszcza na okrętach jest bardzo dobry. Mimo zmęczenia 
długą wojną załogi wykonują swoją ciężką pracę bardzo dobrze. Nęka ich 
bardzo los rodzin pozostałych w kraju - tym bardziej, że obecnie nie mogą 
wysłać nawet paczek żywnościowych. Podjęcie więc natychmiastowej akcji 
zmierzającej do zebrania wiadomości o rodzinach w kraju i indywidualnej 
pomocy jest rzeczą nad wyraz palącą. W ogóle ludzie żyją nadzieją powrotu do 
kraju, z wyraźnym zaznaczeniem, że do komunistycznej Polski nie pojadą. 
Chęć pozostania na emigracji jest bardzo nieliczna. Przeważnie istnieje takowa 
wśród ożenionych z Angielkami. Ustosunkowanie się do polskiego rządu - 
przychylne, do Lubelskiego pogardliwe i niekiedy wrogie”59.

17 sierpnia 1942 r. szef KMW wydał pismo L. dz. 970/Ośw/42/tjn zgodnie, 
z którym wszyscy dowódcy byli zobligowani do przesyłania w systemie 
kwartalnym, drogą służbową sprawozdań z działalności kulturalno-oświatowej, 
a 6 października 1943 r. wprowadził do użytku służbowego instrukcję o organizacji 
pracy wychowawczo-oświatowej60. Na podstawie zachowanej dokumentacji 
sprawozdawczej należy stwierdzić, że od tego czasu zmienił się charakter 
przesyłanych meldunków. Zgodnie z nowym układem, dowódcy sporządzali 
sprawozdania informując kolejno o: 1) Warunkach dla pracy kulturalno- 
-oświatowej, 2) Stanie prac kulturalno-oświatowych, 3) Nastrojach szeregowych, 
4) Zainteresowaniach szeregowych61.

Warunki do pracy kulturalno-oświatowej na okręcie uzależnione były 
od tego, czy okręt przebywał na morzu, znajdował się w porcie macierzystym, 

58 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie z działalności oświaty i opieki Komendy Morskiej Południe 
za III kwartał 1944 r.

59 AIPMS, Akta KMW, sygn. A.V. 1/19. Sprawozdanie w odniesieniu do Marynarki Wojennej 
ze stycznia 1945 r.

60 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikaty wewnętrzne - tylko dla oficerów. 
Komunikat wewnętrzny nr 33 z dnia 7 czerwca 1944 r.

61 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946.
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obcym lub na stoczni. W sprawozdaniu za działalność kulturalno-oświatową 
w MW za pierwszy kwartał 1942 r. szef KMW meldował naczelnemu wodzowi: 
„Życie okrętowe nie stwarza dogodnych warunków dla akcji kulturalno- 
-oświatowej na szerszą skalę, ograniczając jej możliwości oddziaływania na 
serca i umysły jedynie za pomocą książek, czasopism i radia”62. Trudne warunki 
do działalności kulturalno-oświatowej na okrętach nie uległy poprawie przez 
cały okres wojny.

Dowódca ORP „Ślązak” w swoim sprawozdaniu za III kwartał 1943 r. 
informował komendanta morskiego Południe: „Akcja polityczno-oświatowa 
napotykała na trudności wobec krótkich, nieregularnych postojów, przeplatanych 
pogotowiem, zmianą miejsca, a nawał prac porządkowych i administracyjnych 
absorbuje okręt w znacznym stopniu. Czasopisma wpływają nieregularnie 
ze względu na częsty pobyt okrętu w morzu (w lipcu: 20 dni w morzu, 10 dni 
w porcie; w sierpniu: 20 dni w morzu, 10 dni w porcie; we wrześniu: 18 dni 
w morzu, 12 dni w porcie). Biblioteka ruchoma została już przeczytana. Mam 
zamiar wymienić biblioteki ruchome z ORP „Krakowiak”, gdy ten przeczyta 
swoje”63. O braku czasu na prowadzenie pracy kulturalno-światowej meldowali 
również dowódcy innych okrętów. Dowódca Grupy Ścigaczy por. mar. Witold 
Szuster pisał: „Przeszkodą do intensywnej pracy kulturalno-oświatowej jest 
brak czasu spowodowany stałym pogotowiem, nocną służbą patrolową 
i przemęczeniem załóg. Stałe zajęcia oficerów sprawami operacyjno- 
-taktycznymi i okrętowymi wypełniają ich „Czas wolny”, nie pozostawiając 
zbyt wiele czasu na opracowanie większej ilości tematów do pogadanek”64. 
Podobne problemy zgłaszał kmdr por. Konrad Namieśniowski dowódca 
ORP „Błyskawica”, meldując: „W okresie sprawozdawczym, ze względu 
na intensywny udział okrętu w działaniach bojowych, regularna praca 
oświatowa była bardzo utrudniona. Marynarze w wolnych chwilach przeczytali 
stosunkowo dużą ilość książek z biblioteki okrętowej. Zapotrzebowanie 
największe jest na książki o treści lekkiej w języku polskim, których brak da się 
odczuwać”65. Czytanie książek, słuchanie płyt gramofonowych, radia i udział 
w grach towarzyskich, były najbardziej rozpowszechnionymi formami 
spędzania czasu wolnego wśród marynarzy na okrętach będących w kampanii. 
Dowódca ORP „Garland” kmdr ppor. Bolesław Biskupski w swoim meldunku 
z 17 stycznia 1944 r. informował: „W godzinach wolnych od zajęć załoga czyta

62 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej w Marynarce Wojennej 
za pierwszy kwartał 1942 r.

63 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Ślązak” za trzeci kwartał 1943 r.

64 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 1941-1946. 
Sprawozdanie dowódcy Grupy Ścigaczów za kres od 1 lipcal943 r. do 1 października 1943 r.

65 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 1941-1946. 
Sprawozdanie dowódcy ORP „Błyskawica” za zakres od 1 kwietnia 1944 r. do 15 lipca 1944 r.
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książki, słucha koncertów z płyt gramofonowych oraz bierze udział w grach 
towarzyskich”66. Aby muzyka docierała do jak największej liczby słuchaczy 
puszczano ją przez rozgłośnie okrętowe w godzinach określonych 
regulaminem67. W miarę możliwości starano się zaopatrywać okręty w prasę. 
Dowódcy bardzo często meldowali, że: „dzienniki polskie przychodzą na okręty 
późno i nieregularnie, a ich terminowa dostawa jest pożyteczna i bardzo ważna, 
ponieważ pozwala na bieżąco zapoznawać załogi z sytuacją międzynarodową 
i przebiegiem działań wojennych”68. Dlatego w czasie krótkich pobytów 
w portach bardzo często zakupywano prasę miejscową69. Mimo dużych 
trudności technicznych na niektórych okrętach wydawano tzw. gazetki 
okrętowe. Najbardziej znaną była gazetka „Pomyślnych Wiatrów” 
opracowywana i wydawana przez załogę ORP „Ślązak”. Rozsyłano ją na 
okręty, do komend morskich, stacji zbornych, SPMW i do Obozu Szkolnego70. 
Pobyty w obcych portach były doskonałą okazją do organizowania wycieczek. 
Na przykład w czasie postoju w Aleksandrii ORP „Ślązak” zorganizowano 
wycieczkę do Kairu, w której wzięło udział 3 oficerów, 10 podoficerów 
i 20 marynarzy71, a załoga ORP „Błyskawica” zwiedziła HMS „Victory” 
w Portsmouth „(...) przejawiając żywe zainteresowanie urządzeniami i zwyczajami 
okrętowymi z czasów Nelsona”72. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
projekcje filmowe. Do kin uczęszczano w czasie pobytu w portach lub 
wyświetlano filmy na pokładach okrętów, o ile dany okręt był wyposażony 
w aparat kinematograficzny.

Pragnąc zorganizować załogom czas wolny oficerowie oświatowi 
organizowali różnego rodzaju konkursy. Dowódca ORP „Burza” w swoim 
sprawozdaniu z działalności kulturalno-oświatowej do Komendanta Morskiego 
Północ meldował: „Na okręcie zorganizowano następujące imprezy: 1) Konkurs 
literacki z nagrodami na najlepszy wiersz lub utwór literacki napisany prozą.

66 AIPMS, Akta KMW', sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Garland ” za zakres od 1 października 1943 r. 
31 grudnia 1943 r.

67 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Błyskawica” za zakres od 1 stycznia 1944 r. 
do 1 kwietnia 1944 r.

68 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Ślązak” za trzeci kwartał 1943 r.

69 Dowódca ORP Piorun meldował, że w czasie pobytu na Morzu Śródziemnym zakupiono: 
„Malta Times” na Malcie, „Union Jack” i „Stripers and Stars” w Neapolu i Algierze. AIPMS, 
Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 1941-1946. 
Sprawozdanie dowódcy ORP „Piorun” za IV kwartał 1943 r.

70 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Ślązak” za trzeci kwartał 1943 r.

71 Ibidem.
72 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 

1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP „Błyskawica” za zakres od 4 listopada 1943 r. 
do 1 stycznia 1944 r.
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Zgłoszone prace były dwukrotnie odczytane przez rozgłośnię okrętową. 
Nagrody były przyznane drogą głosowania kartkami. Pierwsza nagroda wieczne 
pióro, druga ołówek-zapalniczka. Ośmiu autorów zgłosiło 13 prac. Podkreślić 
należy duże zainteresowanie się załogi konkursem. W głosowaniu wzięło udział 
około 80% załogi. 2) Konkurs szachowy z nagrodami (ołówek posrebrzany 
5-cio kolorowy i ołówek-zapalniczka) W konkursie udział wzięło 16 graczy. 
3) „Kącik Rozrywkowy”, który wykonał przez rozgłośnię okrętową następujących 
kilka wieczorów artystycznych o programie: - 2 wieczory poświęcono odczytaniu 
wierszy napisanych przez marynarzy lub wybranych z pośród naszych autorów 
narodowych. Wygłoszono dialog „Szczepko i Tońko” przez dwóch marynarzy 
z pośród załogi, zorganizowano konkurs gwizdania”73. Za pomocą rozgłośni 
okrętowych organizowano także konkursy muzyczne i różnego rodzaju quizy, 
w których marynarze popisywali się swoją wiedzą ogólną74.

Znacznie lepiej przedstawiały się warunki do pracy kulturalno- 
-oświatowej w jednostkach lądowych MW, gdzie realizowano ją w oparciu 
o biblioteki, świetlice własne lub świetlice angielskie75. Ze sprawozdania oficera 
Komendy Morskiej Południe wynika, że świetlice Kadry MW w Plymouth 
i Obozu Szkolnego w Bickleigh były zaopatrzone we wszystkie niezbędne 
urządzenia do działalności kulturalno-oświatowej. Wymieniono tu: radia, 
patefony bilardy, stoły ping-pongowe, gry, dzienniki i czasopisma76. Świetlice 
te były prowadzone przez świetliczanki PCK. W Plymouth pracowała Łucja 
Klima, a w Bickleigh Aniela Janowska77. Prowadzono w nich także kolportaż 
gazet polskich i zagranicznych78, wyświetlano filmy fabularne i propagandowe, 
prowadzono pogadanki i prelekcje, słuchano polskich audycji radiowych, 
organizowano zabawy taneczne i dancingi79.

73 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP Burza” za zakres od 1 października 1943 r. 
do 1 stycznia 1944 r.

74 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie dowódcy ORP Błyskawica” za zakres od 1 kwietnia do 1 lipca 1944 r.

75 Wspólną akcję świetlicową z Anglikami prowadzono w Grupie Ścigaczy. Polscy marynarze 
mieszkali w koszarach marynarki brytyjskiej i wspólnie nimi uczęszczali na zajęcia 
świetlicowe i rekreacyjne. AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania 
kulturalno-oświatowe z okrętów 1941-1946. Sprawozdanie dowódcy Grupy Ścigaczów zakres 
od 1 lipca1943 r. do 1 października 1943 r.

76 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno-oświatowe z okrętów 
1941-1946. Sprawozdanie Komendanta Komendy Morskiej Południe za IV kwartał 1943 r.

77 Ibidem.
78 Najczęściej prenumerowano następujące tytuły prasowe: .Dziennik Polski”, „Dziennik Żołnierza”, 

„Polska na Morzach”, „Polska Walcząca”, „Sprawa”, „Jutro Polski”, „Nowa Polska”, „Wojna 
w obrazach”, „Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej”, „Free Europę”, „Fortnightly Review”, 
„The Sphere”, „The War Illustrated”, „Picture Post”, „The Illustrated London News”, 
„La France Librę”. AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/1. Sprawozdania kulturalno- 
-oświatowe z okrętów 1941-1946.

79 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.6/2. Meldunek Komendanta Uzupełnień Floty z dnia 
15 października 1941 r.
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DZIAŁALNOŚĆ PUBLICYSTYCZNA

Oficerowie zajmujący stanowiska kierownika Referatu Oświatowego, 
byli również odpowiedzialni za redagowanie i przesyłanie na okręty i do 
oddziałów MW komunikatów, okólników i biuletynów. Wśród komunikatów 
istniały tzw. komunikaty wewnętrzne kierowane do trzech grup odbiorców: 
tylko dla oficerów, tylko dla oficerów i chorążych, wyłącznie dla oficerów, 
podoficerów i marynarzy MW, z zastrzeżeniem, że nie mogą być podawane 
do wiadomości osobom postronnym80. Komunikaty wewnętrzne były wydawane 
w czasie wojny, zaś komunikaty, okólniki i biuletyny po zakończeniu działań 
wojennych, aż do momentu rozwiązania PMW na Zachodzie81. Celem wydawania 
tych periodyków było zapoznanie adresatów z aktualną sytuacją polityczną na 
świecie, w Siłach Zbrojnych i Marynarce Wojennej. Przedstawiano w nich 
działania bojowe poszczególnych okrętów, przekazywano wiadomości z kraju, 
odnoszono się do problemów zawartych w sprawozdaniach kulturalno- 
-oświatowych oraz do pytań i wątpliwości pojawiających się w środowisku 
marynarskim. Wydawnictwa te miały ogromny wpływ na kształtowanie morale, 
wspierając proces przeciwdziałania powstawaniu negatywnych zjawisk 
wynikających z istniejących wówczas patologii społecznych. Treści w nich 
zawarte były często wykorzystywane w czasie wykładów i pogadanek. 
W początkowym okresie wojny starano się za ich pomocą wpłynąć 
na ukształtowanie właściwych zachowań w stosunku do nowego środowiska 
społecznego, w jakim znaleźli się polscy marynarze. W okólniku z 8 listopada 
1941 r. skierowanym do dowódców wszystkich szczebli, szef KMW polecił 
przeprowadzić im odprawę oficerską, na której należało zreasumować 
dotychczasowy wysiłek wojenny poruszając w szczególności tematy związane 
z bohaterską działalnością WP, wynikami osiągniętymi przez MW i Lotnictwo, 
tworzeniem WP w Rosji i pracą polskich grup lotniczych w Afryce82. 
Jednocześnie, w dalszej części komunikatu, nakazał zapobiegać wszelkim 
niedociągnięciom i uchybieniom w zachowaniu się oficerów i szeregowych 
nielicujących z powagą chwili i grożącym obniżeniem zdobytej w społeczeństwie 
angielskim dobrej opinii. Poinformował, że: „oficerowie i żołnierze polscy 
z pewnych względów zatajają swój stan cywilny wobec kobiet, że zachowują 
się wobec nich obcesowo i bez skrupułów, że pozwalają sobie na zaczepianie 
kobiet na ulicach, w lokalach publicznych nie licząc się z dobrymi obyczajami 
towarzyskimi, że uczą kobiety ordynarnych wyrazów polskich. Na to wszystko 

80 AIPMS, Akta KMW, sygn. A.V.5/2C. Komunikaty wewnętrzne. W AIPMS zachowały się 
komunikaty od 23 lipca 1942 r. do 3 sierpnia 1944 r.

81 AIPMS, Akta KMW, sygn. A.V.5/2B, Okólniki jawne; sygn. A.V.5/2A Komunikaty, okólniki, 
biuletyny. W AIPMS zachowały się okólniki jawne od 15 listopada 1945 r. do 29 maja 1946 r., 
a komunikaty, okólniki i biuletyny od 12 lipca 1945 r. do 27 stycznia 1947 r.

82 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat referatu Kultury i Oświaty 
z 8 listopada 1941 r.
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opinia publiczna w Wielkiej Brytanii reaguje bardzo żywo, wszystko to odbija 
się na opinii o Polakach i o Polsce”. Jednocześnie szef KMW zaznaczył, 
że powyższe zachowanie nie dotyczy personelu MW, zwracając przy tym uwagę 
na konieczność zapobieżenia zawczasu jakimkolwiek incydentom mającym 
wpływ na obniżenie ustalonej opinii o polskich marynarzach w społeczeństwie 
angielskim83. Z kolei w komunikacie z dnia 27 lipcal942 r., zwrócono uwagę 
na przyczyny pogarszającego się stanu moralnego marynarzy z jednostek 
lądowych84. Według autora komunikatu przejawiało się to w „skargach 
szeregowych na oficerów: nietaktownym obchodzeniem się, zbyt surowymi 
karami, brakiem kontaktu pozasłużbowego, obniżeniem się patriotyzmu, 
depresją psychiczną zwłaszcza wśród starszych wiekiem i zmęczonych służbą. 
Obecnie po 3 latach wojny ludzie wyczerpują się nerwowo w większym bodaj 
stopniu, niż fizycznie, skutkiem czego stają się bardziej wrażliwi na wszystko, 
co na nich zewnątrz działać może: sposób traktowania, nałożone kary, 
wiadomości z frontu i Kraju, wroga propaganda. Zdarzają się wypadki 
przejawiania otwartej nienawiści do oficerów, co zazwyczaj pociąga za sobą 
wrogie ustosunkowanie do władz polskich w ogóle. Niektórzy bardziej 
rozgoryczeni szeregowi posuwają się tak dalece w okazywaniu niezadowolenia, 
że mówią: chyba lepiej byłoby służyć Hitlerowi, niż w polskiej Marynarce 
Wojennej”85. Wobec konieczności zapobieżenia pojawieniu się podobnych 
opinii w przyszłości uznano za konieczne wszczęcie akcji wychowawczej, 
mającej na celu podniesienie morale szeregowych. Uważano, że muszą wziąć 
w niej udział wszyscy oficerowie, mający jakąkolwiek styczność z szeregowymi. 
Zaznaczono jednocześnie, że wszelkie wydane w tym celu rozkazy, wygłaszane 
pogadanki i odczyty są tylko półśrodkami, a najskuteczniejszy jest osobisty 
kontakt oficera z szeregowym86.

Za pomocą artykułów zamieszczanych w komunikatach zwracano uwagę 
oficerom na ich widoczne przywary, niedostateczne uświadomienie 
obywatelskie i rozpolitykowanie. W komunikacie wewnętrznym nr 17 ( tylko 
dla oficerów) z 8 listopada 1943 r. pisano: „Najprostszym przejawem 
niedostatecznego wyrobienia obywatelskiego oficerów jest wykazana przez 
nich w różnych sytuacjach na emigracji nieumiejętność (czy też niechęć) 
podporządkowania się dyscyplinie społecznej. Oczywiście wymagałoby to 
częstokroć dużej samokontroli, uznania bez szemrania hierarchii potrzeb 
i celów, pewnych poświęceń osobistych, zarówno moralnych jak i materialnych. 
W tej dziedzinie jaskrawo występują nasze ujemne cechy narodowe - wybujały 
indywidualizm, warcholstwo, egoizm i zarozumiałość. Wiemy z codziennego 
życia w oddziałach, jak trudno przychodzi zorganizowanie jakiejś akcji 
zbiorowej o charakterze społecznym, jak trudno doprowadzić do kompromisowego 

83 Ibidem.
84 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat referatu Kultury i Oświaty z 27 lipca 1942 r.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
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przeprowadzenia uchwały. Jak łatwo zapominamy o zobowiązaniach 
dobrowolnie przyjętych”87. Wytykano im również nietolerancję w dziedzinie 
poglądów osobistych i niesolidność w życiu codziennym. Autor komunikatu 
potępiał przy tym egoizm, który przesłaniał często obowiązek oddania części 
poborów na cele publiczne lub dobroczynne, co było rzeczą istotną ze względu 
na bardzo dużą liczbę potrzeb i potrzebujących88.

W komunikatach wewnętrznych poruszano również sprawy kadrowe 
i finansowe związane z uposażeniami i emeryturami89. Prezentowano dokonania 
poszczególnych okrętów i całych Polskich Sił Zbrojnych. W komunikacie nr 4 
z 14 grudnia 1942 r. opisano wizytę ORP „Garland” w Bostonie, walkę 
ORP „Krakowiak” w zespole angielskim z nieprzyjacielskim konwojem oraz 
przedstawiono straty osobowe ORP „Błyskawica” po operacji desantowej 
u wybrzeży Algierii90. Z kolei w komunikacie wewnętrznym nr 6/43 z 18 czerwca 
1943 r. przedstawiono działalność ORP „Błyskawica” za poprzednie siedem 
miesięcy91, a w nr 10 z 10 września 1943 r. boje toczone przez ORP „Piorun” na 
Morzu Śródziemnym i służbę eskortową w strefie tropikalnej ORP „Burza”92. 
Wkład Polski w wysiłek wojenny, z podziałem na poszczególne rodzaje sił 
zbrojnych, był tematem komunikatu wewnętrznego nr 5/4393. W komunikatach 
zamieszczano referaty, których treści były wykorzystywane w procesie 
wychowania obywatelskiego i oddziaływań dyscyplinarnych. W komunikacie 
nr 37 z 3 sierpnia 1944 r. podano w obszernym skrócie streszczenie referatu 
Dyscyplina wygłoszonym na kursie wychowawczym oficerów MW94, 
a w okólniku z 13 grudnia 1944 r. zapoznano stany osobowe MW z referatem 
„O co walczymy”, polecając jednocześnie przeprowadzić na ten temat 
pogadanki z podoficerami i marynarzami95.

Zbliżający się koniec wojny i zmieniająca się dynamicznie na niekorzyść 
kraju sytuacja polityczna, wpłynęły negatywnie na stan morale personelu MW. 
Marynarze pilnie śledzili informacje napływające z Jałty. Siedmiodniowe 
debaty Wielkiej Trójki zakończyły się całkowitym sukcesem polityki Stalina. 
Związek Radziecki, w zamian za udział w wojnie z Japonią i obietnice 
współpracy w utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, zyskał nowe 
nabytki terytorialne. Oznaczało to przesunięcie jego granic i stref wpływów 
daleko na zachód i południe Europy. Ofiarą tych machinacji stała się przede 
wszystkim Polska.

87 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat wewnętrzny nr 17 z 8 listopadal943 r.
88 Ibidem.
89 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat referatu Kultury i Oświaty z 29 stycznia 

1943 r.; Komunikat wewnętrzny nr 7 z 1943 r.; Komunikat wewnętrzny Nr 19 z 9 grudnia 1943 r.
90 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat wewnętrzny nr 4 z 14 grudnia 1942 r.
91 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat wewnętrzny nr 6 z 18 czerwca 1943 r.
92 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat wewnętrzny nr 10 z 10 września 1943 r.
93 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat wewnętrzny nr 5/43 r.
94 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Komunikat wewnętrzny nr 57 z 3 sierpnia 1944 r.
95 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2C. Pismo z 13 grudnia 1944 r.
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Treść komunikatu końcowego z konferencji została podana 12 lutego 
1945 r. przez radiostacje w Londynie, Moskwie i Waszyngtonie. Informacje te 
wywołały duże przygnębienie i rozgoryczenie wśród kadry i marynarzy. Tym 
bardziej, że na terenach Polski Armia Czerwona prowadziła już od kilku 
miesięcy politykę zwalczania sił zbrojnych wiernym legalnemu rządowi 
w Londynie. Nie będąc pewnym reakcji marynarzy na powyższe doniesienia, 
w dniu 15 lutego ukazał się rozkaz szefa KMW nr 12, w którym zwrócił się 
on do personelu MW z poleceniem: „1) by nadal nie wykazywali żadnych 
gorzkich uczuć wobec Brytyjczyków, 2) walczyli z Niemcami z taką samą 
odwagą i poświęceniem jak zawsze. Ponadto przełożeni wszystkich stopni mieli 
wyjaśniać podwładnym bliżej, jak i dlaczego stosowanie się do tych dwóch 
punktów jest tak ważne dla Państwa Polskiego, dla MW i dla dobra jej 
członków. Szef KMW apelował do wszystkich, aby nie domagali się 
konkretnych odpowiedzi na pytania, na które nie mogą być dane, lub są pod 
znakiem zapytania”96. W ocenie wiceadmirała Świrskiego załogi większości 
okrętów i dowództw lądowych MW reagowały na rozwój wydarzeń godnie 
i spokojnie97. Kryzys spowodowany wiarołomnym postępowaniem sojuszników, 
które było odbierane jako zdrada Polski nakładał szczególne obowiązki 
na oficerów odpowiedzialnych za pracę oświatowo-wychowawczą. To na nich 
spoczywał obowiązek informowania o aktualnych wydarzeniach politycznych 
w czasie prelekcji i pogadanek oraz na łamach wydawanych wówczas 
biuletynów, komunikatów i okólników. Kiedy w dniu 8 maja 1945 r. Niemcy 
podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji, szef KMW, przewidując organizowanie 
w Wielkiej Brytanii związanych z tym wydarzeniem obchodów, zezwolił 
na udział w nich delegacji MW.

Zastrzegł jednak w rozkazie nr 28 z 7 maja 1945 r„ że przedstawiciele 
delegacji nie powinni brać udziału w tańcach i zabawach. W rozkazie 
zaznaczono również, że zakończenie działań wojennych w Europie, nie stanowi 
jeszcze powodu do radości, ponieważ Polska nadal pozostaje pod uciskiem98. 
7 kwietnia 1946 r. szef KMW przesłał do wszystkich jednostek organizacyjnych 
PMW tajne Zarządzenie L.dz.470/Pl. og. i demob. pt. Nowe cele i zadania 
Marynarki Wojennej. Stwierdził w nim: „Marynarka Wojenna nadal istnieje 
jako część składowa PSZ i tak długo, jak będzie istnieć jako taka, musi 
zachować wysoki poziom wyszkolenia załóg i bojowej wartości okrętów, jak 
również opierać się na dotychczasowych zasadach dyscypliny i organizacji 

96 S. M. Piaskowski, Kroniki..., s. 205.
97 Pogorszenie sytuacji z dyscypliną nastąpiło pod koniecl945 r. W biuletynie nr 61 z 18 listopada 

1945 r. podano za prasą angielską informacje, że wzrasta liczba przestępstw dokonywanych 
przez Polaków na terenie Wielkiej Brytanii. Ich sprawcami byli dezerterzy lub zdemobilizowani 
żołnierze, wśród których znajdowali się również marynarze. W tym czasie na kary ciężkiego 
więzienia sądy brytyjskie skazały 8 byłych marynarzy. AIPMS, Akta KMW, sygn. 
MAR.A.V.5/2A. Biuletyn nr 61 z 18 listopada 1945 r.

98 S. M. Piaskowski, op. cit., s. 211.
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wojskowej”99. W dalszej części rozkazu podał zadania, jakie musi wykonać 
MW, aby osiągnąć wymienione cele. Do najważniejszych z nich należało: 
rozwinięcie przeszkolenia zawodowego, rozwinięcie akcji i współpracy działu 
rozmieszczenia i planowania zatrudnień i działu demobilizacyjnego oraz 
współpracy z Samopomocą MW.

Pomimo przekonania szefa KMW, że walka będzie nadal kontynuowana 
na innym froncie100, sytuacja, w której znalazł się personel MW, wpłynęła 
na zmianę priorytetów w działalności wychowawczej. Było to szczególnie 
widoczne w tematyce prezentowanej na łamach marynarskich czasopism. 
W okólniku z 23 sierpnia 1945 r. przypomniano dowódcom, że do ich 
obowiązków nadal należy opieka nad podwładnymi, także w sprawach 
dotyczących opieki, oświaty i wychowania101. Szef KMW polecił, aby 
wszystkie prośby i podania podwładnych, były załatwiane szybko i sprawnie. 
W szczególności dotyczyło to kierowania na studia, pomocy szkolnych oraz 
spraw rodzinnych102. Najczęściej jednak komentowano wydarzenia polityczne, 
które miały miejsce na arenie międzynarodowej i krajowej. W biuletynie nr 49 
z listopada 1945 r. zajęto się sprawą powojennych granic Polski, przekazano 
wiadomości z kraju, opisując akcję osiedleńczą na ziemiach odzyskanych, 
problemy z przekraczaniem linii Curzona oraz sprawę organizacji wyborów 
Polsce103. W komunikatach i biuletynach bardzo często opisywano sytuację 
ekonomiczną kraju, warunki bytowe społeczeństwa oraz nadużycia komunistycznej 
władzy. Te ostatnie przedstawiano najczęściej w formie relacji104. Starano się 
także walczyć z propagandą komunistyczną nawołującą do powrotu do kraju 
żołnierzy PSZ na zachodzie. W okólniku z 6 maja 1946 r. pisano: „Propaganda 
ta (tj. komunistyczna - J. K.), mówi tak: Liczycie na to że coś się zmieni.

99 Ibidem, s. 233.
100 W przekonaniu takim utwierdzali go sami Anglicy. W piśmie Admiralicji Brytyjskiej do szefa 

KMW z 9 maja 1945 r. napisano: „Ich Lordowskie Moście są pełne ufności, że owocny 
związek pomiędzy Polską Marynarką Wojenną i Królewską Marynarką Wojenną będzie 
utrzymywana nadal w tych ciężkich zadaniach jakie leżą przed Zjednoczonymi Narodami, 
dopóki świat nie zostanie definitywnie uwolniony od strachu i agresji”. AIPMS, Akta KMW, 
sygn. MAR.A.Y.l, Sygnał Admiralicji Brytyjskiej do Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej

101

102

z 9 majal945 r.
AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2A. Pismo z 23 sierpnia 1945 r.
Ibidem.

103 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2A. Biuletyn nr 49 z listopada 1945 r.
104 Na przykład w Biuletynie nr 49 opisano takie zdarzenie: „Przed czterema miesiącami Witold 

mieszkał niedaleko Wilna i jego żona rodziła jeszcze jedno dziecko. W czasie tego porodu 
potrzebne było jakieś lekarstwo, po które Witold poszedł do Wilna piechotą ale w tej nagłej 
potrzebie nie miał czasu na wyrobienie przepustki, przez które w Związkowych Republikach 
nie wolno ruszać się z miejsca. Został aresztowany i wszelki ślad po nim zaginął. Stefan 
z żoną i dziećmi zapisali się na wyjazd do Polski (po zachodniej stronie linii Curzona). 
Ponieważ w ostatnich latach nie był wcale zaangażowany politycznie, nie przedsięwziął 
należytych środków ostrożności i został aresztowany przeddzień wyjazdu, we własnym 
mieszkaniu. Bo trzeba Wam wiedzieć, że z pośród przesiedlających się Polaków ok. 30% jest
w ten sposób aresztowanych - na wszelki wypadek”.
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To próżne nadzieje. Obecny ustrój w Polsce jest trwały i oparty o całą potęgę 
Rosji. Kto się z tym nie pogodzi będzie wiecznym wygnańcem, zdrajcą kraju 
i samego siebie. Nigdy nie ujrzy polskiej ziemi, swego domu, pola, warsztatu, 
rodziny”. I dodaje: „Może liczycie na wybory, na Mikołajczyka? Wiemy, że 
chcecie poczekać aż stworzy się wam warunki możliwe do powrotu. 
Marzyliście o takich wyborach, które dałyby zwycięstwo Mikołajczykowi, 
a obaliły Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. ...Więc powiadamy wam po 
raz ostatni: Wyzbądźcie się takich głupich nadziei. Mikołajczyk - agent 
angielski, reakcjonista i organizator zbrodni powstania warszawskiego - 
skończył się bezpowrotnie. Nie ma on żadnego głosu, a choćby i miał, 
potrafimy te reakcyjne knowania uciszyć. Wybory - jeżeli będą, to będą takie 
jakich chce rząd w Warszawie i nasz potężny przyjaciel w Moskwie, którego 
wojska uwolniły Polskę. Ten stan rzeczy nie da się zmienić już nigdy. Nie damy 
sobie wydrzeć rządów krajem. A tych co nam będą przeszkadzać - 
zlikwidujemy”. I w końcu: „Wracajcie póki czas, póki jeszcze gotowiśmy was 
z tymi, czy innymi zastrzeżeniami przyjąć, udzielić wam amnestii za wasze 
winy, za to żeście nas nie uznali czy wahali się. Za chwilę będzie już za późno. 
Stan obecny jest trwały, potrwa wieki. Do Polski z roku 1939 powrotu nie ma. 
Wybierajcie więc - albo powrót do nas, albo wieczną tułaczkę i wygnanie”105. 
Polemizując z tymi poglądami autor artykułu, pisze: „Oto co głosi nam dzisiaj 
nie Berlin, czy Moskwa, ale siedząca na bagnetach sowieckich garść rządzących 
krajem ludzi, którzy Polakami chcą się mieni, choć część z nich nie jest nimi 
nawet z imienia, czy z obywatelstwa. I tą drogą, ukazując beznadziejność 
położenia, migocąc potęgą rosyjskiego imperium, usiłuje się złamać w nas 
wiarę w lepsze jutro, w wolną Polskę, w nas samych, w świat demokratyczny, 
w sprawiedliwość Boską i ludzką”106 107.

Walka propagandowa szczególnie nasiliła się po decyzji rządu 
brytyjskiego o demobilizacji PSZ i utworzenia PKPRIO/. Mając na uwadze 
dobro marynarzy, którzy zdecydowali się na pozostanie Wielkiej Brytanii 
zachęcano ich do wstępowania do tej organizacji. W biuletynie nr 109 
z 8 października 1946 r„ w rubryce „Nasze sprawy” pisano: „W bliskim czasie 
rozpocznie się zaciąg do PKPR oraz akcja spisowa, mająca na celu 
umożliwienie wykorzystania każdego członka Korpusu w miarę jego fachu 
i zdolności, oraz ułatwienie tym, którzy tego pragną, przejścia do życia 
cywilnego”108 *. Podkreślono, że przed personelem MW istnieje następująca 

103 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2B. Okólnik z 6 maja 1946 r.
106 Ibidem.
107 O decyzji demobilizacji PSZ premier Attlee poinformował polskich dowódców reprezentujących

poszczególne formacje w dniu 28 lutego 1946 r„ a plany utworzenia PKPR omawiano 
na posiedzeniu rady ministrów rządu RP w dniu 20 maja 1946 r„ w którym uczestniczyli 
generałowie: Anders, Kopański, Iżycki i adm. Świrski. B. Lokaj, Likwidacja Polskich Sił 
Zbrojnych 1945-1946, Zeszyty Historyczne, 1976 nr 35, s. 22-29.

108 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2A. Biuletyn nr 109 z 8 października 1946 r.
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alternatywa, powrót do Polski, albo zaciąg do PKPR, który daje następujące 
możliwości: „ a) Możliwość wyjazdu do innych krajów w razie otrzymania 
wizy, b) Uzyskanie zgody na pracę cywilną z pozostaniem w rezerwie Korpusu, 
c) Całkowite przejście do życia cywilnego po znalezieniu stałej pracy, 
d) Możliwość przyjęcia do marynarki brytyjskiej dla ludzi o nieprzekroczonym 
wieku. Poza tym wyjazd do Polski z Korpusu zawsze będzie możliwy o ile 
władze warszawskie temu nie przeszkodzą...”. Jednocześnie ostrzegano: „...nie 
wiadomo jeszcze co się stanie z tymi, którzy do Korpusu nie zechcą się 
zaciągnąć, ale nie ulega wątpliwości, że będą oni pozbawieni opieki 
wojskowych władz brytyjskich”109.

Władze komunistyczne w kraju wrogo odniosły się do decyzji 
podejmowanych przez dowódców PSZ na Zachodzie. Aby ostrzec żołnierzy 
przed wstępowaniem do PKPR, już w dniu 26 września na posiedzeniu Rady 
Ministrów przyjęto uchwałę o pozbawieniu obywatelstwa polskiego naczelnego 
wodza gen. Władysława Andersa110 i 75 innych wyższych oficerów. 
Stwierdzono w niej: „Wyżej wymienieni będąc obywatelami Państwa 
Polskiego, pełniącymi służbę w byłych polskich Siłach Zbrojnych, pod 
brytyjskim dowództwem, przyjęli bez zgody władz Rzeczypospolitej Polskiej 
urzędy publiczne, podległe brytyjskiemu Ministerstwu Wojny, wstąpili do 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, który jest organizacja 
paramilitarną, stanowiącą część Armii Brytyjskiej ...Propagowali wstąpienie 
do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, działając tym samym 
na szkodę narodu i Państwa Polskiego”111.

Uchwałą tą rozwiano wszelkie wątpliwości dotyczące powrotu z PKPR 
do kraju. Oficerowie oświatowi musieli przekonywać niezdecydowanych oraz 
dementować pojawiające się plotki na temat funkcjonowania PKPR. 
W Biuletynie nr 117 z 19 listopada 1946 r. opublikowano skrót listu jednego 
z marynarzy do kolegi: „Do PKPR nie wstąpię, nie głupim siedzieć dwa lata 
w ciemno”112, ”do Polski też nie wrócę tylko tu sobie poczekam”113.

Podobne listy podawano, jako przykłady nieznajomości celu utworzenia 
PKPR i zasad jego działania. W tym samym numerze tłumaczono: „PKPR nie 
jest tworzony by ludzi trzymać, ale po to by ich przysposobić i zwolnić do życia 
cywilnego - nikt w nim dwóch lat przymusowo nie będzie spędzał, chyba, 
że nie dostanie odpowiedniej pracy... Nikt nie zmusza do podpisywania zaciągu 
do PKPR - natomiast władze polskie i brytyjskie zalecają to szczerze, 

110 Gen. W. Anders objął funkcję Naczelnego Wodza po wzięciu do niewoli Tadeusza Bora- 
-Komorowskiego i pełnił jąod 2 października 1944 do 5 maja 1945 r.

111 Józef Kuropieska, Misja w Londynie, Warszawa 1981, s. 304-305.
112 Służba w PKPR trwała 2 lata. Jeżeli w tym czasie znaleziono pracę dla żołnierza, to był on 

zgodnie z zasadami PKPR zwalniany do cywila.
113 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.Y.5/2A. Biuletyn nr 117 z 19 listopada 1946 r.
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we własnym - naszym interesie”114. Z kolei w biuletynie 119 z 27 listopada 
objaśniano: „Wobec krążenia różnych nieprawdziwych pogłosek na temat 
zapisów do PKPR, a między innymi, że któregoś dnia personel MW zostanie 
nagle przyparty do muru nakazem natychmiastowego podpisania, Redakcja 
Biuletynu upoważniona jest do stwierdzenia: Żadnego przyparcia do muru nie 
będzie”.

Po rozesłaniu odezwy brytyjskich władz wojskowych zapraszającej 
do wstępowania do PKPR i podającej warunki - personel MW będzie miał 
pewien czas do namysłu (pewnie kilkanaście dni). Równocześnie będzie się 
odbywała akcja spisowa tj. zbieranie danych ewidencyjnych z uwzględnieniem 
życzeń na przyszłość”115. Obok artykułów dotyczących PKPR Referat 
Wychowawczo-Oświatowy zamieszczał, ze stosownym komentarzem, materiały 
prasowe pojawiające się w gazetach angielskich, dotyczące spraw polskich. 
Kontynuowano również drukowanie wiadomości z kraju, starając się 
obiektywnie przedstawić jego sytuację polityczną i gospodarczą. W biuletynie 
109 podejście do tego zagadnienia określono następująco: „Wiadomości 
z Polski staramy się przedstawiać bezstronnie, nie ukrywając złego czy 
dobrego. Dlatego też stwierdzamy duży rozmach w odbudowie Warszawy (...). 
Pociągi kursują już nieco lepiej - podróż z Gdyni do Warszawy trwa 12 godzin 
(przed wojną 6 g. 35 m.) Tabor kolejowy jest jednak wciąż w opłakanym 
stanie”116. Zamieszczano również ogłoszenia dotyczące możliwości emigracji 
oraz informowano o ilości osób, którzy zgłosili chęć powrotu do kraju117 oraz 
zapisali się do PKPR118. Referat Kulturalno-Oświatowy KMW zakończył 
publikowanie komunikatów, okólników i biuletynów w styczniu 1947.

Publicyści zza „żelaznej kurtyny”, słuszne uważali, że Referat 
Kulturalno-Oświatowy był organem spełniającym funkcję organizatora 
kampanii propagandowej KMW. Wyjątkowo aktywną rolę przypisywali kpt. 
mar. Julianowi Ginsbertowi, który publikując w „Biuletynie Specjalnym” pod 
pseudonimem Jim Poker, miał szerzyć według nich niewybredne kłamstwa 
i oszczerstwa na temat rządu „ludowego” w Warszawie i jego zwolenników119. 
Zarzucano mu, że rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o terrorze 
w Polsce, deportacjach na Sybir, osadzaniu tysięcy ludzi we więzieniach i obozach 

114 Ibidem.
115 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2A. Biuletyn nr 119 z 27 listopada 1946 r.
116 AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2A. Biuletyn nr 109 z 8 października 1946 r.
117 Np. w Biuletynie nr 120 z 10 grudnia 1946 r. podano, że do dnia 1 grudnia 1946 r. zgłosiło się 

na powrót do kraju: 24 oficerów, 3 podchorążych, 120 podoficerów, 570 st. mar. i marynarzy, 
3 podof. PMSK i 9 mar. PMSK. AIPMS, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.5/2A. Biuletyn nr 120 
z 10 grudnia 1946 r.

118 Według danych brytyjskich z grudnia 1946 r. do PKPR zaciągnęło się 92 tys. ludzi. Biuletyn 
nr 121 z 17 grudnia 1946 r.

119 Władysław Szczerkowski, Sprawa powrotu z Anglii okrętów i załóg Polskiej Marynarki 
Wojennej (1945-1946), „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 
Wojennej”, nr 3, Gdynia 1966, s. 98.
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koncentracyjnych. Represje te miały w szczególności dotykać przedwojennych 
oficerów wstępujących do MW w Polsce. Według propagandy komunistycznej 
KMW miało robić wszystko, aby wywołać przekonanie, że Polacy nie mają, 
po co wracać do kraju120. Biorąc pod uwagę liczbę osób, którzy jako 
członkowie byłego personelu MW, zgłosili akces wstąpienie do PKPR, a potem 
pozostali na emigracji należy stwierdzić, że działalność propagandowa 
prowadzona przez Referat Kulturalno-Oświatowy była skuteczna.

120 Ibidem, s. 99.

87



Drhab. Tadeusz KONDRACKI

POCZĄTKI SŁUŻBY ŚCIGACZY POLSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ W 1940 ROKU

W obecnie obowiązującej polskiej terminologii za ścigacz zwykło się 
uważać „mały, szybki okręt wojenny, wyposażony w urządzenia 

hydrolokacyjne do wykrywania oraz w urządzenia do zwalczania nieprzyjacielskich 
okrętów podwodnych na wodach przybrzeżnych”1. Według innej interpretacji, 
pojęcie ścigacza rozciąga się też na małe okręty o uzbrojeniu artyleryjskim, 
służące do zwalczania kutrów torpedowych nieprzyjaciela (są to tzw. ścigacze 
artyleryjskie). Tu zaczyna się główna trudność - semantyczna. Przy stosunkowo 
łatwych i często - zwłaszcza w przeszłości - spotykanych przeobrażeniach 
kutrów torpedowych w okręty artyleryjskie (przez zwykłe zdjęcie wyrzutni 
torpedowych i wzmocnienie uzbrojenia artyleryjskiego) musi to nieuchronnie 
prowadzić do zamętu pojęciowego. Kuter torpedowy w krótkim czasie mógł się 
stać ścigaczem i na odwrót.

A jeszcze w okresie II wojny światowej, w polskiej terminologii wojenno- 
morskiej nie odróżniano ścigaczy od kutrów torpedowych. Funkcjonowała 
wyłącznie nazwa „ścigacze”, przy całej wewnętrznej różnorodności tej kategorii 
okrętów. Były zatem ścigacze torpedowe, torpedowo-artyleryjskie, artyleryjskie; 
wszystkie zaś na ogół miały dodatkowo możliwość zwalczania okrętów 
podwodnych przy użyciu bomb głębinowych, mniejszych niż na dużych 
okrętach, ale nie mniej groźnych dla podwodnego przeciwnika.

Geneza ścigaczy w Polskiej Marynarce Wojennej sięga 1937 roku, kiedy 
- po zakończeniu wśród społeczeństwa zbiórki na okręt podwodny2 - 
zdecydowano o podjęciu zbiórki funduszów na budowę tych najmniejszych 
okrętów bojowych. Istotnym argumentem, poza walorami taktycznymi 
ścigaczy, była niższa - niż w przypadku innych typów okrętów - cena tych 

1 Słownik języka polskiego PWN, R-Z, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1995, s. 411. Według 
innej, znacznie starszej definicji, ścigacze, to „ klasa małych okrętów bojowych, których 
głównym zadaniem jest wykrywanie i atakowanie zanurzonych okrętów podwodnych. 
Wyporność 20-100 ton, szybkość do 30 węzłów. Podstawowa ich broń to bomby głębinowe ...” 
(Z. Grabowski, J. Wójcicki, 1000 słów o morzu i okręcie, Warszawa 1955, s. 193).

2 Był to ORP „Orzeł”.
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jednostek (o ile okręt podwodny zbudowany ze środków FOM kosztował około 
10 min złotych, to za jeden ścigacz spodziewano się zapłacić jedynie kilkaset 
tysięcy złotych).

Szybki wzrost wpłat na FOM z przeznaczeniem na ścigacze sprawił, 
że Kierownictwo Marynarki Wojennej ogłosiło przetarg na budowę dwóch 
takich jednostek3. Pierwotnym celem miało być sformowanie dywizjonu 
ścigaczy, liczącego 10 okrętów.

Rozkazem szefa KMW z 6 września 1938 roku wyznaczono komisję 
do rozpatrywania ofert firm zaproszonych do przetargu. Zwyciężyła w nim 
brytyjska firma J. Samuel White w Cowes, na wyspie Wight. Cenę jednego 
ścigacza w negocjacjach z Brytyjczykami ustalono na 31 093 funtów 
szterlingów. Niestety, klauzula IX umowy, podpisanej w styczniu 1939 roku 
w Londynie, wyznaczała termin dostawy obu okrętów dopiero w 15 miesięcy 
od podpisania kontraktu, w marcu 1940 r. Na wcielenie ścigaczy do PMW 
przed wybuchem wojny zabrakło czasu.

Nie brakowało tylko ofiarności polskiego społeczeństwa. Jedynie w marcu 
i kwietniu 1939 roku, w okresie zaostrzenia sytuacji międzynarodowej, na FOM 
zebrano rekordową kwotę ponad miliona złotych. Dlatego pismem z 22 lipca 
1939 roku wystosowanym do Ministerstwa Spraw Wojskowych, prezes Rady 
Ministrów gen. Felicjan Sławoj-Składkowski - statutowy dysponent FOM - 
wyraził zgodę na zamówienie dalszych dwóch ścigaczy w stoczni J. Samuel 
White Co. Ltd. Jednak do podpisania odpowiedniej umowy z braku czasu już 
nie doszło. Gdy w nieco ponad miesiąc później wybuchła wojna, PMW 
zmuszona była stawić na Bałtyku opór znacznie silniejszej Krigsmarine, 
pozbawiona małych nawodnych okrętów torpedowych.

Druga odsłona historii polskich ścigaczy wiąże się z 1940 rokiem 
i z akwenami u brzegów sojuszniczej - formalnie od 25 sierpnia 1939 r. - 
Wielkiej Brytanii. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku, budowa obu 
ścigaczy (o numerach stoczniowych 5308 i 5309), dla PMW w stoczni White’a 
została wstrzymana. Zakład skoncentrował się na realizacji zamówień Royal 
Navy. Początkowo Admiralicja Brytyjska przejęła obie znajdujące się 
w budowie jednostki. Dopiero na starania polskiego attache morskiego 
w Londynie kmdr. por. dypl. Tadeusza Stoklasy wyrażono zgodę na obsadzenie 
obu jednostek polskimi załogami i ich wejście w skład polskiej floty. Jednak 
dalsze prace przy ścigaczach dla PMW podjęto - w odpowiedzi na nalegania 
strony polskiej, uzgodnione z Admiralicją Brytyjską- dopiero z końcem 1939 r.

4 grudnia 1939 roku na przeszkolenie do Royal Navy, która miała 
doświadczenie w eksploatacji ścigaczy, skierowano pierwszych czterech 
młodych oficerów PMW. Byli oni przewidziani (po dwóch) do obsadzenia obu 

3 Według kmdr. ppor. Józefa Boreyko, jeden z zamówionych ścigaczy miał być budowany 
ze środków rządowych, a tylko drugi ze środków społecznych FOM. Archiwum Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [dalej: AIPMS], B.1030, Grupa Ścigaczy 
[1 XII 39-31 V 42] - opracowanie kmdr. ppor. J. Boreyki, s. 1.
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okrętów - jeden jako dowódca, zaś drugi jako zastępca dowódcy okrętu (oficer 
ten formalnie określany był mianem oficera wachtowego). Byli to: z niszczyciela 
„Błyskawica”, podporucznicy marynarki Eugeniusz Wciślicki i Andrzej 
Guzowski, zaś z niszczyciela „Burza” podporucznicy marynarki Andrzej 
Jaraczewski i Tadeusz Lesisz. Przyczyny takiego wyboru kandydatów na kadrę 
dowódczą pierwszych ścigaczy, nie są w pełni oczywiste. Z pewnością istotną 
rolę odgrywały okoliczności, na jakie po latach zwracał uwagę Tadeusz Lesisz, 
jeden z wytypowanych oficerów. „Od młodego wiekiem i doświadczeniem 
dowódcy należy się spodziewać samodzielności, inicjatywy, zdolności 
podejmowania decyzji w każdej nowej zaistniałej sytuacji i na ścigaczach 
dodatkowej brawury! Tego zapewne spodziewali się od nas nasi dowódcy”4. 
Do tego wykazu dodać z pewnością można wzgląd na trudy służby 
na ścigaczach, które łatwiej było znosić młodszym dowódcom.

Kurs teoretyczny w zakresie obsługi asdicu (aparatu do wykrywania 
okrętów podwodnych) wyznaczeni oficerowie odbyli w HMS „Osprey” - 
ośrodku brytyjskich lekkich sił nawodnych w Portland, w dniach 4-22 grudnia 
1939 roku5. W dniach 1-30 marca 1940 r. odbyły się w pobliskim Portsmouth 
dwa kolejne kursy. Na początku, dwutygodniowy, na HMS „Excellent”, 
w zakresie przeszkolenia artyleryjskiego, specjalnie pod kątem służby 
na ścigaczach artyleryjskich. Ostatnie dwa tygodnie marca 1940 r. zajął kurs 
w HMS „Vernon” w Portsmouth (w szkole broni podwodnej), głównie 
w zakresie użycia bomb głębinowych i bardziej pobieżnie w zakresie broni 
torpedowej6. Na kursach Polacy traktowani byli, jak przystało oficerom 
sojuszniczej marynarki. Wykładowcami byli przeważnie doświadczeni, starsi 

4 List T. Lesisza do autora z 17 maja 1995 r.
5 „W 1939 roku, kiedy my odbywaliśmy kurs asdicowy w Portland, asdic był jeszcze bardzo 

trzymany w tajemnicy. Jedynie ccapital ships> - pancerniki i krążowniki [także okręty wielkości 
niszczyciela, czy korwety - T.K.] miały urządzenia z obracającą się anteną. Na ścigaczach 
i przypuszczam innych małych okrętach [asdic] montowany był z <uszty wnioną> - stałą anteną 
i obracało się całym ścigaczem po uchwyceniu echa, ażeby osiągnąć kierunek na okręt 
podwodny. Oczywiście dokładność przy tym systemie była w granicach 5 stopni, niemniej miało się 
ostrzeżenie o istniejącym okręcie podwodnym w zasięgu 2700 jardów [tj. około 2,5 km - T.K.], 
bo wówczas maksymalny zasięg asdicu był właśnie 2700 jardów i taki pozostał przez długi 
okres czasu. (...) My byliśmy pierwszymi aliantami, którzy zostali wtajemniczeni w istnienie 
i operację [sposób użytkowania] asdicu, oprócz Marfynarki] Francuskiej. W mesie oficerskiej 
w HMS „Osprey” wisiała fotografia pierwszego kursu asdicowego, na którym byli Francuzi 
w 1937 roku”. List T. Lesisza do autora z 17 maja 1995 r.

6 Przebieg obu kursów (z grudnia 1939 r. i marca 1940 r.), na podstawie swojego Record of 
service, opisał Tadeusz Lesisz: „4.12.39 - 22.12.39 - HMS <Osprey> - Portland - <Asdic> - 
Anti/Subm[arine] Course. Aparat podsłuchowy przeciwko okrętom podwfodnym], konstrukcja 
i obsługa - użycie. (...) 1.3.40 - 30.3.40. - przeszkolenie artyleryjskie i torpedowe stosowne 
do MGB’s i ścigaczy ogólnie. HMS <Excellent> (szkoła artylerii) - Portsmouth. Zapoznanie się 
i obsługa broni maszynowej małego kalibru (Oerlikon, Lewis) i inne. - 2 tygodnie HMS <Vemon> 
(szkoła broni podwodnej) - Portsmouth - zapoznanie się i obsługa bomb głębinowych i pobieżnie 
torpedy”. List T. Lesisza do autora z 17 maja 1995 r. Powyższa notatka poświadcza, że - wbrew 
dotychczasowej wiedzy na ten temat - kurs w Portland zakończył się 22, a nie 23 grudnia 1939 r.
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stopniem podoficerowie Royal Navy. Polacy zakwaterowani byli w pomieszczeniach 
dla młodszych oficerów, zaś stołowali się w mesach oficerskich.

Równocześnie ze szkoleniem oficerów, na dwa pierwsze ścigacze 
szkolono też niezbędną liczbę 18 podoficerów i marynarzy; po dziewięciu 
na każdy okręt. Na każdy ze ścigaczy - oprócz oficerów - przewidziano: 
artylerzystę, torpedominera, trzech sygnalistów, radiotelegrafistę, podsłuchowca 
(operatora sonaru) i dwóch motorzystów. Przeszli oni, zwłaszcza motorzyści, 
kilkutygodniową praktykę w fabryce Rolls Royce’a w Derby, w celu zapoznania 
się z silnikami. Dla przeszkolenia w innych specjalnościach (artylerzystów, 
podsłuchowców, sygnalistów) zorganizowano wiosną 1940 roku niezbędne 
wykłady i kursy w ramach Centrum Wyszkolenia Floty. Miejscami tych zajęć 
były - Koszary Marynarki w Plymouth-Devonport oraz ORP „Gdynia”.

Kurs dla podoficerów i marynarzy w zakresie podwodnego podsłuchu 
zorganizowano w HMS „Nimrod”, w szkockim Campbeltown, co wynikało 
z narastającego zagrożenia niemieckimi nalotami na Centrum Szkolenia Walki 
Podwodnej w HMS „Osprey” w Portland. W Campbeltown, odległe, a przy tym 
odludne i trudno dostępne, miejsce zabezpieczało przed nalotami, a także 
gwarantowało bezpieczeństwo kontrwywiadowcze. Ppor. mar. Tadeusz Lesisz, 
wysłany tam na początku czerwca 1940 r. w charakterze wykładowcy 
i tłumacza, wspominał: „Campbeltown to mała mieścina na samym końcu cypla 
[półwyspu Kintyre], położonego naprzeciwko ujścia rzeki Clyde (Glasgow). 
Byliśmy tam zupełnie „nowymi gośćmi”, ale przyjęci byliśmy bardzo 
serdecznie. (...) Kurs trwał kilka tygodni i w tym czasie stanowiliśmy wraz 
z tamtejszym Home Guard lądową obronę”7. Z pobliskimi akwenami - 
na podejściach do Greenock i innych baz nad rzeką Clyde - polscy marynarze 
mieli się bliżej zapoznać już niedługo.

Prace przy polskich ścigaczach, zintensyfikowane od przełomu 1939/40 
roku, mimo trudności zbliżały się do końca. Termin gotowości jednostek 
wyznaczono początkowo na czerwiec, a później lipiec 1940 roku. Na tym 
ostatnim etapie budowy, doszło do zmiany pierwotnych założeń. Jeden 
z budowanych okrętów postanowiono wykończyć nie - jak zakładano - jako 
ścigacz torpedowy, lecz jako ścigacz artyleryjski. Osiągnięto to poprzez zdjęcie 
aparatów torpedowych. Ta istotna zmiana przeznaczenia jednostki wynikała 
z analizy rysujących się zagrożeń, wśród których ważne miejsce zajmowały - 
działające w dniach kampanii francuskiej niemal bezkarnie na wodach kanału 
La Manche - Schnellbooty - ścigacze Kriegsmarine.

7 Tadeusz Lesisz, Z ORP „Burza” - na ścigacze, „Nasze Sygnały”, 1997 nr 182, s. 23. W Record 
of service T. Lesisz napisał: „3.5.40 - 3.6.40 - HMS „Nimrod”, Campbeltown - Szkocja 
(ze względu na stałe bombardowanie HMS <Osprey> w Portland, szkoła <Asdic> walki 
z okrętami podwodnymi została przeniesiona daleko na północ) - oficer kursowy (kurs dla 
polskich marynarzy). Off[icer] in charge <Asdic> (Anti/subm[arine]/course)”. List T. Lesisza 
do autora z 17 maja 1995 r.
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Ścigacze niemieckie, działające od 1940/41 roku w kanale La Manche 
(a więc w okresie, gdy do służby wchodziły polskie ścigacze), to już przede 
wszystkim duże okręty typów „S 38” i „S 30”. Były one znacznie większe 
od ścigaczy brytyjskich, silniej uzbrojone i o większej dzielności morskiej. 
Produkowane przez firmę Liirssena w Bremie-Vegesack nad rzeką Wezerą, 
wchodziły do służby sukcesywnie, począwszy od 1940 roku. Oto ich 
najważniejsze dane taktyczno-techniczne:

Źródło: Yolkmar Kiihn, Schnellboote im Einsatz 1939-1945, 3 Auflage. Stuttgart 1991, passim.

Typ Wyporność Wymiary 
(m) Napęd Prędkość 

maksymalna
Uzbrojenie 
torpedowe

Uzbrojenie 
artyleryjskie

„S 38” 92,5 tony 34,9 x 5,3 x 1,7 3 Daimler 
MB 501 39 w 2 wyrzutnie 

4 torpedy 2 x 20 mm

„S 30” 81,0 ton 32,8 x 5,1 x 1,5 3 Daimler 
MB 502 38 w 2 wyrzutnie

2 torpedy 2 x 20 mm

To właśnie niemieckie małe okręty torpedowe były przyczyną wielu 
bolesnych strat flot alianckich w trakcie fatalnej kampanii, wiosną 1940 roku. 
Atakując z zaskoczenia, zwłaszcza pod przykryciem nocy lub mgły, były 
w stanie torpedować znacznie większe od siebie statki i okręty, np. niszczyciele, 
często wypełnione ewakuowanymi żołnierzami. Tysiące żołnierzy brytyjskich 
i francuskich straciły życie8. Dlatego skuteczne zwalczanie ścigaczy wroga 
wyrastało na jeden z priorytetów Royal Navy. Wymagało to dużej liczby 
małych, równie szybkich i zwrotnych jednostek własnych, silnie uzbrojonych 
w działka i karabiny maszynowe. Co więcej, niespodziewany upadek Francji 
stawiał Wielką Brytanię w niezwykle trudnym położeniu - wobec potencjalnie 
śmiertelnej groźby niemieckiej inwazji. Ochrona wód kanału La Manche - 
pierwszej linii obrony Imperium Brytyjskiego - również przez lekkie siły 

8 Łącznie w okresie II wojny światowej niemieckie ścigacze torpedowe miały posłać na dno 
109 statków o tonażu ok. 233 tys. BRT oraz uszkodzić 21 statków (ok. 102 tys. BRT), a ponadto 
zatopić wiele okrętów wojennych. Z większych jednostek było to U niszczycieli (6 brytyjskich, 
2 francuskie, 1 amerykański, 1 norweski i 1 włoski) oraz szereg mniejszych okrętów, jak 
trałowce, dozorowce, kutry dozorowe, okręty desantowe. Schnellbooty uszkodziły też m.in. 
2 lekkie krążowniki, 4 niszczyciele i 2 fregaty. Straty Schnellbootów wyniosły - według 
różnych źródeł - od 112 do 140 jednostek zniszczonych i blisko 100 przejętych przez aliantów. 
W okresie wojny w trakcie działań poległo lub zaginęło 767 członków załóg Schnellbootów, 
620 było rannych, a 322 dostało się do niewoli. M.S. Sobański, M. Jarczyk, O. Myszor, 
Schnellbooty w akcji, cz. II, „Okręty wojenne”, 2011 nr specjalny, s. 59.
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nawodne, stawała się dla Royal Navy i sprzymierzonych naglącą koniecznością9.
Decyzja o ukończeniu jednego ze ścigaczy, budowanych na przedwojenne 

polskie zamówienie, jako ścigacza artyleryjskiego, nie stanowiła jedynej 
zmiany w stosunku do pierwotnych planów. Zmianę innego rodzaju 
wprowadziło nowe porozumienie pomiędzy Kierownictwem Marynarki 
Wojennej, a Admiralicją Brytyjską. Na jego mocy Polacy zdecydowali się 
przyjąć pod biało-czerwoną banderę tylko jeden z dwóch 35-tonowych 
ścigaczy, budowanych w Cowes. Drugi okręt (przejęty przez Royal Navy do 
celów eksperymentalnych) wymieniono na dwa mniejsze 25-tonowe, identyczne 
ścigacze artyleryjskie brytyjskiego typu „Vosper”, pierwotnie budowane dla - 
będącej jeszcze neutralną - Norwegii. Okręty te budowano kilkanaście 
kilometrów na północ od Cowes - w zakładach (Works No. 627) British Power 
Boat Company Limited w Hythe10, części Southampton. Zatem, w następstwie 
wprowadzonych zmian, w pierwszym rzucie, w skład walczącej na Zachodzie 
polskiej floty wejść miały, zamiast dwóch, trzy ścigacze (jeden większy i dwa 
mniejsze); wszystkie w wersji artyleryjskiej (MGB).

Zwiększenie planowanej liczby okrętów wymusiło przygotowanie 
jeszcze jednej pełnej załogi. W lipcu 1940 roku już sześciu, a nie czterech 
młodych oficerów przeznaczono do obsadzenia pierwszych trzech okrętów. 
Byli to:

- dowódca grupy ścigaczy i dowódca ścigacza nr I - por. mar. Janusz 
Sokołowski (lat 30; wyznaczony na dowódcę Grupy i „S 1” 11 lipca 
1940 r.; wcześniej w KMW);

- oficer wachtowy - ppor. mar. Józef Ponikiewski (lat 24; wcześniej 
w Kadrze MW);

9 Początki ścigaczy artyleryjskich w Royal Navy były funkcją ogromnych potrzeb i ograniczonych 
możliwości. Zanim opracowano typ uniwersalnego ścigacza o silnym uzbrojeniu torpedowym, 
a zarazem silnym uzbrojeniu artyleryjskim, zaczęto z posiadanych zasobów tworzyć ścigacze 
nowego rodzaju, ścigacze artyleryjskie (MGB = Motor Gun Boats). „Podjęto decyzję 
odpowiedniego uzbrojenia w silniejszą broń strzelecką (nawet za cenę zdjęcia wyrzutni 
torpedowych) części ścigaczy już posiadanych, czy będących w budowie. Pierwsze 
zaimprowizowane MGB, wśród których znalazły się i pierwsze polskie, były jednak jeszcze 
żałosną namiastką tego co rzeczywiście było potrzebne. Ich uzbrojenie było zaledwie trochę 
silniejsze niż ścigaczy torpedowych. Kilka maszynowych Lewisa kalibru 303 (7,69 mm), 
czasem jeden lub dwa (pojedyncze albo podwójnie sprzężone wielkokalibrowe karabiny 
maszynowe Vickersa kalibru <5> (12,7 mm) oraz - jeśli się zmieściło - szybkostrzelne działko 
Oerlikona 20 mm. Na przykład 6. Flotylla MGB, utworzona w grudniu 1940 r„ dysponowała 
trzema ścigaczami uzbrojonymi w kaemy Lewisa plus 1 Oerlikon oraz pięcioma [ścigaczami], 
przedtem budowanymi dla Francji, wyposażonymi w oszkloną wieżyczkę Boulton Paul 
z poczwórnie sprzężonymi kaemami Browninga (wieżyczka ta sama co m.in. w ciężkim 
myśliwcu typu Defiant oraz bombowcu typu Wellington). Późniejsze MGB - już specjalnie 
budowane - miały znacznie silniejsze uzbrojenie”. L. Komuda, Ścigacze: Okręty, których 
zabrakło, cz. 5, „Morze”, 1980 nr 1, s. 34.

10 W British Power Boat realizowano zamówienie na łącznie sześć ścigaczy torpedowych dla 
marynarek norweskiej i szwedzkiej. Wszystkie one zostały po wybuchu wojny zarekwirowane 
przez Brytyjczyków.

93



„BIULETYN HISTORYCZNY” T. KONDRACKI 2012 NR 27

- dowódca ścigacza nr II - ppor. mar. Eugeniusz Wciślicki (lat 25; 
wcześniej w Kadrze MW);

- oficer wachtowy - ppor. mar. Andrzej Guzowski (lat 23; wcześniej 
w Szkole Specjalistów Morskich na „Gdyni”);

- dowódca ścigacza nr III - ppor. mar. Andrzej Jaraczewski (lat 24; 
wcześniej w Szkole Specjalistów Morskich na „Gdyni”);

- oficer wachtowy - ppor. mar. Tadeusz Lesisz (lat 22; wcześniej 
w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty).

W związku ze zbliżaniem się terminu odbioru okrętów, począwszy od 
końca czerwca oraz w lipcu 1940 roku, wyszkolone załogi ścigaczy stopniowo 
kierowano z „Gdyni” do Cowes. W pierwszej kolejności udali się tam dowódcy 
okrętów oraz gospodarze poszczególnych działów, a po nich reszta załóg.

Przeznaczenie trzech ścigaczy dla Polskiej Marynarki Wojennej wymusiło 
zmianę nazw. Ilustruje to poniższe zestawienie:

Ścigacz o wyporności 
35 ton, budowany 

dla Polski

Ścigacz o wyporności 
25 ton, budowany 

dla Norwegii

Ścigacz o wyporności 
25 ton, budowany 

dla Norwegii
Oznaczenia brytyjskie M.A./S.B. Nr 48 M.A./S.B. Nr 44 M.A./S.B. Nr 45
Pierwotne oznaczenia 
polskie Nrl Nr II Nr III

Ostateczne oznaczenia „S 1” „S 2” „S 3”
polskie
Nieoficjalna nazwa „Chart” „Wilczur” „Wyżeł”

Oznaczenia M.A/S.B nadane okrętom w 1940 r„ wskazywały, że pierwotnie 
zasadniczym przeznaczeniem ścigaczy było - w założeniach dowództwa Royal 
Navy - przede wszystkim zwalczanie okrętów podwodnych - motor anti-submarine 
boat - te oznaczenia uległy zmianie w styczniu 1941 r.

Odbiór ścigaczy przedłużał się wskutek usterek, wykrywanych podczas 
prób. Należały do nich m.in.: przeciekanie iluminatorów pokładowych, uszkodzenia 
poszycia itp. Ostatecznie, po pomyślnym ukończeniu prób, „S 2” został przyjęty 
od stoczni przez komisję Royal Navy 18 lipca 1940 roku. Wcielenie „S 2” 
do PMW i podniesienie polskiej bandery wojennej nastąpiło dzień później - 
19 lipca. Bliźniaczy „S 3” został odebrany przez brytyjską komisję 19 lipca, 
a wcielenie okrętu do PMW i podniesienie biało-czerwonej bandery odbyło się 
28 lipca 1940 roku11. Wykończenie większego „S 1” trwało dłużej i przeciągnęło 
się aż do jesieni 1940 roku Konieczne było też przeszkolenie oficerów 
przewidzianych do jego obsadzenia. W odróżnieniu od kolegów z „S 2” i „S 3” 
nie przeszli oni bowiem specjalistycznego przeszkolenia. W ich przypadku 
musiało wystarczyć szkolenie na wprowadzonych już do służby ścigaczach 
polskich i brytyjskich, w ramach 3. Flotylli Ścigaczy Artyleryjskich.

11 Ppor. mar. Tadeusz Lesisz zaokrętował na MGB „45” (przyszły „S 3”) 7 lipca 1940 r. List 
T. Lesisza do autora z 17 maja 1995 r.
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Grupa polskich ścigaczy weszła pod względem taktycznym w skład 
wspomnianej 3. Flotylli Ścigaczy Artyleryjskich12, w sile dwóch dywizjonów 
brytyjskich oraz grupy polskiej, nazwanej - w brytyjskiej terminologii - 
3. Dywizjonem. Pod względem gospodarczym polska Grupa Ścigaczy początkowo 
stanowiła pododdział gospodarczy ORP „Gdynia”. Później przydzielono ją - 
jako pododdział niesamodzielny - do Bazy Zaopatrzenia. W tym też okresie 
Komenda Uzupełnień Floty przystąpiła do przygotowania (zestawienia 
i wyszkolenia) jednej załogi zapasowej.

W odróżnieniu od „S 2” i „S 3”, oddanie „S 1” znacznie się opóźniło. 
Według wciąż korygowanych terminów, okręt miał być spuszczony na wodę ze 
znacznym opóźnieniem - 27 lipca 1940 roku, później datę tę przełożono na 
2 sierpnia, a potem 16 sierpnia. Ostatecznie stało się z dodatkowym miesięcznym 
opóźnieniem - 22 sierpnia 1940 roku. Niezrealizowanie preliminowanych 
terminów wynikało głównie z zakłóceń w dostawach koniecznych materiałów 
z fabryk współpracujących ze stocznią. Sytuacji nie ułatwiały typowe w dniach 
bitwy o Anglię naloty niemieckie na Cowes. Przekładało się to na częste 
przerwy w pracy stoczni, gdy robotnicy zmuszeni byli opuszczać stanowiska 
i udawać się do schronów.

Szczęśliwie próby stoczniowe wypadły pomyślnie. Okręt uzyskał na nich 
bardzo dobrą prędkość aż 42,5 węzła. Było to o pół węzła więcej niż 
w podpisanym kontrakcie13. Datę przekazania „S 1” stronie polskiej wyznaczono 
na 7 września 1940 roku. Pechowo, na tydzień przed odbiorem, podczas jednej 
z prób pękły zawory odpływowe w prawym zbiorniku paliwa, co spowodowało 
niebezpieczne zalanie okrętu wysokooktanową benzyną. Jednocześnie 
uszkodzeniu uległo kauczukowe poszycie zbiorników paliwa. Wymusiło to 
zmianę poszycia zbiorników paliwa i kolejne odłożenie daty podniesienia 
polskiej bandery, tym razem o - jak oceniano - 12 dni.

Gdy oddanie „S 1” przeciągało się, nie próżnowały oba wcześniej 
przekazane ścigacze. Po rozpoczęciu w lipcu kampanii czynnej, „S 2” i „S 3” - 
w oparciu o bazę stoczni w Hythe - intensywnie ćwiczyły: alarmy, zgranie 
załóg, manewry; wykonywały też ćwiczebne strzelania z 20 mm działek 
Oerlikon i cekaemów. 6 sierpnia pobyt obu ścigaczy w Hythe dobiegł końca. 
Nowym miejscem przydziału, na dłuższy czas, stać się miał cichy komwalijski 
port w Fowey, nieco ponad 30 km w linii prostej na zachód od Plymouth. 
Ta nowa lokalizacja była z wielu względów dogodna. Pozwalała 
na utrzymywanie niezbędnych kontaktów służbowych z pobliską bazą PMW 
w Plymouth-Devonport. Było to możliwe dzięki drogom kołowym oraz 
przebiegającej w pobliżu linii kolejowej.

12 3rd Motor Gun Boats Flotilla.
13 „S 2” i „S 3” uzyskały na próbach prędkość nieco mniejszą od zakładanej - 38,5 węzła - 

oczekiwano 40 w.
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Lokalizacja pierwszej bazy polskich ścigaczy w Fowey miała inny 
jeszcze walor. Pozwalała ich załogom na doskonalenie nabytych umiejętności 
w ramach stacjonującej tu szkolnej flotylli ścigaczy. Lokalne warunki ułatwiały 
zwłaszcza zgrywanie się w działaniach zespołowych, na relatywnie nieco 
spokojniejszych akwenach, bardziej odległych od baz Luftwaffe i Kriegsmarine.

Wydłużony kształt półwyspu Komwalii, za Penzance kończył się w miejscu 
określanym jako Land’s End. Stąd otwierał się niczym nieograniczony 
przestwór oceanu, jeżeli nie liczyć - położonej 45 km na południowy-zachód 
od brzegu - grupy zdradliwych wysp Scilly. Na 140 tych wysp jedynie kilka 
jest zamieszkanych. Tutejsze wody od zawsze słusznie cieszyły się złą sławą 
wyjątkowo niebezpiecznych, czemu sprzyjały silne prądy, jak i gwałtowne 
wahania pogody. Dziesiątki statków zakończyło tu na podwodnych skałach 
morski żywot. O ile zachód i północ Komwalii wystawione są na silne północne 
wiatry, to zdecydowanie korzystniejszy - umiarkowany i ciepły - klimat panuje 
w bardziej zaludnionej południowej części półwyspu. Tu ciągnie się szeroki pas 
wybrzeża, osłonięty od silnych wiatrów północnych, a za to korzystający 
z dobroczynnego wpływu Prądu Zatokowego (Golfsztromu). Łagodny klimat 
w zimie, ze średnią temperaturą 6 stopni Celsjusza, z wcześnie nadchodzącą 
wiosną i sporą ilością opadów, wybitnie sprzyja wegetacji. To dlatego rozległy 
obszar pomiędzy Zatoką Mount a Zatoką Falmouth, po dziś dzień cieszy się 
zasłużoną renomą Kornwalijskiej Riwiery.

Fowey, gdzie trafiły pierwsze dwa polskie ścigacze „S 2” i „S 3” (pod 
dowództwem ppor. mar. E. Wciślickiego i ppor. mar. A. Jaraczewskiego), było 
w 1940 roku małym, cichym miasteczkiem, położonym malowniczo w lejkowatym 
ujściu - estuarium rzeki Fowey (już w naszych czasach liczba mieszkańców nie 
przekracza kilku tysięcy). Z zalesionych wzgórz, wąskie krzywe uliczki 
schodziły w dół do naturalnego, rozległego, choć płytkiego portu, zapełnionego 
oryginalnym zestawem jednostek pływających różnego pochodzenia i przeznaczenia. 
Były to - mające priorytet w czasie wojny - małe okręty wojenne, kutry 
rybackie, nieduże statki handlowe, wreszcie żaglowe i motorowe jachty. 
Miasteczko od zarania dziejów żyło z morza i dla morza. W estuarium rzeki, 
naprzeciwko Fowey, położone było inne ciche miasteczko - Polruan.

„Fowey, bardzo ładna mała miejscowość letniskowa, położona na 
zachodnim stoku ujścia rzeki Fowey z jednym hotelem i dwoma pubami - 
wspominał oficer wachtowy „S 3” Tadeusz Lesisz. - Naszą bazę stanowiły 
barki zakotwiczone na rzece, gdzie złożyliśmy nasze kufry, a naszym 
mieszkaniem 11-osobowej załogi [ścigacza], składającej się z 2 oficerów 
i 9 podoficerów i marynarzy, tak w porcie jak i w morzu, był długi na 63 stopy 
ścigacz. Ale byliśmy młodzi i łatwo znosiliśmy wszelkie niewygody. (...) 
Warunki na ścigaczu nie pozwalały na nadzwyczajną higienę, więc jedyną 
kąpiel mogliśmy mieć w hotelu w Fowey. Niestety ze względu na brak wody, 
klucz od łazienki był pod ścisłą kontrolą <managera> i z nim staczaliśmy walki, 
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które mimo jego oporu wygrywaliśmy”14.
„S 2” i „S 3” długo nie zagrzały miejsca w przystani Fowey. Po kilku 

dniach, już 14 sierpnia 1940 roku, rozpoczęły się dla nich działania bojowe. Ten 
dzień śmiało może być uznany za - przygotowywany latami - początek działań 
bojowych ścigaczy pod biało-czerwoną banderą. „Służba na ścigaczach miała 
swą specyfikę, zbliżającą ją do służby w lotnictwie - wspominał po latach 
pierwszy dowódca „S 3” Andrzej Jaraczewski. - Częste wyjścia ma stosunkowo 
krótkie patrole, duża szybkość i gwałtowność działań, utarczki z niemieckimi 
ścigaczami, eskorta konwojów”15.

Pierwszy na patrol bojowy wyszedł 14 sierpnia „S 2”. W parze, wraz ze 
ścigaczem brytyjskim oznaczonym „50”, odbył patrol ofensywny, i to patrol od 
razu bardzo daleki, aż u brzegów okupowanej Francji, w rejonie Brestu (ponad 
150 km na południe od Fowey). Do napotkania przeciwnika, ani innych 
ważnych zdarzeń nie doszło.

Akcje u brzegów sąsiedniego kraju były w historii polskich ścigaczy do 
pewnego stopnia rutynowe i to aż do 1944 roku. Jednak Grupa Ścigaczy 
działała przeważnie w najwęższym miejscu kanału La Manche, w rejonie 
Cieśniny Kaletańskiej, zatem i trasy patroli były stosunkowo krótkie. Z bazy 
w Fowey celami patroli były wody w najszerszym miejscu kanału, gdzie 
przestrzeń pomiędzy brzegami Kornwalii a francuskiej Bretanii, przekraczała 
nawet 150 km. Miało to istotny wpływ na bezpieczeństwo załóg, które oddalały 
się od własnej bazy, często na około sto mil morskich. W razie poważniejszego 
uszkodzenia silników, czy napotkania wroga i uszkodzenia w walce, szanse 
szczęśliwego powrotu do portu kurczyły się. Służba na małych, ciasnych, 
a szybkich i chybotliwych pokładach okrętów była uciążliwa z innych jeszcze 
powodów. W istniejących warunkach łatwo było o upadki i wynikające stąd 
dokuczliwe, a niekiedy nawet groźne urazy. Nieprzyjemna była wszechogarniająca 
wilgoć pokrywająca pokłady ścigaczy nawet w marszu z niewielką prędkością. 
Niemiłe warunki panowały zwłaszcza przy niskich temperaturach - głównie 
w warunkach niepogody, jesienią i zimą.

W dzień po „S 2”, kolejnej nocy - z 15/16 sierpnia 1940 roku - do akcji 
wyruszył bliźniaczy „S 3”. Jego zadaniem był udział w osłonie przybrzeżnego 
konwoju płynącego z Dartmouth do Falmouth. Również 17 i 18 sierpnia 
zadaniem Polaków było - u brzegów Kornwalii - ochranianie brytyjskich 
kabotażowców przed możliwym atakiem Schnellbootów. 19 sierpnia kolejne 
rozkazy skierowały „S 3” do wielkiej bazy floty w Portsmouth (około 200 km 
na wschód). Dzień później dotarł tam również „S 2”. „S 3” wykonał 

14 T. Lesisz, Z ORP „Burza” - na ścigacze, s. 23. T. Lesisz dopowiadał, na temat warunków 
bytowych w Fowey: „Kwestia mycia się i golenia była ograniczona, o ile sobie przypominam 
pojemność tanku na wodę wynosiła zaledwie 60 galonów. Życie było raczej spartańskie; wszystko, 
cała baza były jeszcze bardzo prowizoryczne”. List T. Lesisza do autora z 17 maja 1995 r.

15 Aleksander Gosk, Na ścigaczach. Wspomnienia Andrzeja Jaraczewskiego, „Nasze Sygnały”, 
1986 nr 158, s. 17.
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z Portsmouth dwie przybrzeżne operacje osłony konwojów (Portsmouth- 
-Dartmouth i Dartmouth-Falmouth), po czym, 28 sierpnia, powrócił z Falmouth 
do Fowey.

„S 2” pozostał w Portsmouth i w trakcie tego postoju dane mu było 
po raz pierwszy zapisać na swoim koncie znaczny sukces bojowy. Jak ujął to 
kronikarz PMW: „S 2” w dniu 27 VIII., podczas ataku lotniczego w Portsmouth 
[to był początek najbardziej zaciętej fazy bitwy o Anglię - przyp. T.K.], 
otworzył ogień do samolotów atakujących. Następnego dnia władze portowe 
zawiadomiły dowódcę ścigacza [ppor. mar. E. Wciślickiego], że we wraku 
bombowca niemieckiego Heinkel 111, który spadł na redzie, odnaleziono ślady 
pocisków z Oerlikona, a ponieważ polski ścigacz tylko używał tego działka, 
przyznają mu strącenie niemieckiego bombowca”16. To był jedyny samolot 
wroga, zestrzelony w latach wojny przez polski ścigacz, a jeden z około 
dwudziestu, jakie na swoim koncie zapisały w ogóle okręty PMW. Wykaz strat 
lotniczych Niemiec i Wielkiej Brytanii, zawarty w brytyjskiej monografii bitwy 
o Anglię Lena Deightona i Maxa Hastingsa wskazuje, że 27 sierpnia był dniem 
wyjątkowo małego, jak na tak gorący okres, natężenia walk. Tego dnia bowiem 
Luftwaffe miała stracić tylko 5 samolotów. Zatem jeden He 111 strącony przez 
„S 2” stanowiłby aż 20% strat zadanych tego dnia napastnikom. Nie można 
wszakże wykluczyć, że opisywany atak bombowy na Portsmouth i zestrzelenie 
przez „S 2” niemieckiego bombowca pomyłkowo przesunięto w czasie o jeden 
dzień, a w istocie wydarzenia te nastąpiły 26 sierpnia. Tego bowiem dnia - jak 
dowodzi wspomniana monografia - nastąpiły trzy wielkie wyprawy bombowe 
Luftwaffe na Anglię, przy czym obiektem trzeciego, zmasowanego nalotu, 
około godziny 16, było właśnie Portsmouth. W rejonie portu pojawiło się około 
50 bombowców He 111S, z 3 Floty Powietrznej, w eskorcie ponad stu 
myśliwców Messerschmitt Bf 109 i Bf 110. Wysłane przeciw nim trzy 
dywizjony odparły nalot, zestrzeliwując osiem maszyn wroga, przy stracie 
czterech własnych. Łącznie, tego dnia, Luftwaffe straciła bezpowrotnie aż 
37 maszyn, z czego 34 od ognia samolotów RAF i artylerii przeciwlotniczej. 
Zapewne właśnie w tej liczbie mieści się samolot strącony przez polski ścigacz.

Do przełomu sierpnia i września 1940 r. zadania obu polskich ścigaczy 
sprowadzały się do akcji konwojowych u południowych brzegów Anglii, a te 
niekiedy odbywały się - ze względu na toczącą się wzdłuż kanału bitwę o Anglię - 
„w strefie bombardowania lotniczego i artyleryjskiego z brzegów francuskich” 
(np. „S 3” - 30 sierpnia). Specjalne zadanie 30 sierpnia wykonał „S 2”, przewożąc 
głównodowodzącego sił Plymouth Royal Navy z Fowey do Plymouth. 3 września 
zarówno „S 2”, jak i „S 3” przeszły do Newhaven, na wschód od Brighton, 
a to mogło oznaczać nowe wyzwanie - służbę w szczególnie niebezpiecznym, 
a do tego trudnym nawigacyjnie, rejonie Cieśniny Kaletańskiej.

16 AIPMS, sygn. B.1030, Grupa Ścigaczy (1 X1139-31 X42) - opracowanie kmdr. ppor.
J. Boreyki, s. 5.
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Już w nocy z 3 na 4 września 1940 roku oba ścigacze wzięły udział 
w osłonie konwoju w Cieśninie Kaletańskiej. Zadaniem była osłona sektora 
rufowego formacji przed niespodziewanym atakiem niemieckich ścigaczy 
torpedowych. Po akcji przewidywany był powrót do Dover. Zadanie było 
niełatwe, gdyż - w dążeniu do przeprowadzenia konwoju możliwie daleko od 
niebezpiecznych brzegów Francji - trasa konwoju musiała przebiegać nieopodal 
brzegów Anglii, a w tej przybrzeżnej strefie występowały mielizny, 
z najrozleglejszą płycizną Goodvin.

Realizacja zadania rozpoczęła się o zmierzchu. Było około 20.00, gdy 
„S 2” i „S 3” zajęły wyznaczony sobie sektor eskorty konwoju, idącego ze stałą 
prędkością około 7 węzłów. Ponieważ ścigaczom narzucono poruszanie się 
z prędkością niemal trzykrotnie większą, bo 20 węzłów, wystąpiły trudności 
nawigacyjne. Niezbędne w danej sytuacji zmiany kursów wymuszały 
konieczność określania własnej pozycji w nocy, metodą zliczania pozycji - 
konwoju i własnej, przy uwzględnianiu kursów i prędkości, a nawet siły 
prądów. Rezultatem prowadzonych obliczeń była uspokajająca konstatacja, że 
aż do około 5.00 konwój nie powinien dotrzeć dalej, niż do niebezpiecznej 
piaszczystej mielizny South Goodvin. To oznaczało, że oba polskie ścigacze 
mogły na razie swobodnie patrolować akweny po obu stronach konwoju. 
O tym, że obliczenia okazały się niedokładne, przekonano się o godz. 4.40, gdy 
oba polskie ścigacze niemal równocześnie weszły na położoną znacznie dalej na 
północ mieliznę North Goodvin. Jak potem obliczono, błąd nawigacyjny był 
stosunkowo duży i wyniósł 9,5 Mm po 8 godzinach i 40 minutach akcji. Winę 
ponosiły: zbyt duża różnica prędkości konwoju i eskorty, niemożność określenia 
pozycji, wskutek rygorystycznie przestrzeganego zaciemnienia, ogólnie bardzo 
słaba widoczność. Chwilami ścigacze traciły kontakt z konwojem. Brytyjskie 
ścigacze, osłaniające formację od czoła, straciły kontakt z konwojem już około 
północy i do świtu go nie odzyskały. Zapewne też szwankowało utrzymywanie 
przez konwój stałej prędkości 7 węzłów.

Krytyczny moment wejścia na mieliznę zapamiętał dowodzący „S 3” 
A. Jaraczewski: „W pewnym momencie widzę, że poprzedzający nas ścigacz 
[,,S 2”] stanął w poprzek naszego kursu. Co się stało? Mielizna! Dlaczego 
jednak namiar na niego nie zmienia się? Proste: my [,,S 3”] też siedzimy 
na mieliźnie. Z mroku dochodzi mnie głos Gienia [dowódcy „S 2” Eugeniusza 
Wciślickiego]: - Andrzej, siedzę na mieliźnie, ściągnij mnie. Łatwo 
powiedzieć. Daliśmy motorami całą wstecz. Jedynym efektem było uszkodzenie 
śrub. Wpakowaliśmy się, niestety, porządnie”17.

Sytuacja „S 2” i „S 3” była niełatwa. Oba ścigacze utknęły na rozległej 
piaszczystej mieliźnie, rozciągającej się południkowe, kilka kilometrów od brzegu 
Anglii, na wysokości Dover i Ramsgate. Stojąc nieruchomo, stanowiły 
potencjalnie dogodny cel dla wroga. Na szczęście, przed świtem Niemcy unikali 

17 A. Gosk, op. cit., s. 17.
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rejonów przy brzegach Albionu. Później również nie pojawili się w pobliżu - 
ani okręty, ani nawet samoloty (poza przelatującymi znacznie wyżej 
wyprawami lotniczymi kierującymi się na Londyn). Byłoby znacznie gorzej, 
gdyby podobna awaria zdarzyła się przy - równie trudnych nawigacyjnie - 
brzegach północnej Francji, czy Belgii, zwłaszcza na przybrzeżnych, płytkich 
wodach pomiędzy Calais a Ostendą.

Natychmiast przeprowadzona wstępna analiza strat nie pozostawiała 
wątpliwości. Jak się okazało, prowadzący „S 2” nie odniósł żadnych uszkodzeń, 
natomiast „S 3” miał mniej szczęścia. Uszkodzone zostały lewa śruba i wał 
napędowy. Zaraz też podjęto próbę zejścia z mielizny, metodą ściągnięcia 
ścigacza przy pomocy kotwicy wyrzuconej możliwie daleko na głębię. Niestety, 
wszelkie zabiegi kończyły się niepowodzeniem. „W świetle dnia stwierdziliśmy 
ze zgrozą - wspominał A. Jarczewski - że nasze ścigacze stoją spokojnie na 
piasku o 2 metry nad lustrem wody. Co było robić? Zamaskowaliśmy piaskiem, 
jak się dało, pokłady ścigaczy i czekaliśmy na wysoką wodę. W międzyczasie 
przechodzić nad nami zaczęły formacje niemieckich bombowców kierujących 
się na Londyn. Zaczęliśmy więc nadawać radiem sygnały o nadlatujących 
wyprawach bombowych. Byliśmy w ten sposób najdalej na południe wysuniętym 
punktem obserwacyjnym i nasze meldunki zasłużyły na pochwałę od zwierzchności. 
O mieliźnie [w meldunkach] nie wspominaliśmy”18.

Z odsieczą przyszła dopiero sama natura. Przypływ, który nastąpił przed 
południem, uniósł oba ścigacze, dzięki czemu już bez większych problemów 
zeszły z mielizny i natychmiast udały się do najbliższego portu - Ramsgate 
(uszkodzony „S 3” na holu „S 2”). W porcie - po wyciągnięciu „S 3” na brzeg - 
stwierdzono, że uszkodzenia nie są na tyle duże, aby uniemożliwiały odbycie 
samodzielnego rejsu do stoczni. Zatem „S 3” przez Dover trafił na remont 
do macierzystej stoczni w Hythe, zaś gotowy do dalszych akcji „S 2” - do bazy 
w Portsmouth.

Pierwsze trzy tygodnie działań „S 2” i „S 3” wykazały, że podstawowymi 
typami działań najmniejszych okrętów bojowych były: ochrona własnych 
konwojów przed atakami ścigaczy niemieckich, ofensywne patrolowanie wód 
przylegających do portów wroga, głównie w celu utrudnienia wyjścia z baz 
ścigaczy Kriegsmarine i innych jednostek, a także rozpoznanie „czułych” 
rejonów z dala od własnych brzegów, zwłaszcza w nocy, gdy niemożliwe było 
użycie innych środków dalekiego zwiadu, na przykład lotnictwa. Specjalnym 
typem działań były sporadycznie realizowane akcje kurierskie, polegające na 
szybkim transportowaniu wyższych dowódców. Z zasady, akcje bojowe 
ścigaczy realizowano w nocy lub przy złej widoczności.

Polskie okręty wyróżniały się w 3. Flotylli największym zakresem pracy 
bojowej, co wynikało z relatywnie znacznie częstszych awarii ścigaczy Royal 
Navy. Główną zasługę mieli w tym polscy motorzyści, wyjątkowo starannie 

18 Ibidem, s. 17-18.
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utrzymujący w sprawności podlegające ich pieczy silniki, przez co spotykały 
ich dowody uznania ze strony - mających skalę porównawczą - brytyjskich 
inżynierów.

Charakter zadań realizowanych przeważnie przez nasze ścigacze spowodował, 
że Brytyjczycy zaniechali zamontowania na nich aparatów podsłuchowych, 
koniecznych przy zwalczaniu okrętów podwodnych i zredukowali liczbę 
przenoszonych przez ścigacze bomb głębinowych do zaledwie dwóch. Mimo to 
zarówno „S 2”, jak i „S 3” miały jeszcze w stoczni założoną pełną instalację 
wewnętrzną do podsłuchu, zaś brakujące urządzenia - kopuły umieszczane pod 
dnem okrętu i oscylatory - mogły być w razie potrzeby zamontowane 
w przeciągu zaledwie dwóch dni.

Czyszczenie, konserwację, a nawet niektóre naprawy ścigaczy, wykonywano 
przeważnie za dnia, w przygodnych portach, na całej niemal przestrzeni kanału 
La Manche - od Fowey na zachodzie do Ramsgate na wschodzie (poważniejsze 
naprawy realizowano, ze względu na wymogi formalne, głównie w stoczniach, 
gdzie okręty zbudowano). Wypoczynek załóg, po intensywnej pracy bojowej, 
możliwy był tylko podczas, przeważnie dziennych, postojów w portach 
na trasie. Jakość tego wypoczynku zależała głównie od możliwości spania 
na lądzie, gdyż na ścigaczach, ze względu na panującą tam ciasnotę, było to 
niełatwe (ale np. w Fowey - jak wiadomo z relacji T. Lesisza - załogi 
mieszkały na swoich ścigaczach).

We wrześniu i październiku 1940 roku praca bojowa „S 2” i „S 3” polegała 
głównie na patrolowaniu wzdłuż wybrzeża francuskiego w kanale La Manche 
oraz na współpracy z własnymi niszczycielami. Ze względu na wspomniane 
wyżej trudności nawigacyjne i wynikłe stąd kłopoty (zwłaszcza podczas akcji 
z 4 września), najbardziej sprzyjające dla ścigaczy warunki panowały, gdy noc 
była w miarę jasna - gwiaździsta lub księżycowa - a stan morza wynosił 
2-3 stopnie w skali Beauforta (w warunkach jasnej nocy i przy nazbyt gładkiej 
powierzchni morza, każdy ruch na wodzie, nawet tak małych okrętów, jak 
ścigacze, byłby zbyt widoczny). Zasadnicze zadania sprowadzały się do 
poszukiwania w rejonie portów ścigaczy wroga. Innym było zatrzymywanie 
łodzi francuskich rybaków w celu uzyskania wszelkich wiadomości przydatnych 
aliantom. Tak postawione zadanie wymagało udania się w rejony najbardziej 
uczęszczane, a takie znajdowały się w odległości między 5 Mm od brzegu 
a zaledwie 5 kablami, tj. tysiącem metrów od brzegu okupowanego przez 
Niemców. W razie napotkania łodzi rybackiej, dyspozycje nakazywały zabierać 
rybaków na pokład, zaś łódź „możliwie najdyskretniej” zatopić. W tym celu 
przygotowywano wiązki granatów, dla wysadzenia dna łodzi.

Patrole realizowano przeważnie siłami trzech ścigaczy. Wyjście w rejon 
patrolowania dokonywane było przeważnie przed zapadnięciem zmroku, zaś 
powrót przed świtem, do najbliższego własnego portu, w pierwszym rzędzie dla 
uzupełnienia paliwa. W trakcie marszu na miejsce patrolowania, utrzymywano 
dużą prędkość, nawet 30-35 węzłów, ale podczas samego patrolowania już 
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tylko 10-20 węzłów (w zależności od warunków). W trakcie patrolu, a także 
dojścia i powrotu, utrzymywano szyk odwróconego trójkąta, z dwoma 
ścigaczami wyeksponowanymi do przodu i trzecim - ubezpieczającym z tyłu. 
Kluczowa kwestia łączności ścigaczy z lądem była rozwiązana za pomocą 
radiostacji, między samymi ścigaczami - metodami świetlnymi, zaś w trakcie 
możliwej walki - metodą radiofoniczną.

Poza akcjami wykonywanymi w zespołach samych ścigaczy, część operacji 
realizowano we współdziałaniu z niszczycielami. W takich przypadkach zadania 
ścigaczy polegały bądź na osłanianiu większych okrętów przed możliwymi 
atakami niemieckich Schnellbootów, bądź na współdziałaniu we wspólnym 
atakowaniu konwojów przybrzeżnych nieprzyjaciela. W tym ostatnim 
przypadku ścigacze atakowały przede wszystkim ścigacze nieprzyjacielskie.

We wrześniu 1940 roku „S 2” i „S 3” wzięły udział w szczególnie 
spektakularnej operacji floty brytyjskiej, polegającej na bombardowaniu 
z morza portu w Cherbourgu, na północnym brzegu Półwyspu Normandzkiego. 
Operacja miała aspekt militarny, ale i propagandowy. W zaledwie kilka 
miesięcy po opuszczeniu kontynentu, siły brytyjskie miały zamanifestować 
gotowość do powrotu. Akcja odbyła się 23 września, z udziałem brytyjskiego 
okrętu liniowego HMS „Revenge”. W osłonie cennego ciężkiego okrętu 
wystąpiła 5. Flotylla Niszczycieli Royal Navy, wraz z 3. Flotyllą Ścigaczy 
(w jej składzie działały polskie jednostki). Zadanie ścigaczy sprowadzało się 
do patrolowania pomiędzy HMS „Revenge” i niszczycielami, a brzegiem, 
odległym maksymalnie 2-3 Mm. W razie, gdyby z portu zdołały wyjść 
niemieckie ścigacze torpedowe, miały one zostać niezwłocznie zaatakowane. 
Operacja przebiegła bez zdarzeń. Spodziewanej aktywności ścigaczy wroga nie 
stwierdzono.

Innym zadaniem polskich ścigaczy we wrześniu 1940 roku było ćwiczenie 
ataków na konwoje przybrzeżne. Z obserwacji wiedziano, że są one przeważnie 
eskortowane przez dwa duże nieprzyjacielskie ścigacze, z których jeden 
zajmował pozycję na czele konwoju, zaś drugi osłaniał formację od tyłu. 
Ćwiczono różne warianty ataków na takie konwoje. Zadaniem ścigaczy, w tym 
„S 2” i „S 3”, było przede wszystkim związanie walką ścigaczy wroga, tak, by 
nie mogły one bezkarnie zaatakować brytyjskich niszczycieli. Same zaś 
alianckie niszczyciele, zwolnione od zajmowania się ścigaczami, mogły się 
skoncentrować na niszczeniu statków nieprzyjacielskiego konwoju.

W czasie, gdy „S 2” i „S 3” weszły już w rytm intensywnych działań 
bojowych, w stoczni w Cowes, kończono prace przy ścigaczu „S 1”. Dopiero 
w pierwszej połowie października okręt został wykończony, odebrany 
ze stoczni i obsadzony przez polską załogę. Liczyła ona dwóch oficerów oraz 
dziesięciu podoficerów i marynarzy (tj. o jednego członka załogi więcej niż 
na „S 2” i „S 3”).
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Najpełniejszą charakterystykę taktyczno-techniczną okrętu zawdzięczamy 
Stanisławowi M. Piaskowskiemu, który dotarł do wiarygodnych danych 
stoczniowych:

Źródło: Stanisław M. Piaskowski, Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Warszawa 1996, s. 85.

Wymiary Uzbrojenie projektowane 
(1939 r.) Uzbrojenie w 1940 r. Zespół napędowy 

i osiągi
Długość: 22,86 m

Szerokość: 5,08 m

Zanurzenie: 1,57 m

- 1 działo plot. 40 mm 
Bofors.

- 1 ckm 7,9 mm,
- 2 wyrzutnie torpedowe 

533 mm;
- 6 bomb głębinowych

- 2 ckm Vickers 0,5” 
(12,7 mm),

- 2 podwójne ckm Lewis,
- 1 działko 20 mm 

„Oerlikon”.
- bomby głębinowe

- 2 motory Isotta-Fraschini. 
- prędkość maks. 42 w, 
- zasięg:

450 Mm przy 20 w, 
270 Mm przy 38 w

15 października 1940 roku w bazie Portsmouth uroczyście podniesiono 
banderę na „S 1”. Nazajutrz, 16 października, okręt wyszedł z Portsmouth 
w morze na rutynową próbę silników. Niedługo po wyjściu z bazy, w odległości 
zaledwie około 2 mil morskich od portu, nastąpiła groźna awaria - w siłowni 
okrętu wybuchł gwałtowny pożar - zapaliła się wysokooktanowa benzyna. 
Mimo wysiłków załogi, pożaru nie dało się opanować. Ogień z każdą chwilą 
pochłaniał nowe fragmenty poszycia, coraz bardziej zagrażając zbiornikom 
paliwa. Dalsze wydarzenia na pokładzie ścigacza opisano w opracowanej przez 
KMW „Kronice ścigacza S 1”: „Dowódca ścigacza - por. mar. Sokołowski 
Janusz, obawiając się wybuchu zbiorników benzyny, wydaje rozkaz 
spuszczenia tratwy i umieszcza na niej 7 ludzi, każąc im trzymać się w pobliżu 
ścigacza. Sam z 3-ma ludźmi pozostaje na ścigaczu, usiłując dalej gasić pożar. 
Gdy jednak płomienie zaczęły stopniowo ogarniać ścigacz, dowódca nakazuje 
pozostałym 3-m ludziom skoczyć do wody i płynąć do tratwy. Sam, jako 
ostatni, skacze do wody i płynie do tratwy, oddalonej o 300 m. W odległości 
zaledwie 50 m od tratwy por. mar. Sokołowski tonie. Usiłujący go ratować 
marynarz [Aleksander Sulikowski] dopływa za późno. Załogę uratowały 
ścigacze brytyjskie. Pożar na ścigaczu wygasł sam. Odholowano go do portu, 
gdzie staje na dłuższy czas do remontu”19.

Tragedia „S 1” i jego dowódcy na początku służby wstrząsnęła załogami 
polskich ścigaczy. Podkreślano wysiłki A. Sulikowskiego, by uratować tonącego 
dowódcę. Mimo nurkowania, wysiłki te nie przyniosły rezultatu. Por. mar. Janusz 
Sokołowski, nie mając założonej kamizelki ratunkowej, utonął. Nie udało się 
więc stwierdzić przyczyny dramatu - czy zawiodły siły, czy nie wytrzymało 
osłabione silnym stresem serce. Jedynymi śladami po tragicznie zmarłym 
dowódcy pozostały pływające na powierzchni morza jego czapka i kurtka.

19 AIPMS, MAR.A.Y.33, Kronika ścigacza „S 1” - rok 1940 i 1941, s. 1.
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Śmierć powszechnie szanowanego oficera znalazła odbicie w rozkazie 
dziennym nr 51/40 szefa KMW kontradm. Jerzego Świrskiego: „Przy pełnieniu 
swych obowiązków służbowych, podczas pożaru na swym okręcie, zginął dnia 
16 X 40 r. śmiercią marynarza por. mar. Janusz Sokołowski. Marynarz - lotnik, 
ostatnio dowódca zespołu mniejszych okrętów, por. mar. Janusz Sokołowski 
zginął pełniąc swój obowiązek. Przez całą swoją służbę w Marynarce był 
wzorowym oficerem, pełnym dla niej zapału i oddania. Toteż głęboki żal nas 
wszystkich towarzyszy Jego stracie. Cześć Jego pamięci!”20. Wskutek 
meldunku szefa KMW o czynie por. mar. Sokołowskiego, specjalny rozkaz, 
nr 12 z 20 listopada 1940 r., wydał naczelny wódz i minister spraw wojskowych 
gen. dyw. Władysław Sikorski. Po opisie dramatycznych okoliczności 
zdarzenia, podkreślił: „Podaję do wiadomości bohaterską śmierć ś.p. por. mar. 
Sokołowskiego wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, jako przykład męstwa 
i skrupulatnego wypełnienia obowiązku dowódcy, który nie zawahał się poświęcić 
swego życia dla ratowania swych podwładnych. Por. mar. Sokołowskiego 
Janusza stawiam jako wzór dobrego dowódcy i żołnierza polskiego”21.

28 października 1940 roku na miejsce por. mar. Janusza Sokołowskiego 
dowódcą „S 1” (i zarazem Grupy Ścigaczy) został mianowany 25-letni 
por. mar. Tadeusz Dąbrowski (wcześniej dowódca Sekcji III w Grupie Trawlerów). 
Równocześnie na „S 1” trafił z „S 2”, jako oficer wachtowy, ppor. mar. Andrzej 
Guzowski. Zastąpił dotychczasowego oficera wachtowego - ppor. mar. Józefa 
Ponikiewskiego, który odszedł ze służby na ścigaczach22.

Remont poważnie uszkodzonego „S 1” trwał ponad trzy miesiące, 
do końca stycznia 1941 roku. Śledztwo, przeprowadzone niezwłocznie przez 
miejscowe brytyjskie władze morskie dla wyjaśnienia przyczyn pożaru, nie 
doprowadziło do zadowalających wyjaśnień. Istniały podejrzenia, co do możliwości 
sabotażu w stoczni White’a. Tak gwałtowny pożar mógł powstać - jak 
analizowano - m.in. wskutek umyślnego pozostawienia w zbiorniku paliwa, 
wody i nieznanej bliżej domieszki, co mogło być przyczyną rozniecenia ognia. 
Nikomu jednak nic nie udowodniono.

Mimo oczekiwań związanych z wprowadzeniem do służby „S 1”, dramatyczne 
wydarzenia sprawiły, że na razie w linii pozostały „S 2” i „S 3”. W związku 

20 AIPMS, sygn. B.1030, Grupa Ścigaczy (1 X1139-31 X42) - opracowanie kmdr. ppor. 
J. Boreyki, s. 12.

21 Ibidem, s. 12-13.
22 Ppor. mar. J. Ponikiewski został skierowany do Rezerwowej Grupy Oficerów, gdzie przebywał 

do marca 1941 r. Od 3 marca 1941 r. - w dyspozycji szefa KMW. 3 maja tego roku, 
awansowany do stopnia por. mar., został skierowany do dyspozycji szefa Gabinetu Naczelnego 
Wodza, jako adiutant gen. W. Sikorskiego. Od października do grudnia 1942 r., za zgodą gen. 
Sikorskiego, czasowo odkomenderowany, jako tymczasowy dowódca „S 2”. Od 15 grudnia 1942 r. 
powrócił do swoich obowiązków jako adiutant gen. Sikorskiego. Zginął razem z gen. Sikorskim 
w katastrofie gibraltarskiej 4 lipca 1943 r. Biogram w: Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II: 
Polska Marynarka Wojenna, cz. 1: Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego, 
Gdynia 1996, s. 415.
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z odejściem na „S 1” ppor. mar. A. Guzowskiego, pozostała kwestia obsadzenia 
funkcji oficera wachtowego „S 2”. Na stanowisko to wyznaczono ppor. mar. 
Macieja Bocheńskiego (22 lata; wcześniej dowódcę kutra patrolowego „P-ll” 
w Dartmouth).

Październik i listopad 1940 roku wypełniła załodze „S 2” mozolna praca 
patrolowa. Do specjalnych zdarzeń nie doszło. Zdarzające się drobne usterki 
kadłuba ścigacza, mechanizmów lub uzbrojenia, naprawiano na bieżąco 
podczas postojów w bazie. Podobnie było w przypadku „S 3”, ale tylko do 
25 października 1940 roku. Ten dzień, a zwłaszcza ciąg dramatycznych 
zdarzeń, na długo zapadł w pamięci jego załogi. Zaczęło się od otrzymania, 
o godzinie 10.35, z Plymouth sygnału alarmowego, nakazującego niezwłoczne 
udanie się w morze na poszukiwanie, wraz z trzema traulerami i dwoma 
łodziami ratowniczymi, strąconych lotników brytyjskich. W wykonaniu rozkazu 
okręt, pod dowództwem ppor. mar. A. Jaraczewskiego, już po pięciu minutach 
wyszedł w morze, kierując się na południowy-zachód. Akcja miała być 
prowadzona w rejonie na południe od latarni morskiej Lizard - położonego 
między Falmouth a Penzance, najdalej na południe wysuniętego miejsca stałego 
lądu Anglii. Wyznaczony rejon osiągnięto, płynąc z niemal maksymalną 
prędkością 35 węzłów, po nieco ponad godzinie. Ze względu na nie 
odnalezienie anonsowanych przez dowództwo traulerów i łodzi, od 12.00 „S 3” 
samodzielnie rozpoczął poszukiwania w wyznaczonym, wielomilowym rejonie. 
Wskutek dużej przeciwnej fali okręt był w stanie płynąć tylko z prędkością 
18 węzłów. Mimo przeszukania dużego obszaru, często zmieniającymi się 
kursami, na rozbitków nie natrafiono. Po trzech godzinach bezskutecznych 
poszukiwań wysłano do Plymouth sygnał o niepowodzeniu akcji. O 15.05 
ścigacz udał się z powrotem do bazy w Fowey. W odległości około sześciu mil 
na południowy-zachód od portu, na „S 3” zauważono z prawej strony 
w odległości około 10 tysięcy metrów nierozpoznany samolot, lecący na wysokości 
jedynie około 300 metrów. Po jakimś czasie - była wtedy dokładnie godzina 
16.05 - ten sam samolot zaczął od strony rufy niebezpiecznie zbliżać się 
do prawej burty ścigacza. Ppor. mar. Jaraczewski zarządził niezwłocznie alarm 
przeciwlotniczy. Gdy samolot zbliżył się od strony słońca na odległość już 
tylko 700 metrów, zauważono smugi pocisków świetlnych, kalibru ocenianego 
- po wysokości wytrysków wody - na około 20 mm. Pierwsza seria pocisków 
na szczęście chybiła celu o około sto metrów. Widząc, że ścigacz stał się 
obiektem ataku, a nie będą jeszcze pewnym pochodzenia samolotu, dowódca 
ścigacza wydał rozkaz wystrzelenia rakiety rozpoznawczej, a w chwilę potem 
otwarcia ognia do napastnika. Jednak w tak krytycznym momencie strzelanie 
rozpoczął tylko jeden, lewy karabin maszynowy. Prawy kaem i 20 mm działko 
Oerlikon zacięły się i - mimo wysiłków obsługi - milczały aż do końca nalotu. 
Po pierwszym nieudanym ataku samolot zatoczył koło i ponownie ostrzelał 
polski ścigacz z dziobowego działka i tylnego karabinu maszynowego, tym 
razem z większej wysokości, około 500-600 m. Ten ostrzał mógł okazać się 
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groźny w skutkach, bo pociski padły znacznie bliżej, zaledwie 20 metrów od 
burty. W chwilę potem „S 3” został zaatakowany po raz trzeci, od strony rufy. 
Tym razem - na szczęście - pociski padły daleko. Po nieudanych atakach 
samolot, do końca niezidentyfikowany, o godz. 16.07 odleciał. Jednak dwie 
minuty skrajnego napięcia w trakcie walki z samolotem, nie oznaczały jeszcze 
końca kłopotów.

Po zaledwie niespełna dziesięciu minutach, gdy była godzina 16.16, 
„S 3”, idąc, na szczęście, nadal z bliską maksymalnej prędkością 35 węzłów, 
był o około 500 metrów od wejścia do portu w Fowey. I właśnie w tym 
momencie, tuż obok bezpiecznej przystani, około 10-20 metrów za rufą 
ścigacza, na płytkiej wodzie, nieco z lewej burty, wybuchła niemiecka mina 
akustyczna, zapewne zrzucona wcześniej przez samolot (raczej trudno założyć, 
by tuż obok wejścia do bronionej bazy mógł się pojawić jakiś nawodny okręt 
Kriegsmarine, a na U-Boota było w tym miejscu stanowczo zbyt płytko). Ten 
krytyczny moment zapamiętał dowódca „S 3” A. Jaraczewski: „Zaaferowany 
[walką z samolotem] nie zredukowałem po nalocie prędkości, a trzeba 
pamiętać, że szliśmy na resztkach benzyny. W pewnej chwili, kiedy odwrócony 
byłem w kierunku rufy obserwując odlatujący samolot, dostrzegłem zatrzęsienie 
jakby wody, po chwili biała piana i ogromna fontanna. Przejechaliśmy nad 
miną. Z włazu wyfrunął operator motorów mat Jędroszczyk i wylądował na 
Oerlikonie. Cudem uniknął śmierci. Na ścigaczu operator [motorów] siedzi pod 
włazem, na stołku między dwoma silnikami, regulując dźwigniami obroty. 
Jędroszczyk, gdy zorientował się, że nalot się skończył, wstał ze stołka 
i wyprostowany stanął we włazie. Gdyby pozostał w swojej normalnej pozycji 
nie uszedłby z życiem”23.

Już od 1939 roku stawianie min akustycznych i magnetycznych na 
podejściach do brytyjskich baz było specjalnością Niemców i to zarówno ich 
lotnictwa, jak i Kriegsmarine. Polowanie z dala od brzegu nie zawsze musiało 
prowadzić do zniszczenia alianckiego okrętu, czy statku. Wąskie wejście do 
portu gwarantowało, że prędzej czy później jakaś jednostka sprzymierzonych 
stanie się łupem podstępnej broni. Po południu, 25 października 1940 roku, ten 
los stał się udziałem „S 3”. Szczęściem w nieszczęściu, okręt płynął na tyle 
szybko, że mimo reakcji czułego zapalnika miny, zdołał znaleźć się w pewnej 
odległości od epicentrum eksplozji24. Tylko dzięki temu na ścigaczu uniknięto 
ofiar śmiertelnych. Ale i tak skutki wybuchu były opłakane. „Na skutek dużej 

23 A. Gosk, op. cit., s. 18-19.
24 „Co by było, gdybym zredukował, jak powinienem, prędkość? - zastanawiał się po latach 

A. Jaraczewski. - Prawdopodobnie rozlecielibyśmy się w drobny mak. Drugą szczęśliwą 
okolicznością były niemal puste zbiorniki. Nie było więc groźby eksplozji paliwa, a pojemność 
zbiorników utrzymywała nas na powierzchni. Ibidem, s. 19. Powyższa uspokajająca opinia 
wymaga, wydaje się, korekty. Mimo bowiem prawie pustych zbiorników paliwowych, istniało 
duże prawdopodobieństwo bardzo groźnego w skutkach wybuchu, pozostałych w zbiornikach, 
oparów wysokooktanowej benzyny.
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siły wybuchu, rufa ścigacza została podrzucona do góry i następnie z dużą siłą 
opadła na wodę. Znajdujący się na rufie dwaj marynarze obsługi działka oraz 
kierownik motorów zostali wyrzuceni w powietrze i rzuceni o pokład, tłukąc się 
dotkliwie. Siłą wybuchu motory zostały wyrwane z podstaw, pakunki kolektorów 
puściły i w siłowni ukazał się ogień, a woda rozpoczęła przedostawać się przez 
dziury w dnie. Obawiając się wybuchu motorów, dowódca ścigacza kazał je 
odstawić i jednocześnie polecił nadać sygnał radiem o powstałym uszkodzeniu. 
Woda wdzierała się do motorów wieloma otworami, z których większe udało 
się uszczelnić pakułami i szmatami, zanim jeszcze nadeszła pomoc z portu. 
Również uszczelnione zostały rury wydechowe, celem uniemożliwienia 
przedostania się wody do cylindrów. W kilka minut po wybuchu nadeszły 
z portu motorówki, które zaholowały ścigacz do portu, gdzie natychmiast został 
podniesiony na slipie”25. „(...) Gdy wyciągnięto ścigacz na ląd naliczyliśmy 
44 pęknięcia kadłuba, prawie tyle, ile nasz numer „45” wypisany na burcie”26.

Dokonane na brzegu oględziny kadłuba i wnętrza „S 3” wykazały cały 
rejestr poważnych uszkodzeń:

- złamanie kilu;
- złamanie kilkunastu wręg;
- przedziurawienie poszycia dna w 31 miejscach;
- oderwanie listwy nadburcia;
- złamanie kilku desek poszycia lewej burty (to zdaje się wskazywać 

na miejsce wybuchu);
- uszkodzenie nadbudówki nad siłownią;
- zerwanie rurociągu zaburtowej wody chłodzącej silniki;
- wyrwanie kingstonów;
- zniszczenie zbiornika wody słodkiej;
- przypuszczalne nadwerężenie zbiorników benzynowych.
Tak poważny zakres uszkodzeń wymusił długotrwały, kilkumiesięczny 

remont. „S 3” powrócił do służby dopiero w pierwszych dniach czerwca 1941 r. 
Uszkodzeniom okrętu towarzyszyły kontuzje wspomnianych trzech członków 
załogi. Silnie potłuczeni zostali: mat zawodowy Jerzy Jędroszczyk, oraz 
artylerzyści st. mar. Stanisław Wrzesiński oraz mar. Stefan Rydz, wskutek 
czego trafili do szpitala.

Postawa załogi w sytuacji awaryjnej, zyskała wysokie oceny brytyjskich 
i polskich władz morskich. Brytyjski dowódca obszaru Royal - w piśmie 
skierowanym do szefa KMW - podkreślił, że „zachowanie się polskich 
oficerów [ppor. mar. Jaraczewskiego oraz ppor. mar. Lesisza] i załogi ścigacza 
„S 3” było wysoce wzorowe, gdyż jedyną ich myślą, nie wyłączając rannych, 
było ratowanie ścigacza”27. Fakt tak wysokiej oceny przez Brytyjczyków 

25 AIPMS, sygn. B.1030. Grupa Ścigaczy (1 XII 39-31 X 42), s. 15-16.
26 A. Gosk, op. cit., s. 19.
27 AIPMS, sygn. B.1030, Grupa Ścigaczy (1 XII 39-31 X 42), s. 17.
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postawy załogi „S 3” został zameldowany przez szefa KMW naczelnemu 
wodzowi gen. W. Sikorskiemu, 17 grudnia 1940 r. Sam zaś szef KMW 
kadm. J. Świrski w rozkazie dziennym nr 56/40 udzielił załodze pochwały.

Kilkumiesięczne wycofanie ze służby uszkodzonego „S 3” sprawiło, że 
do. ppor. mar. A. Jaraczewski został przeniesiony tymczasowo na niszczyciel 
„Garland”, zaś oficer wachtowy ppor. mar. Tadeusz Lesisz na niszczyciel 
„Błyskawica”, na którym zameldował się, w dzień po zejściu ze ścigacza - 
1 stycznia 1941 r.

Pierwsze miesiące służby ścigaczy „S 2” i „S 3” pod biało-czerwoną 
banderą pozwoliły ich załogom na dobre poznanie sprzętu, zgranie się 
w zespole i - co szczególnie ważne - sprawdzenie się w działaniach bojowych. 
Niestety, „S 1” ciągle jeszcze pozostawał w remoncie po pożarze z października 
1940 r. Kolejna odsłona coraz aktywniejszej pracy bojowej ścigaczy Polskiej 
Marynarki Wojennej wiąże się już z wydarzeniami 1941 roku.
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Kpt. rez. dr Wojciech MAZUREK

SZKOLENIE BOJOWE PIECHOTY MORSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1951-1962

ZAKRES SZKOLENIA PIECHOTY MORSKIEJ

Sformowany w listopadzie 1951 r. 3. Batalion Piechoty Morskiej był 
w pierwszych latach funkcjonowania swoistym laboratorium doświad

czalnym. Prace nad dokumentami normującymi użycie piechoty morskiej były 
prowadzone dość intensywnie. Na podstawie bieżącej działalności szkoleniowej 
weryfikowano przyjmowane teoretycznie założenia oraz normy taktyczne 
dla poszczególnych pododdziałów jak i zadania, jakie miały one realizować 
na morsko-lądowym polu walki.

Szkolenie stanu osobowego jednostki realizowano początkowo w oparciu 
o zwykły program opracowany dla pułków piechoty, z uwzględnieniem 
specyfiki zadań, do których była przygotowywana1. Szkolenie przebiegło 
według odpowiednich programów i podzielone było na okresy:

- szkolenia podstawowego. W szkoleniu podstawowym wyróżniano dwa 
podokresy trwające po 3 tygodnie, łącznie obejmujące ponad 400 godzin 
szkoleniowych. Szkolenie to było jednolite dla każdego z pododdziałów. 
Od 1959 r. szkolenie podstawowe wydłużono do 8 tygodni, zmniejszono 
jednak ilość godzin szkoleniowych do 352;

- szkolenia pojedynczego żołnierza-specjalisty trwało do trzech miesięcy, 
podczas których przerabiano czynności i szkolenie pojedynczego 
żołnierza w składzie drużyny (działonu);

1 Szkolenie odbywało się na podstawie następujących wydawnictw: Użycie piechoty morskiej 
jako taktyczny desant morski, Mar. Woj. 1954; Tymczasowy program szkolenia batalionu 
piechoty morskiej; Program szkolenia bojowego oficerów III Batalionu Piechoty Morskiej 
na rok 1952/1953; Program szkolenia z przedmiotów wojenno-morskich dla III Batalionu 
Piechoty Morskiej na rok szkoleniowy 1951/1952. W 1959 r. wprowadzono do użytku Program 
szkolenia 3. Pułku Piechoty Morskiej. Poza ww. dokumentami na każdy rok szkoleniowy 
wydawane były przez odpowiednie dowództwa i sztaby wytyczne wyszkoleniowe, stawiające 
jednostkom szczegółowe zadania na dany rok.
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- szkolenia drużyny, w którym następowało jej zgrywanie bojowe 
z jednoczesnym szkoleniem dowódców w zakresie dowodzenia 
i kierowania ogniem drużyny (działonu). Okres ten kończył 
sprawdzian - ćwiczenie drużyny oceniane przez dowódcę kompanii;

- szkolenia plutonu obejmującego takie same zagadnienia, jak drużyny 
kończonego ćwiczeniem ocenianym przez dowódcę batalionu;

- szkolenia kompanii, podczas którego sprawdzono poziom wyszkolenie 
kadry pododdziału i podległych żołnierzy. Umiejętności i poziom 
wyszkolenia podlegały ocenie w ramach ćwiczenia taktycznego 
(zgrywającego) kompanii połączonego ze strzelaniem amunicją 
bojową. Nierzadko do ćwiczącej kompanii włączano inne pododdziały 
(artylerii, przeciwlotnicze, saperów, łączności, a od 1957 r. - czołgi). 
Ćwiczenia zgrywające plutony i kompanie (baterie) miały trwać: dla 
plutonu - 1 dobę, dla kompanii 2 doby, dla baterii 2-3 doby .2

Kompleksowe ćwiczenia batalionu oceniane byjy przez przedstawicieli 
Sztabu Głównego MW (SG MW) oraz Bazy Marynarki Wojennej (BMW), 
a po przejściu batalionu w podporządkowanie Dowództwa Jednostek 
Nabrzeżnych (DJN) również przez jego oficerów. Ogółem pełny cykl szkolenia 
wynosił 1071 godzin w pododdziałach piechoty oraz rodzajów wojsk i służb, 
natomiast w kompanii szkolnej realizowano je w wymiarze 1351 godzin. Znacznie 
mniejszy wynoszący zaledwie 306 godzin zakres szkolenia miały pododdziały 
remontowe, gospodarcze i nieetatowa orkiestra pułkowa. Zasadniczymi 
zadaniami ich było wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem procesu 
szkolenia jednostki i jej normalnego pokojowego funkcjonowania.

W każdym z wymienionych okresów odbywało się szkolenie taktyczno- 
-morskie (desantowe) stanu osobowego. W wymiarze rocznym poświęcano 
na jego realizację około 35 - 60 dni szkoleniowych, co w przeliczeniu na godziny 
szkoleniowe dawało od 350 do 600 godzin. Mieściło się w tym ćwiczenie taktyczne 
batalionu, realizowane wspólnie z Flotyllą Środków (Okrętów) Desantowych (FŚD, 
FOD), a w latach 1957-1958 również z 29. „Kołobrzeskim” Batalionem Saperów 
Morskich (bsm). Batalion ten od 1957 r. był specjalistyczną jednostką do zadań 
której należało wszechstronne zabezpieczenie inżynieryjne działań desantowych.

Podczas szkoleń i treningów desantowych najwięcej uwagi poświęcano 
takim zagadnieniom jak:

- czynności Strzelca w desancie w składzie drużyny;
- drużyna piechoty morskiej (drprn) w składzie I rzutu desantu taktycznego;
- pluton piechoty morskiej (plpm) w składzie I rzutu desantu taktycznego;
- działanie plutonu w składzie grupy szturmowej w czasie lądowania 

desantu morskiego;

■ Archiwum Marynarki Wojennej (AMW). akta Dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych (DJN), 
sygn. 2914/64/14 k. 365-368, Roczny plan przedmiotowo-godzinowy z podziałem na miesiące 
dla 3. ppm na 1962 r.
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- kompania piechoty morskiej (kpm) w składzie I rzutu desantu morskiego;
- działanie kpm w składzie grupy szturmowej w czasie lądowania 

desantu morskiego;
- wzmocniony bpm jako oddział wydzielony w składzie I rzutu desantu 

morskiego;
- ppm w składzie I rzutu desantu morskiego .3
Najistotniejszymi elementem szkolenia współdziałającej z piechotą 

morską FSD było opanowanie zadań zawartych w KWBOD - 554. Oceniającym 
ćwiczący okręt lub kuter był dowódca dywizjonu, w skład którego on wchodził. 
We wskazówkach organizacyjno-metodycznych do szkolenia wymagano 

3 AMW, akta 3. pułku piechoty morskiej (3. ppm), 2626/63/13 k. 340 s. 1, Sprawozdanie ze szkolenia 
jednomiesięcznego 3. ppm w przygotowaniu do ćwiczeń.

4 W ramach przygotowań do wspólnych zajęć realizowane były wewnętrzne wielostopniowe 
szkolenia, które obejmowało dla pojedynczych jednostek zadania od D-l do D-5 oraz dla 
zespołów barek-kutrów zadania od Z-l do Z-4. Zadania typu „D” obejmowały zagadnienia 
działania pojedynczego okrętu - kutra desantowego: D-l - Bojowa i codzienna organizacja 
okrętu - przygotowanie do pływania. Celem tego szkolenia było uaktualnienie dokumentacji 
bojowej oraz jej bieżące prowadzenie a także przygotowanie okrętu do wyjścia w morze 
i do boju; D-2 - Pływanie pojedynczego okrętu oraz wykorzystanie uzbrojenia i środków 
technicznych w czasie przejścia morzem. Załogę szkolono również w organizacji obrony 
przeciwminowej, przeciwlotniczej, wykorzystaniu uzbrojenia i walki o żywotnej jednostki; D-3 - 
Obrona okrętu w porcie, na redzie i podczas przejścia morzem oraz walka o żywotnego okrętu; 
D-4 - Przyjęcie desantu na okręt i przejście morzem. Przygotowanie okrętu do przyjęcia desantu 
i przejścia morzem, manewrowanie podczas podchodzenia do brzegu w celu podjęcia desantu. 
Organizacje przejścia okrętu z desantem i wykorzystania uzbrojenia będącego na jego 
wyposażeniu do wzmocnienia obrony okrętu; D-5 - Walka o lądowanie desantu i lądowanie 
desantu na brzeg. Manewrowanie okrętem przy podejściu do brzegu przygotowanego i nieprzy
gotowanego. Wykorzystanie artylerii okrętowej i uzbrojenia desantu podczas walki o lądowanie. 
W ramach zadań „Z”, ćwiczono te same zagadnienia w ramach dywizjonów. Zadania zespołowe 
oceniane były przez dowódcę flotylli, a konkretnie przez komisję przez niego powołaną. Z-l - 
Wspólne pływanie i manewrowanie zespołem. Dowódcy mieli również za zadanie doskonalić 
umiejętności organizacji obserwacji wzrokowej oraz sprawnego manewrowania zespołem 
okrętów w portach i na redzie; Z-2 - Obrona dywizjonu okrętów desantowych (dOD) w czasie 
postoju w porcie i na redzie i podczas przejścia morzem. Obrona dOD przed BMR, służba 
ratownicza i wykorzystanie uzbrojenia okrętu w czasie walki z okrętami nieprzyjaciela 
na morzu; Z-3 - Przyjęcie desantu przez dOD, przejście morzem. Celami szkoleniowymi była 
nauka przyjęcia desantu na pokłady jednostek dywizjonu, przejście morzem i wysadzenie 
desantu na przygotowany lub nieprzygotowany brzeg. Obrona dOD w miejscu ładowania 
desantu, współdziałanie z siłami osłony, artylerią nadbrzeżną i lotnictwem. Organizacja 
przejścia morzem w składzie sił lądowania w ochronie okrętów i lotnictwa oraz nauka ładowania 
desantu w nocy; Z-4 - Walka o lądowanie desantu i wysadzenie desantu na nieprzygotowany 
(nieprzyjacielski) brzeg. Celami szkolenia było: Wysadzenie desantu na nieprzygotowany brzeg, 
w tym w warunkach użycia BMR i w różnych warunkach meteorologicznych. Współdziałanie 
dOD z okrętami ochrony i lotnictwem. Współdziałanie z piechotą morską i wojskami lądowymi 
podczas walki o lądowanie desantu i wysadzenie jego na brzeg. Zob. Tymczasowy Kurs 
Wyszkolenia Bojowego Okrętów Desantowych - DMW 1955. KWBOD - 55. Wprowadzony 
do użytku Zarządzeniem nr 077/ DMW z dnia 31.12.1955 r.
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łączenia zadań od D-3 do D-5. Przeciętnie poszczególnym dywizjonom 
wyznaczano od 90 do 180 dni na zrealizowanie zadań indywidualnych „D” oraz 
do 120 dni na przerobienie i zdanie zadań zespołowych. W rocznych planach 
szkolenia uwzględniano konieczność przeprowadzania prac remontowo- 
-konserwacyjnych okrętów i kutrów.

Żołnierzy desantu podczas zajęć na okrętach obowiązywał Regulamin 
Służby Okrętowej. Szkolenia desantowe przechodziły wszystkie pododdziały 
bojowe 3. bpm oraz kompania szkolna. Przeprowadzano treningi w załadunku 
ludzi i techniki bojowej w różnych wariantach, zachowując zgodnie z wymogami 
użycia piechoty morskiej ich wewnętrzną strukturę. Za organizację szkolenia 
w pododdziałach odpowiadali ze strony flotylli dowódca dywizjonu, z którego 
wyznaczano jednostki oraz ze strony wojsk desantu dowódca szkolonego 
pododdziału. Podsumowaniem szkolenia były wspólne ćwiczenia taktyczne, 
kontrolowane przez przedstawicieli dowództw nadrzędnych5 lub dowództwa 
MW. Przeciętnie do szkoleń z piechotą morską flotylla wydzielała od 3 do 
10 okrętów i 3 - 6 kutrów. Natomiast ćwiczenia taktyczne obu jednostek 
wojskowych odbywało się z użyciem 100% sprawnych środków desantowych. 
Jednym z celów wyszkolenia taktyczno-morskiego było „wyrobienie 
u żołnierzy odwagi i hartu ducha przy wykonywaniu zadań desantu morskiego”6.

Zajęcia obejmowały również szkolenie ogniowe, podczas którego 
przerabiano strzelania z broni etatowej do celów na morzu i na lądzie z różnych 
postaw strzeleckich w dzień i w nocy oraz strzelanie w czasie desantowania 
z pokładów jednostek pływających. Saperzy byli szkoleni w budowie oraz 
pokonywania przeciwdesantowych zapór inżynieryjnych ustawionych na lądzie 
i w wodzie. Tematyka szkolenia pododdziałów inżynieryjnych była rozległa, 
obejmowała ona takie przedmioty jak rozpoznanie inżynieryjne terenu i przeciwnika, 
w tym obiektów brzegowych i obrony przeciwdesantowej, pokonywanie zapór 
inżynieryjnych oraz ich budowę, organizację budowy i zabezpieczenia komunika
cyjnego w rejonie ześrodkowania desantu oraz podczas przegrupowania 
do punktów załadowczych. W ramach zajęć przerabiano również zagadnienia 
z dziedziny maskowania wojsk oraz organizacji rozładunku wojsk i techniki 
ze zmobilizowanych statków oraz jej transport na nieprzygotowany brzeg. 
W szkoleniu morskim artylerzystów szczególną uwagę zwracano na sprawny 
załadunek sprzętu na jednostki oraz błyskawiczny wyładunek na brzeg dla jak 
najszybszego wsparcia ogniem piechoty.

5 Ćwiczenie taktyczne flotylli jako całości kontrolowane było przez przedstawicieli dowództwa 
i sztabu Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu, natomiast 3. bpm (ppm) i saperzy morscy 
kontrolowani byli przez Dowództwo Jednostek Nadbrzeżnych.

6 AMW, akta 3. ppm, 1695/59/38 k. 18. Zadania postawione przez dowódcę 3. Batalionu Piechoty 
Morskiej przed pododdziałami w wyszkoleniu bojowym na letni okres szkolenia.
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Szkolenie doskonalące kadry zawodowej jednostki realizowano od 1960 r. 
w dwóch grupach szkoleniowych (grupa dowódcy pułku i grupa zastępcy 
dowódcy pułku ds. liniowych) w wymiarze 163 godzin dla pierwszej oraz 153 godzin 
dla drugiej grupy rocznie. Przedsięwzięciami o charakterze stałym były ponadto 
organizowane dla kadry pododdziałów artylerii treningi prowadzone przez szefa 
artylerii pułku dwa razy w tygodniu. Zajęcia ogniowe (strzelania) miały być 
realizowane raz w tygodniu. Szkolenie fizyczne (WF) dla kadry przeprowa
dzano dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. Zajęcia polityczne 
organizowano dwa razy w miesiącu po jednej godzinie lekcyjnej. Zasadniczymi 
celami szkolenia doskonalącego dla kadry oficerskiej było podnoszenie 
znajomości zasad dowodzenia pododdziałami w działaniach desantowych 
i przeciwdesantowych, wyrabianie samodzielności i inicjatywy oraz twórczego 
podejścia przy rozwiązywaniu zagadnień organizacji i prowadzenia działań 
bojowych7. Poza formalnym szkoleniem kadra zawodowa była zobligowana 
do regularnego samokształcenia, w ramach którego zalecano studiowanie zasad 
działania, struktur i uzbrojenia piechoty morskiej państw zachodnich8.

Od 1960 r. szkoleniem objęto żołnierzy rezerwy mających przydziały 
mobilizacyjne do pułku. Szkoleniem wg specjalnie przygotowanego programu 
objęto zarówno kadrę jak i marynarzy rezerwy. Wg planu szkolenia rezerw 
na 1961 r. jednorazowy turnus obejmował 231 godzin szkoleniowych - 
tj. 34 dni. W programie zawarte były takie zagadnienia jak:

- drpm i plpm w natarciu;
- drpm i plpm w obronie wybrzeża morskiego;
- wykonywanie przejść w przeciwdesantowych zaporach minowych 

przy pomocy materiałów wybuchowych i ładunków wydłużonych;
- budowa i pokonywanie fortyfikacyjnych zapór inżynieryjnych .9
Szerszy zakres szkolenia mieli przechodzić oficerowie rezerwy pułku, dla 

których opracowano program szkolenia obejmujący 424 godziny szkoleniowe10, 
co dawało ponad 50 dni szkoleniowych. W tej liczbie zawartych było 229 godzin 
na praktykę dowódczą w pododdziałach liniowych. Program szkolenia 
opracowany był na podstawie Wytycznych programowych szkolenia żołnierzy 
rezerwy wojsk lądowych z uwzględnieniem w nim specyfiki jednostki piechoty 
morskiej. W ramach szkolenia taktycznego oficerowie rezerwy zapoznawani 
byli m.in. ze sprzętem i uzbrojeniem jednostki, przeznaczeniem i organizacją 
pułku piechoty morskiej, a także z zadaniami bpm jako Oddziału Wydzielonego (OW) 
I rzutu desantu morskiego. W ramach zajęć omawiano również organizację 

7 AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/52 k. 54-56, Plan szkolenia bojowego i politycznego dla oficerów 
grupy dowódcy 3. pułku piechoty morskiej i grupy zastępcy dowódcy ds. liniowych na rok 1961.

8 Ibidem.
9 AMW, akta DJN, sygn. 2914/64/14 k. 66-74, Program szkolenia żołnierzy rezerwy wojsk 

lądowych (wyszkolonych).
10 AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/52 k. 80-84, Program szkolenia oficerów rezerwy 3. pułku 

piechoty morskiej.
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piechoty morskiej innych państw, szczególnie USA. Podczas szkolenia morskiego 
zapoznawano szkolnych z organizacją, zadaniami i uzbrojeniem MW, klasami 
okrętów, ich danymi taktyczno-technicznymi i uzbrojeniem morskim oraz 
podstawowymi przepisami dotyczącymi manewrowania jednostkami. Duży 
nacisk w szkoleniu taktycznym rezerwistów położony był na organizacje 
współdziałania między pododdziałami rodzajów wojsk i służb na polu walki. 
Dowódcy szkoleni byli przede wszystkim z zakresu metodyki organizacji 
i prowadzenia zajęć".

Realizacja procesu szkoleniowego jednostki nie zawsze przebiegała 
zgodnie z planem. Pododdziały jednostki wykonywały często prace na terenie 
bazy w Świnoujściu lub w innych garnizonach MW. Były to różne zadania, 
najczęściej o charakterze gospodarczo-porządkowym lub jak np. w lecie 1954 r. 
budowlane, wykonywane przez pluton saperów w Bazie Głównej MW 
w Gdyni. Na początku lat 60. pododdziały pułku zaangażowane były w pracach 
na rzecz Gospodarki Narodowej (GN) w trójmiejskich przedsiębiorstwach 
branży budowlanej. Ogółem zaległości szkoleniowe do lipca 1960 r. wyniosły 
836 godzin szkoleniowych11 12. Niezrealizowane zostały liczne zajęcia, w tym 
ćwiczenie Dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych przygotowujące pułk do 
sierpniowych ćwiczeń taktycznych nt. Wzmocniony bpm jak Oddział Wydzielony 
w I rzucie desantu morskiego oraz Wzmocniony bpm w obronie bazy lądowania13. 
W związku z zaistniałą sytuacją dowódca pułku proponował zrealizowanie 
zaległości szkoleniowych w ograniczonym zakresie we wrześniu po zakończeniu 
prac. Rok później żołnierze pułku byli wykorzystywani w tych samych 
zakładach, gdzie przepracowali w 1 półroczu łącznie 5376 roboczodni14. 
W pracach tych od marca do końca czerwca łącznie wzięło udział 
222 żołnierzy15. Zaległości w szkoleniu występowały i w latach wcześniejszych 
nie były one jednak tak znaczne jak w latach 60.

Oprócz szkoleń programowych żołnierze jednostki brali również udział 
w ćwiczeniach doświadczalnych. W czerwcu 1962 r. jedna z kompanii piechoty 
morskiej uczestniczyła w desancie wysadzanym z kutrów torpedowych. Trening 
ten zorganizowano i przeprowadzono w Świnoujściu. Jednym z celów 
przeprowadzonych ćwiczeń było sprawdzenie możliwości załadowczych 

11 AMW, akta DJN, sygn. 2914/64/14 k. 66-74, Program szkolenia żołnierzy rezerwy wojsk 
lądowych (wyszkolonych).

12 AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/13 k. 275, Meldunek dowódcy 3. pułku piechoty morskiej 
do dowódcy Dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych z dn. 28.07.1960 r.

13 Ibidem.
14 AMW, akta DJN, sygn. 2914/64/14 k. 165, Wykaz jednostek pracujących na rzecz Gospodarki 

Narodowej Dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych MW za 1 półrocze 1961 r.
15 Ibidem. Pułk wykonywał prace na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Gdyńskiego 

Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych 
w Sopocie oraz w Stoczni Komuny Paryskiej.
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eksploatowanych ówcześnie w MW Kutrów Torpedowych (KT) proj. 18316.
Załadunek pododdziałów na KT i wysadzenie desantu w porcie bronionym 

przez przeciwnika było przedmiotem ćwiczenia zrealizowanego w lipcu 1962 r„ 
w ramach przygotowania do manewrów „Bałtyk-Odra”1'. Wytypowane pododdziały 
brały również udział w ćwiczeniach z załadunku statków (transportowców) oraz 
przeładunku ludzi i techniki wojskowej z transportowców na jednostki 
desantowe (kutry i okręty) oraz wykonywaniu czynności przeładunkowych 
z okrętów desantowych na środki desantowo-przeprawowe.

Do właściwej realizacji procesu szkolenia należało zapotrzebować 
odpowiednią ilość środków bojowych (amunicja, środki minersko-zaporowe, 
środki chemiczne) oraz uzyskać przydział kilometrów i motogodzin pracy 
silników sprzętu bojowego. Zapotrzebowania na środki sporządzane były 
w jednostce przez oficerów kwatermistrzostwa w porozumieniu z odpowie
dzialnym za szkolenie zastępcą dowódcy ds. liniowych. Środki przydzielane 
były batalionowi (pułkowi) z limitu dowództw, którym były podporządkowane. 
Inaczej wyglądała sytuacja z przydziałami kilometrów i motogodzin pracy 
silników jak i amunicji czołgowej, na które MW nie miała limitów. Środki 
do szkolenia pododdziału czołgów przydzielane były jednostce z limitu 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Największą ilość środków bojowych 
na szkolenie batalion otrzymał na rok szkolny 1953/54. Jednostce przydzielono 
wówczas ponad 150 tys. sztuk różnej amunicji strzeleckiej oraz blisko 3 tys. szt. 
amunicji do armat i moździerzy18. Ponadto do szkolenia otrzymano znaczne 
ilości środków pozoracji pola walki oraz chemicznych. W latach późniejszych 
ilości przydzielanej amunicji były znacznie okrojone, jednak zapewniały 
realizację szkolenia na właściwym poziomie. Na rok szkolny 1955/1956 
batalion otrzymał trzykrotnie mniej amunicji bojowej i blisko cztery razy mniej 
amunicji artyleryjskiej. Szczególnie dotkliwe okazały się braki w amunicji 
karabinowej, które wystąpiły już w połowie tego roku. Aby w tym roku 
zapewnić właściwy poziom szkolenia batalionowi limit tej amunicji zwiększono 
o ponad 10 tys. szt. W szczególnych wypadkach zawsze istniała możliwość 
wystąpienia do dowódcy BMW lub w latach późniejszych DJN o przydział 
dodatkowych środków, z utrzymywanych na ten cel rezerw szkoleniowych. 
Do szkolenia w 1960 r. pułkowi przydzielono m.in. blisko 100 tys. sztuk 
amunicji strzeleckiej, 15 tys. amunicji sportowej do kbks, 2 tys. granatów 

16 Na podstawie zajęć praktycznych ustalono dwa warianty załadowania desantu na KT. 
W pierwszym desant liczący 30 żołnierzy, 1 dz. b. o 82 mm i rozłożony ckm mógł zająć 
pomieszczenie dziobowe kutra. W drugim wariancie na rufie jednostki można było załadować 
również 30 żołnierzy oraz 3 działa bezodrzutowe i 3 CKM. Norma czasowa załadowania 
plutonu na KT wynosiła 10 minut. AMW, akta DJN, sygn. 3054/65/14, Dziennik szkolenia 
bojowego Dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych na rok 1962.

17 AMW, akta DJN, sygn. 2914/64/14 k. 413-415, Plan ważniejszych zamierzeń szkoleniowych 
3. pułku piechoty morskiej na rok 1962 r.

18 AMW, akta 3. ppm, sygn. 1118/55/87 k. 19-22, Zapotrzebowania na środki bojowe dla 3. bpm 
i FŚD na rok szkolny 1953/1954 r.
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ręcznych i ponad 2 tys. pocisków do dział i moździerzy19. Były to ilości znaczne 
w porównaniu do innych jednostek MW, co wynikało z dużego stanu 
liczebnego pułku. Pod względem ilości żołnierzy, pułk był na początku lat 60. 
jedną z większych jednostek bojowych MW. O ile przydział środków bojowych 
był wystarczający to inaczej wyglądał limit przyznanych jednostce kilometrów, 
który nie zawsze odpowiadał faktycznym potrzebom szkoleniowym. W 1960 r. 
dowódca pułku wnioskował o zwiększenie ilości przydzielonych kilometrów na 
pojazdy samochodowe i czołgi z uwagi na zagrożenie realizacji programu 
szkolenia20. Przydzielona wówczas ilość kilometrów na samochody (5 tys.) 
i wozy bojowe (2,4 tys.) rodziła konieczność przeprowadzenia części zajęć bez 
sprzętu bojowego, „na sucho”, co niestety wypaczało szkolenie. W następnych 
dwóch latach limit kilometrów na czołgi zwiększono z 2,4 tys. do 6 tys., 
co w pełni pokrywało potrzeby szkoleniowe pułku.

UDZIAŁ JEDNOSTKI W SZKOLENIU 
I ĆWICZENIACH DESANTOWYCH

Ćwiczenia z zakresu prowadzania działań desantowych organizowane 
były w MW od 1949 r., początkowo jednak jedynie jako ćwiczenia aplikacyjne 
na mapach dające praktykę oficerom dowództw i sztabów. Istotnym ich celem 
było również opracowanie dokumentacji niezbędnej do właściwego zorganizowania 
i przeprowadzania operacji desantowej. Z uwagi na brak w latach 1945-1951 
etatowych sił desantowych w składzie MW rolę wojsk desantu odgrywały 
jednostki szkolne i brzegowe floty21. Od 1952 r. w związku ze sformowaniem 
jednostek desantowych oraz osiągnięciem przez nie zadowalającego stanu 
ukompletowania w ludzi i sprzęt udział w nich stał się jednym z podstawowych 
zadań szkoleniowych. Wypracowano również zasadę, wg której w zimowym 
okresie szkolenia realizowano ćwiczenia, gry wojenne i treningi sztabowe 
na mapach z zakresu działań desantowych natomiast późnym latem 
po ćwiczeniach zgrywających sztaby i jednostki organizowane było ćwiczenie 
z wojskami. Tematem ćwiczenia przeprowadzonego w 1952 r. była Organizacja 
i zabezpieczenie przeprowadzenia desantu morskiego na wybrzeże bronione 
przez nieprzyjaciela22. Były to ćwiczenia, podczas których wypracowano m.in. 

19AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/13 k. 91, Wyciąg z rozdzielnika na amunicję bojową 
i sportową oraz środki pozoracji pola walki dla jednostek Marynarki Wojennej na rok szkolny 1960.

20 AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/13 k. 77, Meldunek dowódcy 3. pułku piechoty morskiej 
(do DJN - przyp. W. M) z dnia 05.03.1960 w sprawie przysłania limitów na amunicje, 
dodatkowych kilometrów dla czołgów i programów szkolenia.

21 Podczas ćwiczenia we wrześniu 1951 r. tj. w okresie organizowania etatowego bpm, rolę 
desantu odegrały kompania szkolna batalionu saperów, oddział awaryjno-ratowniczy, zakład 
broni podwodnej oraz pododdziały szefostwa tyłów MW. Zob. Jerzy Przybylski, Ćwiczenia 
i gry sztabowe, ich rola i znaczenie w szkoleniu sztabów i marynarzy, (Referat materiałowy), 
Gdynia 1978, s. 19d.

22 J. Przybylski, Ćwiczenia i gry sztabowe..., s. 20d.
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poglądy o współdziałaniu zespołów środków desantowych z zaokrętowanymi 
wojskami. Celem szkoleniowym postawionym batalionowi było sprawdzenie 
stopnia przygotowania do wykonania zadań I rzutu desantu morskiego. 
Ćwiczenie to miało również na celu poznanie i ustalenie najbardziej 
odpowiednich form i sposobów uchwycenia brzegu i pokonania przeszkód 
przeciwdesantowych we współdziałaniu z saperami43. Poza tym podczas 
ćwiczenia przeprowadzono również praktyczne szkolenie dowództwa i sztabu 
w zakresie organizacji przygotowania i wysadzenia desantu. Poza FŚD i 3. bpm 
w ćwiczeniu wzięła udział jedna z brygad przeciwdesantowych (BPdes) wojsk 
lądowych (WLąd).

W organizowanych ćwiczeniach często operowano znacznie większymi 
siłami niż w rzeczywistości miała MW. Podczas jednego z ćwiczeń aplika
cyjnych w lutym 54 r. przeprowadzonych wspólnie z dowództwem Okręgu 
Wojskowego II (OWII) z Bydgoszczy przyjęto do kalkulacji Oddział 
Desantowy Okrętów, który miał liczyć 12 dużych barek desantowych (BDD), 
18 średnich barek desantowych (BDS), 24 małych barek desantowych (BDM) 
i 48 kutrów desantowych (KD)23 24. Wojska desantowe składać się miały 
z brygady piechoty morskiej (BPM) i brygady saperów morskich (BSM). 
Znacznie większe ilości sprzętu przyjęto również w tym ćwiczeniu dla całej 
MW, jak i przewidziano poprzedzenie wysadzenia desantu uderzeniami 
atomowymi w ramach ogniowego przygotowania lądowania25. Ćwiczenie to 
pozwoliło na ujednolicenie poglądów na zasady współdziałania wojsk lądowych 
z siłami morskimi na morsko-lądowym polu walki, szczególnie zaś na kwestie 
działań desantowych i udziału w nich piechoty morskiej. W pierwszym 
większym ćwiczeniu we wrześniu 1954 r. wysadzony został desant taktyczny 
w rejonie miejscowości Gąski. Udział w nim wzięły pododdziały z 3. bpm 
i 17. pułku piechoty (pp). Manewry te były powtórzeniem lutowej gry 
wojennej, w której uczestniczyły ogniwa dowodzenia wydzielone z MW oraz 
OW II. Ćwiczenie przebiegło sprawnie i dało praktykę oficerom wojsk 
lądowych w zakresie przygotowania i planowania oraz praktycznej realizacji 
morskich desantów taktycznych. Szefem sztabu lądowania był późniejszy 
dowódca MW kmdr ppor. Ludwik Janczyszyn26. Ugrupowanie desantu składało 
się z rzutu szturmowego oraz sił głównych, a lądowano w trzech falach27. 
W ćwiczeniu wprowadzono dodatkowy element w postaci desantu pozornego 

23 AMW, akta bazy Marynarki Wojennej II kategorii w Świnoujściu (BMW), sygn. 1039/55/82 
k. 10-24. Program szkolenia oficerów grupy dowódcy i szefa sztabu Bazy Marynarki Wojennej 
Świnoujście na rok szkolny 1952/1953.

24 W rzeczywistości w 1954 r. MW mogła wystawić 7 BDD, 11 BDS, 3 BDM i 6 KD, łącznie 
27 jednostek desantowych.

25 J. Przybylski, Ćwiczenia i gry sztabowe..., s. 22d-23d.
26 AMW, akta Flotylli Okrętów Desantowych (FOD), sygn. 3040/65/54, Dokumentacja z ćwiczeń 

MW. Operacja desantowa w rejonie m. Gąski 25-26.09.1954.
27 Fala - ilość środków desantowych (desantowo-przeprawowych) i wojsk desantu nimi przewo

żonych, które jednocześnie mają osiągnąć brzeg w określonym miejscu o wyznaczonym czasie.
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(działań dezorientujących przeciwnika). Ćwiczenie to nie zostało w pełni 
zrealizowane z uwagi na złe warunki meteorologiczne. Punktem załadunku 
desantu była Ustka, a docelowym miejscem jego wysadzenia miały być okolice 
Góry Szwedów na Półwyspie Helskim. W założeniach do obu ćwiczeń, przeciwnik 
po opanowaniu polskiego wybrzeża, utracił zdolność do kontynuowania działań 
zaczepnych w głąb lądu. Zadaniem desantu taktycznego było wylądowanie 
na jego tyłach i odcięciu mu drogi ewakuacji. Zadanie likwidacji przyczółka 
wykonywały wojska lądowe we współdziałaniu z siłami morskimi i lotnictwem. 
Wypracowana decyzja do przeprowadzenia desantu precyzowała jego 
ugrupowanie marszowe podczas przejścia morzem oraz skład i ugrupowanie 
bojowe do walki o lądowanie i podczas lądowania desantu28.

W tym jak i następnym roku podczas obchodów święta Marynarki 
Wojennej 240 żołnierzy batalionu uczestniczyło w zorganizowanych w Gdyni 
defiladach oraz pokazach działania desantu morskiego.

Podczas ćwiczenia z wojskami Organizacja i przeprowadzenie morskiej 
operacji desantowej na broniony przez nieprzyjaciela brzeg, zorganizowanego 
w sierpniu 1956 r. do wysadzenia desantu nie doszło z uwagi na złe warunki 
atmosferyczne29. Batalion zrealizował jedynie część postawionych mu zadań tj. 
zajęcie rejonu ześrodkowania, przejście do punktów załadownia desantu i sam 
załadunek. Sztab wykonał wszystkie niezbędne kalkulacje i dokumenty na 
całość ćwiczenia. Ogółem z przeprowadzonych od lipca 1949 do sierpnia 1956 r. 
w MW 28 ważniejszych ćwiczeń, 7 dotyczyło bezpośrednio wysadzenia 
desantów oraz współdziałania w tym zakresie z WLąd.30. W tym okresie czasu 
większość ćwiczeń przeprowadzonych w MW dotyczyła prowadzenia działań 
obronnych na własnym wybrzeżu w tym szczególnie rejonów bazowania floty.

Pod koniec lat 50. większość ćwiczeń desantowych miała ograniczony 
charakter i wymiar. Po części było to wynikiem stanu technicznego środków 
desantowych MW i wynikających stąd ograniczeń eksploatacyjnych i żeglugowych. 
Z drugiej strony w założeniach do ćwiczeń desanty realizować miały zadania 
taktyczne na korzyść wojsk lądowych, których skrzydło oparte było o akwen 
morski. Były to typowe operacje pomocnicze wykonywane na niewielką 
głębokość noszące często charakter dywersyjno-rozpoznawczy. Poza tym 
piechota morska przygotowywana była również do działania jako rzut 

28 Ugrupowanie desantu składało się z trzech fal. Pierwsza fala liczyła dwie kompanie 3. bpm 
wraz z pododdziałami wsparcia ze składu 17. pp. Między pierwszą a drugą falą odstęp wynosił 
dwa kable, natomiast między drugą a trzecią falą pięć kabli. Rzut szturmowy lądować miał 
na odcinku 500 metrów, a cały desant taktyczny opanować odcinek wybrzeża szerokości 
2, 5 kilometra. W ćwiczeniu 17. pp występował jako 94. pułk zmechanizowany (pz), a 3. bpm 
jako 13. bpm. W czasie całych manewrów miano sprawdzić skuteczność zasłon dymnych 
ze szczególnym uwzględnieniem maskowania dymami lądującego desantu. Zadymianie 
wykonywane miało być zarówno przez okręty w każdym z etapów działań, jak i wojska 
desantu już podczas walki o lądowanie i po osiągnięciu brzegu.

29 J. Przybylski, Ćwiczenia i gry sztabowe..., s. 20d.
30 Ibidem, s. 5d-8d.
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szturmowy w działaniach o szerszym operacyjnym zasięgu, w których siły 
główne desantu stanowić miała przynajmniej dywizja ogólno wojskowa. 
W Polsce pojawiły się wówczas śmiałe koncepcje prowadzenia połączonych 
powietrzno-morskich operacji desantowych, którym nadano dużą rangę.

Na 1962 rok zaplanowano międzynarodowe ćwiczenie flot Układu 
Warszawskiego (UW). W ramach przygotowania do tych manewrów, w maju 
1962 r. dowódca MW przeprowadził ćwiczenie z wydzielonymi siłami na temat 
Wysadzenie taktycznego desantu morskiego, które było poprzedzone było 
jednostronnym, dwuszczeblowym, dowódczo-sztabowym ćwiczeniem na mapach, 
w którym uczestniczyło dowództwo i sztab pułku31.

W założeniu do ćwiczenia zadaniem pułku było działanie jako OW 
desantu taktycznego w sile dywizji zmechanizowanej (DZ). Desant miał 
za zadanie w 6 dniu od wylądowania opanować wyspę Zelandia. Do transportu 
DZ wydzielonych miało być 28 (radzieckich) różnych okrętów desantowych, 
12 KD oraz 15 transportowców zmobilizowanych z Gospodarki Narodowej. 
W ramach ćwiczeń i szkoleń przeprowadzono również treningi sztabowe 
przygotowujące pułk do październikowych manewrów UW. Praktycznie 
od początku roku wytypowane do udziału w ćwiczeniu jednostki były do niego 
intensywnie przygotowywane.

W październiku 1962 roku w ramach ćwiczenia „Bałtyk-Odra”, 3. Pułk 
Piechoty Morskiej wchodzący w skład ćwiczącej pod dowództwem gen. bryg. 
Tadeusza Pióro Grupy Operacyjnej „Bałtyk” (GO) występował jako rzut 
szturmowy (Oddział Wydzielony) 23. Dywizji Piechoty (23. DP). Ćwiczenie 
„Bałtyk-Odra” było ćwiczeniem dwustronnym, armijnym z wojskami, 
kierowanym przez ministra Obrony Narodowej. Nadano mu szczególną rangę 
z uwagi na przyjęte przez MON założenia i cele szkoleniowe. Do ćwiczenia 
pułk został uzupełniony przez jednostki 23. DP oraz innych związków taktycznych 
ze składu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W skład ćwiczącej GO„Bałtyk” 
wchodziła również 6. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa (6. PDPD). 
We wrześniu pułk przeszedł intensywne szkolenie morskie realizowane 
w Dziwnowie i Pobierowie z udziałem okrętów i kutrów desantowych polskich, 
niemieckich i radzieckich. Szkolenie stanu osobowego odbywało się 
na podstawie planu opracowanego przez dowództwa i sztaby MW, 23. DP 
z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń 3. ppm. Koncentrowało się 
ono na następujących zagadnieniach:

- planowanie operacji desantowej;
- ładowanie na środki desantowe i przejście morzem I rzutu desantu 

morskiego pod osłoną lotnictwa i sił MW;

31 W ćwiczeniu tym uczestniczyły min. Grupa Operacyjna (GO) z BMW Świnoujście, GO z 23. DP 
jako sztab desantu oraz wyznaczeni oficerowie DJN. Ćwiczenie przeprowadzono w dniach 
6-8.03. w DJN w Gdyni. AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/117, k. 47-49, Założenie 
do jednostronnego, dwuszczeblowego, dowódczo-sztabowego ćwiczenia na mapach.
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- lądowanie i przejście do działań sił I rzutu desantu morskiego;
- walka o opanowanie i poszerzenie przyczółka w celu stworzenie warunków 

do lądowania II rzutu desantu;
- odpieranie przeciwuderzeń sił obrony przeciwdesantowej;
- obrona kolejnych rubieży i hamowanie działań przeciwnika .32
Szczególnie istotne podczas szkoleń i treningów było sprawne prowadzenie 

załadunku techniki bojowej na środki desantowe, a następnie jej szybkie 
wysadzenie.

Pomimo intensywnych treningów nie przeprowadzono wszystkich 
zaplanowanych zajęć z uwagi na zbyt małą ilość środków desantowych 
w stosunku do potrzeb szkolonych wojsk. Nie zrealizowano również zagadnień 
związanych z wysadzaniem grup szturmowych ze śmigłowców. Wpływ 
na niepełną realizację szkolenia miał również fakt ograniczonej przestrzeni, na 
której odbywano szkolenie33. Po zakończeniu szkolenia w dniach 29-30.09.1962 r. 
przeprowadzono ćwiczenie sprawdzające dowództwa i sztaby oraz wydzielone 
do desantu jednostki na temat: Działanie pułku piechoty morskiej w pierwszym 
rzucie desantu morskiego. W ćwiczeniu uczestniczyły dowództwa i sztaby MW, 
23. DP, 6. PDPD, a kierowało nimi dowództwo GO „Bałtyki Udział w ćwiczeniu 
był ukoronowaniem całego wysiłku szkoleniowego jednostki a zarazem jak się 
okazało ostatnim desantowaniem żołnierzy i sprzętu pułku. W samych manewrach 
ćwiczące pododdziały wykonały postawione im zadania terminowo i bez 
wypadków mimo nie najlepszej pogody. Działanie pułku zostało przez 
kierownictwo ćwiczenia oceniono pozytywnie.

Do ćwiczeń taktycznych batalion, a następnie pułk reorganizowano 
przyjmując dość dowolną strukturę organizacyjną. Nie trzymano się ściśle 
sztywnych ram organizacyjnych jednostki. Przy formowaniu pododdziału 
desantowego brano pod uwagę stopień wyszkolenia poszczególnych kompanii 
i plutonów jednostki. Skład desantu zależał też od konkretnych warunków 

A. Polak. Wojska obrony Wybrzeża w Polsce w latach 1920-1967. Słupsk 1997. s. 32.
33 AMW. akta 3. ppm, sygn. 2626/63/131 k. 340-341, Sprawozdanie ze szkolenia jednomiesięcznego

3. pułku piechoty morskiej w przygotowaniu do ćwiczeń.
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i zadań, jakie miał on zrealizować34.
Pierwszym z zadań 3. bpm była organizacja i prowadzenie obrony 

przeciwdesantowej wyspy Wolin35. W latach późniejszych zadania piechoty 
morskiej uległy rozbudowie i usystematyzowaniu. Ukształtował się ich podział 
na zadania ofensywne - desantowe, obronne oraz osłonowe i ochronne. Zadania 
piechoty morskiej ujęte były m.in. w Taktyce Marynarki Wojennej - podręczniku 
wprowadzonym do użytku służbowego w 1955 r. przez szefa Sztabu 
Generalnego WP gen. broni Jerzego Bordziłowskiego36. Wg podręcznika głównym 
zadaniem piechoty morskiej było:

- wysadzanie desantów morskich przeprowadzonych przez nią samodzielnie 
jak i w składzie zespołów manewrowych floty;

- udział w dużych desantach wspólnie z wojskami lądowymi;

34 Podczas ćwiczenia z 17. pp w 1955 r., z 3. bpm wydzielono pododdział szturmowy w sile 
2 kpm. Ćwiczący pułk piechoty wystąpił w pełnym etatowym stanie 3. batalionów piechoty (bp) 
z kompanią czołgów średnich. Łącznie desantowano oddział liczący 997 żołnierzy, 10 czołgów 
T-34, 16 dział i moździerzy, 12 WKM, 34 CKM oraz 22 pojazdy samochodowe. AMW, akta 
FOD, sygn. 3040/65/55 k. 90-91, Tabela załadowania desantu na FŚD (z 10.09.1955 r. - 
ćwiczące siły i środki z 17. pp i 3. bpm - przyp. W. M). We wrześniu 1961 r. na czas mającego 
się odbyć ćwiczenia taktycznego MW z tematyki desantowej pułk wystawił batalion 
w składzie: dowództwo i sztab, kwatermistrzostwo, sekcja uzbrojenia, izba chorych, 3. kpm 
w składzie po 2 plpm i plutonu CKM, baterii przeciwpancernej (bappanc), kompanii saperów 
(ksap), kompanii desantowej (kdes), kompanii czołgów (kcz), baterii artylerii przeciwlotniczej 
(baplot) oraz plutonów rozpoznawczego (plr), łączności (pił) i remontowego (plrem). Łącznie 
miano desantować 456 żołnierzy w tym 61 oficerów, 7 czołgów, 10 amfibii gąsienicowych 
PTG, 1 amfibię kołową MAW, około 40 różnych pojazdów samochodowych, 6 CKM, 3 PKM-2 
i 12 środków artyleryjskich. AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/189 k. 39-43, Rozkaz dowódcy 
3. pułku piechoty morskiej nr 017 z dnia 19.09.1961 w sprawie przygotowania pułku 
do udziału w ćwiczeniu taktycznym. W maju 1962 r. dowódca MW przeprowadził ćwiczenie 
z wydzielonymi siłami na temat Wysadzenie taktycznego desantu morskiego. Do ćwiczenia 
pułk zorganizował pododdział desantowy (wzmocnioną kompanię piechoty morskiej). W skład 
desantu wchodziły: kpm (4 plpm i pl CKM), kcz, bappanc, plsap i pił. Pododdziałem liczącym 
łącznie 237 żołnierzy w tym 16 oficerów, 6 czołgów, 6 dział bezodrzutowych z ciągnikami 
i 3 CKM dowodził w ćwiczeniu kpt. Bronisław Gumowski. AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/131 
k. 16-17, Rozkaz organizacyjny dowódcy 3. pułku piechoty morskiej nr Pf 06 z 16. 05. 1962 r.; 
Również do manewrów Układu Warszawskiego „Bałtyk-Odra” przyjęto inną niż etatowa 
organizację jednostki. W ćwiczącym pułku znalazły się: dowództwo i sztab ze składu 3. ppm 
uzupełnionego oficerami 23. DP, pluton rozpoznawczy z 3. ppm, kompania łączności ze składu 
23. DP, kompania saperów częściowo złożona z pułkowego bsm i wojsk lądowych, batalion 
czołgów (czołgi PT-76 i T-54) z jednostek POW, batalion piechoty morskiej ze składu 3. ppm, 
batalion piechoty zmotoryzowanej ze składu 34. pp/23. DP, batalion zmechanizowany z tego 
samego pułku oraz pododdziały zabezpieczenia i logistyczne sformowane na bazie organicznych 
kompanii 3. ppm ze wzmocnieniem ze składu wojsk lądowych. Ogółem w przyjętej 
do ćwiczenia strukturze pułk liczył 1199 oficerów, podoficerów i szeregowych ZSW, 
18 czołgów, 20 transporterów opancerzonych (TO) i PTG, 29 różnych środków artyleryjskich 
i 97 pojazdów mechanicznych. AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/131 k. 24-31, Rozkaz 
organizacyjny dowódcy 3. ppm w sprawie przygotowania ćwiczeń Nr 012 z dnia 03.09.1966 r. 
Nieco wyższy stan osobowy i zbliżoną organizację pułku zawiera dokumentacja z ćwiczenia, 
wg której stan pułku wynosił 1273 żołnierzy w tym 113 oficerów, 163 podoficerów 
i 997 szeregowych (marynarzy) ZSW. AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/117 k. 381, 
Zestawienie stanu osobowego, uzbrojenia i transportu pułku piechoty morskiej.

35 A. Polak, Wojska..., s. 21.
36 Taktyka Marynarki Wojennej, Mar. Woj. 107/ 55.
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- udział w obronie wybrzeża własnego;
- obrona ważnych obiektów brzegowych wspólnie z innymi rodzajami 

wojsk .37
Poza typowymi zadaniami przewidywano użycie piechoty morskiej do ochrony 

i obrony lotnisk oraz baz MW oraz osłony ruchomej artylerii nadbrzeżnej podczas 
postojów oraz przemarszów jak i ochrony stanowisk artylerii nadbrzeżnej.

Każdorazowo jednostce stawiano główne zadanie szkoleniowe na dany 
rok. W 1956 r. głównym zadaniem w Marynarce Wojennej realizowanym m.in. 
w formie szkolenia operacyjno-taktycznego było okrążenie zgrupowania 
przeciwnika działającego na nadmorskim kierunku operacyjnym, a od 1961 r. 
prowadzenie działań desantowych w początkowym okresie wojny w ramach 
operacji zaczepnej wojsk frontu nadmorskiego we współdziałaniu z sojuszniczymi 
flotami. W przedsięwzięciach szkoleniowych dotyczących działań desantowych 
organizowanych przez Sztab Główny MW i dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych, 
a wcześniej Bazy MW Świnoujście uczestniczyła kadra sztabu i dowództwa 
jednostki. W przedstawione zadania MW wpisywała się tematyka szkolenia 
realizowana w batalionie (pułku). Na rok szkoleniowy 57/58 zadaniem 
przewodnim było: „3. bpm być gotowym do działań desantowych jako oddział 
przedni desantu oraz do prowadzenia obrony przeciwdesantowej odcinka 
wybrzeża morskiego”38. Podobnie zadania szkoleniowe miała współdziałająca 
z batalionem FŚD (FOD). W latach 1960-1963 tematyka szkolenia skupiona 
była na zagadnieniach związanych z prowadzeniem operacji desantowych 
o różnej skali oraz działań obronnych na wybrzeżu39.

37 Ibidem, s. 20.
38 AMW, akta 3. ppm, sygn. 2126/61/51 k. 200, Wykład szefa sztabu Dowództwa jednostek 

Nadbrzeżnych na odprawie szkoleniowej dotyczącej wytycznych do realizacji szkolenia 
jednostek podległych Dowództwu jednostek nadbrzeżnych Marynarki Wojennej na rok 1957/58.

39 Główne zagadnienia szkoleniowe brzmiały cyt.: pododdziały 3. ppm doskonalić w ładowaniu 
ludzi i sprzętu na środki desantowe oraz wyładowaniu na otwartą plażę; 3. ppm doskonalić jako 
Oddział Wydzielony desantu morskiego przy założeniu, że załadowanie odbywać się będzie 
z nieprzygotowanego brzegu na szerokim froncie, a wysadzenie ze specjalnych lub 
przystosowanych środków desantowych na nieprzygotowaną bazę lub w porcie; doskonalić 
sposoby pokonywania przeciwdesantowych zapór inżynieryjnych na przybrzeżnych mieliznach 
i na plaży w czasie lądowania desantu oraz opracować sposoby inżynieryjnego zabezpieczenia 
wyładowania wojsk i sprzętu z transportowców na redach i w porcie; doskonalić pododdziały 
pułku w załadowaniu na okręty desantowe, kutry torpedowe i inne przystosowane środki 
desantowe w różnych warunkach terenowych i sytuacji bojowej; doskonalić pododdziały 
piechoty, artylerii i czołgów w pokonywaniu przeciwdesantowych zapór inżynieryjnych 
(różnego rodzaju) podczas lądowania desantu; doskonalić 3. ppm w sprawnym i szybkim 
zajmowaniu obrony wybrzeża morskiego z marszu; sztab 3. ppm doskonalić jako sztab 
Oddziału Wydzielonego morskiego desantu taktycznego oraz jako sztab obrony bazy lądowania; 
pododdziały 3. ppm doskonalić w działaniach dywersyjnych i rozpoznawczych. AMW, akta DJN, 
sygn. 2651/63/3 k. 103, Meldunek dowódcy Jednostek Nadbrzeżnych z 28. 10. 1960. Zadania 
na lata 1961-1962; 3054/65/14 k. 3, s. 6, Dziennik szkolenia bojowego Dowództwa Jednostek 
Nadbrzeżnych na 1962 rok; 3054/65/21 k. 6, 20, Dziennik szkolenia bojowego Dowództwa 
Jednostek Nadbrzeżnych na 1963 rok.
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Głównym zadaniem kompanii szkolnej było natomiast właściwe 
przygotowanie instruktorskie i wychowawcze oraz metodyczne przyszłych 
dowódców drużyn i działonów (obsług). Realizacja zadań wymagała dużego 
wysiłku oraz zaangażowania w szkolenie całego stanu osobowego oraz jego 
realizację na odpowiednim poziomie.

OCENA STANU WYSZKOLENIA JEDNOSTKI PIECHOTY MORSKIEJ 
W ŚWIETLE MATERIAŁÓW POKONTROLNYCH

Jednostka była corocznie poddawana kontrolom sprawdzającym gotowość 
bojową, poziom wyszkolenia, dyscypliny wojskowej i działalności gospodarczej. 
Organami kontrolnymi były komisje ze Sztabu Głównego MW, Bazy MW 
Świnoujście (w okresie podporządkowania organizacyjnego) oraz DJN. Dwukrotnie 
jednostka była poddana inspekcji prowadzonej przez komisje z Ministerstwa 
Obrony Narodowej (MON). Oceny stopnia wyszkolenia pododdziałów dokonywały' 
również wewnętrzne komisje wyznaczane przez dowódcę jednostki. We 
wrześniu 1953 r. bpm został poddany kontroli stanu wyszkolenia bojowego 
i politycznego przeprowadzonej przez oficerów SGMW pod przewodnictwem 
kmdr por. Borysa Mołodcowa - Szefa Oddziału Wyszkolenia w ramach 
Inspekcji Jesiennej jednostek BMW Świnoujście. Batalion przy średniej 
arytmetycznej wynoszącej 3.4 uzyskał ogólną ocenę dostateczną, taką samą jak 
cała BMW i podporządkowane jej kontrolowane jednostki wojskowe40. Jednym 
z poważnych zarzutów ujętych w protokole pokontrolnym było zużycie 
do szkolenia 750 szt. amunicji strzeleckiej z zapasu wojennego jednostki. 
Źle oceniono w ogóle w całej Bazie utrzymanie i stan techniczny uzbrojenia 
strzeleckiego. Wysoko natomiast wyszkolenie saperów batalionu, którzy 
otrzymali ocenę bardzo dobrą. Gorzej wypadli artylerzyści oraz jako całość za 
jednostkę wyszkolenie ogniowe, za które batalion otrzymał ocenę dostateczną41.

Wysoko oceniono batalion rok później podczas kolejnej jesiennej 
inspekcji wyszkolenia bojowego i politycznego. Za rok szkolny 1953/1954 
komisja SGMW kierowana przez kontradm. Jana Wiśniewskiego wystawiła 
batalionowi ocenę dobrą* 4'. Oceny dostateczne uzyskano jedynie z wyszkolenia 
chemicznego i musztry. Najlepiej wypadły podczas kontrolowanych strzelań 
artyleryjskich kompania moździerzy i bateria artylerii.

Podobnie dobrze batalion wypad! podczas inspekcji przeprowadzonej rok 
później uzyskując ocenę ogólną dobrą (4,00). Praktycznie z każdej ocenianej 
dziedziny pododdziały uzyskiwały oceny dobre lub bardzo dobre. Znacznie 

40 AMW. akta BMW. sygn. 1039/55/232 k. 103-142. Protokół z Inspekcji jesiennej wyszkolenia 
bojowego i politycznego jednostek Bazy Marynarki Wojennej Świnoujście za rok szkolny 
1952/1953 r.

4‘ Ibidem, k. 109. s. 7: k. 113 s. 11; k. 142.
4'AMW. akta BMW. sygn. 1481/56/8 k. 377. Ogólne zestawienie ocen z Inspekcji Jesiennej 

wyszkolenia bojowego i politycznego w 3. Batalionie Piechoty Morskiej.
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podniósł się poziom wyszkolenia ogniowego. Inspekcyjne strzelanie z moździerzy 
kompania moździerzy wykonała na ocenę bardzo dobrą. Odnotowano również 
wyższy niż w latach ubiegłych poziom pracy sztabu batalionu43. Ogólnie BMW 
jako całość uzyskała z tej inspekcji ocenę bardzo dobrą.

Pierwsza inspekcja przeprowadzona przez komisję MON od 7 do 12.05.1956 r. 
wypadła dla jednostki fatalnie. Batalion otrzymał ogólną ocenę niedostateczną44 45. 
Na dwanaście ocenianych działów tematycznych z czterech wystawiono oceny 
niedostateczne (2), sześć dostatecznych (3) i jedynie dwie dobre (4). Ogólna 
średnia arytmetyczna wynosiła za całość 2,83. Największe zaniedbania 
stwierdzono w wyszkoleniu ogniowym, gotowości bojowej, znajomości 
regulaminów oraz stanie utrzymania uzbrojenia jednostki. Pozytywnie wypadła 
służba samochodowa batalionu oraz wyszkolenie fizyczne stanu osobowego 
i strzelania z armat Zis-3. Za dostatecznie wyszkolone uznano plutony łączności 
i saperów, gorzej podczas ćwiczenia taktycznego na ocenę wypadła kompania 
piechoty z baterią artylerii. Poza tym komisja podkreśliła słabe umiejętności 
żołnierzy w zakresie posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed 
skażeniami (ISOPS) oraz organizacji współdziałania piechoty z artylerią. 
Krytycznie komisja odniosła się do zorganizowanego w batalionie nieetatowego 
plutonu gospodarczego liczącego aż 60. żołnierzy, a sformowanego w oparciu 
o stan pododdziałów liniowych (obu kompanii piechoty). Pomimo stwierdzanych 
przez komisje zaniedbań nie wyciągnięto konsekwencji dyscyplinarnych wobec 
dowództwa batalionu. Słaby wynik (również oceny niedostateczne) uzyskały 
w tym roku FOD oraz BMW Świnoujście, jako całość43.

Przeprowadzona w lutym 1957 r. przez SGMW inspekcja batalionu 
wykazała zły stan uzbrojenia artyleryjskiego, niewłaściwe wykorzystywanie do 
szkolenia broni sportowej i fatalne utrzymanie ISOPS. Marynarze nie znali 
danych taktyczno-technicznych uzbrojenia, jakie posiadali na stanie, rejon 
alarmowy batalionu nie był rozbudowany pod względem inżynieryjnym. 
W protokole podkreślono słabe wyszkolenie plutonu saperów dowodzonego 
przez oficera piechoty46. Przeprowadzona pod przewodnictwem kmdr. por. Juliana 
Ochmana powtórna kontrola jednostki w czerwcu wypadła znacznie lepiej. 
GB batalionu oceniono na ocenę dobrą (4), podkreślając właściwe zajęcie 
rejonu przez batalion po ogłoszeniu alarmu oraz utrzymanie w nim pełnych 
zapasów sprzętu, żywności i amunicji. Jednostka otrzymała jedynie jedną ocenę 

43 AMW. akta BMW. sygn. 2044/60/6 k. 334-363. Protokół z Inspekcji Jesiennej wyszkolenia 
bojowego i politycznego w Bazie Mary narki Wojennej Świnoujście za rok szkolny 1954/1955 r.

44 AMW. akta BMW. sygn. 2045/60/6 k. 205-221, Protokół z przeprowadzonej inspekcji 
w 3. bpm przez komisje MON w dniach 7-12.05.1956 r.

45 AMW. akta BMW. sygn. 2045/60/6 k. 240, Protokół z przeprowadzonej inspekcji wyszkolenia 
bojowego i politycznego przeprowadzonej w Bazie Marynarki Wojennej Świnoujście w czasie 
od dnia 3.05.195*6 do 11.05.1956.

46 AMW. akta 3. ppm. sygn. 2626/61/51 k. 31-33. Wyciąg z Protokołu z Inspekcji Wyszkolenia 
Bojowego Bazy Mar. Woj. Świnoujście przeprowadzonej w czasie od dnia 11-15.02.1957 r.
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niedostateczną z wyszkolenia chemicznego. Komisja podkreśliła wysoki 
poziom pełnienia w batalionie służby wartowniczej oraz lepsze wyszkolenie 
taktyczne kontrolowanych pododdziałów47.

Po zmianie podległości służbowej batalion był kontrolowany przez komisje 
wyznaczane z Dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych (DJN). Przeprowadzona 
pod przewodnictwem szefa sztabu DJN kmdr. por. Czesława Obzejdę w łipcu 
1958 r. pierwsza inspekcja nie była zbyt pomyślna. Batalion uzyskał ocenę 
dostateczną, na którą złożyły się przede wszystkim oceny niedostateczne 
z wyszkolenia inżynieryjno-saperskiego i chemicznego oraz szereg błędów 
popełnionych podczas ćwiczenia taktycznego z wojskami. Wyszkolenie 
taktyczne oceniano na podstawie udziału batalionu w dwustronnym ćwiczeniu 
taktycznym z 29. bsm, FOD oraz jednym z batalionów obrony wybrzeża (bow) 
oddelegowanym z POW. W protokole zauważono, że pomimo wielu 
niedociągnięć „...batalion po raz pierwszy lądował z nowym sprzętem 
bojowym, w pełnym składzie, jakkolwiek jeszcze zbyt wolno, to jednak 
szybciej niż dotychczas...”48. Oceny dobre i bardzo dobre uzyskali czołgiści 
oraz artyleria klasyczna i przeciwlotnicza. Wysoko oceniono również 
sprawność fizyczną kadry i żołnierzy ZSW.

W 1961 roku 3. ppm zrealizował postawione mu zadania szkoleniowe 
mimo zaległości, które wystąpiły na skutek wykonywania przez niektóre 
pododdziały prac na rzecz GN. Zarówno bpm jak i bsm zdążyły przeprowadzić 
ćwiczenia zgrywające i uzyskały z nich oceny odpowiednio dostateczną i dobrą. 
Wyszkolenie taktyczne za jednostkę DJN oceniło jako dostateczne, odnotowano 
dobre wyniki szkolenia ogniowego oraz wysokie noty ze strzelań czołgów 
i artylerii. Słabo natomiast wypadło szkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne. 
W tym roku szkoleniowym pułk oceniono na dostatecznie49.

Druga inspekcja MON kierowana przez gen. bryg. Zdzisława Bobeckiego, 
a przeprowadzona w dniach 20-25.08.1962 r„ wypadła dla jednostki znacznie 
lepiej niż pierwsza, otrzymano z niej ocenę dostateczną50. Ocenie podlegały: 
wyszkolenie polityczne, ogólnowojskowe, taktyczne oraz stan oraz utrzymanie 
sprzętu bojowego i samochodowego. Praktycznie sprawdzono umiejętności 
sztabu podczas treningu sztabowego na mapach, z którego pułk otrzymał ocenę 
dostateczną oraz wyszkolenie jednej z kompanii piechoty morskiej, wystawiając 
jej za ćwiczenie taktyczne na temat Działanie kompanii w ramach oddziału 
desantowego ocenę dobrą (4). Sztab i dowództwo pułku w ramach inspekcji 

47 AMW, akta 3.ppm, sygn. 2626/61/51 k. 66-70, Odpis Protokołu nr 0432/IX Inspekcji Bazy 
Marynarki Wojennej Świnoujście przeprowadzonej w czasie od 6.06.1957 do 11.06.1957 r.

48 AMW, akta DJN, sygn. 2142/61/3 k. 150-153, Protokół z przeprowadzonej inspekcji wyszkolenia 
bojowego i politycznego 3. Batalionie Piechoty Morskiej w dniach 28-31.07.1958 r.

49 AMW, akta DJN, sygn. 2914/64/6 k. 52-54, Roczne sprawozdanie z wyszkolenia bojowego 
Jednostek Nadbrzeżnych Marynarki Wojennej za rok szkolny 1961.

50 AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/117 k. 273-282, Protokół z inspekcji MON przeprowadzonej 
w 3. pułku piechoty morskiej w dniach 20-25.08. 1962 r.
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oceniono na podstawie przeprowadzonego na mapach ćwiczenia Działanie dywizji 
jako desantu morskiego. Pozytywnie wypadły strzelania z broni strzeleckiej, 
PKM-2 oraz artyleryjskie. Wysoko oceniono utrzymanie wozów bojowych 
(czołgów), natomiast słabiej oceniono stan obsługi technicznej armat D-44. 
W konkluzji protokołu zaznaczono, iż: „pułk winien przyjąć jako główny kierunek 
intensyfikację szkolenia kadry oficerskiej oraz wyrównać dysproporcje między 
poszczególnymi przedmiotami szkolenia bojowego”51. Inspekcje MON-owską 
poprzedziła kontrola szkolenia skierowana do pułku w czerwcu 1962 r. przez 
dowódcę MW, która wystawiła pułkowi ocenę dobrą. Za całokształt działalności 
służbowej w 1962 r. pułk został dobrze oceniony przez dowódcę JN i MW.

Kierowane uwagi do oficerów sztabu jednostki często dotyczyły 
planowania i organizacji procesu szkolenia, czy znajomości problematyki 
wojenno-morskiej. Pozytywnie oceniano natomiast zaangażowanie w szkolenie 
młodszej kadry oficerskiej, mimo pewnych braków w zakresie organizacji 
i prowadzenia przez nią pracy wychowawczej z podległymi żołnierzami. 
Na ogół dobrze wszystkie komisje oceniały również stan moralno-polityczny, 
na który znaczny wpływ miało przestrzeganie przez żołnierzy jednostki zasad 
i regulacji dotyczących dyscypliny wojskowej. Pozytywnie wypadał podczas 
wszystkich kontroli pododdział czołgów - zarówno pod względem wyszkolenia 
taktycznego, ogniowego jak i dbałości o sprzęt. Pluton, a następnie kompania 
czołgów kontrolowane były również przez przedstawicieli sztabu POW, z uwagi 
na podporządkowanie pododdziału pod względem zaopatrzenia materiałowego 
służbom technicznym okręgu52.

Osobnego omówieniu w kilku słowach wymaga poziom wyszkolenia 
elewów kompanii szkolnej jednostki. Biorąc pod uwagę cząstkowe dane 
źródłowe raczej trudno jest zdobyć się na uogólnienia. W październiku 1953 r. 
na 54 szkolnych w kompanii elewów wszyscy ukończyli szkolenie z ocenami 
pozytywnymi, a średnie oceny uzyskane przez słuchaczy w poszczególnych 
plutonach wahały się w granicach od 3,50 do 4,8353. Najwyższe wyniki w tym 
roku osiągnął szkolny pluton moździerzy54. W roku szkolnym 1955/56 szkolny 
pluton moździerzy wykonał obowiązujące go podczas szkolenia strzelania nr 1 
i nr 2 z moździerzy na ocenę powyżej 4,00, uzyskując ogólną notę wyższą niż

51 Ibidem, k. 279, s. 7.
52 Przydział amunicji, paliwa, kilometrów i motogodzin pracy silników dla czołgów przyznawany 

był bezpośrednio 3. ppm z limitów POW. Przedstawiciele POW nie mieli w stosunku 
do pododdziału kompetencji w zakresie oceny stanu jego wyszkolenia taktycznego i ogniowego. 
Mogli jednak sprawdzać przygotowanie techniczne kadry i żołnierzy ZSW do eksploatacji 
wozów bojowych.

53 AMW, akta 3. ppm, sygn. 1118/55/87 k. 58, Lista egzaminacyjna przeprowadzonych egzaminów 
w Szkole Podoficerskiej 3.batalionu piechoty morskiej; akta BMW sygn. 1039/55/232 k. 147, 
Lista egzaminacyjna przeprowadzonych egzaminów w Szkole Podoficerskiej 3. batalionu 
piechoty morskiej.

54 Ibidem.
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etatowa batalionowa kompania moździerzy55. Pod koniec 1959 r., oceniając 
poziom wyszkolenia ogniowego kompanii szkolnej na tle kompanii młodego 
rocznika obu batalionów stwierdzono, że nie odbiegał on od średniej całej 
jednostki. Kompania nie wykonała strzelania z karabinka, z pistoletu 
maszynowego osiągnięto przyzwoity rezultat ponad 80% wykonania strzelania 
i ocenę 4,00, natomiast z RKM-ela wykonano strzelanie na ocenę 4,00 (81,3%)56. 
Za działalność szkoleniową w 1961 r. kompania, jako cały pododdział 
otrzymała ocenę dobrą. Kolejny z turnusów zakończył szkolenie egzaminami w 
listopadzie 1962 r. Szkolono wówczas przyszłych dowódców drużyn w trzech 
plutonach. Średnia ocen z działów tematycznych pierwszego plutonu wyniosła 
w tym kursie 4,01, w drugim plutonie 4,28, a w trzecim 3,9 657. Plutony 
oceniane były wg takich samych kryteriów, jeżeli chodzi o przedmioty 
ogólno wojsko we. Inne przedmioty specjalistyczne obowiązywały w szkolnym 
plutonie piechoty morskiej, inne w plutonie szkolnym artylerii czy saperów. 
Wszystkie plutony osiągnęły wysokie noty z musztry (powyżej 4,40). Bardzo 
dobrze wypadł ze szkolenia ogniowego szkolny pluton piechoty morskiej 
(średnia ocena za pluton 4,29). Również wysokie oceny ze szkolenia 
specjalistycznego uzyskali w tym roku elewi-saperzy i artylerzyści.

Na ogół dobrze wyglądało wyszkolenie pododdziałów artylerii batalionu 
(pułku) i OPL. Pozytywne wyniki szkoleniowe uzyskiwały także szkolne 
plutony artylerii. Podczas pierwszej oceny stanu wyszkolenia artyleryjskiego 
batalionu, bateria artylerii otrzymała jedynie ocenę dostateczną. Była to ocena, 
jak się okazało, najgorsza w porównaniu do następnych lat i kolejnych kontroli 
oraz inspekcji przeprowadzonych w jednostce. Oceny roczne ze strzelań 
artylerii (armaty Zis-3 a od 1959 r. D-44) wahały się od średniej oceny 3,55 
w 1955 r. do 4,72 w 1962 r. Podobne wyniki uzyskiwały pododdziały dział 
bezodrzutowych i moździerzy. Średnia ocena ze strzelań plutonu dział plot. 
37 mm w latach 1961-1962 wyniosła 4,5. Dobrze lub bardzo dobrze oceniano 
wyszkolenie ogniowe czołgistów.

Nie najlepiej w świetle materiałów pokontrolnych wyglądało 
wyszkolenie taktyczno-specjalne artylerzystów i przeciwlotników.

Na podstawie przestudiowanego materiału źródłowego można odnieść 
wrażenie, że dowodzący pododdziałami oficerowie podczas ocenianych 
ćwiczeń „tracili głowę” i podejmowali działania zupełnie nieuzasadnione 
względami taktycznymi wynikającymi z podanego założenia. Uwaga ta dotyczy 
przede wszystkim pododdziałów rodzajów wojsk i służb. O ile w pierwszych 
latach funkcjonowania jednostki można takie zachowania wytłumaczyć brakiem 

35 AMW, akta BMW, sygn. 2045/60/6 k. 337-342. Analiza wyszkolenia bojowego 3. batalionu 
piechoty morskiej za rok 1955 /1956 r.

56 AMW. akta 3. ppm, sygn. 2626/63/13 k. 24. Sprawozdanie ze szkolenia bojowego i politycznego 
w okresie unitarnym 3. Pułku Piechoty Morskiej w roku szkolnym 1959.

57 AMW, akta 3. ppm. sygn. 2626/63/131 k. 40-42, Rozkaz dowódcy 3. pułku piechoty morskiej 
nr Pf.15 w sprawie zakończenia egzaminów końcowych w Szkole Podoficerskiej.
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doświadczenia, niejednokrotnie bardzo młodych oficerów, to w latach późniejszych 
trudno jest znaleźć racjonalne wytłumaczenia swoistego „panikowania” 
dowódców baterii czy kompanii w obliczu kontrolujących ich oficerów. Można 
jedynie przypuszczać, że czasami chęć jak najlepszego zaprezentowania się 
przed przedstawicielami komisji odbierała zdroworozsądkowe myślenie 
dowódcom ćwiczących pododdziałów.

Nierównomiernie wyszkolone były pododdziały Rodzajów Wojsk i Służb, 
co uwidaczniają oceny uzyskiwane podczas inspekcji, ale i wewnętrzne 
kontrole w jednostce. Jakość wyszkolenia pododdziałów specjalistycznych była 
zależna m.in. od poziomu zawodowego przygotowania kadry dowódczej, ale 
i jej zaangażowania w codzienną działalność służbowo-szkoleniową. Różnie 
przedstawiało się wyszkolenie ogniowe (strzeleckie) stanu osobowego. Najniżej 
zostało one ocenione przez inspekcję MON w 1956 r„ lecz na złą ocenę 
całościową wpływ miały takie czynniki jak nieprzestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i warunków strzelań z danego typu broni oraz znajomość 
danych taktyczno-technicznych uzbrojenia przez marynarzy ZSW. W latach 
1953-1955 jak i 1957-1962 jednostka uzyskiwała z wyszkolenia ogniowego 
oceny dostateczne i dobre, najważniejsze jednak, iż oceniane przez komisje 
strzelania były wykonane z odpowiednim odsetkiem ocen pozytywnych.

Poziom wyszkolenia saperów jednostki był na przestrzeni omawianej 
dekady dość zróżnicowany. Pierwsza z kontroli z 1953 r. wysoko oceniła 
umiejętności plutonu saperów, wystawiając z kontrolowanych przedsięwzięć 
szkoleniowych ocenę bardzo dobrą. W latach późniejszych pluton oceniany był 
gorzej, a w 1958 r. otrzymał z kontrolowanych przedsięwzięć ocenę niedostateczną. 
Szereg uwag wystosowano wówczas nie tylko pod adresem plutonu saperów 
i jego dowódcy, ale też oficerów odpowiedzialnych za organizację bazy 
szkolenia, której saperzy praktycznie w batalionie nie mieli. Po sformowaniu 
3. ppm, poziom szkolenia saperów pułkowych podniósł się na tyle, że za 
działalność szkoleniowo-wychowawczą w 1961 r. bsm otrzymał ocenę ogólną 
dobrą, prześcigając pozostałe pododdziały bojowe.

Podsumowując przebadany materiał źródłowy, batalion a następnie pułk 
nie należał do przodujących pod względem wyszkolenia jednostek MW. Biorąc 
pod uwagę wyniki w szkoleniu, piechota morska była raczej przeciętną 
jednostką wojskową i daleko jej było do elity, za jaką na pewno chciałaby 
uchodzić. Należy jednak pamiętać, że Polskie Siły Zbrojne nie miały 
doświadczeń z tego typu jednostkami. Piechotę morską MW formowano 
w pewnym pośpiechu, nie mając sprecyzowanych koncepcji i poglądów co do jej 
użycia, ani dokumentów normujących zadania czy szkolenie. Dlatego twórcom 
jednostki oraz wszystkim żołnierzom, którzy w niej służyli podczas pierwszych 
lat funkcjonowania należą się słowa uznania. Nie można również zapominać, że 
jednostka przygotowała kadry dla sformowanej w POW dywizji desantowej. 
W oparciu o jej wiedzę oraz umiejętności tworzono dla tego nowego związku 
taktycznego programy szkolenia i zasady użycia w walce.
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Załącznik 1

Struktura organizacyjna i podległość jednostek desantowych 
Marynarki Wojennej w drugiej połowie lat 50.

131



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. MAZUREK 2012 NR 27

cd. załącznika 1

Zestawienie sił i środków jednostek desantowo-amfibijnych

Jednostka, 
numer etatu 

rok 
wprowadzenia

Stan 
osobowy

Broń 
strzelecka

Sprzęt 
panc.

Sprzęt 
amfibijny

Sprzęt 
artyleryjski

- ofic.
- pdf.
- szer.
Razem 
żołnierzy

indyw.
- pist.
- pm
-kbk
- kbw

zesp.
- rkm 
- ckm 
- wkm 
- gran.

- czołgi
-TO

-PTG
-MAW
-KD

działa
- 37 mm plot.
- 82 mm b.o
- 85 mm D-44
- 107 mm b.o

moźdz.
120 mm

3. batalion 
piechoty 
morskiej
35/349 
1957

- 47
- 109
-392

548

- 74 
-445 
- 5 
- 12

-14
- 5
- 14
- 16

-3
-0

-0
-0
-0

-3
-7
-3
-7

-3

29. Kołobrzeski 
batalion 
saperów 
morskich 

35/358
1957

- 26
- 61
-203

290

- 52 
-232
- 0
- 0

-3
-0
-0
-0

-0
-0

- 16
- 1
- 3

-0
-0
-0
-0

-0

Flotylla
Okrętów 

Desantowych 
35/314
1956

- 35
- 42
- 165

242

-77 
- 66
-21
- 0

-0
-0
-0
-0

Jednostki 
pływające

- Okręt des. duży - 7
- Okręt des. śred. - 10
- Okręt des. mały - 3
- Kuter desantowy - 6

- 1
-0
-0
-0

-0

Łącznie etatowo w siłach desantowych MW: 108 oficerów, 212 podoficerów i 760 marynarzy

Źródło: CAW, akta ZOrg. SG, sygn. 1544/73/4105. Etat 35/349 batalionu piechoty morskiej: Ibidem, sygn. 
1678/84/777, Etat 35/314 Flotylli Okrętów: Ibidem, sygn. 1544/73/4106, Etat 35/358 batalionu 
saperów morskich.

Uwaga. 30 grudnia 1958 r. w wyniku scalenia obu batalionów powstał 3. Pułk Piechoty Morskiej o stanie 
osobowym 832 wojskowych.
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Struktura organizacyjna Pułku Piechoty Morskiej do manewrów 
Układu Warszawskiego pod kryptonimem „Bałtyk-Odra” w 1962 r.
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Stan osobowy i uzbrojenie

Źródło: AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/131 k. 24-31, Rozkaz organizacyjny dowódcy 3. ppm w sprawie przygotowania ćwiczeń Nr 012 z dnia 3.09.1966 r.

1
Pododdział, 

komórka organizacyjna

Stan osobowy Sprzęt bojowy

oficerowie
podoficerowie szeregowi

i marynarze 
zsw

Łącznie czołgi 
średnie

czołgi 
pływające

transp. 
opanc. 
****

środki 
artyler.zawodowi zsw

Dowództwo *** 5 - - - 5 - - 1 -
Sztab pułku *** 7 - 1 8 - - - -
Szefowie służb *** 6 - - 6 - - - -
Kwatermistrzostwo *** 5 5 - 1 11 - - - -
Artyleria Pułkowa * 2 - - - 2 - - - -
pluton ochrony i regulacji ruchu * 1 - 2 27 30 - - - -
pluton rozpoznania * 1 - 2 14 17 - - - -
pluton, art. plot. *** 1 - - 14 15 - - - 2
kompania łączności * 4 1 5 63 73 - - - -
kompania saperów * 1 - 6 47 54 - - - -

| bateria moździerzy •** 4 - 5 29 38 - - - 4
j batalion piechoty morskiej *** 17 2 31 163 213 - - 8 9
j batalion piechoty zmotoryzowanej * 24 8 44 278 354 - - 10 7
j batalion zmechanizowany * 22 - 42 244 310 - - 2 7
j batalion czołgów ** 6 1 14 42 63 10 8 - -
[ Łącznie ppm.___________________ 106 19 151 923 1199 10 8 20 29

* pododdziały i komórki organizacyjne wydzielone do uzupełnienia pułku z 34. pp/23 DP;
* * pododdziały i komórki skierowane do uzupełnienia pułku z innych jednostek POW;
* ** pododdziały i komórki organizacyjne całkowicie wydzielone do ćwiczenia z 3. ppm;
* *** w tym transportery pływające PTG.
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Załącznik 3

Urzutowienie 17. Pułku Piechoty wzmocnionego 3. Batalionem Piechoty Morskiej 
podczas ćwiczenia taktycznego we wrześniu 1955 r.

Źródło: AMW, akta FOD. sygn. 3040/65/55 k. 90-91, Tabela załadowcza desantu na FŚD z 10.09.1955 r.

Wojska desantu w rzutach

II Rzut Desantu
Skład:
- sztab lądowania;
- 1 x batalion piechoty;
- kompania medyczna;
- 2 x pluton przeciwlotniczych 

karabinów maszynowych;
- pluton artylerii;
- tyły bpm i pp

Łącznie:
- 333 żołnierzy;
- 1 x czołg T-34/85;
- 2 x armata 76 mm Zis-3;
- 4 x PKM;
- 9 x CKM;
- 7 x pojazd samochodowy

Siły Główne I Rzutu Desantu 
Skład:
- dowództwo i sztab pp;
- dowództwa i sztaby batalionów;
- 2 x batalion piechoty;
- bateria moździerzy;
- pluton artylerii;
- pluton artylerii przeciwlotniczej;
- kompania przeciwlotniczych 

karabinów maszynowych;
- pluton medyczny;
- kompania czołgów

Łącznie:
- 420 żołnierzy;
- 8 x czołg T-34/85;
- 2 x armata 76 mm Zis-3;
- 4 x arm. plot 37 mm;
- 8 x PKM:
- 6 x moździerz M-120;
- 15 x pojazd samochodowy

Rzut Szturmowy I Rzutu Desantu 
Skład:
- sztab batalionu piechoty 

morskiej;
- 2 x kompania piechoty 

morskiej;
- pluton saperów;
- pluton artylerii;
- pluton łączności/17. pp:
- kompania rozpoznawcza/17. pp

Łącznie:
- 244 żołnierzy;
- 1 x czołg T-34/85;
- 2 x armata 76 mm Zis-3;
- 7 x CKM;
- 1 x pojazd samochodowy

Siły Marynarki Wojennej (FŚD) w rzutach

1 III Fala:
1 - Barki desantowe duże - 4;
I - Barki desantowe średnie - 1

II Fala:
- Barki desantowe duże - 2;
- Barki desantowe średnie - 4

I Fala;
- Barki desantowe średnie - 2; 1
- Kutry desantowe - 4

Zadania wojsk desantu na brzegu po wylądowaniu

1 Utworzyć przyczółek lądowania
1

Uchwycić odcinek lądowania 
szerokość 2500 metrów

Uchwycić punkt lądowania 
szerokości 500 metrów 

głębokość do linii wydm. 1
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Załącznik 4

Oceny wyszkolenia piechoty morskiej w wybranych latach

Przedmioty - lata, 
instytucja kontrolująca

1953
SGMW

1954
SGMW

1955 
SGMW

1956 
MON

1957
SGMW

1958 
DJN

1961 
DJN

1962 
MON

UZYSKANE OCENY

Wyszkolenie polityczne 
(w tym stan moralno-polityczny) 4 4 4 3 - - 3 4

Gotowość bojowa

3

4

w

2 4

4

3

3

3

3 3Wyszkolenie taktyczne

Wyszkolenie taktyczno-specjalne - - 4 - - -

Wyszkolenie ogniowe (strzeleckie) 3 4 4 2 4 3 4 4

Dyscyplina i porządek wojskowy - - - - 3 - - -

W
ys

zk
ol

en
ie

 
sp

ec
ja

lis
ty

cz
ne

Wyszkolenie inżynieryjno-saperskie 3 - - 3 - 2

3

-

Wyszkolenie artyleryjskie 3 5 5 - -
4
5 

czołgi
-

Wyszkolenie obserwacji i łączności 4 4 - - - - -

Wyszkolenie chemiczne 4 3 - 3 2 2 -

Wyszkolenie rozpoznawcze - - - - 3 - -

Tajne dowodzenie - 4 - - - - -

W
ys

zk
ol

en
ie

 
og

ól
no

w
oj

sk
ow

e

Musztra 3 3 4 3 3 -

3

4

Regulaminy 3 4 4 2 3 3 3

Wyszkolenie fizyczne 4 4 4 4 - 4 3

Wyszkolenie kwatermistrzowskie 3 4 - - 4 -

Utrzymanie sprzętu technicznego - - - 4 - 4

Utrzymanie uzbrojenia - 2 - - - -

Ocena ogólna za jednostkę dst. db. db. ndst. db. dst. dst. dst.

Źródło: AMW, akta BMW, sygn. 1039/55/232, k 103-142, Protokół z Inspekcji jesiennej wyszkolenia bojowego 
i politycznego jednostek Bazy Marynarki Wojennej Świnoujście za rok szkolny 1952/1953; 2045/60/6, 
k. 205-221, Protokół z przeprowadzonej inspekcji w 3 bpm przez komisje MON w dniach 
7-12.05.1956 r.; 1481/56/8, k. 377, Ogólne zestawienie ocen z Inspekcji jesiennej wyszkolenia bojowego 
i politycznego w 3. Batalionie Piechoty Morskiej: 2044/60/6, k. 334-363, Protokół z Inspekcji jesiennej 
wyszkolenia bojowego i politycznego w Bazie Marynarki Wojennej Świnoujście za rok szkolny 
1954/1955; AMW, akta DJN, sygn. 2142/61/3, k. 150-153, Protokół z przeprowadzonej inspekcji 
wyszkolenia bojowego i politycznego w 3. Batalionie Piechoty Morskiej w dniach 28-31.07.1958 r.; 
2914/64/6, k. 52-54, Roczne sprawozdanie z wyszkolenia bojowego Jednostek Nadbrzeżnych 
Marynarki Wojennej za rok szkolny 1961; AMW, akta 3. ppm, sygn. 2626/63/117, k. 273-282, 
Protokół z inspekcji MON przeprowadzonej w 3. pułku piechoty morskiej w dniach 20-25.08.1962 r.; 
2626/61/51, k. 6-70, Odpis Protokołu nr 0432/IX Inspekcji Bazy Marynarki Wojennej Świnoujście 
przeprowadzonej w czasie od 6.06. do 11.06.1957 r.
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRÓB 
NIELEGALNYCH PRZEKROCZEŃ POLSKIEJ 
GRANICY MORSKIEJ W LATACH 1965-1991

Ochronę granic państwa polskiego rozpoczęto realizować jeszcze 
zanim zapadły ostateczne decyzje o ich kształcie. Tuż po zakończeniu 

działań wojennych - 17 maja 1945 r. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego 
nakazało powracającym do kraju jednostkom 2. Armii obsadzić wschodni brzeg 
Odry i Bystrzycy. Jednostki frontowe WP rozpoczęły pełnienie służby granicznej 
10 czerwca 1945 r. W kolejnych latach dzień ten, jako święto tej formacji, 
obchodzono uroczyście w powstałych później Wojskach Ochrony Pogranicza.

Przyjęte w tym czasie rozwiązania w ochronie polskich granic traktowano 
jako sytuację tymczasową, bowiem jednostki frontowe nie były przygotowane 
do realizowania takich zadań. Dlatego też wkrótce zostały one zastąpione przez 
nowo utworzone WOP. Ta specjalistyczna formacja przeznaczona do ochrony 
granic została powołana na mocy rozkazu NDWP z 13 września 1945 r. Ich 
pierwszym szefem został płk Gwidon Czerwiński - oficer radziecki. Organizacja 
nowej formacji bazowała na doświadczeniach wojsk pogranicznych, a ich 
wdrożeniem zajęła się grupa oficerów Armii Czerwonej, którzy objęli szereg 
stanowisk kierowniczych w nowej formacji.

Przejmowanie poszczególnych odcinków granicy od jednostek frontowych 
WP trwało do pierwszych miesięcy 1946 r., a najdłużej przebiegało na granicy 
morskiej. Pełną kontrolę nad wybrzeżem morskim WOP zaczęły sprawować 
dopiero w październiku 1947 r. Po roku - w grudniu 1948 r. - nastąpiła zmiana 
podporządkowania tej formacji i od 1 stycznia 1949 r. WOP funkcjonowały 
w strukturze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w lipcu 1965 r.„ kiedy zmieniono 
dotychczasowy system ochrony granic. Od 1 lipca 1965 r. WOP ponownie 
podporządkowano Ministerstwu Obrony Narodowej. Wyjątek stanowiła 
ochrona przejść granicznych, które pozostały w gestii Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. W tym celu, w ramach tego resortu utworzono Zarząd Kontroli 
Ruchu Granicznego. Powyższe rozwiązanie w ochronie polskich granic 
funkcjonowało do połowy 1971 r., kiedy w lipcu podjęto decyzję o powierzeniu 
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ochrony całości polskich granic WOP, które ostatecznie podporządkowano 
MSW. Pod względem dowodzenia formacja ta przeszła do nowego resortu 
1 października 1971 r.. natomiast pod względem gospodarczym - od 1 stycznia 
1972 r. Jedynie na granicy morskiej, oprócz trzech nadmorskich brygad WOP 
(Pomorskiej BWOP w Szczecinie, Bałtyckiej BWOP w Koszalinie i Kaszubskiej 
BWOP w Gdańsku) funkcjonowała 6. Brygada Okrętów Pogranicza, która 
wkrótce zmieniła nazwę na Morska Brygada Okrętów Pogranicza i podlegała 
dowódcy Marynarki Wojennej. Formacja WOP funkcjonowała do lat 90. XX w. 
Została rozformowana 15 maja 1991 r. W jej miejsce - 16 maja 1991 r. 
powołano Straż Graniczną której funkcjonariusze do dzisiaj pełnią służbę 
w ochronie granic.

UCIECZKI Z OTWARTEGO WYBRZEŻA

Próby nielegalnego przekroczenia granicy morskiej z otwartego wybrzeża 
stosunkowo często miały miejsce przy wykorzystaniu kradzionych środków 
pływających. Sprawcami kradzieży byli zarówno Polacy, jak i obywatele innych 
państw, tzw. socjalistycznych. Jednak najczęściej kradzieże różnych środków 
pływających na otwartym wybrzeżu popełniali obywatele PRL. Przykładowo, 
22 czerwca 1966 r. o godz. 1.45 na wysokości dzielnicy Gdańska-Brzeźno 
załoga motorówki „M-79” z dywizjonu okrętów pogranicza w Gdańsku 
zatrzymała obywatela PRL, który przy wykorzystaniu skradzionej łodzi 
motorowej wypłynął na wody Zatoki Gdańskiej.

Inne zdarzenie miało miejsce 27 sierpnia 1967 r. na odcinku służbowej 
odpowiedzialności Kaszubskiej BWOP, kiedy o godz. 22.00 zatrzymano dwie 
osoby, które zamierzały zbiec z kraju, przy wykorzystaniu szalupy ratunkowej 
skradzionej z plaży na Półwyspie Helskim. Śledztwo potwierdziło zamiar 
ucieczki, którą zrealizowano z brzegu morskiego na plaży helskiej, rejonu, 
za który odpowiedzialność ponosiła MW. Obszar ten znajdował się w polu 
martwym obserwacji technicznej Punktu Obserwacji Wzrokowo-Technicznej 
WOP Hel. Do udaremnienia ucieczki doszło dzięki czujności i wykazanej 
inicjatywie dowódcy jednostki pływającej „KP-112” z Kaszubskiego dOP - 
bsm. St. Rutkowskiego, który w ciemnościach zauważył szalupę, zatrzymał ją, 
a następnie doprowadził do portu Hel1.

Oprócz wspomnianych obywateli PRL, próby nielegalnego przekroczenia 
granicy morskiej z otwartego wybrzeża podejmowali również przedstawiciele 
innych ówczesnych państw socjalistycznych, w tym najczęściej obywatele NRD.

Szczególne zainteresowanie cudzoziemców wzbudzał środkowy odcinek 
polskiego wybrzeża. Przykładowo, 20 sierpnia 1969 r. o godz. 22.40 element służby 
POWT-28 strażnicy Jarosławiec Bałtyckiej BWOP zameldował dyżurnemu 

‘Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie (dalej ASG), Akta KBWOP. sygn. nr 1629, t. 43, 
Pismo dowódcy KBWOP pik. Br. Wąsowskiego do szefa WOP z 25.09.1967 r., s. 1.
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operacyjnemu strażnicy o pojawieniu się na ekranie stacji radiolokacyjnej 
nierozpoznanego celu, płynącego od strony brzegu w kierunku pełnego morza. 
Wysłany ze strażnicy o godz. 22.50 patrol pogotowia wykrył na plaży ślady 
trzech osób i ciągniętego przedmiotu, a w odległości około 200 m - porzucony 
w lesie samochód osobowy ze znakami rejestracyjnymi NRD.

Do pościgu za przestępcami wykorzystano początkowo łódź motorową 
„M-14” stacjonującą w Darłowie i łódź rybacką „Jar-8”, jednak z uwagi na ich 
małe prędkości - pościg zakończył się niepowodzeniem. O godz. 22.55 oficer 
dyżurny operacyjny BBWOP zarządził pogotowie dla okrętu dyżurnego „313”, 
przebywającego w bazie manewrowej w Ustce, a o godz. 23.22 przekazał 
polecenie skierowania w ten rejon okrętu dyżurnego. Okręt ten, mimo wcześniej 
zarządzonego pogotowia wyszedł do wykonania zadania dopiero o godz. 23.44 
i przybył w rejon przerwania, gdy cel znajdował się już poza zasięgiem 
wykrywalności stacji radiolokacyjnej.

Rozpoczęte działania pościgowe na morzu przy wykorzystaniu okrętów 
Bałtyckiego dOP i Pomorskiego dOP oraz samolotów eskadry lotnictwa 
rozpoznawczego WOP nie przyniosły rezultatów i w wyniku nadejścia sztormu 
zostały zakończone.

Jako przyczyny dopuszczenia do udanej ucieczki przestępców granicznych 
w tym wypadku uznano:

- opóźnienie podjęcia decyzji przez MBOP o włączeniu do akcji 
pościgowej okrętu dyżurnego, który w sytuacji natychmiastowego 
wyjścia w morze był w stanie przybyć w rejon przerwania, gdy cel 
znajdował się jeszcze w zasięgu wykrywalności stacji radiolokacyjnej 
i z powodzeniem mógł go przechwycić;

- niską gotowość bojową okrętu dyżurnego „313”, który mimo 
wcześniej zarządzonego pogotowia wyszedł na wykonanie zadania 
z 22-minutowym opóźnieniem;

- brak bieżącego śledzenia przez służbę POWT-28 zmian sytuacji 
operacyjnej i wydarzeń zachodzących na morzu w strefie odpowie
dzialności POWT, w wyniku czego naprowadzono okręt dyżurny na własną 
jednostkę pływającą „M-14”, sądząc omyłkowo, że jest to jednostka 
poszukiwana, co częściowo opóźniło działania pościgowe okrętu;

- słabe przygotowanie praktyczne załóg okrętów do prowadzenia 
intensywnych działań pościgowych za przestępcami granicznymi na 
morzu oraz zaniżane parametry wykrywalności stacji radiolokacyjnej 
typu Żarnica, znajdujących się w wyposażeniu okrętów BdOP .2

Jednak nie wszystkie ucieczki obcokrajowców kończyły się sukcesem. 
Wyjątkowego pecha miało dwóch turystów - przestępców granicznych z NRD, 

2ASG Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1840, t. 3, Zarządzenie szefa WOP nr pf 11/WOP 
z 19.02.1970 r. w sprawie przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia ochrony granicy 
morskiej w roku 1970, s. 1-3.

139



„BIULETYN HISTORYCZNY" I. BIENIECKI 2012 NR 27

których 6 października 1969 r. o godz. 6.40 zatrzymał element służby POWT-18 
ze strażnicy Ustronie Morskie, w czasie dobijania pontonu do brzegu. 
W dochodzeniu ustalono, że wymienieni 5 października 1969 r., około godz. 
17.00 na odcinku POWT-19 odbili od brzegu z zamiarem nielegalnego 
przekroczenia granicy i nie zostali wykryci przez służbę obserwacyjną. Dopiero 
w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (prawdopodobnie awarii 
silnika, który wyrzucili do morza) zrezygnowali z kontynuowania ucieczki 
i powrócili z powrotem do brzegu. Do przyczyn, które zadecydowały 
o nieujawnieniu przez służbę obserwacyjną nielegalnego wypłynięcia przestępców 
w morze zaliczono:

- brak czujności i niski poziom pełnienia służby obserwacyjnej na 
POWT-19;

- zaistnienie przerwy w prowadzeniu obserwacji wzrokowej spowodowanej 
uruchomieniem stacji radiolokacyjnej przez pojedynczego obserwatora, 
co było niezgodne z obowiązującymi zasadami:

- brak dostatecznej kontroli pełnienia służby ze strony dowództwa 
strażnicy .3

Podobny brak szczęścia miało dwóch obywateli PRL zatrzymanych 
19 października 1969 r. o godz. 0.37 przez okręt „315” z PdOP. Okręt uczestniczył 
w poszukiwaniach łodzi rybackiej „Miz-16”, która w wyniku utraty orientacji 
nie powróciła do przystani. Przestępcy na kajaku usiłowali zbiec z PRL 
do Szwecji. Zatrzymano ich w odległości 7 Mm na północ od Świnoujścia. 
Dochodzenie wykazało, że 18 października 1969 r. dokonali włamania 
do magazynu ośrodka wodnego w Świnoujściu, skąd skradli kajak i o godz. 
21.20 wypłynęli w morze, odbijając 400 m od wylotu kanału portowego. 
Zarówno fakt wypłynięcia, jak i przepływu kajaka do miejsca zatrzymania nie 
został ujawniony przez operatorów POWT-3 strażnicy Międzyzdroje i tylko 
przypadek spowodował, że zaplanowana ucieczka nie zakończyła się sukcesem. 
Do zasadniczych przyczyn nieujawnienia przez służbę obserwacyjną POWT-3 
faktu nielegalnego przekroczenia granicy zaliczono:

- niski poziom pełnienia służby operatora radiolokacji, wynikający 
z braku doświadczenia i praktycznych umiejętności (żołnierz przybył 
do strażnicy bezpośrednio po kursie operatorów 16 października 1969 r.);

- zbyt późne podjęcie przez dowódcę strażnicy decyzji o skierowaniu na 
POWT dowódcy drużyny, mimo że sytuacja operacyjna bezwzględnie 
tego wymagała;

- brak zainteresowania dowódcy strażnicy i dowódcy POWT przygoto
waniem i wdrożeniem do służby młodych operatorów radiolokacyjnej .4

Granicę na wybrzeżu usiłowano również przekraczać po zamarzniętym 
lodzie. Sytuacja taka miała miejsce między innymi 1 stycznia 1970 r. O godz. 0.40 

3 Ibidem, s. 5-6.
4 Ibidem, s. 6-7.
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służba POWT-4 strażnicy Karszno wykryła na ekranie stacji radiolokacyjnej 
nierozpoznany cel poruszający się po zamarzniętym jeziorze Nowowarpieńskim 
na kierunku z PRL do NRD. W wyniku wspólnie zorganizowanego pościgu 
z władzami NRD i na ich terytorium zatrzymano obywatela PRL - sprawcę 
nielegalnego przekroczenia granicy. Okazał się nim mieszkaniec Nowego 
Warpna, lat 183.

Jesienią tego roku na środkowym wybrzeżu miała miejsce kolejna próba 
nielegalnego przekroczenia granicy przez obywateli NRD, przy wykorzystaniu 
własnego środka pływającego. 21 września 1970 r. Zwiad BBWOP uzyskał 
informacje o przybyciu do Gąsek - trzech turystów z NRD, którzy posiadali 
gumowy ponton z dwucylindrowym przyczepnym silnikiem zaburtowym. 
O powyższym Wydział Zwiadu powiadomił pisemnie 23 września Sztab 
BBWOP w Koszalinie, sugerując uwzględnienie tych danych w organizacji 
służby. Jednocześnie zorganizował skrytą obserwację tych osób. Bliższe 
informacje o podejrzanych uzyskano 24 września. I chociaż nie potwierdziły 
one zamiaru ucieczki, to mogły jednak wzbudzić podejrzenia oraz nasunąć 
wnioski w zakresie organizacji służby granicznej i zabezpieczenia granicy od 
strony morza, czego w rzeczywistości nie uczyniono. Meldunek o odbiciu 
pontonu od brzegu, w którym znajdowali się osobnicy będący pod obserwacją 
wpłynął do ODO BBWOP o godz. 17.30 - 24 września 1970 r. od dowódcy 
placówki zwiadu w Mielnie oraz DOS Ustronie Morskie. Początkowo ponton 
manewrował kilka minut w odległości 3-4 kabli od brzegu, a następnie oddalił 
się z prędkością 8 węzłów na pełne morze. Na ekranie stacji radiolokacyjnej, 
którą włączono z uwagi na zapadający zmierzch, ponton był obserwowany 
zaledwie 20 min, od 17.45 do 18.05. W tej sytuacji dowódca strażnicy użył 
do pościgu dwóch łodzi rybackich z patrolem pogotowia WOP. Jednak działania 
te okazały się bezskutecznie, ze względu na znaczną przewagę prędkości. 
W Sztabie BBWOP, gdzie fakt ucieczki przestępców nie nasuwał żadnych 
wątpliwości, zbyt opieszale podjęto decyzję o włączeniu okrętów do pościgu. 
W wyniku tego dopiero o godz. 18.28 zarządzono wysłanie okrętu dyżurnego, 
który wyszedł w morze na wykonanie zadania o godz. 18.53. Jednak zamiast na 
przecięcie kursu przestępców skierowano go w rejon przerwania na wysokość 
m. Gąski, co w pewnym stopniu opóźniło jego działania pościgowe. W związku 
z zaistniałą sytuacją o godz. 18.53 zarządzono alarm dla BdOP, który osiągnął 
gotowość bojową o godz. 20.09 i skierował do pościgu dalsze cztery okręty. 
Ponadto do prowadzenia poszukiwań włączono okręty PdOP i KdOP, 
a w godzinach rannych również samoloty ELRWOP. O ucieczce przestępców 
powiadomiono także okręty MW znajdujące się na morzu, na kursie przerwania, 
z prośbą o wzmożenie obserwacji i informowanie o ewentualnym wykryciu 
pontonu. Poprzez serwisy rybackie przekazano podobne informacje dla załóg * 

’ASG Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1840, t. 20, Meldunek sytuacyjny z-cy szefa WOP 
płk. dypl. F. Stramika nr 1/70 z 1.01.1970 r., s. 1.
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polskich kutrów rybackich. Pomimo aktywnie prowadzonych działań pościgowych 
do godz. 10.00 - 26 września 1969 r. przestępców nie zlokalizowano. Według 
uzyskanych informacji dotarli oni do wyspy Bornholm 25 września 1969 r. 
o godz. 17.00. Do głównych przyczyn, które zaważyły na niepowodzeniu 
pościgu i dopuszczeniu do nielegalnego przekroczenia granicy w tym wypadku 
zaliczono:

- niepodjęcie przez BBWOP w sytuacji istniejącego zagrożenia granicy 
wszystkich niezbędnych przedsięwzięć charakteru operacyjnego, 
gwarantujących likwidację ucieczki przestępców w początkowej jej 
fazie;

- brak koordynacji przedsięwzięć w zakresie operacyjnego i zwiadowczego 
działania;

- zbyt opieszałe i niezdecydowane reagowanie BBWOP na zaistniałe 
zdarzenie, w wyniku czego opóźnione zostało włączenie okrętów, 
zwłaszcza okrętu dyżurnego, do akcji pościgowej;

- małą operatywność działania SDO BBWOP i słabe praktyczne jej 
przygotowanie do wykonywania czynności w skomplikowanych 
sytuacjach granicznych;

- nieprzemyślane rozwijanie okrętów do pościgu w rejon zaistniałego 
przerwania, zamiast stawiania im konkretnych zadań taktycznych 
na przechwycenie przestępców;

- słabe praktyczne przygotowanie, zarówno załóg okrętów jak i samolotów, 
do prowadzenia poszukiwań na morzu .6

Na podstawie analizy odnotowanych zdarzeń należy uznać, że bardzo 
liczne próby nielegalnego przekroczenia granicy podejmowano na wybrzeżu 
również w całej dekadzie lat 70. Na przykład 22 lipca 1971 r. w rejonie operacyjnej 
odpowiedzialności BdOP (środkowe wybrzeże) naruszenia granicy morskiej, 
przy wykorzystaniu składanego kajaka, dokonał obywatel PRL. Osobnik ten 
nosił się z zamiarem trwałego opuszczenia terytorium państwa polskiego. 
Do realizacji tego zamiaru nie doszło na skutek sprawnego działania SDO 
i uczestniczących w akcji pościgowej okrętów z BdOP i PdOP. W wyniku 
pościgu za sprawcą nielegalnego przekroczenia granicy, po upływie kilku 
godzin poszukiwań, okręt „325” zauważył w swoim sektorze działania kajak 
z osobnikiem, który został przejęty na pokład okrętu. Za duże zaangażowanie 
i udział w akcji pościgowej dowódca MBOP wystąpił z wnioskiem do szefa 
WOP o wyróżnienie pięciu oficerów i marynarzy z MBOP7.

Należy jednak stwierdzić, że nie wszystkie podejmowane próby 
nielegalnego przekroczenia granicy morskiej kończyły się szczęśliwie dla osób 
realizujących tak desperackie działanie. Przypadek taki miał miejsce 21 lutego 

6 Ibidem, s. 3-5.
7 Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni (dalej AMW), Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 7, 

Rozkaz dowódcy MBOP nr 060 z 5.08.1971 r. w sprawie wyróżnienia i podziękowania załogom 
okrętów za udział w akcji granicznej oraz ujęcie przestępcy, s. 1 -2.
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1973 r„ kiedy o godz. 9.20 dowódca strażnicy w Dźwirzynie został powiadomiony 
przez członka załogi łodzi rybackiej „Dzwi-30”, że na wysokości Rogowa 
w powiecie gryfickim, w odległości około 400 m od brzegu dryfował gumowy 
ponton z leżącymi w nim dwoma osobnikami. We wspomniany rejon wypłynął 
na łodzi motorowej dowódca strażnicy wraz z patrolem WOP i o godz. 10.10 
przyholował do przystani rybackiej w Dźwirzynie ponton ze zwłokami dwóch 
obywateli PRL, którzy według orzeczenia lekarskiego zmarli około godz. 2.00 
na skutek zimna. Przy wymienionych znaleziono dowody osobiste, bilet 
na pociąg relacji Szczecin-Świnoujście z 14 lutego 1972 r., mapę Europy 
Północnej, na której strzałką zaznaczono kierunek północny pomiędzy 
Świnoujściem a Międzyzdrojami oraz mapę województwa szczecińskiego, 
z narysowaną strzałką pomiędzy Dziwnowem a Pobierowem, busolę harcerską 
i nieznaczną ilość żywności. Również wyposażenie znalezione na pontonie 
wskazywało, że osoby te (lat 20, mieszkaniec Jawora i lat 21, mieszkaniec 
Grzegorzewa, z województwa wrocławskiego) usiłowały nielegalnie przekroczyć 
granicę morską PRL3.

Inny przypadek dotyczący obcokrajowców miał miejsce o godz. 1.55 - 
25 sierpnia 1974 r. , kiedy służba POWT-21 strażnicy WOP w Mielnie wykryła 
na ekranie stacji radiolokacyjnej nierozpoznany cel płynący w odległości 
1,2 Mm od POWT. We wskazane miejsce skierowano, będący w tym rejonie 
na dozorze „KR-70S”, którego załoga o godz. 2.07 zatrzymała na wysokości 
Chłopów, w odległości 3 kabli od brzegu gumowy ponton typu „Gryf” 
z silnikiem zaburtowym z trzema obywatelami NRD (lat 30, 32 i 34). 
Wymienieni usiłowali dokonać nielegalnego przekroczenia granicy z PRL 
z zamiarem przedostania się na Bornholm, a następnie do RFN. Zatrzymani 
posiadali przy sobie dwie walizki z odzieżą, pięć kanistrów z benzyną 
o pojemności 5 1 każdy, trzy kamizelki ratunkowe, dwa komplety ubrań 
sztormowych, dwie butelki alkoholu oraz mapę polskiego wybrzeża. Na lądzie 
uciekinierzy pozostawili samochód osobowy marki wartburg oraz namiot. 
W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że wymienieni przyjechali 
do Polski legalnie, a w Chłopach przebywali od 12 sierpnia 1974 r.8 9.

Swój udział w zatrzymaniach osób uciekających przez granicę morską 
miała również służba niemundurowa WOP („N”), którą pełniono w ubiorach 
cywilnych. Na przykład w godzinach popołudniowych 16 września 1974 r. 
żołnierze służby „N” strażnicy WOP w Mielnie zauważyli w tej miejscowości 
podejrzanego osobnika ze środkiem pływającym. Wymieniony udał się nad 
morze i na wydmach w pobliżu wody ukrył łódź. Powyższe spostrzeżenia 
wskazywały na przygotowania do nielegalnego przekroczenia granicy morskiej. 
W związku z tym w BBWOP podjęto szereg przedsięwzięć operacyjnych 

8 ASG Akta DWOP, sygn. nr 2084, t. 16, Meldunek sytuacyjny szefa Sztabu WOP płk. dypl. 
F. Stramika nr 52/73 z 21.02.1973 r., s. 1.

9 ASG Akta DWOP, sygn. nr 2085, t. 16. Meldunek sytuacyjny szefa Sztabu WOP nr 237/74 
z 25.08.1974 r„ s. 1.
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zmierzających do zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku. O godz. 20.56 - 
17 września 1974 r. służba na POWT-21 strażnicy Mielno wykryła na ekranie 
stacji radiolokacyjnej nierozpoznany cel odbijający od brzegu. Cel płynął 
w odległości 0,8 Mm od POWT. We wskazane miejsce skierowano będący 
w tym rejonie na dozorze „KR-70S”, którego załoga o godz. 21.12. zatrzymała 
na wysokości Mielna, w odległości 0,5 Mm od brzegu łódź wiosłową typu 
„Stynka” z jedną osobą. W toku wyjaśnień ustalono, że był to dezerter (rocznik 
1949) z JW 2839 w Olsztynie, za którym prowadzono obserwację. Uciekinier 
usiłował nielegalnie przekroczyć granicę z zamiarem przedostania się do 
jednego z państw zachodnich. Przy zatrzymanym znaleziono cztery butelki 
alkoholu, żywność, owoce i soki pitne10.

Jednak najbardziej dostępnym środkiem pływającym dla potencjalnych 
przestępców były na wybrzeżu łodzie rybackie, a także inne, które należały 
do środków najczęściej kradzionych. Jedna z wielu kradzieży łodzi rybackiej 
z niestrzeżonej przystani rybackiej w Sopocie miała miejsce 1 października 
1974 r., a jej sprawcą był obywatel NRD, który przebywał na wybrzeżu 
w celach turystycznych. Przy wykorzystaniu skradzionej łodzi „Sop-15” 
usiłował dokonać nielegalnego przekroczenia granicy. Jednak o godz. 0.45 łódź 
została wykryta przez służbę POWT-55, a godz. 4.40 zatrzymana przez załogę 
„KR-153”. Fakt odbicia małego celu z przystani w Sopocie skojarzono 
z kradzieżą łodzi dopiero o godz. 3.35, to jest po otrzymaniu informacji 
od właściciela skradzionej łodzi11.

Próby nielegalnego przekroczenia granicy na otwartym wybrzeżu, 
ze względu na sprzyjające uciekinierom okoliczności, najczęściej realizowano 
w godzinach nocnych. Przykładowo, o godz. 0.58 - 24 sierpnia 1976 r. służba 
pełniona na POWT-21 strażnicy Mielno wykryła na morzu i zatrzymała na 
północ od Mielenka Koszalińskiego, w odległości 0,9 Mm od brzegu dwóch 
obywateli NRD na kajaku. Kajak był wyposażony w żagiel i silnik przyczepny 
o mocy 2 KM. Obywatele NRD usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę 
celem dostania się na Bornholm, a następnie do RFN. Wymienieni przybyli 
do Polski 21 sierpnia 1976 roku przez GPK Świecko samochodem wartburg 
w celach turystycznych. Wypływając w morze - samochód, namioty oraz część 
przedmiotów osobistych pozostawili na polu namiotowym w Chłopach, 
w województwie koszalińskim. Sprawcami nielegalnego przekroczenia granicy 
byli lekarze kliniki radiologicznej w Erfurcie, lat 31 i 3212.

Podobne zdarzenie miało miejsce o godz. 1.45 - 14 września 1976 roku, 
kiedy służba POWT-24 strażnicy Darłowo wykryła w morzu odbijający 

10 ASG Akta DWOP, sygn. nr 2085, t. 16, Meldunek sytuacyjny szefa Sztabu WOP nr 260/74 
z 17.09.1974 r.,s. 1.

11 ASG Akta DWOP, sygn. nr 2086, t. 6, Notatka służbowa w sprawie uwag do pracy sztabów 
jednostek WOP w zakresie operacyjnym z 27.05.1975 r., s. 8.

12 ASG Akta DWOP, sygn. nr 2376, t. 25, Meldunek sytuacyjny nr 237/76 szefa Sztabu WOP 
z 4.08.1976 r„ s. 1.
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od brzegu nierozpoznany cel. Wysłany na kutrze rozpoznawczym patrol z tej 
strażnicy, o godz. 2.17 na wysokości Dąbek w odległości 1,5 Mm od brzegu 
zatrzymał na kajaku z silnikiem przyczepnym i żaglem obywatela NRD. 
Usiłował nielegalnie przekroczyć granicę z zamiarem przedostania się na 
Bomholm, a następnie do NRF. Zatrzymany posiadał na kajaku zapasy 
żywności, napoje, odzież osobistą, lornetkę i 20 1 benzyny13.

W likwidacji prób nielegalnego przekroczenia granicy z otwartego wybrzeża 
mieli również swój udział funkcjonariusze różnych instytucji współdziałających 
z WOP, np.: o godz. 20.00 - 15 października 1976 r. w Korzyścienku 
w województwie koszalińskim organa Milicji Obywatelskiej znalazły 
pozostawiony motocykl jawa z przyczepką na numerach rejestracyjnych NRD. 
W przyczepie znajdowały się: dwa składane kajaki, silnik przyczepny marki 
Kimer, dwa składane wiosła, ubiór płetwonurka, dwie kamizelki ratunkowe, 
mapa polskiego wybrzeża, busola, lornetka, 20 1. benzyny oraz zapas żywności. 
W wyniku podjętych działań operacyjnych na odcinku strażnicy WOP 
w Kołobrzegu oficer wydziału „Z” BBWOP zatrzymał obywatela NRD (31 lat, 
mieszkaniec Berlina) - właściciela pozostawionego motocykla, podejrzanego 
o usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy14.

Próby nielegalnego przekroczenia granicy z otwartego wybrzeża nasiliły 
się w sezonie letnim w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego. 
Przykładowo, o godz. 2.30 - 9 czerwca 1981 r. ODO PBWOP powiadomił 
ODO MBOP o fakcie wykrycia przez POWT nr 9 (o godz. 2.10) nieroz
poznanego celu oddalającego się szybko w morze. O godz. 2.27 cel zanikł 
na ekranie radaru. Po dokonanej analizie ODO PBWOP przekazał informację 
do ODO MBOP, że były to ptaki oraz, że nie wykryto śladów nielegalnego 
przekroczenia granicy i nie należy w związku z tym wysyłać okrętów, pomimo 
iż „KP-164” znajdował się w gotowości do wykonania zadań. Dopiero o godz. 
8.00 - 9 czerwca 1981 r. ODO PBWOP przekazał wiadomość do ODO MBOP, 
że prawdopodobnie w rejonie POWT nr 9 w Pobierowie nastąpiło nielegalne 
przekroczenie granicy, natomiast o godz. 8.18 przekazał namiary na cel 
prowadzony przez POWT nr 9. Jeszcze później, bo o godz. 9.20 potwierdzono 
wykrycie śladów na plaży. Dokładne dane o naruszycielach granicy przesłano 
o godz. 11.55. Sprawcami czynu byli obywatele PRL - W. Ż. (1946 r„ z woj. 
opolskiego), R. Ż. (1947 r„ zamieszkały w Dzierżoniowie) i R. K. (1955 r., 
z Sosnowca), którzy na łodzi ratowniczej „WOPR-B-10-123” z silnikiem 
przyczepnym dokonali nielegalnego przekroczenia granicy. Byli oni zatrudnieni 
w charakterze ratowników przez Ośrodek Sportu i Turystyki w Pobierowie. 
O godz. 6.40 - 9 czerwca 1981 r. wpłynęli do portu Rónne na Bomholmie. W dniu 
13 czerwca 1981 r. obywatel R. K. powrócił do Polski promem „Wilanów”.

13 ASG Akta DWOP, sygn. nr 2376, t. 25, Meldunek sytuacyjny nr 258/76 szefa Sztabu WOP 
z 14.09.1976 r„ s. 1.

14 ASQ Akta DWOP, sygn. nr 2376, t. 25, Meldunek sytuacyjny szefa Sztabu WOP nr 290 i 291 
z 16 i 17.10.1976 r„ s. 1.
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Po otrzymaniu danych potwierdzających naruszenie granicy dowódca 
MBOP zarządził alarm graniczny dla PdOP i BdOP oraz skierował „KP-164” 
z portu Dziwnów na bezpośrednie spotkanie celu oraz poszukiwanie go 
na prawdopodobnym kursie. Jednocześnie z portu Kołobrzeg skierowano 
„OP-322” na blokadę Bomholmu i zarządzono przygotowanie OGP w składzie 
„KP-163” i „KP-165” - wypłynęły z portu w Świnoujściu o godz. 10.07 
i poszukiwały w rejonie P-l do godz. 19.10 oraz OGPU w składzie „OP-314”, 
„OP-315” i „OP-319”, wypłynęła z portu Świnoujście o godz. 14.15 i dokonała 
przeszukania rejonu P-2 oraz P-3 i zakończyły wykonywanie zadania o godz. 
5.45 - 10.06. Jednocześnie zarządzono wyloty samolotów w poszukiwaniu 
naruszycieli granicy i naprowadzenia okrętów na cel. Zadania te w powietrzu 
realizowały:

- samolot An-2-811 w rejonie S-l, wylot o godz. 8.55, lądowanie o godz. 
12.40;

- samolot An-2-318 w rejonie S-2, wylot o godz. 10.45, lądowanie 
o godz. 13.45, 10 czerwca 1981 r.;

- samolot An-2-316 w rejonie S-3, na prawdopodobnym kursie przemie
szczania się celu w godz. 8.47 do 13.40.

Ogółem w działaniach granicznych brały udział następujące siły:
- z PdOP - 3 KP („163”, „164”, „165”), które zużyły 29,1 mtg oraz 

3 OP („314”, „315”, „319”), które zużyły 43,2 mtg;
- z BdOP - „OP-322”, który zużył 39,1 mtg;
- z 28 ERMW - 3 samoloty An-2 (811, 318, 316), które zużyły 12,2 mtg.
Łącznie w działaniach tych okręty zużyły 111,3 mtg i przeszukały rejon 

o wymiarach 43 x 38 Mm, na kierunku przemieszczania się uciekinierów.
W tym wypadku skuteczne nielegalne przekroczenie granicy morskiej 

nastąpiło w wyniku błędnej i spóźnionej analizy sytuacji na POWT-9 przez 
ODO PBWOP. Informacje na ten temat, przekazane z 6-godzinnym opóźnieniem 
do ODO MBOP - nie mogły zmienić zaistniałej sytuacji15.

Przy podejmowaniu prób ucieczek za szczególnie sprzyjający sprawcom 
okres uznawano miesiące letnie, które charakteryzowały się dobrymi warunkami 
pogodowymi. Przykładowo, z 31 lipca na 1 sierpnia 1982 r. na odcinku 
strażnicy WOP Białogóra miało miejsce nielegalne przekroczenie granicy przez 
dwie osoby, przy wykorzystaniu pneumatycznej łodzi motorowej typu „Gryf-6” 
z silnikiem przyczepnym. Komisja z DWOP w toku prowadzonego postępowania 
wyjaśniającego ustaliła na podstawie udokumentowanych śladów przestępstwa 
granicznego oraz oględzin miejsca zdarzenia, że nastąpiło ono na odcinku 
strażnicy Białogóra, na wysokości słupa kilometrowego - 167, w odległości 
około 150 m od styku ze strażnicą Łeba. Bezpośrednią winę za dopuszczenie 
do nielegalnego przekroczenia granicy z Polski ponosił element pełniący służbę 

15 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 42, Analiza przeprowadzonego działania granicznego 
przez siły PdOPi BdOP w dniu 9.06.1981 r. z 16.07.1981 r., s. 1-2.
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na POWT-42, składający się z pięciu żołnierzy, który pomimo niesprzyjających 
warunków hydrometeorologicznych mógł wykryć mały cel, przy uważnym 
pełnieniu służby, obserwowaniu ekranu oraz optymalnym zestrojeniu stacji 
radiolokacyjnej. Również niewykrycie śladów nielegalnego przekroczenia 
granicy na plaży przez patrol graniczny (dwóch żołnierzy) świadczyło o złym 
pełnieniu służby. Oceniano, że przy dobrym pełnieniu służby element ten ślady 
na plaży powinien ujawnić około godz. 6.40. Na podstawie analizy 
przypuszczalnego odbicia przestępców od brzegu, rodzaju i typu środka użytego 
do ucieczki (typu „Gryf-6” z silnikiem oraz odpowiednią ilością paliwa - 6 
do 8 kanistrów o wadze 120-160 kg), jak również trudnej dostępności miejsca 
odbicia od brzegu oraz pozostawionych śladów wozu konnego przypuszczano, 
że uciekinierom udzielono pomocy w transporcie sprzętu do miejsca odbicia. 
Orientacyjny ciężar całego ekwipunku bez osób wynosił około 290-330 kg. 
W związku z powyższym żołnierze KBWOP prowadzili czynności operacyjne, 
mające na celu ustalenie faktycznego właściciela wozu, który pozostawił ślady 
w miejscu odbicia pontonu16.

Często działania graniczne podejmowane w związku z próbami ucieczek 
z otwartego wybrzeża rozpoczynano dopiero w wyniku informacji uzyskanych 
od załóg polskich kutrów poławiających na morzu. Przykładowo, 1 sierpnia 
1982 r. o godz. 7.52 szyper kutra „Ust-99” przekazał za pośrednictwem serwisu 
rybackiego wiadomość, że zauważył na łowisku w kwadracie L-10 ponton 
z silnikiem zaburtowym koloru pomarańczowego z dwiema osobami, który 
przepłynął przed dziobem kutra w odległości około 20 m i oddalił się 
z prędkością około 10 węzłów w kierunku północno-zachodnim. Ponieważ 
istniało podejrzenie ucieczki osób z Polski, na prośbę ODO BBWOP kutry 
„Ust-99” i łowiący z nim w parze „Ust-103” przerwały połów i udały się 
w pościg za pontonem oddalającym się w kierunku północnym, w celu jego 
rozpoznania i zatrzymania. O godz. 8.15 z BdOP w Kołobrzegu skierowano 
„OP-355” z zadaniem dojścia w rejon zauważenia pontonu i przejęcia 
prowadzenia pościgu. O godz. 10.10 z lotniska w Darłówku wystartował 
samolot An-2 z 28 ERMW z zadaniem przeszukania rejonu morza 
na prawdopodobnym kierunku ucieczki pontonu. W tym samym czasie szyper 
kutra „Ust-99” powiadomił, że nie może kontynuować pościgu, ponieważ 
w wyniku utrzymywania zbyt dużej prędkości na jednostce zagrzał się silnik, 
a ponton wyszedł z zasięgu obserwacji radarowej i oddalił się w kierunku 
północno-zachodnim. W tym wypadku prowadzone działania rozpoznawczo- 
-pościgowe przy wykorzystaniu kutrów rybackich, kutra pogranicza i dwóch 
samolotów (drugi skierowano na podmianę o godz. 13.00) nie przyniosły 
rezultatów. W związku z informacjami na temat ucieczki, jakie ukazały się 
w prasie szwedzkiej 2 i 3 sierpnia, Zwiad WOP w toku podjętych działań 

16 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 2382, t. 8, Notatka służbowa w sprawie nielegalnego przekroczenia 
granicy na odcinku strażnicy Białogóra KBWOP 31.07/1.08.1982 r., s. 1-8.
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operacyjnych ustalił, że obaj uciekinierzy byli narodowości polskiej. Jeden 
z nich (1957 r.) był mieszkańcem Tomaszowa Mazowieckiego (niepracujący, 
poszukiwany listem gończym przez prokuraturę). W kartotece KWMO 
w Tomaszowie Mazowieckim był zaewidencjonowany za czynną napaść 
na funkcjonariusza MO i skazany sądownie na karę 4 lat więzienia. Drugim 
uciekinierem był również obywatel PRL (1954 r.), pracownik fizyczny 
z Tomaszowa Mazowieckiego, który nosił się z zamiarem ucieczki na Zachód. 
Obaj wystąpili do władz szwedzkich o udzielenie azylu17.

Jednak najczęściej próby nielegalnego przekroczenia granicy morskiej 
z otwartego wybrzeża ujawniali żołnierze pełniący służbę na POWT, które były 
wyposażone w środki obserwacji wzrokowej i stacje radiolokacyjne. Przykładowo, 
28 maja 1984 r. o godz. 00.16 na jednej z wież obserwacyjnych strażnicy WOP 
w Ustce wykryto nieznany cel płynący w kierunku północnym. W związku 
z podejrzeniami o nielegalne przekroczenie granicy - na kierunku odbicia celu 
przeprowadzono przeszukanie plaży, wydm i przyległego terenu w kierunku 
południowym od morza, na odległość do 2 km od linii brzegowej. W wyniku 
tych działań, a także oględzin ujawniono szereg przedmiotów, śladów i innych 
informacji, które wskazywały na to, że w rejonie tym czyniono przygotowania 
do nielegalnego przekroczenia granicy. Między innymi wykryto:

- na plaży i wydmach ślady stóp ludzkich i ciągnięcia wózka na 
gumowych kołach;

- metalowy wózek zatopiony w morzu w odległości około 20 m od brzegu;
- na plaży ujawniono trzy worki z juty z zapachem etyliny oraz odcinki 

linki żeglarskiej służącej do mocowania sprzętu na wózku.
Jednym z podjętych działań granicznych było powiadomienie o nielegalnym 

przekroczeniu granicy przez środki łączności radiowej załóg polskich kutrów 
poławiających na morzu. Tego samego dnia o godz. 18.00 podczas prowadzonej 
akcji granicznej na morzu załogi dwóch polskich kutrów rybackich zatrzymały 
w odległości 21 Mm od brzegu łódź ratowniczą z silnikiem przyczepnym 
i trzema osobami na pokładzie18.

W dekadzie lat 80. odnotowano również przypadki wykorzystywania 
do prób nielegalnego przekroczenia granicy bardzo specyficznych środków 
pływających. 23 października 1985 r. o godz. 7.45 załoga kutra rybackiego 
„Dzi-31” należącego do Spółdzielni Rybackiej „Bellona” w Dziwnowie, płynąc 
do portu w Świnoujściu w odległości 11,2 Mm na północ od POWT-3 
zatrzymała płynącego na desce surfingowej z silnikiem elektrycznym, bez 
postawionego żagla, obywatela NRD (lat 38, zamieszkałego w Golm koło 
Poczdamu). Przyczyną niewykrycia odbijającego celu po stronie NRD przez 

17 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 2382, t. 8, Notatka w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy 
z Polski na odcinku strażnicy Białogóra w dniu 1.08.1982 r. z 13.08.1982 r., s. 1-3; Meldunek 
dowódcy KBWOP płk. dypl. M. Opałki do dowódcy WOP z 6.08.1982 r., s. 1-6.

18 Biblioteka CSSG w Kętrzynie, sygn. nr 2394, Materiał poglądowy oraz opis zdarzenia miejsca 
wypłynięcia w morze trzech osób z Polski w m. Rowy 28.05.1984 r., s. 1-2.
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załogę POWT-3 było to, że miejsce odbicia (3,2 Mm) znajdowało się poza 
zasięgiem wykrywalności lekkich środków pływających (2,8 Mm). Przedstawiony 
przykład świadczył o tym, że w sprzyjających warunkach hydrometeorolo
gicznych również deska surfingowa mogła służyć, jako dogodny środek 
do nielegalnego przekroczenia granicy morskiej, szczególnie w obrębie red 
portów i uczęszczanych przez statki handlowe torów wodnych. Oceniano, 
że ulepszone wersje takich środków pływających, wzbogacone np. o pływak 
na zamocowanym wysięgniku (celem zwiększenia stateczności) mogły dobrze 

19znosie nawet wyzsze stany morza .
Na podstawie powyższych przykładów należy uznać, że otwarte wybrzeże 

morskie (szczególnie jego środkowy odcinek) stanowiło dogodny teren, z którego można 
było dokonać udanych nielegalnych przekroczeń granicy morskiej. Do czynników 
sprzyjających sprawcom należało występowanie na tym terenie znacznych ilości 
łatwo dostępnych środków pływających, które były wykorzystywane głównie przez 
rybaków oraz liczne miejsca niezamieszkałe przez ludność miejscową co ułatwiało 
skrytą realizację przygotowań do nielegalnego przekroczenia granicy.

UCIECZKI Z HANDLOWYCH PORTÓW MORSKICH

Duże możliwości w zakresie ucieczek z kraju stwarzały porty morskie. 
Próby nielegalnego przekroczenia granicy morskiej tą drogą podejmowano przy 
wykorzystaniu różnych jednostek pływających. Do tych celów próbowano 
wykorzystywać zarówno jednostki sportowo-żeglarskie, pomocnicze jednostki 
pływające świadczące różnego rodzaju usługi portowe, statki polskie i obce 
zawijające do portów, jak i jednostki przechodzące remonty w polskich stoczniach.

Również próby nielegalnego przekroczenia granicy morskiej z portów 
morskich stosunkowo często miały miejsce przy wykorzystaniu kradzionych 
środków pływających, które tam bazowały. Na przykład, w nocy o godz. 22.00 
- 4 września 1965 r. na odcinku KBWOP miała miejsce kradzież łodzi 
motorowej „MOG-01” z przystani Komisariatu Wodnego MO w Gdańsku- 
-Wisłoujściu. Czyn ten popełnili dwaj obywatele CSRS, którzy wcześniej dokonali 
nielegalnego przekroczenia południowej granicy Polski. Po kradzieży łodzi 
motorowej wypłynęli w morze z zamiarem przedostania się do Szwecji. Jednak 
zamiary te pokrzyżowała im pogoda, bowiem w wyniku niesprzyjającego 
wiatru ich łódź została wyrzucona na terytorium ZSRR i wraz z załogą 
przekazana stronie polskiej19 20. Jak ustalono, nielegalne przekroczenie granicy 

19 ASG Akta DWOP, sygn. nr 288, t. 45, Meldunek dowódcy PBWOP płk. dypl. H. Grzybowskiego 
do dowódcy WOP z 29.10.1985 r., s. 1-2; Pismo dowódcy WOP do nadmorskich BWOP 
z 2.12.1985 r„ s. 1.

20 ASG Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2367, t. 2, Notatka służbowa w sprawie zatrzymania 
na odcinku 16 KBWOP przestępców granicznych i użycia okrętów dOP Gdańsk w celach 
interwencyjnych w Zatoce Gdańskiej w 1966 r. z 7.02.1967 r., s. 1; J. Nikiforów, W granicznym 
kalejdoskopie 1945-2005 - wspomnienia, Gdańsk 2007, s. 53-54. Autor powyższego opracowania 
zdarzenie to datuje na niedzielę sierpnia 1966 r.
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morskiej, które miało miejsce w nocy z 4/5 września 1965 r. dokonali dwaj 
młodociani obywatele CSRS - J. F. (1948 r., kawaler, pochodzenie robotnicze, 
wykształcenie - 9 klas szkoły ogólnokształcącej, zawód wozak) oraz J. S. (1947 r., 
kawaler, wykształcenie - 9 klas szkoły ogólnokształcącej, zawód elektryk). 
Po prawie dwudobowej żegludze na wzburzonym morzu - 6 września 1965 r., 
pomiędzy godz. 1.00-12.00 zostali wyrzuceni wraz z łodzią na Mierzei Wiślanej 
po stronie ZSRR. Zorganizowane przez organa ochrony granic ZSRR działania 
graniczne doprowadziły do ujęcia przestępców i odzyskania skradzionej łodzi21. 
W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że wcześniej przekroczyli 
południową granicę Polski z zamiarem przedostania się do Szwecji, gdzie 
zamierzali ubiegać się o zatrudnienie na statkach handlowych. Z Katowic przez 
Warszawę i Gdańsk dotarli do Gdańska Westerplatte. Tu od spotkanych 
przypadkowo chłopców uzyskali informacje o cumujących motorówkach22. 
W tym przypadku negatywnie oceniono działalność służb dyżurnych KBWOP 
i okrętów wykorzystywanych w ochronie granicy. ODO bport WOP w Gdańsku 
kpt. J. Ł. nie podjął żadnych działań (związanych np. z zatrzymaniem czy 
wyjaśnieniem w Komisariacie Wodnym MO) z chwilą otrzymania meldunku 
w tej sprawie od operatora stacji radiolokacyjnej pełniącego służbę, o wypłynięciu 
z kanału portowego motorówki „MOG-01”, pomimo tego, że jednostka ta 
nie została wcześniej zgłoszona do wyjścia, a za jej wypłynięciem nie 
przemawiały żadne inne względy. ODO Sztabu KBWOP - kpt. A. R. po otrzymaniu 
o godz. 2.03. - 5 września 1965 r. meldunku z POWT Hel o zbliżaniu się do 
tzw. prostej nierozpoznanej jednostki nie uczynił nic, aby zidentyfikować cel, 
którym była motorówka „MOG-01”. Okręty dOP, które zabezpieczały prostą- 
„KP-120” i „KP-126” w chwili przekroczenia prostej przez motorówkę nie 
znajdowały się w miejscu wyznaczonym planem służby, a załogi ich 
wykazywały całkowity brak czujności w służbie, nie prowadziły obserwacji 
i nie zauważyły przepływającej obok nich motorówki „MOG-01”23.

Jednak najczęściej próby nielegalnego przekroczenia granicy morskiej 
z portów handlowych realizowano na statkach bandery państw zachodnich, 
określanych w języku służbowym WOP mianem zagrożonych. Do grupy tych 
statków zaliczano również jednostki bandery NRF. Na przykład, 2 października 
1965 r., przy statku „Horald Otens” bandery NRF w porcie Gdańsk pełnił 
służbę element służby granicznej z bport WOP Gdańsk dowodzony przez szer. 
Kazimierza Maciejewskiego. Około godz. 22.00 dowódca elementu zauważył 

21 ASG, Akta KBWOP, sygn. 1627. t. 138, Rozkaz dowódcy 16. KBWOP nr 090 z 22.09.1965 r. 
w sprawie bezkarnego przerwania granicznego i ukarania winnych, s. 1.

22 ASG Akta KBWOP, sygn. nr 1627, t. 141, Notatka dotycząca przesłuchania zatrzymanych 
obywateli CSRS z 16.09.1965 r„ s. 1-3.

23 ASG Akta KBWOP, sygn. 1627, t. 138, Rozkaz dowódcy 16. KBWOP nr 090 z 22.09.1965 r. 
w sprawie bezkarnego przerwania granicznego i ukarania winnych, s. 1; Ibidem, sygn. nr 1627, 
t. 141, Sprawozdanie z przebiegu działań pościgowych za sprawcami kradzieży łodzi MOG-01 
oraz ucieczki tą łodzią z kraju 4.09.1965 r. z 16.09.1965 r., s. 1-8.
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płynącego kanałem portowym osobnika w kierunku ochranianego statku. 
Po jego zatrzymaniu okazało się, że był to obywatel NRD (rocznik 1945, 
zamieszkały w Lipsku), który wcześnie przekroczył legalnie polską granicę 
w Zgorzelcu24.

Dwa dni później - 12 października 1965 r. o godz. 18.30 na cumujący 
w porcie Gdańsk statek „London - Confidence” bandery Wielkiej Brytanii 
wskoczył przez burtę obywatel PRL (rocznik 1941, pochodzenie robotnicze, 
pracujący w Hucie Jedność). Przedostanie się na statek osobnika zostało 
zauważone i zgłoszone przez pracownika portu elementowi służby granicznej 
WOP, który blokował statek. Po przeszukaniu jednostki pływającej niedoszłego 
uciekiniera zatrzymano i oddano do dyspozycji wydziału II Zwiadu KBWOP25.

Jeszcze inną kategorię nielegalnego przekroczenia granicy stanowiły te, 
które realizowano z wykorzystaniem portowych jednostek usługowych. 
Przypadek taki miał miejsce w Świnoujściu 31 sierpnia 1970 r. o godz. 17.30, 
kiedy oficerowie GPK Świnoujście powiadomili PBWOP, że z bazy bunkrowej 
Świnoujście wypłynęła bez odprawy granicznej łódź pilotowa „Nr 62”. O godz. 
18.55 - PdOP skierował „OP-319”, którego załoga o godz. 20.08 zatrzymała 
w odległości 16 Mm od brzegu obywatela PRL (lat 33, mieszkaniec 
Świnoujścia, zatrudniony w Zarządzie Portu), który na tej łodzi dokonał 
nielegalnego przekroczenia granicy kierując się na Bornholm26.

Natomiast w Gdańsku na podstawie informacji uzyskanych przez służbę 
KRG o godz. 1.19 - 8 września 1970 r. „OP-323” zatrzymał w morzu statek 
bandery NRF „Markus”, który doprowadzono na redę portu Gdynia. Tam 
jednostkę poddano kontroli, przeprowadzonej przez grupę marynarzy z „OP-323”. 
W wyniku przeszukania na statku ujawniono obywatela PRL - kierownika 
maszyn pilotówki „Pilot-29” (lat 32, zamieszkały w Gdańsku). Wymieniony 
podczas wyprowadzania statku z portu przedostał się z pilotówki na jego pokład 
w celu nielegalnego przekroczenie granicy do państw zachodnich27.

Handlowe porty morskie należały do tych miejsc wybrzeża, w których 
skupiał się znaczny ruch osobowy i towarowy, co ułatwiało uciekinierom 
przygotowanie ucieczek. Tylko w 1970 r. w portach Gdańska i Gdyni służba 
WOP zatrzymała ogółem 434 osoby w tym: 3,2% (14 osób) za próby 
nielegalnego przekroczenia granicy, 95,9% (416) za naruszenie przepisów 
granicznych i 0,9% (4) za próby przemytu towarów.

24 ASG Akta KBWOP, sygn. nr 1627/, t. 142, Meldunek operacyjny Sztabu KBWOP nr 276/65 
z 5.10.1965 r„ s. 1.

25 ASG Akta KBWOP, sygn. nr 1627/, t. 142, Meldunek operacyjny Sztabu KBWOP nr 286/65 
z 15.10.1965 r„ s. 1.

26 ASG Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1840, t. 20, Meldunek sytuacyjny z-cy szefa WOP 
płk. dypl. F. Stramika nr 245/70 z 1.09.1970 r., s. 1.

27 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1840, t. 20, Meldunek sytuacyjny z-cy szefa 
WOP płk. dypl. F. Stramika nr 251/70 z 8.09.1970 r„ s. 1.
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Osoby zatrzymane na terenie portów w Gdańsku i Gdyni w 1970 r.

Tabela 1

Rodzaj 
przestępstwa/wykroczenia

Osoby zatrzymane w porcie: Odsetek ogółu 
zatrzymanych osób 

w portach w (%)Gdańsk Gdynia Razem

NPG 8 6 14 3,2
Naruszenie przep. granicznych 284 132 416 95,9
Przemyt 4 - 4 0,9
Ogółem zatrzymanych osób 
w portach Gdańsk i Gdynia 296 138 434 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta szefostwa WOP, sygn. nr 32371, t. 3, Raport o stanie ochrony granicy 
w rejonie Zatoki Gdańskiej przewodniczącego komisji płk. W. Kasztelana z 20.03.1971 r., s. 4.

W grupie osób zatrzymanych przez WOP na próbach ucieczek w portach 
handlowych często znajdowali się pracownicy zatrudnieni w różnych 
przedsiębiorstwach i instytucjach portowych. Przykładowo, w porcie Gdynia 
o godz. 15.00 - 5 maja 1973 r. zgłoszono do odprawy granicznej statek „Tina” 
bandery NRF. Przed odprawą wyjściową statku dowódca posterunku 
blokującego zameldował kontrolerowi GPK, że na statku powinien się jeszcze 
znajdować pracownik miejscowego Zarządu Portu, ponieważ pozostała mu 
przepustka uprawniająca do wejścia indywidualnego na statki. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli o godz. 19.45 ekipa kontrolerska zatrzymała ukrytego 
pomiędzy linami w magazynie podręcznym na dziobie statku obywatela PRL 
(lat 25, mieszkaniec Gdyni), który usiłował nielegalnie zbiec z PRL28.

Newralgicznymi miejscami w portach, gdzie istniały duże możliwości 
dokonania nielegalnego przekroczenia granicy były bazy promowe, do których 
zawijały promy obsługujące ruch pasażerski i towarowy na Bałtyku. 
Na przykład, 31 grudnia 1974 r. o godz. 15.10 służba GPK Świnoujście 
zatrzymała na przystani promowej obywateli narodowości węgierskiej 
z paszportem bezpaństwowca (lat 28, zamieszkały w Szwecji), przebywającego 
w Polsce legalnie oraz jego żonę - obywatelkę WRL (lat 27) z 7-letnim synem. 
Kobieta wraz z dzieckiem była ukryta w bagażniku samochodu osobowego, 
należącego do jej męża. Usiłowali dokonać nielegalnego przekroczenia granicy 
do Szwecji na promie „Kopernik” bandery PRL. Ustalono, że 25 grudnia 1974 r. 
kobieta wraz z dzieckiem przyjechała na podstawie paszportu przez GPK 
Zebrzydowice do Polski i tu spotkała się ze swoim mężem29.

Z wybrzeża usiłowano też uciekać przy wykorzystaniu kursujących 
regularnie pociągów pasażerskich. Jeden z takich przypadków miał miejsce 

28 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 2084, t. 16, Meldunek sytuacyjny szefa Sztabu WOP płk. dypl. 
F. Stramika nr 125/73 z 5.05.1973 r„ s. 1.

29 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 2085, t. 16, Meldunek sytuacyjny szefa Sztabu WOP nr 365/74 
z 31.12.1974 r., s. 1.
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5 lipca 1984 r., kiedy zatrzymano obywatela PRL, który usiłował dokonać 
nielegalnego przekroczenia granicy, ukrywając się w pociągu relacji Gdynia - 
Berlin. O godz. 6.15. kontrolerzy GPK Szczecin-Gumieńce - st. chor. R. S. 
i st. szer. Z. S. przy udziale ekipy kontrolnej plutonu KRG (pięciu żołnierzy) 
podczas odprawy granicznej na wyjazd z kraju tego pociągu wykryli w skrytce 
sufitowej toalety wagonu restauracyjnego obywatela PRL, który usiłował 
nielegalnie przekroczyć granicę do NRD, a następnie do RFN. Osobnik ten 
przyjechał 4 lipca 1984 r. z Dobrego Miasta w województwie olsztyńskim do 
Gdyni, gdzie wsiadł do tego pociągu. Trasę na odcinku Gdynia - Szczecin 
przebył jako normalny pasażer. W tym czasie przeprowadził rozpoznanie, co do 
możliwości ukrycia się w pociągu. W skrytce sufitowej wagonu restauracyjnego 
ukrył się podczas postoju pociągu na dworcu Szczecin Główny. W tym celu 
odkręcił wkręty mocujące klapę włazową i stojąc na osłonie grzejnika wszedł 
do skrytki. Klapę włazową zabezpieczył przed otwarciem trzymając ją rękoma 
od środka skrytki. Kontrolujący pomieszczenia wagonu restauracyjnego członek 
ekipy kontrolnej zauważył na osłonie grzejnika w toalecie wagonu nieregularny 
ślad odciśniętego buta. Po dokładnym obejrzeniu toalety spostrzegł brak 
wkrętów mocujących klapę włazu do skrytki i otworzył klapę. W skrytce 
zauważył ukrytego osobnika. Wezwani przez żołnierza kontrolerzy GPK 
dokonali jego zatrzymania30.

Również pojazdy transportu międzynarodowego TIR wykorzystywano 
do przemytu ludzi i towarów. Wypadek taki ujawniono 25 lipca 1984 r. na 
odcinku PBWOP, gdzie kontrolerzy GPK Świnoujście - sierż. K. Ś. i plut. L. K. 
wchodzący w skład ekipy kontrolnej, podczas przeszukania szwedzkiego 
samochodu TIR z przyczepą, wiozącego zakupione w Polsce kości zwierzęce, 
wykryli w przyczepie obywatela PRL, który usiłował w ten sposób nielegalnie 
przekroczyć granicę morską do Szwecji. Postępowanie wyjaśniające wykazało, 
że osobnik ten pracując przy załadunku kości w Państwowym Przedsiębiorstwie 
Chłodniczym „Chłodnia Grudziądz” w Grudziądzu - 23 lipca 1984 r. o godzinie 
11.30 wykorzystał nieuwagę funkcjonariuszy UC, którzy nadzorowali załadunek 
kości do samochodu i ukrył się w przyczepie tego pojazdu, w momencie, gdy 
była ona częściowo załadowana. Po zakończeniu załadunku i zaplombowaniu 
drzwi pojazdu i przyczepy przez Urząd Celny samochód odjechał do Świnoujścia 
na prom do Szwecji. Ponieważ nie stawił się do pracy 24 lipca 1984 r. 
kierownictwo przedsiębiorstwa zaczęło podejrzewać, że mógł on usiłować 
nielegalnie wyjechać z kraju, przy wykorzystaniu załadowanego samochodu 
szwedzkiego TIR. Powyższą informację przekazano do Rejonowego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Grudziądzu, który przesłał ją do GPK Świnoujście, 
w wyniku czego dokonano zatrzymania obywatela PRL31.

30 ASG Akta DWOP, sygn. nr 2964, t. 47, Wybrane charakterystyczne metody stosowane przez 
przestępców w czasie przekraczania granicy oraz przykłady dobrego i złego działania 
elementów służby granicznej w 1984 r. z 19.07.1985 r., s. 12-13.

31 Ibidem, s. 5.
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Również w połowie lat 80. stosunkowo często usiłowano realizować 
nielegalne przekroczenia granicy w bazach promowych wybrzeża. 16 grudnia 
1984 r. służbę w charakterze patrolu granicznego w bazie promowej w porcie 
Gdańsk przy promie „Pomerania” pełnił st. szer. Roman Stokwisz ze strażnicy 
Gdańsk-Nowy Port - bport WOP Gdańsk. Około godz. 18.00 ww. zauważył 
zbliżającego się do promu człowieka, który zachowywał się podejrzanie - 
prowadził obserwację promu, często zatrzymywał się, a do żołnierza WOP 
zbliżył się w chwili, gdy w pobliżu nie było żadnych osób. W tym momencie 
st. szer. Stokwisz wystąpił do legitymowania podejrzanego. Okazało się, 
że zatrzymany nie posiadał dokumentów upoważniających do przebywania 
na terenie portu i bazy promowej. Zatrzymany oświadczył, że jest nowym 
żołnierzem jednostki i przełożonym st. szer. Stokwisza i może przebywać 
w tym rejonie bez dokumentów, a nawet może wejść na prom. Żołnierz WOP 
zatrzymał podejrzanego, którym okazał się mieszkaniec Gdańska w wieku 
26 lat. W trakcie postępowania wyjaśniającego zatrzymany przyznał się 
do zamiaru nielegalnego przekroczenia granicy morskiej32.

Na podstawie przytoczonych przykładów należy ocenić, że handlowe 
porty morskie polskiego wybrzeża w drugiej połowie XX w. pomimo znacznych sił 
i środków (zarówno wojskowych, jak i cywilnych) wykorzystywanych do ich 
zabezpieczenia stanowiły przysłowiowe „okno na świat”, którym można było 
dokonać nielegalnego przekroczenia granicy morskiej. Ze względu na duży ruch 
osobowy i towarowy w portach, a także znaczne możliwości ukrycia się 
stwarzały one duże możliwości w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 
ucieczek z kraju, zarówno w odniesieniu do pracowników portów, jak i osób 
z Polski oraz innych państw socjalistycznych.

UCIECZKI Z PORTÓW ORAZ PRZYSTANI 
ŻEGLARSKICH I RYBACKICH

Oprócz fizycznej i technicznej ochrony otwartego wybrzeża, operacyjnej 
ochrony rybołówstwa przybrzeżnego i dalekomorskiego, ochrony handlowych 
portów morskich znaczne siły i środki WOP angażowano do zabezpieczania regat 
żeglarskich, odbywających się na różnych przybrzeżnych akwenach. Działania 
te ze strony WOP były wymuszone udziałem w tych przedsięwzięciach żeglarzy 
i jednostek pływających z państw zachodnich.

W żeglarskich mistrzostwach świata w klasie „Fin”, które odbywały się 
od 22 do 29 lipca 1965 r. na wodach Zatoki Gdańskiej brało udział 100 jachtów 
z 22 państw. Oprócz jachtów klasy „Fin” w regatach tych uczestniczyło 
18 jachtów towarzyszących z państw Europy zachodniej, w tym 8 bandery 
NRF. W skład sił i środków zabezpieczających wspomniane regaty ze strony

32 ASG, Akta KB WOR sygn. nr 2961, t. 3, Kronika KBWOP za lata 1971-1988, s. 20.
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KBWOP wchodził:
- oficer - kontroler GPK;
- dwóch oficerów operacyjnych Zwiadu WOP;
- patrol służby „N” w składzie dwóch żołnierzy służby zasadniczej 

pełniących służbę przez całą dobę w basenie jachtowym w Gdyni;
- posterunki obserwacyjne red portów z POZ portu Gdynia i Gdańsk;
- jacht z KdOP w Gdańsku-Westerplatte na Zatoce Gdańskiej;
- okręty WOP pełniące służbę na tzw. prostej - w nocy trzy jednostki 

typu „KP”, a w dzień dwie jednostki typu „KP”;
- obserwacja wzrokowa i techniczna z POWT Hel i Jantar;
- profilaktyczne użycie reflektorów dalekiego zasięgu na Helu i w Jantarze;
- samolot dyżurny klucza rozpoznawczego WOP w Gdańsku;
- okręty dyżurne w bazach w Gdańsku-Westerplatte, Helu i Mikoszewie.
Dodatkowo basen jachtowy w Gdyni zabezpieczała służba patrolowa MO 

i pracownicy SB33.
Znaczne ilości małych jednostek pływających różnych typów były 

rozlokowane na całym wybrzeżu - w małych portach i przystaniach rybackich 
oraz żeglarskich. Dlatego też stosunkowo często łodzie te kradziono, 
a następnie próbowano je wykorzystać do prób nielegalnego przekroczenia 
granicy morskiej, np.: o godz. 11.50 - 27 lipca 1966 r. na odcinku strażnicy 
WOP w Karwi przestępcy podjęli próbę kradzieży łodzi „Dąb-2” z przystani 
rybackiej w Dąbkach, aby w ten sposób zbiec z kraju. Zatrzymano tam pięć 
osób za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy34.

Również w małych portach rozwój sytuacji na granicy wymuszał często 
potrzebę współpracy z sobą różnych pododdziałów granicznych, podporządko
wanych resortowi MSW i MON. Sytuacja taka miała miejsce w końcu 1966 r. 
na środkowym wybrzeżu, kiedy to w związku z realizowanym kontraktem 
dotyczącym zakupu przez Polskę zboża do portu w Darłowie zawijały statki 
handlowe państw zachodnich. Ponieważ port ten był wykorzystywany przez 
statki handlowe tylko doraźnie, dlatego też etat i stan osobowy GPK Darłowo 
nie był przygotowany do realizacji wszystkich zadań związanych z ruchem 
handlowym, a zwłaszcza z fizycznym blokowaniem zawijających statków. 
W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność skutecznego 
zabezpieczenia portu w Darłowie zdecydowano się na oddelegowanie 
10 żołnierzy z samodzielnej kompanii w Kołobrzegu do strażnicy WOP 
w Darłowie, z przeznaczeniem ich do dyspozycji komendanta GPK Darłowo. 
Żołnierze ci wykonywali czynności związane z blokowaniem i kontrolą ruchu 

33 ASG Akta KBWOP, sygn. nr 1627, t. 140, Plan zabezpieczenia żeglarskich mistrzostw świata 
w klasie „Fin” z 16.07.1965 r., s. 1-3.

34 ASG, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2367, t. 2, Notatka służbowa w sprawie zatrzymania 
na odcinku 16. KBWOP przestępców granicznych i użycia okrętów dOP Gdańsk w celach 
interwencyjnych w Zatoce Gdańskiej w 1966 r. z 7.02.1967 r., s. 1.
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osobowego przy statkach35.
Do nielegalnych ucieczek próbowano wykorzystywać również kradzione 

jednostki sportowo-żeglarskie. Zdarzenie takie miało miejsce m. in. 17 listopada 
1967 r,, kiedy trzej mieszkańcy Świnoujścia - Z. J. (lat 17), M. W. (lat 16) 
i P. K. (lat 15) około godz. 21.00 dokonali kradzieży jachtu z Klubu Sportowego 
„Cztery Wiatry” (nowa nazwa klubu „Orkan”) należącego do PTDiUR „Odra” 
w Świnoujściu. Skradziony jacht cumował w przystani jachtowej w porcie 
Świnoujście bez ożaglowania. Wymienione osoby dostały się oknem do 
magazynu, skąd wykradły ożaglowanie. Kiedy wypływali z portu nad kanałem 
utrzymywała się mgła. Ze względu na panujące warunki, nawet po oświetleniu 
kanału reflektorem przez służbę POZ, niemożliwe było wykrycie celu przez 
żołnierzy WOP. Początkowo przestępcy płynęli bez ożaglowania, w związku 
z czym cel był bardzo mały. Ponadto ochronny kolor jachtu (niebiesko-zielony) 
upodabniał go całkowicie do koloru wody. Jednak manewry wykonywane 
na wodzie przez jacht wzbudziły podejrzenia u operatora stacji radiolokacyjnej - 
szer. Czesława Czarniaka, który zameldował o zaistniałej sytuacji do strażnicy. 
W wyniku dalszych działań ODO BWOP skierował w ten rejon jednostkę 
pływającą „KP-108” z dOP w Świnoujściu, która w odległości 2,3 Mm od lądu 
zatrzymała jacht „Talia” z trzema osobami na pokładzie. Uciekinierzy posiadali 
przy sobie mapę geograficzną z naniesioną trasą rejsu, trzy bochenki chleba, 
puszkę konserw, 5 1 słodkiej wody oraz inne przedmioty36 37.

Próby nielegalnego przekroczenia granicy miały też miejsce przy 
wykorzystaniu jednostek sportowo-żeglarskich wypływających z portów 
i przystani, np.: 23 lipca 1969 r. o godz. 16.30 ekipa kontrolna z bport Gdynia 
podczas odprawy granicznej na wyjście jachtu bandery szwedzkiej „My-52” 
wykryła w magazynku na rufie dwóch obywateli PRL (roczniki 1948 i 1950). 
Obaj byli mieszkańcami Tczewa. Na jacht cumujący w basenie jachtowym w 
Gdyni weszli 22 lipca 1969 r. o godz. 23.30. Jacht oraz ujawnionych osobników 

37 zatrzymano .
Wśród kradzionego przez uciekinierów sprzętu znajdowały się również 

rowery wodne. Kradzież tego typu środka pływającego miała miejsce 
2 września 1970 r. w Ośrodku Sportów Żeglarskich w Świnoujściu. Jednak 
dzięki dobrze pełnionej służbie przez żołnierzy WOP na POWT-3 strażnicy 
Międzyzdroje o godz. 23.55 cel odbijający od mola w Świnoujściu i kierujący 
się w głąb morza został wykryty na ekranie stacji radiolokacyjnej. W wyniku 
zorganizowanego pościgu za pomocą okrętów PdOP - 3 września 1970 r. 

35 ASG Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1845, t. 19, Pismo dyrektora zarządu KRG MSW gen. 
bryg. E. Dostojewskiego do szefa WOP płk. M. Dębickiego z 15.12.1966 r.; Pismo z-cy szefa 
WOP płk. F. Stramika do dowódcy 15. BB WOP w Koszalinie z 30.12.1966 r.

36 ASG Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2367, t. 2, Pismo dowódcy PBWOP do szefa WOP 
z 15.11.1967 r.,s. 1-3.

37 ASG Akta KBWOP, sygn. nr 2435/136, t. 89. Meldunek operacyjny Sztabu KBWOP według 
stanu na 24.07.1969 r. z 31.07.1969 r., s. 1.
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o godz. 5.32 załoga „OP-319” zatrzymała w odległości 11,7 Mm od brzegu 
dwóch obywateli PRL (lat 21 i 25, bez stałego miejsca pracy) na rowerze 
wodnym38.

Inny wypadek odnotowano 19 stycznia 1971 r. o godz. 6. 30, kiedy 
Kapitanat Portu Gdańsk poinformował ODO bport WOP Gdańsk, że statek 
„Rysy” bandery PRL płynący z Gdyni do Gdańska zauważył i zatrzymał 
w odległości 3,6 Mm od POWT-55 - łódź wiosłową z obywatelem narodowości 
polskiej na pokładzie. Zatrzymanego uciekiniera wraz z łodzią przejął okręt 
„316”, który o godz. 6.10 wypłynął z portu Hel z zadaniem patrolowania red 
i Zatoki Gdańskiej. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, 
że zatrzymanym był małoletni (rocznik 1954), mieszkający na stałe w Gliwicach 
i posiadający rodzinę w RFN. Wcześniej osobnik ten prowadził rozpoznanie 
portów Gdynia i Gdańsk. 19 stycznia 1971 r„ około godz. 5.00 zabrał 
z przystani rybackiej w rejonie Gdańska-Brzeźno zabezpieczoną wiosłową łódź 
rybacką dwa wiosła i wypłynął na redę z zamiarem dopłynięcia do statków tam 
stojących. Podczas przepływania zauważył płynący mały statek. Był to statek 
„Rysy”, którego załoga zatrzymała uciekiniera39.

Stosunkowo często ukryte osoby ujawniano w czasie prowadzonych 
odpraw granicznych jednostek pływających. Wypadek taki miał miejsce 
16 czerwca 1973 r. o godz. 23.00, kiedy to kontrolerzy GPK Łeba w czasie 
odprawy kutra „Łeb-69” zatrzymali schowanego w maszynowni obywatela 
NRD (lat 26), który zamierzał dokonać nielegalnego przekroczenia granicy 
morskiej i udać się do Danii. W tym celu usiłował przekupić właściciela kutra 
wręczając mu 2 tys. zł i dowód rejestracyjny samochodu trabant, którym 
legalnie przybył do Polski. O powyższym właściciel kutra zawiadomił organa 
WOP40.

W małych portach i przystaniach polskiego wybrzeża często dochodziło 
do kradzieży różnych środków pływających, które następnie wykorzystywano 
do nielegalnego przekroczenia granicy morskiej. Wypadek taki miał miejsce 
22 września 1973 r„ kiedy o godz. 0.20 dozorca Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Mielnie zawiadomił DOS w Mielnie, że z miejscowej przystani nieznani 
sprawcy skradli wiosłową łódź ratunkową „Miel-9”. W wyniku natychmiast 
zorganizowanego pościgu siłami dwóch okrętów i samolotu MBOP oraz trzech 
kutrów rozpoznawczych z BBWOP, o godz. 7.40 załoga „OP-325” zatrzymała 
w odległości 11 Mm od brzegu na wysokości Mielna dwóch młodocianych 
obywateli PRL (lat 16 i 18, uczniów ZSZ). W postępowaniu wyjaśniającym 

38 ASG, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1840, t. 20, Meldunek sytuacyjny zc-y szefa WOP płk. 
dypl. F. Stramika nr 246/70 z 3.09.1970 r„ s. 1.

39 ASG, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2371, t. 3, Meldunek dowódcy KB WOP płk. 
Br. Wąsowskiego w sprawie usiłowania nielegalne przekroczenie granicy na odcinku bport 
WOP Gdańsk w dniu 19.01.1971 r. (z 25.01.1971 r,).

40 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 2084, t. 16. Meldunek sytuacyjny szefa Sztabu WOP płk. dypl. 
F. Stramika nr 168/73 z 17.06.1973 r„ s. 1.
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ustalono, że 21 września 1973 r. około godz. 21.00 rozerwali łańcuch, 
za pomocą którego łódź była zabezpieczona i wypłynęli w morze. W tym czasie 
w rejonie Mielna przechodziła burza z wyładowaniami atmosferycznymi 
w związku z czym, stacje radiolokacyjne od 20.00 do 20.45 zostały wyłączone. 
Po ich włączeniu do godz. 22.00 występowały zakłócenia powodowane niską 
podstawą chmur.

Inny wypadek miał miejsce o godz. 0.45 - 1 października 1974 r., kiedy 
służba POWT-55 bport Gdańsk wykryła na ekranie stacji radiolokacyjnej 
nierozpoznany cel płynący przy brzegu w kierunku redy portu Gdańsk. 
W miejsce to skierowano z bport Gdańsk „KR-153”, którego załoga o godz. 
4.25 zatrzymała na wysokości dzielnicy Gdańska - Brzeźna, w odległości 
1,4 Mm od brzegu, obywatela NRD na motorowej łodzi rybackiej „Sop-15, 
skradzionej z przystani rybackiej w Sopocie. Zatrzymany obywatel NRD 
usiłował wykorzystać ją do nielegalnego przekroczenia granicy Polski 
z zamiarem przedostania się do RFN, gdzie zamieszkiwała jego rodzina. 
Osobnik ten (lat 31) granicę do Polski przekroczył legalnie 27 września 1974 r. 
na przejściu granicznym w Kołobrzegu i wypożyczonym samochodem moskwicz 
udał się do Poznania. Tam kupił ponton, z którym przybył do Kołobrzegu 
z zamiarem dokonania nielegalnego przekroczenia granicy. Na skutek złych 
warunków hydrometeorologicznych zrezygnował z tego zamiaru i udał się do 
Rumi. Tam pozostawił pojazd i pociągiem przemieścił się do Sopotu, gdzie 
dokonał kradzieży łodzi41.

Podobny wypadek, na odcinku KBWOP miał miejsce 24 października 
1974 r., kiedy w porcie Gdańsk dwaj młodociani przestępcy planując ucieczkę 
z kraju dokonali kradzieży niezabezpieczonej i pozostawionej bez nadzoru łodzi 
rybackiej „Swib-43”. Na jednostce tej podpłynęli do statku bandery Wielkiej 
Brytanii - m/s, Jode”, na którym się ukryli. W toku postępowania wyjaśniającego 
stwierdzono, że łódź rybacka bezprawnie bazowała w przystani jacht klubu 
w Gdańsku, zamiast w macierzystej przystani w Swibnie42.

Uciekinierzy z Polski do nielegalnego przekroczenia granicy wykorzystywali 
również jednostki żeglarskie pływające pod banderami innych państw. Fakt taki 
miał miejsce 21 sierpnia 1978 r., kiedy na redzie portu Kołobrzeg zatrzymano 
jacht bandery duńskiej „Ronkemop”, który wypłynął z portu bez odprawy 
granicznej. Po zatrzymaniu na jachcie wykryto i zatrzymano dwóch obywateli 
NRD - H. T. (lat 43) i kobietę J. P. (lat 18)43.

W latach 80. do częstych zjawisk należały również ucieczki polskich 
załóg jednostek rybackich z łowisk. Przykładowo, 30 października 1981 r. 
o godz. 8.30 ODO BBWOP powiadomił ODO MBOP, że 27 października 1981 r. 

41 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 2085, t. 17, Meldunek sytuacyjny nr 274/74 szefa Sztabu WOP 
z 1.10.1974 r.,s. 1.

42 Ibidem, s. 8.
43 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3740/83, t. 49, Zestawienie prób nielegalnych przekroczeń 

granicy morskiej PRL w okresie od LOL do 12.09.1978 r. z 18.09.1978 r., s. 1.
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prywatny kuter rybacki „Dar-19” z pięcioma osobami załogi odprawiony przez 
PKRR WOP w Ustce uciekł z łowiska L-10 na Bomholm. O godz. 19.00 
jednostka ta weszła do portu Nekso, a szyper kutra obywatel W. M. i motorzysta 
obywatel S. K. pozostali wraz jednostką pływającą na Bomholmie. Pozostali 
trzej rybacy powrócili do Polski 29 października 1981 r. promem „Rogalin”44.

O skali ucieczek ze strony załóg jednostek rybackich może świadczyć 
fakt, że tylko w pierwszym kwartale 1982 r. z przedsiębiorstw rybackich 
zabezpieczanych przez GPK Portu Szczecin dokonało dezercji w obcych portach 
łącznie 107 rybaków, z tego 77 z PPDiUR „Gryf’ i PPURiM „Transocean” oraz 
30 z PPDiUR „Odra”45.

Interesujący przypadek, dotyczący nielegalnego przekroczenia granicy 
miał miejsce na kutrze „Wsg-10” należącym do Zrzeszenia Rybaków Morskich 
Oddział w Gdyni. Załogę kutra od czterech miesięcy stanowiły cztery osoby. 
Jednostka ta została odprawiona w rejonie PKRR GPK Gdańsk przy wyjściu 
z portu handlowego w Gdańsku w godz. 20.55 do 21.15 - 29 maja 1983 r. Kuter 
stanowił własność dwóch członków załogi (obywateli PRL). Odprawę kutra 
przeprowadził młodszy kontroler GPK Gdańsk - st. sierż. K. S. przy 
wykorzystaniu ekipy kontrolnej, która dokonała jego przeszukania. W skład 
ekipy wchodziło trzech żołnierzy służby zasadniczej z bport Gdańsk. Jednak 
wynik przeszukania był negatywny. Dopiero w toku postępowania 
wyjaśniającego oraz na podstawie zeznań rybaka, który powrócił do kraju 
ustalono, że w momencie wypłynięcia jednostki w morze, oprócz załogi 
na kutrze znajdowało się pięć innych osób, ukrytych w zbiorniku na wodę. 
Zbiornik ten posiadał kubaturę 2,17 m3 i w tym dniu nie był napełniony. Osoby 
te przechowywano w zbiorniku na wodę znajdującym się w części rufowej 
kutra, a właz do jego wnętrza zakręcono 25 śrubami. Ukryte osoby przebywały 
w zbiorniku w pozycji leżącej, na workach z rzeczami osobistymi. 
Przypuszczano, że dzieciom podano środki nasenne. Natomiast artykuły 
spożywcze dla tych ludzi ukryto w ładowni pod lodem. W tym przypadku za 
winnego, który dopuścił do nielegalnego przekroczenia granicy na kutrze „Wsg- 
10” uznano młodszego kontrolera GPK Gdańsk - st. sierż. K. S„ bowiem nie 
dokonał on szczegółowego postawienia zadań żołnierzom ekipy kontrolnej46.

Kolejna ucieczka załogi kutra z łowiska miała miejsce o godz. 23.45 - 
27 lutego 1985 r. Kuter rybacki „Ust-134” wypłynął na łowisko M-9 z portu 
Ustka. Załoga tej jednostki, składająca się z pięciu osób dokonała 1 marca 1985 r. 
ucieczki, wpływając o godz. 18.00 do portu Nekso na Bomholmie.

44 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 40, Sprawozdanie operacyjne MBOP za IV kwartał 
1981 r. z 31.12.1981 r„ s. 1.

45 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 2382, t. 13. Meldunek dowódcy PBWOP płk. Z. Czecha 
do dowódcy WOP o sytuacji na odcinku PBWOP za I kwartał 1982 r. z 15.04.1982 r„ s. 6.

46 ASG Akta DWOP, sygn. nr 2383, t. 10, Opis nielegalnego przekroczenia granicy na kutrze 
„Wsg-10” należącym do Zrzeszenia Rybaków Morskich Oddział w Gdyni z 1.07.1983 r„ s. 1-5.
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Inną metodę ucieczki przez polską granicę morską, z wykorzystaniem 
jednostek pływających, próbowali zastosować obywatele NRD. 11 czerwca 
1985 r. czterech obywateli NRD podjęło próbę wyczarterowania polskiego 
jachtu z Yacht Klubu „Stal” w Gdańsku, a następnie wypłynięcia nim w morze 
niezgodnie z warunkami czarteru. Analiza zaistniałej sytuacji przeprowadzona 
przez pełniącego służbę oficera dyżurnego GPK Gdańsk por. Z. D. wspólnie 
z kierownikiem zmiany GPK Gdynia i poczynione dodatkowe ustalenia dały 
podstawę do przypuszczeń, że osoby te mogły podjąć próbę nielegalnego 
przekroczenia granicy. Przemawiały za tym następujące fakty:

- wymienione osoby przybyły do Polski w celach turystycznych 
w składzie większej grupy, od której się odłączyli;

- samowolnie, niezgodnie z otrzymanym instruktażem, wypełnili 
zgłoszenie wyjścia jachtu w rejs pełnomorski, wyszczególniając w nim 
wszystkie większe porty polskiego wybrzeża oraz port Sassnitz w NRD;

- celowo wprowadzili w błąd przedstawicieli władz klubu twierdząc, 
że posiadają paszporty, których faktycznie nie posiadali, a posługiwali 
się jedynie dokumentami typu dowód osobisty;

- dysponowali wypełnionym niemieckim dziennikiem pokładowym 
i mapami całego Bałtyku;

- podejmowali na terenie Trójmiasta starania o zdobycie bandery NRD.
W związku z powyższym osobom tym nie zezwolono na wypłynięcie 

w rejs, a po konsultacji z władzami granicznymi NRD w dniu 16 czerwca 1985 r. 
przekazano ich stronie niemieckiej. Za właściwą ocenę zaistniałego zdarzenia 
oraz podjęcie trafnych i sprawnych działań profilaktyczno-zapobiegawczych 
dowódca KBWOP wyróżnił oficera WOP nagrodą pieniężną47.

Oprócz kutrów rybackich do ucieczek wykorzystywano także jachty 
bandery PRL, np.: 11 października 1985 r. do portu Ystad w Szwecji zawinął 
i pozostał polski jacht s/y „Wezyr” PZ-907 z Jacht Klubu Polskiego w Gdyni. 
Jednostkę odprawiono na pływanie z wejściem do portu Kołobrzeg, a na 
pokładzie znajdowały się cztery osoby48.

Oceniając możliwości ucieczek z polskiego wybrzeża przy wykorzystaniu 
kutrów rybackich i jednostek sportowo-żeglarskich należy stwierdzić, że środki 
te, ze względu na swoją konstrukcję, stwarzały stosunkowo ograniczone 
możliwości ukrycia się osób i wymagały wtajemniczenia w plany ucieczki 
składu załogi, bądź też posiadania umiejętności związanych z sterowaniem 
kutrem czy jachtem, w przypadku jego zawładnięcia. W tym ostatnim wypadku 
zachodziła również konieczność zneutralizowania załogi, która często stawiała 
opór.

47 ASG Akta KBWOP, sygn. nr2961, t. 3, Kronika KBWOP w Gdańsku załata 1971-1988, s. 13-14.
48 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 152, Ocena przestępczości i zagrożenia granicy 

państwa oraz PSRM za 1985 r. z 9.01.1986 r. wykonana przez st. oficera rozpoznania kmdr, 
por. P. Gussmana, s. 6.
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„DREWNOWCE” - PIERWSZE OKRĘTY 
ZBUDOWANE PRZEZ STOCZNIĘ 

MARYNARKI WOJENNEJ

Od powstania na wybrzeżu Wojsk Ochrony Pogranicza czyniono 
różne starania, aby działania marynarzy tej formacji na Bałtyku 

uczynić skuteczniejszymi. Wysiłki te nie były łatwe. Przyjmowane plany 
okazywały się mało wartościowe w sytuacji braku wyposażenia w odpowiednie 
jednostki pływające. Przez pierwsze dziesięć lat istnienia WOP nie udało się dla 
nich zbudować okrętu patrolowego. Przejmowano w tym czasie do eksploatacji 
tylko kutry i motorówki pochodzące od innych właścicieli. Zagraniczne 
poszukiwania, szczególnie w ZSRR, NRD, a także na Węgrzech, mimo 
początkowo optymistycznych zapowiedzi, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
Taki obraz istniejącego stanu, zapewne uświadomił decydentom w Polsce, 
że najlepszym rozwiązaniem będzie budownictwo własne. Dlatego też 
za sprawą okrętu Kriegsmarine typu „Raumboot” i „OP-201” powstał polski 
projekt okrętu patrolowego typu „9”, który stał się później podstawą 
do kolejnych modyfikacji. Jednak droga do tego była jeszcze daleka.

PROBLEMY Z ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

Odbudowa okrętu „dozorowego”, któremu nadano numer taktyczny 
„OP-201”, przyniosła szereg nowych doświadczeń, nie tylko kierownictwu 
WOP, ale także Stoczni Marynarki Wojennej1. Były one niezwykle przydatne 
w dalszym procesie planowania produkcji i budowy pierwszych, nowych 
okrętów przez tę stocznię.

Można przyjąć, że prace projektowe okrętu „dozorowego” typu „9” 
o wyporności 160 ton rozpoczęły się już w 1953 roku. Zadanie wykonania jego 
wstępnego projektu opartego na odnalezionym kadłubie R-boota otrzymał por.

1 Zob. Zdzisław Misztal, Stocznia Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”. 2011 nr 26, s. 178; 
G. Goryński, Z Kriegsmarine do Wojsk Ochrony Pogranicza. Historia okrętu pogranicza ,Jamno”, 
„Biuletyn Historyczny”, 2011 nr 26, s. 186-203.
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Stanisław Mańkowski. Na początku czerwca tego roku przeprowadził on jego 
dokładne pomiary i przystąpił do prac projektowych. W ślad za tym ukazał się 
rozkaz dowódcy WOP płk. Michała Przońskiego powołujący 7 osobową 
komisję do współpracy z Centralnym Biurem Konstrukcji Okrętowych - 2 
(CBKO-2), która miała przygotować projekt techniczny nowego okrętu. Efekty ich 
pracy miały zostać przedstawione dowódcy WOP do 5 stycznia 1955 r.2.

Nie udało się niestety poznać szczegółów sprawozdania komisji. Cały 
1955 rok został stracony na wymianę korespondencji i różne, mało istotne dla 
budowy sprawy. Dopiero na początku 1956 roku prace przy budowie okrętu 
nabrały właściwego tempa. Stało się to zapewne za sprawą pisma dowódcy 
WOP do zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego gen. dyw. Bronisława Półturzyckiego. Płk Jurewicz meldował 
w nim, że prace przygotowawcze przy budowie prototypu jednostki „9” 
„posuwają się bardzo wolno. W tej sprawie odbywają się konferencje 
i wymiana pism, ale faktycznie do budowy jednostki nie przystąpiono”. Według 
dowódcy WOP taki stan zaistniał dlatego, że „poszczególne Ministerstwa, które 
winny współpracować ze Stocznią Marynarki Wojennej nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków ponieważ brak jest oficjalnego dokumentu, który 
zobowiązywałby je do kooperacji. Istniejąca Uchwała Prezydium Rządu 
nr 193/s z marca 1955 r. o budowie prototypu jednostki „9” nie zobowiązuje 
poszczególnych resortów gospodarczych do kooperacji ze Stocznią Marynarki 
Wojennej”3. Na zakończenie płk Jurewicz prosił gen. Półturzyckiego 
o zobowiązanie odpowiednich ministerstw do ścisłej kooperacji ze Stocznią 
MW oraz przyśpieszenie podjęcia przez Prezydium Rządu uchwały w sprawie 
budowy okrętów dla potrzeb WOP, która zobowiązując odpowiedzialne resorty 
do ich budowy zakończy zbędne rozmowy i zapewni realizację ustalonego 
programu budowy.

10 stycznia 1956 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli 
WOP i Stoczni MW, na którym starano się wyjaśnić powody opóźniające 
budowę prototypu jednostki typu „9”. Przedstawiciele SMW - kpt. Tadeusz 
Buczkowski i inż. Zdzisław Zięba wskazali ich siedem. Były to braki: umowy 
na budowę prototypu jednostki typu „9” oraz umowy perspektywicznej, które 
nie pozwalały na prawidłowe opracowanie i realizację planu budowy oraz brak 
zabezpieczenia materiałowego budowy, które w okresie jego sporządzania 
zostało zakwestionowane przez sztab Tyłów Wojska Polskiego. Brakowało też 
ostatecznej, zatwierdzonej koncepcji sposobu wodowania okrętu oraz nie 
uregulowano warunków płatności za dokumentację na te urządzenia. 
Nieterminowym okazało się Biuro Projektowe CBKO-2, które sporządzało 

2 W skład komisji weszli: kmdr Aleksiejew (przewodniczący), kmdr por. Kriuczkow, kmdr por. 
Szigarow, mjr Butkiewicz, kpt. Konopka, por. Olasek i por. Mańkowski. Archiwum Straży 
Granicznej w Szczecinie (dalej ASG), sygn. 619/19, k. 190, Zarządzenie dowódcy WOP 
(bez numeru i daty).

3 Ibidem, sygn. 619/19, k, 6, Pismo nr M-031 dowódcy WOP z 2.01.1956 r.
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dokumentację na wspomniany prototyp i nie dotrzymało umownego terminu 
wykonania jej na 31 grudnia 1955 roku. Termin ten biuro przedłużyło o półtora 
miesiąca (do 15 lutego), a szczegółowe zestawienie potrzebnych materiałów 
zostało dostarczone stoczni dopiero 5 stycznia 1956 roku. Nieuregulowana była 
także ostateczna koncepcja technologii budowy kadłuba jednostek typu „9”. 
Narzucona przez Biuro Projektowe technologia „do góry stępką”, była nie 
do przyjęcia przez SMW. Wobec tego CBKO-2 dopiero na początku stycznia 
przystąpiło do opracowania nowej technologii, w myśl uzgodnionych 
z wykonawcą warunków. Przedstawiciele SMW zgłosili także brak zarządzenia, 
które określałoby stoczni kooperantów na poszczególne elementy wyposażenia 
okrętów. Wskazali także na nieustaloną jeszcze kwestię budowy seryjnej. 
Zlecenie na budowę dwóch dalszych okrętów typu „9” wysłane 10 października 
1955 roku przez WOP do Zarządu Techniki i Uzbrojenia MW nie dotarło do 
wykonawcy. Kierownictwo Stoczni MW wobec powyższego, opierając się 
tylko na zleceniu przygotowania budowy, nie było zorientowane, jaki front 
robót pod budowę kadłubów należy przygotować. WOP - według jego 
przedstawicieli, czynił starania o sfinalizowanie uzgodnień i podpisanie 
powyższej umowy. Jednak Zarząd Techniki i Uzbrojenia MW nie zaakceptował 
jej i w połowie listopada 1955 roku przesłał nową. Po uzgodnieniach 
i poprawkach w Zespole Wojskowym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego (ZW PKPG) podpisano ją i skierowano do dyrekcji SMW4.

W tym czasie zapadały także istotne dla budowy decyzje finansowe. 
Decyzją przewodniczącego PKPG z 22 grudnia 1955 roku koszty wszelkich 
inwestycji związanych z budową jednostek „9” należało pokryć z funduszu 
inwestycyjnego MON. Starająca się o środki finansowe SMW na urządzenia 
konieczne do budowy tych jednostek winna wystąpić do Zarządu Inwestycji 
i Budownictwa MON z wnioskiem o włączenie do „tytułu SMW nowego 
składnika - urządzenie do wodowania i wyposażenia szopy produkcyjnej na 
sumę 1.000.000 złotych”. Uchwała w tej sprawie została podjęta 19 marca 
1955 roku, a sprawę miał pilotować płk Stachyra. Także w kwestii kooperacji 
na budowę tych jednostek zapadły wiążące decyzje. Otóż SMW winna zwrócić 
się do ministra przemysłu maszynowego, który na konferencji 25 marca 
1955 roku zobowiązał się do zabezpieczenia kooperacji zgodnie z wykazem 
przedstawionym przez PKPG. 10 stycznia 1956 roku dyrektor CZPO 
Nowakowski podtrzymał swoje stanowisko dotyczące wykonania elementów 
klejonych do tego okrętu w Stoczni Północnej. Natomiast w sprawie ukończenia 
dokumentacji technicznej, zdaniem przedstawiciela ZW PKPG ppłk. Łajkowskiego, 
jego instytucja miała użyć „swojego wpływu, aby zmusić CBKO-2” 
do przyśpieszenia prac5.

4 AMW/SMW, sygn. 2096/60/20, k. 31, Notatka służbowa nr 0126 spisana 10.01.1956 r.
5 Ibidem, k. 30, Notatka służbowa nr 0125 z 20.01.1956 r.
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20 stycznia 1956 roku podpisano umowę na budowę prototypu okrętu 
dozorowego typu „9” na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
opracowanej przez CBKO-2. Stocznia MW zobowiązała się wybudować ten 
prototyp do 15 marca 1957 roku. Koszt orientacyjny okrętu umawiające się 
strony ustaliły na sumę 6.450.000 złotych, jednak ostateczny koszt budowy 
ustalony zostanie później na podstawie kalkulacji wynikowej Stoczni MW6. 
Jego wyposażenie specjalne pochodzące z importu zawierał wykaz 
na załączniku nr 4 do niniejszej umowy, który to zobowiązał się dostarczyć 
armator, czyli WOP7 - (załącznik 1). Jego wartość, choć w znaczący sposób 
podwyższała cenę okrętu, niestety trudna była do oszacowania.

Zawarta umowa to kompromisowe wyjście dla obydwu stron. 
Wcześniejsze ustalenia (uchwała nr 193/s z 5 marca 1955) zakładały 
zbudowanie prototypu do końca 1956 roku. Stocznia natomiast zaproponowała 
nowy, bardziej realny termin „15 miesięcy od daty podpisania umowy”. Innym 
spornym problemem były koszty tego przedsięwzięcia. Według SMW 
proponowano przyjąć 6,5 min złotych, chociaż należało je zwiększyć przed 
rozpoczęciem budowy o prawie 2 min. Tę dodatkową sumę dyrekcja SMW 
zamierzała przeznaczyć na: zagospodarowanie placu budowy - wybudowanie 
urządzenia do wodowania oraz ukończenie szopy szkutniczej8.

Pilną sprawą do załatwienia w tym czasie było także zwiększenie 
zatrudnienia w Stoczni „niezbędnej liczby pracowników technicznych 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, jak również pracowników fizycznych”. 
Aby przystąpić do realizacji tego poważnego projektu Marynarka Wojenna 
musiała wystąpić do szefa Departamentu Finansów MON o zwiększenie etatu 
Stoczni MW o 25 pracowników: 11 pionu inżynieryjno-technicznego, 12 robotników 
i 2 strażaków. Budowa okrętów typu „9” wymogła zwiększenia obsady 
w następujących działach: Kontroli Technicznej (dwóch inżynierów kontrolerów 
oraz sześciu brakarzy według specjalności) do „ścisłej kontroli” materiałów 
i półfabrykatów użytych do budowy, jak również sprawdzania samego 
wykonawstwa w poszczególnych etapach produkcji. Sekcję Technologiczną, 
która miała za zadanie opracowywanie dokumentacji warsztatowej nowej 
budowy, planowano rozbudować o trzech inżynierów technologów i dwóch 
techników technologów. SMW, jako zakład remontowy, musiała przyjąć system 
budowy przemysłowej i koniecznością stało się rozwinięcie kooperacji z innymi 
zakładami. Wobec powyższego wzmocnić należało sekcję kooperacji, 

6 Umowę podpisali: w imieniu WOP - dowódca JW 3075 - II kmdr Aleksiejew, a Stocznię MW 
reprezentowali: jej dyrektor kmdr ppor. Mieczysław Wojtan i Antoni Janiak - zastępca 
dyrektora SMW. Archiwum Marynarki Wojennej, Zespół Stoczni Marynarki Wojennej, (dalej 
AMW/SMW), sygn. 2096/60/20, k. 11-14, Umowa.

7 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 16-17, Załącznik nr 4 do umowy na budowę prototypu jednostki 
typu „9”.

8 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 1-3, Pismo dyrektora SMW nr 048 z 9.01.1956 r. do dowódcy 
JW 3075-11.
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zwiększając ją o dwóch techników kooperacji oraz trzech pracowników 
w magazynie kompletacyjnym i podporządkować ją głównemu inżynierowi. 
Utworzyć trzeba było także Oddział Trasemi podległy Wydziałowi Szkutniczo- 
-Stolarskiemu z obsadą mistrza i trzech traserów. Ponadto w Wydziale 
Elektrycznym potrzebowano starszego majstra elektryka9.

Innym problemem do pilnego rozwiązania była kwestia sklejenia stępki 
i dziobnicy. Rozmawiali o tym inżynierowie SMW i dyrekcji Stoczni Północnej 
8 stycznia 1956 roku. Ustalono wówczas niewiele. Stocznia Północna, według 
jej pracowników, nie miała możliwości sklejenia w roku 1956 i w latach 
następnych stępki oraz dziobnicy na własnym terenie. Przedstawiciele tej 
stoczni skłonni byli delegować w drugim kwartale 1956 roku do SMW swoich 
pracowników, aby na miejscu wykonali te prace. W sprawie klejenia 
pozostałych elementów przez Stocznię Północną na własnym terenie, to mieli 
się oni wypowiedzieć do 15 marca 1956 roku, czyli za trzy miesiące. 
Na spotkaniu tym ustalono jeszcze, że pracownicy SMW dostarczą szablony 
stępki i dziobnicy, a Stocznia Północna zabezpieczy potrzebną ilość kleju 
WIAM-B3 lub AG do sklejenia 2 kompletów. Zlecenie oraz dokumentację 
technologiczną SMW miała przesłać do końca stycznia 1956 roku. Dyrekcja 
Stoczni Północnej wypowiedziała się negatywnie w sprawie możliwości 
kooperacji z SMW w 1957 roku i latach następnych10 11.

25 stycznia 1956 roku doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli 
Marynarki Wojennej, Centralnego Zarządu Przemysłu Okrętowego (CZPO), 
CBKO-2 oraz Stoczni MW w sprawie wykonania przez Stocznię Północną 
w Gdańsku stępki i dziobnicy. Było ono bardziej konstruktywne od poprzedniego 
i zapadły na nim już konkretne decyzje. Ustalono, że do 28 stycznia Stocznia 
MW dostarczy do Stoczni Północnej dokumentację do wykonania stępki 
i dziobnicy, a do 30 stycznia: szablony, oprzyrządowanie i drewno na jeden 
komplet tych elementów. Ponadto miała ona do 5 lutego przesłać do Gdańska 
technologa, by uzgodnić ich obróbkę. Stocznia Północna natomiast wykona 
do 15 kwietnia 1956 roku stępkę i dziobnicę (suszenie, klejenie oraz obróbkę). 
Ponadto miała ona w porozumieniu z SMW oddelegować dwóch pracowników 
w celu przeszkolenia pracowników SMW w klejeniu drobnych detali. Miała 
także wspólnie z SMW wysłać specjalistów do Elbląga, w celu sprawdzenia 
możliwości klejenia stępek i dziobnie w tamtejszych zakładach".

9 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 18-20, Pismo szefa Zarządu Techniki i Uzbrojenia MW nr 0355 
z 27.02.1956 r. do Departamentu Finansów MON.

10 W rozmowach uczestniczyli: ze strony Stoczni Północnej - jej dyrektor Henryk Pazderski, 
główny inżynier mgr inż. Zbigniew Bezłowski, zastępca gł. inż. do spraw kooperacji inż. 
Ludwik Schmid oraz szef produkcji inż. Marian Iwankiewicz. SMW reprezentowali 
inż.: Tadeusz Buczkowski, Zdzisław Zięba i Józef Uczyński. Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 52, 
Notatka służbowa spisana 8.12.1955 r.

11 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 44, Protokół spisany 25.01.1956 r. w Stoczni Północnej.
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Tego samego dnia (25 stycznia 1956 roku) zastępca przewodniczącego 
PKPG płk Mikołaj Grajworoński skierował pismo do ministra przemysłu 
maszynowego w sprawie udzielenia najdalej idącej pomocy SMW ze strony 
przede wszystkim Centralnego Zarządu Przemysłu Okrętowego i podległych 
temu Zarządowi zakładów, jak również i innych Centralnych Zarządów, które 
będą realizowały dostawy kooperacyjne dla SMW. Płk Grajworoński 
informował ministra, że SMW przystępuje do uruchomienia produkcji okrętów 
dozorowych przeznaczonych dla WOP, a ich budowa będzie prowadzona na 
podstawie opracowanej po raz pierwszy w Polsce dokumentacji technicznej na 
jednostkę wojenną12. Dokumentację tę opracowało CBKO-2. Wskazał on także, 
że SMW dotychczas była zakładem remontowym. Dlatego będzie ona miała 
szereg trudności z przygotowaniem rozruchu tej produkcji. Ponadto informował 
ministra Fidelskiego, że już 25 marca 1955 roku, czyli prawie dziesięć miesięcy 
temu, na konferencji odbytej z Zespole Wojskowym PKPG omówiono 
przygotowanie produkcji okrętów dozorowych. Ustalono wówczas zasadniczo 
zakres kooperacji ze strony CZPO, ale do chwili obecnej nie przystąpiono 
jeszcze do realizacji dostaw. Sygnalizował także, że elementy takie jak, stępka i 
dziobnica potrzebne w pierwszej fazie budowy okrętu, nie zostały jeszcze 
przyjęte do wykonania przez Stocznię Północną. Płk Grajworoński uznał 
również, że jedynie ścisła współpraca CBKO-2 i innych stoczni przemysłu 
okrętowego z SMW jest warunkiem wywiązania się jej z nałożonego na tę 
stocznię poważnego zadania - uruchomienia produkcji okrętów dozorowych13.

Nieco światła na problem klejenia stępki rzuca pismo CZPO z 9 lutego 
1956 r. skierowane do dyrektora SMW. Wskazano w nim, że zobowiązanie 
wspomożenia stoczni w klejeniu stępki oraz wykonania niektórych urządzeń 
elektrycznych wykonywanych przez podległy CZPO zakład Nil jest nadal 
aktualne. Podkreślono w nim jednak, że CZPO nie zobowiązało się do 
dostarczenia całego sprzętu i wyposażenia ujętego w wykazie przesłanym przez 
SMW pismem z 14 stycznia 1956 roku. Przedstawiciel CZPO informował 
dyrektora SMW, że sprawę wykonania pierwszej stępki na jednostkę „9” uważa 
„za załatwioną”, lecz termin wykonania klejenia i obróbki przez Stocznię 
Północną uzależniono od terminowego dostarczenia przez MW oprzyrządowania 
do klejenia oraz drewna. Zwrócono jednocześnie dyrektorowi uwagę, że mimo 
zobowiązania SMW ujętego w notatce z 25 stycznia, oprzyrządowanie oraz 
drewno na stępkę nie zostało dostarczone w ustalonym terminie do Stoczni 
Północnej. Termin klejenia drugiej stępki należało uzgodnić ze Stocznią 
Północną a termin realizacji według CZPO nie powinien być dłuższy niż trzy 
miesiące od dostawy drewna. Natomiast ze sprawą zaopatrzenia w drobne 
wyposażenie okrętowe należało zwracać się z zamówieniami i dokumentacją 

12 Zapewne płk Grajworoński miał na myśli okres po drugiej wojnie światowej, gdyż przed wojną 
Stocznia w Modlinie budowała okręty dla PMW.

13 AMW/SMW, sygn. 2096/60/20, k. 33, Pismo zastępcy przewodniczącego PKPG 
nr ZW/14/35/0127 z 25.01.1956 r. do Min. Przemysłu Okrętowego.
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techniczną do dyrektora Delegatury CZPO w Gdańsku14.
Z przytoczonych dokumentów wynika, że początkowa niechęć 

do efektywnej współpracy i kooperacji ze Stocznią MW ze strony cywilnych 
podmiotów przemysłu stoczniowego została po interwencjach przełamana. 
Wynikała ona być może także z braku doświadczenia nowego podmiotu 
na rynku budowy okrętów. Tak zwana gospodarka nakazowo-rozdzielcza 
wymagała i w tym przypadku mnóstwa biurokratycznych pism, konferencji 
i zabiegów.

NIEŁATWA KOOPERACJA I TRUDNA BUDOWA- 
CZYLI WALKA Z CZASEM

Czynione przez Stocznię MW oraz inne instytucje starania, aby rozpocząć 
wreszcie budowę prototypowej jednostki typu „9”, mimo że odnosiły skutek, 
to sprawiały jeszcze sporo problemów. Wynikały one z braku dochowania 
terminowości w wykonaniu i przekazaniu przez Stocznię Północną stępki 
i dziobnicy. Pewne opóźnienia spowodowane były także przez zainteresowanego, 
czyli SMW, a wynikały one z nowego problemu. Była nim odpowiednia tarcica 
dębowa na zamówione elementy. Zgodnie z ustaleniami między stoczniami 
miała ona trafić do wykonawcy do końca stycznia 1956 roku. Faktycznie tak się 
stało. 30 stycznia pracownicy Stoczni Północnej odebrali ze SMW 14 metrów 
sześciennych tarcicy dębowej, według gatunków i specyfikacji materiałowej 
CBKO-2, wybranej z nadwyżką przez swojego brakarza. Na początku maja, 
na życzenie Stoczni Północnej, dostarczono jeszcze 5 m3 tarcicy, gdyż 
z przekazanych 14 m3 wykrojono „zdatnego” materiału do klejenia około 2 m3, 
wystarczył on tylko na sklejenie dziobnicy i kilku metrów stępki. Dodać tu 
należy, że uzgodniony termin na przekazanie tych elementów przypadał 
w połowie kwietnia 1956 roku, czyli miesiąc po tym terminie wspomnianych 
elementów jeszcze nie było. Kierownictwo Stoczni Północnej ten stan 
tłumaczyło „zbyt wygórowanymi wymaganiami instrukcji CBKO-2 wzorowanej 
na licencji radzieckiej dostosowanej do elementów klejonych o znacznie 
mniejszych gabarytach”. Aby przełamać powstały impas dyrekcja SMW 
zorganizowała konsultacje przedstawicieli Stoczni Północnej CBKO-2 oraz 
armatora, na której zaproponowano złagodzenie wymogów instrukcyjnych 
w doborze i sposobie klejenia. Sprawa pozostała na pewien czas otwarta, gdyż 
CBKO-2 zobowiązało się wypowiedzieć za kilka dni, po dokładnej analizie 
problemu. Dyrektor kmdr ppor. Mieczysław Wojtan w piśmie do szefa Zarządu 
Techniki i Uzbrojenia MW wyraził obawy, że CBKO-2 wobec braku 
dostatecznego doświadczenia w klejeniu dużych elementów nie złagodzi norm, 
a wobec tego wyniknie konieczność dodatkowej wysyłki tarcicy dębowej w ilości 
pięciokrotnie większej niż planowano. SMW - według niego - nie posiadała 

14 Ibidem, k. 34, Pismo CZPO nr DW/0107 z 9.02.1956 r. do dyrektora SMW.
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w magazynie takiej ilości drewna i nie miała możliwości otrzymania w 1956 r. 
przesuszonej tarcicy dębowej, nadającej się do klejenia elementów dwóch 
jednostek, przy takim reżimie materiałowym. Według Wojtana oraz w opinii 
specjalistów ze Stoczni Północnej normy instrukcyjne CBKO-2 są „zbyt ostre 
i powodują nieuzasadnione technicznie marnotrawstwo drewna najwyższej 
klasy”. Problem ten dyrektorowi SMW był niezrozumiały jeszcze z innego 
powodu, który wskazywał szefowi ZTiU MW. Był nim postęp w pracy nad 
stępką. Według niego, Stocznia Północna zapewniała go o terminowym 
dostarczeniu stępki, nie sygnalizując dotąd o żadnych brakach materiałowych, 
zgłaszając je dopiero „w przeddzień przystąpienia do klejenia”. Sygnalizując 
powyższe trudności kmdr ppor. Wojtan informował także, że SMW nie posiada 
odpowiednio suchego drewna pierwszej i drugiej klasy, nadającego się do 
klejenia bez długotrwałego suszenia w suszami. Ponadto meldował on, że 
po pokonaniu trudności materiałowych i technologicznych budowa stalowej 
konstrukcji kadłuba jednostki „9” przebiegała sprawnie. Termin ustawienia 
sekcji stalowych na stępce drewnianej 1 czerwca - według niego - był realny, 
gdyby jeszcze w maju sklejona stępka trafiła do stoczni. Według Wojtana, 
przedłużanie wykonania stępki na jednostkę prototypową wpłynie na dalsze 
przedłużenie terminu jej zbudowania i przekazania użytkownikowi. Wobec 
takiego stanu, wnioskował o interwencję szefa ZTiU MW w PKPG, aby 
przyśpieszyć prace przy wykonywanej stępce oraz kolejnych jednostkach. 
Proponował on, aby uniknąć w przyszłości podejrzeń lub niedomówień 
przekreślających terminy dostaw elementów klejonych Stocznia Północna 
powinna zaplanować na rok 1957 i następne lata odpowiedni materiał 
i wykonać z niego wszystkie elementy wraz z obróbką15.

14 maja 1956 roku, o czym już wspomniano, odbyły się w SMW 
konsultacje w sprawie trudności materiałowych, czyli o wyborze odpowiedniej 
tarcicy dębowej. W efekcie chodziło o obniżenie norm jakości drewna na stępkę 
i dziobnicę. Zaproponowano wówczas następujące rozwiązania:

- nie ograniczać grubości desek na stępkę, przy czym maksymalna ich 
grubość może wynosić ok. 40 mm;

- w wyjątkowych wypadkach dopuścić zejście dwóch styków w sąsiednich 
warstwach, z tym, że na długości muszą one przebiegać w przeciwnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu stępki i dziobnicy;

- styki (na szerokości) w sąsiednich dwóch warstwach nie mogą się 
pokrywać (w instrukcji w co trzeciej warstwie);

- można sklejać ze sobą obrzynane deski zbieżnie. Wykluczyć biel. Sęki 
chore i wypadające należy zakołkować na klej;

15 Dekretacja z datą 16.05.br. na piśmie była następująca - „Dyrektor Stoczni, przygotować 
projekt pisma w tej sprawie do ministra obrony narodowej i do gen. Półturzyckiego z odpisem 
do CZPO. Projekty pism przedstawić do 19.05.1956 r.”. Ibidem, k. 84-85; Pismo dyrektora 
SMW nr 0785 z 16.05.1056 r. do szefa ZTiU MW.
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- jeśli po obróbce okaże się wada, należy usunąć ją i zaprawić na klej;
- dopuścić stosowanie drewna pierwszej do trzeciej klasy jakości .16
Problem zwłoki z wykonaniem klejenia stępki i dziobnicy, które miały 

być przekazane SMW do 15 kwietnia 1956 roku, znalazły odzwierciedlenie 
w korespondencji ZW PKPG do dyrektora CZPO. Dyrektor Departamentu I 
Z. Ostrowski komunikował to dyrektorowi Nowakowskiemu, jednocześnie 
prosząc go o starania, aby Stocznia Północna „dołożyła wszelkich starań, celem 
wykonania omawianej stępki w maju br.”17.

Mimo tylu monitów i wielu zapewnień o dotrzymaniu terminu, 
wykonanie stępki dla SMW przeciągało się. W połowie lipca 1956 roku głos 
w tej sprawie zabrał dowódca MW (wz. kadm. Jan Wiśniewski), kierując pismo 
do zastępcy przewodniczącego PKPG. Informował on w nim gen. dyw. 
Półturzyckiego o trudnościach w kooperacji, jakie spotykały SMW: „Konferencje 
i narady zmierzały do usprawnienia organizacji budowy, a szczególnie 
zabezpieczenia dostaw materiałowych i kooperacji. Podległy mnie zakład SMW 
mimo zapewnień na konferencji w PKPG 25 marca 1955 r. oraz następnych 
otrzymał stępkę na jednostkę prototypową w stanie surowym 4 lipca 1956 r. 
Na konferencji w PKPG 19 stycznia 1956 r. ustalono termin wykonania prototypu 
na 15 marca 1957 r. przy zapewnieniu CZPO, że stępka zostanie wykonana 
przez Stocznię Północną do 15 kwietnia 1956 r.” - relacjonował dowódca MW. 
Informował on także, że Stocznia Północna pismem z 4 lipca 1956 roku 
odmówiła wykonania drugiego kompletu elementów klejonych dla jednostek 
„9”. W celu zapewnienia SMW dalszego wykonawstwa prac przy jednostce 
prototypowej oraz dla zabezpieczenia budowy następnych jednostek dla WOP, 
zgodnie z uzgodnionym projektem Uchwały Prezydium Rządu, kadm. 
Wiśniewski poprosił gen. Półturzyckiego o:

- przyśpieszenie zatwierdzenia projektu Uchwały Prezydium Rządu 
dotyczącej budowy jednostek dozorowych oraz zapewnienie realizacji 
zobowiązań przez zakłady kooperujące;

- zobowiązanie Stoczni Północnej do wykonania kompletu elementów 
klejonych na drugą stępkę w terminie do 1 listopada 1956 roku 
w stanie „obrobionym” z własnego materiału;

- zobowiązanie CBKO-2 do wykonania przeróbki dokumentacji do 1 września 
1956 roku zgodnie z pismem WOP z 21 czerwca, zmiany dotyczyć miały 
wszystkich urządzeń radiowych instalowanych na okrętach dozorowych 
(szerzej o tym będzie w problematyce dotyczącej łączności);

- zobowiązanie CZPO do zwołania konferencji z udziałem ekspertów od 
drewna do 15 sierpnia 1956 roku w celu zapobieżenia marnotrawstwu 
drewna dębowego przy wykonaniu klejonej stępki i dziobnicy .18

16 W spotkaniu uczestniczyli z CBKO-2 Zbigniew Jędrzejewski, ze Stoczni Północnej inż. 
Wacław Żywno, z SMW inż. Zdzisław Zięba, a armatora reprezentował inż. Zbigniew 
Dąbrowski. Ibidem, k. 86; Notatka służbowa spisana w SMW 14.05.1956 r.

17 Ibidem, k. 57; Pismo dyrektora Departamentu I ZW PKPG do dyrektora CZPO z 13.04.1956 r.
18 Ibidem, k. 93, Pismo dowódcy MW nr 001058 z 16.07.1956 r. do zastępcy przewodniczącego PKPG.
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Sprawę drewna szybko podjęła PKPG. Dyrektor Z. Ostrowski w piśmie 
do szefa ZTiU MW kmdr. por. Parola zwrócił się o pilne przekazanie danych 
dotyczących norm zużycia tarcicy na jednostki „9” oraz pełnego zapotrzebo
wania na tarcicę, z podziałem na klasy oraz wyszczególnieniem tarcicy 
szkutniczej, w poszczególnych latach pięciolatki na te jednostki19.

Przytoczona wyżej treść korespondencji ujawnia istniejącą niechęć 
do współpracy zakładów cywilnych ze stocznią wojskową. Pokazuje także 
biurokratyczne mechanizmy funkcjonowania „socjalistycznej” gospodarki. 
O wszystkim, nawet o klejeniu stępki - zdawałoby się niewielkiego elementu, 
decydowano w Warszawie. Bez „papierka” nie było możliwe normalne 
funkcjonowanie gospodarki.

NOWE UMOWY

Mimo istniejących trudności w budowie jednostki prototypowej typu „9” 
dowództwo WOP zdecydowało się na podpisanie nowej umowy na dwa kolejne 
takie okręty. Dokument w tej sprawie w Warszawie podpisali 25 lipca 1956 r. 
zastępca dowódcy WOP kmdr Wiaczesław Aleksiejew, który za kilka dni 
opuścił Polskę i wyjechał na stałe do ZSRR oraz dyrektor kmdr ppor. 
Mieczysław Wojtan, który także niebawem opuścił zajmowane stanowisko. 
Przedmiotem umowy było zamówienie - wybudowanie dwóch okrętów20 
dozorowych typu „9” na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej 
i poprawionej w trakcie budowy prototypu przez CBKO-2. Pierwszy z tych 
okrętów miał powstać do 31 sierpnia 1957 roku, a drugi do końca tego roku. 
Wysokość kosztów budowy (orientacyjną), miano ustalić dodatkowym 
porozumieniem po wykonaniu i rozliczeniu budowy prototypu. Ostateczny 
nakład miał być ustalony na podstawie kalkulacji wynikowej. Orientacyjną 
wysokość kosztów na tę inwestycję SMW oszacowała na 11.175.000 złotych, 
z czego 11.000.000 (5.500.000 za okręt) miała pochłonąć budowa tych 
okrętów21.

Podpisanie kolejnej umowy na budowę dwóch okrętów dozorowych typu 
„9” pozwoliło SMW doskonalić proces produkcji i w konsekwencji przyczyniło 
się do jej rozwoju. Te zmiany zapewne nie były łatwe, gdyż budowa okrętów 
była nową dziedziną działalności produkcyjnej tej stoczni. Dlatego też od wielu 
jej pracowników wymagało to doskonalenia i ciągłego podnoszenia własnych 
umiejętności. Mimo trudności kooperacyjnych prototypowa jednostka powstawała 
i nabierała realnych kształtów.

19 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 113, Pismo dyrektora Departamentu I ZW PKPG nr 01123 
z 26.07.1956 r. do szefa ZTiU MW.

20 Odstąpiono od nazewnictwa jednostki pływające.
21 AMW/SMW, sygn. 2096/60/20, k. 98-102, Umowa.
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Do końca 1956 roku stoczniowcy na prototypie (numer budowy „9/1”) 
wykonali:

- montaż i prostowanie kadłuba stalowego oraz prześwietlanie spoin;
- montaż fundamentów silników głównych oraz drobnych fundamentów 

pod mechanizmy;
- montaż zamocowań dla aparatury elektrycznej w maszynowni;
- zbrojenie wręgów, wzdłużników i grodzi;
- montaż ramy i poszycia lustra rufowego, podkładników, obramowań 

luków i wypełnienie pokładu;
- sklejanie i obróbka wzdłużników burtowych, przypokładowych 

i odbojnic;
- montaż drewnianych wiązań wzdłużnych kadłuba oraz wypełnień;
- wytoczenie i obróbka zewnętrzna klejonych pochew wałów;
- wykonanie kompletu zbiorników, kompletu 11 drzwi wodoszczelnych 

oraz drobnych elementów wyposażenia;
- zakończono produkcję kompletu tablic i skrzynek elektrycznych.
Ogółem przepracowano 152.971 normogodzin, osiągając 55% zaawansowania 

w wykonaniu okrętu. Na drugiej jednostce (budowa nr „9/2”) przepracowano 
ogółem 26.700 normogodzin, osiągając 13% gotowość. Dokończono na niej 
montaż wzdłużników dennych i obłowych, wykonano grodzie zbrojone. 
Zakończono montaż sekcji kadłuba stalowego na stępce montażowej. 
Wykonano także: zbiorniki ną wodę słodką sklejanie wzdłużników drewnianych, 
obróbkę pochew wałów oraz zbrojenie ram wręgowych. Największe trudności, 
z jakim spotkali się stoczniowcy podczas budowy prototypu, ujawniły się 
w czasie spawania kadłuba. Wysokie wymagania jakości spawów, których 
prześwietlenie zlecono Politechnice, przerastały kwalifikacje spawaczy. Ponadto 
Stocznia Północna, co nie było nowością opóźniła o ok. półtora miesiąca 
wykonanie stępki na jednostkę 9/2, a huta opóźniała dostawę wałów śrubowych. 
Zaawansowane były także prace nad oprzyrządowaniem do budowy serii tych 
okrętów. Wykonano: część podwodną slipu do wodowania jednostki, matryce 
do tłoczenia drzwi i oprzyrządowanie do wiercenia pochew wału oraz zakończono 
pracę przy torowisku, a część mechaniczną slipu wykonano w 70%22.

Był to mimo wszystko istotny postęp w stosunku do trzeciego kwartału. 
Wówczas wpływ na opóźnienia mała zwłoka w dostarczeniu przez Stocznię 
Północną elementów klejonych - szczególnie stępki, a także mała ilość 
robotników w niektórych działach, szczególnie doświadczonych kadłubowców. 
Jak raportował w październiku 1956 roku dyrektor Wojtan, „stocznia ma 
poważne trudności z naborem kwalifikowanych kadr. Brak doświadczenia przy 
budowie nowych jednostek oraz często nie terminowe dostawy materiałów 
z powodu reorganizacji sposobu zaopatrywania stoczni stwarzają dalsze 

22 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 2-4, Sprawozdanie kwartalne z przebiegu budowy jednostek „9”.
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trudności w realizacji budowy” - podsumowywał23.
Jeśli cofnąć się jeszcze o trzy miesiące do lipca 1956 roku, to można było 

dostrzec, że mimo sporych trudności SMW wykorzystywała czas na wykonywanie 
różnych elementów prototypu, osiągając w drugim kwartale tego roku ok. 20% 
przyrostu gotowości jednostki. Dla porównania 1 kwietnia wynosił on 2,58%. 
W połowie roku roboty na kadłubie stalowym były już na ukończeniu 
i przystąpiono do montażu sekcji konstrukcji stalowych. Równolegle 
przygotowywano elementy wyposażeniowe tak, aby po ukończeniu montażu 
poszycia drewnianego, większość wyposażenia była gotowa do zamontowania 
na jednostce. Elementy kadłuba montowano z uchwytami, wspornikami, 
przejściami grodziowymi w celu przyśpieszenia w przyszłości montażu 
wyposażenia. Najwięcej pracy w tym okresie, z ogólnej 44.040 normogodzin, 
poświęcono budowie kadłuba - 30.065. Prowadzono także prace na innym 
odcinku, przygotowując stocznię do budowy kolejnych okrętów tej serii. 
Wykonano stalową makietę stępki do montażu sekcji oraz stół do montażu ram 
wręgowych. Przygotowano komplet pras do klejenia elementów drewnianych, 
szereg tłoczników i drobnego oprzyrządowania oraz komplet szablonów 
wręgowych i denników dla stępki i dziobnicy. Rozpoczęto także prace przy 
urządzeniu do wodowania. Zabezpieczenie produkcji nie było całkowite. 
Problemy były z drewnem i materiałami hutniczymi. Stocznia miała 
zabezpieczone drewno na prototyp. Były natomiast trudności z otrzymaniem 
materiału na stępkę i dziobnicę drugiego okrętu, ze względu na wysokie 
wymagania jakościowe oraz z drewnem szkutniczym. Według danych SMW 
na pierwszą stępkę i dziobnicę Stocznia Północna zużyła trzykrotnie więcej 
drewna niż przewidywała dokumentacja techniczna. Nie najlepiej było także 
z wyrobami technicznymi. Blachy i kształtniki stocznia miała zagwarantowane 
na prototyp i następną jednostkę. Trudności były z niektórymi rurami stalowymi, 
z powodu późnego otrzymywania właściwych wykazów materiałowych. 
Poważne kłopoty SMW miała z otrzymaniem płyt gumoidalnych ryflowanych, 
względnie aluminiowych ryflowanych. Tych płyt nie produkowano jeszcze 
w Polsce i należało je zastąpić aluminiowymi płytami ryflowanymi, które nie 
były zaplanowane. Nie miała możliwości pozyskania płyt korkowych oraz 
korka drobno granulowanego. W sprawozdaniu z budowy do szefa Zarządu 
Techniki i Uzbrojenia MW dyrektor Wojtan sygnalizował szereg kłopotów 
i nieprawidłowości. O materiałowych była już mowa. Główną trudność 
stoczniowcom sprawiały elementy, które w dokumentacji określano jako 
wyroby gotowe. Nie można było ich zamówić, gdyż wzięte z dokumentacji 

23 W SMW przeprowadzono dochodzenie w sprawie opóźnienia w budowie „9/1”. W konkluzji 
dochodzenia zanotowano, że zostało ono spowodowane „niewłaściwym zorganizowaniem 
nowej produkcji (odpowiednio wczesnego jej przygotowania). Brakiem osobnej załogi, jak 
spawaczy i kadłubowców”. Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 135-137, Sprawozdanie kwartalne 
z przebiegu budowy jednostki t. „9” oraz k. 138; Sprawozdanie z przeprowadzonego 
dochodzenia w sprawie nie wykonania zaplanowanych liczby godzin korekty planu na wrzesień.
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licencyjnej nie były typowe w przemyśle stoczniowym. Kolejną, stanowił brak 
odpowiedniej liczy fachowców warsztatowych oraz późne, zdaniem Wojtana, 
zatwierdzenie etatów pracowników umysłowych przez MON. Najpoważniejszą 
z nich, która mogła spowodować nieterminowe wykonanie tego prototypu, była 
sprawa radiostacji. 27 czerwca 1956 roku do SMW wpłynęło pismo od armatora, 
w którym informował on, że na budowanych jednostkach zmienione będą 
wszystkie radiostacje. Wydaje się, że był to bezprecedensowy przypadek, gdyż 
wymiana radiostacji, jak się okazało o większych gabarytach, spowodowała 
konieczność przerobienia projektu nadbudówki, instalacji elektrycznej, zbrojenia 
ścianek i grodzi. W sumie należało dokonać przeróbek w ok. 500 rysunkach 
technicznych. CBKO-2, według opinii głównego konstruktora - inż. Jerzego 
Zubrzyckiego, jak relacjonował dyrektor Wojtan, nie jest w stanie przerobić 
dokumentacji w czasie umożliwiającym stoczni wykonanie okrętu w terminie. 
To powodowało wstrzymanie szeregu prac przy nadbudówce. Jednak kwestia 
naniesienia zmian w dokumentacji nie była jedyna. Zmiana radiostacji 
implikowała kolejne problemy. Otóż w tym czasie kooperanci wykonali większość 
skrzynek i tablic na prototypową jednostkę. Po zmianie dokumentacji ich 
przydatność była wątpliwa. W związku z tymi zmianami stocznia, w ocenie 
kmdr. ppor. Wojtana, będzie mieć poważne trudności materiałowe. Drugim 
problemem była terminowa budowa kolejnego okrętu, gdyż Stocznia Północna 
odmówiła wykonania stępki i dziobnicy w 1956 roku. Powody, na jakie się jej 
dyrekcja powoływała, były biurokratyczne. Nie miała ona bowiem tych prac 
w planie, a stosowna Uchwała Rządu w sprawie budowy serii okrętów typu „9” 
dotąd, czyli do lipca 1956 roku, nie została jeszcze uchwalona24.

Kwestia opóźnienia dostawy wałów z huty wynikała z zajęcia jedno
znacznego stanowiska przez CBKO-2. Problem wynikał z jakości stali, z jakiej 
miały być one wykonane. W projekcie technicznym przyjęto stal o symbolu 
„St 6”. Huta zaproponowała produkt ulepszony o symbolu „45”. Znów zaczęły 
się czasochłonne uzgodnienia. Inżynier Stanisław Pup zaproponował 
armatorowi, aby nie czekać na wały ze stali ulepszonej. Miano zamontować te 
przewidziane projektem ze stali „St 6”. Dopiero przy najbliższym dokowaniu 
okrętu proponował wymienić wały, pozostawiając te z gorszej stali, jako 
zapasowe. Tę propozycję dowództwo WOP warunkowo przyjęło. „Zgoda zostaje 
wyrażona jedynie dlatego, - napisał 5 maja 1956 roku kmdr Aleksiejew 
do dyrektora SMW - aby nie opóźniać budowy prototypu „9”. Przy pierwszym 
dokowaniu jednostki, w ramach remontu gwarancyjnego SMW wymieni 
pracujące tymczasowo wały ze stali „St-6” na wały właściwe ze stali „45” - 
ulepszonej cieplnie. Równocześnie stocznia przygotuje odpowiednią ilość 
wałów z właściwej stali, przeznaczonych do wymiany”25.

24 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 95-96, Sprawozdanie kwartalne nr 01075 z 19.07.1956 r. do szefa 
ZTiU MW z przebiegu budowy prototypu jednostki „9” w czasie 1.04.1956 - 1.07.1956 r.

25 Ibidem, sygn. 2096/60/20. k. 55. Pismo dowódcy JW 3075 II nr M-0305 z 5.04.1956 r. i k. 58; 
Pismo głównego inżyniera CBKO-2 nr 0225 z 7.04.1956 r. do JW 3075 II.
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Przedstawione w dużym skrócie piętrzące się przed Stocznią Marynarki 
Wojennej problemy z budową prototypu okrętu „9”, wskazują jednoznacznie na 
to, że nie była ona należycie przygotowana do nowego profilu produkcji. 
Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie tej stoczni powierzono 
budowę skomplikowanych okrętów wojennych o drewnianych kadłubach. Być 
może uznano, że odbudowa „OP-201” stanowiła wystarczające pole 
doświadczalne, a okręty wojenne z uwagi na obowiązujące wówczas przepisy 
o ochronie tajemnicy, może budować tylko należąca do Marynarki Wojennej 
stocznia? Terminowemu oddaniu do eksploatacji okrętu nie pomagał także 
armator - Wojska Ochrony Pogranicza. Zapewne jego marynarze chcieli mieć, 
w ówczesnych realiach, jak najlepszy produkt. Jednak ich innowacyjne 
postulaty zgłaszane z dużym opóźnieniem, niestety miały niekorzystny wpływ 
na ostateczny termin ukończenia budowy.

RZĄD PRL A BUDOWA OKRĘTÓW DLA WOP

Długo oczekiwana uchwała Rady Ministrów w sprawie budowy jednostek 
pływających na potrzeby Wojsk Ochrony Pogranicza przyjęta została 
22 stycznia 1957 roku. Rada Ministrów ustaliła w niej: plan ich dostaw na lata 
1957-1958 oraz niezbędną ich ilość. W sumie, w tym czasie do WOP miało 
trafić 38 jednostek pływających. Trzy okręty dozorowe „w wykonaniu drewnianym” 
miała zbudować Stocznia MW - dwa w 1957 i jeden w następnym roku. 
Natomiast trzydzieści pięć kutrów - czternaście kutrów rozjazdowych typu „361” 
oraz dwadzieścia jeden kutrów rzecznych typu „14” miała wykonać Stocznia 
Północna. Istotnym dla tego przedsięwzięcia było to, że wspomniana uchwała 
zobowiązywała ministrów obrony narodowej oraz przemysłu maszynowego 
do zbudowania wymienionej liczby jednostek pływających. Ponadto zobowiązy
wała MON do pokrycia kosztów budowy urządzenia do wodowania okrętów 
dozorowych „w drodze dokonania przerzutu w planie inwestycyjnym MON”. 
Minister przemysłu maszynowego ponadto zobowiązany został w latach 1956-1957 
do „wykonania w ramach kooperacji dla Stoczni Marynarki Wojennej elementów 
klejonych z materiału dostarczonego” przez SMW oraz elementów do budowy 
okrętu dozorowego o wyporności 160 ton: (po trzy komplety) elementów 
klejonych - stępki i dziobnicy; tablic rozdzielczych - głównych i pomocniczych; 
armatury - skrzynki zaworowe, zawory i inne; wentylatorów i aparatury elektrycznej. 
Na ministra handlu zagranicznego nałożono obowiązek zabezpieczenia dostaw 
z importu: maszyn, urządzeń i wyposażenia nieprodukowanego w kraju 
do budowy okrętów dozorowych oraz zapewnić import z ZSRR silników 
do kutrów rzecznych26.

26 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 40-43; Uchwała nr 32/57 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 
1957 r.
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Przyjęcie tego dokumentu, oczekiwanego zresztą przez zainteresowane 
strony, czyli WOP i MW, usprawniło budowę okrętów dozorowych. Czy 
rozwiązało ich wszystkie problemy? Zapewne nie. Stworzyło tylko ramy, które 
uczyniły zadość tym, którzy bez nakazu działać nie mogli. Na taki kształt 
uchwały miały wpływ także ustalenia czynione bez udziału przedstawicieli 
Marynarki Wojennej. Jednym z nich było spotkanie przedstawicieli ministerstwa 
przemysłu maszynowego i Dowództwa WOP pod przewodnictwem dowódcy 
Wojsk Wewnętrznych gen. bryg. Wacława Komara z 21 listopada 1956 roku. 
Ustalono na nim, że Stocznia MW wybuduje dla WOP tylko trzy okręty 
dozorowe typu „9” o wyporności 160 ton. Od 1959 roku ich seryjną budowę 
przejmie Stocznia Północna w Gdańsku. Miała ona według zawartych ustaleń, 
w latach 1959-1962 zbudować aż 22 okręty, ale o kadłubach stalowych27.

Przyjęta przez RM uchwała nie kończyła rozmów o budownictwie okrętów 
dla WOP. Na początku kwietnia 1957 roku rozmawiali na ten temat zastępca 
dowódcy WOP do spraw morskich kmdr ppor. Henryk Romanek z przedstawicielem 
SMW inż. Krystynem Kuprasem. Chęć przyjęcia zamówienia na budowę trzech 
dalszych jednostek typu „9” potwierdził dyrektor SMW inż. Zygmunt Jasiński, 
oferując dowództwu WOP przekazanie ich w następujących terminach: jednej 
w listopadzie 1958 oraz dwóch w marcu i czerwcu 1959 roku28.

KŁOPOTLIWE BADANIA SZCZELNOŚCI 
KADŁUBA (DREWNIANEGO)

W marcu 1957 roku pojawił się nowy problem, którym były badania 
szczelności kadłuba jednostki typu „9”. CBKO-2 opracowało warunki prób 
szczelności, które zatwierdził zamawiający. Wynikały one z troski projektanta 
o zbudowanie jednostki zdolnej utrzymać „żywotność” na wypadek uszkodzenia 
jednego z przedziałów. Budowany okręt miał niezatapialność jednoprzedziałową, 
a próby przez nalewanie wody do linii awaryjnego zanurzenia miały za zadanie 
poza szczelnością kadłuba, wykazać również szczelność i wytrzymałość grodzi. 
W taki sposób - zalanie wszystkich przedziałów wodą - badano jednostki typu 
„361” budowane z drewna przez Stocznię Północną. Próba trwała dobę, 
a suszenie po niej 3 doby w normalnych warunkach, czyli bez stosowania 
jakichkolwiek sztucznych zabiegów. Wobec takich doświadczeń CBKO-2 

27 W spotkaniu tym uczestniczyli: dyrektor Departamentu Wojskowego MPM płk Lewandowski 
oraz jego podwładny inż. Łuczak, główny inżynier CZPO inż. Wychowski, naczelnik Wydziału 
Wojskowego CZPO ob. Czukin, dyrektor CBKO-2 inż. Grabowski, dyr. Stoczni Północnej 
Pazderski, dowódca WOP płk Dostojewski i kmdr Aleksiejew. Ustalili oni, że Stocznia 
Północna zbuduje w: 1959 roku 2-3 okręty, a jeden odda w pierwszym kwartale, 1960 - 7, 
1961 - 7 i w 1962 4 lub 5. Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 165; Protokół z posiedzenia przedstawicieli 
Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Dowództwa WOP w sprawie budowy jednostek typu „9” 
dla potrzeb WOP.

28 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 20; Pismo dyrektora SMW nr 0166/Sz.P. z 11.04.1957 r. 
do Oddziału Służby Morskiej WOP.
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zaproponowało próbę poprzez zalanie wodą do linii awaryjnego zanurzenia 
skrajnika dziobowego, skrajnika rufowego, najważniejszego przedziału pod 
względem „żywotności okrętu”, czyli maszynowni oraz innych przedziałów 
umożliwiających wypróbowanie wszystkich grodzi wodoszczelnych29.

Wyrażone wyżej stanowisko było reakcją CBKO-2 na podważanie 
zasadności takiej próby przez SMW i armatora. Kmdr Romanek wyraził zgodę 
na propozycję SMW, aby przeprowadzić badanie szczelności przy pomocy 
piany mydlanej i sprężonego powietrza30.

Stanowisko SMW wyraził inż. Leszek Dulski w ekspertyzie „Obniżenie 
się trwałości drewna”. Odporność drewna na destruktywne działanie grzybów, 
czyli na zgniliznę, w dużej mierze, według niego, zależała od wilgotności 
drewna. W trakcie badań ustalono, że grzyby mogą atakować drewno już przy 
wilgotności 22%, przy czym optymalna dla ich rozwoju wilgotność wynosi 
od 35 do 50%. Przy zalaniu jednostki wodą wilgotność drewna wzrośnie 
co najmniej do 25%, czyli zostaną stworzone dostateczne warunki do porażenia 
drewna grzybami. Chcąc uniknąć tego porażenia, należy ponownie wysuszyć je 
bardzo ostrożnie, co nie może być łatwe do przeprowadzenia i wymaga 
stosunkowo długiego czasu. Należy także zwrócić uwagę na fakt, postulował 
inż. Dulski, że nawilżone drewno nie może być malowane, gdyż farba olejna 
nie kryje dobrze drewna, a przy tym w wysokim stopniu utrudnia jego 
wysuszenie, co stwarza warunki do porażenia grzybami. Przeprowadzenie prób 
szczelności kadłuba i grodzi za pomocą wlewania wody do pomieszczeń - 
według inż. Dulskiego - było dla drewna wbudowanego w jednostkę, jak i całej 
konstrukcji okrętu szkodliwe. Nie może więc być przeprowadzone. Postulował 
on przeprowadzenie próby za pomocą pędzlowania wodą z mydłem poszycia 
i grodzi oraz skierowanie na pomalowane miejsca z drugiej strony poszycia czy 
grodzi sprężonego powietrza. W przypadku nieszczelności występować będą na 
stronie malowanej pęcherze powietrzne dostatecznie określające miejsce 
nieszczelności - podsumował Dulski31.

Na początku kwietnia 1957 roku w sprawie określenia prób szczelności 
kadłuba „9” zebrała się komisja złożona z przedstawicieli: armatora, CBKO-2, 
Politechniki Gdańskiej i Stoczni MW. Po zapoznaniu się z dokumentacją 
CBKO-2, memoriałem inż. Dulskiego, pismem Oddziału Służby Morskiej WOP 
oraz propozycją prób szczelności sporządzoną przez SMW ustaliła:

- sprawdzić wodoszczelność skrajnika dziobowego poprzez zalanie 
wodą do wysokości 1,8 m od stępki (górnej krawędzi) po całkowitym 
zakonserwowaniu kadłuba od wewnątrz (gruntowanie, szpachlowanie 
i dwukrotne malowanie farbą olejną);

29 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 28-29, Pismo CBKO-2 nr 0132 z 12 kwietnia 1957 r.
30 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 17, Pismo zastępcy dowódcy WOP nr M-0163 z 29.03.1957 r. do SMW.
31 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 16, Memoriał inż. Leszka Dulskiego pt. Uwagi dotyczące sposobu 

badania szczelności kadłuba jednostek „9” przewidzianego instrukcją CBKO-2.
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- komory amunicyjne (trzy) sprawdzić przez zatopienie wodą do 
wysokości 0,5 m od dolnej krawędzi pokładu, po uprzednim 
całkowitym zakonserwowaniu;

- pozostałe grodzie na styku z poszyciem sprawdzić przy pomocy 
sprężonego powietrza i wody mydlanej;

- po zamontowaniu wibratora, echosondy oraz hydrolokatora sprawdzić 
szczelność połączeń z kadłubem przez zalanie wodą do wysokości 
górnej krawędzi denników, po całkowitym zakonserwowaniu 
denników .32

W sprawie przeprowadzenia prób szczelności kadłuba nie było jedno
myślności miedzy CBKO-2 a SMW i WOP. „Nie wdając się bliżej w meritum 
sprawy, - napisał kmdr Henryk Romanek do CBKO-2 - a także w sugestie 
dotyczące unikania przez Stocznię Marynarki Wojennej odpowiedzialności 
za wykonaną produkcję, uważamy, że elaborat przedstawiony przez Dyrekcję 
Stoczni Marynarki Wojennej jest obiektywnie słuszny pomimo, iż istnieją 
pewne niezgodności w ocenie nasiąkliwości drewna między autorami 
K. Waninem a prof. doc. Perkitnym. Fakt, że próby szczelności na jednostkach 
licencyjnych „361” wykonywane są przez nalewanie wody nie może być 
żadnym kryterium dla prób szczelności na jednostce „9” choćby z uwagi na 
różnicę wymiarów i tonażu obu typów. (...) W związku z powyższym wyraziliśmy 
zgodę na przeprowadzenie prób metodą proponowaną przez Stocznię”33.

Korespondencja i wymiana poglądów nie zbliżyła stanowisk między 
instytucją projektującą okręt, a armatorem i budowniczym, choć ci ostatni 
osiągnęli porozumienie w tej sprawie. Dyrektor CBKO-2 inż. Roman 
Grabowski zwołał nawet 10 maja 1957 roku naradę. „W związku z poważnymi 
rozbieżnościami w stanowisku Stoczni, Armatora i CBKO-2 w sprawie prób 
wodoszczelności jedn. „9”. (...). Na tej naradzie zostanie podjęta ostateczna 
decyzja sposobu przeprowadzenia prób”34.

Uczestniczyli w niej: ze strony WOP - kmdr por. Henryk Romanek, 
kpt. Stanisław Manikowski, kpt. Zbigniew Dąbrowski i kpt. Marek Smółka; 
z Stoczni MW - inż. Zygmunt Jasiński i inż. Janusz Belcarz; rzeczoznawca ze 
strony SMW (Politechnika Gd.) - inż. Alojzy Ramczykowski oraz z CBKO-2 - 
inż. Stefan Pup i inż. Jerzy Zubrzycki. Ustalili oni następujący przebieg 
przeprowadzenia prób wodoszczelności jednostek typu „9”:

- skrajnik dziobowy i rufowy bada się na wydokowanej jednostce po 
zakonserwowaniu drewna, przez zalanie wodą do linii awaryjnego 

32 W spotkaniu tym uczestniczyli: kpt. Zbigniew Dąbrowski z WOP, ob. Zbigniew Jędrzejowski 
z CBKO-2, mgr inż. Ramczykowski z Politechniki Gd. oraz Leszek Dulski i Janusz Balcarz 
z SMW; Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 26, Notatka służbowa dotycząca prób szczelności 
kadłuba „9” spisana 5.04.1957 r.

33 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 36-37, Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw Morskich 
nr Mor. 0207 z 20.04.1957 r. do CBKO-2.

34 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k.46, Pismo dyrektora CBKO-2 nr 0163 z 6.05.1957 r. do dyrektora SMW.
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ciśnienia. Przedział maszynowy przez zalanie do górnej krawędzi 
najniższego dennika;

- próbę jednostki będącej na wodzie przeprowadza się przez zalanie 
przedziału zbiorników paliwa do linii awaryjnego ciśnienia. W wypadku 
uzyskania negatywnych wyników prób, zostanie poddany próbom inny 
przedział;

- pozostałe połączenia wewnątrz kadłuba bada się przy pomocy sprężonego 
powietrza z namydleniem złącz, resztę - zgodnie z instrukcją CBKO-2;

- przeprowadzenie powyższych prób nie wpłynie na termin zdania 
jednostki armatorowi .35

Aby uniknąć jednostronności w wyrażeniu opinii na temat sprawdzenia 
wodoszczelności zbudowanego okrętu typu „9” SMW zwróciła się 2 kwietnia 
1957 roku do Politechniki Gdańskiej o wykonanie ekspertyzy. Kierownik 
Zakładu Konstrukcji Okrętów Politechniki Gdańskiej prof. Aleksander Potyrała 
dwa tygodnie później wysłał ją do Stoczni MW. Ekspertyzę sporządził Alojzy 
Ramczykowski. Dokonał on komisyjnych oględzin tej jednostki 2 kwietnia. 
Na podstawie tego co zobaczył, a także dokumentów - instrukcji prób 
wodoszczelności CBKO-2 i SMW, memoriału inż. Dulskiego oraz notatki 
komisji z 5 maja 1957 roku wyraził on na ten temat opinię, dostarczając nieco 
ciekawych informacji o jednostce. Była ona budowy kompozycyjnej - stalowo 
drewnianej. Jej zestaw trzonowy wykonano z drewna dębowego, klejonego 
metodą pakietową klejem fenoloformaldehydowym WIAM-B3. Poszycie zewnętrzne 
kadłuba było drewniane - diagonalne, przekładane płótnem impregnowanym, 
łączonym do zestawu na nity i sworznie. Wręgi, grodzie i elementy konstmkcyjne 
wzdłużne, jak mocnica burtowa i pokładowa (wewnętrzne) stalowe - spawane. 
Wilgotność drewna użytego do budowy (w stanie budowy) wynosiły, według 
prób laboratoryjnych na podstawie oświadczenia inż. Dulskiego, od 14 do 18%. 
Memoriał inż. Dulskiego, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej mgr inż. 
Ramczykowski, uznał za prawidłowy. „Ujmuje - napisał on - słusznie fakt 
szkodliwego oddziaływania wody (nawilgocenia) na konstrukcję drewnianą 
kadłuba przy próbach wodoszczelności ustalonych przez CBKO-2. Wyprowa
dzone postulaty nie budzą zastrzeżeń i znajdują potwierdzenie w literaturze. 
Konstrukcja kadłuba prototypu - kontynuował Leszek Ramczykowski - powinna 
być sprawdzona nie tylko na szczelność, ale i wytrzymałościowo. Dotyczy to 
szczególnie umocowania grodzi do poszycia. Z tego względu wydaje się 
słusznym sprawdzić skrajnik dziobowy i rufowy przez zalanie wodą do 
wysokości określonej instrukcją CBKO-2. (...) Intensywniejszy przeciek może 
powstać w miejscach naruszenia jednolitej powłoki poszycia zewnętrznego, 
a mianowicie przy połączeniu poszycia ze stępką. Wydaje się słusznym - 
kontynuował Ramczykowski - sprawdzić szczelność tego połączenia 

35 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 49, Postanowienia z narady odbytej w CBKO-2 w dniu 10.05.1957 r. 
w sprawie wodoszczelności jednostek „9”.
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na prototypie przez zalanie jednego z pozostałych przedziałów śródokręcia 
do wysokości górnej krawędzi najniższego dennika (w tym przedziale). (...) 
Ujęty w instrukcji CBKO-2 sposób badania wodoszczelności przez zalanie 
wodą przedziału maszynowego budzi pewne zastrzeżenia również z punktu 
widzenia wytrzymałości kadłuba. Nalanie kilkudziesięciu ton wody, nawet przy 
szczegółowo rozpracowanym systemie podpór, może przy stosunkowo cienkiej 
powłoce poszycia wywołać miejscowe naprężenia i odkształcenia (wgniecenie). 
Należy punkt ten szczegółowo przeanalizować i ewentualnie jako zbyt 
niebezpieczny dla całości konstrukcji zamienić na inny sposób sprawdzenia 
wodoszczelności. Sposób przeprowadzenia prób wodoszczelności kadłuba przy 
pomocy sprężonego powietrza i piany mydlanej nie jest nowy. Sposób ten 
został z powodzeniem wypróbowany m.in. przez PRS. W danym wypadku 
sposób ten należy szczególnie zalecać, gdyż nie powoduje zasadniczo żadnych 
zmian strukturalnych i fizyko-mechanicznych w drewnie, a nawilżona powierzchnia 
szybko przesycha” - podsumował mgr inż. Leszek Ramczykowski36.

KOSZTOWNE POPRAWKI

W połowie sierpnia 1956 roku, czyli 8 miesięcy po podpisaniu umowy 
na budowę prototypu jednostki typu „9” i prawie miesiąc po zawarciu umowy 
na budowę dwóch kolejnych okrętów tego typu, zastępca dowódcy WOP 
do spraw morskich kmdr Aleksiejew skierował do CBKO-2 i SMW pismo, 
w którym informował o konieczności wprowadzenia zmian w wyposażeniu. 
Argumentował je następująco. „Jednostki typu „9” przewidziane są do samo
dzielnego pływania po morzu przez dłuższy okres czasu oraz na specyficzne 
warunki służby, w żadnym wypadku nie możemy zgodzić się na instalowanie 
jednego nadajnika i odbiornika bez możliwości dublowania łączności”. Miano 
zainstalować aparaturę, która pracowałaby na prąd stały 220 V: dwa nadajniki 
typu R-644 i R-647, dwa współpracujące z nimi odbiorniki typu R-671 i R-673 
oraz radiostację UKF R-609. Myśl (zamiar wprowadzenia tych zmian) powzięto 
na naradzie technicznej 19 lipca 1956 roku. Po analizie możliwości jej zainstalowania 
kmdr Aleksiejew zaproponował następujący sposób rozmieszczenia:

- nadajnik R-644 wraz z prostownikiem zainstalować w przedniej części 
kabiny „radio”, wzdłuż ściany oddzielającej tę kabinę od WC;

- nadajnik R-647 wraz z prostownikiem, zainstalować w podobny 
sposób obok nadajnika R-644;

- dwa odbiorniki R-671 i R-673 jeden nad drugim ustawić obok 
nadajnika R-647;

- R-609 wstawić do kabiny nawigacyjnej;
- pozostałe części dodatkowe do wymienionej aparatury (oprócz R-609) 

należało umieścić na wolnych ścianach kabiny radio;

36 Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 2-5, Ekspertyza sposobu badania szczelności kadłubów jednostek „9”.
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- stół i krzesła dla radiotelegrafistów przystosować odpowiednio 
do obsługi aparatury;

- przetwornice i akumulatory należało pozostawić zgodnie z projektem.
O ile przy instalowaniu aparatury z amortyzatorami (których nie wzięto 

pod uwagę), jak napisał Aleksiejew, okaże się, że aparatura w proponowany 
sposób nie zmieści się, wówczas konieczne stanie się powiększenie kabiny 
radio o 20-30 cm, w kierunku lewej burty (kosztem zmniejszenia kabiny WC). 
Zmiany te „nie pociągają za sobą większych prac konstrukcyjnych. W związku 
z powyższym proszę opracować projekt ustawienia aparatury radiowej 
i uzgodnić z nami” - podsumował Wiaczesław Aleksiejew37.

Przedstawiony w piśmie projekt zmian sprzętu łączności nie zaistniał 
niespodzianie, ale była o nim mowa już w czerwcu 1956 roku. Armator 
informował o tym zamiarze dyrektora SMW pod koniec czerwca, wywołując 
szereg działań, których, jak się wydaje, nie był świadomy. Chodziło o poważną 
przeróbkę dokumentacji oraz prototypu. Komunikował o tym armatora dyrektor 
stoczni. Wskazywał on, że „w wypadku dostarczenia radiostacji nowego typu 
również i na prototyp zajdzie potrzeba przeróbki prawie całej dokumentacji 
wyposażenia elektrycznego oraz rysunków pokładników. Dokumentacja 
jednostki „9” jest bardzo rozbudowana i przystosowana do produkcji seryjnej 
tak, że zmiany spowodują unieważnienie kilkuset rysunków i potrzebę 
wykonania ich na nowo. Jak wynika z rozmowy z nadzorem konstrukcyjnym 
CBKO-2 ich dział radiowy przeciążony jest pracą i nie będzie mógł szybko 
wykonać dokumentacji, co może spowodować niewykonanie prototypu 
w terminie”- podsumował kmdr ppor. Wojtan. Informował on także, że według 
opinii CBKO-2 aparatura „Tamir 11” nie nadawała się na jednostkę „9” i prosił 
o decyzję, jaką aparaturę hydroakustyczną należy zainstalować na tych 
okrętach. Prosił też, co było ze wszech miar konieczne, o wcześniejsze 
w przyszłości powiadamianie budowniczego o wszelkich zmianach w wyposażeniu 
dostarczanym przez WOP, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Podkreślił, 
że większość skrzynek i tablic elektrycznych została już wykonana na prototyp. 
Część z nich po zmianie radiostacji nie będzie nadawała się do przeróbki38.

Tego samego dnia dyrektor Wojtan zwrócił się do CBKO-2 o „ekspre
sowe” - czyli do 31 sieipnia 1956 roku, wprowadzenie poprawek do dokumentacji 
technicznej. Argumentował on to „zmianą typów radiostacji przewidzianych 
projektem Uchwały Rządu” (?). Przeróbki w dokumentacji obejmowały:

- zamiast radiostacji Buchta - 46 przewidzieć R-644 o mocy 250 W 
na prąd stały 220 V;

- zamiast radiostacji Skumbria wprowadzić R-647 o mocy 60 W i 220 V 
na prąd stały;

37 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 117, Pism; dowódcy JW 3075-11 nr M-0656 z 13.08.1956 r. 
do CBKO-2 i SMW.

38 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 92, Pismo dyrektora SMW nr 01004 z 5.07.1956 r. do dowódcy 
JW 3075-11.
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- na miejsce radiostacji Rejd przewidzieć R-609;
- zamiast Żamicy na prąd 110 V przewidzieć Żamicę na prąd stały 220 V;
- w miejsce Tamira 10 na prąd 110 V, wprowadzić Tamira 10 na prąd 

220 V .39
Możliwość zainstalowania nowych radiostacji na jednostkach typu „9” 

uzgodniono w czasie narady technicznej odbytej 19 lipca 1956 roku w CBKO-2. 
Ustalenia były jednak inne niż te, które polecał wprowadzić kmdr Aleksiejew. 
Otóż na pierwszej jednostce - prototypie, miano pozostawić aparaturę przewidzianą 
projektem roboczym. Na drugą i dalsze jednostki (których przewidywano 
w sumie jeszcze pięć), ze względu na gabaryty przewidzianych radiostacji: 
R-644, R-647 i R-609 i współpracujących z nimi odbiorników, które nie 
mieściły się w nadbudówce i nie zdecydowano jeszcze w sprawie typu 
odbiorników współpracujących z nadajnikami, postanowiono zaczekać na opinię 
zamawiającego. Miał on wypowiedzieć się w tej sprawie w ciągu miesiąca, 
co jak wcześniej opisano, uczynił. W sprawie stacji hydroakustycznej Tamir 10 
ustalono, że będzie ona zainstalowana na pierwszych sześciu okrętach. 
Na kolejne, decyzja zapadnie oddzielnie. Natomiast aparatura stacji radiolokacyjnej 
Żarnica pozostała bez zmian za wyjątkiem przetwornicy 220V/110 V, która 
była zbędna, gdyż stacja ta miała być dostarczona na zasilanie 220 V40.

Nie były to wszystkie zgłaszane przez WOP ulepszenia. Na początku 
lutego 1957 roku kmdr ppor. Henryk Romanek zgłosił potrzebę zainstalowania 
na jednostkach „9” radioli. Były to urządzenia o mocy 20 W pracujące na prąd 
stały 220 V, do których można było podłączyć sześć głośników o mocy 2 W 
oraz megafon 5 W. Radiola miała mieć wbudowany adapter oraz podłączenia 
do magnetofonu i dwóch mikrofonów, z których jeden był zamontowany 
na stałe przy tym urządzeniu, a drugi był przenośny. Urządzenia tego 
radiowęzła miały być - według kmdr. Romanka - rozmieszczone: radiola 
w messie oficerskiej, a głośniki w: dziobowym pomieszczeniu podoficerskim, 
dwóch pomieszczeniach oficerskich, kabinie dowódcy, kabinie nawigacyjnej 
oraz w rufowym pomieszczeniu załogi. Megafon pokładowy w obudowie 
bryzgoszczelnej miano umieścić na wysokości pomostu namiarowego 
w kierunku rufy. Mikrofon przenośny winien być na pomoście bojowym przy 
GSD41.

Stanowisko dyrekcji Stoczni MW w związku z „licznymi żądaniami 
dotyczącymi wprowadzania zmian w dokumentacji oraz wykonywania 

39 Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 91, Pismo dyrektora SMW nr 01003 z 5.07.1956 r. do CBKO-2.
40 W naradzie uczestniczyli: z WOP - kmdr por. Mikołaj Gabelin, mjr Stanisław Butkiewicz i kpt. 

Zbigniew Dąbrowski; z SMW - kmdr ppor. Mieczysław Wojtan, inż. Zdzisław Zięba i inż. 
Sylwester Założyk, a z CBKO-2 - dyrektor inż. Roman Grabowski, inż. Stefan Pup i inż. Jerzy 
Zubrzycki. Ibidem, sygn. 2096/60/20, k. 80, Protokół z narady technicznej odbytej w CBKO-2 
19.07.1956 r.

41 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 5, Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr M-063 
z 4.02.1957 r.
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dodatkowych zleceń na jednostkę „9/1” było negatywne. Stocznia, według jej 
dyrektora „nie może zgodzić się na przyjęcie do wykonania dodatkowych robót 
na jednostce „9/1” wykraczających poza zatwierdzoną dokumentację ze 
względu na stopień zaawansowania prac montażowych, ponieważ wpłynęłoby 
to na opóźnienie terminu wodowania i zakończenia budowy pierwszej 
jednostki”. Budowniczy zwrócił uwagę na „żądania”:

- zastosowanie innej aparatury radiowej, która spowodowałaby konieczność 
zmian rozplanowania pomieszczeń pokładówki, wyposażenia i instalacji;

- zmian urządzeń radarowych, które wpłynęłyby na konieczność 
wykonania nowej dokumentacji na maszt, zamocowanie masztu 
radarowego, rozplanowania na nadbudówce oraz zmiany instalacji 
związanej z masztem;

- zamontowania radioli.
Te i ewentualnie inne „żądania” dyrektor SMW Zygmunt Jasiński prosił 

przekazać do CBKO-2, które opracowało dokumentację na jednostkę „9” 
i prowadzi nadzór autorski nad budową. CBKO-2 po opracowaniu zmian 
w dokumentacji - komunikował inż. Jasiński - i uzgodnieniu ich ze stocznią, 
ustali od której jednostki będziemy mogli wasze „żądania” realizować, gdyż 
jego zdaniem „radiostacje na jednostce „9/1” nie będą zmieniane”42.

Z tonu odpowiedzi dyrektora Jasińskiego kmdr. Romankowi wywnioskować 
można, że był on mocno poirytowany zgłaszanymi usprawnieniami na 
budowanym okręcie. Nie były one bez wpływu na termin zakończenia budowy, 
o skrócenie którego armator tak mocno zabiegał. Dyrektor Jasiński nie miał 
racji w kwestii zmiany aparatury radiowej na jednostce „9/1”. Mimo 
negatywnego w tej sprawie stanowiska ekspertów z 19 lipca 1956 roku, WOP 
wprowadzenie zmian jednak przeforsował.

Stało się to na początku czerwca 1957 roku. Wówczas to doszło 
do ustalenia zmian między armatorem a biurem w zakresie aparatury radiowej, 
który CBKO-2 uwzględniało przy opracowaniu dokumentacji technicznej. Nie 
było tylko jasne, czy drugi komplet odbiornika R-673, CBKO-2 miało 
potraktować, jako dodatkowy, do zespołu radiostacji instalowanych: dwa nadajniki 
R-647, odbiornik R-671, odbiornik R-673 i radiostacja R-609, czy też należało 
zastąpić odbiornik R-671. Biuro informowało WOP, że zainstalowanie 
dodatkowego kompletu odbiornika R-673 sprawi duże trudności techniczne43. 
Oczywiście chodziło o drugi komplet odbiorników R-67344.

Nie były to jeszcze wszystkie zgłoszone przez WOP poprawki do 
projektu technicznego, a później do prototypu okrętu typu „9”. Pod koniec 

42 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 6; Pismo dyrektora SMW nr 084/Sz.P. z 19 lutego 1957 r. 
do Dowództwa WOP.

43 W tej sprawie WOP skierował 5 czerwca 1957 r. do CBKO-2 pismo nr 0294. Ibidem, sygn. 
2825/64/38, k. 51, Pismo dyrektora CBKO-2 nr 0222 z 7.06.1957 r. do Dowództwa WOP.

44 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 50, Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr Mor - 
0294 z 15.06.1957 r. do CBKO-2.
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czerwca 1957 roku kmdr Romanek zwrócił się do CBKO-2 o dokonanie zmian, 
które miały zaoszczędzić pracy agregatom. Postulował on zainstalowanie logu 
„Askania” zamiast logu MZM. Ten pierwszy posiadał zakres szybkości do 18 w 
i zasilany był z akumulatora 24 V. Zmiana ta miała wykluczyć pracę agregatu 
220 V w ciągu dnia, który musiałby pracować przy logu MZM. Proponował 
przewidzieć prostownik selenowy 220 V/24 V prądu zmiennego z lądu, do 
silnika dmuchawy kuchennej na prąd stały oraz zmienić instalację paliwową, 
aby jeden zespół: silnik - dmuchawa - pompa zasilał obydwa palniki kuchni. 
Zaoszczędzony w ten sposób zespół postulował on zamontować na jednostce 
„9/2”, dla której SMW wykonała już taki piec, gdyż zamówione na Węgrzech 
wyposażenie pieca kuchennego nie zostało zrealizowane45.

Wprowadzane przez armatora zmiany i ulepszenia wpływały na ostateczny 
termin zakończenia budowy jednostki prototypowej, a w konsekwencji 
rozpoczęcie nowej budowy. Sygnalizował to dyrektor Grabowski z CBKO-2 
następująco: „zmiana ta - chodziło o aparaturę radiową - spowoduje przesunięcie 
terminu wykonania dokumentacji oraz wzrost kosztów. W tej sprawie 
dodatkowe porozumienie prześlemy oddzielnym pismem”46.

Problem zbyt późnego wprowadzania poprawek do projektu budowanej 
jednostki poruszył także dyrektor SMW w kolejnym już piśmie. Komunikował 
on Dowództwu WOP, że SMW wstrzymała wszelkie prace związane 
z wyposażeniem pomieszczenia radiokabiny i kabiny nawigacyjnej, aż do 
chwili otrzymania aktualnej dokumentacji radiowej. Próby jednostki na uwięzi 
stocznia planowała rozpocząć ok. 20 sierpnia, a następnie po próbach w morzu, 
jak napisał dyrektor Jasiński „będziemy zmuszeni przerwać prace na jednostce „9/1”, 
aż do chwili otrzymania dokumentacji. Równocześnie zaznaczamy, że przesunięcie 
terminu zdania pierwszej jednostki, który przewidujemy za 3 miesiące od czasu 
otrzymania dokumentacji radiowej to jest w grudniu br. wpłynie ujemnie na 
termin wyposażenia jednostki „9/2”, co może spowodować opóźnienie przekazania 
jej do eksploatacji. Wyżej wymieniona sytuacja w budowie jednostki „9/1” 
powstała na skutek zbyt późnej zmiany Waszego stanowiska co do typu 
radiostacji w momencie gdy prace na jednostce były już bardzo daleko 
zaawansowane, a dokumentacja na zmianę części radiowej zgodnie 
z Waszym żądaniem z dnia 7.03.1957 r. była już na ukończeniu. Podkreślić 
również należy to, że Stocznia napotyka na olbrzymie trudności w sprowadzaniu 
specjalnych kabli, izolatorów i innych akcesorii47 potrzebnych do instalacji 
żądanych przez Was radiostacji. Części te nie są produkowane w kraju i należy 
sprowadzać je z ZSRR z terminem dostawy 10 miesięcy od chwili złożenia

45 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 53, Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr Mor - 
0323 z 24.06.1957 r. do CBKO-2.

46 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 54, Pismo dyrektora CBKO-2 nr 0264 z 4.07.1957 r. 
do dowództwa WOP.

47 Oryginalna pisownia.
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- • • „48zamówienia
Trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem dyrektora SMW. Zbyt późne 

„żądania” armatora dotyczące wprowadzenia zmian komplikowało stoczniowcom 
proces budowy z jednej strony, a z drugiej odsuwało w czasie jego przekazanie 
do służby, o co WOP tak bardzo zabiegał.

Zgłaszane przez kmdr. Romanka poprawki były przyczyną narad 
i rozmów przedstawicieli armatora, projektanta i budowniczego. 16 lipca 1057 r. 
zebrali się oni w sprawie dokumentacji warsztatowej na przebudowę jednostki 
„9”. Ustalono na niej, że CBKO-2 do 15 sierpnia (czyli w ciągu 30 dni) miała 
dostarczyć dokumentację warsztatową, na następujący zestaw radiostacji: R-609 
jeden komplet, R-647 dwa komplety, R-673 jeden komplet, R-671 jeden 
komplet. Dokumentacja opracowywana miała przewidywać izolatory typu 
MOŁ-4 i MOŁ-5. SMW natomiast miała do 15 października zgłosić jednostkę 
do prób zdawczo-odbiorczych48 49.

Następnego dnia, czyli 17 lipca w CBKO-2 odbyły się kolejne rozmowy 
dotyczące terminów dostarczenia dokumentacji warsztatowej na przebudowę 
jednostki „9”. Uczestniczyli w nich tylko przedstawiciele projektanta 
i budowniczego. Ustalono wtedy, że CBKO-2 dostarczy SMW następującą 
dokumentację:

- do 23 lipca 1957 roku - na zamocowanie aparatury na pomoście 
dowodzenia i w pomieszczeniu przetwornic radiowych, zasadniczy 
schemat montażowy instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia aparatury 
w pomieszczeniu stacji hydrolokacyjnej i w pomieszczeniu 69;

- do 25 lipca - na zamocowanie aparatury w pomieszczeniu 69 
i w kabinie radiowej, rozmieszczenie jej na pomoście dowodzenia 
i w pomieszczeniu przetwornic radiowych oraz łącznicy WPR;

- do 29 lipca - rozmieszczenie aparatury w kabinie radiowej;
- do 10 sierpnia - plan instalacji elektrycznej urządzeń radiokomunika

cyjnych;
- natomiast wszystkie inne rysunki CBKO-2 zobowiązało się dostarczyć 

zgodnie z protokołem z 16 lipca do 15 sierpnia 1957 roku .50
Tak skrupulatnie opracowywane plany niestety okazywały się 

w rzeczywistości trudnymi do wykonania. Po ich skrupulatnej analizie dyrektor 
SMW pod koniec lipca 1957 roku zawiadomił kmdr. Romanka, że zmianie 

48 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 60; Pismo dyrektora SMW z 11.07.1957 r. do Oddziału Służby 
Morskiej WOP.

49 W naradzie tej uczestniczyli: z WOP - kmdr por. Romanek, kmdr ppor. Budkiewicz, kmdr 
ppor. Babraj i kpt. Dąbrowski; z SMW - inż. Kupras, inż. Kubski i inż. Belcarz, a z CBKO-2 - 
dyr. inż. Grabski i inż. Kostro. Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 55; Protokół z narady odbytej w dniu 
16.07.1957 r. w CBKO-2 w sprawie dokumentacji warsztatowej na przebudowę jednostki „9”.

50 Terminarz taki ustalili przedstawiciele: SMW - Marian Stachowiak, Janusz Belcarz i Leonard 
Bławat i CBKO-2 Wojciech Kostro. Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 56, Notatka z rozmów 
przeprowadzonych 17.07.1957 r. w CBKO-2.
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o dwa tygodnie ulega termin rozpoczęcia prób zdawczo - odbiorczych 
na jednostce „9/1”, czyli miały się one zacząć 30 października tego roku. Tego 
samego dnia pismo wystosował także kmdr Henryk Romanek do CBKO-2 
informując o kolejnych problemach i prosząc o dokonanie kolejnych zmian. 
Tym razem chodziło o zamianę radiostacji. Marynarka Wojenna nie posiadała 
radiostacji R-671, którą mogłaby przekazać WOP na budowany okręt. W związku 
z tym zaproponował on o ponowne uwzględnienie w opracowywanej 
dokumentacji kolejnego (drugiego) zestawu radiostacji R-67351.

Wszelkie kłopoty kiedyś się kończą. Podobnie było z budową okrętu typu „9”, 
któremu nadano numer taktyczny „OP-202”. 27 września 1957 roku dyrektor 
Jasiński informował WOP, że montaż aparatury i instalacji urządzeń 
radiolokacji oraz hydrolokacji był na ukończeniu. Wskazał on także, 
że następnego dnia można będzie przystąpić do sprawdzania tej aparatury oraz 
prosił o przysłanie do SMW specjalistów, którzy uruchomią i przyjmą 
te urządzenia. Dyrektor Jasiński jednocześnie komunikował, że montaż 
aparatury radiowej zakończony zostanie 12 października 1957 roku52. Dzień ten 
przypadkowy nie był, gdyż było to święto LWP.

KOSZTY POPRAWEK I SPÓŹNIONYCH USPRAWNIEŃ

Zgłaszane przez armatora „żądania” znalazły swoje finansowe odzwiercie
dlenie. CBKO-2 przyjmując poprawki do wykonania kazało sobie za to oczywiście 
zapłacić. Pierwszą umowę (2/57 z 3 kwietnia 1957 roku) na wykonanie 
dokumentacji technicznej związanej z zainstalowaniem nowej aparatury 
radiowej na jednostkach typu „9” CBKO-2 zawarło korespondencyjnie z SMW 
na początku kwietnia 1957 roku. Biuro zobowiązało się dostarczyć ją do końca 
sierpnia tego roku, a orientacyjny koszt wynieść miał 180.000 złotych53.

Wobec wniesionych ponownie przez WOP zmian, CBKO-2 wystosowało 
do dyrektora SMW nowe „Porozumienie” na rozliczenie kosztów wykonania 
dokumentacji technicznej, które podpisano. Biuro zobowiązało się w nim do 
wykonania do 30 września „nowej” dokumentacji, wynikającej z „życzeń 
Stoczni i możliwości produkcyjnych CBKO-2”, określając orientacyjne jej 
koszty na 290.000 złotych54.

51 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 65, Pismo dyrektora SMW nr 0302/Sz.Pr. z 29.07.1957 r. 
do zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich; k. 66, Pismo zastępcy dowódcy WOP 
do spraw morskich nr Mor - 0380 z 29.07.1957 r. do CBKO-2.

52 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 69, Pismo dyrektora SMW nr 0356/Sz.Pr. z 27.09.1957 r. 
do Oddziału Służby Morskiej WOP.

53 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 22, Umowa nr 2/57 z 3.04.1957 r. zawarta przez: dyrektora SMW 
inż. Zygmunta Jasińskiego i gł. księg. Józefa Cudowskiego oraz dyrektora CBKO-2 inż. Romana 
Grabowskiego i gł. księg. Wandę Koziorowską, k. 25; Załącznik nr 1 do umowy 2/57, k. 21; 
Pismo dyrektora CBKO-2 nr 0118 z 4.04.1957 r. do SMW.

54 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 58, Porozumienie dodatkowe do umowy nr 2/57 z dnia 3.04.57 r. 
spisane w dniu 29.06.57 r.
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Nie był to jednak ostatni dokument finansowy dotyczący dokumentacji 
technicznej wykonywanej przez CBKO-2 na tę prototypową jednostkę. 
W połowie września 1957 roku podjęte zostały ustalenia w sprawie wykonania 
dokumentacji zdawczej okrętu „OP-202”. Efektem ich biuro opracowało projekt 
„Umowy nr 18/57”, którą przedstawiło dyrekcji Stoczni MW do podpisania. 
CBKO-2 zobowiązało się w niej wykonać dokumentację zdawczą na jednostkę „9/1” 
do 30 listopada 1957 roku, zastrzegając sobie, że „termin może ulec zmianie”. 
Ustaliło ono jednocześnie jej cenę „orientacyjną” na 222.750 złotych55.

Projekt ten, a szczególnie cena za jaką miała być wykonania 
dokumentacja, spowodował jak się wydaje, nerwowe reakcje w SMW. Jej 
dyrekcja zażądała na początku października od dyrektora Grabowskiego wyjaśnień. 
Nadeszły one stosunkowo szybko, a ich treść, jak się można było domyśleć, 
zawierała merytoryczne uzasadnienie. Dyrektor CBKO-2 inż. Grabowski 
podsumowując je stwierdził, że „Wasze pretensje odnośnie kosztów dokumentacji 
byłyby słuszne gdyby nie wprowadzano zmian, o których pisaliśmy wyżej. 
Koszt opracowania dokumentacji byłby wówczas znacznie niższy”56.

Dyrektor SMW poinformował o tym niezwłocznie dowództwo WOP. 
Zaznaczył on, że cena dokumentacji faktycznie jest jeszcze wyższa o 80.000 
złotych za tłumaczenie instrukcji do aparatury Żamica. „Ponieważ sumę 300 tys. zł. 
za wykonanie dokumentacji zdawczej uważam za zbyt wysoką - napisał inż. 
Zygmunt Jasiński - a CBKO-2 odmówiło przedłożenia nam analizy kosztów 
w rozbiciu godzinowym na poszczególne rysunki lub zespoły, oraz z uwagi 
na nie wyrażenie zgody ze strony CBKO-2 na skrócenie terminu wykonania 
dokumentacji co stawia nas przed faktem, że jednostka będzie musiała pójść 
do eksploatacji bez kompletu dokumentów odmówiłem podpisania umowy - 
podkreślenie G.G. - na wykonanie dokumentacji zdawczej na ww. jednostkę. 
Dyrektor Jasiński komunikował także o tym, że jeśli nie dojdzie on do 
porozumienia z CBKO-2 do 4 listopada, to zleci wykonanie dokumentacji 
innemu biuru konstrukcyjnemu57.

Ostatecznie, po listopadowym spotkaniu przedstawicieli WOP, CBKO-2 
i SMW, propozycję ceny ustaloną przez CBKO-2 przyjęto. Stało się to, 
po przedłożeniu przez biuro oczekiwanej kalkulacji, a także po rezygnacji 
z części wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji. Za instrukcję:

- obsługi R-609 i R-673 oraz echosondy NEŁ-3, CBKO-2 zgodziło się 
policzyć tylko koszty wyświetlenia i oprawy dokumentacji;

55 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 85-87, Umowa nr 18/57 z 19 września 1957 r. oraz k. 88; 
Załącznik nr 1 do umowy nr 18/57 - preliminarz kosztów.

56 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 76-77, Pismo dyrektora CBKO-2 nr DP/0416 z 18.10.1957 r. 
do SMW.

57 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 81, Pismo dyrektora SMW nr 7576/Sz.Pr. z 26.10.1957 r. 
do Oddziału Służby Morskiej WOP; k. 79; Notatka służbowa spisana w SMW 25.10.1957 r. 
między szefem Przedstawicielstwa WOP, a szefem produkcji inż. Stanisławem Kubskim 
i kierownikiem Nadzoru Budowy Januszem Belcarzem.
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- obsługi stacji hydrolokacyjnej Tamir-10 - biuro przekazać miało 
po jednym egzemplarzu nieodpłatnie;

- sprawę instrukcji obsługi stacji radiolokacyjnej Żamica odłożono do 
omówienia w późniejszym terminie, ze względu na koszt i termin jej 
wykonania .58

Ustalenia te skutkowały ponownym przesłaniem do dyrektora SMW 
umowy nr 18/57 z 19 września 1957 roku do podpisania. Dyrektor Jasiński 
z SMW jej podpisanie uzależnił od akceptacji tego kosztorysu przez kmdr. 
Romanka59.

Ostatecznie dokumentacja zdawcza „OP-202” do Dywizjonu Okrętów 
Pogranicza 15. Brygady WOP została wysłana przez CBKO-2 pod koniec 
stycznia 1958 roku60.

DŁUGO OCZEKIWANY FINAŁ

Na tę informację w Dowództwie WOP oczekiwano już od marca 1957 r. 
Wreszcie nadeszła. 22 października 1957 roku zakończono wszystkie prace 
stoczniowe przy budowie jednostki 9/1 („OP-202”) i rozpoczęło się uruchamianie 
i regulacja urządzeń specjalistycznych wykonywanych przez specjalistów 
służby morskiej WOP oraz Marynarki Wojennej. „Z uwagi na konieczność 
udziału okrętu podwodnego w próbach, obecności specjalistów broni 
podwodnej Mar. Woj. oraz związane z tym koszta paliwa, prowiantu, 
ubezpieczenia itp.” - dyrektor Jasiński zaproponował połączenie prób stoczniowych 
w morzu z próbami zdawczo - odbiorczymi, których możliwość przewidywał 
Program prób, za zgodą obydwu stron61.

Dlaczego na tę informację w Dowództwie WOP oczekiwano od marca 
1957 roku? Otóż stało się to za sprawą pisma wystosowanego do dyrektora 
Stoczni MW przez zastępującego szefa Oddziału Służby Morskiej WOP mjr. 
Butkiewicza. Zastępujący szefa napisał w nim 4 marca, że „zgodnie z zawartą 

58 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 92, Notatka służbowa spisana w dniu 13.11.1957 r.
59 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 84, Pismo dyrektora CBKO-2 nr 0460 z 15 listopada 1957 r. 

do SMW oraz k. 93, Pismo dyrektora SMW nr 0432/Sz.Pr. z 4.12.1957 r. do Oddziału Służby 
Morskiej WOP.

60 W skład tej dokumentacji wchodziły: Opis i instrukcja obsługi stacji hydrolokacyjnej „Tamir 10”, 
Zasadniczy schemat montażowy stacji hydrolokacyjnej „Tamir 10”, Opis i instrukcja 
automatycznego rozrusznika KR-1, Protokół zdawczo-odbiorczy prób technicznych T-10, 
Formularz urządzenia zasilającego D-13-VII, Instrukcja zakładania stropu, Typowe umocowanie 
urządzenia obrotowego, Instrukcja prowadzenia obserwacji hydroakustycznej, Opis i instrukcja 
przetwornicy D-13-VII, Opis i instrukcja automatycznego regulatora napięcia RUN-111. 
Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 98, Pismo dyrektora CBKO-2 nr 056 z 27.01.1958 r. do dOP 
15. BWOP.

61 Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 7, Pismo szefa Oddziału Morskiego WOP nr M-0110 z 4.03.1957 r. 
do SMW oraz k. 78, Pismo dyrektora SMW nr 0389 z 23.10.1957 r. do Oddziału Służby 
Morskiej WOP.
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umową odnośnie budowy jednostek „9” zbliża się termin oddania pierwszej 
jednostki (15 marca 1957 r.) jesteśmy bardzo zaniepokojeni odnośnie dotrzymania 
przez Was terminu umownego, ponieważ z terminowym oddaniem powyższej 
jednostki do eksploatacji wiąże się planowy remont innych jednostek 
pływających oraz plan służby w ochronie granicy morskiej”62.

Pismo to wywołało bogatą, ale i niewiele wnoszącą do rozwiązania 
problemu korespondencję, między SMW a WOP. Była ona szeroko omówiona 
przy prezentowaniu poszczególnych problemów. Spowodowała także irytację 
u budowniczych, gdyż bez wątpienia „jednym z wielu powodów opóźnienia 
w budowie prototypu jednostki „9” były niesprecyzowane żądania armatora”.

Program prób zdawczo-odbiorczych „OP-202” przeprowadzono w trzech 
fazach od 6 listopada do 21 grudnia 1957 roku:

- próby zdawczo-odbiorcze trwały od 6 do 8 listopada i zakończyły się 
spisaniem protokołu;

- okres usuwania usterek i wykonania zaleceń komisji;
- okres prób kontrolnych i sprawdzania prawidłowości wykonanych prac 

oraz ostateczny odbiór okrętu od 17 do 21 grudnia 1957 roku.
Umowny termin wykonania zamówienia zawarty w umowie z 20 stycznia 

1956 roku wyznaczony został na 15 marca 1957 roku. Budowę okrętu zakończono 
22 października, a faktyczny termin odbioru SMW ustaliła na 6 listopada.

Ostateczny odbiór zakończył się niestety tylko połowicznym sukcesem. 
Komisja63 stwierdziła, że jednostka została wybudowana zgodnie z dokumentacją 
oraz zaleceniami. Prawidłowość i jakość wykonanych robót potwierdzono 
w dokumentach działów: kadłubowego, mechanicznego i elektrycznego. 
W czasie prób stwierdzono problem określony przez CBKO-2 i SMW jako 
„niedomaganie”, a przez armatora, jako „wadę”. Przy biegu wstecz, okręt nie 
mógł chodzić trwale na pół i cała wstecz przy pracy obu silników. Komisja 
stwierdziła, że jednostka „9/1” spełnia podstawowe założenia taktyczno-techniczne 
ujęte w projekcie i nadaje się do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

62 Dyrektor SMW 11.03.57 polecił kierownikowi produkcji przygotować pismo wyjaśniające. 
Ibidem, sygn. 2825/64/38, k. 7, Pismo szefa Oddziału Morskiego WOP nr M-0110 z 4.03.1957 r. 
do SMW oraz k. 19a i 19b, Pismo dyrektora SMW nr 0155/Sz.P. z 6.04.1957 r. do Oddziału 
Służby Morskiej WOP.

63 W skład komisji zdawczej weszli: Robert Dyduch - przewodniczący, inż. Jerzy Zubrzycki, 
Janusz Belcarz - technolog, inż. Sylwester Założyk i inż. Marek Berger - budowniczy Ibidem, 
825/64/49, k. 41-46, Protokół jednostki pływającej „OP-202” zbudowanej przez Stocznie 
Marynarki Wojennej. Komisji odbiorczej przewodniczył kpt. inż. Stanisław Mańkowski, a w jej 
składzie było jeszcze 16 oficerów służby morskiej WOP: kpt. inż. Zbigniew Dąbrowski, kpt. 
inż. Zbigniew Rolicz, kmdr ppor. Marian Rozbicki, kmdr ppor. Władysław Babraj, kpt. Piotr 
Wyrwicz, por. inż. Czesław Trojanowski, por. Franciszek Kaczmarczyk, por. Jan Kud, por. 
Józef Bąk, por. Alojzy Kozber, ppor. Alojzy Lewicki, ppor. Jan Pracki, ppor. Bogdan Szymański, 
ppor. Tadeusz Rutko, ppor. Józef Miszczuk i por. Henryk Aniołek. Faktycznie trzech z nich: 
Wyrwicza, Kaczmarczyka i Aniołka nie było, a zastąpili ich: por. Ryszard Dembowski, ppor. 
Kazimierz Śpiewak i ppor. Henryk Lewandowski. Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 41-46, Protokół 
jednostki pływającej „OP-202” zbudowanej przez Stocznię Marynarki Wojennej.

188



„DREWNOWCE” - PIERWSZE OKRĘTY ZBUDOWANE PRZEZ STOCZNIĘ MW

Postanowiła ona przekazać ją do eksploatacji w Dywizjonie Okrętów Pogranicza 
15. (Bałtyckiej) Brygady WOP. Dokumentacja zdawcza i instrukcyjna (o której 
pisano wcześniej) miała zostać przez SMW dostarczona na okręt do połowy 
lutego 1958 roku. Ustalono także, że Stocznia MW zleci CBKO-2 
przeanalizowanie przyczyn niezadawalającej pracy jednostki przy biegu wstecz 
i „znalezienie dróg polepszenia istniejącego stanu na jednostkach „9/2” i „9/3”, 
po czym w miarę możliwości w najbliższym remoncie wada jednostki „9/1” 
zostanie usunięta”. W trakcie prób stwierdzono w sumie 45 usterek wskazanych, 
jako powstałe z winy Stoczni oraz listę 42 dodatkowych prac zaleconych 
do wykonania .

Podczas prób przeprowadzonych w dniach 17-21 grudnia 1957 roku 
„OP-202” mierzący: 39,4 m długości, 5,7 m szerokości i zanurzeniu dziobowym 
1,93 m a na rufie 1,7 m przy wyporności 180 ton osiągał oczekiwane parametry. 
Jego wyporność wynosiła przed próbą 180 ton, a po niej 175 ton. Na mili pomiarowej 
okręt przy: „mała naprzód” - 320 obrotach na minutę płynął z szybkością 11,1 w, 
przy „cała naprzód” - 520 obr./min 17,9 w, a na maksymalnych obrotach 560 
z czterema tonami paliwa 20,6 w. Komisja wskazała ponadto, że instalacja logu 
była sprawna, jednak log typu „Askania” nie nadawał się do tego typu jednostki 
z powodu ograniczenia jego wskazań do 16 w64 65.

Ostatecznie 21 grudnia 1957 roku „OP-202” przeszedł we władanie 
Wojsk Ochrony Pogranicza66. Nie skończyły się jednak jego problemy. 
Dowódca WOP płk Dostojewski zatwierdził protokół zdawczo-odbiorczy 
okrętu wraz z notatką zatwierdzającą. Z jej treści jasno wynikało, że biuro 
konstrukcyjne ponosiło konsekwencje niepełnej sprawności okrętu. „Zatwierdzam 
wraz z wnioskami komisji, że CBKO-2 wykona wszystkie prace związane 
z dokumentacją niezbędną do usunięcia wady jednostki przy ruchu wstecz oraz 
samą dokumentację bezpłatnie na koszt własny, jak również pokryje SMW 
koszta usunięcia wymienionej wady”67.

Stanowisko to wywołało dalszą korespondencję i uzasadnianie własnych 
racji. Armator za główną przyczynę wadliwej pracy jednostki na „cała wstecz” 
podczas pracy dwóch silników uznał „(...) zapowietrzanie się kingstonów, 
a w konsekwencji niedostateczne chłodzenie, przy pracy jednego silnika na tym 
reżimie to ujemne zjawisko nie występuje, wobec czego - napisał kmdr 
Romanek do naczelnego dyrektora CBKO-2 - należy przypuszczać, że nie jest 

64 Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 41-46, Protokół jednostki pływającej „OP-202” zbudowanej przez 
Stocznię Marynarki Wojennej, k. 48-49, Załącznik 2 „Lista usterek” i k. 50a i 50b, Załącznik 3 
Lista prac dodatkowych.

65 Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 41-46, Protokół jednostki pływającej „OP-202” zbudowanej przez 
Stocznię Marynarki Wojennej.

66 Sławomir Kudela podaje nieco inną datę - 28 stycznia 1958 r. S. Kudela, Polska produkcja 
przemysłowa na rzecz Marynarki Wojennej w latach 1945-1968, „Biuletyn Historyczny”, 2001 
nr 17, s. 76.

67 AMW/SMW, sygn.. 2825/64/49, k. 40, Notatka zatwierdzająca dowódcy WOP (zał. do pisma 
Mor - 040 z 17.01.1958 r.) przesłana do SMW.
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ono wywołane wadliwą pracą silników głównych, a powstało w głównej mierze 
przez nieodpowiednie rozmieszczenie kingstonów”. W dalszej części cytowanego 
pisma zastępca dowódcy WOP do spraw morskich zarzucał CBKO-2, 
że popełniło ono „szereg poważnych błędów w konstrukcji jednostki, które 
mają bezpośredni wpływ na dolot wody do kingstonów i dopływ do śrub jak:

- przegłębienie jednostki na dziób o 23 cm;
- przekroczenie wyporności o 10 ton w stosunku do zatwierdzonej 

w projekcie;
- zniekształcenie linii teoretycznych w rufowej części w stosunku do 

jednostki wzorcowej” .68
Wykrycie wadliwej (nieprawidłowej) pracy silników przy biegu wstecznym 

wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w dokumentacji wszystkich 
jednostek tego typu przez CBKO-2 oraz ich przebudowę, czyli dokonanie 
zmian konstrukcyjnych przez Stocznię MW. Koszty tych operacji powinno, 
według WOP, ponieść biuro konstrukcyjne, gdyż wada ta powstała z winy jego 
pracowników69.

Mimo toczonych sporów o to kto zawinił, a kto powinien ponieść tego 
konsekwencje, na początku drugiej dekady grudnia 1957 roku „OP-202” został 
ponownie dokowany i przeprowadzono szczegółowe oględziny podwodnej 
części okrętu, śrub napędowych, łożysk wyjściowych i przyśrubowych, 
urządzenia sterowego, zaworów dennych i cynków. Komisja stwierdziła, 
że stępka w punktach podparcia na kilblokach została spaczona. Stan konserwacji 
W podwodnej części kadłuba był niezadawalający, gdyż pojawiły się pęcherze. 
Poszycie i stan śrub napędowych był dobry. Stwierdzono jednak przebicie rdzy 
spod izolacji na prawym wale śrubowym. Wobec powyższego komisja 
wnioskowała o ponowne zakonserwowanie podwodnej części kadłuba. Te prace 
polegające na: usunięciu pęcherzy farby, nałożeniu patentu 2 oraz pomalowaniu 
na czarno pasa linii wodnej, załoga wykonała we własnym zakresie70.

Jedną z ostatnich, zgłoszonych przez armatora, przeróbek była przebudowa 
głównego stanowiska dowodzenia na „OP-202” zgodnie ze wskazówkami 
nadzoru technicznego. Koszty za te prace kmdr Romanek proponował włączyć 
do ogólnych kosztów jednostki „9/1”, jako prace dodatkowe. Stocznia zlecenie 
formalnie przyjęła, ale przebudowę pomostu dowodzenia wykonać zamierzała 
zgodnie z rysunkami opracowanymi w CBKO-2, a nie według zaleceń 
Przedstawicielstwa WOP na Stoczni. Dyrektor Jasiński zaproponował, aby 

68 Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 104-105, Pismo Zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich 
nr Mor - 085 z 7.02.1958 r. do dyrektora naczelnego CBKO-2.

69 Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 36-37, Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich 
nr Mor - 038 z 17.01.1958 r. do dyrektora CBKO-2; k. 73-74, Pismo dyrektora CBKO-2 
nr 053 z 23.01.1958 r. do Oddziału Służby Morskiej WOP.

70 Komisja działała w składzie: por. Czesław Trojanowski - oficer nadzoru technicznego, ppor. 
Rudko - dowódca „OP-202” i ppor. Nosek - oficer mechanik okrętu. Ibidem, sygn. 2825/64/49, 
k. 51-52, Protokół oględzin okrętu „OP-202” w doku.
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wspomnianą przebudowę najpierw wykonać na jednostce „OP-203”, której 
budowę kończono, a następnie po wprowadzeniu i stwierdzeniu przydatności 
wprowadzić ją także na „OP-202”, gdyż jest to innowacyjne rozwiązanie 
opracowane przez CBKO-2 i niespotykane na innych jednostkach71.

Ostatnią sprawą która związana była z budową prototypową była awaria 
kotła centralnego ogrzewania na „OP-202”. WOP tę sprawę chciał załatwić 
w ramach remontu gwarancyjnego. Stocznia niestety wystawiła rachunek 
opiewający na kwotę 2755 złotych. Kmdr Romanek wskazywał na obowiązujący 
w SMW zwyczaj, według którego powinna być powołana komisja mieszana, 
która ustaliłaby przyczyny awarii kotła centralnego ogrzewania i wydałaby 
orzeczenie z czyjej winy ona powstała. Na tej podstawie armator uwarunkował 
opłacenie lub odmowę akceptacji wspomnianego rachunku72.

„OP-202” - jak napisał Stanisław Kubski - był wzorowany na „OP-201”. Okręt 
miał jednak owrężenie, zbiorniki paliwa i nadbudówkę ze stali, a nie z aluminium. 
Dla oszczędności drewna, stępka i dziobnica były wykonane jako elementy 
klejone z cienkich klepek. Poszycie kadłuba wykonano również z drewna”73.

BLIŹNIAKI („OP-203” i „OP-204”) WCHODZĄ DO SŁUŻBY

Budowa bliźniaczych okrętów patrolowych toczyła się w cieniu „OP-202”. 
O nim dużo pisano, na jego temat dyskutowano na różnych konferencjach. 
Toczono „boje” o materiały i podzespoły do jego budowy. Wreszcie, kiedy 
powstawał, częściowo zmieniano jego wyposażenie. Ale była to jednostka 
prototypowa, a także pierwsza, którą od podstaw budowała Stocznia MW, 
mająca niewielkie doświadczenie w budownictwie okrętowym. „OP-202” był 
dla tej stoczni także swoistym poligonem doświadczalnym. Jak się później 
okaże, doskonale sprostała ona stawianym jej zadaniom i wysokim wymaganiom.

Próby na uwięzi oraz próby stoczniowe w morzu na „OP-203” przepro
wadzono 22 i 23 kwietnia 1958 roku. Przebiegły one zgodnie z programem prób 
bez niespodzianek. Okręt mający wyporność 175 ton, na mili pomiarowej 
osiągnął szybkość przy 540 obrotach na minutę 18,9 węzła, chociaż warunki 
atmosferyczne były niesprzyjające: wiatr wynosił 2 - 3 °B, a stan morza 1 - 2 °. 
W tym czasie przeprowadzono także „strzelanie techniczne”, oddając 50 strzałów 
z każdego działa i 100 strzałów z każdego karabinu maszynowego74.

W ślad za tym dyrektor SMW ustalił skład komisji zdawczej i zaproponował 
armatorowi termin 14 maja na przeprowadzenie prób zdawczo-odbiorczych

71 Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 76, Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr Mor - 
054 z 24.01.1958 r. do SMW; k. 101, Pismo dyrektora SMW nr 038/Sz.Pr. z 3.02.1958 r. 
do Oddziału Służby Morskiej WOP.

72 Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 117, Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr Mor - 
0222 z 3.04.1958 r. do SMW.

73 St. Kubski, Pierwsze 80 lat Stoczni Marynarki Wojennej 1922 - 2002, Gdańsk 2002, s. 32-33.
74 AMW/SMW, sygn. 2825/64/49, k. 140-142, Protokół z prób na jednostce „OP-203”.
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na „OP-203”75.
Wspomniane próby przeprowadzono w dniach 14 i 15 maja. Komisja 

stwierdziła, że „OP-203” „spełnia podstawowe założenia taktyczne techniczne 
ujęte w projekcie” i nadaje się do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem ujętym 
w opisie technicznym. Okręt na tych próbach osiągnął na biegu „2 x max 
naprzód” przy obrotach silników Ps 540, a Ls 530 obrotów na minutę 19,7 węzła. 
Wnioskowała ona, że należy przekazać ją do eksploatacji, a załogę zaokrętować 
28 maja 1958 roku. Prace dodatkowe zlecone przez Komisję Odbiorczą 
(16 zadań) Stocznia MW zobowiązała się wykonać, a ich odbioru miało 
dokonać Przedstawicielstwo WOP na Stoczni MW i dowódca okrętu76.

Z chwilą podpisania 16 maja 1958 roku protokołu zdawczo-odbiorczego, 
Wojska Ochrony Pogranicza wzbogaciły się o kolejny okręt patrolowy. 
W przeddzień święta tej formacji, czyli 9 czerwca 1958 roku, dowódca WOP 
płk Dostojewski wydał z tej okazji rozkaz. Nadał on okrętowi znak taktyczny 
„OP-203” i z dniem 1 czerwca włączył do służby w WOP w skład Dywizjonu 
Morskiego 12 Pomorskiej Brygady WOP, zaliczając go do kategorii okrętów 
III rangi. Uroczyste podniesienie bandery WOP przewidziano na 15 czerwca77.

6 września 1958 roku Komisja78 podpisała protokół zdawczo-odbiorczy 
jednostki pływającej „OP-204”. Gotowość do prób stocznia zgłosiła na połowę 
lipca, ale Komisję odbiorczą dowódca WOP powołał dopiero 3 września. Zapewne 
na przeszkodzie stały urlopy oficerów. 4 i 5 września przeprowadzono zgodnie 
z „Programem prób stoczniowych i zdawczo-odbiorczych jednostki „9” całą 
procedurę przekazania okrętu „OP-204”. Jednostka nadawała się do eksploatacji 
zgodnie z przeznaczeniem, i spełniała podstawowe założenia taktyczno- 
-techniczne. Na mili pomiarowej, przy stanie zatoki 1 ° i wyporności 154 tony okręt 
osiągnął na biegu „2 x maksymalna naprzód”, przy 540 obrotach na minutę 
20,4 węzła. Komisja Odbiorcza zdecydowała, że „OP-204” można przekazać 
do eksploatacji, a jej załogę zakwaterować 15 września. Do tego czasu Stocznia 
miała wykonać dodatkowe prace zlecone przez armatora, dostarczyć na okręt 

75 Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 137, Pismo dyrektora SMW nr 0152/Sz.Pr. z 7.05.1958 r. 
do Oddziału Służby Morskiej WOP.

76 W skład Komisji Zdawczej wchodzili: Robert Dyduch - przewodniczący oraz inż.: Aleksander 
Chlebba, Sylwester Założyk i Janusz Belcarz. W Komisji Odbiorczej byli: kmdr ppor. Zbigniew 
Konopka - przewodniczący oraz kmdr ppor. Marian Rozbicki, kmdr ppor. Władysław Babraj, 
kpt. inż. Zbigniew Dąbrowski, kpt. Henryk Olasek, kpt. Stanisław Zajkowski, por. Wiktor 
Kopecki, por. inż. Henryk Krawczyk, ppor. Aleksander Sochar, ppor. Tadeusz Rudko, ppor. 
Julian Lech i ppor. Jan Pracki. Ibidem, sygn. 2825/64/49, k. 166-171, Protokół zdawczo-odbiorczy 
jednostki pływającej „OP-203”; k. 174, Zał. nr 3 do protokołu zdawczo-odbiorczego jp. „OP-203”.

77 ASG, sygn. 1280/85, k. 218, Rozkaz dowódcy WOP nr 089/Sztab z 9.06.1958 r.
78 W skład Komisji Zdawczej wchodzili: przewodniczący Robert Dyduch oraz tech. Janusz Belcarz 

i inż. Andrzej Wojciechowski. WOP reprezentowali: kmdr ppor. Zbigniew Konopka - 
przewodniczący, kmdr ppor. Marian Rozbicki, kpt. Henryk Olasek, kpt. inż. Zbigniew Dąbrowski, 
por. Franciszek Kaczmarczyk, por. inż. Henryk Krawczyk, por. Bolesław Pinkiewicz, 
ppor. Konstanty Paszkiewicz, ppor. Jan Pracki, ppor. Henryk Wasiak i ppor. Wiesław Rugała.
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inwentarz okrętowy, części zapasowe oraz dwa komplety dokumentacji79.
Okręt, któremu dowódca WOP nadał znak taktyczny „OP-204”, 

włączono do służby 17 września, w skład Dywizjonu Morskiego Bałtyckiej 
Brygady WOP. Uroczystość pierwszego podniesienia bandery miała odbyć się 
27 września w Darłowie80.

Akt przekazania armatorowi nowo zbudowanego okrętu „9/3” zakończył 
proces budowy przez Stocznię Marynarki Wojennej okrętów patrolowych 
o kadłubie drewnianym, nazywanych też „okrętami pogranicza”, „opeciakami”. 
„drewnowcami”, a pod koniec ich służby żartobliwie OSS - „Okrętami 
Spokojnej Starości”. Jak wcześniej wspomniano, dyrekcja Stoczni MW czyniła 
starania, aby tę serię wydłużyć jeszcze o kilka okrętów81. Decyzji pozytywnej 
jednak nie podjęto. Dlaczego? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje się, 
że na przeszkodzie stanęły koszty budowy takich okrętów. Drewno, chociaż od 
wieków znane w szkutnictwie, było drogie, a koszty utrzymania drewnianego 
kadłuba okrętu duże. Ponadto jest ono mniej wytrzymałe od stali więc 
„żywotność” takich okrętów w WOP okazała się niestety dużo krótsza. 
Pozostawał także problem gotowości operacyjnej, czyli żeglugi w warunkach 
zimowych - zalodzenia, na które kadłub drewniany był nieodporny.

ROZLICZENIA I PODSUMOWANIA

Koszty budowy, chociaż szacunkowe, podano w czasie podpisywania 
umów. Miały one wynosić: dla prototypowego okrętu 6.450.000 - 6.500.000 
złotych, a pozostałych dwóch okrętów po 5.500.000 zł (razem 17.500.000 zł, 
czyli 5.833.333 zł za jednostkę) z klauzulą „ostateczny koszt budowy ustali się 
na podstawie kalkulacji wynikowej SMW”. Była to swoista „furtka”, która jak 
się wydaje miała zapewnić ukończenie budowy, gdyby szacunki okazały się 
niepełne. Kalkulacja wynikowa okazała się jednak dużą niespodzianką, by nie 
powiedzieć porażką. Według szczegółowych rozliczeń budowa okrętu 
prototypowego „OP-202” kosztowała 13.514.571 zł, „OP-203” wyniosła 
7.874.884 zł, a „OP-204” niewiele mniej, bo 7.828.894 zł82. W sumie budowa 
tych trzech jednostek kosztowała budżet państwa aż 29.218.349 zł, czyli średnio 

79 AMW/SMW, sygn. 2825/64/49, k. 208-212, Protokół zdawczo-odbiorczy jp. „OP-204”.
80 ASG, sygn. 1280/85, k. 312, Rozkaz dowódcy WOP nr 0147/Sztab z 22.09.1958 r.
81 W kwietniu 1957 r. prowadzono rozmowy o trzech dodatkowych okrętach, które SMW 

zobowiązywała się wybudować w następujących terminach: 9/4 w listopadzie 1958 r.; 9/5 
w marcu 1959 r. i 9/6 w czerwcu 1959 r. AMW/SMW, sygn. 2825/64/38, k. 20. Pismo 
dyrektora SMW nr 0166/Sz.P. z 11.04.1957 r. do Oddziału Służby Morskiej WOP.

82 AMW/SMW, sygn. 2825/64/49, k. 149a i b, Pismo dyrektora SMW nr 0155/Pr. z 9.05.1958 r. 
do Dowództwa WOP; k. 161-162, Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr Mor - 
0305 z 27.05.1958 r. do Stoczni MW; k. 181-182, Pismo szefa oddziału Służby Morskiej WOP 
nr Mor - 0421 z 11.07.1958 r. do dyrektora SMW; k. 219-220, Pismo szefa oddziału Służby 
Morskiej WOP nr Mor - 0620 z 14.10.1958 r. do dyrektora SMW; k. 228-229, Pismo szefa 
oddziału Służby Morskiej WOP nr Mor - 0684 z 11.11.1958 r. do dyrektora SMW.
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za jeden okręt 9.739.449,60 zł. Łatwo obliczyć, że pierwotnie zaplanowany 
budżet na budowę tych trzech okrętów przekroczony został aż o 11.718.349 zł, 
czyli o sumę, którą pierwotnie przewidziano na budowę dwóch takich okrętów. 
Innym problemem pozostaje koszt całkowity okrętu, gdyż brak jest szczegółowej 
wyceny pochodzącego w większości z importu sprzętu specjalnego (wykazanego 
w tabeli), jaki na każdym z nich zamontowano.

Kolejną sprawą, o której należy wspomnieć, to terminy realizacji 
zamówienia, czyli przekazania armatorowi zbudowanych okrętów. Odbiegały 
one znacząco od ustalonych w umowach. „OP-202” miał być zbudowany 
15 marca 1957 roku, a został 6 października 1957, czyli prawie siedem miesięcy 
później. „OP-203” miano zbudować do 31 sierpnia 1957, a faktycznie budowę 
zakończono i termin odbioru wyznaczono na 14 maja 1958 roku. Zwłoka w tym 
przypadku wynosiła osiem i pół miesiąca. Ostatni z serii „OP-204” miał być 
wybudowany do 31 grudnia 1957 roku, a faktycznie powstał do 15 lipca 1958 r., 
czyli później o sześć i pół miesiąca. To spora zwłoka, nawet jeżeli spowodowały je 
przyczyny obiektywne, niezależne od Stoczni MW, o których mówiono wcześniej.

Seria jednostek typu „9” skończyła się tylko na tych trzech okrętach. 
Mimo zgłoszonej ze strony Stoczni MW gotowości kontynuowania budowy 
dalszych, Wojska Ochrony Pogranicza nie były już nimi zainteresowane. 
Od 1956 roku WOP czynił starania, aby ich kontynuacją były okręty 
o kadłubach stalowych. W efekcie tak się stało. Następne okręty patrolowe 
wywodzące się z „9”, to projekt „902”, który w serii dziewięciu zbudowała 
Stocznia Północna w Gdańsku.

Wykaz wyposażenia importowanego na okręty typu „9” 
(Załącznik do umowy)

Tabela 1

Lp. Nazwa urządzenia Liczba

1 Kompas magnetyczny KPM-1 0127 mm o wysokiej podstawie z kopułowym 
urządzeniem świecącym 1

2 Kompas magnetyczny KPM-10 drogowy 0127 mm bez szafki 1
3 Echosonda t. „NEŁ-3” na prąd stały, pomiar głębokości 1 - 500 m 1

4 Log mechaniczny z elektrycznym przekaźnikiem typu „Patentlog” - firmy 
„Askania”, napięcie 24 V do mierzenia szybkości do 25 w 1

5 Działo plot t. 70-K, pojedyncze, kal. 37 mm automatyczne na morskiej podstawie 2
6 WKM t. 2M-1 zdwojony, kal. 12,7 mm na morskiej podstawie 2
7 Dalmierz stereoskopowy - baza 1,5 m na morskiej podstawie 1

8 Radiostacja KF „Buchta-46”, nadawczo-odbiorcza, średniej mocy (120 W) 
na prąd stały 220 V 1

9 Radiostacja KF „Skumbria” nadawczo-odbiorcza średniej mocy (65 W) 1
10 Radiostacja UKF „Rejd-I”, nadawczo-odbiorcza o mocy 3,5 W 1
11 Stacja radiolokacyjna „Źarnica” na prąd stały 110 V 1
12 Stacja hydroakustyczna t. „Tamir - 10” na prąd stały 1

13 Silniki główne t. 6KVD43, sześciocylindrowe, 1400KM (620 obr./min) 
z kompletem części zapasowych 2
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cd. tabeli 1

Lp. Nazwa urządzenia Liczba

14
Zespół „Diesel” (prądnica - sprężarka) Diesel t. 3NVD18,42 KM, 1000 obr./min, 
prądnica GGB11 20 KW, sprężarka t. D26 6m3/godz„ 1000 obr./min

1

15
Zespół „Diesel” (prądnica) Diesel t. 3NVD18, 42 KM, 1000 obr./min, 
prądnica GGB11 20 KW

1

16
Pompa ppoż. o napędzie elektrycznym t. LD 60/c, wirowa, o wydajności 
3000 m3/godz., silnik elektryczny t. GMB-4 o mocy 6 KW na prąd stały 220 V, 
2850 obr./min

1

17
Pompa zenzowa o napędzie elektrycznym t. LSE 60/S, wirowa o wydajności 
19000 m3/godz., ciśnienie 1,1 atm., napęd bezpośredni z silnika elektr.
T. GMB-4 o mocy 3 kW, prąd stały 220 V, 1450 obr./min

1

18
Szyba wirująca z pierścieniem wirującym o 0 326 mm, napęd silnik 
elektryczny na prąd stały ok. 40 W t. „Askania”

2

19 Silnik elektryczny t. KPDM-3y, prądu stałego wodoszczelny do kabestanu 1

20
Butle na sprężone powietrze o poj. 400 1. o ciśnieniu 30 atm. - dostarczone 
razem z silnikiem głównym

2

21 Migacz przenośny „Łucz” - żarówka o mocy 7 W, na napięcie 6 V 1

22
Piec kuchenny na ropę, dwupalnikowy, służący równocześnie jako piec 
do gotowania i jednocześnie do ogrzewania pomieszczeń

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW/SMW, sygn. 2096/60/20. k. 16-17.

Tabela 2
Podstawowe dane taktyczno-techniczne okrętów patrolowych WOP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ASG, sygn.: 837/2, k. 97 (1-4); 1405/3, k. 35; 1645/15, k. 384;
1645/16, k. 11.

Parametry Jednostka 
miary

Okręty patrolowe „OP”

„OP-201” „9”

Liczba jednostek szt. 1 3
Wyporność ton 154,5 175
Długość m 39,4 39,4
Szerokość m 5,7 5,7
Zanurzenie m 1,7 1,7
Żeglowność do stanu morza °B 7 7
Max. szybkość węzły 17,5 19,5
Zasięg pływania Mm 555 550
Stan załogi osób 33 33
Uzbrojenie szt. 2 x 37 mm 2 x 37 mm

arm. plot. arm. plot.
2 x 12,7 mm 2 x 12,7 mm
WKM2M WKM2M
2 wyrzut. BG 2 wyrzut. BG
12 świec dymnych 12 świec dymnych

Zdolność transportowa osób 40 40
Zużycie paliwa kg/godz. 280 280
Moc silników KM 2 x 1200 2 x 1200
Rok zakończenia budowy 1956 1957-1958
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Kontradm w st. spocz. Hieronim Henryk PIETRASZKIEWICZ

WOKÓŁ BIOGRAFII CHESTERA NIMITZA

W 2004 r. Dom Wydawniczy Bellona wydał biografię admirała floty 
USA Chestera Williama Nimitza pióra Elmera Belmonta Pottera, 

historyka z Annapolis, autora szeregu poważnych opracowań z dziedziny wojny 
na morzu, w tym dwóch napisanych wspólnie z Nimitzem. Biografia ta ukazała 
się w USA w dziesięć lat po śmierci Admirała. Upłynęło zatem dwadzieścia 
osiem lat zanim ją przetłumaczono i wydano u nas. Pozycja ta, ze względu 
na swą wartość poznawczą i dydaktyczną powinna zyskać dużą poczytność 
u podchorążych i oficerów marynarki wojennej. Niestety większość cennych 
obcojęzycznych opracowań jest niedostępna na naszym rynku ani w oryginale, 
ani w przekładzie. Wydawcy, a więc i tłumacze, powodują się raczej względami 
pokupności, a nie merytoryczną stroną treści. Dobrze, że Bellona widzi tu misję 
dla siebie. Szczupłość naszych bibliotek daje czytelnikowi małe szanse 
zweryfikowania wiedzy wyniesionej z lektury. Także w wypadku książki 
Pottera nasz czytelnik ze stu pięciu pozycji (biografie, wspomnienia, dzienniki, 
opracowania) wymienionych w bibliografii, nawet w bibliotekach uznawanych 
za bogate, może znaleźć najwyżej kilka, przy tym nie najważniejszych. 
Zważmy, że książka - na razie bardziej niż Internet - jest narzędziem 
kształtowania wiedzy i osobowości oficera, równie ważną jak uczelnie i służba. 
Książki, przekazując fakty i myśli, poszerzają wiedzę, inspirują do krytycznej 
dociekliwości, innowacyjności, pomagają ustrzec się błędów, uczą samodziel
nego myślenia. Od dawna i powszechnie twierdzi się, że należy uczyć się 
na cudzych błędach, a jakoś pomija potrzebę uczenia się na czyichś sukcesach. 
Właśnie biografia Nimitza stwarza po temu duże możliwości. Losy tytułowego 
bohatera przeplatają się z losami wojny na Pacyfiku w II wojnie światowej, 
nurtem myśli dotyczących rozwoju marynarki wojennej i jej użycia, wielką 
polityką oraz wielkością i małością zapędów pojedynczych ludzi.

Pouczające jest prześledzenie uporu Nimitza w realizowaniu wybranej 
drogi życiowej. Potter pisze: „W pewnym sensie Nimitz przez całe życie 
przygotowywał się do objęcia stanowiska dowódcy Floty Pacyfiku. Obserwując 
dowódców, pod którymi służył, stworzył sobie sylwetkę idealnego oficera 
i stale dążył do tego, by się do niej upodobnić. Jednak zawsze widoczne były 
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jego cechy wrodzone - żywotność Nimitzów i zamiłowanie do ciężkiej pracy 
odziedziczone po rodzinie matki - Hanke”1.

Już każdy kandydat na podchorążego ma jakiś ideał osobowości oficera. 
Ważne by wybrany wzór miał oparcie w predyspozycjach, był korygowany 
przez nabywaną wiedzę i doświadczenie, pomagał wyzwalać i rozwijać 
zdolności, był wart pilności i sił wkładanych w jego osiąganie oraz nie 
prowadził do przerostu ambicji i skłonności do nieuczciwej gry. Wiarygodnie 
napisane biografie dają możność porównywania naszej drogi w pokonywaniu 
przeszkód i trudności w drodze do swego ideału z tym, jak to robili ludzie, 
którzy dużo w swym życiu osiągnęli. Książka Pottera może być w tym bardzo 
pomocna.

Nimitz nie miał łatwego startu. Ojciec zmarł przed urodzeniem się 
Chestera. Chłopiec musiał podjąć pracę już w wieku ośmiu lat. Będąc 
czternastolatkiem pracował w hotelu ciotki za mieszkanie, wikt i 15 dolarów 
miesięcznie. Od dziewiątej do szesnastej mógł chodzić do szkoły. Pragnąc 
zdobyć wykształcenie i możliwość wyrwania się z monotonnego, 
prowincjonalnego życia, wystarał się o skierowanie do Akademii Marynarki. 
Żeby przygotować się do egzaminu wstawał o trzeciej i uczył się do piątej 
trzydzieści, a następnie, przed pójściem do szkoły, wykonywał swe hotelowe 
obowiązki. Już w tym okresie wyróżniał się wytrwałością, pracowitością 
i obowiązkowością oraz umiejętnością zjednywania sobie otoczenia. Miał 
zwyczaj i dar zawierania przyjaźni ze wszystkimi, niezależnie od stopnia czy 
stanu. Miał wielu kolegów także bogatszych od siebie, jednak zawsze 
pozostawał niezależnym2. W przygotowaniu do lokalnego i krajowego 
egzaminu pilnie pomagali mu ojczym i nauczycielka miejscowej szkoły.

Miał mir u podoficerów'. Bez ich pomocy nie zdołałby w ciągu 
wyznaczonych czterdziestu ośmiu godzin przygotować do ruchu, będący prawie 
wrakiem, niszczyciel, na dowódcę którego został nagle wyznaczony, a także 
przeprowadzić ten okręt do odległego o sześćdziesiąt mil portu na dokowanie. 
Bez oddanych sprawie podoficerów nie byłby w stanie wydębić materiałów 
koniecznych do budowy bazy dla okrętów podwodnych na Hawajach. W obu 
wypadkach pozyskał sobie przychylność tych podoficerów wówczas, gdy nic 
nie wskazywało, że będzie mu potrzebna.

Szczególną uwagą otaczał młodych oficerów, umiał odkryć ich talenty 
oraz wykorzystać je dla dobra okrętu i ich samych. Obciążał obowiązkami do 
granic możliwości, uczył samodzielności, a niekiedy także korzystał z ich rady. 
Nie dopiekał za popełnione błędy, obracając je dla nauki i zwiększania wiary 
w swe siły, a nie jak to bywa, powiększania lękliwości. Potter tak pisze o stylu 
dowodzenia Nimitza: „Nimitz jasno określał, że oczekuje, by każdy członek 
załogi starał się robić wszystko najlepiej jak potrafi. Nie obwieszczał głośno 

1 Elmer Belmont Potter, Nimitz, Warszawa 2004, s. 31.
* Ibidem, s. 69.
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swych oczekiwań, ale przekazywał je w subtelny sposób swoim oficerom, 
a przez nich marynarzom. Było to żądanie doskonałości, nie przez wzgląd 
na Nimitza ani na okręt lub marynarkę, ale przede wszystkim przez wzgląd 
na samych marynarzy i ich własną dumę i poczucie samospełnienia”3. Nie bał 
się ciężkich wyzwań. Umiał je wykorzystać dla kształtowania osobowości 
oficerów i spójności załogi. Na przykład, wyznaczony na dowódcę krążownika, 
który przeszedł właśnie kapitalny remont i prawie całkowitą wymianę załogi, 
nie tylko potrafił go w ciągu 21 dni bezpiecznie przeprowadzić z Seattle 
do Szanghaju, ale w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do wzorowego stanu. 
Gdy po półtorarocznym dowodzeniu opuszczał okręt, na schodzącego trapem 
czekała szalupa z obsadą dwunastu młodych galowo ubranych oficerów, 
gotowych w dowód szacunku przewieźć go w górę rzeki na przystań. Do końca 
życia interesował się ich losami i cieszył sukcesami. Oboje z żoną kilku z nich 
traktowali prawie jak własnych synów. W ogóle Nimitzowie chętnie 
podejmowali obiadami młodych oficerów, którym pani Nimitz wprost 
matkowała. Nimitz uważał, że radzenie sobie z ludźmi jest jednym z jego 
głównych zainteresowań zawodowych.

Już w czasie studiów w Akademii, duży wpływ na Nimitza wywarł 
głośny spór wokół postępowania komodora Winfielda Schleya, jednego z trzech 
bohaterów wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Zarzucano mu brak agresywności, 
opieszałość podczas blokady portów przeciwnika oraz jawne tchórzostwo 
podczas bitwy pod Santiago. Taka opinia godziła w dumę narodową. 
Bezpardonowość i zajadłość antagonistów w tej kłótni ośmieszała marynarkę, 
chociaż z wojny wyszła ona w chwale. Nimitz przyrzekł sobie, że jeśli jego 
przyszła pozycja na to pozwoli, nie będzie publicznego wywlekania spraw 
marynarki4 i był w tej sprawie konsekwentny.

Starał się także ścinać kanty różnic i zadrażnień między rodzajami sił 
zbrojnych. Np. przed operacją zajęcia Wysp Gilberta i Marshalla wezwał do 
siebie dowódców marynarki, armii i piechoty morskiej, by w bardzo poważnym 
tonie zwrócić im uwagę na niedopuszczalność tarć między nimi. Oświadczył 
bez ogródek: „Jeżeli usłyszę o oficerze marynarki, że nie udziela żadnej 
pomocy jednostkom armii na brzegu, niezwłocznie go zwolnię”5. Starania 
te odniosły swój skutek, jednak ambicjonalnych przepychanek między 
korpusami nie dało się uniknąć. Problem ten dostrzegał jeszcze przed wojną. 
Wyznaczony w sierpniu 1939 r. na szefa Biura Nawigacji, gdy odpowiadał za: 
zaopatrzenie, szkolenie, awanse, przydzielanie zadań oraz dyscyplinę oficerów 
i niższego personelu całej marynarki6, widział potrzebę jednoczenia, a nie 
dzielenia. Podjął i przeforsował decyzję, aby rezerwiści nosili identyczne 
mundury z zawodowymi. Według niego różne mundury upośledzały, czyniły 

3 Ibidem, s. 163.
4 Ibidem, s. 63.
5 Ibidem, s. 265.
6 Ibidem, s. 12.
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rezerwistów czymś gorszym od zawodowych, sugerowały brak jedności, co nie 
powinno mieć miejsca7.

W ciągu całej służby starał się ludzi zachęcać, a nie dołować. Gdy 
po japońskim ataku na Pearl Harbor dostał w spadku po adm. Kimmelu jego sztab, 
oświadczył oficerom, że ma do nich zaufanie, pragnie by pozostali na swych 
stanowiskach i dzięki swym kompetencjom zapewnili ciągłość dowodzenia. 
Oficerowie ci spodziewali się raczej, że podzielą odpowiedzialność za klęskę 
i stracą swe stanowiska. Postępek Nimitza poniósł morale i uczynił sztab 
ponownie zdolnym do pracy. Nimitz trzymał ich przy sobie zanim nie otrząsnęli 
się z szoku po japońskim uderzeniu na Pearl Harbor. Wiosną 1942 r. zaczął ich 
przesuwać na stanowiska w linii, by nabrali bojowego doświadczenia. To mu 
dało także możność doboru sztabu według swych wymagań8.

Miał dobrą pamięć i starał się osobiście poznać jak największy krąg osób 
zajmujących znaczące stanowiska. Prosił na krótką rozmowę każdego dowódcę 
zawijających do Pearl Harbor nowo przydzielonych okrętów9. Starał się 
osobiście poznać sytuację i ludzi w trakcie ciężkich walk w danym rejonie (np. 
na Guadalcanal w październiku 1942 r.), lub w których te walki miały nastąpić 
(na początku maja 1942 r. na wyspie Midway). Twierdził, że część najlepszych 
rad otrzymał od młodszych oficerów i podoficerów. Sam starał się być jak 
najbliżej obszarów intensywnych walk. Jednak dopiero w styczniu 1945 r. 
udało mu się przenieść swe wysunięte stanowisko dowodzenia na w. Guam, 
zdobytą w sierpniu 1944 r.

Potter stwierdza, że Nimitz miał niezwykły talent do przewidywania 
zdarzeń10. Naturalnie zdolność ta opierała się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu 
oraz dociekliwości i nawyku patrzenia w przyszłość w szerokiej perspektywie 
i powiązaniu zjawisk. Jeszcze w połowie lat trzydziestych w rozmowie z synem 
Nimitz przewidywał, że nie da się uniknąć wojny z Japonią i Niemcami. 
„Zacznie się ona atakiem z zaskoczenia i początkową porażką sił zbrojnych 
Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli do czynienia z oskarżeniami 
rzucanymi przez część polityków z Waszyngtonu pod adresem tych, którzy 
dowodzili na morzu. Wszyscy dowódcy zostaną wyrzuceni, pomimo że porażka 
niekoniecznie będzie ich winą. Chciałbym być wówczas na wystarczająco 
wysokim stanowisku, abym był brany pod uwagę, jako jeden z tych, którzy 
zostaną wysłani na morze, ponieważ to wygląda na właściwą drogę”11. 
Przewidywania Nimitza się sprawdziły i po Pearl Harbor dostał upragnione 
dowództwo.

Umiał oprzeć się nęcącym pokusom. Na początku 1941 r. prezydent 
zaproponował Nimitzowi objęcie dowództwa floty, której siły główne zostały 

7 Ibidem, s. 13.
8 Ibidem, s. 118.
9 Ibidem, s. 252.

10 Ibidem, s. 11.
11 Idem.
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już w 1940 r. przesunięte na Hawaje. Ten jednak prosił, by w danym wypadku 
nie brać pod uwagę jego osoby, ponieważ wyprzedziłby wówczas około pół 
setki starszych rangą, a to mogłoby wzbudzić zawiść i spowodować obniżenie 
jego przydatności12. Nie skusiły go też wcześniejsze, obiecujące propozycje, np. 
oferta przemysłowców z 1915 r. - kontrakt na pięć lat z uposażeniem siedem 
razy większym niż pobierane wówczas w US Navy. Konsekwentnie trzymał się 
obranej drogi13.

Po zapoznaniu się z sytuacją na Hawajach, Nimitz doszedł do wniosku, 
że skutki uderzenia Japończyków mogły być znacznie gorsze. Gdyby 
dowodzący Flotą adm. Kimmel został ostrzeżony o zbliżaniu się zespołu 
Nagumo niewątpliwie wysłałby swą flotę na morze. Wobec miażdżącej 
przewagi przeciwnika w lotniskowcach klęska byłaby całkowita - cała flota, 
także jej dwudziestotysięczna załoga zostałaby zniszczona. Amerykańskie 
lotniskowce ocalały, ponieważ nie było ich w Pearl Harbor. Japończycy nie 
zniszczyli też zbiorników przechowujących cztery i pół miliona baryłek paliwa. 
Zniszczenie ich wymusiłoby wycofanie floty na Zachodnie Wybrzeże. 
Stwierdzenia te uzmysłowiły Nimitzowi, że japońskie planowanie strategiczne 
nie jest tak dobre, jak się wydawało po początkowych sukcesach Japonii. 
Uderzenie na Pearl Harbor nie osiągnęło zakładanych celów strategicznych, 
a przyczyniając się do konsolidacji amerykańskiego społeczeństwa, raczej 
wzmocniło Stany Zjednoczone14. Takie widzenie wydarzeń także wpłynęło na 
spokojne traktowanie przez Nimitza spraw personalnych. Zresztą jak pisze 
Potter: „Leżało to w zwyczaju Nimitza, że jeśli ktoś miał dostać kopniaka, 
to był to, w miarę możliwości, kopniak w górę”15.

Powodem do przenosin wyższych dowódców był głównie zarzut braku 
agresywności. W US Navy wymagano przede wszystkim agresywności względem 
nieprzyjaciela, w Royal Navy wytrwałości w zwalczaniu przeciwnika, a u nas 
pomnażania sławy naszego oręża. Leżąca u podstaw takiego stanowiska nasza 
próżność nie wystawia nam niestety najlepszego świadectwa.

Agresywność występująca razem z innymi cechami pożądanymi 
przykrywała niekiedy poważne wady charakteru i błędy. Przykładem tego 
są wojenne losy adm. Wiliama Halseya. Warto to omówić szerzej, gdyż 
pokazuje „algebraiczne” traktowanie Halseya przez jego przełożonych oraz 
reakcję Nimitza na skutki tajfunu z grudnia 1944 r., aktualne także dziś. 
Halseya cechowała pewność siebie, wojowniczość oraz buńczuczność 
wypowiedzi - szczególnie dla prasy. Był człowiekiem medialnym. Jego 
spotkanie z prasą po rajdzie na początku 1942 r. tak przedstawia Potter: 
„Halsey, czarujący, genialny, przystępny gość uśmiechał się od ucha do ucha, 
pokazał swą słynną wykrzywioną twarz, by zadowolić fotoreporterów. Był 

12 Ibidem, s. 15.
13 Ibidem, s. 133.
14 Ibidem, s. 28.
15 Ibidem, s. 54.
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również gotów pójść na rękę reporterom, wygłaszając pieprznym językiem, 
który wkrótce stał się jego znakiem firmowym, oświadczenia na temat działań. 
Był zawadiaką w dawnym stylu i, jak większość zawadiaków, po części małym 
chłopcem, który nigdy nie dorósł. Dziennikarzom wydał się kimś, kto może stać 
się bohaterem narodowym. Prasa nie traciła czasu nazywając go Nemezis 
Japończyków i nadając mu przydomek „Byk” Halsey”16. Przełożeni: Knox, 
King i Nimitz nie mieli zastrzeżeń do zdolności dowódczych Halseya. Nimitz 
powiedział o nim, że: „Występuje u niego rzadkie połączenie zdolności 
umysłowych oraz wojskowej zuchwałości i potrafi ocenić z dużą dokładnością 
ryzyko związane z działaniem”17. Ta właściwość zawiodła go tylko raz w czasie 
bitwy w Zatoce Leyte, gdy źle ocenił znaczenie Zespołu Północnego 
przeciwnika i dał się odciągnąć od blokowania cieśniny San Bemardino. Stało 
się to w bitwie, którą określają jako największą bitwę morską w historii. 
Do tego błędu nigdy się nie przyznał. Paradoksem jest, że przez ten błąd stał się 
bardziej sławnym uczestnikiem tej bitwy niż np. kadm. Jesse Oldendorf, który 
w tym czasie rozgromił w cieśninie Surigao Grupę Południową, usiłującą 
od południa zaatakować Zespół Inwazyjny w Zatoce Leyte. Chociaż autorzy 
amerykańskiej encyklopedii „Wojna na Pacyfiku” - James F. Dunningan i Albert 
A. Nofi napisali o tej bitwie: „Było to ostatnie starcie pancerników w historii 
wojen morskich. - nie uhonorowali Oldendorfa nie tylko imiennym hasłem 
w swym dziele, ale nawet wzmianką w opisie tej bitwy, wspomniano o nim 
jedynie w ogólnym opisie bitwy w zatoce Leyte”18.

Halsey był łubiany i szanowany przez wszystkich19. Załogi okrętów 
uwielbiały go i z dzikim entuzjazmem przyjmowały wiadomość o obejmowanym 
przez niego kolejnym dowództwie20. Wyznaczony w październiku 1942 r. 
na dowódcę Obszaru Południowego Pacyfiku na miejsce adm. Gormnleya, 
potrafił szybko zmienić na lepszą atmosferę w tym dowództwie i chociaż sam 
nie miał dużych zdolności administracyjnych, znalazł zdolnych do tego ludzi, 
przekazał im niezbędne pełnomocnictwa i wspierał ich całym sercem21. Zawsze 
przystępny, chętny i odważny, nie stawiał podwładnych przed niebezpie
czeństwem, przeciwko któremu sam by nie stanął. Nie spychał odpowiedzialności 
na innych. Był jednak niestały. Dowódca jednego z krążowników stwierdził: 
„Czułem się pewny gdy dowodził Spruance i obawiałem się, gdy dowodził 
Halsey. ... pod Halseyem nigdy nie wiedziałeś, co będziesz robił za pięć minut 
lub jak masz to zrobić, ponieważ drukowane instrukcje nigdy nie były aktualne 
...On nigdy nie robił jednej rzeczy dwa razy tak samo”22.

16 Ibidem, s. 50.
17 Ibidem, s. 216.
18 James F. Dunningan, Albert Nofi, Wojna na Pacyfiku - encyklopedia, Warszawa 2000, s. 461.
19 E. Potter, Nimitz..., s. 45.
20 Ibidem, s. 207.
21 Ibidem, s. 227.
22 Ibidem, s. 366.

201



„BIULETYN HISTORYCZNY” H. PIETRASZKIEWICZ 2012 NR 27

Halsey miał jednak pecha. Dwa razy na 3 Flotę, którą dowodził, uderzył 
tajfun. 17 grudnia 1944 r. tajfun uszkodził dwa lotniskowce, 186 samolotów zostało 
wyrzuconych za burtę lub rozbitych w czasie lądowania, trzy niszczyciele 
wywróciły się i zatonęły, zginęło blisko 800 ludzi23. Halsey zaokrętowany na 
głęboko zanurzonym pancerniku nie odczuwał oddziaływania wzburzonego morza 
tak jak załogi lżejszych okrętów i mógł zlekceważyć powagę sytuacji. Do tragedii 
przyczynił się też brak należytego opływania młodszych oficerów oraz brak 
ostrzeżenia w porę o nadciągającym tajfunie, np. wywróciły się te niszczyciele, 
które przygotowując się do tankowania, opróżniły zbiorniki balastowe. Komisja 
śledcza obciążyła winą głównie adm. Halseya, zarzucając mu między innymi brak 
umiejętności dowodzenia tak dużym i złożonym zespołem, jakim była wówczas 
3 Flota. Jego improwizacje wywoływały zamieszanie. Komisja uważała, że Halsey 
powinien stanąć przed sądem wojskowym24. Nimitz i King nie zgodzili się z tym 
wnioskiem. Nimitz w adnotacji do protokołu napisał, że błędy Halseya były 
błędami popełnionymi w stresie wywołanym działaniami wojennymi i mającymi 
swe źródło w godnym pochwały pragnieniu wypełnienia wojskowych wymagań. 
King zgodził się z adnotacją zmieniając „godne pochwały pragnienie” na 
stanowczą determinację i dodał, że błędy oceny wynikły także z niedostatecznej 
informacji25. Tak więc wartości bojowe Halseya przeważyły jego winy i dla dobra 
potrzeb wojennych został na stanowisku. Nie bez racji Potter pisze: ,Jednym 
z powodów, dla których historycy potraktowali gafę Halseya tak ulgowo, był fakt, 
że jego wcześniejsza rada doprowadziła do przyśpieszenia działań przeciw 
Filipinom. Gdyby inwazja na Leyte miała miejsce 20 grudnia, jak uprzednio 
zaplanowano, Ozawa miałby czas wyszkolić swoich lotników, tak by mogli 
stanąć przeciw Amerykanom. Ponieważ Halsey był odpowiedzialny 
za przyśpieszenie działań, jego strategiczne spostrzeżenie aż nadto zrekom
pensowało taktyczne uchybienie”26.

Nimitz nie zlekceważył sprawy. Wydał rozkaz, by każdy dowódca, który 
stwierdzi zagrożenie swego okrętu, natychmiast przerwał ciszę radiową 
i poinformował o tym kwaterę główną Dowództwa Pacyfiku27. Wydał także 
instrukcję postępowania w czasie sztormów, która nie straciła swej aktualności 
i warto jest przypomnieć jej fragmenty. Nimitz napominał, że sto lat temu 
przetrwanie statku zależało niemal jedynie od kompetencji jego kapitana i jego 
stałego wyczulenia na każdą zmianę pogody. Za bezpieczeństwo okrętu jest 
zawsze odpowiedzialny dowódca, ale jego odpowiedzialność jest także dzielona 
z bezpośrednimi przełożonymi.

Dalej stwierdzał, że zdecydowanie częścią odpowiedzialności ponoszonej 
przez przełożonego jest myślenie w kategoriach najmniejszego okrętu 

23 Ibidem, s. 363.
24 Idem.
25 Idem.
26 Ibidem, s. 358.
27 Ibidem, s. 363.
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i najmniej doświadczonego dowódcy pozostających pod jego dowództwem. 
Nie może on ich zaniedbać, przydzielić im zadania i pozycję oraz założyć, 
że zdołają wszystko zrobić i przetrwać każde warunki pogodowe, które jest 
w stanie przetrwać duży okręt, albo że będą dostatecznie mądrzy, by ocenić 
dokładnie moment konieczności rezygnacji z wykonania zadania, aby móc 
utrzymać się na wodzie .

Konkludując, wszyscy muszą zrozumieć, że przy złej pogodzie, podobnie 
jak w większości innych sytuacji, bezpieczeństwo i śmiertelne zagrożenie nie są 
oddzielone żadną wyraźną linią graniczną, ale przenikają się wzajemnie. Nie ma 
żadnego małego czerwonego światełka, które zaczyna migać i informuje 
dowódców i przełożonych, że od tej pory grozi im ekstremalne niebezpie
czeństwo ze względu na pogodę i że środki podejmowane dla bezpieczeństwa 
okrętu muszą mieć pierwszeństwo przed staraniami o utrzymanie się w formacji 
lub o wykonanie przydzielonych zadań. Ten moment zawsze jest kwestią 
osobistej oceny. Naturalnie żaden dowódca nie będzie zmniejszał marginesu 
między pozostawaniem na wodzie, a zatonięciem, ale pomimo to może 
niechcący przekroczyć niebezpieczny punkt, chociaż okręt nie znajduje się w 
ekstremalnych warunkach. Okręty, które płyną, o ile stan morza i wiatru nie 
doprowadził jeszcze do ich przewrócenia się lub przełamania na dwoje, 
pomimo to mogą nie uniknąć tych katastrof, jeśli warunki się pogorszą. Do tego 
czasu mogą stać się niezdolne do utrzymania jakiegokolwiek kierunku lub mieć 
niesprawne urządzenia sterowe, światła, łączność lub główny napęd, czy też nie 
mieć zdolności zabezpieczenia wyposażenia pokładowego albo pozbycia się 
obciążenia z górnych pokładów. Czas na podjęcie wszystkich środków 
niezbędnych dla bezpieczeństwa okrętu jest wtedy, gdy wciąż jeszcze jest to 
możliwe. Nic nie jest bardziej niebezpieczne niż marynarz niechętny 
podejmowaniu środków zapobiegawczych w obawie, że okażą się niepotrzebne. 
Bezpieczeństwo na morzu od tysiąca lat zależało od dokładnie przeciwnej 
filozofii28. Zasady te są aktualne i będą ważne dopóki, dopóty człowiek będzie 
wychodził na morze.

Takie podejście, by w porę dostrzec zagrożenie lub korzystną szansę, 
nazywamy gotowością intelektualną. Jest ona stale potrzebna każdemu człowiekowi 
nie tylko w obliczu niebezpieczeństwa. Warto tę cechę w sobie wyrabiać.

Trudność polega na tym, że cały łańcuch zaniedbań, który prowadzi do 
katastrofy, jest prawie niedostrzegalny, a winni tego stanu pozostają przeważnie 
anonimowi. Dopiero ten, który znajdzie się w krytycznej chwili na kluczowym 
dla danej sprawy stanowisku jest widoczny i ponosi odpowiedzialność 
za poprzedników, a więc tych, którzy przeważnie nieświadomie, przygotowali 
scenę dla danego zdarzenia.

Dowódca każdego szczebla do wykonania stojących przed nim zadań 
potrzebuje zdatnych do tego ludzi. Im wyższy szczebel, tym większa 

28 Ibidem, s. 364.
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odpowiedzialność, ponieważ wynik działania jest bardziej znaczący. 
Wprawdzie ma większy wybór, są to jednak już ludzie o uformowanej, można 
powiedzieć w znacznym stopniu zastygły, osobowości - mieszance cech 
pozytywnych i negatywnych - o dużej ambicji, bez których to cech służba, 
szczególnie w czasie wojny, nie wynosi na wysokie stanowiska.

Już w końcu XIX w. admirał S. O. Makarów radził - dla wykonania 
określonego zadania nie szukaj odpowiedniego torpedowca (minonoski), lecz 
oficera, który jest w stanie to wykonać. Nimitz był w o tyle dobrym położeniu, 
że będąc przez ponad dwa lata szefem Biura Nawigacji, w którego gestii były 
sprawy personalne całej US Navy, lepiej od innych znał podległych mu 
admirałów i oficerów, mógł wiec z dużą pewnością dobierać ludzi do zadań 
i spodziewać się ich działania z oczekiwanymi rezultatami. Obserwował ich 
jednak przez cały czas - jednych wojna uczyła szybciej, innych w ogóle. Nimitz 
nie szukał w swym otoczeniu ludzi, którzy mogliby zagrozić jego stanowisku. 
Nie szukał poklasku, nie wywyższał się, chociaż dbał o zachowanie swych 
uprawnień. Był daleki od pozerstwa cechującego gen. MacArthura. 
Denerwowały go sytuacje, w których brano pod uwagę nie właściwe dla danego 
stanowiska umiejętności i cechy charakteru a przynależność do „czarnych” czy 
„brązowych” butów lub korpusu wojsk lądowych, czy piechoty morskiej. 
Potrafił te konflikty łagodzić, a w razie konieczności, przełamywać. Niektórzy 
nawet wśród najbliższych współpracowników nie mieli zbyt aksamitnych 
charakterów. Po adm. Spruance, szefie sztabu spokojnym, dyskretnym, 
w którym Nimitz znalazł „...źródło nowych pomysłów i uważnego krytyka 
swoich idei”29, przyszedł na wniosek Nimitza komandor McMorris, który miał 
reputację najbardziej paskudnego i prawdopodobnie najbardziej surowego 
oficera marynarki. Pewnego razu, gdy stanowczo odmówił prośbie pułkownika 
armii o przydzielenie dżipa należącego do marynarki, na pytanie o przyczynę 
odmowy, odpowiedział: „Dlatego, że jestem urodzonym sukinsynem i chcę 
takim pozostać”30. Taki był jednak na danym stanowisku w 1944 r. potrzebny. 
Potter pisze: „Spruance doskonale sobie radził z małym, złożonym z oficerów 
marynarki sztabem roku 1942, ale być może był zbyt uprzejmy, aby poradzić 
sobie z tłumem oficerów, którzy pracowali na wzgórzu Makalapa. Mógł być 
postrachem dla wroga i doskonałym administratorem, mógł być surowy, gdy 
to było potrzebne, ale surowość głównie pozostawiał pomocnikowi. 
Przywoływanie kogoś do porządku nie było w jego stylu. Admirał McMorris 
postrzegał siebie, jako główny bufor dla głównodowodzącego, chroniący 
Nimitza przed rutynowanymi czynnościami i przed wszystkim, z czym mógł 
sobie sam poradzić ... Nimitz, daleki od oburzania się na arogancję McMorrisa, 
nazywał ją inicjatywą i doceniał fakt, że jest wolny od wielu obciążeń. Jednakże 
sugerował głównym oficerom sztabu, że jeśli uważają jakąś notatkę służbową 

29 Ibidem, s. 184.
30 Ibidem, s. 281.
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za tak ważną iż powinna być przedłożona osobiście CinPac, to mogą przekazać 
oryginał osobiście jemu, a kopie przesłać normalnymi kanałami”31.

Nimitz chociaż uprzejmy i przystępny (jego anegdotki krążyły po całej 
flocie) nie dał sobie narzucać angażowania się w zbędne proceduralne 
i ambicjonalne spory; w nawale obowiązków potrafił zachować dla siebie czas 
niezbędny dla ogarniania całości sytuacji na Pacyfiku, wyciągania ze zdarzeń 
wniosków niezbędnych dla prowadzenia dalszych działań i zapewnienia im 
powodzenia. Umiał uniknąć raf stwarzanych przez ambicje przełożonych, nawet 
prezydentów. Chociaż nie szukał poklasku, także po przejściu w stan spoczynku 
był powszechnie znany i szanowany. Gdy w 1964 roku, na dwa lata przed 
śmiercią w Berkeley witano gości w czasie meczu drużyn futbolowych 
Uniwersytetu i Akademii Marynarki, to gubernatora Kalifornii powitano mało 
pochlebnymi okrzykami, komendanta Akademii umiarkowanym aplauzem. 
Natomiast gdy ukazał się Nimitz i zdjął czapkę, zanim został przedstawiony, 
tysiące ludzi na trybunach poderwało się na nogi i rozległ się głośny aplauz, 
wiwaty i gwizdy, które wkrótce przekształciły się w ogłuszający zgiełk. 
Chociaż niewiele osób na trybunach widziało wcześniej Nimitza i niewielu 
służyło pod jego dowództwem, najwyraźniej podbił ich serca. Znali jego 
reputację oficera, który dzierżył potężną władzę bez arogancji i ostentacji, 
potężnego przywódcy, który pozostał prosty, przyjazny i przystępny, gdy 
dowodził milionami ludzi32.

Poza przedstawieniem osobowości i postępowania Nimitza jest w książce 
dużo wątków, na które warto zwrócić uwagę. Wspomnę tylko niektóre. 
Po wojnie usiłuje się wyciągnąć konstruktywne wszechstronne wnioski 
z minionych działań oraz przewidzieć kolejnego przeciwnika. Pozwala to 
właściwie przygotować do przyszłych zadań także marynarkę wojenną. Już 
w 1920 r. z dużą pewnością sądzono, że przyszłym przeciwnikiem USA będzie 
Japonia. Z podstawowych sił US Navy sformowano Flotę Bojową i przesunięto 
na stałe bazowanie na Zachodnie Wybrzeże33. Nimitz dostał rozkaz zbudowania 
bazy dla okrętów podwodnych w Pearl Harbor. Wykonał to z całą energią 
i pomysłowością. Potter pisze o przyczynach pogorszenia się stosunków 
z Japonią34.

Wnioski odnośnie okrętów i ich użycia nie tak łatwo przebijają się przez 
zaporę przyzwyczajenia i rutyny. Pierwsza wojna światowa wykazała, że lekkie 
krążowniki już nie mogą zapewnić dowódcy dostarczenia w porę niezbędnych 
danych o przeciwniku. Royal Navy rozwiązanie tej kwestii przeniosła 
na lotniskowce. US Navy poszła też tym torem i w 1922 r. wprowadziła 
do służby mały lotniskowiec przebudowany z węglowca. Ówczesny komendant 
Naval War College kontradm. William Sims był przekonany, że czas 

31 Idem.
32 Ibidem, s. 487.
33 Ibidem, s. 146.
34 Ibidem, s. 66-68.
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pancerników minął oraz że zastąpią je lotniskowce, ponieważ zasięg ataku 
samolotów znacznie przekraczał zasięg dział pancerników35. Włączył też udział 
lotniskowców do gier wojennych. Do tych poglądów odniesiono się z rezerwą 
i dopiero początek wojny na Pacyfiku udowodnił ich słuszność w całej 
rozciągłości.

Nimitz wysoko oceniał umiejętności zdobyte w czasie jedenastomiesię- 
cznych studiów w Naval War College. Pisał, że żadne inne doświadczenie nie 
przygotowało go w podobnym stopniu do pełnienia funkcji dowódcy na 
Pacyfiku, jak właśnie te studia: „Wrogiem w naszych grach była zawsze 
Japonia, a zajęcia były prowadzone tak sumiennie, że po wybuchu drugiej 
wojny światowej nic, co się wydarzyło na Pacyfiku, nie było dziwne lub 
nieoczekiwane. Każdy student musiał zaplanować logistyczne wsparcie działań 
na Pacyfiku i byliśmy przygotowani na fantastyczny logistyczny wysiłek - 
niezbędny, by wesprzeć działania bojowe .... Jest zasługą Naval War College, 
że udało mi się osiągnąć sukcesy w strategii i taktyce tak w czasie pokoju, jak 
i na wojnie”36. Należy życzyć sobie, by kadra, szczególnie wyższych szkół 
wojskowych, pamiętała o tym, że ona kształtując mentalność i wiedzę swych 
wychowanków, walczy już dziś, a także, w pewnym sensie, wojnie zapobiega.

Uważam, że opracowanie Elmera B. Pottera „Nimitz” powinno być 
podręczną książką oficera marynarki wojennej - tak dla nauki, jak 
i podczytywania dla przyjemności.

Bibliografia:

Potter Elmer Belmont, Nimitz, Warszawa 2004.
Dunningan James F„ Nofi Albert, Wojna na Pacyfiku - encyklopedia, Warszawa 2000.

35 Ibidem, s. 145.
36 Ibidem, s. 144.
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BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW 
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

ZA LATA 1953-2012

Poniższe zestawienie prezentuje dorobek piśmienniczy pracowników 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni od 1953 roku do roku 2012. 

Odnotowuje publikacje samoistne (książki, czasopisma), jak również (artykuły 
z czasopism, rozprawy z dzieł zbiorowych). W zestawieniu pominięto 
publikacje ogólne i informacyjne, do których zaliczyć należy przewodniki, 
foldery i katalogi z wystaw czasowych i stałych1 oraz niektóre artykuły 
w dziennikach codziennych. Bibliografia zawiera łącznie 602 pozycje. Należy 
podkreślić, iż poniższe zestawienie jest wykazem jedynie tych publikacji, które 
zostały opublikowane w czasie, w którym dana osoba była zatrudniona 
w muzeum.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni poza swymi ustawowymi zadaniami 
tj. gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem 
eksponatów muzealnych wielkie znaczenie przywiązuje do działalności 
wydawniczej. Ma ona na celu m.in. popularyzację wiedzy o Polskiej Marynarce 
Wojennej szerszemu kręgu odbiorców. Od połowy lat 50. ubiegłego wieku 
zaczęły ukazywać się pierwsze prace i publikacje pracowników Muzeum 
Marynarki Wojennej. Autorami publikowanych materiałów byli przede 
wszystkim kolejni kierownicy, dyrektorzy i wicedyrektorzy Muzeum Marynarki 
Wojennej pracujący w latach: kpt. mar. (kmdr por.) Czesław Krzynówek 
(1956-1976), kmdr mgr Zdzisław Waśko (1976-1982), kmdr por. dr Rafał 
Witkowski (1982-1988), kmdr ppor. (kmdr por.) dr Zbigniew Wojciechowski 
(1988-2003), kmdr ppor. dr Sławomir Kudela (2003-2010), kmdr ppor. rez. mgr 
inż. Zdzisław Kryger (2010-)2.

1 Szczegółowo tego typu publikacje przedstawił Andrzej Kotecki, Publikacje Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni, „Jantarowe Szlaki”, 2009 nr 1, s. 9-13.

2 Sławomir Kudela, 50 lat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, „Biuletyn Historyczny”, 2004 
nr 19, s. 16, zał. 1.
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Również kierownicy poszczególnych działów Muzeum Marynarki 
Wojennej pochwalić się mogą sporą liczbą publikacji. Wśród nich prym wiodą 
kierownicy Działu Historycznego, tacy jak: kmdr por. dr Rafał Witkowski 
(1976-1982), kpt. mar. (kmdr ppor.) mgr Zbigniew Wojciechowski (1982-1988), 
kmdr por. mgr Walter Pater (1988-1995, 2004-)3, kpt. mar. (kmdr ppor.) 
mgr (dr) Sławomir Kudela (1995-2003).

Dużą aktywność na polu wydawniczym wykazywali i wykazują 
pracownicy zatrudnieni w Muzeum Marynarki Wojennej na stanowisku 
kustosza: mgr (dr) Jarosław Rusak (1960-1992), mgr Andrzej Kotecki (1992-2009), 
mgr Lech Trawicki (2008-).

Poniższe zestawienie bibliograficzne nie obejmuje prac opublikowanych 
przez pracowników Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego Marynarki 
Wojennej, który w 1976 r. włączony został do struktur Muzeum Marynarki 
Wojennej. Bibliografia zawiera natomiast prace napisane przez dowódców 
okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”, który organizacyjnie wchodził w skład 
Muzeum Marynarki Wojennej w latach 1976-2007, takich jak kmdr ppor. (kmdr 
por.) Mieczysław Waryszak (1982-1990), kmdr por. mgr inż. Jerzy Łubkowski4.

W przeszłości już wielokrotnie w różnych konfiguracjach i dotyczące 
różnych zagadnień oraz okresów ukazywały się opracowania bibliograficzne 
poświęcone Marynarce Wojennej5, Muzeum Marynarki Wojennej, czy też 
okrętów-muzeów ORP „Burza”6 i ORP „Błyskawica”7. Pracownicy Muzeum 
Marynarki Wojennej opracowywali również bibliografie zawartości czasopism 
takich jak „Nasze Sygnały”8, czy też „Biuletynu Historycznego”9. Pomocą przy 
opracowywaniu poniższego zestawienia służyły również opracowane bibliografie 

3 W zestawieniu poniższym pominięto hasła zamieszczone w Encyklopedii Gdyni (t. 1 i 2), 
których autorem jest Walter Pater.

4 S. Kudela, op. cit., s. 16-17.
5 Ewa Madey, Bibliografia historii Polskiej Marynarki Wojennej za lata 1971-1979, „Biuletyn 
Historyczny”, 1980 nr 7, s. 188-233.

6 Jarosław Rusak, Bibliografia Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i okrętów-muzeów „Burza” 
i „Błyskawica” za lata 1971-1984, .Biuletyn Historyczny”, 1985 nr 9, s. 186-223; Idem, Bibliografia 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz okrętu-muzeum „Burza” za lata 1953-1970, 
„Biuletyn Historyczny”, 1971 nr 2, s. 268-291.

7 Andrzej Kotecki, Bibliografia ORP „Błyskawica”, „Przegląd Morski”, 2002 nr 10, s. 74-85.
8 Walter Pater, Mieczysław Serafin, Zbigniew Wojciechowski, Bibliografia „Naszych Sygnałów” 

(„Komunikatów” i „Komunikatów Informacyjnych”) za lata 1945-1992, „Biuletyn Historyczny”, 
1993 nr 13, s. 34-132; A. Kotecki, Bibliografia zawartości „Naszych Sygnałów” za lata 
1993-2005, „Biuletyn Historyczny”, 2007 nr 22, s. 233-248.

9 Z. Wojciechowski, Bibliografia 25 numerów „Biuletynu Historycznego” (1963-2010), „Biuletyn 
Historyczny”, 2011 nr 26, s. 223-244; A. Kotecki, .Biuletyn Historyczny” 1963-1995 (Bibliografia 
zawartości), „Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, s. 142-154.
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zawartości ,;Przeglądu Morskiego” z lat 1947-198710 i 1987-199611. Nigdy 
jednak dotąd nie opracowano bibliografii prezentującej całościowe ujęcie 
publikacji pracowników Muzeum Marynarki Wojennej od roku 1953, czyli od 
powstania Muzeum Marynarki Wojennej, aż po rok 2012. Bibliografia ta jest 
wypełnieniem pewnej luki, zawiera bowiem opisy widniejące już w wyżej 
wymienionych bibliografiach, ale równocześnie przedstawia publikacje 
nieuwzględnione dotąd m.in. z takich pism jak „Nautologia”, „Przegląd 
Morski”, „Morze, Statki i Okręty”, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, 
„Rocznik Gdyński”, „Jantarowe Szlaki”, „Bandera” czy „Wojskowy Przegląd 
Historyczny”.

Bibliografia ma układ autorski, alfabetyczny, a same publikacje 
poszczególnych autorów ułożone zostały chronologicznie. Większość opisów 
sporządzona została z autopsji, w oparciu o materiały zgromadzone 
w Bibliotece Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Pozycje, do których nie 
zdołano dotrzeć i opisać z autopsji, oznakowano asteryskiem [*]. W takich 
przypadkach dodatkowym wskaźnikiem jest często niekompletny zapis takiej 
publikacji.

Przy opracowywaniu Bibliografii publikacji pracowników Muzeum 
Marynarki Wojennej pomocne okazały się również bazy bibliograficzne 
zawartości czasopism Biblioteki Narodowej, baza Polskiej Bibliografii Wojskowej 
opracowywana w Centralnej Bibliotece Wojskowej oraz Bibliografia Pomorza 
Gdańskiego opracowywana w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gdańsku. Pomocna też była Bibliografia miasta Gdyni opracowywana przez 
Ośrodek Informacyjno-Bibliograficzny Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdyni. Bibliografia zaopatrzona została w wykaz tytułów czasopism 
ułożonych w kolejności alfabetycznej, z których wykorzystano opisy 
w poniższym zestawieniu.

Warto podkreślić duży wysiłek badawczy i edytorski niezbyt licznego 
zespołu pracowników Muzeum Marynarki Wojennej, który na przestrzeni lat 
starał się, aby ukazujące się wydawnictwa i publikacje miały odpowiedni 
poziom merytoryczny i edytorski.

10 Bibliografia „Przeglądu Morskiego” za okres 1947-1986 (Dodatek do numeru 7-8/1988 „Przeglądu 
Morskiego”), Gdynia 1988.

11 Bibliografia „Przeglądu Morskiego” za lata 1987-1996 (Dodatek do nr 7-8 „Przeglądu Morskiego”), 
Gdynia 1997.
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WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM

Bandera
Biuletyn Historyczny
Biuletyn Informacyjny Zarządu 
Muzeów i Ochrony Zabytków
Dziennik Bałtycki
Gdańskie Studia Muzealne
Geografia w Szkole
Głos Wybrzeża
Gospodarka Wodna
Jantarowe Szlaki
Komodor
Komunikaty Instytutu Bałtyckiego
Litery
Militaria XX wieku
Morze
Morze, Statki i Okręty
Mówią Wieki
Muzealnictwo
Nasze Sygnały
Nautologia
Okręty Wojenne
Oświata Dorosłych
Polska Gmina Kosakowo
Polska Zbrojna
Pomerania
Po Wachcie
Prosto z Pokładu
Przegląd Morski
Przegląd Wojsk Lądowych
Rocznik Gdyński
Spotkania z Zabytkami
Ster

Świat Młodych
Teki Gdańskie
Tygodnik Morski
Wieczór Wybrzeża
Wiedza Obronna
Wiraże
Wojsko Ludowe
Wojskowy Przegląd-Historyczny
Za Wolność i Lud
Zdarzenia Muzealne
Zeszyty Prasoznawcze
Żołnierz Polski
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WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW 
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

CZAJKA Tomasz
1. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,,Muzealnictwo”, 1961 nr 10, s. 83-88.

JANKOW1CZ Andrzej
2. Dzieje „Chatki Puchatków”, „Biuletyn Historyczny”, 2005 nr 20, s. 196-203.
3. Najważniejszy zabytek, „Biuletyn Historyczny”, 2006 nr 21, s. 304-314.

KOTECKI Andrzej
4. Polska Marynarka Wojenna 1920-1939 w fotografii prasowej (na przykładzie 

„Przeglądu Morskiego”), „Przegląd Morski”, 1993 nr 6, s. 55-64.
5. Dwa jubileusze i pięć wystaw, „Przegląd Morski”, 1994 nr 5, s. 55-60.
6. Bibliografia „Przeglądu Morskiego” za lata 1928-1939 (Dodatek do 

nr 7-8/1994 „Przeglądu Morskiego”), Gdynia 1994.
7. Weteran wciąż w służbie, „Polska Zbrojna”, 1995 nr 108, s. 6.
8. Nabytki Muzeum Marynarki Wojennej w latach 1987-1994, „Biuletyn 

Historyczny”, 1995 nr 14, s. 167-173.
9. Churchill a sprawa polska, „Przegląd Morski”, 1995 nr 7-8, s. 100-102. 

Zawiera rec. książki: Winston S. Churchill, Druga wojna światowa, t. 1, cz. 
1-2, Gdańsk 1994-1995.

10. Kronika okrętu, „Polska Zbrojna”, 1996 nr 7, s. 8.
11. Szacunek dla historii. Okręt - symbol, „Polska Zbrojna”, 1996 nr 249, s. 9.
12. Początki polskiej prasy geograficzno-podróżniczej (1827-1829), „Zeszyty 

Prasoznawcze”, 1996 nr 1-2, s. 131-139.
13. Komandor podporucznik Eligiusz Ceceniowski, „Przegląd Morski”, 1996 

nr 11, s. 90-96.
14. Pamiątki z ORP „Błyskawica”, „Bandera”, 1997 nr 6, s. 29.
15. „Biuletyn Historyczny” 1963-1995 (Bibliografia zawartości), „Biuletyn 

Historyczny”, 1997 nr 15, s. 142-154.
16. Bibliografia zawartości „Naszych Sygnałów” za lata 1993-2005, „Biuletyn 

Historyczny”, 1997 nr 15, s. 142-154.
17. Gdyńska prezentacja w Bytomiu, „Przegląd Morski”, 1997 nr 6, s. 98-104.
18. Charakterystyka zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, [w:] 

Ochrona morskiego i rzecznego dziedzictwa kulturowego w Polsce. 
III Ogólnopolska Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, 
Szczecin 1996-maj 20-21, Szczecin 1997, s. 151-152.
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19. ORP „Błyskawica” - weteran w służbie, .Jantarowe Szlaki”, 1998 nr 3, s. 20.
20. Shaker z „Błyskawicy”, „Morze”, 1998 nr 4, s. 52.
21. Prezentacje Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Toruniu i Bytomiu. 

„Zdarzenia Muzealne”, 1998 nr 18, s. 37-47.
22. Z Torunia do Gdyni podróż sentymentalna, „Przegląd Morski”, 1998 nr 11, 

s. 79-86.
23. Z marynarskiego stołu, „Bandera”, 1998 nr 4, s. 26.
24. Działalność edytorska Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, „Nasze 

Sygnały”, 1998 nr 183, s. 54.
25. „Morze, nasze morze...”. 80 Lat Polskiej Marynarki Wojennej w latach 

1918-1998, „Nasze Sygnały”, 1998 nr 184, s. 30.
26. Działalność wystawiennicza Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 

1995-1997, [w:] IV Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, 
Gdynia 28-29 maja 1998, s. 25-31.

27. Zapiski Schmundta, „Bandera”, 1999 nr 10, 6-7.
28. Muzealnictwo morskie na Wybrzeżu Gdańskim i jego znaczenie dla 

krajoznawstwa, [w:] Wiatr od morza. V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, 
Gniezno 2000. Sejmik Przedkongresowy, Gdańsk 18-20 czerwca 1999 r.*.

29. Nasi przyjaciele, „Bandera”1999 nr 10, s. 6-7.
30. Polska Pomocnicza Morska Służba Kobiet w Wielkiej Brytanii, [w:] Służba 

Polek na frontach II wojny światowej. Materiały z sesji popularnonaukowej 
w Toruniu w dniach 16-17 listopada 1996 roku pod red. E. Zawadzkiej, 
cz. 3 Komunikaty i głosy, Toruń 1999, s. 251-255.

31. Przyjaciele „Błyskawicy”, „Morze”, 2000 nr 1-2, s. 46.
32. Krajoznawstwo w twórczości gdańskich literatów, Jantarowe Szlaki”, 2000 

nr 3, s. 7-10.
33. O błogosławionym Władysławie Miegoniu, „Jantarowe Szlaki”, 2000 nr 3, 

s. 33-36.
34. Historycy wojskowości AMW, „Bandera”, 2000 nr 1, s. 19.
35. Znów ożył toruński port, „Przegląd Morski”, 2001 nr 1, s. 21.
36. Nowy sezon, „Bandera”, 2001 nr 5-6, s. 31.
37. Bibliografia miesięcznika „Morze” z lat 1924-1939, „Nautologia”, 2001 

nr 1-2, s. 21-68.
38. Działalność wystawiennicza Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

w latach 1993-2000, „Biuletyn Historyczny”, 2001 nr 17, s. 103-116.
39. Bibliografia Katyńska (selektywna), [w:] Kontradmirał Xawery Stanisław 

Czernicki, pod red. Jerzego Przybylskiego, Gdynia 2002, s. 221-227.
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40. Wystawy historyczne na okręcie muzeum „Błyskawica”, „Przegląd Morski”, 
2002 nr 10, s. 59-64.

41. Bibliografia ORP „Błyskawica”, „Przegląd Morski”, 2002 nr 10, s. 74-85.
42. Ikonografia ORP „Błyskawica”, „Przegląd Morski”, 2002 nr 10, s. 86-92.
43. Medale pamiątkowe Muzeum Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 

2003 nr 18, s. 187-190.
44. Wydawnictwa Muzeum Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski”, 2003 

nr 3, s. 76-87.
45. Ochrona dóbr kultury na czas wojny i pokoju - nowe przepisy 

międzynarodowe, „Przegląd Morski”, 2003 nr 5, s. 57-65.
46. Katalogi dla kolekcjonerów, „Przegląd Morski”, 2004 nr 4, s. 87-[90].
47. Polskie strony internetowe poświęcone Marynarce Wojennej, „Przegląd 

Morski”, 2004 nr 11, s. 46-55.
48. Źródła o informacji o Polskiej Marynarki Wojennej, „Przegląd 

Informacyjno-Dokumentacyjny. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji”, 
2004 nr 4, s. 63-78.

49. Dział Wystawienniczy Muzeum Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 
2004 nr 19, s. 37-58.

50. Grudziądz, „Jantarowe Szlaki”, 2004 nr 1, s. 8-12.
51. Perspektywy rozwoju Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, „Jantarowe 

Szlaki”, 2004 nr 1, s. 26-29.
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Kmdr por. rez. dr Zbigniew WOJCIECHOWSKI

PIERWSZE LATA NA WOLNOŚCI 
WE WSPOMNIENIACH 

kmdr. ZBIGNIEWA WĘGLARZA

Kmdr ppor. Zbigniew Węglarz1 urodził się 5 sierpnia 1914 r. w Krakowie 
w rodzinie nauczycielskiej2. Ojciec zginął na początku pierwszej 

wojny światowej. Po jej zakończeniu mały Zbyszek wyjechał wraz z matką - 
nauczycielką polskich górników - do północnej Francji. W obawie przed 
wynarodowieniem rodzina zabrała go do Krakowa, gdzie ukończył szkołę 
podstawową i gimnazjum o profilu matematyczno - przyrodniczym. W 1933 r. 
uzyskał świadectwo dojrzałości.

Będąc małym chłopcem marzył o dalekich podróżach i zawodzie 
marynarza. Najpierw zgłosił się do Państwowej Szkoły Morskiej, ale 
ze względu na wysokie czesne musiał z niej zrezygnować. Pojechał więc 
do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Zdał trudny egzamin 
wstępny i został przyjęty. W 1936 r. po trzech latach wytężonej nauki szkołę 
ukończył z 7 lokatą. 7 października w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie prezydent RP Ignacy Mościcki promował go wraz 
z 11 podchorążymi na stopień podporucznika marynarki w korpusie morskim.

Po kursie aplikacyjnym przygotowującym młodych absolwentów do służby 
zawodowej objął pierwsze stanowisko dowódcy plutonu rekruckiego w Kadrze 
Floty, a potem oficera wachtowego na transportowcu „Wilia” i żaglowcu 
„Iskra” - jednostkach wykorzystywanych do szkolenia3. Na ich pokładach 
odbył szereg rejsów do Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji i na Morze 
Śródziemne. Z chwilą ukończenia kursu oficerów broni podwodnej wiosną 
1936 r. przeszedł na minowiec „Czajka” oraz niszczyciel „Burza”. Tam zastał 
go wybuch drugiej wojny światowej, gdyż trzy niszczyciele, wspomniany 

1 Szerszy biogram: Zbigniew Wojciechowski, Zbigniew Węglarz - marynarz niezłomny, 
„Colloąuium”, 2011 nr 4, s. 103-128.

2 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (AMMW), Kolekcje osobiste, sygn. 97/2, Życiorys 
Z. Węglarza.

3 Przebieg służby w Marynarce Wojennej Z. Węglarza z 1993 r., w posiadaniu autora.
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ORP „Burza” wraz z „Błyskawicą” i „Gromem” w ramach operacji pod kryptonimem 
„Peking” udały się do Wielkiej Brytanii. Miały konwojować statki z bronią 
i sprzętem wojennym dla kraju przez Morze Śródziemne, Morze Czarne 
i Rumunię, lecz szybko zmieniająca się sytuacja udaremniła ambitne plany.

W maju został awansowany na stopień porucznika marynarki, a jesienią 
zaokrętowany na ORP „Błyskawica” w charakterze oficera broni podwodnej. 
Podczas remontu niszczyciela organizował na lądzie Obóz Szkoleniowy 
Polskiej Marynarki Wojennej w Okehampton.

W 1942 r. jako I oficer broni podwodnej trafił na kolejny niszczyciel 
ORP „Piorun”. Przez dwa i pół roku brał na jego pokładzie udział w licznych 
akcjach bojowych na Atlantyku, Morzu Północnym i Arktycznym oraz 
Śródziemnym i na Adriatyku. Okręt uczestniczył w eskortach konwojów 
do USA, Kanady, Murmańska, Islandii oraz na Maltę. Zwalczał nieprzyjacielskie 
okręty podwodne, niszczył ogniem artylerii cele na lądzie i w powietrzu, 
a w połowie 1943 r. osłaniał lądowanie wojsk alianckich na Sycylii oraz 
w południowych Włoszech.

W następnym roku awansował na kolejny stopień kapitana marynarki 
i przeszedł do Kierownictwa Marynarki Wojennej w Londynie oraz SPMW, 
którą w końcu 1939 r. reaktywowano w Wielkiej Brytanii. Na nowych 
stanowiskach mógł przekazać swoje bogate doświadczenia bojowe młodszym 
kolegom, zwłaszcza jako wykładowca.

Ostatnie tygodnie drugiej wojny światowej zastały go w Komendzie 
Morskiej Południe - taktycznym dowództwie polskich jednostek bazujących 
w Plymouth.

Konieczność opieki nad chorą matką - zdecydowała, że postanowił 
wracać do kraju. Większość marynarzy nie zaakceptowała zmian ustrojowych 
zachodzących w powojennej Polsce i pozostała na emigracji.

Po długich staraniach do Gdyni powrócił 4 lipca 1947 r. na pokładzie 
ORP „Błyskawica” jako zastępca dowódcy, którym był znany podwodnik kmdr 
ppor. Bolesław Romanowski4. Z. Węglarz pozostał w szeregach organizującej 
się Marynarki Wojennej, otrzymał kolejny awans i zamieszkał w Gdyni. Krótko 
kierował gdyńskimi Zakładami Broni Podwodnej. Ponieważ brakowało 
doświadczonych oficerów morskich, z początkiem 1949 r. przejął dowodzenie 
największego i najnowocześniejszego okrętu floty niszczyciela „Błyskawica”, 
wykorzystywanego do celów szkoleniowych i reprezentacyjnych.

W dniu 24 czerwca 1949 r. został niespodziewanie aresztowany 
przez Informację Wojskową. Najpierw oskarżono go o pijaństwo i niedbalstwo, 
a potem o zbrodnię (podwójny sabotaż) zagrożoną karą od 5 lat 
więzienia do kary śmierci. Śledztwo prowadził mjr Eugeniusz Niedzielin 
z Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 w Gdyni. Śledztwo prowadzono bardzo 
brutalnie, ponieważ nie przyznawał się do winy i nie obciążał swoimi 

4 Szerzej Władysław Szczerkowski. ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1979.
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zeznaniami kolegów5.
Niesłusznie oskarżony o udział w wyimaginowanym przez aparat 

bezpieczeństwa spisku przeciwko państwu, otrzymał - tak jak wielu innych 
przedwojennych oficerów - wyrok skazujący - 8 lat więzienia. Dopiero zmiany 
społeczno - polityczne zachodzące w kraju spowodowały w styczniu 1955 r. 
jego zwolnienie z więzienia i całkowitą rehabilitację6. Wkrótce został 
przeniesiony do rezerwy.

Do Marynarki Wojennej już nie powrócił, lecz do końca był z nią 
związany, utrzymując stały kontakt z kolegami w kraju i za granicy oraz 
z Muzeum Marynarki Wojennej. To właśnie tej placówce muzealnej, pomimo 
doznanych krzywd i upokorzeń, przekazał swoje najcenniejsze pamiątki: 
dokumenty, odznaczenia, fotografie i mundury.

Pomimo wielu trudności pracę w Polskim Rejestrze Statków znalazł 
dzięki pomocy kolegów - marynarzy. Nad morze powrócił dopiero w 1958 r. 
po październikowej „odwilży” politycznej jako inspektor statków Polskich Linii 
Oceanicznych. W latach 1958-1962 pływał na stanowisku kapitana 
w indonezyjskiej firmie żeglugowej PEŁNI z Dżakarty.

Po powrocie do Polski przez kolejne 11 lat pływał na kilku jednostkach 
gdyńskich przedsiębiorstw armatorskich: PLO i Chińsko-Polskiego Towarzystwa 
Okrętowego CHIPOLBROK. Najpierw jako drugi i pierwszy oficer, a w latach 
1968-1974 jako kapitan7. W 1974 r. gdy miał 60 lat przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. Z kolei do połowy 1978 r. w ramach kontraktu z amerykańską firmą 
NAVICOM pływał jako kapitan żeglugi wielkiej na dwóch dużych masowcach.

Gdy znalazł się na emeryturze zamieszkał na stałe w rodzinnym 
Krakowie. Aktywnie spędzał wolny czas. Kupił jeden z pierwszych 
kieszonkowych modeli GPS. Przez wiele lat wędrował z mapą i plecakiem 
głównie po górskich szlakach turystycznych, przede wszystkim rodzimych 
Karpat. Kolejną jego pasją był komputer. Przygotował m.in. internetową wersję 
historii Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1945 w języku angielskim. 
Opracowanie doczekało się m. in. tłumaczenia na język japoński8.

Utrzymywał liczne kontakty z kolegami. W Krakowie uważany był 
za nieformalnego przywódcę grupy. Utrzymywał stałą więź z londyńskim 
Stowarzyszeniem Marynarki Wojennej - organizacją skupiającą marynarzy 
na emigracji.

5 Piotr Semków, Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945-1957, Warszawa 2006, 
s. 145-146; idem, Represje stalinowskie w Marynarce Wojennej na przykładzie losu kmdr. ppor. 
Zbigniewa Węglarza i D. Nawrot, Zarząd Informacji Wojskowej nr 8 w Gdyni - organizator 
represji w Marynarce Wojennej, w: System represji stalinowskich w Polsce 1943-1956. Represje 
w Marynarce Wojennej, pod red. I. Hałagida. Gdańsk 2006.

6 Odpis Postanowienia Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego nr 18/55 
z 19.1.1955 r„ w posiadaniu autora.

7 AMMW, Kolekcje osobiste, sygn. 97/1, Zestawienie zaokrętowania w Marynarce Handlowej 
Z. Węglarza z 10.02.1985 r.

8 List Z. Węglarza do autora z 23.10.2000 r.
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Napisał kilkanaście wartościowych opracowań wspomnieniowych 
na łamach „Przeglądu Morskiego”, „Biuletynu Historycznego Muzeum Marynarki 
Wojennej”, „Naszych Sygnałów” i innych czasopism9. Warto podkreślić, 
że jako jedyny oficer Marynarki Wojennej opisał dokładnie represje okresu 
stalinizmu, których sam doświadczył. Opublikował również szereg artykułów 
specjalistycznych dotyczących przede wszystkim techniki i taktyki sił morskich 
w drugiej wojnie światowej10.

Dla Muzeum Marynarki Wojennej opracował szereg referatów materiałowych 
dotyczących szczegółów służby na niszczycielach11. Większość darów przekazał 
do gdyńskiego muzeum, a niektóre do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Kilkakrotnie namawiano go, aby zebrał i opublikował swój dorobek 
pisarski. Uważał jednak, iż jest zbyt skromny i nie nadaje się do 
rozpowszechnienia w formie książkowej. Przed śmiercią wyraził zgodę 
piszącemu te słowa na wydanie swoich wspomnień. Zdążył przekazać je wraz 
z kopiami artykułów oraz fotografiami, mapkami i szkicami w celu 
opracowania redakcyjnego. Niestety nie doczekał się publikacji.

Zmarł 8 stycznia 2007 r. w Krakowie w wieku 92 lat12. Pochowany został 
na Cmentarzu Rakowickim. W drodze na ostatnią wachtę żegnała go rodzina, 
koledzy i delegacja z Muzeum Marynarki Wojennej.

Kmdr ppor. Z. Węglarz był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1975 r.), Złotym Krzyżem Zasługi, (1947 r.), 
Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Medalem Morskim (czterokrotnie), 
Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem za udział w wojnie 1939 r. oraz 
odznaczeniami zagranicznymi.

Dopiero w końcu 2011 r. wspomnienia ukazały się w formie książkowej 
w ramach poczytnej „Serii z kotwiczką” wydawanej przez zasłużoną 
w krzewieniu historii morskiej, gdańską Oficynę FINNA. Współwydawcą został 
Instytut Pamięci Narodowej. Książka otrzymała redakcyjny tytuł „Niezłomny.

9 M.in.: Okres wojny na ORP „Piorun”, Biuletyn Historyczny”, 1987 nr 10; Wspomnienia ze 
służby na ORP „Burza” w latach 1939-1940, ibidem, 1989 nr 11; Powrót do Ojczyzny, ibidem, 
1997 nr 15; Wspomnienia marynarza, „Nasze Sygnały”, 1984 nr 154; Rocznik 1936, ibidem, 
1986 nr 158; „Burza” w Narviku, ibidem, 1990 nr 166; ORP „Wilia” - zapomniany okręt, 
ibidem, 1998 nr 183.

10 M.in.: Konwojowanie, „Przegląd Morski”, 1948 nr 8; Wybuch podwodny i jego skutki, ibidem, 
1949 nr 9; Współdziałanie lotnictwa podczas II wojny światowej, „Nasze Sygnały”, 1984 
nr 154; Sztormy tropikalne, „Przegląd Morski”, 1999 nr 2.

11 M.in.: Zasadnicza obsada stanowisk bojowych na niszczycielach (1985 r.), Nkm typu Vickers - 
Armstrong (1991 r.), Wpływ radaru na taktykę (1993 r.) oraz Broń podwodna - moja 
działalność podczas ostatniej wojny na morzu 1939-1945 (2006 r.).

12 Żona Jadwiga Węglarz z d. Garbusińska - emerytowana nauczycielka wychowania fizycznego 
zmarła 4.12.2004 r. w Krakowie.
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Autobiografia komandora Zbigniewa Węglarza”13. Spopularyzowano ją 
w ramach odbywających się od kilkunastu lat promocji książek związanych 
tematycznie z Marynarką Wojenną, podczas tzw. „wodowania” na pokładzie 
okrętu-muzeum „Błyskawica”14. Szkoda, że wydawcy ograniczyli się 
do zamieszczenia jedynie kilkunastu fotografii z bogatego zbioru autora. Część 
zebranego materiału dotyczącego powojennych losów bohatera, zwłaszcza 
pracy w marynarce handlowej, nie została opublikowana, lecz będzie 
przekazana do zbiorów gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej celem 
dalszego wykorzystania. Może kiedyś ukaże się drugi tom jego autobiografii.

Prezentowany poniżej fragment wspomnień nie znalazł się we 
wspomnianej książce15. Stanowi jednak istotne uzupełnienie życiorysu 
komandora. Łączy okresy służby we flocie wojennej i handlowej. Pokazuje, jak 
trudno było po wyjściu z więzienia, nawet po całkowitym oczyszczeniu 
z zarzutów i rehabilitacji, znaleźć się w ówczesnej, postalinowskiej 
rzeczywistości. Tylko dzięki pomocy kolegów udało się pokonać piętrzące się 
trudności i rozpocząć nowe życie.

„Po wyjściu z więzienia, wygraniu procesów o odszkodowanie16 
i otrzymaniu mieszkania (kawalerka w nowym budownictwie) w Gdyni przy 
ulicy Abrahama 74 oraz otrzymaniu części odszkodowania pieniężnego, stałem 
się wolnym człowiekiem. Jednakże do normalnego życia trzeba było jeszcze 
gdzieś pracować.

Pewnego dnia, gdy byłem na ul. 10 Lutego, spotkałem mego byłego 
zastępcę ds. polityczno-wychowawczych, ówczesnego kpt. mar. Mieczysława 
Neugartena17, który został wyrzucony z Marynarki Wojennej m.in. za wystawienie 
mi dobrej opinii przed sądem. Niemniej jednak pozostał w partii i teraz był 
redaktorem jakiegoś tygodnika. On właśnie zaaranżował dla mnie pracę 
w sektorze morskim. Powiadomił o moim wypadku jakiegoś sekretarza 
w Komitecie Wojewódzkim, a ten polecił mi przyjść do niego, aby sprawę omówić.

Spotkanie miało miejsce w Gdańsku w jego biurze, sekretarz był 
odpowiedzialny za dział personalny marynarzy. Zapytał mnie co chciałbym 
robić? Odpowiedziałem, że chciałbym pływać w PLO, bo mam na to 
odpowiednie dokumenty.

On jednak zauważył, że osoba, która dopiero co opuściła więzienie na 
razie nie może zostać zamustrowana. Ale Polski Rejestr Statków potrzebuje 
kapitanów i mechaników okrętowych i dał mi tam skierowanie ustne.

13 Z. Węglarz, Niezłomny. Autobiografia komandora Zbigniewa Węglarza, red. Z. Wojciechowski 
i S. Walkowski, Warszawa 2011, s. 190.

14 Promocja książki odbyła się 13 kwietnia 2012 r.
15 Fragment obszerniejszej relacji w zbiorach Z. Wojciechowskiego.
16 Ze względu na trudną sytuację finansową państwa chwilowo przesłano jedynie połowę 

odszkodowania t. j. 29 tys. zł i list wyjaśniający od premiera J. Cyrankiewicza. Drugiej części 
jednak nigdy nie otrzymał.

17 Kpt. mar. M. Neurgarten był m.in. pracownikiem Zarządu Polityczno-Wychowawczego MW 
oraz zastępcą dowódcy ORP „Błyskawica” ds. polityczno-wychowawczych.
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Na drugi dzień udałem się do Gdańska do Centrali PRS i zgłosiłem się 
u dyrektora. Jak się potem okazało był to profesor aeronautyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Gdy mu zgłosiłem chęć pracy w PRS, rozłożył ręce 
i powiedział mi, że niestety nie ma wolnych miejsc. Powróciłem do Gdyni 
i powiedziałem to M. Neugartenowi, a ten powtórnie zadzwonił do znajomego 
sekretarza. Po ich rozmowie polecono mi iść do PRS jeszcze raz. Na początku 
chciałem z tego zrezygnować, ale potem pomyślałem sobie, że może warto 
jeszcze raz spróbować.

Na trzeci dzień udałem się znowu do Gdańska do PRS-u. Tym razem 
gdy tylko wszedłem do dyrektora on sam z „przyjacielskim” uśmiechem 
oświadczył, że „właśnie znalazło się jedno miejsce w centrali w dziale 
kadłubowym”.

Podziękowałem mu, ale pomyślałem sobie o nim „co za sługus partyjny”.
Tak więc zacząłem pracować jako inspektor kadłubowy w Gdańsku. 

Po kilku miesiącach zostałem przeniesiony na placówkę PRS we Wrocławiu, gdzie 
spotkałem mego zastępcę ds. liniowych kpt. mar. Juliana Czerwińskiego18, 
potem, jak go zwolniono z Marynarki Wojennej i wysiedlono z wybrzeża. 
Nasza praca jako inspektorów rzecznych PRS była samodzielna i spokojna, 
jednakże ja dążyłem do pływania morskiego i w tej sprawie zwróciłem się 
do Ministerstwa Żeglugi o przeniesienie do PLO. W ten sposób znów wróciłem 
do Gdyni i zostałem przyjęty do PLO jako inspektor BHP, a potem, jako 
inspektor pokładowy, ale pływanie jeszcze nie było osiągalne.

Zapisałem się do Związku Marynarzy i Rybaków i dowiedziałem się, 
że Indonezja poszukuje kapitanów lub pierwszych oficerów i starszych 
mechaników. Interesy firmy indonezyjskiej Pelajaran Nasional Indonezja 
(PEŁNI) miała reprezentować pani zastępca dyrektora PLO. Natychmiast 
zgłosiłem się jako kandydat. Zostałem przyjęty i z małą grupką polskich 
specjalistów wkrótce wyjechałem do Indonezji.

Po odejściu z PLO skierowałem się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS) w Gdańsku w sprawie mojej emerytury. Tutaj okazało się, że zaliczają 
mi tylko służbę w PRL natomiast nie liczą okresu drugiej wojny światowej. 
To naturalnie byłoby dla mnie wielką niesprawiedliwością.

Wówczas przypomniałem sobie, że obecnie zastępcą Ministra Obrony 
Narodowej jest mój dobry znajomy z Marynarki Wojennej - Józef Urbanowicz, 
będący już w stopniu generała19.

18 J. Czerwiński (1914-1991) po aresztowaniu Z. Węglarza pełnił obowiązki dowódcy 
„Błyskawicy” a następnie zastępcy dyrektora nauk OSMW w Gdyni. W 1951 r. zwolniony 
z MW i represjonowany. Po powrocie do służby w 1957 r. dowódca żaglowca „Iskra”. W 1970 r. 
jako kierownik Studium Wojskowego WSM w Gdyni w stopniu komandora przeniesiony 
na emeryturę. Publicysta, tłumacz i działacz żeglarski.

19 J. Urbanowicz był wówczas w stopniu generała dywizji.
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Pojechałem do Warszawy i dostałem zgodę biura przepustek na widzenie 
z nim. Generał Urbanowicz przyjął mnie serdecznie i zapytał, co mnie do niego 
sprowadza.

Po wysłuchaniu całej sprawy, wezwał dwóch oficerów prawników i tak 
im powiedział: „Popatrzcie tutaj siedzi bohater wojny na morzu, któremu ZUS 
nie chce przyznać wysługi lat na wojnie, idźcie i sprawdźcie jak to wygląda 
z naszej strony”.

Po pewnym czasie oficerowie wrócili i oświadczyli, że „podpadam” pod 
zarządzenie MON i mogę skorzystać z następujących należności:

1. Lata spędzone przed wojną włącznie ze Szkołą Podchorążych 
Marynarki Wojennej liczą się pojedynczo.

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

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

uzyskać lepsze emerytury moim starszym kolegom: kmdr. por. Władysławowi 
Salamonowi20 oraz kmdr. por. Zdzisławowi Boczkowskiemu21 - też wyrzuconych 
z Marynarki Wojennej i innym. Gen. Urbanowicz był od samego początku 
zastępcą dowódcy Marynarki ds. polityczno-wychowawczych w stopniu komandora 
i okazał się wyjątkowo porządnym i uczciwym oficerem22.

Naturalnie na takie pismo jakie ja przywiozłem z Ministerstwa Obrony 
Narodowej, dyrektor ZUS-u nie miał nic do powiedzenia i zaliczył wszystkie 
okresy służby23.

Po kilku miesiącach odpoczynku na lądzie doszedłem do wniosku, 
że jestem jeszcze w pełni sił i mogę dalej pływać.

Wówczas istniało w Warszawie biuro POL-SERVICE, które trudniło się 
angażowaniem Polaków do pracy zagranicą z tym, że lata takiej pracy zaliczały 
się do emerytury. Za usługę naturalnie pobierali ok. 10% miesięcznych zarobków.

Udałem się do Warszawy i oni najpierw ofiarowali mi stanowisko kapitana 
na statku w Jemenie. Ale to mi nie odpowiadało bo byłem tam kiedyś i widziałem 
tamtejsze statki w marnym stanie technicznym, no i z załogami arabskimi.

20 W. Salamon (1897-1986) od 1938 r. dowódca ORP „Sep”. W latach 1940-1945 komendant 
polskiego obozu internowanych okrętów w Szwecji. Po powrocie do kraju dowodził 
Dywizjonem Okrętów Podwodnych. W 1949 r. w stopniu kmdr. por. zwolniony do rezerwy. 
Sportowiec i działacz żeglarski.

21 Z. Boczkowski (1893-1974) w 1939 r. dowodził Dywizjonem Minowców. W 1945 r. pierwszy 
dowódca Oddziału Technicznego MW. W 1950 r. jako szef Broni Podwodnej MW zwolniony 
do rezerwy.

22 J. Urbanowicz (1916-1989) był w latach 1945-1951 zastępcą dowódcy MW ds. pol.-wych. 
O jego działalności nie wszyscy wyrażali się tak pochlebnie. Szerzej m.in. Z. Wojciechowski, 
Przejęcie okrętów ze Związku Radzieckiego, Niemiec i Szwecji w 1945 r. w relacji gen. Józefa 
Urbanowicza, „Biuletyn Historyczny”, 2008 nr 23.

23 Do wysługi ostatecznie zaliczono mu 21 lat i 5 miesięcy i 11 dni.
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Ale pojawił się tam amerykański armator p. L. Rochlin reprezentujący 
firmę NAVICOM, który poszukiwał do pracy polskich kapitanów żeglugi 
wielkiej i starszych mechaników.

Ten jego sentyment do Polaków wynikał z tego, że pochodził 
z żydowskiej rodziny z Białegostoku. Wojnę spędził w służbie transportowej 
u gen. Stanisława Maczka w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w stopniu 
sierżanta-podchorążego. Jego rodzice mieli pewne obszary lasów tropikalnych 
w Afryce i w Ameryce Południowej ale sami zginęli w holokauście 
hitlerowskim. On te lasy sprzedał i kupił za nie 6 statków i tak stał się 
armatorem.

W ten niespodziewany sposób zostałem zaangażowany na stanowisko 
kapitana w firmie NAVICOM z Milwaukee. Pływałem przez niemal trzy lata 
na dużych masowcach do 24 tys. BRT24.”

4 Por. przypis nr 6. Załogi statków były międzynarodowe.
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Ryc. 1. Postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego z 19 stycznia 1955 r. 
o umorzeniu postępowania karnego i natychmiastowym zwolnieniu 

Z. Węglarza z więzienia. Kopia w posiadaniu autora
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Ryc. 2. Wachty Z. Węglarza podczas drugiej wojny światowej. 
Kopia w posiadaniu autora
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Ryc. 3. Zestawienie okresów pływania Z. Węglarza w marynarce handlowej sporządzone 
przez niego w 1985 r. Kopia w posiadaniu autora
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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, ul. Pułaskiego 8
Nr konta: 91 1240 2933 1111 0010 0166 3834
„Fundacja O DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP’



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

Bank PKO B.P. I Oddział w Gdyni
Nr konta: 24 1020 1853 0000 9102 0068 0710


