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WSTĘP

Rok 2013 zapisał się w dziejach Muzeum Marynarki Wojennej 
szczególnie - obchody sześćdziesięciolecia jego powstania miały 

miejsce w długo oczekiwanej przez środowisko marynarskie nowej siedzibie. 
Jubileusz pięćdziesięciolecia obchodził „Biuletyn Historyczny” Muzeum 
Marynarki Wojennej. Pierwszy jego numer ukazał się w 1963 roku. Dotychczas 
wydano ich dwadzieścia osiem, zawierających po kilkanaście artykułów 
tematycznie związanych z dziejami morskiego rodzaju naszych Sił Zbrojnych. 
Niektóre biuletyny dedykowane były ważnym wydarzeniom historycznym, 
jubileuszom, które determinowały charakter zamieszczanych tekstów. W ciągu 
pierwszych trzynastu lat, do szóstego numeru włącznie, periodyk wydawał 
Wydział Historyczny Marynarki Wojennej, a jego redaktorami byli: Władysław 
Białek, Zbigniew Ciećkowski, Ludwik Dutkowski, Zdzisław Misztal 
i Władysław Szczerkowski. Po likwidacji Wydziału Historycznego Marynarki 
Wojennej w 1976 roku rolę wydawcy przejęło Muzeum Marynarki Wojennej. 
Po długich przygotowaniach numer siódmy ukazał się dopiero w 1980 roku. 
W skład zespołu redakcyjnego czasopisma do 2011 roku, w różnych okresach, 
wchodzili: Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, Jarosław Rusak, Zbigniew 
Wojciechowski, Ewa Madey, Walter Pater, Danuta Pełech, Sławomir Kudela, 
Katarzyna Szubińska i Zdzisław Kryger.

Przekazujemy czytelnikom kolejny 28 numer „Biuletynu Historycznego” 
Muzeum Marynarki Wojennej. Zamieszczone w nim artykuły zostały przygotowane 
w zasadzie przez przedstawicieli środowiska historyków Marynarki Wojennej, 
którzy od wielu lat współpracują z naszym rocznikiem, w tym pracowników 
Muzeum Marynarki Wojennej. Tematyka numeru tradycyjnie jest różnorodna, 
ale prawie w całości poświęcona dziejom polskich sił morskich. Dotyczy ona 
działalności ludzi, okrętów, instytucji, zakładów Marynarki Wojennej w latach 
przedwojennych, w czasie wojny i po jej zakończeniu, aż do mniej odległej 
przeszłości. Autorzy zajmują się między innymi problemami natury politycznej, 
operacyjno-taktycznej, organizacyjnej, gospodarczej, szkoleniowej i wychowawczej. 
Obszernie prezentowana jest tematyka związana z piśmiennictwem wojskowym i 
marynistyką.

Na wstępie zamieszczono opracowanie dr. Jarosława Tuliszki na temat 
układów politycznych szefów Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej. 
Kolejne trzy artykuły związane są z udziałem Polskiej Marynarki Wojennej 
w II wojnie światowej. Kmdr por. mgr inż. Jerzy Łubkowski przedstawia ORP „Burza” 
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w działaniach bojowych w latach 1939-1941. Dr hab. Tadeusz Kondracki 
opisuje służbę bojową ścigaczy Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1941-1942. 
To kontynuacja cyklu zapoczątkowanego w numerze 27 i zarazem kolejna część 
przygotowywanej do druku monografii działań tej klasy okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej w latach II wojny światowej. Z kolei kmdr ppor. rez. mgr 
inż. Zdzisław Kryger zajmuje się ścigaczami Polskiej Marynarki Wojennej pod 
kątem techniki i wyposażenia - analizuje użyteczność zastosowanych na nich 
radarów. W następnym artykule problematyka oświatowo-wychowawcza 
w regulaminach służby na okrętach od początków ich wprowadzenia w okresie 
międzywojennym do czasów współczesnych stała się przedmiotem badań kmdr, 
por. dr. Jarosława Kroplewskiego.

Kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Zdzisław Misztal przedstawia niezwykle 
ważny dla Polski morskiej czas przejęcia gospodarki Pomorza przez grupy 
przemysłowe zaraz po zakończeniu działań wojennych.

W następnej pracy kpt. rez. dr Wojciech Mazurek analizuje obraz morskich 
operacji desantowych - do niedawna specjalności Marynarki Wojennej - 
na łamach specjalistycznej prasy wojskowej od zakończenia wojny do 1990 roku. 
Z kolei kmdr por. SG w st. spocz. dr Grzegorz Goryński zajmuje się okrętami 
patrolowymi projektu „912” powstałymi w Stoczni Marynarki Wojennej dla 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Obszerny opis ich koncepcji i budowy stanowi 
również świadectwo czasów gospodarki planowej.

W kolejnym opracowaniu mgr Jan Tymiński przedstawia czytelnikom 
znakomity przykład popularyzacji wiedzy o Polskiej Marynarce Wojennej - 
Serię z Kotwiczką gdańskiej Oficyny Wydawniczej Finna.

Następne dwa artykuły odbiegają tematyką i stylem od pozostałych. 
Poświęcone są wybitnym polskim przedstawicielom malarstwa marynistycznego. 
Dr Anna Śliwa przedstawia twórczość i sylwetki Henryka Baranowskiego, 
Zbigniewa Litwina i Andrzeja Sobieraja - którzy, jak pisze: „korzystając 
z sprzyjających prądów, na fali zainteresowania morzem, dali się morzu 
ponieść”. Natomiast przedmiotem zainteresowania mgr Anety Baranowskiej 
stał się znakomity twórca od nich starszy, którego obrazy prezentowane są 
w Muzeum MW - Marian Mokwa.

W kolejnej publikacji mgr Jan Tymiński przedstawia bibliografię 
zawartości „Rocznika Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej” 
z lat 1962-1970. Zwraca uwagę, że mimo upływu czasu część materiałów 
w nim zamieszczonych, dotyczących m.in. historii marynarki wojennej, prawa 
morskiego posiada dalej wartość i się nie zdezaktualizowała.

Numer zamyka biogram płk. pil. dr. inż. Kazimierza Leskiego napisany 
przez kmdr, w st. spocz. mgr. inż. Stanisława Wielebskiego. Artykuł powstał 
przede wszystkim na podstawie osobistych kontaktów i rozmów autora z tym 
człowiekiem o legendarnym życiorysie, będącym współtwórcą okrętów 
podwodnych ORP „Orzeł” i ORP „Sęp”.

Redakcja
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Dr Jarosław TULISZKA

UKŁADY POLITYCZNE SZEFÓW MARYNARKI 
WOJENNEJ II RZECZYPOSPOLITEJ

W wojsku, niezależnie od formacji - wojsk lądowych, lotnictwa czy 
marynarki wojennej - obowiązuje zasada hierarchiczności. Każdy 

szeregowy żołnierz wie kto jest jego przełożonym, każdy przełożony wie 
kto mu podlega i komu on sam podlega. Wojskowi dowódcy, najwyżsi w tej 
drabinie, podlegają władzom państwowym. Ta podległość, odpowiedzialność 
za prawidłowe funkcjonowanie i rozwój własnej formacji, wymuszają 
konieczność wchodzenia również w pozawojskowe, nierzadko nieformalne 
układy polityczne.

Przedmiotem rozważań tej publikacji są układy polityczne główno
dowodzących Marynarką Wojenną okresu międzywojennego. Było ich tylko 
trzech. Obejmowali swoją funkcję w różnym wieku i sprawowali przez różny 
okres (patrz tabela). Obejmowali też swoje stanowiska w różnych układach 
organizacyjnych Marynarki - Bogumił Nowotny Sekcję Marynarki, Kazimierz 
Porębski Departament dla Spraw Morskich, Jerzy Świrski Kierownictwa 
Marynarki Wojennej. Niezależnie od wszystkiego - w układy polityczne, 
wchodzili swoimi sposobami, mając na względzie dobro Marynarki.

Stopień, imię i nazwisko 
głównodowodzącego 

polską MW

Data objęcia 
stanowiska/ 

Wiek w chwili 
objęcia stanowiska

Data odejścia 
ze stanowiska/ 
Wiek w chwili 

odejścia ze stanowiska

Łączny czas 
sprawowania 

funkcji

Kmdr Bogumił Nowotny 28.11.1918
46

11.03.1919
47 3 miesiące 11 dni

Kontradm./wiceadm. 
Kazimierz Porębski

01.05.1919
46

19.05.1925
52 6 lat 18 dni

Kmdr/kontradm./wiceadm.
Jerzy Świrski

19.05.1925
43

08.03.1947
65

21 lat 10 miesięcy
17 dni

Dlaczego ono to robili? Powód jest prosty - tylko w ten sposób można było 
załatwić więcej niż na normalnej, formalnej drodze. Nie byli bynajmniej 
pionierami w tym zakresie. Odkąd ludzie w swych dziejach zaczęli się 

7



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. TULISZKA 2013 NR 28

organizować, powstawały tego rodzaju układy. Tak trwało przez wieki 
na różnych szczeblach organizacji państwowych wszystkich państw. Oni 
jedynie w odpowiedni sposób dopasowywali się do tego systemu. Ale 
podkreślmy to jeszcze raz - nie robili tego dla własnych korzyści; celem 
pierwszorzędnym było dobro Marynarki.

Pisząc publikację historyczną o tego rodzaju powiązaniach tworzy się 
jeden z elementów (trzeba powiedzieć nawet drobnych elementów) dziejów. 
Powstaje przy tym pewna trudność, która powoduje, że wiarygodność tych 
ustaleń raczej nigdy nie będzie stuprocentowa. Wynika to z problemu źródeł, 
z których można w tym przypadku skorzystać. Większość faktów z dziejów 
polskiej Marynarki Wojennej1 ustalana jest generalnie na podstawie 
wiarygodnych dokumentów uzupełnionych relacjami i wspomnieniami. 
W przypadku układów, w dodatku nieformalnych, trudno szukać tego typu 
śladów w oficjalnych dokumentach. Pozostają jedynie relacje i wspomnienia. 
Najbardziej wiarygodne byłyby wyznania samych dowódców, składane już 
po zakończeniu kariery i służby. Przy możliwie jak największych chęciach 
do zachowania w nich obiektywizmu, należy jednak liczyć się z pewnym 
marginesem subiektywizmu, wynikającego zapewne z różnych powodów, może 
nawet niezamierzonych przez samego autora. Problem jednak w tym, że 
na trzech zwierzchników Marynarki tylko jeden z nich napisał wspomnienia2 - 
Bogumił Nowotny. W dodatku wspomnienia te obejmują całą jego karierę 
zawodową. Funkcję szefa Sekcji Marynarki sprawował krótko, więc ten okres 
jego życia w tych pamiętnikach nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Kazimierz 
Porębski, pomimo znacznej płodności pisarskiej wykazanej w okresie przed 
i w trakcie sprawowania funkcji szefa DSM, a potem KMW, po przeniesieniu 
w stan spoczynku nie spisał swoich wspomnień. Jerzy Swirski na łamach 
„Naszych Sygnałów” opublikował artykuły skupiające się generalnie na swoich 
problemach związanych z pracami nad rozwojem Marynarki. Można skorzystać 
dodatkowo z zachowanych relacji i wspomnień innych oficerów, szczególnie 
tych na wyższych stanowiskach, mających wgląd z wiele spraw dotyczących 
Marynarki, mających możliwość bezpośredniego stykania się ze swoimi 
najwyższymi zwierzchnikami. Oczywiście trzeba i w tym przypadku brać 
również pod uwagę ich stosunek do szefów Marynarki itp.

Wszystko to powoduje, że napisanie tego artykułu nie jest łatwe i jego 
treść może spotkać się z dyskusją znawców problematyki. Należy jednak 
potraktować go jako próbę stworzenia podstawy do ewentualnych dalszych, 
jeszcze bardziej pogłębionych badań. Od czegoś rozważania nad tą 
problematyką trzeba zacząć.

1 Ta prawidłowość nie dotyczy tylko i wyłącznie dziejów polskiej Marynarki Wojennej, jednak 
żeby nie rozwodzić się w ogólnej tematyce, skupiamy się na podmiocie publikacji.

2 Przynajmniej w świetle posiadanej dzisiaj wiedzy.
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Pierwszym zwierzchnikiem Marynarki Wojennej był Bogumił Nowotny3. 
Swoją służbę marynarską rozpoczynał i w większości pełnił w marynarce 
wojennej Austro-Węgier. W chwili wybuchu pierwszej wojny światowej 
posiadał stopień komandora podporucznika4 na stanowisku dowódcy 
kontrtorpedowca5. Dzięki swoim osiągnięciom bojowym, a szczególnie bardzo 
brawurowej, udanej akcji w Porto Corsini, stał się znany nie tylko w kręgach 
marynarskich, ale w całych Austro-Węgrzech6. Służbę wojenną zakończył 
na stanowisku dowódcy pancernika i jednocześnie dowódcy eskadry tych okrętów. 
Pod koniec wojny, w drugiej połowie czerwca 1918 r. objął stanowisko szefa 
Sekcji Żeglugi w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w rządzie Rady 
Regencyjnej. Premierem tego rządu był Jan Steczkowski7. Według Nowotnego 
stanowisko to objął nie z własnej woli, a „na rozkaz”. Ktoś z jego znajomych 
w Warszawie poprosił premiera Steczkowskiego o spowodowanie 
oddelegowania Nowotnego z austro-węgierskiej marynarki wojennej do zajęcia 
się sprawami żeglugi rzecznej. Jeżeli tak było, to należy się spodziewać, 
że propozycja ta spotkała się z pełną aprobatą Steczkowskiego, który „...od 
dawna [był] przyjacielem (...) rodziny” [Nowotnych]. Nowotny otrzymał 
bezterminowy urlop i objął to stanowisko 18 czerwca. W tym miejscu należy 
wyjaśnić, że Bogumił Nowotny był już wcześniej człowiekiem ustosunko
wanym, umiejącym zawierać i podtrzymywać odpowiednie znajomości. 
W czasie swojej służby zawarł wiele mniej lub bardziej znaczących znajomości. 
Już sam jego pobyt w latach 1903-1905 w charakterze komendanta straży 
poselstwa austro-węgierskiego w Pekinie przysporzył mu wielu znajomych. 
Byli wśród nich posłowie austro-węgierscy, dygnitarze innych państw8, będący 
na placówkach w stolicy Chin, komendanci straży poselstw innych państw, inne 
ważne osobistości, które tam przebywały (np. książę Chin, Tschung-li-yamen). 
Wśród wspomnianych komendantów należy wymienić komendanta straży 
poselstwa rosyjskiego, ppłk. Józefa Dowbora-Muśnickiego, z którym zawarł 

3 Szerzej o B. Nowotnym patrz: W. Pater, Komandor Bogumił Nowotny, „Bandera, 1993, Nr 6, 
s. 8-9; J. Pertek, Nowotny Bogumił Franciszek. „Polski Słownik Biograficzny”, 1978, Z. 97, 
s. 392-394; J. Tuliszka, Nie chciany komandor, „Wojsko i Wychowanie”, 1993, Nr 3, s. 41-43.

4 W marynarce austro-węgierskiej ten stopień nosił miano Korvettenkapitan.
5 Dowództwo objął 5 sierpnia 1914 r. Był to jeden z 23 kontrtorpedowców cesarsko-królewskiej 

floty, należał do typu Huszar, nosił nazwę „Scharfschiitze”. Dane taktyczno-techniczne okrętu: 
wyporność 400 t, prędkość maksymalna 28 w, uzbrojenie składające się z 7 dział 66 mm, 
2 ciężkich karabinów maszynowych i 2 pojedynczych wyrzutni torpedowych 450 mm 
B. Nowotny, Wspomnienia, Gdańsk 2006, s. 119; T. Wywerka Prekurat, Wykaz stanu flot 
wojennych państw uczestniczących w pierwszej wojnie światowej, [w:] J. Gozdawa-Gołębiowski, 
T. Wywerka Prekurat, Pierwsza wojna światowa na morzu, Gdańsk 1973, s. 591.

6 Szerzej: B. Nowotny, Wspomnienia..., s. 118-146, 201-248.
7 Od 4 kwietnia do 23 października 1918 r.
8 Posłowie niemieccy, amerykańscy, rosyjscy, japońscy, holenderscy, francuscy, angielscy.
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dobrą znajomość9. W samych Austro-Węgrach wśród ważnych osobistości, 
znajomych Nowotnego, można wymienić księcia Jana Liechtenstein, z którym 
przyjaźnił się dzieląc losy adepta sztuki marynarskiej. Zaprzyjaźnili się już jako 
aspiranci w Akademii Morskiej w Fiume, a potem ugruntowali tę przyjaźń 
podczas długotrwałego rejsu na fregacie „Saida” i wspólnej służby 
na krążowniku „Kaiser Karl VI”. Wśród wielu jeszcze znajomych można 
wymienić między innymi Miklosa Horthy10, od lutego 1918 r. dowódcy floty 
autro-węgierskiej, zastępcę szefa Sztabu Generalnego, gen. Józefa Metzgera, 
oraz arcyksięcia admirała Karola Stefana Habsburga, przewidywanego na przyszłego 
króla Polski1'. Jednak wszystkie te koneksje towarzysko-koleżeńsko-przyjacielskie 
z okresu austro-węgierskiego nie miały znaczenia dla działalności Nowotnego 
na polu powstania i rozwoju polskiej Marynarki Wojennej. Nie bez znaczenia 
była jednak umiejętność zawierania odpowiednich znajomości przez Nowotnego. 
Po przybyciu do Warszawy natychmiast odnowił dawne i zawarł nowe, 
korzystne znajomości. Wśród tych odnowionych był gubernator warszawski 
i dowódca Polnische Wehrmacht, gen. Hans Hartwig von Beseler. Dzięki niemu 
Nowotny miał okazję wziąć udział w dwutygodniowej wyprawie naukowej, 
która przepłynęła Wisłą z Krakowa do Gdańska12. W wyprawie tej wziął udział 
między innymi13 książę Andrzej Lubomirski, ordynat przeworski, z którym 
Nowotny wrócił koleją z Gdańska do Warszawy. Sama znajomość z von 
Beselerem nie miała wpływu na losy polskiej Marynarki. Można stwierdzić, 
że była raczej korzystna dla Beselera. Dzięki Nowotnemu miał możliwość 
opuszczenia Warszawy na pokładzie statku rzecznego, który odwiózł go wraz 
jego najbliższym otoczeniem do niemieckiego jeszcze wówczas Torunia.

Dużo więcej korzyści przyniosła wizyta Nowotnego u swojego niemieckiego 
odpowiednika w Warszawie, szefa niemieckiej żeglugi na Wiśle. Umożliwił on 
Nowotnemu obejrzenie zacumowanych w Warszawie kilku monitorów 
rzecznych oraz statków pasażerskich, dając w ten sposób możliwość 
zaznajomienia się z taborem pływającym na tej rzece.

Przy okazji podróży służbowej do Lublina Nowotny odwiedził swojego 
przyjaciela z dawanych czasów, zastępcę szefa Sztabu Generalnego gubernatora 
lubelskiego, ppłk. Józefa Rybaka. O dalszych losach Nowotnego zdecydowało 
przypadkowe spotkanie w końcu września 1918 r. w Warszawie z gen. 
Tadeuszem Rozwadowskim, przyjacielem z dawnych lat. Rozwadowski, jako 
nowo mianowany przez Radę Regencyjną szef Sztabu Generalnego Wojska 

9 Podczas swojej podróży do Rosji w 1908 r. Dowbór-Muśnicki, jako dowódca garnizonu wojsk 
rosyjskich w Tabris, serdecznie zaprosił Nowotnego do złożenia mu wizyty. Nie doszła ona 
do skutku jedynie z przyczyn ograniczeń czasowych.

10 Po rozpadzie Austro-Węgier od 1920 r. do 1944 r. regent Węgier.
11 B. Nowotny, Wspomnienia..., s. 6-13, 42-68, 84, 158.
12 Beseler planował realizację wielkiego projektu regulacji Wisły, przewidującego dostosowanie 

jej do potrzeb żeglugowych w większej skali.
13 W wyprawie uczestniczyło około 20 osób.
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Polskiego, namówił Nowotnego do współpracy. Nowo powstające, odrodzone 
państwo polskie potrzebowało jak największej ilości żołnierzy. Powierzył 
Nowotnemu misję sprowadzenia do kraju Polaków, którzy służyli w austro- 
-węgierskiej marynarce wojennej. W związku z sytuacją udał się do Poli, ale 
dotarł jedynie do Wiednia, skąd rozesłał depesze wzywające polskich 
marynarzy do powrotu do kraju. Po przybyciu do Warszawy, na podstawie 
pełnomocnictwa Rozwadowskiego przejął biura, magazyny, przystanie i spory 
tabor pływający niemieckiej żeglugi. W połowie listopada okazało się, 
że depesze Nowotnego wysłane z Wiednia były skuteczne - do Warszawy 
przyjechało kilkuset oficerów i marynarzy nie tylko z byłej cesarsko- 
-królewskiej marynarki, ale również z byłej marynarki niemieckiej. Nowotny 
przejął nieoficjalnie zwierzchność i opiekę nad nimi. Planował obsadzenie nimi 
zajętego poniemieckiego taboru rzecznego.

Mniej więcej w tym samym czasie doszło do ostrego konfliktu 
z władzami państwowymi. Mianowany przez Naczelnika Piłsudskiego premier 
Jędrzej Moraczewski nakazał Nowotnemu przekazanie całej żeglugi wiślanej 
rządowej Sekcji Dróg Wodnych. W tej trudnej sytuacji Nowotny chciał 
skorzystać z pomocy Rozwadowskiego, ale ten od 16 listopada przestał pełnić 
funkcję szefa Sztabu Generalnego i nie angażował się w sprawy publiczne. 
W związku z tym, po naradzie z oficerami, zmuszony był oddać wszystko 
z wyjątkiem monitorów rzecznych oraz biur żeglugi14. Problemem stawała się 
aprowizacja zgromadzonych marynarzy, szczególnie, że zbliżała się zima. 
Bezskuteczne były zabiegi w intendenturze Ministerstwa Spraw Wojskowych 
oraz w Ministerstwie Skarbu. Nowotny postanowił pójść z tą sprawą służbowo 
i oficjalnie do nowo mianowanego szefa Sztabu Generalnego, gen. Stanisława 
Szeptyckiego. Szeptycki wysłuchał argumentów i po kilku spotkaniach 
z Nowotnym postanowił doprowadzić do powstania polskiej Marynarki 
Wojennej. Sprawa została sformalizowana 28 listopada 1918 r. W Belwederze 
do oczekującego w poczekalni Nowotnego z gabinetu Naczelnika Piłsudskiego 
wyszedł Szeptycki w towarzystwie premiera Moraczewskiego. Moraczewski 
w ręku dzierżył świeżo podpisany dekret o utworzeniu polskiej Marynarki 
Wojennej. Jej organem zwierzchnim była Sekcja Marynarki umiejscowiona 
w Ministerstwie Spraw Wojskowym. Jej szefem Piłsudski mianował 
Nowotnego, awansując go do stopnia pułkownika marynarki15. Nowotny skupił 
się na zebraniu i utrzymaniu kadr marynarskich, stworzeniu formalnych ram 
organizacyjnych i prawnych, załatwianiu ogromnej ilości spraw bieżących, tych 
ważnych i mniej ważnych. Nie było to łatwe, gdyż z nowych ekip rządowych 
i wojskowych mianowanych przez Piłsudskiego nie znał nikogo. Wszystko 
musiał załatwiać oficjalnie, co w dużej mierze było skazane na porażkę.

14 Po powstaniu Sekcji Marynarki, w grudniu 1918 r. Sekcja Dróg Wodnych oddała pięć spośród 
wcześniej przejętych statków, M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, 
Toronto 1988, s. 21.

15 Wówczas jeszcze używano stopni wojsk lądowych z dodaniem „marynarki”.
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Pomimo formalnego powstania Marynarki marynarze w dalszym ciągu nie 
otrzymywali nie tylko należnych i zaległych poborów, ale również bieżącej 
aprowizacji. W dodatku bezczynnie tkwili w koszarach, co rodziło kolejne 
problemy natury dyscyplinarnej. Osobista formalna interwencja Nowotnego 
u ministra Spraw Wojskowych niczego nie przyniosła. Nie był władny podjąć 
odpowiedniej decyzji. Niemniej jednak bez zwłoki zaprowadził go do Piłsudskiego. 
Wówczas Nowotny miał okazję po raz pierwszy rozmawiać z Naczelnikiem 
Państwa16. Ten, mając na względzie duże zapotrzebowanie na przeszkolonych 
żołnierzy obojętnie jakich formacji, podjął decyzję o przeniesieniu ich z koszar 
w Warszawie do twierdzy w Modlinie. Po zagospodarowaniu się, wskutek 
błędnych decyzji komendanta twierdzy, marynarze podnieśli bunt i uzbrojeni 
zajęli jeden z obiektów koszarowych w Warszawie. Wysunęli swoje, w ocenie 
Nowotnego, słuszne żądania. Konieczna była kolejna wizyta u Piłsudskiego, 
który załagodził konflikt17.

Przemęczenie, bezsilność, ogrom spraw do załatwienia bez widoków 
na ich skuteczną realizację w połączeniu z czterema latami wojny doprowadziły 
w końcu Nowotnego do wyczerpania. Wystarczyła drobna sprawa i podał się 
w dniu 11 marca 1919 r. do dymisji. Jak sam później wspominał była to sprawa 
honorowa. „Pewien podoficer byłej marynarki niemieckiej, należący do partii 
spartakowców, który potem dopuścił się kradzieży i dezercji, podjudził 
przeciwko [Nowotnemu] kilku podrzędnych podwładnych. Na podstawie ich 
anonimowego doniesienia [został] z końcem lutego 1919 r. bez sprawdzenia 
czynionych mu zarzutów zawieszony w urzędowaniu. Prowadzone szczegółowe 
dochodzenie sądowe wykazało jednak zupełną bezpodstawność czynionych 
[mu] zarzutów. Czując się tym zawieszeniem w urzędowaniu ciężko 
pokrzywdzony [poprosił] o zwolnienie (...) z czynnej służby i przeniesienie 
w stan spoczynku”18. Wniosek ten załatwiono pozytywnie. Nowotny został 
przeniesiony w stan spoczynku z dniem 1 lipca 1920 r. Nowo mianowany 
wiceminister Spraw Wojskowych, gen. Kazimierz Sosnkowski, polecił Nowotnemu 
przekazać wszystkie sprawy Marynarki kontradmirałowi Kazimierzowi 
Porębskiemu19. Już po dymisji, w kwietniu 1919 r., będąc wezwany do Belwederu, 
miał jeszcze raz referować sprawy Marynarki Piłsudskiemu, a niedługo potem 
był zaproszony przez nowego premiera, Ignacego Paderewskiego, na konferencję 
w sprawie Gdańska20. Po przeniesieniu w stan spoczynku Nowotny był jeszcze 
czynny zawodowo, zawarł wiele znaczących znajomości, m.in. z gen. Władysławem 

16 W czasie podpisywania przez Piłsudskiego dekretu o powołaniu Marynarki Wojennej Nowotny 
czekał w poczekalni w Belwederze.

17 B. Nowotny, Wspomnienia..., s. 159-181.
18 CAW, Akta personalne B. Nowotnego, sygn. AP 3615. List B. Nowotnego do Prezydenta RP 

z dnia 30 listopada 1927 r.
19 W okresie od dymisji Nowotnego do objęcia stanowiska przez kontradm. Porębskiego 

pełniącym obowiązki szefa Sekcji Marynarki był kpt. mar. Stefan Frankowski.
20 B. Nowotny, Wspomnienia..., s. 181-184.
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Sikorskim, Wincentym Witosem, Kazimierzem Bartlem, Aleksandrem 
Skrzyńskim21, ale nie miało to już żadnego związku z polską Marynarką 
Wojenną.

Porębski, kiedy został mianowany na stanowisko szefa DSM22 był już 
przyjęty do Wojska Polskiego, ale nie służył w polskiej MW. Posiadał duży 
autorytet wyniesiony jeszcze z czasów służby w rosyjskiej marynarce 
wojennej23. Stamtąd powrócił do Polski w stopniu kontradmirała. Przepełniony 
głębokim patriotyzmem, chęcią pracy dla dobra odzyskanej ojczyzny od razu 
rzucił się w wir spraw publicznych związanych przede wszystkim z gospodarką 
morską. Miał po temu możliwości. Był kawalerem, dom prowadziła mu matka. 
Większą część czasu poświęcał na sprawy publiczne. Wśród wielu spraw nie 
zaniedbywał również kontaktów towarzyskich. Był jednym z członków 
założycieli Stowarzyszenia na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”24 25. Słał 
liczne memoriały z postulatami dotyczącymi przyszłej polskiej gospodarki 
morskiej, polskiej marynarki wojennej oraz znaczenia dla Polski miasta i portu 
gdańskiego23. Usiłował zainteresować sprawami morskimi szerokie gremia 
polityków, nie dostrzegając tego, że w ówczesnej sytuacji sprawy partyjne brały 
górę nad sprawami państwowymi, a sprawy polskiej polityki morskiej 
znajdowały się w tyle innych problemów polskiej polityki zagranicznej 
i wewnętrznej. Chcąc zrobić cokolwiek więcej niż oficjalnie mógł musiał 
szukać poparcia u Naczelnika Państwa, a potem Prezydenta RP, premierów, 
różnych ministrów (przede wszystkim od spraw finansów państwa, gospodarki, 
spraw zagranicznych), posłów, ministrów spraw wojskowych i szefów 
poszczególnych departamentów tego ministerstwa. Warto przy tym zauważyć, 
że tworzenie układów z premierem lub ministrem SWojsk. w tamtym okresie 
było niezwykle trudne ze względu na dużą rotację na tych stanowiskach.

21 B. Nowotny, Wspomnienia..., s. 190-191.
22 Precyzyjnie rzecz ujmując Porębski został szefem, kiedy organem zwierzchnim MW była 

jeszcze Sekcja Marynarki. Departament powstał kilkanaście dni później.
23 W trakcie swojej służby w rosyjskiej marynarce wojennej dał się poznać jako błyskotliwy 

oficer (np. w czasie wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905), dowódca okrętu, doskonały 
dowódca zespołu okrętów, znawca arkanów sztuki pracy sztabowej. Po rewolucji lutowej 
aktywnie uczestniczył w pracach wielu polskich organizacji działających w Piotrogrodzie.

24 Później przekształcona w Towarzystwo „Żeglugi Polskiej”, w 1924 r. w Ligę Morską 
i Rzeczną, w 1930 Ligę Morską i Kolonialną. Jednym z członków założycieli był również 
Bogumił Nowotny.

25 Szerzej patrz np: „Nautologia”, 1987, nr 3, s. 21-56; K. Porębski, Sprawy morskie Polski. 
Wstęp i opracowanie Zbigniew Machaliński, Gdynia 1996.
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Większe możliwości uzyskał po mianowaniu na stanowisko szefa Sekcji 
Marynarki Wojennej MSWojsk.26, przekształconej niebawem w Departament 
dla Spraw Morskich. Usilnie starał się utrzymać w jego strukturach sprawy nie 
tylko Marynarki Wojennej, ale również Marynarki Handlowej. Należy sądzić, 
że Sekcja Ekonomiczna wchodząca w skład Departamentu dla Spraw Morskich, 
zajmująca się sprawami Marynarki Handlowej, znalazła się tam na skutek 
zabiegów Porębskiego. W tej sprawie miał daleko sięgającą koncepcję 
utworzenia poza strukturami wojska specjalnego Głównego Urzędu Morskiego, 
zajmującego się sprawami Marynarki Wojennej i Handlowej. Udało mu się 
przekonać do tego członków Rady Wojskowej. Po dyskusji tej sprawy aż 
na sześciu posiedzeniach Rada zaaprobowała projekt ustawy i skierowała go 
na drogę legislacyjną. Porębski miał jednak świadomość, że chcąc utrzymać razem 
sprawy związane z Marynarką Wojenną i Marynarką Handlową, a także chcąc 
zrealizować inne swoje koncepcje, musi uzyskać szersze poparcie, nie tylko 
w kręgach wojskowych, ale również politycznych. Na pierwszym planie musieli 
pojawić się posłowie na Sejm oraz politycy rządowi. Porębski dwoił się i troił, 
aby uzyskać ich przychylność i zrozumienie. Na każdą uroczystość związaną 
z Marynarką Wojenną czy gospodarką morską zapraszani byli jako goście 
znaczący politycy. Na przykład na otwarciu Tymczasowego Portu Wojennego 
i Przystani dla Rybaków w Gdyni w kwietniu 1923 r. był obecny sam Prezydent 
Stanisław Wojciechowski, któremu towarzyszyli przedstawiciele rządu, m.in. 
premier, i Sejmu. Prezydenta udało się też zaprosić przy tej okazji do dokonania 
przeglądu polskich okrętów bazujących w Pucku. Porębski wykorzystał 
tę sytuację i to właśnie wtedy premier Władysław Sikorski zatwierdził plan 
budowy dziewięciu nowych okrętów podwodnych. Porębski korzystał z każdej 
takiej okazji. Rozmawiał, przekonywał, tłumaczył, szukał stronników. Nie było 
to łatwe, gdyż nawet najwyżej usadowieni w tej hierarchii nie rozumieli 
w sposób właściwy spraw morskich. W połowie 1921 r. podczas wizyty 
premiera Wincentego Witosa w porcie puckim, podczas dyskusji na nabrzeżu 
przy zacumowanych trałowcach, premier dał wyraz swojemu stosunkowi 
do Marynarki Wojennej. Nie zwiedził zacumowanych okrętów, a stojąc na molo 
w gronie oficerów Marynarki, stukając w burtę okrętu, powiedział: „To byłoby 
dobre do wożenia śledzi”, czym wzbudził sporą konsternację i tym samym 

26 Nowotny wspominał, że po powstaniu Sekcji Marynarki minister Spraw Wojskowych, płk Jan 
Wroczyński, nie bardzo wiedział, gdzie ją ulokować w strukturze ministerstwa. Postanowił 
przydzielić ją do Departamentu Lotnictwa. Szef tego departamentu przyjął to do wiadomości, 
ale sprawami Marynarki nie zajmował się. W tajnym rozkazie Nr 2 z 10 marca 1919 r. Sekcja 
Marynarki Wojennej, jako osobna komórka organizacyjna, podlegała bezpośrednio pod 
ministra SWojsk.; B. Nowotny, Wspomnienia..., s. 178; Regina Czarnecka, Organizacja 
Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk.) w latach 1918-1921, s. 87-88, 
http://archiwumcaw.wp.mil.pl/ biuletyn/b27/b27_5.pdf; dostęp 27.07.2013 r.
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pokazał jak dalece politycy nie rozumieją spraw morskich27.
Porębski przekonywał jak tylko mógł własnym autorytetem, wypracowaną 

pozycją społeczną. Robił to w sposób formalny jak i nieformalny. Na przykład 
przy okazji zakupienia transportowca wojskowego zaprosił w okresie 
wakacyjnym jednego z posłów sprzyjających programowi rozwoju Marynarki 
Wojennej w charakterze pasażera rejs do Genui. Sprawy związane 
z powstaniem Głównego Urzędu Morskiego oraz planu budowy dziewięciu 
okrętów podwodnych, po wielu usilnych zabiegach Porębskiego, były już 
prawie w strefie finalnej. Obie jednak upadły na skutek działań podwładnego, 
kmdr. Jerzego Swirskiego, kierującego Dowództwem Wybrzeża Morskiego28. 
Swirski miał odmienne do swojego przełożonego poglądy na temat usytuowania 
Marynarki Wojennej w strukturach państwowych. Bez wiedzy Porębskiego 
przekonał do swoich koncepcji ministra SWojsk., gen. Sosnkowskiego. Ten 
pomijając szefa DSM zlecił opracowanie koncepcji przyszłej struktury 
Marynarki Wojennej (bez Marynarki Handlowej) Swirskiemu i dwóm innym 
oficerom marynarki29. Wobec takiego afektu Porębski zamierzał podać się 
do dymisji. Spotkał się w tej sprawie z Naczelnikiem Piłsudskim. Wzmocniony 
prośbą Piłsudskiego o pozostaniu na stanowisku, w przekonaniu, że sprawa 
będzie rozstrzygnięta po jego myśli, Porębski czekał na rozwój sytuacji. Jednak 
zamiast Głównego Urzędu Morskiego powstało forsowane przez Świrskiego 
Kierownictwo Marynarki Wojennej30. Sprawy Marynarki Handlowej zostały 
przekazane do Ministerstwa Przemysłu i Handlu31. W czasie, kiedy 
wprowadzano w życie ten projekt wiceadm. Porębski przebywał na dłuższej 
kuracji zdrowotnej i nie miał możliwości przeciwdziałaniu mu interwencją 
w Belwederze. Zgodnie z wolą Piłsudskiego pozostał na stanowisku i pracował 
dalej, ale już tylko dla rozwoju Marynarki Wojennej32. Zmienił jednak swoje 
zdanie i opinię o Swirskim, który pomimo tego pozostał na swoim dawnym 
stanowisku33.

27 J. Świrski, Plany i zamierzenia rozbudowy Marynarki Wojennej w okresie 1920-1936, „Nasze 
Sygnały”, 1964, Nr 106, s. 12; J. Kłossowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970, 
s. 169; S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946. Tom 1. Albany 1983, 
s. 47; K. Porębski, Sprawy morskie Polski. Wstęp i opracowanie Zbigniew Machaliński, 
Gdynia 1996, s. 34.

28 Od 1922 r. przemianowanego na Dowództwo Floty.
29 Byli to kmdr Czesław Petelenz i kmdr por. Józef Unrug.
30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1922 r. o marynarce wojennej (Dz.U. Nr 30, 

poz. 243).
31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi 

Przemysłu i Handlu wszystkich spraw, związanych z marynarką handlową (Dz.U. Nr 103, poz. 742).
32 M. Burchadt, Admirałowie i lejtenanci. Kserokopia udostępniona autorowi przez prof. dr. hab. 

Jerzego Przybylskiego, s. 40-42; J. Swirski, Geneza dekretu o utworzeniu Departamentu dla Spraw 
Morskich z dn. 14 maja 1919, „Nasze Sygnały”, 1963, Nr 2, s. 1; J. Świrski, Plany..., s. 11-12.

33 M. Graczyk, Admirał Świrski, Gdańsk 2007, s. 68.
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W początkowym okresie istnienia KMW, wiceadmirał Porębski dużo 
pracy musiał poświęcić na utrzymanie istnienia polskiej MW. Sam do 1922 r. 
nosił mundur generała wojsk lądowych, nie wierząc zbytnio w powodzenie tych 
działań34. Wobec dużych trudności finansowych państwa na początku lat 
dwudziestych, minister skarbu Jerzy Michalski proponował dla uzyskania 
oszczędności, nawet całkowite zlikwidowanie MW. Sytuacja uległa radykalnej 
poprawie, kiedy czynniki rządowe zaczęły usilnie zabiegać o przychylność 
Francji, a ona współpracę wojskową uzależniała od rozbudowy polskiej floty. 
Dlatego też, kiedy minister Spraw Wojskowych gen. Sikorski przebywał 
z oficjalną wizytą we Francji, towarzyszył mu między innymi Porębski. Dzięki 
temu udało się szefowi KMW przeforsować kolejny, mocno okrojony już 
program rozbudowy polskiej floty, przewidujący budowę 9 okrętów podwodnych35.

Na polu gospodarki morskiej do niewątpliwych zasług Porębskiego 
można zaliczyć doprowadzenie do budowy portu w Gdyni oraz powstanie 
Szkoły Morskiej w Tczewie kształcącej przyszłych oficerów polskiej floty 
handlowej36. W czasie sześciu miesięcy 1919 r. Porębski stojący na czele DSM 
opracował aż 10 projektów ustaw dotyczących polskiej gospodarki morskiej 
i żeglarstwa, oraz rozpoczął prace nad 9 innymi projektami uregulowań 
prawnych z tego zakresu. Już 1 kwietnia 1919 r. starał się zwrócić uwagę 
premiera Paderewskiego na konieczność jak najszybszego wystąpienia 
z roszczeniami do podziału zwyciężonych flot byłych zaborców37. Jego 
zaangażowanie i fachowość dostrzegł nawet premier Witos, wyznaczając 
Porębskiego do składu komisji państwowej, która miała negocjować 
z władzami Wolnego Miasta Gdańska sprawy związane z polską żeglugą w tym 
porcie.

Od 6 marca 1919 r. Porębski był w składzie Rady Wojskowej MSWojsk. 
w gronie innych zasiadających tam generałów38. Organ ten powołał minister 
gen. Józef Leśniewski w celu opiniowania spraw legislacyjnych i finansowych 
dotyczących wojska. W kręgach wojskowych był niewątpliwie znany 
i poważany. A i w tym gronie potrzebne były jednak układy, nierzadko będące 
dla Porębskiego kłopotliwe, ale konieczne. Na przykład jest wysoce 
prawdopodobne, że na stanowisku komendanta Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Pucku obsadził nieudolnego oficera, kpt. Wiktoryna Kaczyńskiego. Był on 
krewnym gen. Antoniego Kaczyńskiego, szefa Departamentu Artylerii 
MSWojsk., od którego zależały przydziały sprzętu artyleryjskiego.

34 M. Burhardt, Wspomnienia dowódcy OORP „Warta” i „Wilja”, Relacja w MMW, t. 4, s. 23.
35 Z. Machaliński, Admirałowie polscy 1919-1950, Warszawa 1993, s. 78.
36 A przy okazji oficerów rezerwy Marynarki Wojennej.
37 M. Kułakowski, Marynarka..., s. 124.
38 Pierwotny skład Rady, to oprócz Porębskiego: gen. E. de Henning Michaelis (przewodniczący), 

gen. A. Symon (zastępca przewodniczącego), gen. Karol Trzaska-Durski, gen. Jan Jacyna.
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Porębski miał predyspozycje na dobrego polityka, wizjonera. Nie pracował 
w dyplomacji, ale sprawami międzynarodowymi bardzo aktywnie się zajmował, 
służąc swoją radą i pomocą. Do pracy w dyplomacji skierował zbędnych 
w DSM oficerów w stopniach admiralskich: wiceadm. Konstantego Biergiela, 
kontradm. Wacława Kłoczkowskiego, gen. ppor. mar. inż. Zygmunta Brynka 
oraz ppłk, mar.39 Jerzego Zwierkowskiego. Do Gdańska skierował gen. ppor. 
mar. inż. Michała Borowskiego na stanowisko szefa Wydziału Wojskowego 
Komisariatu Generalnego RP w Wolnym Mieście. Ze wszystkimi prowadził 
obfitą korespondencję, w której nie tylko uzyskiwał informacje, ale również 
starał się sugerować odpowiednie działania. Porębski sam dwukrotnie 
uczestniczył w pracach polskich delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
W związku z tym przebywał w podróżach służbowych w Berlinie i Paryżu, 
ale działalność tych misji nie była związana ze sprawami morskimi40.

Gorącym pragnieniem Porębskiego było nawiązanie współpracy 
z brytyjską marynarką wojenną, uchodzącą za tą, którą posiadała największą 
potęgę i doświadczenie. Wszelkie zabiegi trafiły na duży opór materii nie tylko 
ze strony polskich władz cywilnych i wojskowych, upatrujących wszelką 
współpracę wojskową we Francji, ale również ze strony samej Admiralicji 
Brytyjskiej, która taką współpracą nie była zainteresowana. Efektem starań 
za pośrednictwem polskiej ambasady w Londynie i polskiego attache morskiego, 
kontradm. Kłoczkowskiego, była jedynie niezrealizowana zapowiedź odstąpienia 
stronie polskiej kilkunastu okrętów oraz przysłanie do Polski misji morskiej, 
która nie zrobiła nic poza tym, że była. Zabiegi Porębskiego nie ograniczały się 
tylko do Wielkiej Brytanii. Widział on również konieczność współpracy 
z Francją i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W USA Porębski dla spraw 
stworzenia marynarki handlowej usiłował wykorzystać liczną tam Polonię. Nie 
przyniosło to pożądanych efektów. Współpraca z Francją rozpoczęła się dzięki 
podpisanemu sojuszowi wojskowemu. Ograniczyła się jednak generalnie 
do przeforsowywania składania zamówień na budowę okrętów w stoczniach 
francuskich, a nie u innych zagranicznych oferentów41.

Wiceadmirał Porębski starając się możliwie jak najefektywniej wykorzystać 
świat polityki nie przewidywał zapewne, że świat polityki doprowadzi 
do upadku jego osobę i jego koncepcje rozwoju Marynarki Wojennej. Nadużycia 
popełnione przez jednego z kierowników komórki organizacyjnej KM W 
posłużyły jednemu z posłów, Bogusławowi Miedzińskiemu, do rozpętania 
burzy na arenie Sejmu. Burzy skierowanej właśnie przeciwko Porębskiemu, 
który rzekomo miał nie panować nad tym co się działo w Marynarce Wojennej. 
Poseł PSL „Wyzwolenie” Miedziński był podpułkownikiem w stanie 

39 Po weryfikacji stopni otrzymał stopień kontradmirała.
40 M. Burchadt, Admirałowie i lejtenanci..., s. 56.
41 M. Burchadt, Admirałowie i lejtenanci..., s. 40-42; Z. Machaliński, Admirał Kazimierz 

Porębski, Polak i Europejczyk, twórca polskiej floty, [w:] Marynarka polska (1918-2008), 
Tom I, Zbiór studiów pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 2009, s. 22, 26.
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nieczynnym, legionistą, jednym z bardzo bliskich współpracowników Piłsudskiego. 
W trakcie swojej kariery wojskowej służył w Oddziale II Sztabu Generalnego. 
Korzystając z dawnych znajomości dowiedział się o prowadzonym 
postępowaniu w sprawie nadużyć przy zakupie min morskich. Na posiedzeniu 
Sejmu 13 maja 1925 r., korzystając z tych informacji, w ostrych słowach 
zaatakował szefa KMW. Jak się zapewnie słusznie podejrzewa, wśród wielu 
spraw nadużyć w wojsku, które nie nabrały żadnego rozgłosu, całe 
to zamieszanie sejmowe i w prasie zostało przeprowadzone w celu odwołania 
ze stanowiska ministra SWojsk. gen. Sikorskiego. Sikorski się obronił kosztem 
przyjęcia dymisji Porębskiego. Pewien udział w usunięciu Porębskiego 
ze stanowiska miał kmdr Jerzy Świrski, który po nim został mianowany przez 
Sikorskiego szefem KMW42.

Od tego czasu zaczyna się nowy rozdział w dziejach polskiej Marynarki 
Wojennej. Komandor Jerzy Świrski chciał zostać szefem KMW i dopiął swego. 
Nie przewidywał jednak tego, co wkrótce miało nastąpić i jaki to będzie miało 
wpływ na zarządzanie przez niego sprawami MW. Nominację uzyskał z ręki 
urzędującego ministra SWojsk., gen. Władysława Sikorskiego. Sikorski, 
powierzając mu to wysokie stanowisko, pokazał w ten sposób jak bardzo cenił 
tego młodego jeszcze wówczas oficera (43 lata) w stopniu komandora. Kuratela 
generała nie trwała jednak długo, bo kilka miesięcy później43 Sikorski został 
odwołany ze stanowiska, a na jego miejsce powołano gen. Stefana 
Majewskiego. Ten urzędował tylko tydzień, kiedy zamienił go na stanowisku 
związany z Piłsudskim gen. Lucjan Żeligowski. W związku z tym, że nowy szef 
KMW był mianowany na stanowisko przez antagonistę Marszałka, nie mógł się 
czuć pewnie. W dodatku neutralna postawa MW podczas skutecznego zamachu 
majowego 1926 r. nie była in plus Świrskiego. Miał jednak to szczęście, że 
wśród wielu spraw, jakie rozwiązywano po zamachu, MW nie interesowała 
piłsudczyków, a poza tym nie mieli wśród siebie żadnego oficera marynarki, 
którym można byłoby zastąpić Świrskiego.

W krótkim czasie kilku miesięcy od czasu mianowania na stanowisko 
szefa KMW do czasu odwołania ze stanowiska ministra gen. Sikorskiego, 
Świrski zdołał wykorzystać jeszcze zdobyte u niego uznanie do uruchomienia 
sprawy budowy nowych okrętów. Zatwierdzony jeszcze za kadencji 
Porębskiego plan przewidywał zbudowanie dziewięciu okrętów podwodnych. 
Środków starczyło tylko na trzy. Dyplomaci francuscy bardzo naciskali 
na złożenie zamówienia w nowej stoczni, w której mieli prywatne udziały. 
Świrski przekonywał generała, że takiego zamówienia nie może realizować 
początkująca firma. W związku z tym Sikorski postanowił zamówić w niej inne 

42 Szerzej patrz: M. Graczyk, Admirał..., s. 87-99; J. Tuliszka, Afera minowa w Marynarce 
Wojennej, „Biuletyn Historyczny” MMW, 1995, Nr 14.

43 20 listopada 1925 r.
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nowe okręty44, a Świrski niezgodnie z prawdą stwierdził, że w dalszych planach 
były kontrtorpedowce45. Zmiana planu budowy okrętów podwodnych 
spowodowała zrujnowanie koncepcji Porębskiego, co do wykorzystania MW 
w ewentualnym konflikcie zbrojnym.

Po zamachu majowym MW została zmarginalizowania. Prezydent był 
całkowicie zależny od woli Piłsudskiego. Niby powoływał kolejnych 
premierów, ale w praktyce były to kandydatury wysuwane przez Marszałka, 
formalnie nominowane przez prezydenta. Wszyscy premierzy byli ludźmi 
Piłsudskiego. Rola Sejmu była sukcesywnie ograniczana, aż w końcu 
piłsudczycy przejęli nad nim całkowitą kontrolę. Funkcję ministra SWojsk. 
dożywotnio sprawował Piłsudski. Był więc nieformalnym dyktatorem. 
W odróżnieniu do Porębskiego Świrski nie miał żadnych możliwości dotarcia 
do Marszałka z jakąkolwiek sprawą. Piłsudski przyjmował tylko tych, których 
sam do siebie wzywał. Po utworzeniu w 1926 r. Generalnego Inspektoratu Sił 
Zbrojnych, szef KMW w niektórych sprawach podlegał bezpośrednio 
Generalnemu Inspektorowi. Ale nim dożywotnio był także Piłsudski. Pomimo 
bezpośredniej podległości pod ministra SWojsk. de facto musiał korzystać 
z pośrednictwa II wiceministra - szefa Administracji Armii, który zajmował się 
gospodarką materiałowo-finansową oraz sprawami szkolenia. Jego pozycja 
wróciła do poziomu pozycji szefa departamentu. Skazany był na decyzje, jak 
sam to nazywał, „niekompetentnych referentów” MSWojsk46.

W warunkach normalnie funkcjonującego państwa Świrski też nie miałby 
łatwo. Był człowiekiem bardzo nietowarzyskim, oschłym, sztywnym i oficjalnym. 
W tym względzie był całkowitym przeciwieństwem swoich poprzedników. 
Będąc jeszcze dowódcą Floty, mieszkając z żoną w Pucku, miał wyznaczony 
czwartek na wizyty towarzyskie. Ale, jak wspominał B. Trojanowicz- 
-Piotrowski, w państwa Świrskich rzadko bywali goście, mimo że pani Świrska 
była osobą towarzyską i rozmowną. Na miejscu, od razu po przybyciu 
do Pucka, poprzez swoją wyniosłość i poczucie wyższości, zraził do siebie nie 
tylko miejscowych notabli (konflikt ze starostą puckim), nie współpracował 
z nimi47, ale również popadł w konflikty z osobami wojskowymi (konflikt 
z dowódcą Okręgu Generalnego „Pomorze”, gen. Bolesławem Roją)48.

44 Środki, które się znalazły na wybudowanie dodatkowych dwóch kontrtorpedowców (cena 
jednego - prawie 11 min zł) mogły wystarczyć na budowę trzech średnich torpedowych 
okrętów podwodnych (kosztowne torpedowo-minowe okręty podwodne typu „Wilk” 
kosztowały po ponad 10,5 min zł za sztukę).

45 J. Kłossowski, Wspomnienia..., s. 238-239; J. Świrski, Plany..., s. 14.
46 W. Francki, Dwie mogiły jenieckie w Dobiegniewie i jedna w Nieszawie, „Biuletyn Historyczny” 

MMW, 1989. Nr 11, s. 64-65; J. Świrski, Plany..., s. 16.
47 Burmistrz Pucka skarżył się na brak współpracy MW ze społeczeństwem jednemu z oficerów 

Dowództwa.
48 M. Borowski, Wspomnienia, Wybór i opracowanie Sławomir Kudela i Walter Pater, Gdynia 2007, 

s. 187; M. Graczyk, Admirał..., s. 58-59; J. Kłossowski, Wspomnienia..., s. 100, 138-139, 140, 
142, 215-216; Z. Machaliński, Admirałowie..., s. 159.
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Wydawać by się mogło, że po objęciu przez Piłsudskiego władzy, pod 
zwierzchnictwem Świrskiego MW skazana była na niebyt. Świrski przez długi 
czas spodziewał się w każdej chwili dymisji ze stanowiska i przeniesienia 
w stan nieczynny. Jednak uparcie, niezmordowanie, konsekwentnie, ale powoli 
zmierzał do osiągnięcia swoich celów. Zabiegi o budowę nowych okrętów były 
nieskuteczne, gdyż wszelkie środki przeznaczano na wojska lądowe. 
W sprawach wewnętrznych Marynarki pozostawiono mu dużą swobodę 
decyzyjną. Na wyższych szczeblach dawano mu do zrozumienia jak był 
nieszanowny i lekceważony, szczególnie w kontaktach z generalicją. 
Mieczysław Burhardt pamiętał, że kiedyś przez godzinę czekał wraz 
ze Świrskim w poczekalni na przyjęcie przez zastępcę szefa Administracji 
Armii gen. Żymierskiego. Na uwagę Burhardta, że poprzednika tak nie 
traktowano, Świrski odpowiedział: „Tak Porębski nigdy i nigdzie nie czekał, ale 
się też doczekał”, chociaż sam przyznawał, że długotrwałe pozostawanie 
w stopniu komandora bardzo utrudniało wyrobienie odpowiedniej pozycji49. 
Świrski wytrwale czekał na odpowiedni moment, kiedy będzie można wykazać 
potrzebę posiadania silnej floty. Do tego czasu, jak wspominał: „...czując swoją 
słabość, unikałem stawiania kwestii organizacyjnych na grunt zasadniczy, 
zwłaszcza z Marszałkiem Piłsudskim, bo niebacznie wprowadzając rozmowy na 
te tory mogłem wywołać decyzje, które nie dałyby się potem odwołać”50. 
Piłsudski rolę Marynarki Wojennej sprowadzał do obrony Zatoki Gdańskiej, 
a główną jej siłę upatrywał w kutrach torpedowych. Na nic zdały się zabiegi, 
mające na celu zyskanie przychylności Marszałka dla Marynarki. Po uroczystości 
1 lipca 1928 r. nadania stateczkom pasażerskim imion córek Piłsudskiego, 
dostojnego gościa przewieziono torpedowcem na Hel i z powrotem. W marcu 
1933 r. kontrtorpedowiec ORP „Wicher” przywiózł Piłsudskiego do kraju 
aż z Madery, gdzie przebywał na kuracji51. Takie zabiegi jednak na niego 
nie oddziaływały.

Sytuacja się odmieniła, kiedy okazało się, że Marynarka Wojenna 
przydaje się w działaniach politycznych. Pewną rolę odegrała tu również prężna 
i liczna organizacja społeczna, Liga Morska i Kolonialna, w której władzę 
przejęli również piłsudczycy. Od 1930 r. jej prezesem został jeden z najbliższych 
współpracowników Piłsudskiego, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer. Czynnikiem 
sprawczym zmiany pozycji Marynarki (ale nie Świrskiego, chociaż 1 stycznia 
1931 r. otrzymał długo wyczekiwany awans na stopień kontradmirała) były 
zadrażnienia z Wolnym Miastem Gdańskiem. W związku z brakiem 
porozumienia w prawie „port d’attache” 15 czerwca 1932 r. na osobiste 
polecenie Piłsudskiego do portu gdańskiego wszedł kontrtorpedowiec „Wicher” 
z rozkazem otwarcia ognia w przypadku znieważenia polskiej bandery.

49 M. Burhardt, Wspomnienia dowódcy..., s. 74; J. Świrski, Plany..., s. 12-13.
50 J. Świrski, Plany..., s. 16.
51 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 1. Albany 1983, 

s. 94, 115, 119; J. Świrski, Plany..., s. 13.
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W niecały rok później, w marcu 1933 r., w związku z problemem tzw. policji 
portowej, chroniącej od zewnątrz polską Wojskową Składnicę Tranzytową 
na Westerplatte, Piłsudski nakazał wysadzenie na półwyspie z pokładu 
transportowca MW wzmocnionej kompanii Batalionu Morskiego z Wejherowa. 
Świrski w tych sprawach był osobiście wzywany do Marszałka, od którego 
otrzymał wskazówki jak należy wykonać te operacje52. Jak już wspomniano, nie 
zmieniło to pozycji Świrskiego w oczach Piłsudskiego, ale dawało nadzieję 
na jakieś zmiany. W styczniu 1933 r. zawarto umowę na budowę czterech 
małych trałowców w polskich stoczniach rzecznych. Były to pierwsze od 1926 r. 
zamówione nowe okręty.

Biorąc na przeczekanie, Świrski doczekał śmierci Piłsudskiego. Władza 
w dalszym ciągu pozostała w rękach obozu sanacyjnego. Generalnym 
Inspektorem SZ został gen. Edward Śmigły-Rydz, ministrem SWojsk. 
gen. Tadeusz Kasprzycki. Nie były to już tak wielkie osobowości, jak Piłsudski. 
Usamodzielnił się prezydent Mościcki, ale poza mianowaniem premierów, jego 
rola ograniczyła się do spraw reprezentacyjnych. Świrski konsekwentnie 
próbował swoich sił. Już we wrześniu 1935 r. zaproponował, aby stanowisko 
szefa KMW stało się stanowiskiem Naczelnego Dowódcy MW i jednocześnie 
wiceministra SWojsk. Nic nie uzyskał, ale sytuacja mu sprzyjała. W dalszym 
ciągu jednak jego osoba była na marginesie. Nie dbał dalej o układy. W 1934 r. 
naraził się II zastępcy Szefa Sztabu Głównego, gen. Stanisławowi Burhardt- 
-Bukackiemu. Przy wyborze swojego adiutanta odrzucił wysunięte dwie 
kandydatury oficerów spokrewnionych z oficerami wojsk lądowych53. Zamiast 
giętkiej dyplomacji oddawał się w wir pracy, w dalszym ciągu uporczywie, 
skrupulatnie i bez rozgłosu dążył do zrealizowanie swoich celów budowy silnej 
polskiej MW.

Rozbudzenie poczucia mocarstwowości Polski, silna pozycja propagandowa 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, rozbudowa sił zbrojnych zaplanowana na lata 
1936-1942 pozwoliła Świrskiemu na przeforsowanie budowy nowych okrętów 
(2 kontrtorpedowców, 2 okrętów podwodnych54, 1 dużego stawiacza min, 
2 małych trałowców55), rozbudowę baterii nadbrzeżnych i przeciwlotniczych, 
utworzenie jednostek lądowych piechoty do obrony Wybrzeża, stworzenie 
na Półwyspie Helskim Rejonu Umocnionego.

52 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 1. Albany 1983, 
s. 128, 132; J. Świrski, Plany..., s. 13.

53 M. Graczyk, Admirał..., s. 162.
54 M. Graczyk w swojej monografii o Świrskim powtarza za Pertkiem, że „[...] na podpisanie 

umowy ze stocznią holenderską miał wpłynąć fakt zażyłości szefa KMW z posłem polskim 
w Holandii Wacławem Babińskim”; M. Graczyk, Admirał..., s. 157-158. Wydąje się, że ta teza 
nie jest prawdziwa. Na decyzję Świrskiego raczej wpłynęły bardzo pozytywne opinie 
o okrętach podwodnych budowanych w Holandii.

55 Zamówione były też 2 następne kontrtorpedowce, 2 okręty podwodne i dwa ścigacze.
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Świrski próbował również wykorzystać do swoich celów zaognienie stosunków 
z Niemcami na przełomie 1938 i 1939 r. Marynarka Wojenna postawiona była 
w stan gotowości bojowej, kiedy w marcu 1939 r. niemiecki zespół okrętów 
szedł zajmować Kłajpedę i wracał po skończonej operacji56. Wyznaczono jej 
również rolę w razie konieczności podjęcia działań przeciwko Wolnemu Miastu 
przez Korpus Interwencyjny gen. Stanisława Skwarczyńskiego. W ciągu 1939 r. 
były prowadzone rozmowy sztabowe z Francuzami i Brytyjczykami w sprawie 
wspólnych działań w ewentualnej wojnie z Niemcami. Ponieważ rozmowy 
z Brytyjczykami dotyczyły również spraw morskich zaproszono do nich 
Świrskiego. Przekonał również Naczelnego Wodza o konieczności odesłania 
przed wybuchem wojny trzech kontrtorpedowców do Wielkiej Brytanii57. 
Nie uzyskał, mimo usilnych zabiegów, miejsca w Sztabie Naczelnego Wodza 
w czasie wojny.

Wojna zmieniła pozycję Świrskiego, głównie dzięki zbiegowi różnych 
wydarzeń, w szczególności zaś dzięki postawie marynarzy w obronie Wybrzeża 
i w czasie działań z baz brytyjskich. Szef KM W w chwili wybuchu wojny stał 
się prawie żołnierzem bez przydziału. Dowódca Floty oraz wszystkie podległe 
mu oddziały i okręty podlegały bezpośrednio pod Naczelnego Wodza. Przy nim 
nie było miejsca dla głównodowodzącego Marynarką. Świrskiemu pozostało 
KMW, Flotylla Rzeczna w Pińsku i Szkoła Podchorążych MW w Bydgoszczy. 
Nie zamierzał jednak kierować tak marginalnymi siłami58. Korzystając z tego, 
że KMW było w strukturach MSWojsk. razem z nim w początku września 
ewakuował się z Warszawy podążając w ślad za Naczelnym Wodzem. 
Po wkroczeniu wojsk radzieckich udało mu się wraz z nielicznym otoczeniem 
oficerów MW (wraz z rodzinami i dobytkiem!) przejść do Rumunii. Stamtąd 
koleją dotarł do Paryża. We Francji, na mocy nominacji nowego prezydenta 
Władysława Raczkiewicza, premierem i ministrem SWojsk.59, a niedługo potem 
jednocześnie Naczelnym Wodzem60, został gen. Sikorski. Na drugi dzień 
po przybyciu do Paryża, 7 października 1939 r., Świrski zameldował się 
u Sikorskiego. Nie przyszedł z przysłowiowymi pustymi rękami. Przedłożył 
projekt przyszłej organizacji MW na uchodźctwie. W Wielkiej Brytanii 
stacjonowały polskie okręty - trzy kontrtorpedowce wyprowadzone przed 
wybuchem wojny i dwa okręty podwodne, które przedarły się z Bałtyku. 
We francuskim porcie Port Lyautey stały żaglowiec szkolny „Iskra” 
i transportowiec „Wilja” z załogami. We Francji i Wielkiej Brytanii była 
również grupa oficerów MW. W Szwecji stały trzy internowane okręty 

56 Były sygnały, że niemieckie okręty w drodze powrotnej wpłyną do Gdańska, żeby zająć miasto.
57 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 2. Albany 1987, 

s. 35-43; J. Świrski, Plany..., s. 13.
58 Jedyna w tym składzie realna siła bojowa, czyli Flotylla Rzeczna, operacyjnie została i tak 

podporządkowana dowódcy Okręgu Korpusu IX w Brześciu, gen. Franciszkowi Kleebergowi.
59 30 września 1939 r.
60 7 października 1939 r.
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podwodne z załogami. Sikorski przyjął Swirskiego z otwartymi ramionami 
i 11 października mianował ponownie szefem KMW w Paryżu. Miał do niego 
bezgraniczne zaufanie. Wierzył w jego kompetencje i umiejętności. Nie zburzył 
tego nawet incydent, do którego doszło podczas wspólnej wizyty załóg polskich 
okrętów podwodnych w Dundee. Podczas powitania oficerowie ostentacyjnie 
odmówili podania ręki szefowi KMW, wyrażając w ten sposób dezaprobatę 
do jego działań we wrześniu 1939 r.61.

W związku ze zmianą warunków prowadzenia wojny, struktury 
posiadanych rodzajów sił zbrojnych, dokonania wojenne polskiej MW Sikorski 
docenił jej znaczenie w siłach zbrojnych. W rozkazie Nr 16 z dnia 1 grudnia 
1939 r. wszystkie sprawy dotyczące MW powierzył szefowi KMW, który odtąd 
podlegał bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi i ministrowi SWojsk62. 
Uniezależnił go jednocześnie od wszelkich innych instancji wojskowych. 
Napisał ponadto: „Tym sposobem daję wyraz uznania, jakie zdobyli polscy 
marynarze odwagą, sprawnością i wysokim poczuciem obowiązku. Pragnę 
również stworzyć warunki sprzyjające najpełniejszemu rozwojowi naszej 
marynarki, która jest nieodzownym czynnikiem naszej siły i niezależności”63. 
Tak uprzywilejowanej i wysokiej pozycji w strukturach państwowych 
wojskowych szef KMW dotychczas nie miał. Należy zauważyć, że nie była to 
wyłączna zasługa Swirskiego i nie powstała ona poprzez układ towarzysko- 
-polityczny.

Współpraca Sikorski-Świrski układała się bardzo dobrze. Świrski poczuł 
się w końcu mocno. To on decydował łub przynajmniej współdecydował 
o sprawach MW64. Nie miał najmniejszych problemów z przekonaniem 
Sikorskiego o konieczności przeniesienia siedziby KMW z Francji do Wielkiej 
Brytanii. Z ochotą i zaangażowaniem rozbudowywał Marynarkę widząc jej 
wielkość w perspektywie końca wojny. Ta wielkość była możliwa dzięki 
współpracy z marynarką brytyjską, o którą tak zabiegał Porębski, do której 
w końcu doszło w wyniku wybuchu wojny. Pozycja Swirskiego rosła. Naczelny 
Wódz i Prezydent w jego towarzystwie bardzo często odwiedzali w portach 
polskie okręty, mając okazję docenić sprawną rękę kierowniczą szefa KMW. 
Nie obyło się też bez zgrzytów w tej współpracy. W kwietniu 1940 r. Sikorski 
wydał rozporządzenie, w którym nieznacznie ograniczył niezależność szefa 
KMW. Pomimo protestów Swirskiego, zarządzenia nie zmienił. Po upadku 
Francji i przybyciu Sikorskiego do Londynu, Świrski stał się pierwszym 
dowódcą, na którym przemęczony Naczelny Wódz wyładował swój żal 
i rozgoryczenie za brak organizacji ewakuacji wojsk polskich z Francji.

61 J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989, s. 147-148.
62 Obie funkcje były w rękach Sikorskiego.
63 S. M., Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 2. Albany 1987, s. 107-108.
64 Między innymi miał duży wpływ na treść polsko-brytyjskiej umowy o współpracy polskiej 

i brytyskiej marynarki wojennej z dnia 18 listopada 1939 r.
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Zarzucił Świrskiemu brak inicjatywy65. Czy słusznie czy nie, sprawa wymaga 
dokładniejszego zbadania i analizy. Kilka miesięcy później, 19 stycznia 1941 r. 
mianował Świrskiego na najwyższy stopień w MW - wiceadmirała66.

Różne wersje krążyły na temat odwołania Świrskiego ze stanowiska67. 
Wydaje się, że sprawę definitywnie wyjaśnił M. Graczyk. Powodem była ostra 
różnica zdań na temat treści ustawy uposażeniowej, którą mieli być objęci 
również marynarze. W archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. 
Sikorskiego znajduje się list Sikorskiego do Świrskiego datowany 20 sierpnia 
1941 r., w którym zawiadamia go między innymi o podjętej decyzji przyjęcia 
prośby Świrskiego o zwolnienie ze stanowiska szefa KMW. Na nowego szefa 
powołał kmdr. Tadeusza Podjazd-Morgenstema68. Ze stanowiska jednak nie 
został ostatecznie odwołany, jak się przypuszcza na skutek interwencji 
Admiralicji Brytyjskiej69. Ten incydent zaważył nieznacznie na stosunkach 
Sikorski-Świrski. Nie należy jednak przesądzać, że kolejna reorganizacja 
Polskich Sił Zbrojnych miała z tym jakikolwiek związek. W tajnym rozkazie 
Nr 1 z dnia 16 marca 1942 r. szef KMW stał się „(...) doradcą Naczeln. Wodza 
i Ministr. Spraw Wojsk, oraz jego organem pracy we wszystkich sprawach 
dotyczących Marynarki Wojennej, reprezentantem Pol. Mar. Woj. w stosunku 
do Marynarki Wojennej Brytyjskiej, rzecznikiem spraw marynarki handlowej”. 
W dalszym ciągu podlegał bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi i ministrowi 
SWojsk. W sprawach, które wymagały współdziałania z innymi ogniwami PSZ, 
współpracował z szefem Sztabu Naczelnego Wodza oraz wiceministrem 
SWojsk.70. Jego pozycja została zatem zachowana. Chociaż zmienił się układ 
personalny. W trzecim rządzie Sikorskiego dokonano reorganizacji, zmieniając 
Ministerstwo SWojsk. w Ministerstwo Obrony Narodowej. Pierwszym 
ministrem tego ministerstwa został gen. Marian Kukieł, któremu Świrski od tej 
pory również podlegał w zakresie spraw administracyjnych (oprócz podległości 
pod Naczelnego Wodza). Pozycji Świrskiego nie zachwiała śmierć Sikorskiego, 
chociaż jego następca na stanowisku Naczelnego Wodza, gen. Sosnkowski, nie 
miał do niego tak dużego szacunku. Na przykład, kiedy w grudniu 1943 r. 
w Aleksandrii złożył wizytę na stojącym w porcie niszczycielu eskortowym 
ORP „Ślązak” nie mógł tego zrobić w obecności Świrskiego, gdyż ten 

65 M. Borowski, Wspomnienia, s. 251-252; M. Graczyk, Admirał..., s. 213-214; Z. Machaliński, 
Admirałowie..., s. 191; S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, 
Tom 2. Albany 1987, s. 108.

66 Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. MAR.A.I/17. Zarządzenie 
Naczelnego Wodza z dnia 20 stycznia 1941 r.

67 Cz. Ciesielski, Kontradmirał Tadeusz Podjazd-Morgenstem (1895-1973), „Przegląd Morski”, 1992, 
nr 11, s. 76; J. Kłossowski, Wspomnienia..., s. 236: W. Pater, Dlaczego kmdr ppor. Bogusław 
Krawczyk popełnił samobójstwo, „Przegląd Morski”., 1993, nr 11, s. 72; S. M. Piaskowski, 
Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 2. Albany 1987, s. 201, przypis 19.

68 M. Graczyk, Admirał..., s. 241-245.
69 J. Kłossowski, Wspomnienia..., s. 236.
70 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 3. Albany 1990, s. 20-21.
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urzędował w Londynie, co jest sprawą oczywistą. Niemniej jednak podczas 
wizyty, po dokonaniu przeglądu i wysłuchaniu relacji o akcjach bojowych 
okrętu, nakazał jego dowódcy kmdr. ppor. Romualdowi Nałęcz-Tymińskiemu 
przedstawienie członków załogi do odznaczenia Krzyżem Walecznych. 
Wniosek dowódcy zatwierdził na miejscu, bez jakiegokolwiek udziału szefa 
KMW71. Po dymisji Sosnkowskiego, z kolejnym Naczelnym Wodzem gen. 
Tadeuszem Bór-Komorowskim, przebywającym w niewoli niemieckiej, Świrski 
nie miał kontaktu. Jego rolę dzielili Prezydent W. Raczkiewicz, minister ON 
M. Kukieł oraz szef Sztabu NW gen. Stanisław Kopański. Prezydent już 
wcześniej przewidział taką ewentualność i w zarządzeniu z 30 kwietnia 1944 r. 
na wypadek braku możliwości sprawowania przez siebie funkcji Naczelnego 
Wodza, szef KMW w sprawach dowodzenia MW, działań operacyjnych, 
organizacji i wyszkolenia podlegał bezpośrednio Prezydentowi RP. W pozostałych 
sprawach miał współpracować z szefem Sztabu NW72. Pozwoliło to Swirskiemu 
ugruntować swoją mocną pozycję. Było to możliwe również ze względu 
na szacunek, jakim darzyli go Brytyjczycy. Trzeba przyznać, że z nikim innym 
wzajemne stosunki i relacje nie układały się tak dobrze Świrskiemu jak 
z dowódcami brytyjskiej Royal Navy. Darzyli go wielkim szacunkiem i estymą, 
poważaniem, jakim nie darzyli dowódców innych sojuszniczych marynarek 
wojennych. Kiedy pierwszy raz w czasie wojny Świrski dotarł na Wyspy 
Brytyjskie został bez żadnego problemu przyjęty przez I Lorda Admiralicji 
Winstona Churchilla, szefa Generalnego Sztabu Imperialnego, gen. Edmunda 
Ironside’a i przez wielu innych wysokich dowódców brytyjskich. Był to dowód 
uznania dla dotychczasowych wojennych dokonań polskich okrętów. Był 
zapraszany i kurtuazyjnie goszczony przez wielu znaczących dowódców 
Admiralicji Brytyjskiej (np. 10 stycznia 1940 r. wizyta u dowódcy Western 
Approaches w Plymouth, adm. Dunbar-Nasmith’a, połączona z prezentacją 
pracy tego dowództwa, kolacją u niego w domu i noclegiem; w drugiej połowie 
lutego - uroczystość odznaczania załóg brytyjskich krążowników; na początku 
marca zaproszenie do Plymouth - zwiedzanie wielkich okrętów, rejs 
pancernikiem do bazy w Scapa Flow, zwiedzanie stacjonujących tam okrętów 
oraz stoczni - dwukrotnie uhonorowano go odegraniem na jego cześć hymnu 
polskiego). Kiedy przenosił się na stale z Francji do Wielkiej Brytanii 
na dworcu w Londynie oczekiwał na niego i powitał przedstawiciel I Lorda 
Admiralicji73. Jako jedyny spośród dowódców sojuszniczych marynarek 
Świrski był zapraszany na tajne narady Admiralicji Brytyjskiej74.

71 M. Borowski, Wspomnienia..., s. 251-252; R. Nałęcz-Tymiński, Żagle staw - banderę spuść, 
Gdynia 1999, s. 274.

72 M. Graczyk, Admirał..., s. 263.
73 M. Graczyk, Admirał..., s. 201, 209, 211-213.
74 M. Borowski, Wspomnienia..., s. 188; M. Graczyk, Admirał..., s. 248.
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Polskie okręty w Wielkie Brytanii operacyjnie podlegały Admiralicji 
Brytyjskiej. Pozostałe sprawy związane z polską MW były w gestii szefa 
KMW. Gdzie tylko mógł starał się podkreślać niezależność polskiej MW 
od wpływów brytyjskich. Polscy marynarze nosili polskie mundury. Jako 
jedyny w PSZ nie zgodził się, aby marynarze nosili na rękawach naszywki 
z napisem „Poland”. Z oburzeniem przyjął propozycję jednego z oficerów 
ujednolicenia polskich i brytyjskich dystynkcji75.

Nie dysponował możliwością decydowania w sprawach użycia polskich 
okrętów, ale jego prośby kierowane do Admiracji Brytyjskiej były uwzględniane 
pozytywnie. Na jego wniosek początkowo polskie kontrtorpedowce operowały 
jednym zespole. Na jego prośbę, po utracie kontrtorpedowca „Grom” 
w kampanii norweskiej, Admiralicja Brytyjska wyraziła zgodę na odwołanie 
stamtąd dwóch pozostałych polskich kontrtorpedowców76. Brytyjczycy 
konsultowali z nim wiele spraw. Do niego kierowali prośby dotyczące polskiej 
MW i polskich marynarzy. On starał się w Admiralicji o wydzierżawienie 
okrętów i prośby te były spełniane. O pierwszym takim okręcie771 Lord Morski, 
adm. Dudley Pound osobiście powiadomił Świrskiego 23 stycznia 1940 r.78. 
Dzięki temu w trakcie wojny polska MW dysponowała dość pokaźną flotą, 
znacznie przewyższającą tonażowo flotę przedwrześniową. Ilość, wielkość 
i jakość posiadanych okrętów niewątpliwie wpływały na prestiż samego szefa 
KMW. Zaskakujące jest to, że Świrski załatwiał te sprawy w sposób 
nieformalny, wchodząc w układy z dowódcami brytyjskimi. Urządzał dla nich 
przyjęcia, przesyłał kwiaty żonom admirałów mających wpływ na decyzje 
swoich mężów, wnioskował o nadanie wysokich polskich odznaczeń. Załatwiał 
prośby, z którymi się do niego zwracali, np. przejęcia przez polskie obsady 
części francuskich okrętów zajętych po upadku Francji, użyczania polskich 
ekspertów do dyspozycji Admirality Experience Establishment i Admirality 
Signal Establishment79. W zamian Admiralicja Brytyjska, oprócz poważania, 
doprowadziła do przyznania mu przez polski rząd godziwych poborów, 
uchroniła przed odwołaniem ze stanowiska w 1941 r. Na jej wniosek król Jerzy 
VI w 1943 r. odznaczył Świrskiego Orderem Łaźni, czwartym w hierarchii 
brytyjskich odznaczeń80.

75 M. Borowski, Wspomnienia..., s. 188; W. Francki, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, „Nasze 
Sygnały”, 1973, Nr 130, s. 22.

76 E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1980, s. 155.
77 Chodziło o kontrtorpedowiec „Garland”.
78 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 2. Albany 1987, s. 111.
79 M. Borowski, Wspomnienia..., s. 188; S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 

1918-1946, Tom 3, Albany 1990, s. 49, 63, 78, 178; R. Nałęcz-Tymiński, Żagle staw..., s. 104.
80 M. Graczyk, Admirał..., s. 243-245, 249.
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Świrski myślał już o rozwoju polskiej MW po wojnie. Marzył o jej 
wielkości i dominacji na Bałtyku we współpracy z Admiralicją Brytyjską. 
Korzystając ze swoich układów usiłował zainteresować Brytyjczyków 
sojuszem, który pozwoliłby na ustanowienie przeciwwagi dla bałtyckiej floty 
radzieckiej81. Przedstawił swoje koncepcje Admiralicji i rządowi brytyjskiemu. 
Nie chciał zrozumieć, że Royal Navy była obecna na wszystkich ocenach, 
na wielu morzach, ale zainteresowania Bałtykiem nie wykazywała82. Układy 
z Brytyjczykami mają swoje granice, szczególnie jeżeli oni nie widzą w takim 
układzie własnych korzyści. Zresztą sytuacja po wojnie bardzo mocno 
zweryfikowała plany Świrskiego i zapewne była dla niego zaskoczeniem oraz 
porażką w jego dotychczasowych dążeniach. W sumie należy przyjąć, 
że szefowi KMW Brytyjczycy zawdzięczają to, że nie doszło do ekscesów 
podczas przejmowania polskich okrętów i okrętów wydzierżawionych od Royal 
Navy83. Starał się o przyznanie emerytur polskim marynarzom, ale otrzymali je 
tylko najwyżsi dowódcy, w tym Świrski. W tych trudnych chwilach 
Brytyjczycy zdobywali się jeszcze na grzecznościowe gesty, jakim było 
na przykład udzielenie zgody na prośbę Świrskiego, aby z okazji Świąt 
Wielkanocnych 1946 r. okręty polskie stacjonujące w Rosyth mogły przejść 
do Plymouth, aby móc spędzić te święta wspólnie z załogami polskich okrętów 
tam stacjonujących. Po świętach zespół powrócił do Rosyth. Świrski formalnie 
zakończył swoją służbę 7 marca 1947 r. Wraz z jego odejściem przestała istnieć 
Marynarka Wojenna II RP84, o której rozwój tak zabiegali wszyscy jej 
dotychczasowi zwierzchnicy.

81 Przewidywał, że podobnie jak po pierwszej wojnie światowej flota niemiecka zostanie 
zlikwidowana.

82 M. Graczyk, Admirał..., s. 262-269.
83 Chociaż protestował przeciwko przejęciu okrętów będących polską własnością jako niezgodnej 

z polsko-brytyjską umową z 18 listopada 1939 r., wyraził gotowość do wykonania rozkazu.
84 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 3. Albany 1990, 

s. 212, 222, 230, 234, 236, 242.
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Kmdr por. mgr inż. Jerzy ŁUBKOWSKI

UDZIAŁ ORP „BURZA” W DZIAŁANIACH 
BOJOWYCH W LATACH 1939-1941

O sierPnia 1939 roku o godz. 12.50 z wieży sygnałowej Dowództwa 
Floty na Oksywiu, w stronę stojących w pobliżu na kotwicy 

polskich niszczycieli, nadany został sygnał: „Wykonać Pekin”1. Po jego 
odebraniu, dowódca dywizjonu kmdr por. Roman Stankiewicz, polecił wezwać 
do siebie dowódców OORP „Błyskawica”. „Grom” i „Burza” i odczytał im rozkaz 
o następującej treści:

Dowództwo Floty Gdynia, dnia 26 sierpnia 1939 r.
Sztab
L.dz. 1000/spec.
Dowódca Dywizjonu Kontrtorpedowców/do rąk własnych
Zadanie: dyon w składzie O.O.R.P. „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” ma na specjalny 
rozkaz odejść do Anglii.
Wykonanie:

1. Dyon opuszcza bazę lub wody terytorialne polskie z takim obliczeniem, aby 
pomiędzy Bornholmem a Christiansó być po zachodzie słońca.

2. Przed zbliżeniem się do Bornholmu szybkość ekonomiczna. W razie zbliżania 
się statków, samolotów, okrętów - pozorować ćwiczenia.

3. Po zapadnięciu zmroku zwiększyć szybkość, aby około Malmó przejść mniej 
więcej o północy.

4. Cel podróży - jeden z portów angielskich (wybór zależnie od okoliczności 
pozostawiamy uznaniu Pana Komandora).

5. O ew. rozpoczęciu działań wojennych dyon będzie powiadomiony sygnałem 
na falach krótkich - „smok”.

6. Od chwili opuszczenia bazy całkowita gotowość bojowa.
7. Przed wypowiedzeniem wojny działać dopiero w razie wyraźnej agresji 

przeciwnika (użycie broni, obraza bandery).
8. Po wypowiedzeniu wojny - w razie spotkania nieprzyjaciela od walki nie 

uchylać się. W razie spotkania sił przeważających starać się oderwać 
od nieprzyjaciela. Po wyczerpaniu środków walki lub jeżeli sytuacja stanie się 

1 W ówczesnej pisowni „Wykonać Peking”.
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trudna, należy dążyć do schronienia się w porcie neutralnym, przede wszystkim 
szwedzkim, w ostateczności w każdym innym, o ile powrót do bazy będzie 
niemożliwy. Jeżeli schronienie się w porcie zagranicznym jest niewykonalne - 
okręt zniszczyć - (zatopić). Po przybyciu do portu zagranicznego - natychmiast 
zawiadomić poselstwo (ambasadę) i zameldować Szefowi Kierownictwa 
Marynarki Wojennej.

9. W razie uszkodzenia ciężko tylko jednego okrętu - pozostałe wykonują 
zasadnicze zadanie (podróż do Anglii), uszkodzony zaś postępuje jak 
w drugim ustępie pkt. 8. Jeżeli jeden tylko okręt zachowa zdolność do walki - 
dowódca poweźmie decyzję na podstawie sytuacji, przy czym poza wykonaniem 
zasadniczego zadania i schronieniem się do portu neutralnego, trzeba brać pod 
rozwagę powrót do bazy.

10. W razie spotkania przeważających sił, z którymi od walki można się uchylić 
przez wykorzystanie przewagi szybkości - manewrować całym zespołem, jak 
długo będzie można, a w ostateczności rozdzielić się na dwie grupy: 
kontrtorpedowce typu „Grom” i O.R.P. „Burza”, którego dowódca otrzymuje 
wolny manewr w myśl zasad wyłożonych w niniejszym rozkazie.

11. Rozkaz wykonać na sygnał „Nankin” (odkotwiczenie stosownie do punktu 1). 
„Peking” (odkotwiczenie natychmiast, szybkość i trasę ustala dowódca zespołu 
z tym, że musi zachować dyskrecję i niebezpieczną część drogi przebyć jak 
najprędzej).

12. Do wybrzeży angielskich zbliżać się w dzień, uprzedziwszy przedtem 
z odpowiedniej odległości Admiralicję Angielską lub dowódcę najbliższej bazy 
morskiej.

Dowódca Floty
J. Unrug kontr-admirał2

Na podstawie tego rozkazu trzy polskie okręty, jeszcze tego samego dnia 
o godz. 14.15, podniosły kotwice i ruszyły w stronę Anglii. Późnym 
popołudniem 1 września 1939 roku dotarły na redę szkockiego portu Leith 
i o godz. 17.30 ponownie stanęły na kotwicach. Tym samym rozpoczynała się 
dla nich wojenna służba u boku Royal Navy, która dla każdego z trzech 
niszczycieli miała inne zakończenie.

* * *

Przybycie polskiego zespołu kontrtorpedowców do szkockiego portu 
Leith3 w dniu wybuchu drugiej wojny światowej, choć nie zaskoczyło władz 
angielskich, to jednak stało się kłopotliwe, gdyż zgodnie z postanowieniami 
konwencji haskiej z 1907 roku i deklaracji londyńskiej z 1909 roku, państwo 
nie będące w stanie wojny mogło zezwolić na pobyt na swoich wodach okrętom 

2 Akta Instytutu Sikorskiego, Teczka MAR.A.V. 16/15, s. 1-3.
3 W celu spotkania polskich kontrtorpedowców jeszcze przed wodami terytorialnymi Brytyjczycy 

wysłali dwa stare niszczyciele HMS „Wanderer” i HMS „Wallace”. Z. Węglarz, Wspomnienia 
ze służby na ORP „Burza" w latach 1939-1940, „Biuletyn Historyczny” MMW nr 11, 
Gdynia 1989, s. 79.
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strony wojującej do 24 godzin i tylko w wyjątkowych okolicznościach czas ten 
mógł być nieco dłuższy. Aby więc uniknąć obowiązku internowania polskich 
okrętów Brytyjczycy traktowali je jako jednostki odbywający wizytę 
kurtuazyjną. Sytuacja ta zmieniła się zasadniczo po 3 września 1939 roku, kiedy 
to ówczesny brytyjski premier Neville Chamberlain ogłosił stan wojny między 
Wielką Brytanią, a Rzeszą Niemiecką. Od tej chwili Polacy z gości stali się 
sojusznikami Anglików4.

O powyższym fakcie dowódcę polskiego zespołu kmdr. por. Romana 
Stankiewicza, jeszcze w tym samym dniu, powiadomił oficjalnie oficer 
brytyjskiej marynarki. Jednocześnie przekazał on polecenie przejścia 
kontrtorpedowców do bazy Royal Navy w Rosyth, gdzie okręty miały otrzymać 
dodatkowe wyposażenie i zaopatrzenie.

Następnego dnia tj. 4 września dowódca zespołu udał się do Londynu na 
spotkanie z przedstawicielami rządu angielskiego, w celu zgłoszenia gotowości 
podległych mu załóg do rozpoczęcia działań bojowych przeciwko III Rzeszy. 
W wyniku rozmów, jakie przeprowadził z pierwszym Lordem Admiralicji 
Brytyjskiej sir Winstonem Churchillem oraz pierwszym Lordem Morskim 
admirałem sir Dudleyem Poundem, polski dywizjon podporządkowany został 
dowódcy Western Approaches (Zachodni Obszar Nadmorski) admirałowi 
Martinowi Dunbar-Nasmithowi, a na jego macierzystą bazę wyznaczono 
Devonport (Plymouth). Ponadto do Rosyth skierowany został przedstawiciel 
Admiralicji Brytyjskiej kmdr por. R. N. Childs, którego zadaniem było 
ustalenie szczegółów zaopatrzenia polskiego zespołu w paliwo, amunicję, 
pieniądze, żywność i dodatkowe zimowe umundurowanie. Jak wspomina 
ówczesny I oficer broni podwodnej ORP „Burza” ppor. mar. Zbigniew Węglarz 
najwięcej czasu zabrały wtedy „targi” dotyczące zaopatrzenia w prowiant, gdyż 
polskie normy żywnościowe były wyższe niż brytyjskie, z czego nie chciano 
zrezygnować. Ostatecznie postanowiono, że Polacy otrzymają takie same racje 
chleba i ziemniaków jak w kraju, kosztem jednak zmniejszenia ilości 
wydawanego codziennie bekonu, jajek i dżemu. Dla wszystkich załóg miały 
zostać uszyte mundury wyjściowe zgodne z polskimi wzorami, a ubiory 
wachtowe, hełmy i pasy wydać miano z zapasów angielskich5.

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

4 T. Skinder-Suchcitz, Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska, Warszawa-Londyn 1997, 
s. 199-200.

5 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., s. 80.
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7 września, w trakcie przejścia przez Cieśninę Little Minche (między 
Hebrydami a Szkocją) jeden z obserwatorów wystawionych na lewej burcie 
„Burzy” zauważył przedmiot wynurzający się z fal, który rozpoznał jako 
peryskop okrętu podwodnego. Natychmiast powiadomił o tym oficera wachtowego 
ppor. mar. Z. Węglarza, który nadał sygnał na „Błyskawicę”. Zarządzono alarm 
bojowy i okręt flagowy podniósł sygnał dla pozostałych jednostek zespołu, 
że atakuje okręt podwodny. „Burza” i „Grom” pospieszyły więc w jego ślady.

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

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

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

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

31



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. ŁUBKOWSKI 2013 NR 28

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

11 września 1939 r. dowódca Zachodniego Obszaru Morskiego, admirał 
M. Dunbar-Nasmith, dokonał przeglądu polskich okrętów, podczas którego 
największe jego zainteresowanie wzbudziło francuskie wyposażenie „Burzy”. 
Admirał, usłyszawszy podczas zwiedzania o kłopotach z aparaturą nasłuchową 
typu Ultra-Sonar zapowiedział, że polskie kontrtorpedowce otrzymają wkrótce 
w ich miejsce lepsze, brytyjskie ASDIC-i, a ponadto dla „Burzy” dodatkowo 
zostanie zakupiona we Francji zapasowa amunicja do dział, torpedy oraz bomby 
głębinowe. Na koniec wizytacji nowy przełożony dał wyraz swojemu 
zadowoleniu z postawy polskich załóg oraz ze stanu utrzymania uzbrojenia 
i sprzętu technicznego6.

Kolejnym gościem na „Burzy”, podczas jej postoju w Devonport, był 
sam pierwszy Lord Admiralicji, Winston Churchill. Przybył on na okręt 
w towarzystwie admirała M. Dunbar-Nasmith’a i wygłosił do Polaków 
budujące przemówienie, zapowiadające rychłe pokonanie wspólnego wroga 
i niewątpliwy powrót sojuszników do kraju7.

Z początkiem października „Burza”, „Błyskawica” i „Grom” zostały 
skierowane do stoczni w celu dokonania szczegółowych przeglądów 
technicznych oraz poprawienia stateczności i zlikwidowania zbyt dużych 
przechyłów. Okazało się bowiem, iż polskie jednostki, przeznaczone 
do pływania na Morzu Bałtyckim, mają niemal o połowę mniejszą od brytyjskich 
kontrtorpedowców wysokość metacentryczną, co powodowało, że znacznie 
gorzej niż one radziły sobie na długiej fali atlantyckiej. Dodatkowe kłopoty 
brytyjskim specjalistom sprawiała „Burza”, ze względu na nietypowe dla nich 
mechanizmy i wyposażenie pochodzenia francuskiego. Najwięcej ich obaw 
wzbudzały skraplacze, których rurki podatne były na wstrząsy wywoływane 
uderzeniami fal w wyniku czego pękały, a woda kotłowa mieszała się ze słoną 
wodą zaburtową, używaną do schładzania. W konsekwencji groziło to ciężkimi 
uszkodzeniami kotłów głównych8.

W celu poprawienia stateczności „Burzy” dokonano na niej kilku przeróbek. 
Jak podaje Z. Węglarz, zdemontowano wtedy reflektory artyleryjskie, przekonstruo
wano maszt, zdjęto dwie łodzie i motorówkę, wymieniono na lżejsze żurawiki 

6 Z. Wojciechowski, Wojenne losy ORP „Błyskawica”, Przegląd Morski” 2002 nr 10, s. 22.
7 J. Pertek, ORP „Burza", Warszawa 1992, s. 60-61.
8 Z. Węglarz, Wspomnienia'ze służby..., s. 81.
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łodziowe i przeniesiono z pomostu bojowego centralę torpedową9.
22 października 1939 roku polski dywizjon ponownie wyruszył do akcji. 

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

29 października, po powrocie do miejsca stałej dyslokacji, polski zespół 
otrzymał rozkaz przejścia do nowej bazy w Harwich, niewielkiego portu nad 
Morzem Północnym. Tutaj operacyjnie podporządkowano go dowódcy obszaru 
morskiego Norę z siedzibą w Chatham, a organizacyjnie włączono w skład 
1 Flotylli Niszczycieli, której dowódcą był kmdr George E. Creasy.

W skład flotylli, do której włączono Polaków wchodziło 8 niszczycieli 
typu „G” i dwa typu „B”. Były to jednostki nieco mniejsze od polskich 
kontrtorpedowców i słabiej uzbrojone10. Rejonem działania flotylli była 
południowa część Morza Północnego, na którego akwenie niszczyciele miały 
za zadanie: konwojowanie statków zawijających do portów Wielkiej Brytanii, 
blokowanie wybrzeży niemieckich, osłanianie zespołów minowych podczas 
minowania rejonów wodnych i zwalczanie kontrabandy. W ramach 
wykonywania tych zadań w morzu ciągle przebywały 4 okręty flotylli, a 4 stały 
w porcie w półgodzinnej gotowości do wyjścia na morze. Załogi pozostałych 
niszczycieli regenerowały swe siły przed kolejnym patrolem na lądzie11.

Operowanie w nowym rejonie było dla załóg „Burzy”, „Błyskawicy” 
i „Groma” trudne i mocno wyczerpujące. Po pierwsze dlatego, że port 
w Harwich leżał w rozlewisku dwóch rzek, a podejście do niego było kręte, 
pełne mielizn i płycizn, przy jednoczesnym występowaniu silnych prądach 
pływowych, mocno utrudniających nawigowanie na obcym dla Polaków 
akwenie. Po drugie, Brytyjczycy w celu zabezpieczenia się przed rajdami 
niemieckich okrętów postawili wzdłuż wschodniego wybrzeża ponad 80.000 min, 
między którymi prowadziły tylko wąskie i nieoznakowane szlaki komunikacyjne, 
co również utrudniało bezpieczne pływanie. Zagrody minowe stawiali również 
Niemcy, stosując już w tym czasie bardzo nowoczesne miny magnetyczne, 
na których w powietrze wyleciał niejeden aliancki statek.

15 listopada 1939 roku polski zespół skierowany został do Rosyth, gdzie 
w dwa dni potem okręty wizytował generał Władysław Sikorski. Jednocześnie 
z załogami pożegnał się dowódca dywizjonu kmdr por. R. Stankiewicz, którego 

9 J. Pertek w swoich opracowaniach nie wspomina o tym, ale podane przez Z. Węglarza 
informacje są wręcz oczywiste w świetle faktu, że w tym samym czasie podobnych przeróbek 
dokonano na „Gromie” i „Błyskawicy”, które miały znacznie lepszą stateczność niż „Burza”, 
Ibidem, s. 81-82.

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

11 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., s. 82.
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stanowisko w zasadzie utraciło rację bytu w momencie włączenia 
kontrtorpedowców w brytyjskie struktury organizacyjne. Ponieważ jednak 
„narodowe” interesy Polaków wymagały dalej reprezentacji dowództwo 
zespołu powierzone zostało najstarszemu dowódcy okrętu, to jest dowódcy 
„Burzy” - kmdr. ppor. Stanisławowi Nahorskiemu.

Do Harwich „Burza” powróciła 19 listopada. Po zachodzie słońca 
21 listopada skierowano ją wraz z „Gromem” i trzema angielskimi niszczycielami 
na rutynowy patrol. Wychodząc z portu jednostki manewrowały bardzo 
ostrożnie, gdyż tuż przed wyjściem obserwatorzy zauważyli niemiecki samolot, 
który przeleciawszy nad kanałem zrzucił prawdopodobnie dwie miny. Jak się 
wkrótce okazało na jedną z nich trafił idący tuż przed „Burzą” HMS „Gipsy” 
i nim angielscy marynarze zdążyli zareagować, wyleciał w powietrze. 
Natychmiast miejsce katastrofy oświetlono reflektorami, a dowódca „Burzy” 
polecił opuścić szalupy i podjąć rozbitków. Niestety prawie połowa załogi HMS 
„Gipsy” zginęła wraz z okrętem12 13.

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

Tabela 1
Obsada oficerska ORP „Burza” w lutym 1940 roku13

Lp. Stopień Nazwisko i imię Funkcja

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

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

12 J. Pertek, ORP „Burza", Warszawa 1992, s. 62-63.
13 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., s. 83 i S. M. Piaskowski, Kontrtorpedowce..., Nowy 

Jork 1984, s. 35.
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Do służby bojowej „Burza” powróciła 12 stycznia 1940 roku. W lutym 
dowództwo okrętem objął kmdr ppor. Wojciech Francki, który zastąpił w tym 
kmdr ppor. S. Nahorskiego, wyznaczonego na nowego dowódcę ORP „Błyskawica”. 
Wraz z nim na nowe stanowiska odeszło kilku innych członków załogi, 
zastąpionych przez tzw. nowy narybek.

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

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

- 7 marca - osłanianie wraz z .Błyskawicą”, HMS „Keith” i HMS ,Bodicea” 
zespołu minowego stawiającego zagrody minowe przy wschodnim 
wybrzeżu Anglii;

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

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

1 Flotylla Niszczycieli, w której służbę pełniła „Burza” od 29 października 
1939 roku do 3 kwietnia 1940 roku, nazwana została nieoficjalnie „flotyllą 
śmierci”, gdyż na przełomie 1939 i 1940 roku straciła ona 7 niszczycieli typu „G” 
i 2 niszczyciele typu „B”. W praktyce z całego zespołu cało wyszły tylko 
polskie kontrtorpedowce i HMS „Griffin”14.

Zajęcie Danii oraz niemiecki atak na Norwegię, pod pretekstem 
zabezpieczenia jej neutralności, zaskoczył Wielką Brytanię i jednocześnie 
zmusił do podjęcia przeciwdziałań. Polskie okręty, włączone od początku 
wojny w skład Royal Navy, zostały również skierowane do tej operacji. 
4 kwietnia 1940 roku wyszły w morze z rozkazem jak najszybszego dołączenia 
do eskorty II grupy krążowników wiceadmirała E. Collinsa. Grupa ta 
stacjonowała w zatoce Firth of Forth i składała się z: 2 krążowników HMS 
„Galatea” i HMS „Arethusa” oraz 10 niszczycieli. Otrzymała ona zadanie 
przeprowadzenia rozpoznania wód u południowych wybrzeży Norwegii 
i zniszczenia niemieckich statków i okrętów napotkanych w tym rejonie. W tym 
celu 7 kwietnia wyruszyła więc w drogę, kierując się na NE.

W drugim dniu patrolu obserwatorzy z „Burzy” wypatrzyli wychylający 
się z wody peryskop U-boota. Został on obrzucony 16 bombami głębinowymi, 
ale bez widocznych rezultatów. Podobnie zakończył się drugi atak, wykonany 

14 J. Pertek, ORP „Burza", Warszawa 1992, s. 64.
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tym razem przez niszczyciel brytyjski. Wieczorem zespół wziął kurs 
na Skagerrak, wypatrując jednostek niemieckiej floty inwazyjnej. Rankiem dnia 
następnego polskie okręty oraz brytyjski HMS „Tartar” zostały skierowane 
do konwojowania 31 statków, które uciekly z Bergen w Norwegii i kierowały się 
do bazy w Rosyth. Statki te w ładowniach wiozły m.in. złoto rządu 
norweskiego.

Mimo realnego zagrożenia ze strony niemieckich rajderów i samolotów 
konwój bezpiecznie dotarł na przybrzeżne wody Wielkiej Brytanii, skąd eskorta 
udała się na północ do bazy w Scapa Flow w celu uzupełnienia zapasów. Postój 
w bazie na Orkadach potrwał do 19 kwietnia, kiedy to polski dywizjon 
ponownie został skierowany w stronę Norwegii.

Okręty, z dużą prędkością, szły w szyku torowym: jako pierwszy 
ORP „Grom”, w środku „Błyskawica”, a na końcu ORP „Burza”. Towarzysząca 
im od rana wietrzna pogoda wkrótce przerodziła się w silny sztorm. Mimo to 
dywizjon konsekwentnie parł na wschód. Jedynie na prośbę dowódcy „Burzy”, 
najsłabiej radzącej sobie z falami, zmniejszono nieco prędkość. O świcie dnia 
następnego okazało się, że nadmierna prędkość z jaką kontrtorpedowce wbijały 
się w fale, spowodowała obluzowanie się kotwicy na „Burzy”, a ta z kolei 
uszkodziła poszycie wokół kluzy, w której spoczywała. Do magazynku 
dziobowego wdarła się woda. Dowódca dywizjonu, kmdr por. Stanisław 
Hryniewiecki, w obawie przed dalszymi konsekwencjami uszkodzenia burty 
„Burzy” odesłał ją do Scapa Flow, gdzie w ciągu kilku dni naprawiono 
pęknięcie i kilka innych drobnych usterek.

Po raz kolejny ORP „Burza” wyruszyła w stronę Norwegii 26 kwietnia 
1940 roku. Wraz z HMS „Grafion” stanowił eskortę trzech statków 
przewożących zaopatrzenie dla brytyjskiej ekspedycji stacjonującej na Lofotach. 
Po kilku dniach konwój zbliżył się do brzegów Norwegii, przyjął norweskiego 
pilota i skierował się do Skielfjordu. Gęsta mgła mocno utrudniała żeglugę 
i nikt nie zorientował się, że zmylono drogę. Ponieważ dalsze manewrowanie 
w takich warunkach mogło zagrozić bezpieczeństwu konwoju, zarządzono 
postój. Wszystkie jednostki rzuciły kotwice.

Rano, gdy widoczność znacznie się poprawiła, okazało się, że statki 
i okręty stoją na usianych całą masą drobnych oraz ostrych skał wodach 
Asanfjordu. Rozpoczęło się ostrożne wycofywanie z tego niebezpiecznego dla 
żeglugi akwenu. Niestety sztuka ta nie udała się tankowcowi m/s „Boardale” 
przewożącemu naftę lotniczą. Nadział się on na jedną ze skał i rozpruł zbiornik. 
Na wodzie pojawiły się tłuste plamy. Załoga statku natychmiast opuściła dwie 
szalupy, z których jedna podpłynęła do burty „Burzy”. Druga z kapitanem 
krążyła dalej wokół statku.

Dowódca polskiego kontrtorpedowca, kmdr ppor. W. Francki, obawiając 
się, że rozlana nafta dotrze w końcu i do jego okrętu usiłował przekonać 
kapitana tankowca, aby i on z osadą szalupy dołączył do podjętych już 
wcześniej przez Polaków rozbitków. Ten jednak uparcie nie chciał pozostawić 
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swojego statku. Ostatecznie stanęło na tym, że marynarze z „Burzy” pomogą 
angielskiemu kapitanowi zabrać dokumenty i jego zwierzęta z wraka, a wtedy 
on wejdzie na pokład kontrtorpedowca15.

Po uporaniu się z tym zadaniem „Burza” dołączyła do reszty konwoju, 
który podążał do celu podróży. Dotarłszy do Skjelfjordu dowódca okrętu 
otrzymał rozkaz powrotu do Asanfjordu, celem sprawdzenia dalszych losów 
m/s „Boardale” i ewentualnych możliwości zabrania go na hol.

Kiedy „Burza” znalazła się ponownie na miejscu katastrofy, okazało się, 
że wiatr zniósł wrak tankowca na brzeg, a kilka norweskich kutrów 
zacumowało wokół niego, usiłując przestankować paliwo z całych zbiorników. 
To, co stało się w chwilę potem, tak opisuje st. bsm. Antoni Lehki z obsługi 
działa nr 2: „Burza” zmieniła kurs i zbliż Asię do tankowca. Słyszę rozmowę na 
pomoście o zabraniu tankowca na hol, gdyż jest na nim benzyna lotnicza, ropa, 
oliwa itp. Nagle spostrzegam przez lornetkę przy burcie tankowca kutry, 
motorówki i łodzie, a na pokładzie sylwetki ludzi, którzy go w pośpiechu 
opuszczają. Część łodzi z Norwegami oddala się od tankowca i w tym 
momencie następuje głucha eksplozja, a ogromny słup dymu z ogniem unosi się 
na wysokość około 1.000 m. Z podstawy tego słupa wypłynęła motorówka, lecz 
ludzi na niej nie widać. Zapalenie się materiałów łatwopalnych spowodować 
mogła iskra z rury wydechowej kutra lub motorówki, a ludzie, którzy się tam 
znaleźli zginęli w prawdziwym piekle...”16.

Z Asanfjordu „Burza” skierowana została do portu Harstad, gdzie 
znajdowała się jedna z baz alianckich. Tutaj przeokrętowano na jeden 
ze stojących statków rozbitków z m/s „Boardale” i zacumowano w oczekiwaniu 
na nowe zadania. Jeszcze tego samego dnia niemieckie lotnictwo wykonało 
nalot na bazę, a artylerzyści z „Burzy” wzięli udział w jego odparciu.

Przez następne dwa dni polski kontrtorpedowiec patrolował wody 
pobliskich fiordów i przeholowywał barki z francuskimi strzelcami alpejskimi. 
Wczesnym przedpołudniem 3 maja 1940 roku na okręcie zjawił się główno
dowodzący siłami alianckimi w północnej Norwegii, admirał floty, lord Cork 
and Ordery. Celem jego wizyty było przekazanie załodze „Burzy” szokującej 
wiadomości o zatopieniu przez niemiecki samolot, kilka godzin wcześniej, 
ORP „Grom”. Admirał złożył Polakom wyrazy współczucia i polecił aby kmdr 
ppor. W. Francki skierował swój okręt do Herjangsfjordu, gdzie przejmie 
z pancernika „Resolution” ocalałych członków załogi „Groma”17.

15 Ibidem, s. 70-72.
16 A. Lehki, Przebieg służby w Polskiej Marynarce Wojennej na ORP „Burza" w latach 

1939-1941, Akta Muzeum MW, teczka nr 270, s. 5-6.
7 ORP „Grom” został trafiony dwoma bombami, z których jedna trafiła w rufową wyrzutnię 

załadowaną torpedami. Wybuch przełamał okręt na pół, co spowodowało, że zatonął w kilka 
minut. Razem z nim zginęło 59 polskich marynarzy (1 oficer, 25 podoficerów i 33 marynarzy) 
i 1 Brytyjczyk. - Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., s. 85.
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Wieczorem „Burza” przycumowała do burty HMS „Resolution”. 
Rozpoczęto przeokrętowywanie polskich rozbitków. Część z nich przeszła 
o własnych siłach, pozostałych transportowano na noszach. Przy każdych 
z noszy brytyjscy oficerowie oddawali honory, a kiedy wreszcie wszyscy ranni 
znaleźli się na pokładzie „Burzy” i rozpoczęto manewr odcumowywania, 
orkiestra na pancerniku zagrała hymn polski „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Rozbitkowie z „Groma” przekazani zostali na statek szpitalny „Atlantis”, 
a „Burza” przez kilka następnych dni pozostawała w jego osłonie przeciw
lotniczej. Załoga codziennie odpierała liczne naloty, które spowodowały parę 
drobnych uszkodzeń na okręcie, nie mających jednak większego znaczenia dla 
jego zdolności bojowych.

7 maja „Burza” powróciła do Harstad, gdzie przybyły pododdziały 
Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Dowódca podhalańczyków, 
gen. bryg. Zygmunt Bohusz - Szyszko złożył wizytę dowódcy okrętu, podczas 
której nastąpił kolejny nalot Luftwaffe.

Ostatnie swoje zadania w kampanii norweskiej „Burza” wykonała 
9 maja. W tym dniu osłaniała w Astafjordzie motorówki desantowe, a następnie 
konwój, który przybył z Wielkiej Brytanii do Andooy. Po raz wtóry załoga 
miała też okazję spotkać podhalańczyków. Wzajemnym pozdrowieniom 
i zachętom do bicia wroga nie było końca.

Rozpoczęta 10 maja 1940 roku niemiecka ofensywa przeciwko Francji, 
Belgii, Holandii i Luksemburgowi szybko przyjęła niepomyślny przebieg dla 
Aliantów. W rejonie Dunkierki niemieckie wojska zamknęły w okrążeniu liczne 
siły zaatakowanych państw, jak również wspierający je brytyjski korpus 
ekspedycyjny. W Londynie podjęto decyzję o ewakuacji drogą morską 
odciętych wojsk, do której postanowiono użyć m.in. okręty wycofywane spod 
brzegów Norwegii. Z tego powodu 10 maja o godz. 17.10 ORP „Burza” 
opuściła port w Harstad. Najpierw w Vestfjordzie spotkał się z HMS „Grafton”, 
a następnie w Skjelfjordzie z ORP „Błyskawica”. W tym składzie 12 maja 
zespół wszedł do Scapa Flow, gdzie natychmiast przystąpiono do usuwania 
najpilniejszych usterek na „Burzy” i „Błyskawicy”18.

Usterki szybciej usunięto na „Burzy”, w związku z czym kontrtorpedowiec 
nie czekając na „Błyskawicę”, udał się do „starej” bazy w Harwich. Tutaj 
uzupełniwszy zapasy ponownie wyszedł na morze i rozpoczął patrolowanie 
wód Kanału La Manche. Majowa pogoda sprzyjała załodze, ale wypady pod 
francuskie wybrzeże nie przyniosły żadnych rezultatów.

24 maja „Burza” otrzymała rozkaz przejścia do Dover, gdzie dowódca 
okrętu kmdr ppor. W. Francki oraz brytyjski oficer łącznikowy kmdr ppor. 
Malcolm Cooper zostali wezwani na odprawę do lokalnego dowództwa. Tutaj 
zostali poinformowani o załamaniu się frontu we Flandrii i o ciężkiej sytuacji 
wojsk alianckich na terytorium Francji. „Burza” otrzymała polecenie dołączenia 

18 Ibidem, s. 87.
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do dwóch niszczycieli brytyjskich znajdujących się na redzie Calais 
i rozpoczęcia wraz z nimi obserwacji wybrzeża oraz wsparcia sił własnych 
ogniem artylerii głównej.

Tego samego dnia o godz. 16.00 „Burza” dołączyła do HMS „Vimiera” 
i HMS „Wessex”. Dowódca okrętu zameldował również dowódcy zespołu, 
że jego obserwatorzy zauważyli ruchy niemieckich wojsk na wzgórzu Sangatte. 
Okręty natychmiast otrzymały rozkaz odkotwiczenia i w szyku torowym 
wyruszyły na morze.

Dzień był pogodny, więc artylerzyści z „Burzy” już pierwszą salwą 
nakryli cel. Również salwy angielskich niszczycieli wywołały chaos wśród 
niemieckich kolumn pancernych. Niespodziewanie jednak od strony lądu 
zbliżyła się duża formacja samolotów i zrobiła zwrot w stronę strzelających 
okrętów. Początkowo, lecąca na bardzo dużej wysokości formacja lotnicza 
została wzięta za własne wsparcie z powietrza, lecz gdy od bombowców 
zaczęły odrywać się bomby, na kontrtorpedowcach zarządzono alarm 
przeciwlotniczy, a dowódca zespołu dał sygnał do natychmiastowego 
rozproszenia się.

„Burza” zwiększyła prędkość do 26 węzłów i rozpoczęła zygzakowanie 
celem uniknięcia padających wkoło bomb. Okręt kładł się przy tym mocno 
na burtę, co utrudniało artylerzystom prowadzenie ognia przeciwlotniczego, 
którym ze śródokręcia kierował II oficer artylerii ppor. mar. Zbigniew Plezia. 
Podobnie postąpiły niszczyciele angielskie. Mimo to HMS „Wessex” został 
trafiony bombą prosto w komin, co spowodowało wybuch kotłów 
i natychmiastowe zatonięcie okrętu.

Kolejna bomba wybuchła tuż przy burcie HMS „Vimiera”. Niszczyciel 
natychmiast okrył się zasłoną dymną i począł oddalać się z pola walki. 
To spowodowało, że około 30 samolotów skupiło swoje ataki na ORP „Burza”. 
Być może było to wynikiem dostrzeżenia przez pilotów Luftwaffe ogromnej 
biało-czerwonej bandery na maszcie okrętu, co szczególnie motywowało ich 
do walki. Niemcy dali temu wyraz jeszcze w walkach pod Narwikiem, o czym 
świadczą zapisy w ówczesnych dokumentach i prywatnych wspomnieniach.

I oficer broni podwodnej na ORP „Burza”, ppor. mar. Z. Węglarz tak 
wspomina te chwile: Przypominam sobie, że niektóre samoloty, które nas 
atakowały, tak nisko zniżały lot i wyrównywały, że ich bomby lecąc w dół nie 
zdążały ustawiać się pionowo i płasko uderzały w powierzchnię wody obok burt, 
fontannami zalewając pokłady. Każdy z takich samolotów po zrzuceniu bomb 
latał jeszcze jakiś czas wkoło i strzelał z karabinu maszynowego po pokładach 
czy pomostach. Niektóre bomby wybuchały na płytkim dnie morskim i wstrząsy 
były tak duże, że na pomoście wielokrotnie padaliśmy na kolana, względnie 
przewracaliśmy się. Wszystkie drzwi powylatywały z zawiasów, nie mówiąc już 
o tym, że nie było jednej całej szyby, lustra czy żarówki. Nasilenie ognia i huku 
było tak duże, że nie było słychać nawet na pół metra krzyczącego człowieka, 
gdyż nakładały się na siebie: wycie samolotów, gwizd bomb, strzały naszej 
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obrony przeciwlotniczej, a do tego na jednym kominie wskutek wstrząsów 
otworzył się zawór bezpieczeństwa kotła i wylatująca para wydawała 
ogłuszający huk'9.

W wyniku awarii zaworu bezpieczeństwa I mechanik por. mar. Ludwik 
Szmidt polecił odciąć dopływ pary i „Burza” zaczęła gwałtownie tracić 
prędkość, która była jej dużym walorem w uchylaniu się przed atakującym 
z powietrza przeciwnikiem. Na dodatek zacięły się działka kał. 40 mm i całą 
obronę przeciwlotniczą stanowiły teraz nkm-y typu Hotchkiss i poczwórnie 
sprzężone ckm-y, obsługiwane przez st. mar. Henryka Olkę i st. mar. Witolda 
Stankiewicza. Zaciętość polskich strzelców spowodowała jednak, że wkrótce 
jeden z atakujących bombowców został trafiony, a w chwilę potem drugi. 
Bomby, mimo to spadały coraz gęściej. W tej dramatycznej sytuacji dowódca 
„Burzy” podjął decyzję o zmniejszeniu ryzyka zniszczenia okrętu w razie 
trafienia niemieckimi bombami, poprzez pozbycie się własnych torped i bomb 
głębinowych.

Torpedy odpalono kierując obydwie wyrzutnie na przeciwne burty, 
natomiast z pozbyciem się bomb był większy kłopot, gdyż na zrzutniach zacięły 
się łańcuchy Galla, przesuwające bomby po torach. Załoga usiłowała więc 
zrzucać je ręcznie. Niestety i to się nie udało mimo, że torpedominerzy ukręcili 
korbę kołowrotu, bo bomby powyskakiwały w czasie wstrząsów ze swoich 
łożysk i całkowicie zablokowały zrzutnie.

Decyzja kmdr ppor. W. Franckiego o pozbyciu się torped i bomb, w celu 
zmniejszenia zagrożenia dla okrętu, była zupełnie słuszna, o czym świadczył 
chociażby całkiem niedawny przykład „Groma”19 20. Ponadto Niemcy za każdym 
nowym przelotem nad „Burzą” rzucali bomby coraz bliżej obydwu burt. 
Wkrótce od strony rufy nadleciał samolot, który wykorzystując fakt, iż cel 
wytracił prawie całkowicie prędkość, rzucił całą serię bomb, z których dwie 
trafiły w dziób „Burzy”.

Jedna z bomb przebiła pokład i burtę okrętu i nie wybuchając wpadła 
do wody. Druga natomiast rozerwała się na dziobnicy, otwierając poszycie 
kadłuba poniżej linii wodnej i tuż nad nią tak, że kontrtorpedowiec wyglądał 
niczym okręt desantowy z otwartą bramą. Do przedziałów dziobowych 
wtargnęła woda. Grupa obrony przeciwawaryjnej pod dowództwem z.d.o. kpt. 
mar. Ludwika Lichodziejewskiego natychmiast przystąpiła do zabezpieczania 
sąsiednich grodzi przed ewentualnym dalszym przebiciem.

19 Ibidem, s. 89.
20 Odmienne zdanie miał szef Kierownictwa MW kontradmirał Jerzy Świrski, który decyzję tą 

uznał za zbędną i powołał specjalną komisję, dla zbadania jej zasadności. Komisja w swoim 
stanowisku orzekła, że dowódca „Burzy” zbyt pochopnie wyzbył się torped przed walką. 
Na taką opinię wpływały zapewne względy ekonomiczne, gdyż torpedy stanowiły bardzo 
drogie uzbrojenie. Specjaliści Admiralicji potwierdzili jednak, że kmdr ppor. W. Francki podjął 
właściwą decyzję, podyktowaną troską o załogę i okręt.
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Trafiona „Burza” utraciła w zasadzie całkowicie manewrowość i wydawała 
się łatwym celem dla niemieckich pilotów. Cała załoga pokładowa 
z niepokojem wpatrywała się w niebo. Na szczęście bombowce zrzuciły już 
widocznie cały zapas bomb, bo jeden po drugim zaczęły odlatywać z miejsca 
bitwy21.

Nie mogąc posuwać się na przód z rozerwanym dziobem „Burza” 
wykonała zwrot i poczęła kierować się w stronę Dover z niewielką prędkością 
na wstecznym biegu. W jakiś czas potem załoga ponownie została poderwana 
na nogi alarmem przeciwlotniczym. Tym razem były to jednak samoloty 
brytyjskie, które poczęły osłaniać odwrót polskiego niszczyciela. Do eskorty 
z powietrza dołączył też HMS „Vimiera”, który krążył wokół wolno płynącej 
„Burzy” i był gotowy do odparcia kolejnego nalotu.

Po kilku godzinach „Burza” doszła bardzo wolno z prędkością 3-4 węzłów 
na redę Dover, gdzie angielskie holowniki wzięły ją na hol i wprowadziły 
do portu. Wieść o bitwie i poważnym uszkodzeniu polskiego kontrtorpedowca 
dotarła już do dowództwa bazy, bo na nabrzeżu czekał sam Commander 
in Chief oraz 10 sanitarek, aby zabrać ewentualnych rannych do szpitala. Kiedy 
jednak jedynym rannym okazał się mar. Henryk Różański, postrzelony w nogę, 
Anglicy wręcz nie mogli uwierzyć w niewiarygodne szczęście Polaków.

Wspominając bitwę powietrzną pod Calais załoga ORP „Burza” miała 
powody do zadowolenia. Podczas walki udało jej się bowiem zniszczyć dwa 
niemieckie samoloty (jeden zestrzelony na pewno i jeden poważnie 
uszkodzony) i choć te zbombardowały ostatecznie okręt, to jednak nie udało się 
im go zatopić, mimo zrzucenia blisko 60 bomb. Za męstwo w walce członkowie 
załogi otrzymali 46 odznaczeń, w tym trzy Krzyże Virtuti-Militari22.

Nocą, jeszcze tej samej doby, w której „Burza” powróciła spod Calais, 
duży holownik wziął ją ponownie na hol i odprowadził do Portsmouth 
do stoczni na remont23. Ponieważ zespół holowniczy na miejsce dotarł również 
po zachodzie słońca, obie jednostki musiały zakotwiczyć na redzie, gdyż 
obowiązujące w czasie wojny procedury nie zezwalały na otwieranie po zmroku 
zapór i sieci założonych przeciwko okrętom podwodnym, w obawie przed 
skrytym atakiem U-bootów na jednostki cumujące gęsto w bazie. Pierwsza 
kotwica rzucona z „Burzy” miast jednak opaść na dno morza, przez wyrwę 
w burcie, wpadła do magazynku prowiantowego. Dopiero druga, rzucona 
z przeciwnej burty, zaczęła trzymać należycie. Rankiem okręt wprowadzony 
został do portu, a następnie do suchego doku.

Przełamanie linii Maginota i kapitulacja Francji oraz włączenie się 
do wojny Włoch po stronie Niemiec spowodowały, że siły morskie Wielkiej 
Brytanii przejęły w zasadzie cały ciężar walki z wrogiem. Royal Navy, choć 

21 Z. Węglarz, Wspomnienia marynarza związane z działalnością lotnictwa podczas ostatniej 
wojny światowej 1939-1945, Akta Muzeum MW, teczka nr 415, s. 5.

22 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., s. 91.
23 J. Pertek, ORP „Burza”, Warszawa 1992, s. 83.
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dysponowała dość dużą liczbą okrętów, przywiązywała jednak wielką wagę 
do każdej sojuszniczej jednostki. Liczono się bowiem z długotrwałością działań 
wojennych oraz ze stratami jakie mogą one przynieść.

W tym okresie Polska Marynarka Wojenna utraciła dwa spośród pięciu 
okrętów, które z początkiem wojny znalazły się na Zachodzie. ORP „Grom” 
został zatopiony pod Narwikiem, a ORP „Orzeł” zaginął podczas patrolu 
na Morzu Północnym. Pozostałe trzy znajdowały się w nienajlepszej kondycji. 
„Burza”, w wyniku uszkodzeń odniesionych pod Calais, wymagała 
gruntownego remontu, a „Błyskawica” corocznego przeglądu i modernizacji. 
Również jedyny pozostały w służbie okręt podwodny „Wilk” borykał się 
z trudnościami technicznymi.

Przebywająca, od końca maja 1940 roku, w stoczni „Burza” musiała 
spędzić w niej ponad dwa miesiące, aby móc ponownie powrócić do linii. Okręt 
otrzymał w tym czasie nowy dziób, przywrócono też sprawność uszkodzonemu 
uzbrojeniu i urządzeniom w maszynowni oraz na pokładzie. Ponieważ ostatnie 
doświadczenia wojenne wykazały, że kontrtorpedowiec ma nadal zbyt słabe 
uzbrojenie przeciwlotnicze, zdemontowano rufową wyrzutnię torpedową, 
a w jej miejsce zainstalowano pojedyncze działo kal. 76 mm (3 ") typu HA/LA, 
którego zasięg wynosił 15.000 m. Wzmocniono też możliwości prowadzenia 
walki z okrętami podwodnymi poprzez usunięcie torów minowych („Burza” nie 
wykonywała bowiem od początku wojny żadnych zadań minowania akwenów) 
i zainstalowanie na pokładzie rufowym zrzutni bomb głębinowych (zrzutnie 
podpokładowe zdemontowano, a otwory po nich zaślepiono) oraz dostawienie 
dwóch dodatkowych miotaczy bomb głębinowych typu Thornycroft.

Istotnym faktem było również wyposażenie „Burzy” w tzw. asdic24, czyli 
najnowocześniejszą w tamtym czasie angielską stację hydroakustyczną, służącą 
do poszukiwania i śledzenia okrętów podwodnych.

Przebywający w czasie remontu po za okrętem jego dowódca kmdr ppor. 
W. Francki powrócił na „Burzę” w dniu 27 lipca 1940 roku. W kilka dni potem, 
6 sierpnia zakończył się remont i kontrtorpedowiec został skierowany do bazy 
w Scapa Flow w celu przeprowadzenia ćwiczeń dla załogi i uzupełnienia 
zapasów. W dwa dni potem, w drodze na Orkady, „Burza” natknęła się 
na niemiecki okręt podwodny, który wcześniej wyśledził brytyjski samolot 
patrolowy. Polacy trzykrotnie obrzucili U-boota bombami głębinowymi. Atak 
najprawdopodobniej przyniósł skutek i okręt podwodny doznał poważnych 
uszkodzeń, bo na powierzchni wody pojawiły się duże bąble powietrza i tłusta 
plama ropy25.

24 Skrót został przyjęty od pierwszych liter brytyjskiej komisji powołanej do opracowywania 
metod wykrywania okrętów podwodnych: Anti Submarine Detection Investigation Committee.

25 J. Pertek, ORP „Burza", Warszawa 1992, s. 87.
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W Scapa Flow załoga „Burzy” przeprowadziła rutynowe ćwiczenia 
zgrywające, po czym okręt został przydzielony do zespołu okrętów z Western 
Approaches, operujących z baz w Gourock, Glasgow i Greenock. W tym 
ostatnim porcie „Burza” ponownie spotkała się z „Błyskawicą” i już 30 sierpnia 
obydwa niszczyciele, tak jak dawniej, wyszły z bazy w eskorcie dużego 
konwoju, składającego się z 51 statków. Niestety, wkrótce pech ponownie 
dopadł „Burzę” i wskutek awarii skraplaczy jednego z kotłów, musiała wycofać 
się z eskorty i zawinąć do Greenock celem jej usunięcia.

Po ekspresowo dokonanej naprawie „Burza” udała się do Rosyth, gdzie 
1 września, z okazji rocznicy wybuchu wojny, wizytował ją Naczelny Wódz - 
gen. Władysław Sikorski i szef Kierownictwa MW kontradmirał Jerzy 
Świrski26. Z Rosyth kontrtorpedowiec przeszedł do Clyde, gdzie otrzymał 
zadanie eskortowania tankowca „Luceme” do Liverpoolu. Stamtąd z kolei 
skierowano go na południe Anglii, do starej bazy w Devonport. Tutaj 
na „Burzę” czekała już „Błyskawica”, a 21 września do obydwu niszczycieli 
dołączył nowy towarzysz służby - ORP „Garland”, który do Devonport przybył 
wprost z Gibraltaru. W trzy dni potem wizytę załogom okrętów złożył 
prezydent RP Władysław Raczkiewicz wraz z szefem Kierownictwa MW 
kontradmirałem Józefem Świrskim.

7 października 1940 roku z ORP „Burza” odszedł jej dotychczasowy 
dowódca kmdr ppor. Wojciech Francki. Na tym stanowisku zastąpił go kmdr 
ppor. Antoni Doroszkowski, który wcześniej krótko dowodził ORP „Garland”, 
niszczycielem przekazanym w maju Polskiej Marynarce Wojennej przez Royal 
Navy. Wraz ze zmianą dowódców dokonano również wymiany części kadry 
i marynarzy. Przede wszystkim na okręt przybyli ochotnicy - Polacy z Francji, 
z których wielu miało problemy z posługiwaniem się ojczystym językiem.

Do października 1940 roku polskie jednostki operowały głównie w rejonie 
kanału La Manche, gdyż Brytyjczycy obawiali się niemieckiej inwazji na swoją 
wyspę. Obawy te zdawały się potwierdzać duże siły desantowe zgromadzone 
w okolicach Cherbourga. Aby nie dopuścić do ich ofensywnego działania, 
Anglicy usiłowali rozbić Niemców poprzez kilkakrotne bombardowania 
z powietrza i wody. W jednej z takich akcji udział wzięły ORP „Burza” 
i ORP „Garland”. Zasiliły one zespół okrętów składający się z pancernika HMS 
„Revenge”, krążowników HMS „Newcastle” i HMS ,JEmerald”, niszczycieli typu „K” 
z V Flotylli Niszczycieli. Ostrzał francuskiego brzegu rozpoczęto o godz. 02.40. 
HMS „Revenge” skierował swoje lufy na baterie nadbrzeżne, a krążowniki 
i niszczyciele obłożyły ogniem port i miasto, gdzie według informacji wywiadu 
stacjonowały niemieckie jednostki desantowe. Zdaniem I oficera broni 
podwodnej na „Burzy”, ppor. mar. Z. Węglarza, ostrzał był tak silny, że cały 
pokład niszczyciela zasłany był łuskami od amunicji dział głównych27.

26 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., s. 93.
27 Ibidem, s. 94.
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Gdy niebezpieczeństwo niemieckiej inwazji na Wielką Brytanię minęło, 
kontrtorpedowce powróciły do służby konwojowej. 20 października „Burza” 
i „Błyskawica” opuściły Plymouth przechodząc do kolejnej bazy położonej 
na zachodnim wybrzeżu Szkocji, do Greenock. W drodze, która wiodła wokół 
Irlandii, dołączyły do osłony małego konwoju zmierzającego do ujścia rzeki 
Clyde. Rankiem 26 października, gdy konwój znajdował się na wysokości 
Londonderry „Burza” otrzymała rozkaz natychmiastowego ruszenia na pomoc 
brytyjskiemu transportowcowi „Empress of Britain”, który trafiony został 
bombą przez niemiecki samolot. Ten sam rozkaz otrzymał brytyjski niszczyciel 
HMS „Echo”.

Gdy obydwa okręty ruszyły z prędkością około 26 węzłów w nakazanym 
drogą radiową kierunku, nad nimi pojawiły się brytyjskie samoloty: 
wodnosamolot Sunderland, który jak żyrokompas wskazywał właściwy kurs 
i małe bombowce służące jako zabezpieczenie przed U-bootami. Już 
po niecałych trzech godzinach, tj. około 15.50 niszczyciele dostrzegły płonący 
statek.

„Empress of Britain” trafiony został trzema bombami, lecz ze względu 
na swoją wielką pojemność 42.348 BRT, twardo utrzymywał się na powierzchni 
wody. Mimo to pasażerów, którymi byli żołnierze i pracownicy szpitali 
wracający z Bliskiego Wschodu do Wielkiej Brytanii w ramach wymiany 
personelu, ogarnęła panika, bo prawie wszyscy znajdowali się już w szalupach 
ratunkowych lub pływali wokół statku, utrzymując się jedynie na powierzchni 
dzięki kapokom.

Załoga „Burzy” opuściła swoje łodzie ratunkowe i w pierwszej kolejności 
zaczęto podnosić rozbitków pływających bezpośrednio w wodzie, dopiero 
potem tych, którzy znajdowali się na szalupach. W chwilę po Polakach do akcji 
ratunkowej przyłączyli się marynarze z HMS „Echo”. Rozbitków umieszczano 
w pomieszczeniach załóg, poczynając od kabin oficerskich, aż po pomieszczenia 
marynarskie. Lekarze przystąpili do reanimacji nieprzytomnych. Niestety kilku 
z nich nie odzyskało przytomności i zmarło.

Ostatecznie w akcji tej polska załoga uratowała, aż 254 spośród 
643 pasażerów tonącego statku. Podobną liczbę rozbitków podniósł na swój 
pokład HMS „Echo”28. Wrak „Empress of Britain” został wzięty na hol przez 
trzy holowniki, lecz nim zdołały one dotrzeć do portu, niemiecki okręt 
podwodny „U 32”29 dokończył dzieła zniszczenia, posyłając na dno za pomocą 
torped dziesiąty co do wielkości statek pasażerski na świecie.

Po wyokrętowaniu rozbitków na ląd „Burza” powróciła do Greenock. 
Na kolejne patrole oraz akcje konwojowe wychodziła samotnie lub 
w towarzystwie brytyjskich okrętów, gdyż „Błyskawica” przebywała w tym 

28 J. Pertek, ORP „Burza"..., s. 89-95. Z. Węglarz podaje liczbę 242 rozbitków, a inne źródła 262. 
Szczegół ten nie jest jednak istotny w ocenie całej akcji.

29 „U 32” po zatopieniu „Express of Britain” był tropiony przez brytyjskie niszczyciele i zatopiony 
w dwa dni potem tj. 30 października 1940 r. Ibidem, s. 95.
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czasie w stoczni z powodu uszkodzeń doznanych na skutek kolizji ze źle 
manewrującym HMS „Arran”. Niestety, wkrótce do stoczni na remont musiała 
udać się również „Burza”, która 9 listopada idąc w osłonie konwoju 
zmierzającego w kierunku Kanady, najpierw doznała zacięcia steru, a zaraz 
potem z awarii rurociągu parowego. Aby usunąć te niesprawności komodor 
konwoju skierował ją do Clyde.

Kolejny remont „Burzy” nie trwał długo i już rankiem 16 listopada 
1940 roku kontrtorpedowiec wyszedł na próby zespołów napędowych. 
Ponieważ dowódca kmdr ppor. A. Doroszkowski chciał wprowadzić go jak 
najszybciej na powrót do służby bojowej, polecił rozwinąć dość dużą prędkość 
tj. 24 węzły, aby w krótkim czasie uporać się z próbami. Widoczność tego dnia 
była niezbyt dobra, było mglisto i szaro, a na dodatek z portu na otwarte morze 
prowadził tylko wąski pas wody, wcześniej przetrałowany i uwolniony od min. 
Wachtę na pomoście bojowym pełnił oficer wachtowy por. mar. Włodzimierz 
Łoskoczyński. Dowódca okrętu znajdował się w tym czasie poziom niżej 
na pomoście nawigacyjnym. Wokół było pusto i jedynie w dość znacznej 
odległości przed dziobem „Burzy” szedł brytyjski trałowiec.

Oficer wachtowy dwukrotnie informował dowódcę okrętu, że szybko 
zbliżają się do jednostki manewrującej przed dziobem polskiego okrętu. Ten 
jednak skwitował to i nie wydał żadnych poleceń. Nie zareagował również por. 
mar. W. Łoskoczyński, gdy trałowiec nagle wykonał ostry zwrot i rozpędzona 
„Burza” wbiła się dziobem prosto w jego burtę.

Staranowaną jednostką okazał się HMS „Arsenał”. Z otwartą burtą mógł 
w każdej chwili zatonąć toteż jego załoga pospiesznie przeszła na dziób 
„Burzy”. Kmdr ppor. A. Doroszkowski wysłał więc na pokład trałowca swego 
I oficera broni podwodnej celem zabezpieczenia znajdujących się na nim bomb 
głębinowych, a oficera wachtowego celem przyniesienia brytyjskiej dokumentacji. 
Jednocześnie na pomoc został wezwany holownik, a w pobliżu miejsca 
zderzenia zatrzymał się wychodzący z portu niszczyciel HMS „Arrow”.

Po założeniu holu na holownik ten podjął próbę odciągnięcia „Arsenala” 
na płyciznę, lecz gdy tylko trałowiec ześlizgnął się z dziobu „Burzy” 
natychmiast nabrał wody i poszedł na dno. W tej samej chwili eksplodowała 
jedna (jak się potem okazało wadliwa) z bomb znajdujących się na tonącej 
jednostce.

W skutek tej detonacji, na asekurującym akcję ratunkową niszczycielu 
„Arrow”, uszkodzeniu uległa podstawa turbiny, a na holowniku również 
zanotowano drobne uszkodzenia.

Po powrocie ORP „Burza” do portu przeprowadzone zostało dochodzenie 
w sprawie przyczyn fatalnego w skutkach zderzenia. Zaraz po nim odbyła się 
rozprawa, na której winę za kolizję rozłożono w połowie na kmdr ppor. 
A. Doroszkowskiego - za manewrowanie ze zbyt dużą prędkością podczas złej 
widoczności, a w połowie na dowódcę HMS „Arsenał” - za wykonanie 
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gwałtownego zwrotu na wąskim przejściu, bez stosownego upewnienia się, czy 
nie ma w pobliżu innych jednostek.

Obciążenie kmdr ppor. Antoniego Doroszkowskiego w połowie winą 
za zderzenie polskiego i brytyjskiego okrętu wywołało ostrą reakcję szefa 
Kierownictwa MW, który z dniem 30 listopada odwołał pechowego dowódcę ze 
stanowiska i skierował wniosek do rozpatrzenia jego sprawy przez Sąd Morski. 
Wyrokiem sądu kmdr ppor. Antoni Doroszkowski skazany został na trzy 
miesiące twierdzy z zawieszeniem wykonania kary na okres wojny30.

W związku z odwołaniem dowódcy ORP „Burza” obowiązki te czasowo 
powierzono zastępcy dowódcy okrętu kpt. mar. Janowi Tchórznickiemu, który 
zaczął się zmagać z prośbami części członków załogi o przeniesienie na inne 
polskie jednostki. Ciąg paru awarii oraz staranowanie HMS „Arsenał” 
spowodowały, że zaczęli oni uznawać „Burzę” za pechowy okręt. Sytuacja ta 
zmieniła się dopiero po 22 stycznia 1941 roku, kiedy to dowództwo 
kontrtorpedowca objął kmdr ppor. Zbigniew Wojewódzki. Umiał on znaleźć 
wspólny język z kadrą i marynarzami i przekonał ich, że na przygnębiające 
nastroje wpływa przede wszystkim przeciągające się oczekiwanie „Burzy” 
na remont oraz bezczynność jej załogi. Zachęcając kadrę i marynarzy do działania 
doprowadził do tego, że nabrali oni ponownie chęci do walki z Niemcami. 
Stanu tego nie zmienił nawet fakt, że podczas nalotu Luftwaffe 13 marca 1941 roku 
zginął pierwszy w tej wojnie członek załogi st. mar. Paweł Gwóźdź31 32.

Tabela 2
Obsada oficerska załogi ORP „Burza” w czerwcu 1941 roku32

Lp. Stopień Nazwisko i imię Funkcja

1 kmdr ppor. Wojewódzki Zbigniew dowódca okrętu
2 kpt. mar. Tchórznicki Jan zastępca dowódcy okrętu
3 por. mar. Plezia Zbigniew I oficer artylerii
4 ppor. mar. Kowalski Bohdan II oficer artylerii
5 por. mar. Węglarz Zbigniew I oficer broni podwodnej
6 chor. mar. Rusiak Walenty II oficer broni podwodnej (p.o.)
7 por. mar. Wróbel Józef oficer sygnałowy
8 kpt. mar. Szmidt Ludwik I oficer mechanik
9 ppor. mar. Erlich Juliusz II oficer mechanik

10 ppor. mar. Kapuściński Tadeusz lekarz okrętowy

30Por. Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., s. 96-98; S. M. Piaskowski, Kontrtorpedowce..., 
Nowy Jork 1984, s. 40.

31 J. Pertek, ORP „Burza"..., s. 98.
32 S. M. Piaskowski, Kontrtorpedowce..., Nowy Jork 1984, s. 40.
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Remont ORP „Burza” rozpoczęty na początku 1941 roku w stoczni 
w Glasgow trwał, aż do 8 czerwca. Niszczyciel po raz drugi otrzymał nowy 
dziób oraz najnowszy wynalazek radiolokacyjny - radar nawigacyjny. Było to 
jedno z największych osiągnięć technicznych drugiej wojny światowej, 
umożliwiające obserwowanie otoczenia okrętu bez względu na porę dnia 
i warunki pogodowe.

Po wykonaniu prób stoczniowych ORP „Burza” przeszła ponownie 
do bazy w Greenock. Tutaj, zanim znów skierowano ją do akcji, załoga musiała 
przejść rutynowe ćwiczenia zgrywające.

Nowa kampania rozpoczęła się dopiero 30 lipca 1941 roku. „Burza” 
została przydzielona do eskortowania konwoju zmierzającego do Islandii. 
3 sierpnia statki i okręty weszły do Reykjaviku, a polska załoga miała okazję 
po raz pierwszy przebywać w tym odległym północnym porcie. Przejście 
jednak przez ocean udowodniło, że kontrtorpedowiec źle zachowuje się 
na długiej fali i powinien raczej operować bliżej brzegu. Załodze, oprócz 
stałego napięcia związanego z groźbą ataków z powietrza i spod wody, 
we znaki dawały się przede wszystkim: konieczność oszczędzania słodkiej wody, 
trudności z przygotowywaniem posiłków na większej fali oraz przeciekające 
skraplacze, mogące doprowadzić do awarii zespołów napędowych33.

W miesiąc po powrocie z rejsu do Islandii okazało się, że pechowa passa 
ORP „Burza” trwa dalej. 8 września doszło bowiem do kolejnej kolizji 
z patrolowcem „Rosemary”, w której kontrtorpedowiec znów naruszył swój 
dziób. Tym razem miało to miejsce podczas wejścia do portu Milford Haeven, 
a winę za zderzenie całkowicie ponosił dowódca angielskiego okrętu. 
Na szczęście uszkodzenie dziobu okazało się znacznie lżejsze niż dwa 
poprzednie i po tygodniowym remoncie w Glasgow „Burza” powróciła 
do służby.

Odnotowany wcześniej fakt, że „Burza” źle znosi oceaniczne pływanie, 
spowodował przydzielenie jej tym razem do Irish Sea Escort Force operujących 
w obrębie Morza Irlandzkiego i portów położonych nad jego brzegami. 
Do końca 1941 roku „Burza” eskortowała lokalne konwoje między Greenock, 
Belfastem, Liverpoolem, Barry, Cardiff, Bristolem i Falmouth na zachodnim 
brzegu kanału La Manche34. Jej największe wojenne osiągnięcia miały dopiero 
nadejść z końcem następnego roku, kiedy to po ponad ośmiomiesięcznym 
remoncie, pod dowództwem nowego dowódcy, kpt. mar. Franciszka Pitułko, 
powróciła do służby konwojowej na atlantyckich szlakach.

33 E. Kosiarz, Flota Białego..., Gdańsk 1981, s. 123.
34 J. Pertek, ORP „Burza"..., s. 100.
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DZIAŁANIA ŚCIGACZY POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W LATACH 1941-19421

Pierwsze kilka miesięcy działań polskich ścigaczy z baz brytyjskich 
wykazały bardzo dobre przygotowanie i wysokie morale załóg. Praca 

bojowa sprowadzała się głównie do działań przeciwko ścigaczom wroga, przy 
braku akcji wymierzonych w okręty podwodne. Dlatego w styczniu 1941 roku 
oficjalnej zmianie uległa nazwa ich macierzystej 3. Flotylli. Zamiast „3-rd 
M.A/S.B. Flotilla” (od: motor anti-submarine boat), była ona określana odtąd 
jako „3rd M.G.B. Flotilla” (od: motor gun boats). W ten sposób ścigacze 
Polskiej Marynarki Wojennej stały się już nie tylko faktycznie, ale również 
formalnie, ścigaczami artyleryjskimi.

Struktura bazującej w Fowey Flotylli pozostawała bez zmian. Grupa 
ścigaczy PMW stanowiła III. Dywizjon 3. Flotylli. Bezpośrednim przełożonym 
ze strony brytyjskiej był dla Polaków dowódca 3. Flotylli lieutenant Eyre 
(Royal Navy). Dowódcą bazy Coastal Forces, do której 3. Flotylla była 
przydzielona, był commander Yarley z R.N.R. (Rezerwy Królewskiej 
Marynarki Wojennej).

Jak zwracano uwagę, Polacy wyróżniali się w zakresie dbałości 
o powierzony sprzęt, np. uzbrojenie czy silniki. To między innymi sprawiało, 
że stosunek brytyjskich władz morskich do personelu polskich ścigaczy był 
generalnie poprawny. Tym niemniej, jak zauważano, władze brytyjskie 
wykazywały skłonność do wciągania personelu polskiego w ramy organizacji 
wewnętrznej Royal Navy. Sprawa zasadniczej odrębności życia wewnętrznego 
grupy polskich ścigaczy została uregulowana z Brytyjczykami ostatecznie 
dopiero podczas inspekcji III Dywizjonu, dokonanej w Fowey przez szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej wiceadm. Jerzego Świrskiego w połowie 
kwietnia 1941 r.

1 Artykuł stanowi kontynuację materiału „Początki służby ścigaczy Polskiej Marynarki Wojennej 
w 1940 roku”, zamieszczonego w poprzednim numerze „Biuletynu” („Biuletyn Historyczny”, 
2012 nr 27, s. 88-109).
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W 1941 roku polskie ścigacze z zasady działały razem, względnie 
w zespołach ze ścigaczami Royal Navy. Służba na ścigaczach stanowiła jak 
zawsze duże wyzwanie. Oficerowie wachtowi (z.d.o.) szczególnie duże 
trudności mieli z określaniem, dynamicznie zmieniającej się, pozycji. „Boże, 
co to za nawigacja! - wspominał oficer wachtowy (z.d.o.) ORP „S 3” Janisław 
Wańkowski. - Szybkość kolosalna; ciągłe zmiany obrotów motorów 
bynajmniej nie wpływają na zwiększenie dokładności pozycji; częstotliwość 
zwrotów także temu nie sprzyja. A pozycja być musi, no i iść trzeba szybko 
tam, gdzie się chce. Miejsca dużo, ale i pól minowych czasem więcej. Najlepiej 
nie poprawiać map i nie robić poprawek [na]noszenia nowych zaminowanych 
odcinków z kilkudniowym opóźnieniem; w przeciwnym razie niemiłe uczucie 
niepewności ogarnia człowieka już przed rejsem po takim pólku [minowym], 
nie mówiąc już o samych momentach smarowania [płynięcia] przez nie. 
Najlepiej więc poprawić mapy po operacjach nocnych, to wtedy te pola minowe 
nie wydają się tak groźne. W ogóle z perspektywy brzegowej - szczególnie 
po powrocie z operacji - wszystko wydaje się zabawką, a każdy strach w porcie 
wydaje się być śmiesznym, przesadzonym i niepoważnym. Ćwiczenia nocne 
wypełniają nam niemal każdą noc: próby motorów, strzelanie. Stawianie barier 
minowych. Chłopcy strzelają jak na Polaków przystało... jak marzenie. 
Z takimi strzelcami choć do piekła - lub choćby tylko na niemiecką stronę 
kanału [La Manche]”2.

Remont ORP „S 1”, po feralnym pożarze', trwał ponad trzy miesiące, 
toteż ścigacz powrócił do służby ostatecznie dopiero 1 lutego 1941 roku. 
Kolejne dziesięć dni zajęły wyjścia w morze na konieczne próby silników, 
a także ćwiczenia, w tym strzeleckie. Dla załogi „S 1” to był niełatwy czas. 
Żywa była jeszcze pamięć o dramatycznych wydarzeniach z 16 października, 
które niemal nie zakończyły krótkiej kariery bojowej ścigacza. Powracały 
wspomnienia tragicznie zmarłego dowódcy „S 1” por. mar. J. Sokołowskiego, 
który w chwili decydującej próby zdał trudny egzamin z dowodzenia.

12 lutego ORP „S 1”, wraz z bratnim ORP „S 2” i dwoma ścigaczami 
brytyjskimi („MGB 46” i „MGB 42”), wyszedł na swój pierwszy całonocny 
patrol bojowy w Kanale La Manche (zespołem, z pokładu „MGB 46”, dowodził 
oficer brytyjski, jako senior officer - s.o.). W czasie patrolu ORP „S 2” zgubił 
się i z konieczności patrolował samodzielnie. Winę ponosiła gęsta mgła, duża 
szybkość okrętów, już od wyjścia z bazy, oraz brak wytycznych dowodzącego 
zespołem co do kursu. Później na „MGB 46” (dowodzącym) nastąpiła awaria 
silnika, tak że sam powrócił do bazy. Zadanie do końca wykonały już tylko dwa 
pozostałe okręty - polski ORP „S 1” i brytyjski „MGB 42”.

W nocy z 20/21 lutego 1941 r. „S 1” „S 2” i jeden ścigacz Royal Navy 
(„MGB 61”) wzięły udział w patrolu w Kanale La Manche, na południe 

2 J. A. Wańkowski, ORP „S 3” w akcji pod Calais (Wyjątki z pamiętnika na dzień 4 X 1941). 
„Nasze Sygnały”, nr 159, styczeń-czerwiec 1987, s. 36.
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od latami Eddystone. Dowodził oficer brytyjski (s.o.). Wskutek ciemności, mgły 
i wysokiej fali okręty pogubiły się i zmuszone były pojedynczo realizować 
zadanie. Po zakończeniu patrolu, 21 lutego, ok. godz. 4.00, „S 2” samodzielnie 
powrócił do Fowey. Wskutek mgły i niedostatecznej znajomości wejścia 
do portu, „S 1” aż do rana przeczekał w dryfie w rejonie Dodman Point 
(ok. 15 km na płd.-zach. od Fowey), po czym wszedł do portu. W dwa dni 
później, 23 lutego, wraz z „S 2”, wychodził na poszukiwanie rozbitków 
ze statku, który wszedł na minę. Niestety, nikogo nie udało się odnaleźć. 
Na początku marca „S 1” (wraz z jednostkami brytyjskimi i samolotem) 
uczestniczył w poszukiwaniach brytyjskiego samolotu, który wpadł do morza. 
I tym razem akcję ukończono bez rezultatu.

Najważniejszym wydarzeniem marca był dla „S 1” remont (4-31 marca). 
Po podniesieniu na slipie, okręt otrzymał trzeci (środowy) silnik i trzecią śrubę. 
To w istotny sposób poprawiało osiągi ścigacza. Slipowany był również „S 2” 
(od 3 marca). Uszkodzony silnik odesłano na remont do wytwórni, a na to 
miejsce wmontowano silnik z nieczynnego ścigacza Royal Navy. Podniesienie 
obu jednostek na ląd wykorzystano dla koniecznego okresowego malowania 
dna i burt.

Po remoncie, „S 2” był gotowy do służby w połowie marca. Do końca 
miesiąca okręt sześciokrotnie wychodził w morze, przeważnie dla prób silników 
i pomiarów prędkości, ale też na poszukiwanie rozbitków. W nocy, 21 marca, 
podczas patrolu, okręt napotkał jednostki Kriegsmarine (najpewniej ścigacze 
i trałowce). Doszło jedynie do krótkiej wymiany strzałów, po której kontakt 
z nieprzyjacielem został utracony. Łącznie - mimo spędzenia w remoncie 
połowy miesiąca - „S 2” spędził w morzu bez mała 50 godzin i pokonał około 
1200 Mm.

W marcu 1941 roku dobiegał końca długi remont ORP „S 3”, wcześniej 
(w 1940 r.) poważnie uszkodzonego przed wejściem do Fowey na minie 
akustycznej. Remont obejmował m.in. wmontowanie wyrwanych siłą wybuchu 
silników, odnowienie i gruntową naprawę instalacji elektrycznej oraz wszelkich 
zerwanych przewodów. 7 marca na „S 3” powrócił (z przejściowego przydziału 
na ORP „Garland”) jego dotychczasowy dowódca ppor. mar. Andrzej 
Jaraczewski. W pierwszych dniach marca „S 3” spuszczono na wodę (ale 
gotowość okrętu do służby miała nastąpić dopiero w końcu maja). W marcu 
1941 r., w ramach ruchu personalnego, z Grupy Scigaczy odeszli do dyspozycji 
dowódcy Grupy Okrętów Podwodnych: ppor. mar. Andrzej Guzowski (z ORP 
„S 1”) i ppor. mar. Maciej Bocheński (z ORP „S 2”).3

Kwiecień 1941 r. rozpoczął się od kilkudniowego postoju w Fowey, 
podczas którego „S 1” i „S 2” kilkakrotnie otwierały ogień do bombardujących 

3 Na okręty podwodne już w marcu 1941 r. trafił tylko ppor. mar. A. Guzowski (OORP „Wilk”, 
„Sokół”, „Jastrząb”, „Dzik”). Był on jednym z najbardziej doświadczonych polskich 
podwodników - m.in. z.d.o i tymczasowym d.p. ORP „Sokół”.
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port niemieckich samolotów. 7 kwietnia „S 2” poszukiwał w morzu zaginionych 
lotników, a razem z „S 1” - rozbitków z zatopionego na minie statku. I tym 
razem akcja nie przyniosła sukcesu.

Rutynę patroli w Kanale, w poszukiwaniu rozbitków, przerwała jedynie 
15 kwietnia 1941 r. inspekcja szefa KMW wiceadm. J. Świrskiego. Przegląd 
załóg trzech polskich ścigaczy odbył się w Fowey na pokładzie bazy HMS 
„Belfort”.

Do większej akcji doszło 22 kwietnia, gdy „S 1” z „S 2” - oraz 
z okrętami brytyjskimi (ścigaczem i 5 łodziami patrolowymi) wziął udział 
w nocnym patrolu w poszukiwaniu nieprzyjacielskich okrętów podwodnych. 
Mimo prawie ośmiogodzinnego przeczesywania wód, na jednostki niemieckie 
nie natrafiono. Co więcej, „S 1” doznał awarii silnika, co wymusiło wejście 
do Dartmouth (na południe od Torąuay; ok. 70 km. na wschód od Fowey), dla 
dokonania naprawy. Postój w naprawie w Dartmouth trwał trzy dni, po czym 
26 kwietnia ścigacz powrócił do bazy w Fowey.

Maj 1941 roku był pracowity - ORP „S 1” kilkakrotnie wychodził 
w morze (głównie w towarzystwie „S 2”) na próby szybkości, ćwiczenia 
w rzucaniu bomb głębinowych i na ćwiczenia we współpracy z lotnictwem. 
Wszystkie posiadane środki ogniowe „S 1” i „S 2” były wielokrotnie 
absorbowane odpieraniem nalotów Luftwaffe, których celem było zniszczenie 
infrastruktury portu Fowey. „S 2” spędził w maju kilka dni w remontach 
i koniecznej konserwacji kadłuba. Pozostały czas zajęły m.in. ćwiczenia - wraz 
z „S 1” albo z brytyjskimi niszczycielami (12 maja). Podczas wychodzenia 
na patrol, przed świtem 14 maja, o godz. 2.40 ORP „S 2” wpadł niespodziewanie 
na zaporę bonową, zamykającą port w Fowey. Ponieważ okręt zaczepił o zaporę 
sterem i śrubami, co spowodowało jego unieruchomienie, został wraz z częścią 
zapory odholowany do nabrzeża. Po stwierdzeniu, że ster i śruby są oplecione 
linami, wysłano nurka dla dokonania naprawy. Gdy to się nie udało, jednostkę 
umieszczono w doku. Tam dopiero udało się oczyścić podwodną część kadłuba.

Wydarzeniem miesiąca był powrót do służby w pierwszych dniach 
czerwca długo remontowanego ścigacza ORP „S 3”. W pierwszej połowie 
miesiąca brał on kilkakrotnie udział wraz z „S 1”, „S 2” i jednostkami 
brytyjskimi w ćwiczebnych strzelaniach dziennych i nocnych. Szczególnie 
te ostatnie były wydarzeniami, które głęboko wryły się w pamięć marynarzy - 
ogłuszający huk wystrzałów rozdzierający nocną ciszę i - ułatwiające 
kierowanie ogniem - smugi pocisków świetlnych otaczających cel.

W zespole trzech polskich ścigaczy realizowano też zadania patrolowe. 
W tym czasie, od 7 czerwca, przejściowo ORP „S 2” dowodził ppor. mar. 
Maciej Bocheński, który został przeniesiony z Grupy Okrętów Podwodnych, 
ze względu na chorobę por. mar. Eugeniusza Wciślickiego.

Niestety, pech nie omijał „S 3”. W dwa tygodnie od wejścia do służby 
po kilkumiesięcznej przerwie, okręt znowu uległ poważniej awarii. Zaczęło się 
w nocy z 17 na 18 czerwca od rutynowego ofensywnego patrolu naszych 
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ścigaczy i brytyjskiego „MGB 41” pod bokiem przeciwnika - u północnych 
wybrzeży Bretanii, na przestrzeni około 50 km między Ile Vierge, a Les Sept 
Ileś (na północny wschód od Brestu). Miejsce było newralgiczne, gdyż 
w pobliżu - a z dala od brzegów angielskich - wiodły szlaki niemieckiej 
żeglugi przybrzeżnej z Brestu do Cherbourga4. Z powodu mgły, operacja nie 
udała się. Okręty, jak to już się zdarzało, pogubiły się w nocnych ciemnościach, 
co wymusiło przerwanie operacji i samodzielny powrót do Fowey. Najdłuższa 
dotąd, operacja bretońska „S 1”, pozostawiła skutek w zapisie przebytych mil 
morskich. O ile w poprzednich miesiącach okręt pokonywał z reguły 200-400 mil, 
to w czerwcu aż 800 (tj. ok. półtora tysiąca kilometrów). Znacznie mniej 
szczęścia miał „S 3”. Podczas powrotu do bazy, idąc z nadmierną prędkością, 
wpadł na skałę w rejonie Falmouth (na zachód od Fowey). W wyniku kolizji 
poważnie ucierpiał dziób okrętu. Ponieważ liczono się z dłuższym remontem, 
zarządzeniem szefa KMW z 20 czerwca 1941 r. „S 3” postawiono na czas 
naprawy do I rezerwy (ostatecznie do służby powrócił w grudniu 1941 r.). 
Dowódca ścigacza ppor. mar. A. Jaraczewski został ukarany przez szefa KMW 
wiceadm. J. Świrskiego pisemną naganą: „...za to, iż wymienionego dnia, 
wiedząc, że na kompas nie można liczyć i nie będąc wobec tego pewnym swego 
miejsca [pozycji], szedł nadmierną szybkością, przy której nie mógł uniknąć 
zderzenia z nieoczekiwanie zauważoną we mgle skałą”5.

20 i 21 czerwca 1941 r. na ORP „S 2” wymieniono silniki, a po pewnym 
czasie eksploatacji (10 lipca) lewą śrubę, która, jak stwierdzono to przy 
pomiarach prędkości była zbyt lekka. Przy ogromnych naprężeniach panujących 
podczas pracy w systemie napędowym ścigacza - mogło prowadzić do poważnej 
awarii (z wyrwaniem wału napędowego włącznie). Taka awaria mogłaby się 
okazać fatalna w skutkach, zwłaszcza w sytuacji bojowej. Dzień później, 
11 lipca, podczas prób, tytułem eksperymentu, sprawdzono prędkość „S 2” przy 
dodatkowym obciążeniu dwiema bombami hydrostatycznymi przeciwko 
okrętom podwodnym. Nieznacznie zwiększone obciążenie małego okręciku 
(o kilkaset kilogramów) sprawiło, że - jak wykazał pomiar - prędkość ścigacza 
spadła na dystansie pomiarowym o półtora węzła. Dopiero wyładowanie 
nadprogramowego obciążenia sprawiło, że kolejna próba wypadła w pełni 
zadowalająco. Już samo to wskazywało, że zwalczanie okrętów podwodnych 
przez małe ścigacze było problematyczne, gdyż skuteczny atak na zanurzonego 
przeciwnika, połączony z długim tropieniem, często wymagał rzucenia wielu - 
nawet kilkunastu, a niekiedy wręcz kilkudziesięciu - bomb głębinowych. W tak 
dużej skali ataki bombami głębinowymi były w stanie realizować jedynie 
większe okręty, jak trałowce, a zwłaszcza, szczególnie predystynowane 
do zwalczania okrętów podwodnych, korwety i niszczyciele. Nawet atut bardzo 

4 Wyspy pomiędzy Brestem a St-Malo.
5 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: AIPMS), 

sygn. B.1030, Grupa Ścigaczy (1 XII 39-31 X 42) - opracowanie kmdr. ppor. J. Boreyki, s. 23 
(za rozkazem tajnym szefa KMW nr 13/41).
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dużych prędkości, jakie mogły rozwijać ścigacze, był w akcjach przeciwko 
U-Bootom trudny do wykorzystania, gdyż skuteczne śledzenie podwodnego 
przeciwnika za pomocą stacji sonarowej wymagało poruszania się z prędkością 
około 20 węzłów, a więc dużo poniżej możliwości najmniejszych, za to 
najszybszych okrętów bojowych floty.

Z dniem 10 lipca - na mocy porozumienia KMW z Admiralicją Brytyjską 
- „S 2” stał się niekwestionowaną własnością Polskiej Marynarki Wojennej. 
Co do „S 3” ustalono, że jest on Polskiej Marynarce Wojennej jedynie 
wypożyczony przez Royal Navy, a zatem po okresie eksploatacji pod polską 
banderą, miał powrócić do właściciela.

20 lipca 1941 roku upłynął rok od rozpoczęcia kampanii czynnej przez 
ORP „S 2”. Dlatego dzień ten - na tyle na ile pozwalała służba - obchodzono 
możliwie uroczyście. Dzień później, po okresie leczenia, do swoich 
obowiązków dowódcy „S 2” powrócił por. mar. E. Wciślicki. Tymczasowy (od 
7 czerwca) d.o. ppor. mar. M. Bocheński został wyokrętowany. Nie powrócił 
jednak do Grupy Okrętów Podwodnych, lecz pozostał w Grupie Ścigaczy.

Duża aktywność ORP „S 1” w pierwszej połowie 1941 r. sprawiła, 
że jego silniki wymagały remontu. Stwierdzono to 22 lipca 1941 r. podczas 
inspekcji przeprowadzonej w Fowey - na rozkaz szefa KMW - przez 
nadzorującego Grupę Ścigaczy, z ramienia Kierownictwa, kmdr. por. 
Aleksandra Hulewicza (byłego, niefortunnego dowódcę ORP „Grom”, 
zatopionego 4 maja 1940 r. podczas kampanii norweskiej). Inspekcja wykazała, 
że - jak to ujmował raport złożony szefowi KMW - morale załóg było dobre. 
Stosunki między Polakami, a władzami brytyjskimi oceniono jako bardzo 
dobre. Dokładniejszej analizie poddano stan techniczny dwóch ścigaczy, gdyż 
trzeci - ORP „S 3” po ostatniej awarii przebywał w stoczni. Oględziny „S 2” 
wykazały drobne uszkodzenia lewego silnika. Znacznie poważniejszych napraw 
wymagał „S 1”, na którym stwierdzono „nieszczelny środkowy tank 
na benzynę”, przez co zbiornik nie mógł być napełniany. Ponadto - ze względu 
na przekroczenie obowiązującej normy godzin pracy - wymiany wymagały silniki 
okrętu. Projektowano ich zamianę na amerykańskie motory marki Packard.

24 lipca 1941 roku „S 1”, „S 2” i brytyjski „MGB 43” wyszły z Fowey, 
w celu poszukiwania lotników, którzy wpadli do morza. Kolejne rozkazy 
wysłały oba nasze ścigacze na dalszą wyprawę do Dover, gdzie dotarły 25 lipca. 
Dzień później oba okręty, w towarzystwie sześciu bratnich ścigaczy brytyjskich 
z 3. Flotylli, również przybyłych z Fowey, wyszły w morze na operację 
z udziałem niszczycieli i lotnictwa. Niestety, sztorm w Kanale La Manche, 
groźny dla delikatnych kadłubów ścigaczy zmusił do odwołania operacji. 
Okręty weszły do Newhaven, a następnie do Portsmouth, skąd udały się 
do macierzystej bazy w Fowey. Po drodze na „S 2” wystąpiła awaria silnika, która 
wymusiła wejście do Dartmouth, na kilkudniową naprawę. Tak duża aktywność 
w lipcu obu ścigaczy sprawiła, że sam tylko ORP „S 2” siedemnaście razy 
wychodził w morze i w czasie około 70 godzin przebył niemal 1600 Mm.
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Po powrocie do Fowey, „S 1” - z powodu konieczności wymiany 
zużytych silników - cały niemal sierpień spędził na postoju w porcie, 
w oczekiwaniu na miejsce w stoczni. Dopiero zatem ostatniego dnia sierpnia - 
po przejściu do Portsmouth - okręt został przekazany stoczni dla dokonania 
generalnego remontu i wymiany silników. Przerwa w pracy bojowej „S 1” 
(i trwający jeszcze remont „S 3”) sprawiły, że w pierwszej połowie sierpnia - 
przejściowo - Grupę Ścigaczy na wodach otaczających Fowey (aż do rejonu 
Penzance na zachodzie, niemal na końcu półwyspu Kornwalii) reprezentował 
tylko ORP „S 2”.

12 sierpnia dla „S 2” - po wmontowaniu nowego silnika - rozpoczęła się 
kolejna dłuższa wyprawa. I tym razem celem było Dover w Cieśninie 
Kaletańskiej (ang. cieśn. Dover). Tym razem, z braku unieruchomionych 
polskich ścigaczy, jedynymi towarzyszami dalekiego rejsu były dwa okręty 
brytyjskie z 3. Flotylli: „MGB 43” i „MGB 46”. Po drodze zespół zatrzymał się 
w Dartmouth (na południe od Torquay). 13 sierpnia, wychodząc w Dartmouth, 
ścigacze trafiły w strefę złej pogody. Wskutek silnej fali, na wszystkich trzech 
ścigaczach doszło do uszkodzeń. Na „S 2” zostały wybite szyby i zerwany 
migacz. Mimo tych uszkodzeń, dalszy przemarsz do Dover przebiegł bez 
przeszkód i 14 sierpnia (po doprowadzeniu okrętu do gotowości bojowej) 
możliwe było wyjście z Dover na pierwszą akcję bojową. Jej celem była 
ochrona własnego konwoju przed możliwym atakiem ścigaczy niemieckich, 
jednak do napotkania wroga nie doszło. Ćwiczenia, odbywane z bazy Dover, 
wraz ze ścigaczami brytyjskimi, przerywały akcje bojowe w pobliżu brzegów 
francuskich. 22 i 24 sierpnia były to nocne patrole, a 31 sierpnia nocna operacja 
z udziałem własnego lotnictwa. Operacja ta zakończyła dwutygodniowy pobyt 
i działania „S 2” z bazy w Dover. Trasa powrotna do macierzystej bazy 
prowadziła przez Portsmouth, po czym 3 września ścigacz dotarł do dobrze 
sobie znanej kei przy nabrzeżu w komwalijskim Fowey. Przejściowo, w dniach 
6-24 września bazował w Devonport, gdzie był użyty przez Admiralicję 
Brytyjską, jako ścigacz doświadczalny w związku z przewidywanymi 
operacjami minowymi. Po zakończeniu misji specjalnej w Devonport, 
25 września 1941 r., jak meldował dowódcy, II Dywizjonu Kontrtorpedowców 
por. mar. E. Wiślicki - okręt „rozpoczął remont, mający na celu wzmocnienie 
pokładu i wykonanie projektowanych ulepszeń”. Prace te optymistycznie 
przewidziano na trzy tygodnie. „Załoga - informował por. Wiślicki - jest 
zatrudniona przy reperacji, czyszczeniu i konserwacji całego sprzętu 
okrętowego i uzbrojenia oraz gruntownym sprzątaniem, myciem i malowaniem 
okrętu”6. Oprócz prac przy okręcie plan pracy dla załogi „S 2” przewidywał 
zajęcia szkolne z sygnalizacji, łączności radiowej, działu artylerii itp. Postój 

6 IPMS, MAR.A.V.33, Dowódca ścigacza nr 2 por. mar. E. Wiślicki do dowódcy II Dyonu 
Kontrtorpedowców w m.p., pismo z 26 września 1941 r., b.p.
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wykorzystano też na zrealizowanie, w dwóch turach, przysługujących załodze 
sześciodniowych urlopów wypoczynkowych7.

Z dniem 1 września 1941 roku do Grupy Scigaczy na stanowiska 
oficerów wachtowych (z.d.o.) przydzielono nowo mianowanych podporuczników 
marynarki (z rocznika 1938 Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej). Byli 
to: Stanisław Kopecki (na „S 1”), Czesław Wróblewski (na „S 2”) i Konstanty 
Okołów-Zubkowski8 (na „S 3”). Niedługo potem, 12 września Grupa została 
podporządkowana dowódcy II. Dywizjonu Kontrtorpedowców (stacjonującego 
w Plymouth)9. Celem tej zmiany było ściślejszy nadzór nad Grupą Scigaczy 
oraz danie możliwości regulowania różnych spraw organizacyjnych na miejscu 
przez starszego oficera z II. Dywizjonu Kontrtorpedowców z pobliskiego 
Plymouth, bez absorbowania KMW w odległym Londynie. We wrześniu 
dokonane też zostały zmiany personalne. Postój w Portsmouth, oznaczający 
znacznie dłuższą niż oczekiwano przymusową przerwę w działaniach, oznaczał 
zmianę na stanowisku dowódcy „S 1” i całej Grupy Scigaczy. Ze względu 
na unieruchomienie okrętu, dowódca przejściowo nie był konieczny. Toteż 
26 września 1941 r. załoga pożegnała por. mar. Tadeusza Dąbrowskiego, 
odchodzącego na stanowisko oficera flagowego II. Dywizjonu Kontrtorpedowców10. 
Po por. mar. Dąbrowskim dowodzenie Grupą objął dowódca ORP „S 2” por. 
mar. E. Wciślicki. Ppor. mar. M. Bocheński został wyznaczony na dowódcę 
„S 3”11. Niedługo przebywał w Fowey, na stanowisku oficera wachtowego 
ORP „S 1”, ppor. mar. S. Kopecki, którego kolejny rozkaz kierował 
na niszczyciel eskortowy ORP „Kujawiak”.

7 Ibidem.
8 Wieloletni prezes działającego po wojnie w Londynie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 

(1981-1992). We wrześniu 1944 r. był on - jako oficer broni podwodnej niszczyciela 
ORP „Garland” - jednym z głównych sprawców zatopienia na Morzu Egejskim niemieckiego 
„U 407” (jednego z dwóch U-Bootów - obok „U 606” ORP „Burza” - na pewno zatopionych 
przez PMW).

9 Pojawienie się w strukturze PMW dwóch dywizjonów kontrtorpedowców (niszczycieli) - 
jednego na południu Anglii w Plymouth, a drugiego w Szkocji, miało związek ze zwiększeniem 
w 1941 r. liczby okrętów tej klasy w składzie PMW o nowe okręty (niszczyciele eskortowe) 
typu Hunt.

10 To były ostatnie miesiące życia tego młodego, zaledwie 26-letniego, oficera. 2 stycznia 1942 r. 
popełnił on bowiem samobójstwo w Devonport i tam też został pochowany.

11 Dowodzący relatywnie długo „S 3” (w latach 1941-1943) ppor. (por.) mar. Maciej Bocheński 
zapisał się jako jeden z najlepszych dowódców ścigaczy PMW. W opinii służącego również na 
ścigaczach Andrzeja Guzowskiego był „(...) rasowym „zagończykiem” morskim, dla którego 
morze było tym, czym dla Wołodyjowskiego był ukraiński step”. A. Guzowski, Maciej 
Bocheński, Wspomnienie (1918-1989), „Nasze Sygnały”, nr 165, lipiec-grudzień 1989, s. 74. 
Razem z por. mar. Eugeniuszem Wciślickim stanowili zgraną parę. Dostrzegali to i Anglicy, 
którzy - dla ułatwienia sobie niełatwej wymowy polskich nazwisk - nazywali obu „Whisky 
[od: Wciślicki] and Soda [tak określali Bocheńskiego]”. Ibidem.
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Październik 1941 roku zastał wszystkie trzy polskie ścigacze w stanie 
nieczynnym. Nawet najbardziej aktywny w ostatnim czasie ORP „S 2” 
przeholowano z Fowey do stoczni w Par (5 Mm na zachód od Fowey), 
na remont. A że prace te przedłużały się, wskutek braków w dostawach, 
interweniować musiała Admiralicja Brytyjska. Razem nie wróżyło to szybkiego 
powrotu ścigacza do linii. Ostatecznie, braki w wyposażeniu zostały 
uzupełnione dopiero w styczniu 1942 r. Remont „S 2” - który po interwencji 
od razu nabrał tempa - obejmował m.in. wymianę silników oraz przezbrojenie. 
Zamiast dotychczasowych dwóch podwójnych wieżyczek strzelniczych 
karabinów maszynowych Lewis'a (7,7 mm), wstawiono jedną podwójną 
większego kalibru - pół cala (12,7 mm).

Na ORP „S 3”, uszkodzonym po feralnym wpadnięciu na skałę, 
w czerwcu 1941 r., prace remontowe były zaawansowane na tyle, 
że 23 października okręt mógł odbyć próbę motorów, a pod koniec miesiąca - 
kompensację dewiacji kompasu magnetycznego12, próbę szybkości i ćwiczebne 
strzelanie. Spodziewano się, że na początku listopada okręt będzie gotów 
do służby. Niestety, podczas ostatecznych prób stwierdzono defekt polegający 
na złym scentrowaniu prawego wału napędowego. Efektem było to, że przy 
marszu z dużą prędkością, powyżej pięciu minut, bardzo silnie nagrzewały się 
palne uszczelnienia wału napędowego, co groziło pożarem w maszynowni 
(żywa jeszcze była w Grupie Ścigaczy pamięć o tragicznym pożarze na „S 1”, 
w październiku 1940 r.). Dokonanie tej z pozoru niewielkiej naprawy 
przeciągnęło się na kilka tygodni. Dopiero zatem na początku grudnia 
1941 roku ORP „S 3” był gotowy do akcji. Łącznie, w grudniu okręt wychodził 
w morze 12 razy, z tego dwa razy na operacje bojowe, zaś trzykrotnie na próby 
silnika. Pozostałe wyjścia w morze obejmowały rutynowe ćwiczenia i zmiany 
miejsc postoju, z zawijaniem m.in. do odległych baz w rejonie Cieśniny 
Kaletańskiej - Dover i Ramsgate i do, położonej na północ od Dover, przystani 
w South Foreland. W rejonie Cieśniny Kaletańskiej (Dover) miał pozostać 
na dłużej, gdyż rozkazami morskich władz brytyjskich został skierowany 
do dyspozycji bazy sił lekkich (Coastal Forces Base) w Ramsgate.

Aż do końca grudnia 1941 r. ostatni z trójki, ORP „S 1”, stał w remoncie, 
w bazie ścigaczy HMS „Hornet” w Gosport, u wejścia do zatoki Portsmouth. 
Wymontowano silniki. Na pozostałe prace ścigacz miał być wysłany do stoczni 
jego narodzin - do Cowes na wyspie Wight. Jednak mimo interwencji KMW, 
Admiralicja Brytyjska zwlekała z decyzjami, co wydłużyło bezproduktywny 
postój w Gosport. Wtedy jeszcze nie spodziewano się, że nader długi remont 
wyłączy ORP „S 1” z akcji jeszcze na cały, długi rok 1942.

12 Celem kompensacji dewiacji kompasu magnetycznego jest przeciwdziałanie siłom 
magnetyzmu okrętowego w miejscu zamontowania kompasu (co jest nieuniknione na okręcie 
w warunkach nagromadzenia metalowych elementów wyposażenia). Dokonuje się tego - 
metodą prób i błędów - poprzez umieszczenie w pobliżu kompasu przedmiotu (ów) 
emitującego(ych) pole magnetyczne o działaniu przeciwnym.
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Wobec długiego wyłączenia ze służby ORP „S ł”, honoru polskiej 
bandery na wodach Kanału La Manche od początku 1942 roku bronić miały 
jedynie dwa pozostałe, mniejsze okręty z Grupy Ścigaczy Polskiej Marynarki 
Wojennej: ORP „S 2” i ORP „S 3”.

ORP „S 1”
Od końca sierpnia 1941 roku ścigacz „S 1” przebywał w remoncie 

w Gosport (Portsmouth). Ponieważ jednak zasadnicze prace miały być 
wykonane w Cowes, a brak było odpowiednich rozkazów Admiralicji, okręt 
przez kilka miesięcy stał bezproduktywnie. Dopiero w końcu lutego 1942 r. 
„S 1” został odholowany z Gosport do Cowes. Zakończenie remontu planowano 
na koniec maja. Nim jednak to nastąpiło, podczas jednego z niemieckich 
nalotów na miasto i port, ścigacz - stojący w stoczniowej hali - został trafiony, 
na szczęście tylko lekką bombą13. Przebiła ona kadłub na wylot i wybuchła 
na zewnątrz, powodując jednak poważne uszkodzenia. W rezultacie okręt, 
zamiast rozpocząć działania bojowe, musiał pozostać w remoncie, tym bardziej, 
że dużym uszkodzeniom uległa sama stocznia. Jeszcze w lipcu okręt pozostawał 
bez wstawionych silników. Dopiero uzupełnienie wszelkich braków sprawiło, 
że w sierpniu „S 1” został spuszczony na wodę. Do końca remontu było jednak 
ciągle daleko. Na niewiele mogły się zdać osobiste interwencje w stoczni, 
w celu przyspieszenia prac, ze strony polskiego oficera o specjalności inżyniera, 
delegowanego co pewien czas przez Komendanta Morskiego Południe. 
Dla stoczni priorytetem były zamówienia ze strony Marynarki Brytyjskiej. 
W tej sytuacji sojusznicy, choćby najbardziej nawet doceniani, musieli czekać 
na swoją kolejkę.

Ostatecznie, przedłużający się - rekordowo długi, bo aż 15-miesięczny - 
remont dobiegł końca w połowie grudnia 1942 r. W związku z tym, na początku 
tego miesiąca, nowym dowódcą ORP „S 1” wyznaczono dotychczasowego 
dowódcę „S 2” (i całej Grupy Ścigaczy), okrytego już wyjątkową sławą bojową 
(o czym dalej) por. mar. E. Wciślickiego.

Wreszcie, 15 grudnia 1942 r. padła oczekiwana komenda do wyjścia 
ORP „S 1” w morze, dla przeprowadzenia prób silników i szybkości. W drodze 
z Cowes do pobliskiego Portsmouth przeprowadzono ćwiczebne strzelania. 
Po dokonaniu koniecznych prób, okręt powrócił do Cowes, gdzie zdecydowano, 
że wymiany wymagają zamontowane w stoczni śruby. Tym samym remont 
przedłużył się aż do końca pierwszej dekady stycznia 1943 r. Równocześnie 

13 Maj 1942 r. był wyjątkowo pechowy dla Polskiej Marynarki Wojennej. Na początku miesiąca 
na północnej trasie konwojowej do ZSRR zatonął okręt podwodny ORP „Jastrząb”, a w końcu 
maja niszczyciel „Garland” odniósł ciężkie uszkodzenia. W pierwszych dniach maja, razem 
z ORP „S 1”, w Cowes stał inny polski okręt zbudowany kilka lat wcześniej (1937) 
w miejscowej stoczni - ORP „Błyskawica”. Niszczyciel ten wielokrotnie uczestniczył 
w odpieraniu nalotów Luftwaffe, a błyskotliwa akcja z 5 maja przysporzyła mu szczególnie 
wielkiej wdzięczności i popularności wśród mieszkańców. Do dziś w Cowes wspomina się 
„Błyskawicę - okręt, który swoim ogniem przeciwlotniczym ocalił miasto.

57



„BIULETYN HISTORYCZNY” T. KONDRACKI 2013 NR 28

kompletowano i trenowano nową załogę ścigacza. Dopiero 12 stycznia 1943 r. 
wraz z ponownym podniesieniem bandery okręt rozpoczął kampanię czynną, 
lecz jeszcze 14 stycznia musiał na cztery dni pójść do stoczni w Gosport, 
dla naprawy wadliwego środowego silnika.

W zastępstwie tak długo unieruchomionej bratniej jednostki (ORP „S 1”), 
honoru polskiej Grupy Ścigaczy na wodach Kanału La Manche broniły 
w 1942 roku pozostałe dwa okręty - ORP „S 2” i ORP „S 3”.

ORP „S 3” (styczeń-kwiecień 1942 r.)
Jak już o tym była mowa, w styczniu 1942 roku, stosownie do zarządzeń 

brytyjskich władz morskich, „S 3” zmienił miejsce postoju i przeszedł do 
dyspozycji Coastal Forces Base w Ramsgate. Przez cały styczeń „S 3” 
wychodził w morze 18 razy (w czasie 29 godzin). Były to m.in.: jedna operacja 
bojowa, 3 wyjścia ćwiczebne, jeden raz - na poszukiwanie lotnika. Pozostałe 
13 wyjść w morze obejmowało przejścia z Ramsgate do Dover, Newhaven, 
Yarmouth, Portsmouth i Poole.

Najbardziej emocjonująca była nocna operacja bojowa, 16 stycznia 
1942 roku. Okręt pod dowództwem ppor. mar. M. Bocheńskiego wyszedł na nią 
z Dover o godzinie 19.45, w towarzystwie dwóch ścigaczy brytyjskich - 
„MGB 43” (senior officer) i „MGB 8”. Zadanie polegało na zaatakowaniu 
nieprzyjaciela płynącego z Dunkierki do Boulogne. Trzy alianckie ścigacze, 
po przyjęciu szyku strzały, z „MGB 43” na czele, udały się z prędkością 
od 16 do 30 węzłów kursem na przecięcie drogi Niemców. Przeciwnik, według 
wskazań radaru, szedł na południe z prędkością 15 węzłów i przechodził 
właśnie pomiędzy Dunkierką a Calais. W kluczowym momencie akcji, około 
21.15, prowadzący „MGB 43” gwałtownie zwiększył prędkość, co przy 
widzialności maksymalnie dwóch mil morskich, rozerwało szyk zespołu. Dwa 
pozostałe ścigacze - polski i brytyjski znajdowały się w tym czasie około 7 mil 
morskich od Cap Gris Nez. W tej sytuacji dowództwo przejął „MGB 8”. Oba 
okręty udały się prawym szykiem skośnym w kierunku nieodległego Boulogne. 
Było to związane z sygnałem, że przeciwnik wszedł do tego portu. W pół 
godziny później, około 21.50, „MGB 8” i „S 3” przybyły na redę Boulogne, 
zbliżając się na odległość mili morskiej (niespełna 2 km) od wejścia do portu 
(dobrze widzialne były światła wejściowe). Na redzie niczego nie zauważono. 
By jednak upewnić się, że przeciwnik nie zostanie przeoczony, oba ścigacze - 
na minimalnej prędkości - rozpoczęły patrolowanie wzdłuż redy. Właśnie 
wtedy (była godzina 22.15) z mroków nocy wyłoniła się niska sylwetka 
niemieckiego patrolowca (była to przypuszczalnie około 25-metrowa barka 
z charakterystyczną nadbudówką na rufie). Wróg nie zareagował na obecność 
w pobliżu alianckich ścigaczy, wobec czego Anglik i Polak podeszli bliżej, dla 
lepszego rozpoznania. Mijając nieprzyjaciela lewą burtą w odległości tylko 
dziesięciu metrów, „MGB 8” rzucił bombę głębinową; ta jednak nie wybuchła. 
Był to krytyczny moment całej akcji. Fakt, że bomba hydrostatyczna zawiodła, 
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okazał się dla nieprzyjaciela nad wyraz fortunny. Zdarzające się już wcześniej 
podobne ataki na jednostki nawodne wykazywały wysoką skuteczność tej 
metody. Zaskakujące było dotychczasowe zagadkowe milczenie nieprzyja
cielskiej jednostki. To jednak miało się zmienić. Gdy alianckie ścigacze odeszły 
na odległość około dwustu metrów, z patrolowca wreszcie wystrzelono 
czerwoną rakietę sygnalizacyjną. Teraz wydarzenia potoczyły się lawinowo. 
Było około 22.30, gdy oba ścigacze ruszyły znowu na nieprzyjaciela, kursem 
na zbliżenie i z dużą prędkością, około 25 węzłów. Tym jednak razem 
dopłynęły już tylko na 50 metrów, gdy wróg otworzył „bardzo silny i celny 
ogień z lekkiej i ciężkiej broni maszynowej, koncentrując go na „MGB 8”14. 
W tym samym momencie, ORP „S 3” sam otworzył bardzo silny i celny ogień 
do patrolowca, co było tym łatwiejsze, że chwilowo sam nie był ostrzeliwany 
i znajdował się bardzo blisko celu. W tym czasie ciężkie chwile przeżywał 
„Brytyjczyk”. Był w stanie odpowiedzieć tylko słabym ogniem, gdyż 
w pierwszej salwie nieprzyjaciela stracił uszkodzone obie wieżyczki nkm 0,5", 
a jeden ze strzelców był ciężko ranny. Mimo to „MGB 8”, w duchu iście 
nelsonowskim, skręcił na wroga i poszedł na zbliżenie. Z odległości zaledwie 
15 metrów od ziejącej ogniem jednostki wroga rzucił drugą bombę głębinową 
(Brytyjczykowi sprzyjał fakt, że cześć nieregularnego ognia niemieckiej 
jednostki skupiła się teraz na „S 3”). Tym razem atak brytyjskiego ścigacza 
okazał się skuteczny - bomba wybuchła w potężnej fontannie wody. Wróg - 
porażony tym atakiem - przestał strzelać. Oba ścigacze - polski i brytyjski - 
natychmiast obrały kurs zachodni i z maksymalną prędkością oddaliły się 
od groźnego brzegu. Na walkę na redzie teraz dopiero zareagowały niemieckie 
baterie nadbrzeżne, silnym ogniem - również smugowym - ostrzeliwując 
morze. Mimo dziesięciominutowej kanonady i wystrzelenia setek pocisków, 
oba małe okręciki aliantów nie odniosły żadnych nowych szkód. ORP „S 3” 
wyszedł z niemieckiego ostrzału bez uszczerbku. Bardziej groźny był pobliski 
wybuch bomby hydrostatycznej, zrzuconej przez „MGB 8”. Silny wstrząs 
doprowadził na „S 3” m.in. do nieszczelności pomieszczenia dziobowego. 
W czasie walki polski ścigacz wystrzelił 70 pocisków z działka Oerlikona 
20 mm i 500 pocisków z nkm 0,5" (12,7 mm). W pobitewnym raporcie 
wskazano na dobrą postawę w walce obsługujących uzbrojenie „S 3”: mar. 
Leona Teppera, st. mar. Juliana Wandasa i st. mar. Stefana Rydza, którzy 
wykazali „dużą inicjatywę i determinację oraz dobre opanowanie sprzętu”15. 
Polski ścigacz - jak widać - wyszedł z walki na ogół obronną ręką. Znacznie 
gorzej było w przypadku brytyjskiego „MGB 8”, który miał trzech rannych 
(w tym jednego ciężko rannego), a oprócz uszkodzonych wieżyczek nkm, 
stwierdzono ponad sto dziur w kadłubie. Szczęśliwie silny ogień wroga nie 

14 AIPMS, sygn. B.1030, Grupa Ścigaczy (1 XII 39-31 X 42) - opracowanie kmdr. ppor. J. Boreyki, 
s. 29-30.

15 Ibidem, s. 30.
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spowodował uszkodzenia zespołu napędowego. Odwrót spod Boulogne 
przebiegł już bez zdarzeń, toteż o godzinie 00.10, już 17 stycznia 1942 r., oba 
ścigacze weszły do bazy w Dover.

Mimo uszkodzeń, odniesionych w nocnej akcji z 16/17 stycznia 
1942 roku, ORP „S 3” aż do końca tego miesiąca pozostawał w gotowości 
do akcji, ale do żadnej operacji bojowej już nie doszło. Dopiero zatem 1 lutego 
stanął w Poole do koniecznego remontu. Trwał on 2,5 miesiąca, toteż okręt 
opuścił stocznię dopiero 17 kwietnia.

ORP „S 2” (styczeń-czerwiec 1942 r.)
Wcześniej niż „S 3”, do służby powrócił - remontowany w komwalijskim 

Par - ścigacz ORP „S 2”. Jak pamiętamy, ze względu na rozliczne braki, remont 
okrętu przedłużał się i żywszego tempa nabrał dopiero, po uzupełnieniu braków, 
w styczniu 1942 roku. Optymistycznie planowano powrót okrętu do linii już 
na początku lutego 1942 roku. Ten termin jednak okazał się niemożliwy 
do zrealizowania, gdyż w międzyczasie postanowiono „S 2” dodatkowo 
dozbroić o dwie wyrzutnie minowe (po 9 min na każdej). Pod koniec remontu, 
20 lutego 1942 roku, nad „S 2”, na szczęście na krótko, wskutek pożaru zawisło 
widmo zniszczenia. A oto, jak dramatyczne te wydarzenia w dwa tygodnie 
później, podczas dochodzenia zarządzonego przez KMW, opisywał dowódca 
okrętu por. mar. E. Wciślicki: „Dnia 20-go lutego br. ścigacz „S 2” znajdował 
się na slipie w Brazen Island-Polruan, koło Fowey [naprzeciwko Fowey; 
po drugiej stronie rzeki, blisko jej ujścia do morza], w remoncie; na ścigaczu 
znajdowała się załoga pokładowa, zatrudniona w tym dniu malowaniem 
ścigacza i [załoga] maszynowa, zajęta malowaniem siłowni; byli również 
zatrudnieni robotnicy stoczni przy przeprowadzaniu osobnego przewodnika 
od baterii akumulatorów do startera agregatu. O godzinie 16.30 robotnicy 
angielscy przerwali pracę ze względu na podwieczorkową porę i opuścili okręt. 
W pomieszczeniu maszynowym pozostawali st. mar. Andrzejak Bolesław i mar. 
pob[orowy] Czamota Jan - zajęci malowaniem, a około godziny 16.50 wszedł 
do siłowni mat [zawodowy] Krajnik Wiktor, który przedtem pracował przy 
zmianie śruby. Wkrótce potem zostałem zaalarmowany krzykiem marynarza 
Czamoty, że w siłowni wybuchł pożar. Natychmiast tam się udałem, 
zarządzając jednocześnie alarm pożarowy dla załogi i dla pracowników stoczni. 
Po wejściu do siłowni stwierdziłem, że koło baterii akumulatorów palił się 
niewielki ogień na przestrzeni około pół metra kwadratowego, natomiast wielka 
ilość duszącego dymu uniemożliwiała dłuższe, jak parę minut, przebywanie 
w pomieszczeniu. Pożar został zlikwidowany w ciągu około 10 minut, przy 
czym została zużyta duża ilość wody i 9 gaśnic, przyniesionych z lądu, gdyż 
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gaśnice na okręcie okazały się nie do użytku (,..)”16. Jak wyjaśniono, mimo 
potencjalnie dużego zagrożenia wynikającego z pożaru dla drewnianego 
kadłuba ścigacza, uszkodzenia nie okazały się duże („nadpaliła się drewniana 
podłoga i osmaliło się dno ścigacza na przestrzeni około jednego metra 
kwadratowego [i] zwęgliły się: dwa gumowe paski, łączące wał lewego motoru 
z pompką hydrauliczną i trzy złącza gumowe do rur”)17. Dochodzenie 
wykazało, że bezpośrednią przyczyną wybuchu pożaru było nakrycie baterii 
akumulatorów przez mata zaw. W. Krajnika, w czym jednak - jako oceniono - 
nie było jego winy, gdyż w mroku panującym w siłowni nie był w stanie 
stwierdzić, że brytyjscy robotnicy stoczniowi pozostawili baterię z odłączonymi 
i nieizolowanymi końcówkami. W konkluzji dochodzenia wskazano na winę 
robotników stoczni, „którzy pozostawili baterię akumulatorów nie zabezpie
czywszy ją przed możliwym krótkim spięciem”.18 Pożar wykazał przy tym 
niedostatki w wyposażeniu przeciwpożarowym, zwłaszcza brak sprawnych 
gaśnic i to pomimo, że por. mar. E. Wciślicki kilkakrotnie starał się o przydział 
nowych. Trzeba było dopiero pożaru i realnej groźby utraty okrętu, 
by dostarczono najnowsze gaśnice, produkcji już 1942 roku.

Po tych nieoczekiwanych przeszkodach - a wcześniej po wielu tygodniach 
dodatkowych prac i po skompletowaniu załogi - 28 lutego 1942 roku ścigacz 
ORP „S 2” był w stanie przeprowadzić konieczne próby silników oraz 
ćwiczebne strzelania artyleryjskie. Z chwilą doprowadzenia ścigacza do sprawności 
bojowej, 1 marca, uznano okręt za gotowy do służby czynnej.

4 marca 1942 roku „S 2” opuścił Fowey i przeszedł do pobliskiego 
Plymouth. Tym samym pożegnano Kornwalię i - w sumie szczęśliwe dla 
Polaków - Fowey, które w początkowej fazie wojny zapisało się w dziejach 
Polskiej Marynarki Wojennej, jako pierwsza baza naszych najmniejszych 
okrętów bojowych. Dyslokacja z Fowey na wschód nie tylko Polaków, ale też 
całej 3. Flotylli Ścigaczy Artyleryjskich (3rd MGB Flotilla), wiązała się 
z przyjęciem bardziej ofensywnej strategii użycia ścigaczy w newralgicznym 
miejscu Cieśniny Kaletańskiej (Dover), to zaś wymagało wzmocnienia sił 
w bazach „frontowych” w rejonie Dover-Ramsgate.

Po przybyciu do Plymouth, „S 2” odbył 5 marca ćwiczebne strzelanie 
przeciwlotnicze, a 8 marca ćwiczebne stawianie min morskich. Nazajutrz 
opuścił Plymouth i udał się do Dartmouth. Z tej bazy, 14 marca, uczestniczył 
w operacji eskortowania transportu inwazyjnego, płynącego na trasie 

16 IPMS, MAR.A.V.33, Protokół spisany dnia 6 marca 1942 roku w Devonport z porucznika 
marynarki wojfennej; sic!] Wciślickiego Eugeniusza, dowódcy ścigacza „S 2”, w sprawie 
pożaru, powstałego na ścigaczu w dniu 20 lutego 1942 roku (przeprowadzający dochodzenie 
kmdr por. inż. Józef Wielogórski), b.p.

17 Ibidem.
18 Ibidem. Dochodzenie administracyjne nakazane pismem Kierownictwa Marynarki Wojennej 

L.dz. 182/tjn./techn., z dnia 27 lutego 1942 roku, w sprawie pożaru na ścigaczu „S 2”. 
Przeprowadzający dochodzenie: kmdr por. inż. Józef Wielogórski, Devonport, 30 marca 1942 r., b.p.
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z Dartmouth do Portsmouth (operacja być może miała związek z późniejszą 
operacją desantową pod Dieppe). Po kilkudniowym postoju w Portsmouth, 
17 marca „S 2” wyszedł z tej bazy i przeszedł w rejon przyszłych walk - 
do Dover. Podczas postoju w tej bazie wyszedł w morze przynajmniej raz 
na ćwiczebne stawianie min. Ostatecznie, 25 marca 1942 roku przeszedł 
do pobliskiego Ramsgate, który miał się odtąd stać jego stałą bazą (podobnie 
jak innych ścigaczy z 3. MGB Flotylli). Koniec marca wypełniły ćwiczenia 
artyleryjskie i w manewrowaniu całej Flotylli, a także indywidualne próby 
silników i pomiary prędkości. Łącznie marzec 1942 roku ORP „S 2” zamknął 
wynikiem 19 wyjść w morze, trwających łącznie 35 godzin.

Postój w Ramsgate początkowo nie zapowiadał się nazbyt pracowicie. 
Przez cały kwiecień 1942 roku „S 2” wykonał tylko 11 wyjść w morze, 
na łącznie 12 godzin. Częściowo wynikało to z tygodniowego okresowego 
remontu, przeprowadzonego w dniach 18-24 kwietnia. W ramach remontu 
ścigacz podniesiono na slip, dla okresowego wysuszenia kadłuba i malowania 
dna. Na 11 wyjść w morze, cztery obejmowały ćwiczebne strzelania 
artyleryjskie (w tym raz - w składzie całej Flotylli), jedno poświęcono na próby 
motorów, zaś resztę na przejścia pomiędzy Ramsgate a Dover.

Maj 1942 roku rozpoczął się dla „S 2” niezwykle pracowicie. Noce 4, 6 
i 7 maja ścigacz spędził na patrolach operacyjnych pod brzegami francuskimi 
w rejonie Boulogne (każdy z nich trwał 6-8 godzin). Wreszcie 10 i 21 maja 
na podobne akcje „S 2” wyruszył pod pobliskie Calais (patrole 3-godzinne). 
Mimo podchodzenia pod nieprzyjacielskie bazy, okrętów wroga nie dostrzeżono. 
Poza patrolami służbę „S 2” wypełniały tradycyjne już ćwiczenia i próby 
silników przeprowadzane na morzu. I tak, 11 maja ścigacz dwukrotnie 
wychodził na wody Kanału na wspólne ćwiczenia w ramach Flotylli, a 13 
i 22 maja na próby silników. Najbardziej uczęszczana była trasa Dover-Ramsgate, 
którą „S 2” przebył w celach służbowych aż 16 razy. 13 dni spędzonych 
na postojach w Ramsgate i Dover poświęcono m.in. na drobne remonty, ale też 
poważniejszą wymianę silnika.

Najbardziej pamiętny w dziejach ORP „S 2” - czerwiec 1942 roku - 
rozpoczęto od nocnego 5-godzinnego patrolu pod brzegiem francuskim 
w rejonie Calais (2/3 czerwca). Już następnej nocy „S 2” wziął udział 
w większej operacji sił alianckich w rejonie Boulogne, co miało związek 
z wysadzeniem na brzeg małego desantu brytyjskich komandosów. „S 2” 
wchodził w skład „Force B” (poza naszym ścigaczem jeszcze trzy ścigacze 
brytyjskie). Zespół ten stanowił patrol ofensywny, którego celem było osłaniać 
operację od wschodu, tj. od brzegu francuskiego. Zasadnicze zadanie - 
atakowanie wroga przy użyciu broni torpedowej - rezerwowano dla „Force A”, 
w składzie trzech MTB (ścigaczy torpedowych). Zespół „B” - w razie 
stwierdzenia wyjścia jednostek wroga z portu Calais - miał na kursie wroga 
postawić miny, po czym dołączyć do zespołu „A”, dla wsparcia jego ataku. 
O godzinie 1.45 odebrano sygnał, że konwój niemiecki wyszedł z Calais, 
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z podaniem jego pozycji. O godzinie 2.15 ORP „S 2”, w składzie Force „B”, 
postawił miny na kursie konwoju (3,5 mili morskiej od jego czoła), po czym 
rozpoczął patrolowanie wzdłuż wybrzeża francuskiego, w odległości ok. 3 Mm. 
od brzegu. Już po świcie, o godzinie 5.00, otrzymano rozkaz powrotu do bazy. 
Wynik nocnej akcji pozostał nieznany. Wieczorem 6 czerwca oba polskie 
ścigacze „S 2” i „S 3”, w towarzystwie ścigacza Royal Navy, wyszły na patrol 
ofensywny z zadaniem zaatakowania czterech niemieckich trawlerów 
(trałowców) zaobserwowanych w rejonie przylądka Gris Nez. I ta operacja 
przebiegła bez zdarzeń, a o godz. 1.15 odebrano rozkaz powrotu do bazy. 
Podobnie bez zdarzeń przebiegły kolejne nocne patrole w Kanale - pierwszy 
z nich w nocy 15/16 czerwca. W nocy 16/17 czerwca patrolem, w składzie 
ORP „S 2”, ORP „S 3” i ścigacza Royal Navy, dowodził z pokładu ORP „S 2” 
por. mar. E. Wciślicki. Celem patrolu było zaatakowanie niemieckich ścigaczy, 
które - według posiadanych informacji - miały stawiać miny na przetrało- 
wanych wcześniej kanałach brytyjskiej żeglugi przybrzeżnej. Wroga nie 
napotkano; jak przypuszczano schronił się on w porcie Boulogne. Dwa kolejne 
patrole (18/19 i 19/20 czerwca), z udziałem „S 3” i ścigacza brytyjskiego 
również nie doprowadziły do napotkania nieprzyjaciela.

To się miało zmienić zasadniczo jednej, pamiętnej nocy - z 21 
na 22 czerwca 1942 roku.

ORP „S 3” (kwiecień-czerwiec 1942 roku)
Gdy ORP „S 2” stał w Ramsgate, 17 kwietnia 1942 r. w odległym Poole 

dobiegł remont na bliźniaczym ORP „S 3”. Po dokonaniu prób motorów 
i określeniu dewiacji kompasów, okręt 22 kwietnia przeszedł z Poole 
do Portland, a następnie odbył kilka rejsów na trasie Portland - Weymouth. 
Łącznie w czasie dwóch tygodni kwietnia 1942 roku „S 3” wychodził w morze 
jedynie 6 razy (w czasie 7,5 godziny). 4 maja, podczas postoju w bazie ścigaczy 
w Portland, „S 3” doznał dość poważnej awarii. Podchodzący do nabrzeża, bez 
zachowania należnej ostrożności, brytyjski „MGB 10” uderzył „S 3” w burtę, 
wskutek czego złamane zostały dwie wręgi. Okręt niezwłocznie podniesiono 
na slip; w remoncie przebywał w dniach 5-14 maja. Po zakończeniu naprawy, 
14 maja, „S 3” opuścił Portland i przeszedł do Weymouth. Z bazy w Weymouth 
„S 3” wyszedł kilkakrotnie w morze dla przeprowadzenia ćwiczeń artyleryjskich 
dziennych i nocnych oraz ćwiczeń w manewrowaniu zespołowym. Jakby 
ostatnich kłopotów technicznych było mało, już podczas postoju w Weymouth 
stwierdzono obecność wody w cylindrach, co unieruchomiło ścigacz w dniach 
22-27 maja (w celu oczyszczenia silników zostały one na czas przeglądu 
wymontowane).
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ORP „S 2” (21/22 czerwca 1942 r. - jeden przeciw sześciu)
W 1942 roku szczególne osiągnięcie bojowe zapisano na koncie ORP 

„S 2”. Do najsłynniejszej swej akcji „S 2” wyszedł z Ramsgate, późnym wieczorem 
21 czerwca 1942 roku. Celem było patrolowanie w rejonie boi nr 10 (Dungeness), 
na południe od Folkestone. Ścigacz opuścił bazę o godzinie 22.15, za nim 
podążył bliźniaczy „S 3”, dowodzony przez ppor. mar. M. Bocheńskiego. 
Dowódcą „S 2” i zarazem zespołu był por. mar. E. Wciślicki. Zadaniem obu 
ścigaczy była osłona brytyjskich konwojów, przechodzących wzdłuż 
południowo-wschodnich wybrzeży Anglii, na wypadek pojawienia się ścigaczy 
(Schnellbootów) Kriegsmarine.

W 40 minut od wyjścia (22.55), zapewne już w rejonie Cieśniny 
Kaletańskiej (Dover), nastąpił defekt motoru na „S 3”. Por. mar. E. Wciślicki 
wydał ppor. mar. M. Bocheńskiemu rozkaz powrotu do bazy na drugim, 
sprawnym silniku.

Około godziny 23, pomiędzy Boulogne, a przylądkiem Gris Nez, 
pojawiło się sześć niemieckich ścigaczy. Stanowiło to poważne zagrożenie dla 
- znajdujących się w rejonie Cieśniny Kaletańskiej - dwóch przybrzeżnych 
konwojów brytyjskich (każdy z nich - w składzie grupy trawlerów i barek). 
O godzinie 23.10 z bazy w Dover, w obawie przed nierównym spotkaniem, 
wysłano sygnał nakazujący „S 2” wejście do tego portu. Sygnał na „S 2” nie 
został od razu zrozumiany z powodu omyłki radiotelegrafisty. Około godziny 
23.50 „S 2” samotnie rozpoczął patrolowanie w rejonie boi nr 10. Po północy 
(00.38), już 22 czerwca, na ścigaczu odebrano, tym razem bez zakłóceń, sygnał 
dotyczący pozycji nieprzyjaciela. Niemieckie ścigacze - tak, jak o godz. 00.25 
zaobserwowano na radarze w Dover - przyjęły szyk, prędkość (30 węzłów) 
i kurs jak do ataku na wiodące wzdłuż wybrzeża na wysokości Folkestone 
brytyjskie trasy żeglugowe19.

„S 2” ruszył na spotkanie ścigaczy wroga. Por. mar. E. Wciślicki 
skierował okręt w stronę boi NE Varne z prędkością 30 węzłów, tak by 
w chwili napotkania przeciwnika mieć go z lewej burty, co było korzystne m.in. 
ze względu na oświetlenie poświatą księżyca. Przewidywał też, całkowicie 
słusznie, że pojawienie się polskiego MGBoata od strony brzegu francuskiego 
będzie stanowiło nie lada zaskoczenie dla załóg niemieckich. Była godzina 
pierwsza w nocy, gdy koło boi nr 7 zmniejszono prędkość do 17 węzłów 
wypatrując wroga. Sześć niemieckich ścigaczy (Schnellbootów), idących 
kursem południowo-zachodnim, z prędkością 15 węzłów, dostrzeżonych zostało 
z pokładu „S 2” w pięć minut później.

19 „At 00.25 the R.D.F. plot showed a number of E-boats five miles off Gris Nez and steering 
at 30 knots towards our channels off Folkestone”. The National Archives, d. The Public Record 
Office [w Londynie, dalej: NA], sygn. ADM [Admiralty] 1/12356, Action between MGB S 2 
and E Boats night of 21722 June 1942 (from Commodore R.L.B. Cunliffe to Secretary of the 
Admiralty, 5 July 1942, b.p.).

64



DZIAŁANIA ŚCIGACZY POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 1941-1942

Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyło sześć ścigaczy z bazy 
w Boulogne. W czerwcu 1942 roku w południowej części Morza Północnego 
i w Kanale działało kilka flotylli Schnellbootów: 2. Flotylla (dowodzona wtedy 
przez korvettenkapitana, czyli kmdr. ppor. Klausa Feldta), 4 Flotylla (dowódca 
kapitanleutnant, czyli kpt. mar. Niels Batge), 5. Flotylla (dowódca korvettenkapitan - 
kmdr ppor. Bemd Klug), a być może też 6. Flotylla (dowódca - korvettenkapitan - 
kmdr ppor. Obermeier). Łącznie było to zapewne kilkadziesiąt dużych ścigaczy. 
Wiele wskazuje na to, że ścigacze Kriegsmarine, na spotkanie których płynęli 
Polacy 21 czerwca 1942 r. pochodziły z 2. i 4. Flotylli20.

Ścigacze niemieckie, działające w 1942 roku w Kanale La Manche, 
to przede wszystkim duże okręty typów „S 38” i „S 30”, znacznie większe 
od analogicznych typów ścigaczy brytyjskich. Produkowane przez firmę 
Liirssena w Bremie-Vegesack nad rzeką Wezerą, wchodziły do służby 
sukcesywnie, począwszy od 1940/1941 roku. A oto ich najważniejsze dane 
takty czno-techniczne:

Tabela 1

Dane taktyczno-techniczne niemieckich ścigaczy typu „S-38” i „S-30”

Wyporność Wymiary 
(m) Napęd Prędk. 

maks.
Uzbrojenie 
torpedowe

Uzbrojenie 
artyleryjskie

Typ 
„S 38” 92,5 tony 34,9x5,3 x 1,7 3 Daimler 

MB 501 39 w 2 wyrz.
4 torpedy 2 x 20 mm

Typ 
„S 30” 81,0 ton 32,8x5,1 x 1,5 3 Daimler 

MB 502 38 w 2 wyrz.
2 torpedy 2 x 20 mm

Źródło: Volk.marKii.hn, Schnellboote im Einsatz, 1939-1945, 3 Auflage, Stuttgart 1991, passim.

Rozpocząć się miał nierówny pojedynek małego ścigacza pod biało- 
-czerwoną banderą z sześcioma znacznie większymi i silniej uzbrojonymi 
okrętami Kriegsmarine. Niewidoczny dla Niemców, skryty z ciemnej strony 
horyzontu, „S 2” gotów był do walki. W poświacie księżyca wyraźnie rysowały 
się niskie sylwetki Schnellbootów. Przeciwnik był widoczny, jak na dłoni. 
Będąc pewnym przynależności dostrzeżonych okrętów, por. mar. Wciślicki, bez 
podawania własnych znaków rozpoznawczych, wydał rozkaz otwarcia ognia.

20 Na ten temat: H. Frank, German S-Boats in Action in the Second Word War, b.m.w. 2007, 
s. 52-53 („At the beginning of June [1942], both flotillas [2 i 4] moved via Ostend to Boulogne, 
from where the seven serviceable boats subodinated to 4.SFltl. [4 Flotylli Ścigaczy] 
commander Gould minę the British convoy lanes directly under the English coast”, ibidem); 
także: V. Kiihn, Schnellboote im Einsatz 1939-1945, 3 Auflage, Stuttgart 1991, passim. 
Informacja o siedmiu niemieckich ścigaczach skoncentrowanych w Boulogne, dla minowania 
tras przed alianckimi konwojami przybrzeżnymi, zdaje się pokrywać z danymi na temat sił 
niemieckich (sześciu ścigaczy z bazy w Boulogne), użytych w nocnym starciu 21/22 czerwca 
1942 r.
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Pierwsze salwy oerlikona 20 mm i kaemów spadły na całkowicie 
zaskoczonych i zdezorientowanych Niemców z odległości zaledwie 200-300 metrów. 
Tak rozpoczęła się zacięta walka, toczona na bliski dystans, w przewężeniu 
Kanału pomiędzy Dungeness a Cap (przylądkiem) Gris Nez. W kilkadziesiąt 
sekund od otwarcia ognia ORP „S 2” wykonał zwrot na kontrkurs, tak by 
płynąć równolegle do Schnellbootów. Dopiero wtedy Niemcy otworzyli bardzo 
silny, lecz mało celny, ogień z działek 20 mm, zwiększając równocześnie 
prędkość do 30 węzłów i zmieniając kurs na południowy. „S 2” nie pozwolił 
oderwać się przeciwnikowi. Zwiększył prędkość do 35 węzłów. W tej fazie 
spotkania zbliżył się do Schnellbootów na zaledwie 100-150 metrów. Z tej 
odległości ogień polskiego działka 20 mm i kaemów był bardzo skuteczny. Por. 
mar. Wciślicki zaobserwował kilka serii pocisków smugowych w celu. Trafiony 
został drugi w szyku ścigacz niemiecki. Wróg, mimo pewnej chaotyczności 
ognia, również uzyskał bardzo groźne trafienia. Pocisk z działka 20 mm ugodził 
„S 2” w magazyn amunicji artyleryjskiej na prawej burcie, powyżej zbiorników 
benzynowych. Szczęściem do eksplozji nie doszło! Wybity pociskiem otwór, 
o średnicy około 15 cm, znajdował się powyżej linii wodnej; okręt zatem mógł 
kontynuować walkę.

W kilka minut od pierwszych strzałów, około godziny 01.10, 
Schnellbooty podjęły groźną próbę okrążenia „S 2”. Prowadzący Niemiec 
zmienił kurs na południowo-wschodni. Zamiar był przejrzysty. Chodziło 
o przyparcie polskiego ścigacza do trudnej nawigacyjnie ławicy Varne, przy 
jednoczesnym odcięciu dróg odwrotu do brzegów Anglii. Ratując się, „S 2” 
wykonał natychmiast ostry zwrot w lewo. Był to dla Polaków krytyczny 
moment walki, gdyż jedyną realną bronią MGBoata pozostawał manewr - 
prawie wszystkie magazynki amunicyjne oerlikona i wszystkie kaemów były 
już puste. Dowodzący bojem por. mar. E. Wciślicki zmuszony został 
do wydania rozkazu przerwania ognia, mimo że wróg był jeszcze widoczny. 
Zygzakując na maksymalnych obrotach „S 2” wydostał się ze śmiertelnego 
półkola, wymijając prowadzący ścigacz niemiecki. Inne okręty niemieckie, 
zdezorientowane, przez dłuższą chwilę ostrzeliwały się nawzajem, przy czym 
głównym obiektem gorliwości artylerzystów stał się ich własny prowadzący. 
Był to po części rezultat zdeformowanego w trakcie walki szyku okrętów 
niemieckich, a przede wszystkim umiejętnego manewrowania polskiego 
ścigacza, który - narobiwszy całego tego zamieszania - wziął nie niepokojony 
kurs północno-wschodni na boję NE Vame, aby załadować puste magazynki 
artyleryjskie.

Równocześnie z „S 2” wysłano sygnał o boju i prośbę o dalsze rozkazy. 
Z lądu odpowiedziano rychło, potwierdzając wyjście z odsieczą czterech dużych 
MGBoatów Royal Navy. Około godziny 01.45, w 40 minut od pierwszych 
strzałów, z mostka „S 2” dostrzeżono sylwetki czterech brytyjskich ścigaczy 
artyleryjskich typu „C” z bazy w Dover. Były to: „MGB 330”, „MGB 315”, 
„MGB 319” i „MGB 329”. Po wymianie sygnałów rozpoznawczych, ORP „S 2” 
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dołączył do szyku. Niestety, pościg podjęty za uchodzącym nieprzyjacielem nie 
przyniósł rezultatu, mimo że alianckie okręty doszły w rejon samego Boulogne. 
O godzinie 3.04 nadszedł sygnał wzywający „S 2” do portu.

Bohater nocnego starcia ścigacz artyleryjski ORP „S 2” wszedł do Dover, 
po 5,5 godzinie przebywania w morzu, o godzinie 03.50. Ze Schnellbootów 
ostrzeliwanych przez „S 2” - według oceny Polaków - poważniej ucierpiał co 
najmniej jeden. Zdawał się to potwierdzać sygnał śledzących na ekranach 
sytuację w Kanale brytyjskich radarowców - jeden niemiecki okręt wracał 
do bazy wolniej niż pozostałe, a przy tym osobno, poza grupą. Brytyjczycy 
w swoich analizach byli bardziej powściągliwi. Według nich - zacytujmy 
fragment meldunku przesłanego z Dover do Admiralicji, a dotyczącego nocnej 
walki - „damage to enemy not observed, but there is good reason to believe that 
one or two boats were hit, especially as they were observed to fire at each 
other”21.

Jedynie zaskoczeniu wroga i wojennemu szczęściu mogli zawdzięczać 
Polacy zwycięski wynik walki i powrót do portu bez strat w ludziach.

W komunikacie Admiralicji Brytyjskiej pozytywnie oceniono akcję 
samotnego polskiego ścigacza, który - mając znacznie silniejszego przeciwnika 
- uniemożliwił mu zaatakowanie tras konwojowych (Brytyjczycy obawiali się 
ataków torpedowych lub postawienia min). Pochwały por. mar. E. Wciślickiemu 
(w meldunku złożonym Admiralicji nazwanemu - Weislichi22) udzielił też 
dowódca 3. Flotylli. Na podkreślenie zasługuje znakomita postawa całej załogi 
„S 2”, inicjatywa dowódcy. Ogniem okrętowej artylerii doskonale kierował 
oficer wachtowy - z.d.o. ppor. mar. Ludwik Antoszewicz23. Radiotelegrafista 
mat zaw. W. Majewski odbierał sygnały, odszyfrowywał je oraz kodował 
szybko i dokładnie. Mechanik st. mar. Jan Czamota, widząc, że jego obecność 
w maszynowni nie jest niezbędna, z własnej inicjatywy wyszedł na pokład 
i w walce ze ścigaczami obsługiwał km Lewisa 7,7 mm. Podczas walki nie 
przerywał ognia z kaemu, mimo że tylko około dwa metry od niego rozerwał się 

21 NA, ADM 1/12356, MGB S 2. Night action in Channel with enemy E-boats 2 l/22nd June 1942, 
1942, b.p.

22 To m.in. tłumaczy dlaczego E. Wciślicki podczas swojej późniejszej służby w Royal Navy 
występował pod znacznie łatwiejszym dla Brytyjczyków do wymówienia nazwiskiem 
Westlake.

23 We wniosku o odznaczenie ppor. mar. Antoszewicza „Mention in Despatches” Commodore 
Cunliffe podkreślał też: „His navigation was accurate despite great dificulties and by his 
courage and devotion to duty he set a magnificent example to the crew” (NA, ADM 1/12356, 
Wniosek Commodore R.L.B. Cunliffe’a o odznaczenie ppor. mar. Antoszewicza „Mention in 
Despatches”, b.d., b.p.).
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pocisk z niemieckiego działka24. Znakomicie strzelał z kaemu st. mar. Władysław 
Lewandowski. Nie ustępowali mu inni strzelcy, starsi marynarze: obsługujący 
Oerlikona 20 mm Antoni Kaźmierczak25 i A. Domiczek. Wyróżnili się też: 
bosman okrętowy - st. bosm. Michał Poeppert, kierownik motorów - mat zaw. 
W. Krajnik, sygnalista A. Wnorowski. Spory udział w sukcesie załogi miał 
motorzysta st. mar. B. Andrzejak, który przebywał w siłowni przez całą noc, 
w bardzo wysokiej temperaturze, zaduchu i huku pracujących pełną mocą 
silników. To dzięki jego sprawnej, pieczołowitej obsłudze motory pracowały 
bez zarzutu. Kilku marynarzy „S 2” nagrodzono za nocną walkę Krzyżami 
Walecznych. Ich dowódca - por. mar. Eugeniusz Wciślicki - uhonorowany 
został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari (zarządzeniem 
Naczelnego Wodza z 7 września 1942 r.). Nie pozostali w tyle Brytyjczycy, 
przyznając mężnemu dowódcy polskiego ścigacza wysokie odznaczenie - DSC 
(Distinguished Service Cross)26 27. Tak wysokie honory, jakie stały się udziałem 
młodego polskiego oficera, stawiały go w gronie najbardziej zasłużonych 
marynarzy spod biało-czerwonej bandery. Było to też zapewne powodem 
zatrudnienia po wojnie E. Wciślickiego (jako jednego z zaledwie czterech 
Polaków) w brytyjskiej Royal Navy. Oprócz Wciślickiego Brytyjczycy 
wystąpili o nagrodzenie odznaczeniem „Mention in Despatches” trzech 
członków załogi „S 2” - oficera wachtowego ppor. mar. L. Antoszewicza oraz 
A. Kaźmierczaka i J. Czarnotę (nadania tych ostatnich odznaczeń nie 
potwierdza jednak drukowany wykaz marynarzy odznaczonych w latach 
wojny) .

Wiele sprzecznych opinii budzi do dziś sprawa niezrozumienia przez 
Polaków sygnału nakazującego „S 2” powrót do bazy. Według wersji oficjalnej, 
„sygnał nakazujący „S 2” powrót do portu został odebrany, jednak ze względu 
na błąd telegrafisty nie został zrozumiany”. Por. mar. E. Wciślicki tłumaczył to 
tym, że „sygnał jakoś nie dał się od razu rozszyfrować i zrozumiano go dopiero 

24 We wniosku o odznaczenie Jana Czamoty „Mention in Despatches” Commodore Cunliffe 
napisał: „Finding that his services were not required in the engine room, he came on desk and 
on his own initiative menned a Lewis gun. Although a cannon shell exploded within two yards 
of him, Czamota continued firing and must have done damage to the enemy. His courage and 
determination were of the highest order” (NA, ADM 1/12356, Wniosek Commodore R.L.B. 
Cunliffe’a o odznaczenie Jana Czamoty „Mention in Despatches”, b.d., b.p.).

25 We wniosku o odznaczenie Antoniego Kaźmierczaka „Mention in Despatches” Commodore 
Cunliffe napisał: „During the action MGB S 2 was under heavy concentrated fire and 
Kaźmierczak displayed great coolness and determination; his aim was very accurate, many 
direct hits being registered on enemy vessels. Through out the action his behaviour was 
exemplary and a credit to the Polish Navy” (NA, ADM 1/12356, Wniosek Commodore R.L.B. 
Cunliffe’a o odznaczenie Antoniego Kaźmierczaka „Mention in Despatches”, b.d., b.p.).

26 28 sierpnia 1942 roku wniosek o odznaczenie DSC por. mar. Wciślickiego podpisał król Jerzy VI. 
Admiralicja poinformowała samego zainteresowanego o odznaczeniu pismem z 12 października 
1942 roku (NA, ADM 1/12356, passim).

27 Por.: Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie światowej. 
Album pamiątkowy, Rzym 1947, s. XXVI (także reprint krajowy - Wrocław 1990).
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po trzykrotnym powtórzeniu, kiedy okręt znajdował się już w strefie 
przeznaczonej do patrolowania”. Dlaczego jednak wówczas okręt nie powrócił 
do portu? Wszak od dojścia w rejon patrolowania do napotkania Schnellbootów 
upłynęło jeszcze sporo czasu. Jedynym wytłumaczeniem (wątpliwym) mogło 
być to, że ostrzeżenie z lądu zrozumiano dopiero wtedy, gdy widziano już 
przeciwnika, a w takich sytuacjach dla por. mar. Wciślickiego wróg miał 
pierwszeństwo. Jak w 50 lat po walce wspominał Ludwik Antoszewicz, 
przeoczenie radiotelegrafisty istotnie miało miejsce i wpłynęło na niezrozu
mienie sygnału. Jedno jest pewne. We Flotylli mało kto uwierzył w wersję 
o pomyłce. Wielu Brytyjczykom nasunęło to analogię z legendarnym w Royal 
Navy wydarzeniem z 1801 roku, kiedy to admirał Horacy Nelson w bitwie pod 
Kopenhagą, przekonany o konieczności kontynuowania walki, z premedytacją 
zignorował rozkaz swego przełożonego admirała Hyde’a Parkera, nakazujący 
przerwanie bitwy. Przykładając lunetę do oka (utraconego we wcześniejszych 
bojach) wyrzekł pamiętne słowa: „Doprawdy, nie widzę sygnału”28.

W pomnikowej pracy „The Battle of the Narrow Seas” kapitana Petera 
Scotta (syna znanego polarnika), dotyczącej działań alianckich ścigaczy 
w Kanale La Manche i na Morzu Północnym w latach 1939-1945, nocna walka 
ORP „S 2” - jednego przeciw sześciu - znalazła godne miejsce wśród opisów 
innych wyczynów ścigaczy działających tam flot sprzymierzonych.

ORP „S 2” od czerwca do grudnia 1942 r.
Po swojej najsłynniejszej akcji, „S 2” nie zagrzał długo miejsca w bazie. 

W nocy z 23/24 czerwca 1942 r. ponownie był w morzu, uczestnicząc 
z pośredniej osłonie własnego konwoju przybrzeżnego. Potem, do końca 
czerwca, prawie co noc wychodził na akcje, ale do żadnych zdarzeń, zwłaszcza 
tak emocjonujących, jak walka z sześcioma przeciwnikami, nie doszło. Łącznie 
w czerwcu okręt - podczas 20 wyjść z bazy - przebywał w morzu 85 godzin 
(razem pokonał 870 mil morskich).

28 Wątpliwości nie miał raczej dowodzący siłami Dover commodore R.L.B. Cunliffe, gdy 5 lipca 
1942 roku pisał do Sekretarza Admiralicji: „I am not without suspicion that the 
misunderstanding (...) was not a case of turning the blind eye, and if so results fully justified 
this following of precedent” - „Przypuszczam, że nieporozumienie nie było sprawą 
przymknięcia oka [angielski idiom, określający zignorowanie niepożądanej informacji - T.K.J. 
W tym przypadku wyniki całkowicie usprawiedliwiały ten precedens” (NA, ADM 1/12356, 
Action between MGB S 2 and E Boats night of 21st/22 June 1942, from Commodore R.L.B. 
Cunliffe to Secretary of the Admiralty, 5 July 1942, b.p.). Ciekawe, że brytyjska gazeta 
publikując powyższą opinię dowódcy bazy commodore Cunliffa pominęła kluczowe słowo 
„not”, wskutek czego czytelnicy mogli odnieść wrażenie, że w przypadku por. mar. 
E. Wciślickiego istotnie doszło do celowego zignorowania sygnału - „this misunderstanding 
WAS A CASE [podkr. T.K.] of turning the blind eye” (notatka prasowa - wycinek - „Nelson’s 
blind eye again. In a 6-1 sea fight”; udostępniona w latach 90. XX w. przez Stowarzyszenie 
Marynarki Wojennej w Londynie). Jak widać ówczesna prasa, ze względu na potrzeby 
propagandowe toczącej się wojny, czynnie włączała się w - miłe dla Polaków - korygowanie 
znacznie bardziej prozaicznego stanu faktycznego.
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Już w lipcu doszło do kolejnego kontaktu bojowego ze ścigaczami wroga. 
W nocy z 5/6 lipca okręt wyszedł w morze na czele formacji czterech ścigaczy 
(oprócz „S 2” były jeszcze 3 ścigacze Royal Navy). Z pokładu „S 2” zespołem 
(w kodzie nazywanym jako siła „B”) dowodził por. mar. E. Wciślicki. 
Początkowo nic nie zapowiadała późniejszych emocji. Zadaniem było 
ubezpieczanie pośrednie własnych konwojów pokonujących tej nocy 
przewężenie Kanału La Manche. Na niedługo przed północą, około 23.50 cztery 
alianckie ścigacze zajęły pozycję koło boi N.E. Varne. Po półtorej godzinie (był 
już 6 lipca, około godziny 01.20), odebrano sygnał z podaniem pozycji 
5 niemieckich ścigaczy. Zespół dowodzony przez „S 2” ruszył niezwłocznie 
na spotkanie nieprzyjaciela. O godzinie 02.15 z „S 2” zauważono charaktery
styczną niską sylwetkę Schnellboota. Z odległości 100-200 metrów ORP „S 2” 
otworzył ogień. W trakcie walki włączyły się do niej inne niemieckie ścigacze, 
otwierając ogień już z odległości 1500-2000 metrów. Po trzech minutach 
od pierwszego starcia, o godzinie 02.18, „S 2” utracił kontakt z wrogiem. 
Podjęty natychmiast pościg nie przyniósł niestety żadnego rezultatu. Aż do 
godziny 03.32 patrolowano w rejonie Calais, ale do ponownego napotkania 
wroga już nie doszło.

Trzykrotnie jeszcze wychodził w lipcu „S 2” na nocne akcje w Kanale 
(w zespołach z bliźniaczym „S 3” i ścigaczami brytyjskimi). Najbardziej 
emocjonująca była akcja w nocy z 20/21 lipca, gdy „S 2”, „S 3” i dwa ścigacze 
Royal Navy doszły w patrolu ofensywnym w rejonie Dunkierki na odległość 
zaledwie 1 Mm od brzegu kontrolowanego przez Niemców, co sprowokowało, 
na szczęście nieskuteczny, gwałtowny ogień baterii nadbrzeżnych.

ORP „S 2” pod komendą por. mar. Wciślickiego miał sporo szczęścia 
do napotykania w Kanale ścigaczy wroga. Dwie kolejne takie okazje nadarzyły 
się w sierpniu 1942 roku. Po raz pierwszy zdarzyło się to w nocy z 6/7 sierpnia. 
Było już po północy, 7 sierpnia o godz. 00.15, gdy z Dover wyszły w morze 
trzy ścigacze - „S 2”, „S 3” i jeden ścigacz brytyjski. Tym razem w roli c.o. 
występował dowódca ścigacza Royal Navy. Celem operacji było zaatakowanie 
silnie eskortowanego konwoju niemieckiego, płynącego na trasie z Boulogne 
do Dunkierki. Gdy o godzinie 02.15 odebrano sygnał z pozycją wroga, okręty 
natychmiast ruszyły na spotkanie. W dziesięć minut później dostrzeżono dwa 
Schnellbooty, które niemal równocześnie otworzyły ogień. Doszło do gwałtownej 
walki na dystansie 500-600 metrów. W chwilę później do walki włączyły się 
dwa kolejne ścigacze wroga. „S 2” i „S 3” były też ostrzeliwane przez 
niemieckie niszczyciele wchodzące w skład eskorty atakowanego konwoju. 
Kilka pocisków, na szczęście małego kalibru, dosięgło ścigacza „S 2”, 
co doprowadziło do uszkodzenia lewego silnika. W krytycznej fazie walki 
brytyjski ścigacz wycofał się z walki, tak więc w boju z przeważającym 
wrogiem pozostały już tylko oba ścigacze PMW. Własny ogień też był celny - 
na jednym ze ścigaczy niemieckich zauważono wybuch, co pozwoliło uznać go 
za przynajmniej silnie uszkodzony. „S 2”, mimo uszkodzeń, płynąc na jednym
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sprawnym silniku, i wspierany przez bratni „S 3”, kontynuował walkę, aż 
do utraty kontaktu z nieprzyjacielskimi Schnellbootami, co nastąpiło o godzinie 
02.41. Oba polskie ścigacze wycofując się z rejonu nocnej bitwy były ciągle 
oświetlane pociskami z niemieckich niszczycieli. Dla „S 2” uszkodzenie silnika 
oznaczało postój w Ramsgate i konieczny remont (8-19 sierpnia). Dopiero 
zatem, po przeprowadzeniu 20 sierpnia dwukrotnych prób silników i szybkości, 
okręt powrócił do stanu gotowości operacyjnej.

Kolejne wyjście w morze wieczorem, 23 sierpnia (z Ramsgate, o godz. 20.00), 
w towarzystwie ścigacza brytyjskiego, znowu - nad ranem z 23/24 sierpnia - 
doprowadziło do napotkania przeciwnika. Była już godzina 04.20 gdy na „S 2” 
dotarł sygnał z podaniem pozycji wroga. Jak oceniano - w akcji po stronie 
niemieckiej uczestniczyło aż 15 ścigaczy, które operując w trzech zespołach, 
przeprowadzały akcję minowania wód przed spodziewanym konwojem. Mimo 
dysproporcji sił oba ścigacze ruszyły na spotkanie wroga. Gdy o godzinie 04.52 
dostrzeżono pięć Schnellbootów, natychmiast otwarto do nich ogień 
z odległości 600-700 metrów. Zacięta walka trwała około pięciu minut. „S 2” 
jak oceniano osiągnął szereg trafień, gdy sam nie odniósł żadnych strat ani 
uszkodzeń. Na brytyjskim ścigaczu było dwóch rannych. Jako pierwsze miejsce 
walki na dużej szybkości opuścili Niemcy. Pościg ze strony „S 2” i ścigacza 
brytyjskiego, mimo zwiększenia prędkości aż do 40 węzłów, nie powiódł się. 
W około pół godziny później oba ścigacze otrzymały rozkaz powrotu 
do Ramsgate. O zaciętości walki z wrogiem świadczy fakt, że - jak po walce 
podliczono - sam tylko „S 2” wystrzelił ponad tysiąc pocisków!

Niekompletność sprawozdań z działalności bojowej „S 2” utrudnia 
scharakteryzowanie jego dokonań we wrześniu 1942 roku. Z fragmenta
rycznych danych wiadomo tylko o dwóch ciekawszych akcjach, przeprowa
dzonych przez ten ścigacz na wodach Kanału La Manche. Pierwsza z tych akcji 
odbyła się w nocy z 11/12 września. Obok „S 2”, i jego nieodłącznego 
towarzysza „S 3”, wzięły w niej udział cztery ścigacze brytyjskie. W trakcie 
siedmiogodzinnej akcji stawiano miny na spodziewanej trasie niemieckiego 
konwoju, w pobliżu Dunkierki (koło boi nawigacyjnej A.W. Dunkerąue). Trzy 
doby później, w nocy z 14/15 września, w trakcie 11-godzinnej operacji, „S 2”, 
„S 3” i jeden ścigacz brytyjski osłaniały brytyjskie łodzie patrolowe (ML), 
stawiające miny przeciwko niemieckiej żegludze.

Znacznie bardziej obfitujący w istotne zdarzenia był październik 1942 roku. 
Analizom poddawano zwłaszcza akcję przeprowadzona w nocy z 5 
na 6 października. Była godzina 18.30, gdy z Ramsgate w kierunku Dunkierki 
wyszedł zespół alianckich ścigaczy, w skład którego oprócz „S 2” i „S 3” 
wchodziły trzy jednostki Royal Navy („Force B”). Zadaniem okrętów było 
postawienie min na kursie silnie eskortowanego wrogiego konwoju płynącego 
z Boulogne w stronę Dunkierki. Po dwóch godzinach od wyjścia z bazy, około 
20.32, w pobliżu Dunkierki, tak jak planowano, postawiono miny na kursie 
nieprzyjaciela. W tym czasie ruch przed wejściem do portu nie uszedł uwagi
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obserwatorów z lądu. Ścigacze zostały oświetlone, a wkrótce też ostrzelane. 
Brytyjskie ścigacze po wykonaniu zadania odeszły w morze. „S 2” - osłaniając 
drugi polski ścigacz „S 3”, który doznał awarii silnika - zmuszony był poruszać 
się z małą prędkością. O 21.00 na „S 2” usłyszano 8 podwodnych wybuchów, 
co mogło świadczyć, że nieprzyjacielski konwój natknął się na postawione 
wcześniej miny. Po wykonaniu zadania wszystkie ścigacze (2 polskie 
i 3 brytyjskie) przystąpiły do formowania szyku. W trakcie tego manewru około 
godziny 00.25, już 6 października, jeden z brytyjskich okrętów staranował 
„S 2”, uszkadzając mu rufę. Mimo tego uszkodzenia, „S 2” samodzielnie 
powrócił o godzinie 01.30 do portu w Ramsgate. W następstwie odniesionych 
uszkodzeń ORP „S 2” na dłuższy czas stanął w stoczni dla dokonania 
koniecznych napraw. Po przywróceniu zdolności bojowej, „S 2” powrócił 
do zadań w Kanale La Manche, które w listopadzie 1942 roku sprowadzały się 
m.in. do kontroli własnych pól minowych i osłony brytyjskich okrętów 
trałujących pola minowe postawione przez Niemców. Zadania te - typowe 
dla okrętów działających w Kanale - przedzielane były ćwiczeniami, 
obejmującymi: holowanie, alarmy, rzucanie bomb głębinowych, ćwiczenia 
w manewrowaniu itp., jak również konieczne próby, zwłaszcza zespołu 
napędowego ścigacza. O tym, że sprawność silników była szczególnie ważna 
przekonała akcja z 12 grudnia, podczas której ORP „S 2” - właśnie ze względu 
na defekt silnika - zmuszony był powrócić do bazy. W trakcie przejścia z Dover 
do Ramsgate, 17 grudnia 1942 r., „S 2” został zaatakowany przez przelatujące 
nieopodal dwa niemieckie Messerschmitty. Sam też otworzył ogień. 
Ze względu na nieznaczną odległość (około stu metrów), zaobserwowano kilka 
trafień wrogich samolotów z działka Oerlikon 20 mm.

W październiku zakończył się tak chwalebny okres dowodzenia ścigaczem 
„S 2” przez por. mar. Eugeniusza Wciślickiego. Po nim tymczasowym dowódcą 
okrętu został - odkomenderowany za zgodą premiera Rządu RP i naczelnego 
wodza Polskich Sil Zbrojnych gen. broni Władysława Sikorskiego - jego 
dotychczasowy adiutant por. mar. Józef Ponikiewski.

Drugą połowę grudnia 1942 r. i pierwsze dni stycznia 1943 r. „S 2” 
spędził głównie na remontach. Jedyną odmianę stanowiły trzy akcje przeprowa
dzone w dniach 26-28 grudnia, gdy „S 2”, w towarzystwie bratniego „S 3” 
i ścigaczy Royal Navy, niszczył ogniem artylerii miny wytrałowane w Kanale.

W nowy, 1943, rok ORP „S 2” wszedł już pod nowym dowódcą, bowiem 
w grudniu - z rąk tymczasowego dowódcy por. mar. J. Ponikiewskiego29 - 
komendę objął por. mar. Witold Szuster.

Rok 1942 ścigacze Polskiej Marynarki Wojennej zakończyły znaczącym 
dorobkiem. W dorobku tym ważne miejsce - rozsławiające naszą „małą flotę 

29 Po służbie na ORP „S 2” powrócił do obowiązków adiutanta gen. broni W. Sikorskiego i razem 
z nim zginął w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru, 4 lipca 1943 r. Pochowany na Cmentarzu 
Lotników Polskich w Newark on Trent (Wielka Brytania).
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wielką duchem” - zajęła samotna walka ORP „S 2” z sześcioma niemieckimi 
ścigaczami w nocy z 21 na 22 czerwca. Do dzisiaj trwa ona w pamięci wielu 
Brytyjczyków i na kartach wydawanych tam książek, co - choćby ze względu 
na tradycje morskie tego kraju i dokonania Royal Navy - ma szczególną 
wymowę.
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RADARY NA ŚCIGACZACH POLSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ

Zagadnienie wyposażenia radiolokacyjnego polskich okrętów walczących 
u boku Royal Navy nie doczekało się do tej pory wyczerpującego 

opracowania. Próbę ogólnego przedstawienia zagadnienia podjął wiele lat temu 
Jacek Krzewiński1. Jeszcze mniej wiadomo o wykorzystaniu radarów 
na ścigaczach. Nieliczne artykuły właściwie nie podejmowały tego zagadnienia. 
Niniejszy materiał stanowi próbę wypełnienia tej luki. Ma także pozwolić 
na sprostowanie błędnej informacji zawartej w „Biuletynie Historycznym” 
nr 25, w artykule „Plany i rzeczywistość możliwości bojowych polskich 
ścigaczy”2. Zawarta tam informacja, jakoby ścigacz ORP „S 1” otrzymał 
w 1942 roku radionamiernik jest błędna. Użyty w cytowanych materiałach 
archiwalnych skrót R.D.F. nie oznaczał bowiem radionamiernika, lecz radar. 
W początkowym okresie Brytyjczycy stosowali akronim R.D.F. - Radio 
Direction Finder3 (właściwie: radionamiernik) m.in. dla zachowania w tajemnicy 
istnienie radaru4.

Rozmach działań niemieckich lekkich sił nawodnych w strefie kanału 
La Manche od początku wojny morskiej na zachodzie Europy powodował, 
że do ich zwalczania Brytyjczycy skierowali wszelkie dostępne siły, w tym 
wszelkiego rodzaju małe jednostki, jak ścigacze, czy trawlery. Niestety, 

1 J. Krzewiński, Radary morskie na polskich okrętach wojennych podczas II wojny światowej, 
„Modelarz” nr 11/1984, s. 22-23.

2 Por. Z. Kryger, Plany i rzeczywistość możliwości bojowych polskich ścigaczy, „Biuletyn 
Historyczny”, 2010 nr 25, s. 96-113.

3 Chociaż radar znajdował się w ostatnich przedwojennych latach w fazie wstępnego rozwoju, 
teoria i naukowe podwaliny niezbędne do powstania tego urządzenia zostały opracowane już 
w 1887 r. dzięki odkryciu przez Heinricha Hertza spektrum elektromagnetycznego. Zaledwie 
dekadę później Guglielmo Marconi opatentował projekt urządzenia do łączności bezprzewo
dowej. W niedługim czasie, dwie konkurencyjne firmy Marconi Company w Wielkiej Brytanii 
i Telefunken w Niemczech produkowały już urządzenia łączności dla wojska i na eksport. Stąd 
już niedaleko było do odkrycia zdolności odbijania fali radiowej od obiektów.

4 Również niemieckie określenie radaru Dezimeter-Telegraphie Gerat (urządzenie telegrafii 
decymetrowej) było bardzo mylące.
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ich załogi miały bardzo ograniczone możliwości poszukiwania przeciwnika. 
Siłą rzeczy, w początkowym okresie prowadzono wyłącznie obserwację 
wzrokową. Co więcej, bardzo często służba patrolowa pełniona była w warunkach 
nocnych. Brytyjczycy dość starali się w tej sytuacji wykorzystać możliwości 
stacji radiolokacyjnych, zarówno brzegowych jak i tych przenoszonych przez 
większe okręty. Uzyskiwane w ten sposób dane o jednostkach nieprzyjaciela 
przekazywano na ścigacze torpedowe i artyleryjskie. Wówczas kierowano je 
do akcji. Niestety, często zdarzało się, że uderzały one na przeciwnika już 
po wykonaniu przez niego swojego zadania5. Jednak w miarę postępującej 
miniaturyzacji urządzeń radiolokacyjnych, radary zaczęły torować sobie drogę 
także na pokłady małych jednostek nawodnych, w tym również polskich.

Powstanie brytyjskich radarów okrętowych

Wokół powstania brytyjskiego radaru od początku narosło wiele mitów. 
Jeden z nich głosił na przykład, że Niemcy weszli w jego posiadanie po 1940 roku 
dopiero w wyniku bojowego kontaktu z urządzeniem brytyjskim. Faktycznie 
jednak, zarówno Luftwaffe, jak i R.A.F. już na przełomie lat 20. i 30. dwudziestego 
wieku niezależnie od siebie prowadziły badania technologii radiolokacyjnej. 
Jednym z powodów, dla którego to właśnie Niemcy stosunkowo wcześnie 
podjęli prace również nad rozwojem radaru morskiego był fakt liczebnej 
i tonażowej przewagi Royal Navy nad Reichsmarine. Dzięki zdobyczom 
technologii radiolokacyjnej Niemcy zamierzali ją zniwelować. Nic więc 
dziwnego, że to właśnie oni skonstruowali prawdopodobnie najlepsze 
przedwojenne systemy radarowe. Już we wrześniu 1935 roku kierownik badań 
dr Rudolph Kiihnhold zademonstrował swój system dowódcy Kriegsmarine. 
Rezultaty były bardzo obiecujące. Stacja ustawiona na lądzie wykrywała okręt 
z odległości 12 mil morskich, natomiast z pokładu okrętu wykryto inną jednostkę 
na dystansie 5 mil morskich. Urządzenie, które początkowo otrzymało nazwę 
Dezimeter-Telegraphie Gerat (DeTe-Gerat) z czasem ewoluowało do postaci 
Seetakt przeznaczonego dla marynarki wojennej i Freya dla sił powietrznych. 
Radar Seetakt przeszedł próby okrętowe w 1937 roku, a już rok później został 
wykorzystany w warunkach quasi-bojowych na pokładzie okrętu liniowego 
„Admirał Graf Spee” podczas działań interwencyjnych w Hiszpanii6.

W tym samym czasie Brytyjczycy kontynuowali prace nad własnymi 
morskimi urządzeniami detekcyjnymi. Prowadzono je instalując m.in. 
w październiku 1936 roku pierwowzór radaru typu 79X na pokładzie tendra 

5 B. Lavery, ChurchilTs Navy. The ships, men and organisation 1939-1945, Londyn 2006, s. 250.
6 G. C. Clark, Deflating British radar myths of World War II, A research paper presented to The 
Research Department Air Command and Staff College, Montgomery 1997 r„ s. 16-18.
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HMS „Saltburn”7. Początkowo badania te prowadzono z wykorzystaniem anten 
rozciągniętych pomiędzy masztami8. Szybko stało się jasne, że rodzi to 
określone ograniczenia, gdyż takie dipole zajmowały sporo miejsca na okręcie. 
Dość wcześnie podjęto więc poszukiwania możliwości zbudowania anteny 
obrotowej. Udało się to osiągnąć (chociaż w bardzo ograniczonym zakresie) 
w postaci pojedynczej, ręcznie poruszanej, anteny złożonej z dwóch równoległych 
dipoli - nadawczego i odbiorczego. Po wprowadzeniu zmian, pierwsze dwa 
„seryjne” zestawy radarów oznaczone jako typ 79Y zostały zamówione do prób 
na okrętach bojowych w 1938 roku. Jeden zamontowano na krążowniku HMS 
„Sheffield” (przechodził próby od września 1938 r.), natomiast drugi na okręcie 
liniowym HMS „Rodney” (próby od stycznia 1939 roku)9. Rozróżnialność 
odległościowa tego urządzenia wynosiła ćwierć mili morskiej w zakresie 
do 24 mil morskich. W opinii Royal Navy ten radar został oceniony jako 
użyteczny wyłącznie do ostrzegania o zagrożeniu, lecz nie do określania 
położenia obiektu, mimo że posiadał wyświetlacz oscylacyjny. Antena była 
zasilana przez przewód koncentryczny, przez co jej obrót był możliwy nadal 
tylko w zakresie po 200° na każdą burtę10 11. Mimo tych ograniczeń radar typu 
79Y i jego kolejne wersje rozwojowe przez stosunkowo długi okres stanowiły 
podstawowe wyposażenie radiolokacyjne okrętów Royal Navy''. Przełomowe 
dla rozwoju urządzeń stosowanych w brytyjskiej marynarce wojennej okazało 
się wynalezienie w 1940 roku magnetronu synchronicznego, dzięki któremu 
poprawiono parametry wiązki radarowej, przez co m.in. polepszyła się znacząco 
rozróżnialność radaru w odległości i w namiarze. W marcu 1941 roku korweta 
HMS „Orchid” została wyposażona w prototypowy radar typu 271 pracujący 
na falach centymetrowych (częstotliwość 3030 MHz) o bardzo wąskiej wiązce, 
której wymiary kątowe wynosiły odpowiednio: 5° w płaszczyźnie poziomej 
i 20° w płaszczyźnie pionowej. Ten nowy radar pozwalał na wykrycie wynurzonego 
okrętu podwodnego z odległości 2,5 mili morskiej, a w zanurzeniu 
peryskopowym z odległości 6,5 kabla12. Tak dobre parametry spowodowały 
natychmiastowe zamówienie przez Admiralicję 350 sztuk tych urządzeń. 
Ten radar i jego modyfikacja - typ 272 zamontowane zostały na wielu 

7 Podczas pierwszej próby okręt został zatrzymany w odległości 7 mil morskich na SE od Nab 
Tower i skierowany dziobem na wschód. Samolot przelatywał na północ od tendra 
w odległościach 27-33 km na wysokości 1500 m. O.L. Ratsey, As we were. Fijty years ofASWE 
history 1896-1946, Portsdown 1974, s. 141.

8 Anteny nadawcza i odbiorcza zastosowane na HMS „Saltburn” były osobnymi, pojedynczymi 
dipolami zawieszonymi pomiędzy dwoma masztami w odległości 1,5 m od siebie i na 
wysokości ok. 22 m. O.L. Ratsey, op. cit., s. 141.

9 Amerykański radar morski przeszedł swój chrzest operacyjny w styczniu 1939 roku. R.M. Page, 
Powstanie radaru, Kraków 1967, s. 137.

10 Norman Friedman, Naval radar, Londyn 1981, s. 190-191.
11 W istocie, prace nad tym radarem były kontynuowane przez cały czas, a wszelkie zmiany 

na bieżąco wprowadzano do już wykorzystywanych bojowo egzemplarzy.
12 1 mila morska = 10 kabli = 1852 m
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okrętach13. Był także spotykany na polskich okrętach nawodnych. Radar ten był 
dość charakterystyczny. Plastikowa owiewka jego anteny, o ośmiokątnym lub 
okrągłym przekroju, wyglądała jak niewielka latarnia. Natomiast sama antena, 
nadal ręcznie obracana, miała kształt „podwójnego sera”. Jej przetworniki toru 
nadawczego i odbiorczego zamontowane były jeden nad drugim.

Jak prymitywnymi konstrukcjami były pierwsze radary wykorzystywane 
przez naszych marynarzy dowiedzieć się można m.in. ze wspomnień 
ówczesnego radarzysty ORP „Błyskawica” Józefa Miłobędzkiego:

„ Dwa nowe urządzenia radarowe umieszczono za nadbudówką dziobową 
w tzw. budce R.D.F. Anteny radarów obracano wówczas ręcznie, z budki 
R.D.F., przy pomocy koła w kształcie kierownicy, podobnej do kierownicy 
anteny radionamiernika, ze wskaźnikiem kata kursowego od 0 do 180 stopni na 
każdą z burt. Nie było też jeszcze ekranów w kształcie koła, lecz miały one 
kształt podłużnych, poziomo umieszczonych prostokątów, przez które po ich 
włączeniu przebiegała świetlista struga elektronów, wyskalowana w tysiącach 
jardów. Kręcąc ręcznie anteną obserwowało się ten liniowy ekran. Gdy 
świetlista, pozioma linia wybrzuszała się w którymś miejscu, co oznaczało 
odbicie się fali radiowej od obiektu, odczytywało się na ekranie odległość, zaś 
na kierownicy kąt kursowy wybrzuszenia, czyli wykrytego obiektu. Dane 
podawało się natychmiast przez telefon wewnętrzny na pomost bojowy 
i do dalmierza”'4.

Miłobędzki nie pozostawił także wątpliwości co do ich skuteczności:
„...przy pomocy radaru obserwacyjnego można było wykryć wysoki, 

stromy brzeg lądu z odległości najwyżej ośmiu, dziesięciu mil, a gdy Orkady 
ociekały woda po wielkiej ulewie, najbliższe masywy lądu o gładkich zboczach 
nie dawały żadnego echa, zaś te o krawędziach bardziej postrzępionych ledwie 
wywoływały na ekranach małe „brzuszki". Odbicia od fal (ang. clutter), które 
na współczesnym ekranie kolistym tworzą rozjaśnienia wokół środka ekranu, na 
dawnych ekranach liniowych występowały w postaci licznych spiczastych 
załamań, które nazywaliśmy „trawą”. Gdy wiał silniejszy wiatr i morze było 
bardziej pofalowane, „trawa” stawała się tak wysoka, że ginęły w niej 
„ brzuszki ”, których poszukiwaliśmy. Podczas sztormu „ trawa ” pokrywała cały 
ekran i tylko wyjątkowo odkryć można było wśród niej jakiś brzuszek. Toteż 
w świetle dnia i w warunkach dobrej widzialności różne większe i mniejsze 
obiekty dostrzegano z pomostu znacznie wcześniej, niźli echa tych obiektów 
mogły być wykryte w budce R.D.F. Natomiast podczas nocnych ciemności, albo 
w czasie mgły radary stawały się niezastąpione”15.

13 J. Krzewiński, op. cit., s. 23.
14 J. Miłobędzki, Pod znakiem radaru, „Morze” nr 1/1987, s. 28.
15 Ibidem, s. 29.
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W miarę permanentnie prowadzonych prac badawczych i modernizacyjnych, 
w ciągu całego okresu trwania wojny na okrętach Royal Navy znalazło 
zastosowanie kilkanaście typów radarów, często w rożnych odmianach. Z tej 
liczby okręty PMW zostały wyposażone w urządzenia typoszeregów: 286, 291, 
271; 272 i 28516.

Radary stosowane na polskich ścigaczach

Jednym z zasadniczych problemów, z którymi początkowo borykali się 
Brytyjczycy były spore gabaryty poszczególnych elementów systemu, 
w szczególności duże i ciężkie anteny pogarszające znacznie stateczność 
nosiciela. Niewystarczające były również: dokładność wskazań i zasięg 
urządzeń. Poszukiwania sposobów miniaturyzacji radarów doprowadziły jednak 
w 1940 roku do prób na pokładzie wodnosamolotu „Walrus”. Ich wyniki nie 
były szczególnie zadowalające, jednak urządzenie miało stosunkowo nieduże 
gabaryty. Z tego powodu nadawało się więc także do zastosowania 
na mniejszych okrętach. Za najważniejszą zaletę nowego zestawu Admiralicja 
uznała właśnie możliwość szybkiego (do 7 dni) zamontowania na niewielkich 
nawet jednostkach, zajmowanie małej przestrzeni, a także możliwość masowej 
produkcji. Antenę stanowiła prostokątna rama z jednym nadawczym dipolem 
typu Yagi zwróconym w kierunku dziobu jednostki oraz dwoma odbiorczymi, 
rozwartymi w kierunku burt okrętu (rys. 1).

Rys. 1. Antena radaru 286
Źródło: J. Krzewiński, Radary morskie na polskich okrętach wojennych podczas II wojny światowej, 

„Modelarz" nr 11/1984, s. 22.

16 J. Krzewiński, op. cit., s. 22-23.
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Co więcej, do jej montażu na okręcie był potrzebny dźwig. Na pierwsze 
ścigacze trafiła uproszczona wersja tego radaru - 286PU z nieruchomym 
zestawem dipoli. Ta nieruchoma antena stanowiła istotne ograniczenie 
taktyczne. Okręt musiał bowiem zmieniać kurs, aby pokryć wiązką radaru 
pozostałe sektory poszukiwania17. Wizualnie antena radaru typu 286PU różniła 
się od wersji pierwotnej - 286. Zamiast na wspomnianej ramie, dipole były 
mocowane na trójramiennym przedłużeniu masztu. Dipol nadawczy 
umieszczony był na szczycie masztu, natomiast dipole odbiorcze nieco poniżej 
na ramionach tworzących kąt 140°. Mimo zamontowania tej anteny jako 
przedłużenia masztu, zasięgi wykrycia nadal pozostawiały wiele do życzenia. 
Wynosiły od 1,25 do 4 mil morskich dla celów nawodnych i nieco ponad 10 mil 
morskich dla samolotów. To właśnie ten parametr był najbardziej krytykowany, 
zaniżając wartość bojową całego urządzenia. Radary serii 286 weszły 
do powszechnego użytku już w 1942 roku. Na ścigaczach Coastal Forces znalazły 
się rok później. Jednak już w 1944 roku zastąpiły je radary typoszeregu 291, 
a dokładnie typu 291 U. Ta wersja radaru charakteryzowała się nieco lepszym 
zasięgiem wykrywania, zwłaszcza celów powietrznych, wynoszącym ok. 30 mil 
morskich oraz 5,5 mili morskiej dla celów nawodnych. To urządzenie stanowiło 
rozwinięcie podstawowej wersji typu 291, który wszedł do operacyjnego 
wykorzystania już w 1942 roku i w ciągu dwóch lat znalazł się niemal 
na wszystkich brytyjskich niszczycielach i okrętach eskortowych. Pracował 
na częstotliwości 214 MHz. W przeciwieństwie do poprzednika, radaru typu 286, 
standardowo posiadał lżejszą, obrotową antenę nadawczo-odbiorczą. Stanowiły 
ją dipole zamontowane na ramieniu o kształcie krzyża (rys. 2).

Rys. 2. Antena radaru 291
Źródło: J. Krzewiński, Radary morskie na polskich okrętach wojennych podczas II wojny światowej, 

„Modelarz" nr 11/1984, s. 22.

17 N. Friedman, op. cit., s. 195-196.
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Moc impulsu wynosiła 100 kW, a zasięgi wykrywania odpowiednio: 8,5 mili 
morskiej dla pancernika, 3 mile morskie dla okrętu podwodnego i 30-35 mil 
dla samolotów18. Nie wymagał przy tym tak dużej pojemności kadłuba 
dla rozmieszczenia poszczególnych bloków.

Dla jednostek Coastal Forces i trałowców opracowano jego wersję - 291U 
z anteną zamontowaną na stałe, składającą się z dwóch dipoli Yagi 
umieszczonych jeden nad drugim. Antena umieszczona na wysokości 6 metrów 
pozwalała na wykrycie okrętu liniowego z odległości 4,5 mili morskiej, 
niszczyciela z 3 mil morskich, okrętu podwodnego z 15 kabli. Natomiast zasięgi 
wykrycia samolotów wynosiły odpowiednio: lecących na wysokości 
3000 metrów - 15 mil morskich, 1500 metrów - 22 mile morskie, 300 metrów - 
12 mil morskich.

Niewystarczająca wysokość zawieszenia anteny zawsze pozostawała 
największym ograniczeniem taktycznym jednostek Coastal Forces. Przez długi 
czas alianci korzystali ze specyficznego, okrętowego systemu poszukiwania 
i naprowadzania. W rejonie Kanału Angielskiego, zwłaszcza w okresie 
poprzedzającym lądowanie w Normandii, na morze kierowano niszczyciele 
eskortowe (fregaty), które rozstawione w sześciomilowych interwałach 
pokrywały swoimi stacjami radiolokacyjnymi akwen położony daleko 
od własnych brzegów. Do każdego z tych okrętów kierowano dwie lub więcej 
grup ścigaczy torpedowych i artyleryjskich zachowujących ciszę radiową 
i radiolokacyjną. Dane o zbliżających się siłach nieprzyjaciela wypracowane 
na pokładzie niszczyciela eskortowego (fregaty) przez obsadę pod kierunkiem 
oficera dowodzącego (Control Officer) były przekazywane na ścigacze, które 
w zależności od jego dyspozycji przystępowały do ataku. Na zastosowanie 
takiego systemu wykrywania i ataku, a jednocześnie maskowania działań 
własnych ścigaczy, wpływał również fakt, że Niemcy dość wcześnie 
zastosowali na swoich okrętach urządzenia ostrzegające o opromieniowaniu 
przez radar przeciwnika19. Informacje o zespołowych akcjach prowadzonych 
pod kontrolą fregat, czy niszczycieli eskortowych odnaleźć można także 
w posiadanych w Muzeum marynarki Wojennej w Gdyni źródłach. Kronika 
ścigacza „S 5” poświadcza tego typu akcje przeprowadzone wspólnie z HMS 
„Stayner” (2/3 listopada 1944 roku), HMS „Thornborough” (11/12 listopada 
1944 roku), poprzedzone ćwiczeniami z HMS „Curzon” (1 listopada 1944 roku) 
i ORP „Krakowiak” (6 listopada 1944 roku)20.

Analizując wyposażenie ścigaczy brytyjskich wydaje się słusznym 
twierdzenie, że na polskich ścigaczach znalazły zastosowanie odmiany dwóch 
radarów stosowanych przez całe siły Coastal Forces, a mianowicie nich: typ 
286PU i 291U. Jednak ich identyfikacja na pierwszych polskich ścigaczach: 

18 O. L. Ratsey, op. cit., s. 148.
19 David Cobb, HM MTB / Vosper 70ft, „Warship profiles” nr 7, Windsor 1971, s. 163.
20 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (dalej: AMMW), sygn. 285K, Kolekcja 

Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Kronika ścigacza „S.5”, s. 16.
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„S 1”, „S 2”, „S 3” i „S 4” rodzi pewne wątpliwości. Faktycznie nie wiadomo 
bowiem jakie urządzenia pierwotnie zostały zamontowane lub, czy w ogóle 
stanowiły wyposażenie tych okrętów.

Kronika ścigacza ORP „S 1”, pod datą 3 lutego 1943 roku wymienia 
po raz pierwszy dwukrotne ćwiczenia z R.D.F. W kolejnych dniach miesiąca 
„S 1” prowadził kolejne próby w radarem (R.D.F.), odpowiednio: 10, 13, 18, 21 
i 22 lutego21. W dalszej części nie wspomina się już niestety nigdzie 
o prowadzeniu ćwiczeń, czy o jakichkolwiek zdarzeniach związanych 
z zainstalowanym urządzeniem radiolokacyjnym. Domniemywać więc należy, 
że luty 1943 roku był momentem, w którym radar pojawił się po raz pierwszy 
na okręcie i przeszedł stosowne próby morskie. Było to na tyle istotne 
wydarzenie dla okrętu, że zostało udokumentowane w kronice. W świetle 
zapisów faktem bezspornym jest zamontowanie tego urządzenia. Nie wiadomo 
natomiast, o który wariant radaru chodzi. Najprawdopodobniej był to właśnie 
typ 286PU. Jak zostało bowiem wcześniej wspomniane, 1943 był rokiem, 
w którym zostały one wprowadzone na wyposażenie jednostek Coastal Forces.

Znamienne, że kroniki trzech kolejnych ścigaczy: „S 2”, „S 3” i „S 4” 
nie zawierają żadnych informacji o montażu, czy też wykorzystaniu radaru. 
Nawet w dość szczegółowym wykazie wyposażenia zdejmowanego z „S 2” 
w momencie wycofania okrętu z linii brak jakiejkolwiek informacji o obecności 
radaru22. Również dostępne fotografie nie pozwalają na stwierdzenie, 
czy otrzymały one jakiekolwiek wyposażenie radiolokacyjne. To zastanawiające, 
gdyż „S 1” wypierał zaledwie 7,5 tony więcej niż „S 2” i „S 3”. Być może 
jednak te ostatnie, przy wyporności pełnej w granicach 31 ton („S 1” ok. 38,5 tony) 
były po prostu zbyt małe, aby pomieścić wewnątrz kadłuba wszystkie elementy 
systemu. Pewne wątpliwości mogą budzić relacje dowódców obu okrętów. 
Zarówno ppor. mar. Maciej Bocheński w swoim sprawozdaniu z nocnej akcji 
16/17 stycznia 1942 roku23 jak i por. mar. Eugeniusz Wciślicki w meldunku 
z akcji z 11/12 września 1942 roku24 powołują się na dane o pozycji jednostek 
nieprzyjaciela udokumentowanych na podstawie R.D.F. W tych meldunkach nie 
ma jednak żadnej informacji świadczącej wprost o tym, że wspomniane dane 
pozyskano za pomocą własnej, pokładowej stacji radiolokacyjnej. 
Najprawdopodobniej więc oba ścigacze nie posiadały żadnego radaru tym 
bardziej, że jak wspomniano wcześniej, źródła milczą na ten temat.

21 AMMW, sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Kronika ścigacza „S.l”, s. 8.
22 W pomieszczeniu złożono zakonserwowane: armatę 20 mm Oerlikon oraz 2 w.k.m. kal.

12,7 mm. Pozostałą amunicję, rakietnice, rakiety i benzynę zdano władzom brytyjskim. 
Radiostację zamknięto komendantowi załogi konserwacyjnej ORP „Wilk”. Natomiast sprzęt 
ruchomy, według inwentarza przejęła Składnica Intendencka Marynarki Wojennej. AMMW, 
sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Kronika ścigacza „S.2”, s. 49.

23 Z. Wojciechowski, Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Zbiór dokumentów. Tom 1, 
Gdynia 1999, s. 424.

24 Ibidem, s. 426.

82



RADARY NA ŚCIGACZACH POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Biorąc pod uwagę wyporność jednostek, zastanawiający jest jednak 
całkowity brak informacji związanych z wykorzystaniem radaru na ścigaczu 
„S 4” (50 ton wyporności pełnej). W świetle posiadanych informacji 
źródłowych trudno ustalić, czy okręt w ogóle go posiadał. Chociaż Polska 
Marynarka Wojenna przejęła go w połowie 1943 roku (czyli w czasie, gdy 
na „S 1” radar był już zamontowany) okręt mógł nie otrzymać tego 
wyposażenia. Na dostępnych w intemecie zdjęciach pochodzących ze zbiorów 
Imperial War Museum25 widać, że jednostki typu British Power Boat 71'6", 
do którego należał „S 4”, w służbie Royal Navy posiadały radary (MTB 449, 

MTB 447). Bez dotarcia do innych źródeł dotyczących służby ścigacza „S 4” 
rozwikłanie tej zagadki nie będzie możliwe.

Najłatwiejsza natomiast jest identyfikacja wyposażenia radiolokacyjnego 
serii sześciu ścigaczy zmodyfikowanego projektu Vosper 1943 (od „S 5” do 
„S 10”) przejętych przez Polską Marynarkę Wojenną w okresie od maja 
do października 1944 roku. W kronice praktycznie każdego z tych okrętów 
widnieją stosunkowo liczne zapisy świadczące wprost, lub pośrednio 
wskazujące na ćwiczenia z radarami, m.in.:

„S 5”- 10.10.194426;
„S 6” - 27/28.07, 31.07; 02.08.194427;
„S 8” - 16.10; 25.10; 31.10.194428;
„S 9” - 15,12; 18.12; 19.12; 28.12; 30.12.194429.
Poza doskonaleniem standardowych procedur poszukiwania za pomocą 

tych urządzeń realizowano także epizody nocnego ataku torpedowego z ich 
wykorzystaniem. Informacji poświadczających fakt, iż radary stanowiły 
wyposażenie tych nowoczesnych ścigaczy dostarczają także liczne fotografie, 
na których wyraźnie widoczne są anteny. Z analizy tego materiału zdjęciowego 
wynika, że były to radary typu 291U (fot. 1). Najprawdopodobniej okręty były 
wyposażone w te urządzenia już w momencie rozpoczęcia służby liniowej30. 
Potwierdzają to m.in. zdjęcia z prób stoczniowych „S 7” (z numerem bocznym 
426)31. Oznacza to, że radar stanowił już wówczas standardowe wyposażenie 
nowo wprowadzanych do służby jednostek Coastal Forces, w tym polskich 
ścigaczy.

25 Chodzi o fotografie o numerach: FL 25663, A 25313; http://www.iwm.org.uk, z 16.07.2013 r.
26 AMMW, sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Kronika ścigacza „S.5”, s. 14.
27 AMMW, sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Kronika ścigacza „S.6”, s. 16.
28 AMMW, sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Kronika ścigacza „S.l”, s. 3.
29 AMMW, sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Kronika ścigacza „S.l”, s. 3-4.
30 Nocne ćwiczenie w strzelaniu torpedowym wykonano na ORP „S 6” wykonano 27/28 lipca 

1944 roku, a podniesienie polskiej bandery na okręcie miało miejsce 10 lipca tego roku, czyli 
zaledwie dwa tygodnie wcześniej (AMMW, sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego- 
-Zaremby. Kronika ścigacza „S.6”, s. 3).

31 AMMW, sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Zbiór fotografii.
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Fot. 1. Ścigacz „S 7” podczas prób morskich (widoczna antena radaru 291 U) 
Źródło: AMMW, sygn. 285K, Kolekcja Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremby. Zbiór fotografii.

Podsumowanie

Wyposażenie radioelektroniczne polskich okrętów podczas drugiej 
wojny światowej nie zostało do tej pory szczegółowo opisane. Nie pozwalają na 
to m.in. nieliczne źródła, a pozycje znanych i cenionych autorów zagranicznych 
(w większości niemal zupełnie pomijające wkład sojuszniczych flot w walkach 
na morzu) nie zawsze są dostępne na polskim rynku. Co ciekawe, również 
polscy badacze nie podejmowali się opracowania tego tematu w wyczerpujący 
sposób. Jednak, ze względu na fakt, iż okres wojny to czas dynamicznego 
rozwoju konstrukcji m.in. brytyjskich radarów okrętowych wykorzystywanych 
również na okrętach PM W wydawało się słusznym podjęcie tej tematyki. 
To nowatorskie urządzenie, którego istnienie przez długi czas było 
utrzymywane w tajemnicy, zrewolucjonizowało w krótkim czasie taktykę 
prowadzenia działań na morzu. Tym bardziej istotne wydaje się podkreślenie 
faktu, że polscy marynarze praktycznie od początku istnienia radaru mieli z nim 
kontakt i wykorzystywali w walce.

Wypada żywić nadzieję, że niniejszy artykuł pozwolił w jakimś stopniu 
wypełnić powszechny brak informacji, przynajmniej w odniesieniu do najmniej
szych jednostek bojowych służących na Zachodzie podczas II wojny światowej - 
ścigaczy artyleryjskich i torpedowych.
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Nie wszystkie jednostki, być może ze względu na nieduże wymiary, 
zostały wyposażone we wczesne wersje radarów. Jednak w odniesieniu 
do okrętów wchodzących do służby pod koniec wojny, radar stawał się już 
standardowym elementem systemu bojowego.

Wart podkreślenia jest również fakt, że udostępnienie Polakom radarów 
świadczy, że Brytyjczycy sumiennie wywiązywali się z warunków dwustronnej 
umowy z 18 listopada 1939 roku, wyposażając okręty sojuszniczej floty 
w urządzenia montowane w tym samym czasie na własnych jednostkach.
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Kmdr por. dr Jarosław KROPLEWS KI

ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE 
W REGULAMINACH SŁUŻBY NA OKRĘTACH

Od chwili utworzenia morskiego rodzaju sił zbrojnych w listopadzie 
1918 r. niezwykle ważną rolę odgrywała w nim działalność 

oświatowo-wychowawcza. To ona stanowiła uzupełnienie procesu szkolenia 
kadry i marynarzy, a jej podstawowym celem było poszerzenie wiedzy, 
kształtowanie świadomych postaw obywatelskich oraz rozwijanie 
zainteresowań kulturalnych. Czyli tych wszystkich elementów, które wpływały 
na wychowanie personelu Marynarki Wojennej. Bezpośredni wpływ 
na formułowanie głównych kierunków i obszarów działalności oświatowo- 
-wychowawczej miały uwarunkowania polityczne i gospodarcze kraju, 
co znajdowało odbicie w aktach normatywnych opracowywanych przez 
instytucje centralne wojska i przesyłanych do realizacji w poszczególnych 
rodzajach sił zbrojnych.

Dokumentem, który regulował, i do chwili obecnej reguluje, w MW tok 
życia na jednostkach pływających jest „Regulamin Służby na Okrętach” 
(RSO)'. Poza zagadnieniami odnoszącymi się do szeroko pojętej organizacji 
i zasad funkcjonowania okrętu i jego załogi, zawierał również zapisy dotyczące 
prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej1 2.

Jak słusznie zauważył prof. Jerzy Przybylski: „...pewną specyfiką 
tej działalności było to, że wykonywano ją w ciasnych pomieszczeniach 
okrętowych, co znacznie utrudniało jej prowadzenie oraz obniżało jej efekty, 
a także fakt, że prowadzono ją na niektórych okrętach (głównie szkolnych lub 

1 Pierwszym regulaminem polskiej floty wojennej były artykuły morskie zwane „ Ordynacją”. 
Zostały one ogłoszone przez Zygmunta Augusta 31 maja 1571 r. Zawierały 28 rozdziałów oraz 
rotę przysięgi i określały szczegółowo m.in. zadania kapitanów, obowiązki załogi, dyscyplinę 
i kary na okręcie oraz zasady podziału zdobyczy. G. Piwnicki, B. Zalewski, Marynarka Wojenna 
dziejach Polski. Studium historyczno- polityczne, Gdynia 2006, s. 60.

2 Nazwa „działalność oświatowo-wychowawcza” funkcjonowała w okresie międzywojennym 
i w czasie II wojny światowej. W latach istnienia Polski Rzeczypospolitej Ludowej nazywano ją 
„pracą polityczno-wychowawczą”, a następnie „partyjno-polityczną”, by po transformacji 
ustrojowej w 1989 r. powrócić częściowo do jej pierwotnej nazwy - „ praca wychowawcza”.
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pełniących dozór bojowy) znajdujących się na morzu, z dala od kraju, podczas 
długotrwałych rejsów szkoleniowych i bojowych, połączonych z wejściem 
do portów zagranicznych.. ,”3.

W „Regulaminie morskim”, wprowadzonym do użytku służbowego 
w 1924 r. przez wiceadmirała Kazimierza Porębskiego4, za działalność 
oświatowo-wychowawczą i kulturalną na okręcie odpowiadał dowódca. Był on 
zobowiązany do dbałości o rozwój kultury i oświaty wśród podwładnych, a jego 
zastępca do dostarczania załodze „...w miarę środków okrętowych, zdrowej 
rozrywki”5. Obowiązkiem pozostałych oficerów było uczestniczenie w pracy 
oświatowo-kulturalnej z załogą6. 7 maja 1932 r. szef Kierownictwa Marynarki 
Wojennej kontradmirał Jerzy Świrski7 wprowadził do Polskiej Marynarki 
Wojennej „Regulamin służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej”8. Zgodnie 
z artykułami 211 i 392 za działalność oświatowo-wychowawczą odpowiadali 
dowódcy okrętów. Z kolei za organizację tej pracy i udział w niej załogi 
odpowiedzialny był, wyznaczony rozkazem dowódcy okrętu, dowódca oddziału 
okrętowego, który za wyniki swojej pracy odpowiadał tylko przed dowódcą9. 
Natomiast za utrzymanie obowiązku i ducha żołnierskiego wśród załogi 
odpowiedzialny był zastępca dowódcy okrętu, a przed nim - oficerowie 
oddziałów10.

Zgodnie z zarządzeniem nr 13 szefa KMW z 14 lipca 1934 r. dowódcy 
okrętów, na okrętach posiadających więcej niż dwóch etatowych oficerów, 
wyznaczali oficera oświatowego, a na okrętach, na których było dwóch i mniej 

3 J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL w latach 1956-1980 (studium historyczno-wojskowe), 
Zeszyty Naukowe AMW, 1996, s. 87.

4 Kazimierz Włodzimierz Porębski - szef Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1922-1925. 
Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (dalej: AMMW), Karta informacyjna oficerów - 
Kazimierz Porębski. Szerzej: Kadry morskie Rzeczypospolitej, Polska Marynarka Wojenna, 
Korpus Oficerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawicki, Gdynia 1996, s. 415-416.

5 Regulamin morski, Warszawa 1924.
6 Ibidem, s. 8 i 23. Obarczenie odpowiedzialnością wszystkich oficerów na okręcie za prowadzenie 

działalności oświatowo-wychowawczej było zgodne z obowiązującym wówczas rozkazem 
specjalnym nr 7 z 2 lutego 1921 r. O rozszerzeniu służby oświatowo-kulturalnej na wszystkich 
oficerów. Dla oficerów, od podporucznika począwszy, organizowano kursy oświatowo- 
-metodyczne. Ich organizatorem były dowództwa okręgów korpusów. Oficerowie PMW, którzy 
mieli ukończoną szkołę średnią, kierowani byli do Torunia, który był siedzibą DOK nr VIII. 
Czas trwania kursu wynosił trzy miesiące i był podzielony na dwa okresy: pierwszy, nazwany 
przygotowawczym był typowym kursem języka polskiego (polonistycznym) oraz drugi, 
stanowiący właściwy kurs oświatowy. Oficerów starszych kierowano na kursy oświatowo- 
-informacyjne. J. K. Sługocki, Wychowanie w Marynarce Wojennej II Rzeczypospolitej 
(1918- 1939), Słupsk 2003, s. 106.

7 Jerzy Włodzimierz Świrski - szef KMW w latach 1925-1947. Archiwum Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskigo w Londynie (dalej: AIPMS), Zeszyt ewidencyjny 
Jerzego Świrskiego. Szerzej: M. Graczyk, Admirał Świrski, Gdańsk 2007.

8 Regulamin służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1932.
9 Ibidem, s. 121.
10 Ibidem, s. 75, 119.
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oficerów, podoficera oświatowego11. Wyznaczając kadrę do objęcia tych 
stanowisk dowódcy byli zobowiązani brać pod uwagę przygotowanie 
specjalistyczne kandydatów obejmujące: umiejętności organizatorskie, wiedzę 
pedagogiczną, psychologiczną i humanistyczną12. Praktycznie obowiązkami tymi 
obarczano zazwyczaj młodych oficerów, niedoświadczonych i nie posiadających 
odpowiedniego wykształcenia specjalistycznego, które pozwalałoby im 
na prowadzenie tej działalności na odpowiednim poziomie merytorycznym. 
Oficerowie realizując codzienne obowiązki służbowe na okrętach, wynikające 
z zakresów zadań, nie mieli czasu na rzetelne prowadzenie pracy oświatowo- 
-wychowawczej.

W czasie II wojny światowej organizacja okrętowego życia opierała się 
na RSO z 1932 r. W Zarządzeniu szefa KMW Nr 18 z 7 października 1943 r.13, 
wiceadmirał Jerzy Świrski14 przypomniał o zapisach w „Regulaminie”, 
odnoszących się do prowadzenia działalności wychowawczej15.

W tworzonej pod egidą ZSRR Marynarce Wojennej, znowelizowane RSO 
wprowadzono rozkazem marszałka Michała Roli-Źymierskiego16 w dniu 
10 lutego 1947 r.

Zgodnie z nim „...za stan moralno-polityczny załogi odpowiedzialny był 
dowódca okrętu, który musiał osobiście uczestniczyć w jej szkoleniu 
politycznym”17. W odróżnieniu od poprzednio obowiązującego RSO pojawił się 
zapis, że „...na okręcie, którego skład przewiduje Z-cę D-cy Okrętu do spraw 

11 CAW, sygn. I. 300.21.103. Dziennik zarządzeń nr 13 KMW z 14 lipca 1934 r„ dz. I, poz. 1. 
Instrukcja ustalająca działania i gospodarkę Biura Wydawniczo-Oświatowego KMW; 
por. Instrukcja o pracy o oświatowo-kulturalnej i wychowawczej w wojsku, Wyd. MSWojsk., 
Warszawa 1931, s. 2.

12 J. K. Sługocki, op. cit., s. 105.
13 AIPMS, Akta KMW, sygn.R.107. Dziennik Żarz. Szefa KMW Nr 18 z 7 października 1943 r. 

Stanisław Mariusz Piaskowski podał , że zarządzenie to ukazało się 1 października 1943 r. 
S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Albany, N.Y., t. 2, s. 112.

14 Jerzy Włodzimierz Świrski - szef KMW w latach 1925-1947. AIPMS, Zeszyt ewidencyjny 
Jerzego Świrskiego. Szerzej: M. Graczyk, Admirał Świrski, Gdańsk 2007.

15 Regulamin..., s. 75, 119.
16 Michał Rola-Żymierski, vel Michał Żymierski, vel Michał Żymirski; ps. Rola, Morski, 

wł. Michał Łyżwiński, minister obrony narodowej w latach 1945-1949 i przewodniczący 
Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, Marszałek Polski. Wielka Encyklopedia Powszechna, 
Warszawa 2005, s. 576.

17 Regulamin..., s. 21.
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polit.-wych. [polityczno-wychowawczych]18 winien być Z-ca D-cy Okrętu 
do spraw polit.-wych., a obowiązki i uprawnienia z.d.o. pol.-wych. reguluje 
statut of. pol.-wych. WP19 oraz oddzielne instrukcje i zarządzenia”20.

Z.d.o polit.-wych. „...był najważniejszym z zastępców d.o na okręcie”21. 
Zgodnie z pkt. 70 i 71 dowódca okrętu wspólnie z z.d.o polit.-wych. 
„...kwalifikowali podwładnych, oficerów i szeregowych do odznaczeń 
i awansów w nakazanych terminach”. Podobne zapisy dotyczyły zastępcy 
dowódcy zespołu ds. polit.-wych.22. W części I „Postanowienia wstępne” podano, 
że „...postanowienia statutu of. pol.-wych. WP obowiązują na wszystkich 
okrętach i statkach Marynarki Wojennej oraz na wszystkich statkach 
wynajętych lub zajętych dla celów Marynarki Wojennej”23. Poza powyższymi, 
lakonicznymi zapisami nie podano zakresu innych obowiązków oficerów 
polit.-wych. na okręcie, ani nie określono najważniejszych zadań jakie miały 
być przez nich realizowane w zakresie działalności wychowawczej. 
Charakterystyczną cechą tego regulaminu było to, że zawarto w nim również 

18 Oficerowie polityczno-wychowawczy zostali powołani w 1943 r., kiedy to rozkazem nr 1 DP 
z 14 maja powołano Wydział Oświatowy, którego stanowiska były obsadzane przez 
przybywających stopniowo do jednostki przedwojennych działaczy komunistycznych 
i przedstawicieli polskiej lewicy. Oficerów tych dobierano z pominięciem kwalifikacji 
wojskowych kandydata. Większość z nich stanowili cywile i tylko niewielki procent z nich 
posiadał stopnie podoficerskie. Przeprowadzono więc trzymiesięczne, przyśpieszone kursy, 
po których stawali się oficerami. To oni jako pierwsi kształtowali oblicze polityczne i moralne 
powstających oddziałów i pododdziałów, zgodnie z wytycznymi Stalina. Żeby upozorować 
niezależność od kremlowskiej administracji starano się, przynajmniej na początku, eksponować 
narodowy charakter nowo formowanych jednostek wojskowych, odwołując się do wzorców 
przedwojennej Armii Polskiej. Dlatego na początku oficerowie tego aparatu funkcjonowali 
jako oficerowie oświatowi. Od sierpnia 1943 r. jako oświatowo-wychowawczy, od listopada 
1943 r. polityczno-wychowawczy, a od listopada 1949 r. jako oficerowie polityczni. Z. Berling, 
Wspomnienia, t. 3, Wolność na przetarg, Warszawa 1991, op. cit., s. 68. I. Blum, Z dziejów 
aparatu politycznego Wojska Polskiego, Warszawa 1957, s. 63.

19 Statut formułował główne zadania aparatu polityczno-wychowawczego do których należało: 
„...wychowanie żołnierzy w duchu patriotyzmu, miłości Ojczyzny i swojego narodu oraz 
gotowości złożenia życia za Ojczyznę; wpajanie nienawiści do hitlerowców, a zarazem 
krzewienie szczerej przyjaźni i braterstwa broni z państwami demokratycznymi, z którymi rząd 
Rzeczypospolitej utrzymuje stosunki sojusznicze (w pierwszym rzędzie z wielkim sąsiadem 
wschodnim Polski - Związkiem Radzieckim i jego armią); rozwijanie w wojsku przywiązania 
do szczerej demokracji, umacniania poczucia jedności z narodem w dążeniu do reform, 
postępu, szczęścia i wielkości; krzewienie dyscypliny, rozwijanie żołnierskich uczuć 
poszanowania przełożonych i dowódców, rycerskości i koleżeństwa, pobudzanie ambicji, 
godnego zachowania się na każdym miejscu”. Organizacja i działania bojowe LWP, praca 
zbiorowa, Warszawa 1973, t. IV, s. 354-356.

20 Regulamin Służby na Okrętach Rzeczypospolitej Polskiej, Gdynia 1947, s. 58.
21 Ibidem, s. 60.
22 Ibidem, s. 231.
23 Ibidem, s. 1.
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zapisy dotyczące praktyk religijnych24. Wprowadzało to swoisty dualizm 
w prowadzeniu działalności wychowawczej i walkę ideologiczną o podział 
„marynarskich dusz”. Późniejsze nowelizacje RSO nie przewidywały już 
prowadzenia działalności duszpasterskiej na pokładach okrętów.

Wyznaczenie na stanowisko ministra Obrony Narodowej w listopadzie 
1949 r. radzieckiego marszałka Konstantego Rokossowskiego25 rozpoczęło 
proces jawnej sowietyzacji Wojska Polskiego, w tym i Marynarki Wojennej. 
Zgodnie z rozkazem personalnym MON nr 643 z 7 września 1950 r. dowódcą 
MW został kontradmirał Wiktor Czerokow26. Przyjęto nowe programy 
szkolenia oparte na wzorach radzieckich. 16 czerwca 1951 r. wprowadzono 
rozkazem nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej zmieniony „Regulamin 
Służby na Okrętach”, będący dosłownym tłumaczeniem radzieckiego27. 
Wykreślono w nim tradycyjnie polskie zwyczaje i obyczaje, a wprowadzono 
radzieckie28. W tekście znalazły się między innymi punkty mówiące 
o konieczności „...wysokiej czujności politycznej, zabezpieczającej okręt przed 
przenikaniem nań szpiegów i dywersantów”. Wszystkie te posunięcia były 
odbierane jako kolejny krok do utraty narodowego charakteru MW.

Regulamin był podzielony na dwie części: pierwsza dotyczyła służby 
bojowej okrętu, a druga służby codziennej. Precyzyjniej, w porównaniu 
z poprzednim RSO, określono zakres obowiązków zastępcy dowódcy 
ds. politycznych (dalej: z.d.o polit.), znacznie go rozbudowano, a ponadto 
wskazano cel pracy politycznej prowadzonej w warunkach walki29. Głównym 

24 W punkcie 677 RSO zapisano, że „...codziennie rano, o ile warunki atmosferyczne i stan morza 
na to pozwalają, po odśpiewaniu Roty, przeprowadza się na okręcie zbiórkę pragnących wziąć 
udział we wspólnej modlitwie”, a w pkt. 678. zapisano: „Na okręcie, na którym znajduje się 
kapelan, w niedzielę i święta odprawia się nabożeństwo, w stosownym do tego pomieszczeniu. 
Na okręcie, na którym nie ma kapelana, d.o. podczas postoju w porcie powinien dać możność, 
za wyjątkiem wachty, wysłuchania nabożeństwa na lądzie. Podoficerowie i marynarze udający 
się do kościoła udają się w szyku zwartym”. Ibidem, s. 173.

25 Konstanty Rokossowski - minister obrony narodowej PRL w latach 1949-1956. Wielka 
Encyklopedia PWN pod red. Jana Wojnowskiego, Warszawa 2004, s. 420; szerzej: W. Białkowski, 
Rokossowski. Na ile Polak, Warszawa 1994.

26 AMW, sygn. 207/2, k. 563-565. Wiktor Czerokow - urodzony 10 października 1907 r. 
w Ordubadzie. W trakcie II wojny światowej dowódca Ładoskiej Flotylli Wojennej, w latach 
1950-1953 dowódca polskiej Marynarki Wojennej, od 1960 do 1970 szef Katedry Sztuki 
Operacyjnej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. Zmarł 28 lutego 1995 r. 
w Moskwie. W. Pater, Admirałowie 1918-2005, Gdynia 2006, s. 52-53.

27 Regulamin służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej, Gdynia 1951.
28 Tak jak w MW ZSRR wprowadzono 3-letnią zasadniczą służbę wojskową nowe kroje 

mundurów wzorowane na krojach radzieckich, w tym mundury galowe i letnie w białym 
kolorze. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980.Zarys 
dziejów, Warszawa 1992, s. 195.

29 Regulamin służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej, Gdynia 1951, część I, Służba bojowa 
okrętu, s. 43.
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zadaniem z.d.o. polit. było wychowanie polityczne całej załogi okrętu. Do jego 
obowiązków należało:

- organizowanie i prowadzenie pracy politycznej, wzmacniającej dyscyplinę 
wojskową i stan moralno-polityczny załogi oraz zapewniającej wysoką 
gotowość bojową okrętu, doskonałe opanowanie środków bojowych 
i troskę o cały sprzęt okrętowy;

- osobista praca nad wychowaniem marynarzy, podoficerów i oficerów 
w duchu bezgranicznego oddania ojczyźnie i władzy ludowej, nieugiętego 
dotrzymania przysięgi wojskowej, bezwzględnego wykonania rozkazów 
przełożonych i postanowień regulaminów;

- wychowanie marynarzy, podoficerów i oficerów okrętu w duchu 
nierozerwalnego sojuszu i stałego pogłębiania serdecznej przyjaźni 
z ZSRR, braterstwa broni z Siłami Zbrojnymi ZSRR i armiami krajów 
demokracji ludowej, w duchu solidarności z siłami pokoju i postępu 
na całym świecie;

- wychowanie załogi w pałającej nienawiści do wroga, w pogardzie dla 
tchórzostwa, w duchu wysokiej aktywności bojowej, w dążeniu 
do bezlitosnego zniszczenia nieprzyjaciela;

- wychowanie marynarzy, podoficerów i oficerów w duchu tradycji 
bojowych, w duchu umiłowania swego okrętu oraz jego bandery jako 
symbolu cnót żołnierskich i sławy orężnej;

- umiłowania służby morskiej, dążenia do wzbogacenia tradycji bojowych 
okrętu;

- popularyzowanie bohaterskich czynów marynarzy, podoficerów i oficerów;
- stałe zaznajamianie marynarzy, podoficerów i oficerów z ważniejszymi 

decyzjami Rządu i Partii;
- organizowanie i prowadzenie masowej agitacji politycznej i propagandy 

oraz zajęć politycznych;
- organizowanie pracy kulturalno-oświatowej wolnego czasu załogi oraz 

kierowanie wykorzystaniem sprzętu kulturalno-oświatowego i technicznych 
środków propagandy;

- kierowanie polityczną i wychowawczą pracą oficerów w celu osiągnięcia 
jak najlepszego wykonania zadań związanych z wyszkoleniem bojowym 
i politycznym oraz wzmocnienie dyscypliny wojskowej;

- poznawanie osobistych wartości, fachowych i politycznych kwalifikacji 
oficerów, osobiste prowadzenie pracy wychowawczej z oficerami, 
kierowanie ich rozwojem ideologicznym i przygotowaniem 
marksistowsko-leninowskim;

- wpajanie marynarzom, podoficerom i oficerom świadomego obowiązku 
nieodzownej i ciągłej czujności politycznej oraz ochrony okrętu 
od przenikania nań szpiegów i dywersantów, ścisłego zachowania 
tajemnicy wojskowej i państwowej;
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- dbałość o byt materialny marynarzy, podoficerów i oficerów, znajomość 
ich potrzeb i troska o ich zaspokojenie;

- udział w przyjmowaniu członków załogi na okręt, w rozdzielaniu ich 
do pododdziałów, oraz w wyokrętowaniu członków załogi;

- stałe kierowanie działalnością organizacji partyjnych i młodzieżowych, 
zwiększenie ich roli wychowaniu załogi, dbałość o to by członkowie 
Partii i ZMP  świecili przykładem pod względem dyscypliny oraz 
wyszkolenia bojowego i politycznego;

30

- opanowywanie wiedzy wojenno-morskiej i podnoszenie kultury 
wojenno-morskiej;

- być wzorem zdyscyplinowania, wysokiej wymagalności w stosunku 
do siebie i podwładnych, ze wszechmiar pomagać wszystkim dowódcom, 
zaszczepiać i umacniać dyscyplinę wojskową;

- wychowywać żołnierzy w gotowości do wykonania każdego rozkazu 
dowódcy nawet za cenę życia;

- meldowanie dowódcy okrętu i szefowi wydziału politycznego 
we właściwym czasie o stanie moralno-politycznym załogi, o przeprowa
dzonych pracach partyjno-politycznych i stanie pracy polityczno- 
-wychowawczej .31

Z.d.o. polit. był przełożonym całej załogi za wyjątkiem dowódcy okrętu. 
Zgodnie z porządkiem dnia, czas od godz. 08.25 do godz. 11.30 przeznaczony 
był na szkolenie bojowe i polityczne oraz na prace okrętowe32.

30 Związek Młodzieży Polskiej. Organizacja ta została wprowadzona do Marynarki Wojennej 
rozkazem Dowódcy MW nr 62 z 22 października 1948 r. AMW, sygn. 22/7, k. 92. 
Jej działalność w siłach zbrojnych regulował „Regulamin ZMP w Wojsku Polskim”, zgodnie 
z którym do podstawowych zadań organizacji należało: „Wychowywanie swoich członków 
w myśl założeń ideowych na żołnierzy całkowicie oddanych sprawie zwiększenia siły 
Rzeczypospolitej Polskiej i jej ustroju demokratyczno-ludowego, wiodącego do socjalizmu, 
przodujących w wyszkoleniu politycznym, dyscyplinie i wyszkoleniu liniowym oraz 
troskliwym stosunku do mienia społecznego”. Regulamin ZMP w Wojsku Polskim, 
Warszawa 1948, rozdz. II, art. 4, pkt 1.

31 Regulamin....op. cit., część II, Służba codzienna okrętu, Gdynia 1951, s. 38-40.
32 Ibidem, s. 67.
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Rys. 1. Organizacja codziennej służby na niszczycielu
Opracowano na podstawie: Regulaminu służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej, cz. II, Służba codzienna okrętu, Gdynia 1951. Kolorem 
szarym oznaczono komórki bezpośrednio podległe z.d.o. polit. w sprawach pracy politycznej.
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Rys. 2. Organizacja codziennej służby na okręcie podwodnym
Opracowano na podstawie: Regulaminu służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej, cz. II, Służba codzienna okrętu, 
Gdynia 1951. Kolorem szarym oznaczono komórki bezpośrednio podległe z.d.o. polit. w sprawach pracy politycznej.
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Osobą bezpośrednio podległą z.d.o. polit. był bibliotekarz, który odpowiadał 
za zaopatrywanie załogi okrętu w literaturę do wyszkolenia bojowego 
i politycznego, wspierał prowadzących szkolenie polityczne i agitatorów 
w doborze materiałów do zajęć i gawęd. Ponadto był zobowiązany 
do organizacji codziennej propagandy i rozpowszechniania literatury politycznej, 
wojenno-morskiej, naukowej i pięknej33.

Szczególnego znaczenia nadano pracy politycznej w warunkach walki, 
która była organizowana poprzez dowódcę okrętu, z.d.o. polit., dowódców 
działów bojowych i szefów służb, organizację partyjną i ZMP.

Rys. 3. Uproszczona organizacja bojowa niszczyciela
Opracowano na podstawie Regulaminu służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej, cz. II, 
Służba codzienna okrętu, Gdynia 1951. Kolorem szarym oznaczono komórki wspierające z.d.o 
polit. w organizowaniu pracy politycznej na okręcie.

Prowadzono ją w oparciu o uchwały KC PZPR i decyzje Rządu RP, 
rozkazy naczelnego Dowództwa i Ministra Obrony Narodowej, wytyczne GZP 
WP, rozkazów Dowódcy MW i wytycznych ZP MW oraz dyrektyw organów

33 Ibidem, s. 58.
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politycznych bazy i zespołu34. Głównym celem jej realizacji było:
- zespolenie załogi wokół Polski Ludowej i jej Prezydenta oraz 

przewodniczki narodu polskiego, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
wzmocnienie siły bojowej Marynarki Wojennej i zapewnienie pełnego 
wykonywania zadań bojowych okrętu;

- wpojenie załodze jasnego zrozumienia celów i charakteru wojny, 
wychowanie załogi w bezgranicznej wierności i oddaniu Polsce 
Ludowej, w pałającej nienawiści do wrogów ojczyzny oraz twardej 
i niewzruszonej woli rozgromienia i zniszczenia nieprzyjaciela;

- wychowanie załogi w duchu najgłębszej przyjaźni i sojuszniczej 
wierności stosunku do ZSRR i krajów demokracji ludowych, w duchu 
solidarności z siłami pokoju i postępu na całym świecie;

- wyrobienie w załodze dążenia do stałego podwyższania kwalifikacji 
dziedzinie swych specjalności, wytrwałości, odwagi, pogardy śmierci 
i gotowości do poświęceń w imię obowiązku w imię obowiązku 
żołnierskiego;

- wyrobienie w załodze wysokiej czujności politycznej, zabezpieczającej 
okręt przed przenikaniem nań szpiegów i dywersantów; stworzenie 
na okręcie takiej sytuacji, która wykluczałaby możliwość naruszenia 
tajemnicy wojskowej;

- wychowanie załogi w duchu świadomej, żelaznej dyscypliny wojskowej, 
bezwzględnego wypełniania przysięgi, regulaminów, rozkazów i zarządzeń 
przełożonych;

- wychowywanie załogi w duchu wierności honorowi żołnierskiemu 
i banderze, w poczuciu dumy ze swego okrętu, w dążeniu do zachowania 
i pomnożenia jego bojowych tradycji .35

Bezpośrednim organizowaniem pracy politycznej na okręcie w czasie 
walki kierował z.d.o. polit., do którego zasadniczych obowiązków należało:

- znać sytuację bojową, rozkazy i zadania otrzymane przez dowódcę 
okrętu od jego przełożonych, organizować pracę polityczną dla 
zapewnienia pełnego wykonania decyzji dowódcy okrętu i jego rozkazu 
bojowego;

- stawiać przed oficerami i podoficerami, pracownikami politycznymi, 
organizacją partyjną i ZMP konkretne zadania zakresie pracy 
politycznej, mające na celu wszechstronne wzmocnienie dyscypliny 
wojskowej, autorytetu dowódcy, umocnienie ducha bojowego załogi, 
jego woli zwycięstwa nad wrogiem;

- natychmiast i zdecydowanie ukracać wszelkie próby lub działania 
zmierzające do wyrządzenia szkody działalności bojowej okrętu, bez 
względu na to, od kogo by nie pochodziły;

34 Ibidem, s. 44.
35 Ibidem, s. 43-44.
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- informowanie oficerów okrętu o sytuacji bojowej, o stanie moralno- 
-politycznym nieprzyjaciela jego słabych i mocnych stronach oraz 
o przedsięwziętych środkach politycznych na własnym okręcie 
w czasie walki .36

W czasie postoju okrętu w bazie i na kotwicy należało przeprowadzać 
te formy pracy, których nie można było realizować czasie działań bojowych. 
Zaznaczono, że za zdradę, oprócz bezpośredniego przełożonego marynarza, 
odpowiadał dowódca i z.d.o. polit.37. Zgodnie z Regulaminem, dowódca okrętu 
i z.d.o. polit. byli zobligowani do prowadzenia pracy politycznej z jeńcami 
wojennymi - podoficerami i marynarzami38.

Przewartościowania, jakie nastąpiły w życiu społeczno-politycznym 
i gospodarczym kraju w październiku 1956 r. miały istotne znaczenie dla 
działalności aparatu politycznego wojska i MW39. W lipcu 1959 r. kontradmirał 
Zdzisław Studziński40 wprowadził do użytku służbowego zmieniony „Regulamin 
Służby na Okrętach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”41. W rozdziale X 
określono cel pracy politycznej prowadzonej na pokładzie jednostki pływającej, 
do której należało:

- zespolenie składu osobowego załogi wokół Rządu Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej i przewodniczki narodu polskiego - Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej;

- wychowanie marynarzy, podoficerów i oficerów okrętu w duchu 
głębokiego patriotyzmu i bezgranicznego oddania sprawie obrony 
Ojczyzny i władzy łudowej w nienawiści do wrogów Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej;

36 Ibidem, s. 45.
37 Ibidem, s. 46.
38 Jeńcy oficerowie mieli być oddzieleni od podoficerów i marynarzy i przetrzymywani 

w oddzielnych pomieszczeniach. Ibidem, s. 47.
39 Błędy w pracy politycznej, a szczególnie partyjnej, prowadzonej w siłach zbrojnych zostały 

przedstawione i omówione w czasie narady aktywu partyjnego WP w dniu 27 października 
1956 r. W swoim wystąpieniu Władysław Gomułka następującymi słowami podsumował 
dotychczasową działalność GZP WP: „... ten aparat, mimo że obecnie w pewnej części stracił 
popularność za poprzedni styl jego pracy, aparat do którego części żołnierze mogą nie mieć 
pełnego zaufania, dlatego że przez wiele lat pracował drętwą metodą. Ale to jest jednak 
partyjny aparat, polityczny aparat, to są komuniści, to są ludzie, których partia wychowała i to 
są ci, którzy powinni widzieć całość interesów wojska i potrzebę jego jednolitości i szczególnie 
potrzebę zwartości tego wojska w momencie dzisiejszym”. E. Piwowarski, Wystąpienie 
Władysława Gomułki na naradzie aktywu partyjnego Wojska Polskiego 27 października 1956 r., 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 4, materiały źródłowe, s. 130.

40 Zdzisław Studziński - dowódca MW w latach 1955-1969. AMMW, Karta informacyjna 
oficerów - Zdzisław Studziński. Szerzej: W. Pater, Admirałowie 1918-2005, Gdynia 2006, 
s. 148-149.

41 Regulamin służby na okrętach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1959.
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- wychowanie marynarzy, podoficerów i oficerów okrętu na zasadach 
proletariackiego internacjonalizmu, solidarności z siłami pokoju i postępu 
na całym świecie;

- wychowanie marynarzy, podoficerów i oficerów okrętu w duchu 
nierozerwalnego sojuszu i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim 
i innymi państwami obozu socjalistycznego, w duchu braterstwa broni 
z siłami zbrojnymi tych państw;

- nieustanne rozwijanie wysokiej aktywności bojowej i czujności wobec 
wrogów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

- wpajanie dotrzymania wierności przysiędze wojskowej i banderze 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bezwzględnego wykonywania 
rozkazów przełożonych i postanowień regulaminów .42

Wskazano również osoby odpowiedzialne za jej realizację: Pracę 
polityczną na okręcie prowadzą przełożeni wszystkich szczebli na podstawie 
rozkazów ministra obrony narodowej, wytycznych Głównego Zarządu 
Politycznego Wojska Polskiego i Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej 
oraz na podstawie zarządzeń i rozkazów odpowiednich dowódców i organów 
politycznych. Zajęcia polityczne na okręcie prowadzą wyznaczeni rozkazem d.o. 
lub z.d.o. oficerowie okrętowi według wytycznych Głównego Zarządu 
Politycznego Wojska Polskiego. Pracą organizacji partyjnej na okręcie kierują 
komitety partyjne. Działają one w oparciu o Statut PZPR wiążąc swoją pracę 
z zadaniami realizowanymi przez dowódców i aparat polityczny43.

Ponadto określono podległość i zakres obowiązków z-cy dowódcy okrętu 
do spraw polit.: ...z.d.o. polit. podlega bezpośrednio dowódcy okrętu i jest 
przełożonym całej załogi z wyjątkiem z.d.o. Z.d.o. polit. jest najbliższym 
pomocnikiem d.o. w sprawach wychowania politycznego załogi i w sprawach 
kadrowych. Z.d.o. polit. uczestniczy w opiniowaniu kadry, wyznaczaniu na 
stanowiska, mianowaniu do wyższych stopni wojskowych, odznaczaniu, 
przenoszeniu i zwalnianiu oficerów, podoficerów i marynarzy, podpisując wraz 
z d.o. odpowiednie dokumenty.

Do obowiązków z.d.o. polit. należało:
- organizowanie, kierowanie i prowadzenie pracy politycznej i wycho

wawczej na podstawie programu pracy politycznej na okręcie, 
w oparciu o kadrę oficerską, podoficerską, organizacje partyjne 
i aktyw marynarski;

- utrzymywanie z ramienia d.o. codziennego kontaktu z instancjami 
partyjnymi;

- stałe zaznajamianie załogi z ważniejszymi decyzjami i uchwałami 
Rządu PRL i Partii;

42 Ibidem, s. 57.
43 Ibidem, s. 58.
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- osobista praca nad politycznym wychowaniem oficerów, służenie 
oficerom radą i pomocą w wyrobieniu u nich właściwych przekonań, 
poglądów politycznych i społecznych;

- kierowanie pracą polityczno-wychowawczą oficerów w celu osiągnięcia 
jak najlepszego wykonania zadań stawianych przed okrętem oraz 
osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoleniu bojowym, politycznym, 
w obchodzeniu się ze sprzętem okrętowym i w umacnianiu dyscypliny;

- wpajanie członkom załogi stałej czujności politycznej oraz troski 
o ochronę okrętu przed przenikaniem nań szpiegów i dywersantów, 
o ścisłe zachowanie tajemnicy wojskowej i państwowej;

- likwidowanie wszelkiej wrogiej działalności wymierzonej przeciw 
władzy ludowej i ustrojowi politycznemu PRL;

- organizowanie i prowadzenie pracy politycznej, umacniającej dyscyplinę 
wojskową i stan moralno-polityczny załogi, w celu zapewnienia jak 
najwyższej gotowości bojowej okrętu;

- organizowanie i kierowanie masową agitacją polityczną i propagandą;
- organizowanie pracy kulturalno-oświatowej, masowo-sportowej w czasie 

wolnym od zajęć oraz wypoczynku załogi;
- znajomość warunków materialnych załogi, orientowanie się w jej 

potrzebach i troska o ich zaspokojenie;
- kierowanie wykorzystaniem sprzętu kulturalno-oświatowego i tech

nicznych środków propagandy;
- dbanie o sprzęt, mienie okrętowe i wychowanie załogi w poszanowaniu 

mienia społecznego;
- orientowanie się w całokształcie spraw dotyczących okrętu i życia 

załogi: meldowanie we właściwym czasie d.o. i zastępcy dowódcy 
do spraw politycznych wyższego szczebla o stanie moralno-politycznym 
załogi, o przeprowadzonych pracach partyjno-politycznych i stanie 
pracy politycznej;

- znajomość środków bojowych okrętu, systematyczne studiowanie 
wiedzy polityczno-społecznej, prawa wojennego i wiedzy wojenno- 
-morskiej;

- podnoszenie własnej kultury morskiej oraz rozwijanie jej wśród 
oficerów, podoficerów i marynarzy;

- z-d.o. polit. jest służbowo odpowiedzialny za to, aby całokształt życia 
na okręcie był zgodny z ideologią Partii i Rządu .44

Oprócz prowadzenia działalności part.-polit., na nowo przybyłym 
na okręt z.d.o. polit. spoczywał obowiązek zdania egzaminów: ze znajomości 
okrętu, samodzielnego pełnienia wachty, a po dwóch latach praktyki, także 
z samodzielnego dowodzenia45. Również dowódcy działów byli odpowiedzialni 

44 Ibidem, s. 85-87.
45 Dotyczyło to tylko z.d.o. polit. oficerów korpusu marynarki wojennej. Regulamin..., s. 87.
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za stan dyscypliny, wychowanie polityczne i obywatelskie podległego 
im składu osobowego45. W RSO określono również zakres obowiązków 
zastępcy dowódcy zespołu okrętów do spraw politycznych. W odniesieniu 
do pracy part.-polit. zakres jego obowiązków pokrywał się z zadaniami z.d.o. 
polit., dotyczył jednak nie pojedynczego okrętu, ale całego składu osobowego 
zespołu46 47.

Od 1990 r. MW, jak i całe SZ RP przechodziła proces przemian 
związanych z przewartościowaniami politycznymi. Zgodnie z „Doktryną 
obronną Rzeczypospolitej Polskiej”, morski rodzaj sił zbrojnych miał być 
przygotowany: „...do udziału w operacjach obronnych na Morzu Bałtyckim, 
szczególnie do ochrony i obrony polskiego obszaru morskiego, a także 
wspierania wojsk lądowych w obronie wybrzeża morskiego Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zdolność bojową sił marynarki wojennej należało zapewniać przez 
wyposażanie jej w niezbędne jednostki pływające o charakterze obronnym oraz 
odpowiednie szkolenie”48. Konieczność wprowadzenia zmian dotyczyła 
również szeroko pojętej sfery wychowania wojska, odstąpieniem od indoktry
nacji i stopniowym przeobrażaniem korpusu oficerów politycznych w oficerów 
wychowawczych, zajmujących się przede wszystkim wychowaniem. 
Oficerowie ci mieli być systematycznie wymieniani tak, aby w efekcie korpus 
uzyskał zupełnie nowe oblicze. 20 marca 1990 r. ukazała się dyrektywa ministra 
Obrony Narodowej nr 1/MON w sprawie działalności wychowawczej w Wojsku 
Polskim49. Określono w niej cele tej działalności, które miały zapewnić: 
„...wysokie morale i dyscyplinę żołnierzy, wyzwalanie ich patriotycznych 
motywacji do wzorowej służby i działania dla dobra Ojczyzny”50. Opracowano 
dokumenty, w których określono kształt, rolę i miejsce MW w nowych 
warunkach politycznych. 29 października 1990 r. minister Obrony Narodowej 
wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk51 zatwierdził i wprowadził do tymczasowego 
użytku służbowego „Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej”52. Tymczasowe i znowelizowane RSO wdrożono 
w MW rozkazem Nr 144 dowódcy MW z 17 grudnia 1990 r.53. Wykreślono 

46Regulamin..., op. cit., s. 89.
47 Ibidem, s. 209-210.
48 Uchwała Komitetu Obrony Kraju z 21 lutego 1990 r. w sprawie doktryny obronnej Rzeczy

pospolitej Polskiej, Monitor Polski z 16 marca 1990 r.
49 Dz. Rozk. MON 1990, Nr 24, poz. 24.
50 Ibidem.
51 Piotr Kołodziejczyk - dowódca MW w latach 1986-1989, w 1989 r. szef Głównego Zarządu 

Wychowawczego WP, a w latach 1990-1992 i 1993-1994 minister Obrony Narodowej. 
M. Jędrzejko, M.Ł. Krogulski, M. Paszkowski, Generałowie i admirałowie III Rzeczypospolitej 
(1989-2002), Warszawa 2002, s. 124.

52 Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, Gdynia 1990. 
Tym samym stracił moc obowiązującą Regulamin Służby na okrętach Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z 1959. Rozkaz nr 34/MON z 29 października 1990 r. Rozkaz został bezpośrednio 
rozesłany do jednostek MW i nie umieszczono go w Dzienniku Rozkazów MON.

53 AMW, sygn. 4301/02/36, k. 444.
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w nim stanowisko z.d.o. polit. i cały rozdział dotyczący pracy politycznej. 
W rozdziale 3, nowego RSO przedstawiono zakres i treści wychowania podając, 
że na okręcie określa je „...dowódca okrętu, posługując się odpowiednimi 
dokumentami naczelnych organów władzy państwowej, Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Dowództwa Marynarki Wojennej i dowódcy zespołu okrętów, 
a wychowanie załogi jest obowiązkiem dowódców wszystkich szczebli”54. 
Zgodnie z pkt. 59 do zasadniczych zadań wychowawczych należało:

- krzewienie świadomości narodowej i patriotyzmu;
- wyrabianie osobistej odpowiedzialności za obronę Ojczyzny oraz 

wpajanie wierności biało-czerwonej banderze i poczucia honoru 
marynarza Rzeczypospolitej Polskiej;

- kształtowanie wymaganych na okręcie cech osobowości, zwłaszcza 
dyscypliny, odwagi i rzetelności, a także inicjatywy i samodzielności 
w służbie;

- rozwijanie osobistej kultury oraz życzliwości pomiędzy przełożonymi 
a podwładnymi i starszymi a młodszymi;

- wyrabianie morale załogi, zapewniającego jak najlepsze wykonanie 
zadań i sprawny tok życia okrętowego;

- upowszechnianie najlepszych tradycji oręża polskiego, zwłaszcza 
marynarki wojennej;

- zapewnienie kultury dowodzenia, połączonej z wysoką wymagalnością 
i poszanowaniem godności osobistej podwładnych .55

Dowódca okrętu był zobowiązany: „...ukierunkować pracę wychowawczą 
na scalenie załogi i kształtowanie u niej niezbędnych na morzu cech 
osobowości. Traktować sprawiedliwie załogę, rozwijać u niej poczucie 
godności osobistej troszczyć się o jej warunki bytowe”56. Natomiast 
do powinności z.d.o., dowódcy działu, bosmana okrętowego, szefa grupy 
i dowódcy drużyny należało znanie morale podległych im marynarzy, a ponadto 
dowódca działu był zobowiązany do rozwijania ruchu przodownictwa 
i współzawodnictwa w podległym mu dziale57. Za morale i dyscyplinę 
podległych załóg odpowiadał również dowódca zespołu okrętów, a jego szef 
sztabu za kierowanie ruchem przodownictwa, współzawodnictwa oraz sportem 
masowym, jeżeli organizacja zespołu nie przewidywała inaczej58.

Najnowsze RSO wprowadzono Decyzją Nr 242/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 21.06.2011 r.59. Zagadnienia wychowania zawarto w Rozdziale VI. 
zatytułowanym Szkolenie i Wychowanie. Podano w nim, że „...zakres 
i treść wychowania na okręcie określa dowódca okrętu, posługując się 

54 Regulamin..., op. cit., s. 23.
55 Ibidem, s. 23-24.
56 Ibidem, s. 27.
57 Ibidem, s. 39-57.
58 Ibidem, s. 143 i 146.
59 Regulamin Służby na Okrętach Marynarki Wojennej, Gdynia 2011.
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odpowiednimi dokumentami normatywnymi, a także wytycznymi Dowództwa 
Marynarki Wojennej, dowódcy flotylli, dywizjonu i grupy oraz treścią 
obowiązujących programów szkolenia”60 61. Obowiązkami wychowawczymi 
obarczono dowódców wszystkich szczebli.

Jako zasadnicze cele wychowania wskazano:
- krzewienie świadomości narodowej i patriotyzmu;
- kształtowanie osobistej odpowiedzialności za obronę Ojczyzny oraz 

wpajanie wierności biało-czerwonej banderze i poczucia honoru 
marynarza Rzeczypospolitej Polskiej;

- kształtowanie wymaganych na okręcie cech osobowości, zwłaszcza 
dyscypliny, odwagi i rzetelności, a także inicjatywy i samodzielności 
w służbie;

- rozwijanie osobistej kultury oraz życzliwości pomiędzy przełożonymi 
a podwładnymi i starszymi a młodszymi;

- wyrabianie morałe załogi, zapewniającego jak najlepsze wykonanie 
zadań i sprawny tok życia okrętowego;

- upowszechnianie najlepszych tradycji oręża polskiego, zwłaszcza 
Marynarki Wojennej;

- zapewnienie kultury dowodzenia, połączonej z wysoką wymagalnością 
i poszanowaniem godności osobistej podwładnych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo istnienia na okrętach etatów 
oficerów wychowawczych, zakres ich działania nie został określony w RSO. 
Świadczyło to o ograniczeniu kompetencji tych oficerów, a obciążenie 
obowiązkami wychowawczymi dowódców wszystkich szczebli dowodzenia 
nawiązywało do zapisów istniejących w przedwojennych regulaminach.

Przygotowanie kadry do realizacji zadań 
oświatowo-wychowawczej wynikających z RSO

W okresie międzywojennym za realizację zadań oświatowo- wychowawczych 
na okręcie odpowiadali nieetatowi oficerowie oświatowi. Przeważnie byli to 
oficerowie młodsi, zajmujący inne stanowiska etatowe. Umiejętności 
do prowadzenia tej działalności nabywali na kursach oświatowo-metodycznych 
organizowanych przez dowództwo okręgu korpusu nr VIII w Toruniu6’. Zasady 
doboru kadry na stanowiska oświatowo-wychowawcze na okręcie nie zmieniły 
się w czasie II wojny światowej.

Powołana do życia w 1945 r. „ludowa” MW różniła się od marynarki 
okresu przedwojennego nie tylko strukturą organizacyjną, wielkością i zakresem 
zadań operacyjnych, ale przede wszystkim nowym obliczem politycznym. 
W okresie formowania MW, chcąc obsadzić etaty oficerów polityczno- 

60 Ibidem, s.18.
61 Patrz przypis nr 5.
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-wychowawczych (od listopada 1949 r. politycznych) oparto się na oficerach 
z innych rodzajów wojsk. Dotyczyło to również okrętów62. Latem 1945 r. 
skierowano do MW dwie grupy absolwentów Centralnej Szkoły Oficerów 
Polityczno-Wychowawczych (CSOPW) w Łodzi. Pierwsza z nich przybyła 
w lipcu i liczyła 21 oficerów, a następna, licząca 38 oficerów we wrześniu 
1945 r.63. Przed skierowaniem do jednostek i na okręty zostali oni przeszkoleni 
na specjalnych kursach morskich, zlokalizowanych w Twierdzy Wisłoujście. 
Kursy trwały od 3 sierpnia do 15 listopada 1945 r.64, a ich celem było 
zapoznanie oficerów z podstawami marynarskiego rzemiosła i specyfiką służby 
na morzu. Kolejna grupa, licząca 27 oficerów, przybyła we wrześniu 1946 r.65. 
Oprócz absolwentów CSOPW do MW kierowano także oficerów polit.-wych. 
z innych rodzajów wojsk. W październiku 1946 r., na stan etatowy 144 stanowisk, 
oficerów polit.-wych. obsadzonych było jedynie 11266. Z tej grupy 22 posiadało 
wykształcenie wyższe, 58 średnie i 32 niepełne średnie, 91 ukończyło CSOPW 
w Łodzi, a 2 Wyższą Szkołę Polityczno-Wychowawczą67. Od stycznia 1951 r. 
rozpoczęto dokształcanie oficerów politycznych na specjalnie zorganizowanych 
kursach68. Od 1957 r., po wprowadzeniu Ustawy o służbie zawodowej oficerów 
Sił Zbrojnych PRL69, oficerowie polityczni MW zaczęli podejmować studia 
zarówno w Wojskowej Akademii Politycznej, jak też na kierunkach 
humanistycznych wyższych uczelni cywilnych. W ten sposób uzupełnili wiedzę 

62 Przedwojenni oficerowie przejawiali niechęć do nowego systemu społeczno-politycznego. 
L. Dutkowski, Praca partyjno-polityczna w ludowej Marynarce Wojennej”, „Przegląd Morski” 
1975, nr 6, s. 18.

63 AMW, sygn. 3768/85/47. Meldunek szefa ZPW MW z listopada 1945 r.
64 W. Szczerkowski, Niektóre uwagi o pracy partyjno-politycznej w Marynarce Wojennej PRL 

w latach 1945-1970, „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 
Wojennej” 1970, nr 5, aneks, s. 9.

65 Byli to ludzie młodzi, pełni zapału do pracy, w większości członkowie PPR (20 oficerów), 
PPS (15 oficerów), ZWM i OM TUR. Cz. Krzynówek, Praca partyjno-polityczna w Marynarce 
Wojennej w latach 1945-1949, AMMW, sygn. 407, s. 3-4.

66 Niedobory kadrowe były widoczne nie tylko w początkowym okresie formowania aparatu 
polit.-wych. MW. Szczególnie widoczne były w latach 1948-1951. Na przełomie 1948 i 1948 r. 
brakowało 62 ludzi (32%). Powodem takiego stanu rzeczy była dynamiczna rozbudowa 
jednostek wojskowych, prowadzona akcja „oczyszczania” aparatu politycznego oraz likwidacji 
etatów zastępców dowódców kompanii ds. politycznych. W poszczególnych latach braki 
w ukompletowaniu wynosiły: 1945 r. - 42%, 1946 r. - 32%, 1947 r. - 19,7%, 1948 r. - 29%, 
1949 r. - 40%, 1950 r. - 39%, 1951 r. - 42%, 1952 r. - 23%, 1953 r. - 7%, 1955 r. - 11%, 1957 r. - 
25%. AMW, sygn. 67/11, k. 259; sygn. 68/15, k. 1; sygn. 132/26, k. 595; sygn. 223/29, k. 4, 9; 
sygn. 224/34, k. 15; sygn. 698/13, k. 188; sygn. 1458/71, k. 394.

67 AMW, sygn. 67/11, k. 324.
68 W Marynarce Wojennej i w wojskach lotniczych polecono utworzyć sześć nieetatowych 

kursów dla oficerów politycznych. T. Konecki Zawodowe szkolnictwo Ludowego Wojska 
Polskiego w pierwszym powojennym dziesięcioleciu „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1974, 
nr 2, s. 341-342. W 1951 r. na Kursie Przeszkolenia Morskiego dla oficerów politycznych 
przeszkolono 36 oficerów. AMW sygn. 2722/57/28, t. 19 s. 101-105. Dokumentacja 
szkoleniowa Sztabu MW.

69 Dz. U. PRL nr 2 z 9 stycznia 1958 r.
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nie tylko z zakresu szkoły średniej, ale osiągnęli pozytywne rezultaty z zakresu 
wyższego wykształcenia70. Przeszkoleniem aparatu politycznego MW zajmował 
się również Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych MW71. Zorganizował on 
trzy zaoczne Kursy Doskonalenia Oficerów Politycznych (KDOP) o kierunku 
wojennomorskim. Ich celem było doskonalenie kwalifikacji politycznych 
i wojskowych oficerów MW bez odrywania ich od obowiązków służbowych 
w jednostkach. Dwa pierwsze kursy, zorganizowane w latach 1958-1962, 
stanowiły filię Kursu Doskonalenia Oficerów Politycznych WAP, trzeci, 
trwający w latach 1962-1964 był filią KDOP WSMW72. Dwuletni program 
kursu składał się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała zespół 
przedmiotów społeczno-politycznych według programu WAP, natomiast druga 
przedmioty wojenno-morskie, takie jak: architektura, teoria i żywotność okrętu, 
zarys nawigacji morskiej, historia sztuki wojenno-morskiej, organizacja służby 
okrętowej, uzbrojenie i techniczne wyposażenie okrętu, taktyka MW, geografia 
wojennomorska i wybrane zagadnienia z międzynarodowego prawa 
morskiego73. Program KDOP przewidywał także, po I i II roku nauki, 
dwutygodniową praktykę na okrętach wojennych z zakresu nawigacji i innych 
dyscyplin wojennomorskich. Realizowano ją w formie rejsu po Morzu 
Bałtyckim z zawinięciem do jednego z polskich portów. W latach 1958-1964 
dwuletni zaoczny KDOP ukończyło 78 oficerów74. Kursy były dogodną formą 
uzupełniania kwalifikacji wymaganych od oficerów politycznych oraz 
pozwalały w krótkim czasie przeszkolić znaczną grupę oficerów w zakresie 
politycznym i wojennomorskim. Ponadto absolwenci tego kursu byli 
uprawnieni do zajmowania stanowisk morskich w aparacie politycznym MW.

Pomimo podnoszenia kwalifikacji ważne było również doświadczenie 
oraz zamiłowanie do służby na morzu, którego niestety ówczesnym oficerom 
politycznym brakowało75.

Poziom wykształcenia oficerów politycznych zdecydowanie wzrósł 
dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy to Wydział Dowódczy WSMW 

70 W 1970 r. 52% oficerów politycznych posiadało wyższe wykształcenie, a 9% kontynuowało 
studia wyższe. W 1977 r. już 66,4% oficerów tego korpusu legitymowało się wyższym 
wykształceniem. J. Krej, Rozwój aparatu politycznego marynarki Wojennej, „Przegląd Morski” 
1985, nr 10, s. 74.

71 ONSiW MW powstał w 1958 r. po przekształceniu Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu- 
-Leninizmu. S. Ordon, I. Ciećkowska, W. Zaniewski, 21 lat działalności Ośrodka Nauk 
Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej, Gdynia 1973, s. 7-11.

72 Ibidem., s. 21; J. Będźmirowski, Morskie szkolnictwo wojskowe w Polsce jako komponent systemu 
bezpieczeństwa państwa. Od niepodległości do transformacji ustrojowej, Gdynia 2008, s. 165.

73 Ibidem, s. 22.
74 Ibidem.
75 W mniejszym stopniu dotyczyło to zdo. polit. wywodzących się z korpusu oficerów morskich, 

na których, zgodnie z RSO z 1959 r., spoczywał obowiązek zdania egzaminów: ze znajomości 
okrętu, samodzielnego pełnienia wachty, a po dwóch latach praktyki, także z samodzielnego 
dowodzenia. Regulamin służby na okrętach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1959, s. 87.
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opuścili pierwsi absolwenci studiów I stopnia o profilu politycznym76. 
Podchorążowie tego kierunku studiów, w ciągu pierwszych trzech lat pobytu 
na uczelni, opanowywali treści kształcenia przewidziane dla słuchaczy 
wydziału dowódczego, uzyskując odpowiednie wiadomości i umiejętności, 
niezbędne oficerowi wachtowemu77. W ciągu dalszego okresu kształcenia 
zdobywali specjalizację oficera politycznego, a po ich ukończeniu tytuł 
zawodowy magistra inżyniera nawigatora78. Przygotowanie przyszłych oficerów 
politycznych do pracy zawodowej odbywało się w dwóch segmentach 
edukacyjnych. Pierwszym z nich było kształcenie teoretyczne w WSMW, 
a drugim praktyki okrętowe odbywane po kolejnych latach studiów. 
Absolwenci politycznego kierunku studiów przydzieleni do dalszej służby 
na okrętach po zaliczeniu asystentury, pełnili również wachty okrętowe.

W planie studiów dominowały przedmioty ogólnomorskie (60%), 
a na społeczno-polityczne przeznaczono tylko 25% ogólnej liczby godzin79. 
Przyszli oficerowie polityczni zdobywali wiedzę z zakresu nauk: społeczno- 
-politycznych, ogólnokształcących, ogólnotechnicznych, ogólnomorskich, taktyki 
i dowodzenia oraz ogólno wojskowych.

76 Kształcenie podchorążych na tym kierunku rozpoczęto 1.10.1974 r. A. Komorowski, D. Nawrot, 
J. Przybylski, Absolwenci uczelni Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922-1977, Gdynia 1988, 
s. 111.

77 Dotychczasowa praktyka pozyskiwania oficerów korpusu politycznych z innych rodzajów 
wojsk nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Pomimo posiadania przez nich gruntownej 
wiedzy społeczno-politycznej, nie mieli dostatecznego pojęcia o specyfice służby na morzu. 
Oficerowie polityczni wchodzący w skład załóg okrętów byli traktowani jako pasażerowie i nie 
cieszyli się wśród nich autorytetem. Wpływało to negatywnie na stosunki interpersonalne 
na okręcie i to zarówno wśród kadry, jak i marynarzy zasadniczej służby wojskowej. 
J. Będźmirowski, op. cit., s. 148.

78 W. Gliński, B. Hydzik, Rola Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w kształceniu kadr oficerskich 
w 35-leciu LWP, „Przegląd Morski” 1978, nr 10, s. 22. W 1983 r. na podstawie decyzji GZP WP 
i na wniosek WAP, popartej przez z-cę dowódcy MW ds. politycznych - kontradmirała 
Ludwika Dutkowskiego, odstąpiono od nadawania absolwentom kierunku politycznego 
tytułów magistrów, skracając czas trwania studiów do czterech lat. Po skończeniu studiów 
otrzymywali dyplom wyższych studiów zawodowych. Uzupełniające studia magisterskie mogli 
podjąć na WAP-ie na kierunkach: historia, pedagogika, ekonomia lub na uczelniach cywilnych. 
Zmiany te argumentowano dbałością o konstrukcje i poziom prac magisterskich, które, zgodnie 
z decyzją Rady Naukowej WSMW, musiały zawierać element inżynierski. W rzeczywistości 
chodziło o zagrożenie interesów WAP-u. W 1991 r. przestano kształcić oficerów na tym 
kierunku. A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, dz. cyt., Gdynia 1988, s. 112; 
J. Będźmirowski, op. cit., s. 141.

79 Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej (dalej: BG AMW), sygn. 342, s. 24-26. 
Rozkazy i zarządzenia komendanta WSMW. Dla porównania w morskiej uczelni wojskowej 
w Kijowie, kształcącej oficerów politycznych dla marynarki Wojennej ZSRR, przedmioty morskie 
stanowiły tylko 40% programu, a społeczno-polityczne 60%. J. Będźmirowski, op. cit., s. 149.
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Tabela 1
Przedmioty społeczno-polityczne realizowane na politycznym 

kierunku studiów w WSMW/AMW

Przedmiot Temat Liczba godzin 
dydaktycznych

Praca partyjno-polityczna 
w wojsku

Zadania i organizacja pracy partyjno-politycznej w wojsku 40
Teoria i praktyka propagandy i agitacji w wojsku 46
Praca kulturalno-oświatowa w wojsku 38
Metodyka pracy partyjno-politycznej w czasie 
praktycznej działalności podchorążych na drugim roku 
studiów w WSMW, garnizonie i na okrętach szkolnych

30

Metodyka pracy partyjno-politycznej w czasie praktycznej 
działalności podchorążych na trzecim roku studiów 
w WSMW, garnizonie i w zespole okrętów szkolnych

30

Metodyka pracy partyjno-politycznej w czasie 
praktycznej działalności podchorążych na czwartym 
roku studiów w WSMW, garnizonie i na okrętach MW

48

Filozofia marksistowska Elementy historii filozofii 50

Materializm dialektyczny 37

Wybrane zagadnienia marksistowskiego religioznawstwa 18

Podstawowe założenia etyki marksistowskiej 14

Współczesne kierunki filozofii niemarksistowskiej 16

Historia Polski i polskiego 
ruchu robotniczego

Powstanie i rozwój państwa polskiego do XVIII wieku 20
Utrata niepodległości i okres walk narodowo- 
-wyzwoleńczych narodu polskiego w XVIII i XIX wieku 30

Kształtowanie się i rozwój ruchu robotniczego na 
ziemiach polskich 20

Powstanie niepodległego państwa polskiego 
po I wojnie światowej oraz charakterystyka jego 
głównych problemów politycznych i społeczno- 
-gospodarczych

26

Walka narodu polskiego o odzyskanie niepodległości 
w latach II wojny światowej 28

Geneza i rozwój Polski Ludowej 44

Wybrane zagadnienia 
geograficzno-polityczne 
i demograficzne państw 
socjalistycznych 
i kapitalistycznych

Zajęcia wstępne 4
Państwa Układu Warszawskiego oraz inne kraje 
socjalistyczne

36

Charakterystyka wojskowo-geograficzna państw NATO 24
Ogólna charakterystyka państw kapitalistycznych 
znajdujących się w rejonie pływania okrętów 
Marynarki Wojennej PRL

95

Historia międzynarodowego 
ruchu robotniczego 
i stosunków 
międzynarodowych

Powstanie i rozwój międzynarodowego ruchu 
robotniczego 46

Stosunki międzynarodowe w Europie w latach 
1918-1939 30

Sytuacja międzynarodowa w latach II wojny 
światowej. Partie komunistyczne i robotnicze 
na czele walki z faszyzmem

26

Nowy układ sił politycznych w świecie po zakończeniu 
II wojny światowej. Powstanie państw obozu 
socjalistycznego i ich rola w światowym procesie 
rewolucyjnym

42
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cd. tabeli 1

Przedmiot Temat Liczba godzin 
dydaktycznych

Wybrane zagadnienia 
kultury

Wprowadzenie do problematyki kultury 16
Kultura języka 22
Współczesna literatura polska na tle literatury 
europejskiej 44

Współczesna sztuka 34
Kultura życia codziennego 24

Pedagogika ogólna 
i wojskowa

Węzłowe problemy technologii pracy umysłowej 
podchorążego WSMW 12

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej i wojskowej 24
Wybrane problemy teorii wychowania wojskowego 28
Dydaktyka wojskowa 24
Metodyka pracy umysłowej i dydaktyczno- 
-wychowawczej w czasie praktycznej działalności 
podchorążych w uczelni, w garnizonie i na okrętach

50

Ekonomia polityczna 
i podstawy polityki 
gospodarczej PRL

Ekonomia polityczna kapitalizmu 42
Ekonomia polityczna socjalizmu 64
Wybrane zagadnienia polityki społeczno-gospodarczej 20

Historia wojskowości Podstawowe problemy historii wojskowości 
do II wojny światowej 38

Węzłowe problemy II wojny światowej 42
Wybrane problemy historii wojskowości 
po II wojnie światowej 38

Aktualne problemy 
społeczno-polityczne

Aktualne problemy społeczno-polityczne 32
Bieżące zagadnienia społeczno-polityczne 50

Podstawy nauk 
politycznych

Organizacja polityczna współczesnego społeczeństwa 
i jej funkcjonowanie 28

Podstawowe problemy współczesnych doktryn 
ruchów politycznych 52

Psychologia ogólna 
i wojskowa

Podstawy psychologii ogólnej i wojskowej 56
Psychologia walki i dowodzenia 22

Socjologia wojskowa Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej 24
Socjologia wojska 48

Wybrane zagadnienia 
społeczno-polityczne

Podstawowe wiadomości o Polsce i służbie wojskowej 40
Morskie tradycje narodu polskiego 30

Podstawy naukowego 
komunizmu

Główne założenia naukowego komunizmu 12

Podstawowe założenia strategii i taktyki międzyna
rodowego ruchu komunistycznego i robotniczego 30

Opracowano na podstawie materiałów archiwalnych Archiwum Akademii Marynarki Wojennej, nr 942/Arch., 
Gdynia 1975, s. 1-2. Programy ramowe jednolitych studiów wyższych Wydziału Dowódczego, kierunku 
politycznego.
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Podobny zbiór tematów do kształcenia oficerów politycznych, ze znacznie 
zmniejszoną liczbą godzin dydaktycznych, został opracowany na okres wojny80. 
Zawierał on tematy z takich przedmiotów jak: Filozofia marksistowska 
(100 godzin), Ekonomia polityczna (52 godziny), Naukowy komunizm 
(44 godziny), Najnowsza historia Polski i współczesna (130 godzin), Podstawy 
wychowania wojskowego (124 godziny) Praca partyjno-polityczna działaniach 
bojowych (202 godziny)81.

Przez 17 lat kształcenia oficerów politycznych, zakres tematów dotyczących 
działalności społeczno-politycznej ulegał nieznacznym modyfikacjom, nie 
mającym jednak istotnego wpływu na główne treści szkolenia i cele nauczania 
tej grupy.

Przygotowanie ideowo-polityczne i etyczne podchorążych prowadziło się 
wielopłaszczyznowo. Poza przedmiotami społeczno-politycznymi (prowadzonymi 
przez nauczycieli akademickich Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych 
Uczelni), realizowano je także przez organizacje partyjne i młodzieżowe (aktyw 
i działaczy społeczno-politycznych)82.

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. w szkołach oficerskich przestano 
kształcić oficerów politycznych83. W AMW podchorążych tego kierunku 
skierowano na studia wyrównawcze, w celu przekwalifikowania na oficerów 
o specjalnościach morskich84. 25 listopada 1992 r. ukazało się zarządzenie 
ministra Obrony Narodowej w sprawie zniesienia korpusu osobowego 
wychowawczego85. Zgodnie z nim z dniem 30 listopada 1992 r. wszystkich 
oficerów tego korpusu przeniesiono do innych korpusów osobowych, grup 
i specjalności wojskowych zgodnych z posiadanym wykształceniem86.

Oficerowie wychowawczy, którzy byli absolwentami WSMW lub AMW 
zostali przeniesieni do korpusu oficerów morskich, a pozostali do innych 
korpusów, w zależności od specjalności, jaką zdobyli w akademii lub w szkole 
oficerskiej.

Restrukturyzacja korpusu wychowawczego w MW, przejawiająca się 
w obniżeniu etatów i zmiany umocowania oficerów wychowawczych 
w strukturach jednostek, spowodowała frustrację wśród tej grupy osobowej 
i odejście z niej wielu wartościowych i bardzo dobrze wykształconych osób.

80 Plan i zbiór programów szkolenia na okres wojny, Archiwum Akademii Marynarki Wojennej, 
nr 2845/Arch., Gdynia 1986.

81 Ibidem, s. 9-22.
82 J. Apanowicz, Kształtowanie postaw ideowo-moralnych, kwalifikacji dowódczo-pedagogicznych 

i specjalistycznych podchorążych W.SMW, „Przegląd Morski” 1985, nr 5, s. 16.
83 W Akademii Marynarki Wojennej w 1991 r.
84 Rozkaz komendanta Akademii Marynarki Wojennej Nr 31 z dnia 30 marca 1992 r. w sprawie 

wpisania podchorążych i słuchaczy AMW na semestr letni roku akademickiego 1991/1992. 
AMW, sygn. 4419/07/3, k. 64.

85 AMW, sygn. 4347/03/27, k. 56. Zarządzenie ministra Obrony Narodowej Nr 120/org. 
z 25 listopada 1992 r. w sprawie zniesienia korpusu osobowego wychowawczego.

86 Ibidem.
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Ich miejsce zajmowały w większości osoby o niskich kwalifikacjach 
pedagogicznych i ambicjach służbowych, których jedyną motywacją do tej 
służby był brak etatu w innej specjalności. Fakt ten miał bezpośredni wpływ 
na poziom realizacji działalności merytorycznej, prowadzonej w latach 
późniejszych.

* * *

W ciągu 94 letniego okresu istnienia Marynarki Wojennej „Regulamin 
Służby na Okrętach” zmieniany był siedmiokrotnie. Tyle razy modyfikowano 
również znajdujące się w nim zapisy odnoszące się do prowadzenia działalności 
oświatowo-wychowawczej na okrętach. W okresie międzywojennym zdołano 
wprowadzić dwa takie dokumenty. Pierwszym z nich był „Regulamin morski” 
z 1924 r„ zastąpiony w 1934 r. przez RSO. Zgodnie z umieszczonymi w nich 
zapisami za działalność oświatowo-wychowawczą odpowiadali dowódcy 
okrętów. Pomimo wyznaczania przez dowódcę oficerów odpowiedzialnych za 
jej organizowanie, to generalnie na każdym oficerze spoczywał obowiązek 
uczestniczenia w przedsięwzięciach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. 
W tym czasie za najważniejsze uznawano wartości patriotyczne, religijne 
i narodowe. Po zakończeniu II wojny światowej, wraz ze zmianą ustroju 
społecznego zmieniły się wartości wychowawcze. Zaczęła wówczas 
dominować ideologia wychowania socjalistycznego. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w RSO, zmienianym trzykrotnie w okresie istnienia Polski 
Ludowej. W RSO wprowadzonym w 1947 r. pojawiły się zapisy dotyczące 
funkcjonowania na okręcie z.d.o ds. polit.-wych. Oficer ten był odpowiedzialny 
za organizowanie i prowadzenie działalności polityczno-wychowawczej 
na okręcie. Był bezpośrednio podporządkowany d.o, a pracę swoją prowadził 
w oparciu o kadrę oficerską, podoficerską, organizacje partyjne i marynarski 
aktyw. Należy zaznaczyć, że do 1948 r. ideologia wychowawcza w Wojsku 
Polskim uwzględniała obok wartości klasowych pewne wartości narodowe 
i religijne. Zgodnie z zapisami w RSO dopuszczano do realizowania praktyk 
religijnych. Sytuacja ta zmieniła się w 1949 r„ kiedy doszło do „sowietyzacji” 
Wojska Polskiego. W wprowadzonym w 1951 r. nowym RSO, opartym 
na wzorach radzieckich, wykreślono tradycyjnie polskie zwyczaje i obyczaje 
i wprowadzono radzieckie. Zapisy dotyczące działalności oświatowo- 
-wychowawczej (nazwane wówczas pracą partyjno-polityczną) zdominowane 
zostały przez polityczne slogany odnoszące się między innymi do polsko- 
-radzieckiego braterstwa broni, internacjonalizmu i propagowania ideologii 
marksistowsko-leninowskiej. Działalność ta została uwzględniona zarówno 
w służbie bojowej, jak i codziennej okrętu. Po „Polskim październiku” 
tendencja ta została zatrzymana i częściowo cofnięta. Pomimo tego w RSO 
wprowadzonym w 1959 r. wymienione powyżej sformułowania dominowały 
nadal, mimo uzyskania pewnej autonomii w praktyce wychowana wojskowego 
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i pojawienia się tzw. humanizmu socjalistycznego. Niemniej jednak z.d.o polit. 
był w dalszym ciągu odpowiedzialny za to, aby całokształt życia na okręcie był 
zgodny z ideologią partii i rządu. Następna modyfikacja RSO pojawiła się 
po transformacji ustrojowej Polski. W tymczasowej wersji tego dokumentu, 
wprowadzonej do użytku służbowego w 1990 r. wykreślono rozdział dotyczący 
pracy politycznej i obowiązki z.d.o polit. Za wychowanie załogi uczyniono 
odpowiedzialnym dowódcę okrętu, który realizując treści wychowawcze 
zobowiązany był posługiwać się odpowiednimi dokumentami naczelnych 
organów władzy państwowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa 
Marynarki Wojennej i dowódcy zespołu okrętów. Wychowanie załogi, pomimo 
funkcjonowania stanowisk oficerów wychowawczych, stało się obowiązkiem 
dowódców wszystkich szczebli.

Przygotowanie kadry do realizacji zadań oświatowo-wychowawczych 
określonych w RSO było zróżnicowane i zależne od okresu w jakim 
funkcjonowała Marynarka Wojenna. W okresie międzywojennym kadra 
nabywała wiedzę i odpowiednie umiejętności biorąc udział w kursach 
oświatowo-metodycznych organizowanych przez dowództwa okręgów korpusów. 
W mniejszym stopniu przygotowywały ich do realizacji tego rodzaju 
działalności szkoły podchorążych. W czasie istnienia Polski Ludowej zadania 
oświatowo-wychowawcze były początkowo realizowane przez oficerów 
pochodzących z innych rodzajów wojsk oraz absolwentów wojskowych szkół 
politycznych. Krótkie przeszkolenie na kursach morskich miało zapoznać ich 
ze specyfiką służby na morzu. Pod koniec lat 50. przeszkoleniem aparatu 
politycznego MW zajmował się Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych 
MW, który organizował zaoczne kursy wojennomorskie. Otwarcie na Wydziale 
Dowódczym WSMW kierunku studiów o profilu politycznym, zdecydowanie 
podniosło poziom wykształcenia korpusu oficerów politycznych. Ich 
kształcenie zostało zakończone na początku lat 90. Zlikwidowano wówczas 
korpus oficerów politycznych i utworzono korpus oficerów wychowawczych, 
którzy wiedzę z zakresu działalności oświatowo-wychowawczej nabywali na 
krótkoterminowych kursach organizowanych przez Akademię Marynarki 
Wojennej i instytucje centralne wojska.
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UDZIAŁ GRUP PRZEMYSŁOWYCH
W PRZEJĘCIU GOSPODARKI POMORZA 

PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Ponad 67 lat, jakie dzielą nas od zakończenia II wojny światowej, 
to czas odległy i sprzyjający pogłębionym refleksjom nad dziejami 

Polski. Powstała wówczas władza państwowa - kształtowana pod wpływem 
ZSRR, w momencie zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi sformułowała 
program odzyskiwania historycznie i etnicznie należnych Polsce ziem, 
podkreślając jednocześnie konieczność przebudowy ustroju społeczno- 
-politycznego kraju po zakończeniu wojny, opartego na junkierstwie i magnatach 
przemysłowych reprezentujących antypolski kierunek polityki. Ówczesne 
władze widziały najbardziej trwałe przeciwstawienie się niebezpieczeństwu 
odrodzenia ogólnoniemieckiego nacjonalizmu i tendencji zaborczych wobec 
Polski.

Wśród owych przemian znalazły się szeroko zakrojone poczynania 
związane z przejęciem i zagospodarowaniem przemysłu w całym kraju - 
ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich i północnych. Było to 
nadzwyczaj ważne przedsięwzięcie, gdyż od jego powodzenia w decydującym 
stopniu zależały przyszłe kierunki rozwoju państwa w owym układzie 
granicznym. Stąd też w pierwszym okresie kształtowania się nowej władzy, 
obok realizacji podstawowych reform społecznych, polegających na tworzeniu 
nowych stosunków społecznych, zagospodarowanie przemysłu stanowiło 
pierwszoplanowe zadanie.

Poczynania te na Ziemiach Odzyskanych niejako organicznie związane 
były z rozstrzyganiem skomplikowanych problemów politycznych, narodowościo
wych, gospodarczych i organizacyjnych. Przejmowanie fabryk, hut i kopalni 
przez stronę polską miało istotny wpływ na tworzenie organów władzy 
państwowej i ogólną stabilizację polityczną na tych obszarach. Jednocześnie 
powstawanie tu nowych form życia gospodarczego zależało od czynników 
bardziej ogólnych, a zwłaszcza od aktualnej sytuacji międzynarodowej, 
od tempa, kierunków i struktury powojennej migracji, od polityki wobec 
ludności rodzimej, itp.
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Szczególnie istotne znaczenie miał fakt, iż przejęcie przemysłu 
na terenach zachodnich i północnych przez ludowo-demokratyczne państwo 
polskie oznaczało przywrócenie dawnych, ukształtowanych na przestrzeni wielu 
dziesięcioleci naturalnych więzów gospodarczych, łączących większość tych 
rejonów z pozostałymi częściami Śląska lub Wielkopolski, czy też Pomorza.

W niniejszym opracowaniu - zgodnie z założeniem autora - mówi się 
głównie o roli i zadaniach, jakie spełniły Grupy Operacyjne Komitetu Rady 
Ministrów i Ministerstwa Przemysłu w przejęciu, zagospodarowaniu 
i uruchomieniu przemysłu w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu 
poszczególnych obszarów kraju. Już na wstępie wymaga wyjaśnienia to, 
że zarówno w tytule opracowania, jak i w całym tekście występuje nazwa 
„Przemysłowe Grupy Operacyjne”. Nie ma w tym błędu rzeczowego, gdyż 
w całym okresie swego istnienia zajmowały się one w szerokim zakresie 
problemami przemysłu. Choć ta nazwa została ugruntowana przez badaczy tego 
okresu w latach powojennych ze względów praktycznych, to również w okresie 
ich istnienia, z uwagi na potrzeby odróżnienia od wielu innych grup, jakie 
występowały w składzie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (dalej: 
KERM) - organizatorzy, jak i ludzie występujący w grupach uważali 
za stosowne nazywanie ich powyższym mianem, co potwierdza wiele 
dokumentów z tamtych lat. Skrócona nazwa była bardziej czytelna i powszechna 
w praktyce życia codziennego.

Skupienie głównej uwagi na roli grup w zagospodarowaniu przemysłu 
Ziem Odzyskanych wynikało z faktu, iż występował on tam w szerokim 
zakresie, a jego położenie po zakończeniu działań wojennych było nadzwyczaj 
złożone.

Niniejsze opracowanie ma charakter problemowy. Jego treść obejmuje 
stosunkowo krótki okres: rozpoczynający się w połowie 1944 roku - 
po wyzwoleniu pierwszych obszarów ziemi polskiej na wschód od Wisły, 
zaś kończący po ostatecznym przejęciu ziem zachodnich i północnych 
we władanie polskie, co wiązało się z Konferencją Poczdamską i podjętymi 
na niej decyzjami w sierpniu 1945 roku.

Do pierwszego okresu nawiązano w mniejszym zakresie. Wynikało to 
z faktu, że Lubelszczyzna nie posiadała - w stosunku do ziem zachodnich, które 
były w obszarze Polski do 1939 roku - zbyt wielu przedsiębiorstw 
przemysłowych. Były one obsadzone w większości przez pracowników jeszcze 
w okresie przedwojennym. „Polska Lubelska” praktycznie była poligonem 
doświadczalnym w przygotowaniu kadr, które miały wyruszyć na Ziemie 
Odzyskane i stanowiły swoisty rezerwuar siły pracowniczej, które niebawem 
w dość szerokim zakresie gotowe były stanąć do przejmowania tych ziem oraz 
znajdującego się tam mienia gospodarczego.

Drugi okres to przejęcie przemysłu na ziemiach polskich od Wisły 
do granic Polski z 1939 roku - wyzwolonych w następstwie ofensywy 
Wiślańsko-Odrzańskiej. Tu też organizowano wszelkiego rodzaju grupy - 
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w tym Przemysłowe Grupy Operacyjne dla ziem zachodnich. Na tych terenach 
z obsadzeniem zakładów pracy w sensie kadrowym w zasadzie nie było 
większych problemów. Tu stawiali się do pracy ludzie, którzy z reguły 
zamieszkiwali te tereny do 1939 roku.

Trzeci okres, to zagospodarowanie przemysłu, jak i wielu innych 
dziedzin gospodarczych na ziemiach zachodnich i północnych, od momentu 
zakończenia działań wojennych do września 1945 roku i dalej, gdy zachodziła 
taka potrzeba, tylko już nie na zasadzie grup operacyjnych. Wtedy trwała tu 
intensywna praca na rzecz odbudowującego się kraju.

Już w pierwszym etapie wyodrębnionym w opracowaniu - działy się 
rzeczy bardzo istotne. Przede wszystkim zrodził się wielki spontaniczny wręcz 
udział zdecydowanej większości społeczeństwa polskiego w poczynaniach 
na rzecz odbudowy życia państwowego i uruchamiania podstawowych dziedzin 
gospodarki.

Odbudowa życia gospodarczego na obszarze wschodniej Polski 
w dotychczasowej historiografii nie znalazła dostatecznego odzwierciedlenia. 
Historycy podejmując różne rozważania na temat przeobrażeń zachodzących 
w Polsce po II wojnie światowej, większość rozważań w kwestii zagospoda
rowania przemysłu i uruchomienia życia gospodarczego umiejscowili 
na obszarach zachodniej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem 
Odzyskanych. Nie zawsze też zwracano uwagę na to, że w odniesieniu 
do zagospodarowania kraju, Polska Lubelska stanowiła prapoczątek dla wielu 
rozwiązań systemowych.

Nie sposób też zrozumieć koncepcji organizacji Grup Operacyjnych bez 
znajomości całokształtu sytuacji na tych ziemiach w 1944 roku i roku, jaką 
spełniało na nich Wojsko Polskie. Już w momencie swoich narodzin spełniało 
dwie podstawowe funkcje: zewnętrzną - polegającą na sposobieniu się do walki 
z okupantem niemieckim i wewnętrzną - mającą na celu szeroki udział 
w przeobrażeniach społeczno-ustrojowych. Do tej funkcji ówczesne władze 
państwowe przywiązywały szczególnie dużą uwagę. Ta druga, nowa funkcja 
przejawiała się we wszystkich jego poczynaniach.

W tym miejscu zauważyć wypada, że w szeregach wojska znajdowało się 
wielu specjalistów w różnych dziedzinach, którzy okazali się bardzo przydatni 
gospodarce państwowej po zakończeniu działań wojennych. W sytuacjach 
trudnych i złożonych nowa władza mogła liczyć na pomoc wojska. Już 
1 sierpnia 1944 roku została utworzona w Lublinie pierwsza grupa 
administracyjna. W jej składzie znaleźli się oficerowie, podoficerowie 
i szeregowi posiadający niezbędne kwalifikacje do tworzenia administracji 
państwowej.

W tym też czasie do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego odwołało 
się szereg resortów ówczesnych władz państwowych o oddelegowanie 
specjalistów w różnych branżach niezbędnych dla organizacji życia 
gospodarczego. Z szeregów wojska wyszedł pełnomocnik Przemysłowych Grup 

113



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. MISZTAL 2013 NR 28

Operacyjnych kpt. inż. Alfred Wiślicki, pełnomocnik Morskiej Grupy 
Operacyjnej kpt. inż. Władysław Szedrowicz, pełnomocnik Grupy Operacyjnej 
na Warmii i Mazurach por. Ignacy Marzyński i wielu innych. Wielostronne 
poczynania wojska w dziedzinie odbudowy życia gospodarczego już 
na obszarze wschodniej Polski walnie przyczyniły się do stworzenia swoistego 
ośrodka doświadczalnego, na bazie którego, między innymi, zrodziła się 
koncepcja Przemysłowych Grup Operacyjnych. Same zaś grupy mimo, 
że złożone w większości z osób cywilnych, zorganizowane były w pewnym 
sensie na zasadach obowiązujących w wojsku.

Ponadto, zauważyć wypada, iż zarówno Wojsko Polskie - na co już 
wskazano, jak i Armia Radziecka - ta głównie ze względu na potrzeby 
toczonych przez nią nieustannych walk - przyczyniły się walnie do organizacji 
i uruchamiania licznych fabryk i nadających się do uruchomienia istniejących, 
a nie zniszczonych przez działania frontowe różnych zakładów wytwórczych, 
Czyniono to zarówno na obszarach wschodniej Polski, jak i na dalszym szlaku 
frontowym od Wisły do Odry.

W kolejnym etapie działalności grup - mowa jest o ich powstaniu 
i stojących przed nimi zadaniach. W tej części opracowania poświęcono wiele 
miejsca zabezpieczeniu i uruchomieniu przemysłu na ziemiach polskich 
wyzwolonych w 1945 roku, znajdujących się w granicach państwa polskiego do 
1939 roku. W następnym wskazano na zakres kompetencji i warunki pracy grup 
operacyjnych na obszarach ziem zachodnich i północnych, które miały być 
objęte ich działaniami.

Kolejna część opracowania ukazuje grupy w bezpośrednim przejmowaniu, 
zabezpieczaniu i uruchamianiu przemysłu na całym Pomorzu, wraz z północno- 
-zachodnią częścią ówczesnego województwa szczecińskiego i zachodnią 
częścią województwa olsztyńskiego. Już we wstępie opracowania wskazano 
na przesłanki formalnoprawne, stanowiące podstawę przejęcia przemysłu Ziem 
Odzyskanych. Po uprawomocnieniu się tych warunków mogło nastąpić 
przejmowanie, zabezpieczenie i uruchamianie przedsiębiorstw i fabryk 
we wszystkich okręgach tych ziem. W kolejnej części tego opracowania 
wskazano na efekty działalności grup - głównie na określony zakres 
opracowania w pasie nadmorskim. Nie pominięto też spraw trudnych 
i złożonych, które w dotychczasowych dociekaniach historiograficznych w tym 
przedmiocie były raczej łagodzone lub zupełnie pomijane. Zauważyć też 
należy, że w dotychczasowej literaturze historycznej nie powstało opracowanie 
traktujące wyłącznie o Przemysłowych Grupach Operacyjnych. Niemniej 
w ocenie wielu zjawisk natury społeczno-politycznej i gospodarczej w okresie 
przejmowania, uruchamiania i nacjonalizacji przemysłu na terenie Polski 
po II wojnie światowej cenne są opracowania niektórych autorów, jakie 
wymienione zostały w wykazie literatury, zamykającym niniejsze opracowanie.
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Koncepcje, charakter i zadania Przemysłowych Grup Operacyjnych

Dla określenia kierunku przemian ustrojowych dokonujących się 
w Polsce po II wojnie światowej dla ówczesnej władzy olbrzymie znaczenie 
miały doświadczenia zdobyte przy organizowaniu życia społeczno- 
-gospodarczego na obszarach wschodnich, wyzwolonych w 1944 roku. 
Zaś czynnikiem przyspieszającym zachodzące przeobrażenia było szybkie 
uruchomienie życia gospodarczego, a w szczególności przemysłu. Ogólne 
kierownictwo nad tymi procesami sprawował resort Gospodarki Narodowej 
i Finansów. Już we wrześniu 1944 roku w tym resorcie i innych środowiskach 
gospodarczych i politycznych działających na tym kierunku zaczęto 
dyskutować nad systemem przejmowania przemysłu na terenach dotąd 
okupowanych.

Wśród wielu zadań, jakie miało do spełnienia, na czołowe miejsce 
wysuwało się zagadnienie stworzenia odpowiedniego systemu, przy 
zastosowaniu, którego można byłoby przystąpić do natychmiastowego 
przejmowania, zabezpieczenia a następnie uruchomienia przemysłu na terenach 
nowo wyzwolonych. Stworzenie takiego systemu było nadzwyczaj złożonym 
problemem, ze względu na poważną dezorganizację życia gospodarczego - 
co głównie odnosić się miało do Ziem Odzyskanych - oraz duże zniszczenia, 
jakie poniosła cała gospodarka w następstwie długotrwałej wojny. Dodatkową 
poważną przeszkodę w tym względzie stanowił brak dostatecznej liczby ludzi 
o odpowiednich kwalifikacjach, zdolnych do realizacji zadań, związanych 
z przejmowaniem zakładów przemysłowych.

Z wielu materiałów opublikowanych, jak i z dokumentów źródłowych 
traktujących o toczących się wówczas dyskusjach w tej kwestii wynikało, 
że za nieodzowne uznano utworzenie specjalnych ekip, które idąc bezpośrednio 
za frontem natychmiast zabezpieczały mienie przemysłowe i sankcjonowały 
w imieniu nowej polskiej władzy oddolne przeobrażenia społeczno-polityczne, 
jakie nastąpiły już w toku wyzwolenia.

Pierwowzór w tej dziedzinie stanowić miała instytucja pełnomocników, 
jaką powołano w okresie „Polski Lubelskiej” w celu przejmowania większych 
ośrodków przemysłowych na tamtym terenie. Potrzeba powołania takiej 
instytucji, składającej się głównie z ludzi wojskowych, była następstwem 
złożonej sytuacji społeczno-politycznej, jaka się wyłoniła w momencie 
wyzwalania terenów wschodniej Polski.

Realizując postanowienia ówczesnych władz, nałożono na kadrę 
wojskową ciężar rozwiązywania bardzo skomplikowanych problemów 
w najtrudniejszym okresie narodzin ówczesnej państwowości.

Po wyzwoleniu dalszych województw wschodniej Polski instytucja 
pełnomocnika rozszerzyła swoją działalność. W toku trwania wojny w momencie 
przesuwania się frontu nadzwyczaj ważnym było szybkie dotarcie do zakładów 
przemysłowych, gdyż niezabezpieczony obiekt stawał się łupem różnych grup 
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szabrowniczych. Nierzadko zniszczenia z tytułu grabieży i dewastacji 
przewyższały skutki bezpośrednich działań wojennych1.

Rysująca się niekorzystna sytuacja w przypadku nie dość sprawnego 
zabezpieczenia zakładów przemysłowych, przyspieszała niejako wszelkie 
rozważania i dyskusje toczące się wokół tego problemu. W ich następstwie 
wyłoniła się koncepcja formowania grup operacyjnych w celu przejęcia, 
zabezpieczenia i uruchomienia przemysłu. Miały to być organizacje 
tymczasowe powołane do wykonania określonego zadania, a następnie 
podlegające rozwiązaniu.

Z ożywionej dyskusji, jaka toczyła się w owym czasie wokół tej kwestii 
wyłoniła się koncepcja powołania niewielkich jednostek (bez oddziałów 
wojskowych) fachowców i działaczy politycznych, które miałyby samodzielnie 
wykonać zadanie na określonym terenie. Zadaniem takiej grupy było 
zagwarantowanie sprawnego zabezpieczenia przemysłu przed zniszczeniami 
oraz grabieżą. Stworzenie nowego systemu zarządzania gospodarką oraz jak 
podkreślano - przeciwdziałanie ewentualnym próbom opanowania kluczowych 
gałęzi przemysłu przez siły związane z obozem londyńskim - w roku 
wyzwolenia kraju2.

Według założeń opracowanych przez resort Gospodarki Narodowej 
i Finansów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), ostatecznie 
w skład grup operacyjnych mieli wchodzić fachowcy - inżynierowie, technicy, 
ekonomiści, działacze związkowi, robotnicy, pracownicy przemysłu.

Zaciąg do tych grup odbywał się drogą ogólnej mobilizacji, poprzez 
odezwy, afisze, wezwania, skierowane przez ówczesne władze państwowe 
do robotników, inżynierów i techników w wyzwolonej części kraju. Ponieważ 
wykonanie tego zadania w ramach poszczególnych resortów, przy ogólnych 
brakach kadrowych było niemożliwe, zwrócono się do Naczelnego Dowódcy 
WP z prośbą o czasowe oddelegowanie z Wojska Polskiego grup inżynierów 
i innych specjalistów, oficerów, podoficerów i szeregowców w celu 
zapewnienia właściwej pracy grup operacyjnych, Proszono też o to, aby osobom 
skierowanym do pracy w grupach nadano przysługujące im stopnie wojskowe, 
ekwipując jednocześnie w odpowiednie umundurowanie wojskowe3.

Zakres kompetencji i zadań grup operacyjnych określały „Wytyczne 
organizacyjne dla przemysłu w Polsce”. W dokumencie tym sformułowane 

1 Archiwum Akt Nowych. (AAN) Grupy Operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
i Ministerstwa Przemysłu (KERMiMP), sygn. 209, s. 134 i 135. Raport Pełnomocnika z Braniewa 
nr 3 z 5.06.1945 i nr 6 z 26.06.1945 r.

2 Pierwszym obowiązkiem zarządcy przemysłu jest odebranie całego majątku (przedsiębiorstwa) 
z rąk osób nim władających. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(KC PZPR), 202/1, t. 33, s. 343.

3 AAN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), t. VIII, s. 2-3. Pismo kierownictwa 
resortu Gospodarki Narodowej i Finansów, Naczelne Dowództwo WP załatwiło pozytywnie.
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zostały podstawowe zasady polityki rządu w odniesieniu do przemysłu. 
Stanowiły one podstawę w całokształcie działania pełnomocników grup.

Rozpoczęcie dyskusji nad sposobem przejęcia przemysłu oraz wydanie 
wytycznych stanowiących podstawę działania grup operacyjnych przemysłu 
poprzedzone zostało powołaniem w końcu sierpnia 1944 roku w ramach resortu 
Gospodarki Narodowej i Finansów - Wydziału Grup Operacyjnych. Na jego 
kierownika mianowano kpt. inż. Alfreda Wiślickiego. Począwszy od listopada 
1944 roku przystąpiono do intensywnego przygotowywania grup operacyjnych 
do pracy w terenie.

Zbliżający się termin rozpoczęcia ofensywy styczniowej ponaglił niejako 
kierownictwo resortu oraz kierownictwo grup operacyjnych do szczegółowego 
opracowania założeń mechanizmu przejmowania przemysłu na wyzwolonych 
terenach. Ustalono pięć głównych tras, po których za przemieszczającymi się 
wojskami miały iść grupy operacyjne. Bazą wypadową dla dwóch pierwszych 
grup był Lublin. Pierwsza z nich miała przejść przez Kraków na Górny Śląsk, 
druga przez Kielce do Wrocławia. Natomiast punktem wyjściowym dla trzech 
pozostałych grup była Warszawa. Stamtąd wyruszyć miały grupy operacyjne 
przejmujące przemysł na terenie Łodzi i Poznania. Kolejna grupa udać się miała 
na Pomorze, następna na Wybrzeże Gdańskie i ostatnia do Prus Wschodnich.

Ostatni miesiąc 1944 roku i pierwsze dni następnego przyniosły dość 
istotne zmiany w statusie grup operacyjnych. Ministerstwo Przemysłu 
na początku stycznia 1945 roku oraz Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 
spowodowały, że wszystkie kompetencje dotyczące przemysłu przejęły te dwa 
organy. Kierownictwo Grup Operacyjnych nadal pozostawało w rękach kpt. inż. 
Alfreda Wiślickiego, z tym, że od tego momentu grupy podporządkowane 
zostały Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów.

Wraz z rozpoczęciem ofensywy styczniowej w 1945 roku, Przemysłowe 
Grupy Operacyjne wyruszyły w teren. Z baz wyjściowych wyjechało ponad 
750 pracowników, zaś w końcowym okresie jego funkcjonowania grupy 
działające w granicach Polski z 1939 roku liczyły około 3000 ludzi.

Ze względu na ograniczone możliwości zamieszczenia odpowiedniej 
wielkości materiału badawczego w niniejszym opracowaniu, jego autor zajął się 
głównie Pomorzem Gdańskim i Pomorzem Zachodnim. Te dwa obszary 
gospodarcze, z racji na swój rodzaj gospodarczy oraz występujące w nich porty 
morskie, posiadały szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej. 
W pierwszym okresie po wyzwoleniu stosunkowo mało zajmowano się 
okręgiem szczecińskim4.

4 Szczecin wraz ze Świnoujściem, jako duże obiekty morskie powiązane z Bałtykiem aż do 
1947 roku, a w niektórych przypadkach znacznie dłużej, w szerokim zakresie eksploatowane 
były przez wojskowe władze radzieckie, które transportowały tędy należne im reparacje 
z Niemiec do portów radzieckich. Dostęp do obiektów znajdujących się na przyznanych 
obszarach polskich dla strony polskiej był znacznie utrudniony. Autor.
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Sytuacja ziem zachodnich i północnych po zwycięstwie sił 
sprzymierzonych nad wojenną machiną niemiecką wiosną 1945 roku

W następstwie rozbicia armii hitlerowskich na kierunku zachodnim 
i północnym przyszedł czas na praktyczne działania, zmierzające do przejmo
wania przez Polskę ziem przewidzianych we wstępnych porozumieniach 
zwycięskich państw na III Rzeszą Niemiecką. Sposobieniu się nowych władz 
polskich do obejmowania tych ziem towarzyszyła podniosła atmosfera. Przez 
cały kraj przekazywano hasło „Na Zachód”. Na wiecach, zebraniach organizacji 
partyjnych, stronnictw politycznych oraz organizacji społecznych, w środkach 
masowego przekazu szeroko podejmowano i upowszechniano te idee. W celu 
przekształcenia tego hasła w czyn, w działalności propagandowej odwoływano 
się nie tylko do relacji politycznych, rozsądku społeczeństwa, jego interesów 
ekonomicznych, lecz także do jego ambicji, dumy narodowej i honoru. W tej 
atmosferze modelowano wzór Polaka - pioniera polskości, utrwalającego 
na Ziemiach Odzyskanych tradycje i kulturę narodową tworzono nową mitologię 
ziem i ich wielki narodowy symbol. Na powyższą okoliczność zwracano w tym 
czasie uwagę w działalności publicystycznej. Idąc takim tokiem rozumowania, 
„Rzeczpospolita” pisała: „Naród polski ma do stworzenia i urzeczywistnienia 
wielki mit, który spośród wszystkich mitów drugiej niepodległości wyróżnia się 
konkretnością konturów, bezpośrednim realizmem czynów, dziejową wagą 
materialną uchwytnością. Jest to nurt ziem zachodnich”5.

Powrót ziem zachodnich i północnych do Polski był wydarzeniem 
historycznym, w związku z czym ówczesna władza podjęła heroiczny wysiłek 
zmobilizowania wszystkich sił społecznych i politycznych w celu jak 
najszybszego włączenia Ziem Odzyskanych w jednolity organizm narodowy. 
Z tej też racji zmierzała do nadania polskiej administracji na tych ziemiach 
określonego oblicza ideowego. Chodziło bowiem o to, aby aparat państwowy 
tam stworzony posiadał zdecydowanie demokratyczny charakter oraz mógł 
realizować podstawowe założenia i cele nowego państwa. W związku z tym 
na początku lutego 1945 roku podjęto decyzję wysłania najlepszych ludzi 
do prac związanych z przejmowaniem, zagospodarowaniem i administrowaniem 
ziem zachodnich i północnych.

Z problemem tym ściśle wiązały się sprawy właściwego doboru 
kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, umożliwiającymi wykonywanie 
pracy w specyficznych warunkach. Niebagatelną rolę odegrały tu wysokie 
walory ideowo-moralne. Zarówno kwalifikacje ludzi, jak i ich postawa miały 
w decydującym stopniu przyczynić się do realizacji wytycznych władz 
państwowych na Ziemiach Odzyskanych.

Przejmowanie nowych ziem we władanie polskie wymagało opracowania 
przemyślanej koncepcji, zawierającej sposoby ich włączenia z organizm 

5 Kraj ludzi mocnych, „Rzeczpospolita”, 29.07.1945.
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państwowy. W koncepcji tej istotne miejsce zajmować musiał problem 
przejęcia i uruchomienia znajdującego się tam przemysłu. W momencie 
przejmowania tych ziem sytuacja prawno-polityczna nie była jeszcze w pełni 
uregulowania. Nie było też traktatu pokojowego oraz innych odpowiednich 
umów międzynarodowych, ustalających nowe granice. Skomplikowane 
stosunki polityczne, gospodarcze i demograficzne, jakie istniały na tych 
terenach były źródłem dalszych trudności.

Decyzje podjęte w Jałcie, a dotyczące ziem zachodnich i północnych, 
które miały się znaleźć w nowym układzie granicznym Polski były obwarowane 
określonymi wcześniej warunkami. W końcowym jednak komunikacie 
stwierdzono, że „... Polska powinna uzyskać istotny przyrost terytorialny na północy 
i na zachodzie”6. Stwierdzenie to posłużyło za podstawę do konkretnego 
działania. Delegacja radziecka treści zawarte w komunikacie interpretowała 
w sposób jednoznaczny, co potwierdziła na późniejszej Konferencji 
Poczdamskiej Wielkich Mocarstw. Podobnie ta część komunikatu odebrana 
była przez Rząd Tymczasowy RP, co znalazło wyraz w okólniku Komitetu 
Centralnego PPR, w takim oto brzmieniu: „Ziemie nad Odrą, Nysą i Bałtykiem 
zostały włączone do Polski, a rząd Związku Radzieckiego uznał nasze prawo 
do tych ziem...”7.

Duże znaczenie w powyższej sprawie miało, m.in. postanowienie 
Państwowego Komitetu Obrony ZSRR wydane 20 lutego 1945 roku, 
a stwierdzające, iż do chwili ustalenia przez przyszłą konferencję pokojową: 
„...za zachodnią granicę państwa polskiego należy uznać linię biegnącą 
na zachód od Świnoujścia, miasta Szczecina po stronie polskiej, dalej wzdłuż 
biegu rzeki Odry do ujścia rzeki Nysy (zachodniej) i odtąd po rzece Nysie 
(zachodniej) do granicy czechosłowackiej...”8.

Postanowienie to stanowiło podstawę do wprowadzenia przez Rząd 
Tymczasowy polskiej administracji na ziemiach północnych i zachodnich. 
Stanowisko Związku Radzieckiego w tej sprawie zostało przekazane 
do wiadomości delegacji polskiej, przebywającej w Moskwie na rozmowach 
w dniach od 14 do 21 lutego 1945 roku, na czele której stał Bolesław Bierut9.

6 Por. W. T. Kowalski, Wielka Koalicja 1941-1945, t. III, Warszawa 1977, s. 161.
7 PPR, Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego, VIII 1944-XII 1045, 
Warszawa 1959, s. 121.

8 AAN, MZO, Gabinet Ministra, sygn. 61, s. 8-9.
9 Charakterystycznym w tym względzie był punkt 4 postanowienia Państwowego Komitetu 

Obrony ZSRR, który jednoznacznie wskazał na kształt przyszłego terytorium Polski. Stwierdzono 
w nim: „Przyjmuje się za zasadę wprowadzenie wszędzie administracji polskiej (aż po Odrę) 
z wyjątkiem strefy przyfrontowej. W strefie tej na szerokości 60 km działają organy 
bezpieczeństwa armii. Dla zharmonizowania współpracy wprowadza się między dowództwem 
armii a pełnomocnikami grup operacyjnych względnie administracji polskiej specjalnych 
łączników - oficerów polskich”. Zob. AURM, Rząd Tymczasowy, Umowy międzynarodowe, 
AAN, ZPRM, s. 83.
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Pisząc o poczynaniach zmierzających do przywrócenia Polsce ziem 
zachodnich i północnych należy spojrzeć wstecz, gdyż prace przygotowawcze 
do przejęcia władzy na tych ziemiach rozpoczęto znacznie wcześniej 
i prowadzono je na wielu płaszczyznach. Jedna z nich zrodziła się niejako 
w następstwie inspiracji naukowców w celu prowadzenia badań uwzględnia
jących stosunkowo szeroko problematykę ziem zachodnich i północnych. 
Działania te zostały rozpoczęte jeszcze w okresie okupacji. Z początkiem 
1943 roku wznowił konspiracyjną działalność Instytut Bałtycki, który zajął się 
głównie problemami Pomorza Zachodniego.

Na równi z tym instytutem - również inni naukowcy zajmowali się 
ziemiami zachodnimi i północnymi. Problematyką Pomorza wczesno- 
historycznego zajmował się zespół lwowski, zaś mapami historii politycznej 
i dziejami miast całego Pomorza - grupa krakowska. Z kolei nauką o nazwach 
geograficznych Prus Wschodnich, Gdańska oraz Pomorza Zachodniego 
zajmowali się naukowcy warszawscy. Inna grupa naukowców zajmująca 
się problematyką morską działała w Lublinie już po jego wyzwoleniu 
w 1944 roku10.

W grudniu tego roku rozpoczął działalność Instytut Zachodni. Od zarania 
swego istnienia stał się gorącym rzecznikiem przywrócenia Polsce ziem 
zachodnich i północnych. Naukowcy pracujący w tym instytucie już 
po wyzwoleniu wnieśli duże zasługi w uzasadnienie słuszności granicy polskiej 
na Odrze i Nysie Łużyckiej. Oni też wysunęli szereg praktycznych sposobów 
przejmowania władzy na ziemiach zachodnich i północnych11.

Na drugiej niejako płaszczyźnie skumulowały się wszystkie problemy 
organizacyjne, których poprawne rozwiązywanie służyć miało sprawnemu 
przejmowaniu ziem zachodnich i północnych przez władze polskie. Temu 
służyło powołanie pod koniec 1944 roku w Lublinie przy Biurze Prezydialnym 
Rady Ministrów tak zwanego Biura Ziem Odzyskanych. Na jego kierownika 
powołano podsekretarza stanu E. Giebartowskiego. Biuro z momentem jego 
powołania zajęło się gromadzeniem i przygotowaniem materiałów, które 
stanowić miały pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów wynikających 
z wejścia w posiadanie tych ziem przez władze polskie. W jednym ze swoich 
projektów dotyczących pracy biura stwierdzono: „Utworzenie uchwałą Rady 
Ministrów Biura Ziem Zachodnich przy prezydium Rady Ministrów [...] ma za 
główne zadanie przeprowadzenie planowanego przesiedlenia ludności na tereny, 
które w wyniku wojny przechodzą na rzecz Polski”12. Z dokumentów, jakie 
zachowały się z tamtego okresu, wynikało, że jego zadania oscylowały wokół 
organizacji władz polskich na terenach Ziem Odzyskanych.

10 Por. J. Borowik, Nauka polska a Pomorze Szczecińskie, „Jantar” 1947, nr 3.
11 Zob. P. Smolarek, Szczecińskie środowisko badań historycznych, .Przegląd Zachodni” 1945, nr 9, s. 62, 

Z. Misztal, Odbudowa i rozwój gospodarki morskiej w Polsce w latach 1945-1975, s. 37.
12 AAN, URM, BYY, t. 2, s. 18.
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Równolegle z opracowaniem zagadnień merytoryczno-organizacyjnych, 
wynikających z przejęcia ziem zachodnich i północnych przez polską 
administrację, poszczególne resorty rozpoczęły w tym czasie szkolenie kadr 
do pracy w aparacie państwowym. W kilku województwach rozesłano 
do fachowców ankiety z zapytaniem, czy respondent chciałby pracować 
na Ziemiach Odzyskanych. Po przyjęciu tej oferty wielu z przybyszów 
przyjmowało na stałe pracę na nowych terenach.

Mimo braku czasu na wypracowanie odpowiednich projektów 
dotyczących nowej administracji toczyła się ożywiona dyskusja, głównie 
na temat, jaki jej model przyjąć na tych ziemiach. Ze względu jednak na to, 
że ofensywa wiślańsko-odrzańska przesuwała się w szybkim tempie na zachód 
i północ istniała pilna potrzeba organizacji polskiej administracji na terenach 
wyzwolonych. W tej sytuacji w dniu 14 marca 1945 roku na posiedzeniu Rady 
Ministrów podjęto uchwałę o pierwszym podziale administracyjnym Ziem 
Odzyskanych i powołaniu pełnomocników rządu, których upoważniono 
do administrowania nowo tworzonymi jednostkami administracyjnymi. Ziemie 
te podzielono na cztery okręgi administracyjne: I - Śląsk Opolski, II - Śląsk Dolny, 
III - Pomorze Zachodnie i IV - Prusy Wschodnie. W toku tego posiedzenia 
powołano pełnomocników na poszczególne okręgi: I - gen. A. Zawadzki, II - 
wicewojewoda kielecki - Stanisław Piasecki, III - A. Kaczocha-Józewski, IV - 
płk dr J. Prawin. 11 kwietnia w okręgu III A. Kaczochę-Józewskiego zastąpił 
ppłk Leonard Borkowicz. W toku posiedzenia mianowano także pierwszego 
na Ziemiach Odzyskanych prezydenta miasta wydzielonego - Wrocławia. 
Został nim dr Bolesław Drobner13.

Kolejną decyzją mającą na celu umocnienie państwowości polskiej 
na terenach wyzwolonych było wyznaczenie przez Radę Ministrów w dniu 
23 lutego 1945 roku kandydatur pełnomocników Rządu Tymczasowego przy 
poszczególnych dowództwach frontów Armii Radzieckiej. Z analizy dokumentów 
archiwalnych, traktujących o obowiązkach pełnomocników wynikało, że byli 
oni łącznikami pomiędzy radzieckimi władzami wojskowymi a rządem 
polskim; koordynowali działalność komendantur wojennych z działalnością 
tworzących się polskich władz administracyjnych, przekazywali dowództwu 
radzieckiemu wszelkie postulaty w sprawie rozwiązywania różnych problemów 
gospodarczych, społecznych, politycznych, zabezpieczenia poniemieckiego 
mienia oraz innych kwestii występujących na danym terenie.

Odrębnego naświetlenia wymaga sprawa radzieckich komendantur 
wojennych, które wedle regulaminu i zwyczajów wojny lądowej i zasad 
okupacji wojennej działały w strefach przyfrontowych i frontów. Z nimi to 
bowiem, w pierwszym rzędzie współdziałały grupy operacyjne w toku 
organizowania administracji państwowej i gospodarczej na Ziemiach 
Odzyskanych. Do ich obowiązków należało utrzymywanie bezpieczeństwa 

13 AAN, URM, Akta Urzędu Pełnomocnika Generalnego, t. 9.

121



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. MISZTAL 2013 NR 28

na drogach komunikacyjnych i liniach łączności oraz troska o wyżywienie 
i środki transportu dla przechodzących wojsk.

Przy każdym dowództwie frontu powstawały Zarządy Komendantur 
Wojennych. Administracja wojenna rozpoczynała działalność wraz z przesunięciem 
się frontu. Komendantury wojenne tworzono w większości przypadków 
w oparciu o niemiecki podział administracyjny. Powstawały one głównie 
w miastach i ośrodkach mających znaczenie wojskowe oraz innych licznych 
skupiskach ludzkich.

Tworzenie komendantur wojennych podporządkowanych poszczególnym 
frontom było koniecznością organizacyjną, choć stwarzało dodatkowe trudności 
związane z przemieszczaniem się frontów, bądź wykonywanymi przez nie 
nowymi zadaniami bojowymi. Dotyczyło to głównie Pomorza, gdzie działały 
dwa fronty, zaś wielokrotne przegrupowanie wojsk zmieniało podporządko
wanie komendantur.

Konieczność zajęcia się przez komendantury wojskowe Armii Radzieckiej 
zadaniami administracji cywilnej zmuszała komendantów do powiększenia 
swego szczupłego aparatu. Przyjęli oni dość niezwykłą formę - jak na organ 
wojskowy - mianowicie organizowanie podporządkowanego im pomocniczego 
samorządu, składającego się z niemieckich osób cywilnych, których było 
stosunkowo mało, bądź z Polaków, których liczba powiększała się z każdym 
dniem. Ten szybki przyrost ludności polskiej brał się stąd, że do byłych 
robotników przymusowych dołączały całe rzesze jeńców i więźniów 
powracających z obozów. Wybór padł na Polaków, a wynikało to z faktu, 
że określone sugestie w kwestii przekazania tych ziem Polsce zostały już 
wcześniej zaakceptowane przez Związek Radziecki i w tym przypadku 
konsekwentnie realizowano kierunek polityki zmierzającej do rozszerzenia 
polskiej granicy po Odrę i Nysę Łużycką.

Swoistym impulsem w poczynaniach wojskowych władz radzieckich 
na rzecz tworzenia polskiej administracji na terenach wyzwolonych były 
bezpośrednie kontakty z polskimi pełnomocnikami przy określonych dowództwach 
radzieckich frontów wojskowych. Dalszym poczynaniom w dziedzinie 
tworzenia administracji polskiej nadano podstawy formalno-organizacyjne. 
Rada Wojenna I Frontu Białoruskiego wydała dyrektywę, w której stwierdzono:

- dopuścić na terenach niemieckich, mających wejść w skład państwa 
polskiego administrację polską;

- w razie nieobecności pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP przystąpić 
do zorganizowania administracji polskiej, dobierając ludzi na stanowiska 
w aparacie państwowym, samorządowym i gospodarczym, spośród 
miejscowych Polaków o nieposzlakowanej opinii;

- pomagać w pracy administracji polskiej przekazując jej sukcesywnie 
wszystkie działy gospodarki narodowej, kładąc przy tym nacisk 

122



UDZIAŁ GRUP PRZEMYSŁOWYCH W PRZEJĘCIU GOSPODARKI POMORZA...

na sprawne przygotowanie wiosennego siewu i jak najszybszego 
uruchomienia drobnego i średniego przemysłu14.

W oparciu o powyższą dyrektywę komendantury przystąpiły do tworzenia 
administracji na szerzej zakrojoną skalę. W dalszym ciągu jednak powszechnie 
odnotowywano brak odpowiednich ludzi. W tej trudnej sytuacji pełnomocnik 
polski przy I Froncie Białoruskim - ppłk Leonard Borkowicz wysunął sugestię 
zatrzymania na pewien czas określonej liczby Polaków powracających do kraju 
z Niemiec. Niektórzy z nich po porozumieniu się z rodzinami, pozostali tu 
na stałe, dodatkowo sprowadzając na teren nowej Polski niektórych członków 
swoich rodzin.

W trudnej sytuacji, kiedy trzeba było zagospodarowywać nowe ziemie, 
wówczas brano pod uwagę różne rozwiązania. Zaś w cytowanej dyrektywie 
zawarto też odpowiednie polecenia dla komendantów wojennych, wskazujące 
na potrzebę przygotowania się do przyjęcia większej liczby Polaków, którzy 
zasiedlić mieli te ziemie.

Powstanie i organizacja Przemysłowych Grup Operacyjnych 
dla Ziem Odzyskanych15

Całokształt sytuacji istniejącej na wyzwolonych obszarach ziem zachodnich 
i północnych, działalność radzieckich komendantur wojennych, jak i organizo
wanie się polskiej administracji państwowej pozostawały w ścisłym związku 
z mającym nastąpić przejęciem i zagospodarowaniem tych ziem.

Przygotowania do jego przejęcia zostały podjęte przez Ministerstwo 
Przemysłu i Kierownictwo Grup Operacyjnych na przełomie lutego i marca 
1945 roku. Sposób przejęcia był niewątpliwie analizowany w znacznie 
wcześniejszym okresie. Wtedy to bowiem sprecyzowana została ogólna 
koncepcja całej akcji przejmowania przemysłu na Ziemiach Odzyskanych. 
Wynikało z niej, że jedyną formą działania, gwarantującą szybkie i efektywne 
przyjęcia i zabezpieczenie przemysłu, są Przemysłowe Grupy Operacyjne. 
Przemawiały za tym dwa dodatkowe fakty:

- grupy operacyjne były w tym okresie jedynym funkcjonującym aparatem 
Ministerstwa Przemysłu o charakterze ogólnokrajowym (centralne 
zarządy i zjednoczenia znajdowały się w stadium zalążkowym);

- zewnętrzna organizacja grup operacyjnych, oparta na terytorialnym 
podziale kompetencji (okręg, powiat, miasto), stwarzała obiektywne 
możliwości ścisłego powiązania ich działalności z tworzącą się 
na Ziemiach Odzyskanych administracją (podobnie zorganizowaną).

14 Zob. F. Zbiniewicz, Pomoc Armii Radzieckiej dla Polski w świetle dokumentów z lat 1944-1945 
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1968, s. 352 i nast.

15 Jak już wcześniej zaznaczono, autor mógł objąć w miarę szczegółową analizą dwa zagadnienia, 
które dotyczyły Pomorza Gdańskiego i Pomorza Zachodniego, ze względu na ograniczoną 
objętość opracowania.
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Decyzja o tworzeniu Przemysłowych Grup Operacyjnych na tych 
ziemiach, według wielu dokumentów pośrednio związanych z tym problemem, 
zapadła w początkach marca 1945 roku. Ogólne zadania i kompetencje grup 
określała specjalna instrukcja Kierownictwa Grup Operacyjnych Ministerstwa 
Przemysłu z 27 marca 1945 roku pod nazwą „Instrukcja o pracy grup 
operacyjnych na Ziemiach Zachodnich (leżących poza granicami 1939 roku)”. 
Wynikało z niej, że zadaniem grup operacyjnych jest przejęcie przemysłu 
na Ziemiach Odzyskanych oraz dążenie do jego jak najszybszego uruchomienia. 
Instrukcja określała też zasady przejmowania mienia przemysłowego z rąk 
wojskowych władz radzieckich, które nim dysponowały jako zdobyczą 
wojenną. Przejmowanie przemysłu na tych terenach miało odbywać się 
na innych zasadach niż na pozostałym obszarze Polski. Przedsiębiorstwa 
przemysłowe i gospodarcze miały przejść pod zarząd Polski w drodze 
komisyjnego ich przekazania przez odpowiednie organa wojskowe Armii 
Radzieckiej (komendantury wojenne), gdyż: „...tylko zdane obiekty są traktowane 
jako własność państwa”16.

Zakres działania grup operacyjnych w myśl instrukcji był znacznie 
szerszy niż na ziemiach dawnych Polski. Na terenach poniemieckich nie ma 
innej własności, jak tylko własność państwowa” - stwierdzała instrukcja - 
i dlatego grupy miały przejmować nie tylko obiekty przemysłowe, lecz również 
rzemiosło, przedsiębiorstwa handlowe, składy, magazyny itp. W ten sposób 
przemiany w dotychczasowym układzie stosunków społeczno-ekonomicznych 
zostały właściwie zapoczątkowane na Ziemiach Odzyskanych, dokonując 
najwcześniej i gruntowniej w porównaniu z pozostałą częścią kraju, poważnego 
wyłomu w istniejącej strukturze własności. Ponadto instrukcja określała komu 
i w jaki sposób mają być przekazywane przedsiębiorstwa przez grupę operacyjną 
oraz zadania grup w zakresie organizowania wydziałów przemysłowych 
i zrzeszeń branżowych.

Powyższa instrukcja była podstawowym dokumentem, w oparciu o który 
prowadzić miały swoją działalność Przemysłowe Grupy Operacyjne za ziemiach 
zachodnich i północnych. Zawarte w niej zasady przejmowania przemysłu 
na tych terenach stały się podstawą organizacji poszczególnych grup.

16 Zob. AAN, PKW, XII/8, s. 96.
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Morska Grupa Operacyjna

Podkreślić należy, że w toku omawiania działalności wielu grup 
operacyjnych, jako jedna z pierwszych na ziemiach zachodnich i północnych 
zaistniała Morska Grupa Operacyjna. Z wielu względów wzorowano się na niej. 
Organizując inne grupy sięgano do jej doświadczeń i nierzadko przenoszono 
z niej doświadczonych specjalistów do innych, dopiero powstających grup. 
Nie bez znaczenia miał być też fakt, że grupa ta działała w znacznie szerszym 
zakresie, obejmując nie tylko przemysł, ale też inne dziedziny gospodarcze.

Przejmowanie, organizacja i odbudowa przemysłu na Pomorzu Gdańskim 
- po jego wyzwoleniu - przebiegały w dwojaki sposób. W powiatach dawnej 
Polski, które weszły w skład województwa gdańskiego w momencie jego 
utworzenia, obowiązywały takie zasady, jak na pozostałych występujących 
w granicach Polski do 1939 roku. Gdańsk oraz powiaty odzyskane, które 
znalazły się w składzie nowo powstałego województwa, wraz ze wszystkimi 
przedsiębiorstwami przemysłowymi były podporządkowane - z małymi 
wyjątkami - zasadom obowiązującym na Ziemiach Odzyskanych. Z tego 
względu, w celu sprawnego przejęcia przemysłu i wielu innych dziedzin 
gospodarki na tym obszarze, powołano Morską Grupę Operacyjną, której sztab 
został zorganizowany 13 marca 1945 roku w Bydgoszczy. Wiele pozyskanych 
osób miało pewne doświadczenie w tej pracy, wyniesione z grup działających 
na terenie Lubelszczyzny i w prawobrzeżnej Warszawie. Na stanowisko 
kierownika grupy powołano kpt. inż. Władysława Szedrowicza. Początkowo 
grupa składała się z kilkudziesięciu osób. Z każdym jednak dniem przybywali 
do niej nowi ludzie, przydzielani przez kierownictwo w Warszawie.

Obszar działania tej grupy miał obejmować powiaty: kwidzyński, 
sztumski, elbląski, gdański oraz miasta wydzielone: Elbląg, Gdańsk, Sopot 
i Gdynię. Główna uwaga kierownictwa grupy skupiona była jednak 
na Wybrzeżu Gdańskim wraz z całokształtem jego gospodarki morskiej.

Wiadomości o gospodarce Wybrzeża Gdańskiego zebrane przez kierownictwo 
Morskiej Grupy Operacyjnej jeszcze przed wyruszeniem jej ekip w teren były 
skąpe. Uzyskane materiały nie uwzględniały rozbudowy wielu zakładów 
przemysłowych oraz zmian, jakie nastąpiły w ich profilu produkcyjnym w wyniku 
wojny. Dlatego też w pierwszej fazie działania grupy, kierownictwo zalecało 
skupienie uwagi na gromadzeniu odpowiednich materiałów dotyczących 
zakładów przemysłowych, ich możliwościach produkcyjnych, potrzebach 
materiałowych oraz obsadzie personalnej obejmowanych obiektów.

W grupie znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin, których wojna 
rozrzuciła po całej Polsce, a nawet Europie. Byli w niej też ludzie wysiedleni 
przez okupanta w czasie wojny z województwa pomorskiego do Generalnego 
Gubernatorstwa. Niektórzy z nich przybyli z terenów ZSRR w szeregach 
Wojska Polskiego.
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Bodźcem do podejmowania decyzji związanej z wyjazdem i pracą na Wybrzeżu 
Gdańskim był u tych osób, z jednej strony zryw patriotyczny i chęć uczestniczenia 
w szybkim zagospodarowaniu kraju i powracających do macierzy ziem, z drugiej zaś - 
pragnienie skorzystania z otwierających się możliwości awansu społecznego 
i zawodowego, jakie niosła ze sobą praca w tej dziedzinie gospodarki.

Po przesunięciu się ofensywy Armii Radzieckiej z udziałem Wojska 
Polskiego na zachód i północ, rozpoczął się zasadniczy okres w działalności 
grup. Pierwsza ekipa wydzielona ze składu grupy wyruszyła 24 marca 
z Bydgoszczy do Elbląga, obsadzając po drodze powiaty: kwidzyński, sztumski 
i malborski. Kolejna ekipa udała się do Elbląga w dniu 27 marca. Ze względu 
na dużą liczbę różnych przedsiębiorstw, jaką ten ośrodek wraz z potencjałem 
przemysłowym posiadał w przeszłości mógł mieć duże znaczenie dla 
odbudowującego się kraju, grupa w początkowym etapie działalności była 
bardzo liczna. W jej składzie występowali specjaliści, którzy mieli zająć się 
przedsiębiorstwa przemysłowymi. Wśród nich byli przedstawiciele Zarządu 
Elektrowni Okręgu Pomorskiego, portowcy i stoczniowcy, straż przemysłowo- 
-portowa oraz milicjanci.

Na skutek zniszczeń wojennych, masowej wywózki bardziej wartościowych 
urządzeń fabrycznych przez Niemców, już od jesieni 1944 roku, wywózki jakie 
przeprowadzały radzieckie brygady demontażowe, które wywoziły nawet podrzędne 
urządzenia z fabryk elbląskich, zostały one praktycznie pozbawione wszystkiego.

Na skutek zmniejszonych zadań dla grupy elbląskiej ograniczono jej 
liczebność. Niemniej grupa konsekwentnie współdziałała z wojskowymi władzami 
radzieckimi w utrzymaniu ładu i porządku w mieście. Przeciwstawiano się 
próbom grabieży ze strony różnych osobników, którzy pojawili się wkrótce po 
wyzwoleniu miasta. Jak donosił kierownik grupy, zdarzały się nawet próby 
podpalenia niektórych obiektów, o co podejrzani byli pozostali w mieście 
Niemcy17. W ten sposób chciano zatrzeć ślady grabieży.

Po wyzwoleniu Gdyni, 27 marca 1945 roku, z Bydgoszczy wyruszyły 
ekipy wydzielone z Morskiej Grupy Operacyjnej i znalazły się już następnego 
dnia w tym mieście. Pozostała zaś część grupy wyruszyła w kierunku Gdańska 
2 kwietnia, docierając tam jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych. 
W pierwszą rocznicę dotarcia Morskiej Grupy Operacyjnej na Wybrzeże kpt. 
inż. Władysław Szedrowicz powiedział: „Do miasta dotarliśmy w nocy. Była 
to zarazem radosna i upiorna noc! Radosna z powodu wiadomości, że Gdańsk 
wraca do Polski - upiorna na tle okropności wojennych. Gdy wjeżdżaliśmy 
do miasta płonęły domy, a my jak widma przedzieraliśmy się przez morze 
płomieni. Walki toczyły się wówczas we wschodnich rejonach Gdańska 
i Sianek”18.

17 Pełnomocnik grupy napisał w raporcie do sztabu Morskiej Grupy w Bydgoszczy, że kilku 
podpaleń na terenie miasta Elbląga dokonali dywersanci niemieccy spod znaku „Wilkołów”.

18 Zob. „Dziennik Bałtycki” nr 97 z 8.06.1946.
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Działalność Morskiej Grupy Operacyjnej w Gdańsku

W składzie Morskiej Grupy przybyła na Wybrzeże Gdańskie ekipa 
stoczniowa, kierowana przez inż. M. Masłowskiego. Znaleźli się w niej 
inżynierowie: Andrzej Stołagiewicz i Jan Morze, którzy już wcześniej działali 
w grupie elbląskiej. Bezpośrednio po przybyciu na Wybrzeże Gdańskie całej 
grupy operacyjnej zostały utworzone mniejsze grupy, których celem było 
obejmowanie i zabezpieczanie zakładów stoczniowych. Kierownikiem grupy 
gdańskiej został Andrzej Stołagiewicz, gdyńskiej inż. Jan Morze, elbląskiej - 
Mieczysław Filipowicz.

W kwietniu 1945 roku Biuro Werbunkowe Departamentu Morskiego 
w Warszawie skierowało do pracy w przemyśle okrętowym na Wybrzeżu 
Gdańskim grupę inżynierów - Wacława Czarnowskiego, Olgierda Jabłońskiego, 
Henryka Szorca, Zygmunta Czarneckiego, Erazma Zabiełłę i Jana Zabrockiego. 
Następna grupa licząca 14 osób dotarła tu w pierwszych dniach maja.19

W składzie grupy operacyjnej przybyła też na Wybrzeże Grupa 
Rybołówstwa Morskiego, w której, m.in. znaleźli się: mgr Walerian 
Gieglewicz, pełniący funkcję kierownika oraz dr Kazimierz Demel, dr Józef 
Kulikowski, dr Franciszek Edward Lubecki i wielu innych pracowników 
przedwojennych przedsiębiorstw i zakładów rybackich. Grupa przybyła 
do Gdyni w drugiej połowie kwietnia 1945 roku. Jej członkowie rozpoczęli 
pracę przede wszystkim nad zabezpieczeniem obiektów morskiej gospodarki 
rybnej, ustaleniem szkód wojennych, przygotowaniem materiałów i dokumentów 
do rewindykacji sprzętu wywiezionego do Niemiec, opracowaniem projektów 
odbudowy zniszczeń wojennych20.

W Gdańsku pracownicy Morskiej Grupy Operacyjnej zaczynali od spraw 
podstawowych. Przygotowali stołówkę, garaże oraz dwa hotele w celu 
zabezpieczenia pomieszczeń dla nowo zatrudnionych. Podobnie jak w powiatach 
i miastach wcześniej wyzwolonych, przystąpiono do uruchomienia różnych 
mniejszych zakładów. Dział gospodarczy Morskiej Grupy, kierowany przez 
Kazimierza Skrzypczaka, szeroko uczestniczył w akcji dowozu i rozdziału 
żywności. Współdziałał z Grupą Ministerstwa Zdrowia w likwidacji chorób 
zakaźnych, głównie duru i czerwonki, które szerzyły się wśród ludności 
na terenie Gdańska. Morska Grupa Operacyjna wraz z podległymi jej ekipami 
w miastach Wybrzeża Gdańskiego rozrosła się w szybkim tempie do blisko 
600 osób21.

W Gdyni od chwili wyzwolenia do połowy kwietnia 1945 roku grupy 
przejęły od władz radzieckich przede wszystkim magazyny wojskowe. 
Zabezpieczyły i przygotowały do uruchomienia wytwórnię olejów „Union”,

19 Wojewódzkie Archiwa Państwowe w Gdańsku (dalej: WAP), sygn. IV, 65/5, Zjednoczenie 
Stoczni Polskich (dalej: ZSP), sprawozdanie organizacyjno-personalne z 1945 r., s. 69.

20 Zob. A. Ropelewski, 1000 lat naszego rybołówstwa, Gdynia 1963, s. 137.
21 „Dziennik Bałtycki” nr 97 z 8.04.1946.
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zabezpieczyły prace wodociągów miejskich, ponadto elektrownię, która była 
częściowo uszkodzona, zakłady „Pagedu”, stolarnię mechaniczną, drukarnie 
Johanna Gutenberga i mleczarnię spółdzielczą.

W odróżnieniu od innych regionów ziem odzyskanych, gdzie przed 
grupami stał ogrom zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem 
kluczowego przemysłu, działalność Morskiej Grupy Operacyjnej, zajmującej 
się przejmowaniem przemysłu i podstawowych dziedzin gospodarki morskiej 
na terenie Wybrzeża Gdańskiego, praktycznie dobiegła końca. Przedłużenie jej 
istnienia było niecelowe i mogło przynieść ujemne skutki w organizującym się 
tu życiu gospodarczym22.

Systematycznie umacniająca się władza administracyjna stwarzała 
warunki pozwalające na likwidację grup i objęcie swoją działalnością również 
poszczególnych dziedzin gospodarki morskiej na obszarze nowo wcielonym 
do województwa. Ponadto zbędność istnienia grup na tym terenie wynikała 
z dążenia do koordynacji i centralnego zarządzania w kluczowych dziedzinach 
gospodarki morskiej i przemyśle okrętowym, zarówno na Ziemiach 
Odzyskanych - byłego Wolnego Miasta Gdańska, jak i w Gdyni. Przy czym 
rybołówstwo morskie, głównie na terenie dawnego okręgu rybackiego w Gdyni, 
przy pewnych dotacjach państwowych mogło być najszybciej uruchomione.

W tej sytuacji zgodnie z decyzją władz centralnych kpt. inż. Alfred 
Wiślicki, pełnomocnik Grup Operacyjnych KERMiMP skierował do kierownika 
Morskiej Grupy Operacyjnej w Gdańsku - kpt. inż. Władysława Szedrowicza 
pismo, w którym powołując się na uchwałę Prezydium Rady Ministrów polecił 
z dniem 30 kwietnia 1945 roku zakończyć prace grup, a jej funkcje przekazać 
wojewódzkiemu Wydziałowi Przemysłowemu i Wydziałowi Przemysłowemu 
Gdańska i Gdyni oraz właściwym departamentom i centralnym zarządom 
Ministerstwa Przemysłu23.

Działalność grup przemysłowych na Pomorzu Zachodnim

Proces przejmowania przemysłu na Pomorzu Zachodnim przybrał na sile 
w momencie ukazania się rozkazu szefa Tyłów Północnej Grupy Wojsk 
Radzieckich z 30 czerwca 1943 roku nr 0280, traktującego o tym problemie. 
W tej sytuacji wzmogły tempo przejmowania przedsiębiorstw grupy 
powiatowe. W Słupsku w końcu czerwca uzgodniono, że wszystkie zakłady 
przekazywane będą na podstawie indywidualnych aktów zdawczo-odbiorczych, 
podpisywanych przez oficera radzieckiego upoważnionego przez komendanta 
wojennego. Aby zachować nieprzerwaną ciągłość pracy zakładów, będących 
już w ruchu i z kolei przyspieszyć uruchamianie nieczynnych powołano 

22 AAN, Gr. Oper. KERMiMP, t. 169, s. 34, pismo kierownika Morskiej Grupy do Ministra 
Przemysłu.

23 AAN, Gr. Oper. KERMiMP, t. 44, pismo kpt. inż. A. Wiślickiego do kpt. inż. Szedrowicza 
o rozwiązaniu Morskiej Grupy Operacyjnej.
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w Słupsku Komisję Kwalifikacyjną do rozpatrywania wniosków napływających 
od osadników polskich o przydzielenie małych zakładów przemysłowych 
i warsztatów rzemieślniczych. Podobne komisje z różnym powodzeniem 
rozwijały taką pracę w innych powiatach Pomorza24.

Pomorze Zachodnie ze względu na swój rolniczy charakter, poza 
aglomeracją szczecińską i kilkoma większymi miastami, nie posiadało znacznej 
liczby zakładów przemysłowych, te które tu występowały skupiały się głównie 
w przemyśle elektrycznym, rolno-spożywczym, metalowym, drzewnym, 
budowlanym, skórzanym, włókienniczym i chemicznym. Licznymi były tu 
elektrownie wodne, które w przeszłości synchronizowane do równoległej pracy 
zabezpieczały potrzeby całego regionu. Uszkodzone i zniszczone w czasie 
wojny linie przesyłowe naprawiały jednostki specjalistyczne Wojska Polskiego 
i Armii Radzieckiej.

Obok elektrowni przystąpiono do uruchamiania niektórych dziedzin 
przemysłu rolno-spożywczego, zwłaszcza gorzelni. Pozostałe duże zapasy 
ziemniaków przerabiano na spirytus. Grupy przemysłowe do 15 sierpnia 
1945 roku zdołały uruchomić 106 gorzelni, nie licząc tych, które były 
w posiadaniu innych instytucji oraz wojska.

W celu polepszenia warunków bytowania systematycznie napływających 
polskich osadników pracę grup ukierunkowano na możliwie szybkie 
uruchomienie różnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i zakładów 
usługowych. Wiele z nich - zwłaszcza w tej drugiej grupie - przekazywano 
głównie użytkownikom indywidualnym.

Do połowy sierpnia 1945 roku na Pomorzu zachodnim zabezpieczono 
3423 obiekty przemysłowe - w większości rzemieślnicze, choć posiadające 
własne urządzenia mechaniczne, z których ponad 20% (tych większych) było 
zdewastowanych i zniszczonych. Zdecydowana większość posiadała znaczne 
ilości różnych surowców i materiałów. Ogółem do końca sierpnia 1945 roku 
uruchomiono 699 obiektów przemysłowych, co stanowiło 25% wszystkich 
obiektów możliwych do uruchomienia.

Na Pomorzu w dalszym ciągu pewna część przedsiębiorstw znajdowała 
się w gestii władz radzieckich w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb 
armii. W dniu 14 września władze polskie na skutek wyraźnych sugestii - 
wręcz żądań - zobowiązały się tymczasowo oddać do dyspozycji Północnej 
Grupy Wojsk AR pewną liczbę zakładów przemysłu spożywczego, skórzanego, 
tekstylnego i innych, niezbędnych dla potrzeb wojska. Po upływie swoistej 
dzierżawy dowództwo Północnej Grupy Wojsk zobowiązywało się oddać je 
w stanie, w jakim zostały przejęte, zaś za włożone w obiekty kapitały nie 
wysuwało żadnych roszczeń. Zapewne, jak zawsze w interesach ze stroną 
radziecką, trudno byłoby dociec tych roszczeń i kto musiałby za nie ponosić 
koszty.

24 Por. Przemówienie kierownika grup operacyjnych, Alfreda Wiślickiego, op. cit., s. 12.
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Potrzeby strony radzieckiej wobec władz polskich były wciąż duże 
i wydawać by się mogło, że prędko się nie skończą. Zapewne na podstawie 
jakichś umów, na obszarze tylko Pomorza Zachodniego do dyspozycji 
wojskowych władz radzieckich przekazano: 5 młynów, 5 elewatorów zbożowych, 
po 2 zakłady materiałów pędnych i smarów w Koszalinie i w Szczecinku; 
fabrykę konserw owocowych i soków w Szczecinku; fabrykę marmolady 
w Szczecinie i wytwórnię wędlin w Koszalinie oraz zakłady krawieckie 
w Gryficach. Zaś do zakładów pracujących na dostarczonych surowcach należało: 
6 młynów, 2 garbarnie, 2 zakłady krawieckie, 2 fabryki sukna i 1 browar25.

Mówiąc o całokształcie działalności grup na Pomorzu Zachodnim 
podkreślić należy, iż w bardzo trudnych pierwszych powojennych miesiącach 
wykonały postawione im zadania. Zebrały odpowiedni materiał o całokształcie 
przemysłu tego obszaru, przejęły z rąk władz radzieckich podstawowe 
przedsiębiorstwa przemysłowe, część z nich uruchamiając; zorganizowały 
niezbędne oddziały straży przemysłowej, walnie uczestniczyły w powołaniu 
przewidzianych tu organów gospodarczych, przekazując doń część swoich ludzi 
oraz odpowiednich lokali i wyposażenia. W odniesieniu do tych ziem ich 
działalność posiadała szczególne znaczenie w przygotowaniu politycznych, 
gospodarczych i organizacyjnych przesłanek powstania i rozwoju przemysłu 
działającego na nowych zasadach.

W końcu sierpnia 1945 roku na Pomorzu Zachodnim, tak jak i na całym 
obszarze tych ziem, działalność grup operacyjnych dobiegła końca. Swoje 
agendy przekazały one powstającemu aparatowi administracji gospodarczej 
państwa. Grupa Zachodniopomorska swoją niespełna pięciomiesięczną 
działalnością objęła 29 powiatów, a w jej pracach uczestniczyły 503 osoby, 
z czego do momentu likwidacji przetrwało 235 osób. Pozostali na Pomorzu 
Zachodnim pracownicy grup pełnili różne funkcje w administracji gospodarczej 
i bezpośrednio w przemyśle, stanowiąc też kadrę późniejszej Delegatury 
Ministerstwa Przemysłu26.

Po rozwiązaniu Grupy Operacyjnej Pomorza Zachodniego, na identycznych 
zasadach, jak w pozostałych regionach ziem zachodnich i północnych, 
powołano, jak wspomniano wyżej Delegaturę Ministerstwa Przemysłu 
z siedzibą w Koszalinie, która rozpoczęła swoje prace w dniu 1 października 
1945 roku. Na jej kierownika mianowano inż. J. Pilicha, który pełnił tę funkcję 
do 8 kwietnia 1946 roku.

Należy zauważyć, że zbyt wczesne rozwiązanie na Pomorzu Zachodnim 
grup operacyjnych uniemożliwiło należyte zabezpieczenie obiektów przemysłowych 
tu występujących, tym bardziej, że zaludnienie tych obszarów było jeszcze 

25 WAP.Szcz., UWSz. Wydział Handlu sygn. 203, Umowa o tymczasowym przekazaniu obiektów 
przemysłu spożywczego Północnej Grupie Wojsk AR z 14 września 1945 r. Problemy to umowa, 
T. Stachura, op. cit., s. 60.

26AAN, Grupy Operacyjne KERMiMP, sygn. 678, Protokół likwidacji Grup Operacyjnych 
na Pomorzu Zachodnim z 21 maja 1947.
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niewielkie. Przejmowanie obiektów przemysłowych, rozpoczęte na szeroką skalę 
od połowy 1945 roku i do jego końca nie zostało zakończone. W wielu zakładach - 
nawet formalnie przejętych - kwaterowały jeszcze wojska radzieckie. W wielu 
innych produkcja szła jeszcze na potrzeby radzieckich jednostek.

W październiku i listopadzie zdawanie obiektów przemysłowych 
przebiegało w zbyt wolnym tempie. Wynikało to z faktu, że z powodu braku 
odpowiedniej liczby ludzi wysyłani przez Delegaturę w teren inspektorzy sami 
musieli wykonywać różne podrzędne czynności. Brakowało środków 
transportu, co powodowało, że nie można było zwozić ocalałych surowców 
w bezpieczne miejsca. Zjednoczenia, mimo poleceń władz nadrzędnych nie 
przejawiały większego zainteresowania w przejmowaniu przemysłu na Pomorzu 
Zachodnim, ze względu na duże jego zniszczenia i dewastację oraz niewielkie 
możliwości produkcyjne.

Również stan zabezpieczenia przedsiębiorstw nie był zadowalający. 
Większość obiektów pozostawała jedynie pod niewystarczającą opieką miejsco
wych władz administracyjnych. Z tego powodu wielu pracowników Delegatury 
musiało przerywać dotychczasowe zajęcia i przejmować rolę „stróżów” 
zakładów już przekazanych, a pozostawionych na łasce losu. Pozostawione bez 
zabezpieczenia przedsiębiorstwa ulegały ponownemu niszczeniu.

Sytuacja uległa poprawie dopiero po zorganizowaniu przez Delegaturę 
Straży Ochronnej Przemysłu, mającej na celu ochranianie mienia państwowego 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładach przemysłowych 
podległych Ministerstwu Przemysłu. Zakres jej obowiązków unormowany 
został na mocy zarządzenia Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. 
W pierwszym okresie swego istnienia Straż Przemysłowa podlegała całkowicie 
władzom Milicji Obywatelskiej i Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego. 
Z chwilą utworzenia Głównego Inspektoratu Straży Przemysłowej nadzór nad 
Strażą przejęło Ministerstwo Przemysłu.

Przemysł Pomorza Zachodniego w pierwszym okresie po jego przejęciu 
trapiony był wieloma dolegliwościami. Do głównych czynników hamujących 
odbudowę przemysłu zachodnio-pomorskiego należały: brak wykwalifikowanych 
kadr pracowniczych, niewystarczająca ilość środków finansowych, surowców - 
ich zapasy zostały wywiezione lub zniszczone - oraz środków komunikacyjnych 
i transportowych. Delegatura nie była w posiadaniu transportu samochodowego.

Brak rąk do pracy uniemożliwiał należyte zabezpieczenie wielu obiektów 
przemysłowych. Także przerwy w dopływie energii elektrycznej trwające 
nieraz przez kilka dni - z powodu braku węgla - dezorganizowały pracę przy 
odbudowie zakładów. Brak kredytów pieniężnych, niemożliwość systematycznego 
wypłacania poborów odstręczał pracowników, zatrudnionych do pracy oraz 
wprowadzał rozprężenie wśród osób już pracujących. Również brak 
odpowiednich kredytów na ochronę przedsiębiorstw sprawił, że pewna część 
majątku nie była należycie zabezpieczona. Ponadto pierwsze miesiące 
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po wyzwoleniu były okresem nieskoordynowanych działań i chaosu w prowadzeniu 
gospodarki przemysłowej, co musiało się odbić na tempie jej odbudowy.

Przejmowanie zakładów stoczniowych w Szczecinie, które trudno było 
nazywać zakładami, stanowiły sobą absolutną ruinę - przypadłe stronie 
polskiej. Ich przyjmowanie zapoczątkowane zostało dopiero 15 września 
1945 roku, gdy dotarła tam grupa przedstawicieli Zjednoczenia Przemysłu 
Okrętowego na czele z inż. Henrykiem Sosnowskim oraz jego zastępcą inż. 
Zdzisławem Załachowskim.

Szczecin - zwłaszcza port - był główną bazą przeładunku na jednostki 
pływające dużych ilości różnego rodzaju sprzętu i wszelkich urządzeń 
z okupowanych już Niemiec w ramach reparacji wojennych, który przewożony 
był na obszar Związku Radzieckiego. I tu, jak w poprzednich ośrodkach 
przemysłu okrętowego wybrzeża występowało kilka rodzajów dewastacji. Były 
nimi przede wszystkim: wywózka niemiecka najcenniejszego sprzętu i urządzeń 
przemysłowych, świadome niszczenie przez ustępujące wojska niemieckie 
różnych urządzeń gospodarczych i przemysłowych, zniszczenia w następstwie 
działań wojennych i szczególnie rozległy demontaż radziecki, w ramach 
którego zabierano wszystko, co tu pozostało, traktując to jako reparacje 
za poniesione straty w czasie wojny z Niemcami.

W pierwszym okresie pobytu w Szczecinie wydelegowana grupa 
Zjednoczenia przejęła od wojskowych władz radzieckich dwa małe zakłady 
stoczniowe: „Bałtyk” - dawna nazwa „Greiferwerft”; Stocznia Rzeczna - 
dawna „Gotfnow”. Władze radzieckie nie były w tym czasie gotowe 
do przekazania pozostałych istniejących tam zakładów stoczniowych, gdyż 
wywoziły z nich sprawne jeszcze urządzenia. Nastąpiło to dopiero 
w późniejszym okresie. Do prac inwestycyjnych w stoczni szczecińskiej 
przystąpiono dopiero w 1948 roku, zaś budowę statków rozpoczęto dopiero, 
i to bardzo nieśmiało i niezbyt pewnie - w 1951 roku. Pierwszy statek 
o nośności 3136 ton zwodowano z pochylni po 16 miesiącach budowy. Statek 
ten miał napęd parowy.

Uwagi dotyczące otrzymania ziem zachodnich i północnych 
przez Polskę przy wsparciu ze strony ZSRR

Określenie zniszczeń w polskiej gospodarce morskiej na ziemiach 
zachodnich i północnych po zakończeniu II wojny światowej było trudne 
i złożone. Chociaż pozornie nie stwarzało problemów określenia tego, 
co stanowiło własność polską. W odniesieniu do większości różnych obiektów, 
urządzeń i maszyn w poszczególnych działach gospodarki istniały dokumenty, 
a nade wszystko byli ludzie, którzy występowali jako swoiści świadkowie 
okoliczności, w jakich one powstawały.

Problemy te występowały w przypadku obiektów istniejących w porcie 
gdyńskim. W wielu z nich Niemcy zmienili ich przeznaczenie. Np. rozbudowano 
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stocznię gdyńską do potrzeb wynikających z prowadzonej wojny, czyniąc z niej 
wielki zakład remontowy dużych okrętów. Stąd też w momencie wypędzenia 
Niemców z Gdyni, wszystko to, co nie zdążyli oni wywieźć zostało zaliczone 
przez „brygady demontażowe” do „zdobyczy wojennych”. Wiadomym było, 
że wiele urządzeń i sprzętu używanego przez okupanta w przeszłości stanowiło 
własność polską. Te trudne sprawy najczęściej były rozstrzygane przez stronę 
radziecką w sposób arbitralny lub pod nieobecność polskich przedstawicieli, 
gdyż nie wszędzie byli oni dopuszczani.

Szczególnie źle w tym względzie przedstawiała się sytuacja na wybrzeżu 
odzyskanym, gdzie nie podlegały demontażowi radzieckiemu urządzenia 
i zakłady komunalne mające zasadniczy wpływ na odbudowę życia 
gospodarczego tych obszarów: elektrownie, gazownie, wodociągi itp. Jednak 
i w tym przypadku było wiele odstępstw od tych postanowień, często 
„samowolnie” różne grupy radzieckich wojskowych dopuszczały się zwykłej 
grabieży. Na ogół dobrze sobie z tym radziły polskie wojskowe grupy 
operacyjne przejmujące gospodarkę na Ziemiach Odzyskanych.

Gdy po wielu latach patrzymy na sprawy demontażu przez Związek 
Radziecki na ziemiach przyznanych Polsce, to wydaje się to bezsensowne 
gospodarczo, kosztowne dla wszystkich stron tego zagadnienia i praktycznie 
wprost przestępcze, jak by nie chcieć patrzeć na ten problem.

Państwo polskie otrzymało ziemie zachodnie niemal jak wielką pustynię 
gospodarczą. Wiele obiektów przemysłowych pozbawionych zostało urządzeń 
i wszelkiego wyposażenia, mimo, że w przeszłości ono istniało. Infrastruktura 
kolejowa na tysiącach kilometrów pozbawiona została zwykłych szyn 
kolejowych i innego niezbędnego wyposażenia. Wymontowano i wywieziono: 
całe wiadukty kolejowe, mosty, kładki itp. Tylko na Pomorzu rozmontowano 
szlak kolejowy między Lęborkiem i Bytowem. Częściowo to uczyniono między 
Koszalinem a Stargardem Szczecińskim, Ostródą a Prabutami i na szeregu 
innych szlakach kolejowych.

Przy dobrej woli stron, zwłaszcza Związku Radzieckiego, można było 
tego nie demontować i otrzymać stosowne rekompensaty - zapewne rozłożone 
w czasie. Tej dobrej woli zabrakło i to później zaważyło na dobrych stosunkach 
zwykłych ludzi w Polsce do Związku Radzieckiego. Uznać należy, że to zgoła 
złe pociągnięcie wynikało z niszczycielskiej wojny, która spowodowała tak 
gigantyczne straty na rozległym obszarze Związku Radzieckiego, objętym 
wojną. Zaistniała konieczność odbudowy tych wielkich zniszczeń wojennych, 
nie liczeniem się również z dużymi stratami w poważnie zniszczonej przez 
wojnę Polsce.

Niejako w odpowiedzi na tę złożoną sytuację eksperci ministra Spraw 
Zagranicznych Związku Radzieckiego W. Molo to wa znaleźli odpowiedź, która 
daleka była - naszym zdaniem - od prawdy i istniejącego stanu rzeczy. 
Mołotow „...przytaczając dane ekspertów, dokonał porównania gospodarczej 
wartości ziem przekazanych przez Polskę Związkowi Radzieckiemu z terenami 
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uzyskanymi przez nią na zachodzie i północy. Z tej oceny wynikało, że wartość 
gospodarcza ziem przyłączonych do ZSRR określa się sumą 3600 min dolarów, 
podczas, gdy wartość ziem zachodnich sumą 9500 min dolarów, w tym wartość 
instalacji i maszyn - 1750 min dolarów. Z tej ostatniej sumy w okresie przed 
Konferencją Poczdamską ZSRR wywiózł sprzęt wartości 500 min dolarów. 
Z wyliczeń tych wynikało, że ogólne saldo jest korzystne dla Polski, a różnica 
wynosi prawie 6 miliardów dolarów. Wskazano też na reparacje, które zgodnie 
z układem poczdamskim miały się zawierać w sumie reparacyjnej dla ZSRR”27. 
Stąd też Polska już w wcześniejszych założeniach z konieczności zrezygnować 
musiała z części występującego tu przemysłu. Jednak swoistą za to 
rekompensatą było jednoznaczne poparcie ze strony Związku Radzieckiego 
żądań Polski do granic zachodnich, łącznie ze Szczecinem28.

Strona radziecka stwierdziła, wskazując na wielkie korzyści płynące dla 
Polski z zamiany ziem polskich na wschodzie, na ziemie zachodnie i północne 
wchodzące wcześniej w skład III Rzeszy Niemieckiej, że Polska osiągnęła z tej 
racji znaczące korzyści. Można by tak uważać, gdyby przyznane Polsce ziemie 
nie były ograbione i pozbawione zdecydowanej większości przemysłu, 
wszelkich urządzeń gospodarczych oraz infrastruktury komunikacyjnej.

Niemniej jednak gwoli rzetelności w ocenie tamtych wydarzeń, należy 
zwrócić uwagę na fakt, że w toku Konferencji Poczdamskiej kierownictwo 
radzieckie z najwyższymi przedstawicielami - J. Stalinem, G. Żukowem 
i K. Rokossowskim zaangażowało się w takim stopniu, że jej przebieg, 
zwłaszcza ustalenie granicy Polski na zachodzie i północy, że to co się 
wydawało na jej początku niemożliwe, na koniec stało się faktem.29 Mimo 
upływu 68 lat od jej zakończenia granica Polski z Niemcami nie została 
podważona. Nie słychać już dzisiaj głosów o potrzebie zmiany granicy 
ustalonej, z pewnymi niedoskonałościami, na Konferencji Poczdamskiej.

Uwagi końcowe

W odróżnieniu od innych regionów Ziem Odzyskanych, gdzie przed 
grupami przemysłowymi stał ogrom zadań, związanych z przejęciem 
i zagospodarowaniem kluczowego przemysłu działalność Morskiej Grupy 
Operacyjnej dobiegała końca. 11 zakładów, zlokalizowanych w Gdańsku 
ostatecznie przejęto między 15 czerwca a 30 sierpnia 1945 roku. Na terenie 
ośrodka gdańskiego sprawne przyjęcie mienia stoczniowego było bardzo 

27Zob. „Rzeczpospolita”, z dn. 27.08.1945, problemy te omówił B. Bierut na konferencji 
prasowej w Warszawie w dniu 24.08.1945. Do spraw tych nawiązywał W. Kowalski, op. cit., 
s. 664-665.

28 Zob. Umowa graniczna (niepublikowana) pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) a rządem ZSRR, 7 lipca 1944 roku.

29 O tamtych wydarzeniach w wspomnieniach pisze ciekawie na kilku stronach swojej książki 
pierwszy prezydent miasta Szczecina. Piotr Zaręba, Pierwszy szczeciński rok 1945, Poznań 1970.
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ważne. Chodziło bowiem o to, żeby za pomocą istniejącego sprzętu, jaki 
pozostał w zakładach, można było przeprowadzać chociaż ograniczone 
remonty.

W końcu sierpnia 1945 roku na Pomorzu Zachodnim, tak jak i na całym, 
obszarze ziem zachodnich i północnych działalność grup operacyjnych również 
dobiegała końca. Swoje agendy przekazywały one powstającemu aparatowi 
administracji gospodarczej państwa. Grupa zachodniopomorska swoją niespełna 
pięciomiesięczną działalnością objęła 29 powiatów, a w jej pracach uczestni
czyło 583 osoby, z czego do momentu likwidacji pozostało 235 osób. Pozostali 
na Pomorzu zachodnim pracownicy grup pełnili różne funkcje w administracji 
gospodarczej i bezpośrednio w przemyśle, stanowiąc też kadrę późniejszej 
delegatury Ministerstwa Przemysłu.

Po rozwiązaniu Przemysłowej Grupy Operacyjnej Pomorza Zachodniego 
na identycznych zasadach, jak w pozostałych regionach ziem zachodnich 
i północnych powołano wspomnianą wyżej delegaturę Ministerstwa Przemysłu 
z siedzibą w Koszalinie, która rozpoczęła swoje prace w dniu 1 października 
1945 roku.
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MORSKIE OPERACJE DESANTOWE 
W POLSKIM PIŚMIENNICTWIE WOJSKOWYM 

W LATACH 1945-1990 (CZĘŚĆ I - 
SPECJALISTYCZNA PRASA WOJSKOWA)1

Morskie operacje desantowe stanowią kategorię działań wybitnie 
ofensywnych i jako takie należy je klasyfikować2. W polskiej myśli 

wojskowej oraz piśmiennictwie znalazły one poczesne miejsce, stąd polska 
bibliografia wojskowa jest przebogata pod względem ilości opracowań 
i artykułów prasowych dotyczących tego rodzaju działań. Lektura artykułów 

1 Artykuł opracowano na podstawie zbioru bibliotecznego Biblioteki Głównej Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Analizie poddano następujące roczniki czasopism wojskowych: „Myśl 
Wojskowa” - edycje jawne ukazujące się jako miesięcznik za lata 1956-1990, „Myśl Wojskowa”- 
edycje tajne wydawane jako kwartalnik oraz dodatki specjalne do niego za lata 1966-1988, 
miesięcznik „Przegląd Wojsk Lądowych” za okres 1956-1990, „Wojskowy Przegląd Lotniczy” 
ukazujący się w latach 1947-1973 oraz „Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej” za lata 1974-1990, „Przegląd Marynarki Wojennej” oraz „Przegląd Morski” 
za lata 1952-1990, „Wojskowy Przegląd Historyczny” za okres 1956-1990, „Wojskowy Przegląd 
Techniczny” za lata 1969-1990, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” za lata 1958-1990. Zbiory 
prasy BG AMW nie są niestety pełne. Podkreślić należy również fakt znacznego zniszczenia 
przez czytelników niektórych egzemplarzy czasopism, szczególnie „Przeglądu Morskiego” 
i „Wojskowego Przeglądu Zagranicznego”. Niektóre artykuły zostały po prostu w całości wycięte lub 
pozbawione elementów graficznych i tabel. Tematyka szkoleń i ćwiczeń desantowych często 
była obecna również na łamach dzienników i tygodników wojskowych, takich jak „Bandera”, 
„Żołnierz Polski” oraz „Żołnierz Wolności”. W gazetach tych najczęściej przedstawiano 
fotoreportaże z manewrów Układu Warszawskiego lub szkoleń narodowych z dużym ładunkiem 
treści propagandowych. Tytułów tych pod kątem przyjętego tematu pracy dotyczącego obecności 
tematyki operacji desantowych na łamach specjalistycznej prasy wojskowej autor nie badał.

2 Desant 1) wojska przerzucone drogą morską lub powietrzną, a także lądujące w głębi 
ugrupowania lub na terytorium przeciwnika dla wykonania specjalnego zadania bojowego. 
Desanty wysadza się w celu uchwycenia lub zniszczenia określonych obiektów (np. mostów, 
przepraw, węzłów komunikacyjnych, stanowisk startowych rakiet, zakładów o specjalnym 
znaczeniu), odciągnięcia części sił nieprzyjaciela z głównego kierunku działania wojsk 
własnych, prowadzenie rozpoznania, dywersji itp.; 2) działanie wojsk połączone z lądowaniem 
na terytorium przeciwnika (desantowanie). Zależnie od zadania oraz wielkości sił i środków 
użytych do działań desantowych rozróżnia się: desanty strategiczne, operacyjne, taktyczne; 
zależnie od celu i charakteru działania desanty dywersyjne i dywersyjno-rozpoznawcze; 
w zależności od użytych środków transportu: morskie, powietrzne i kombinowane (powietrzno- 
-morskie) [...]. Leksykon wiedzy wojskowej, pod red. M. Larpusa, Warszawa 1979, s. 85. Patrz 
też Operacyjno-taktycmy leksykon morski, pod red. H. Sołkiewicza, Gdynia 2012, tom I, s. 138-142.

136



MORSKIE OPERACJE DESANTOWE W POLSKIM PIŚMIENNICTWIE WOJSKOWYM...

oraz opracowań zamieszczanych na łamach czasopism wojskowych pozwala 
na postawienie tezy, iż aktywność publicystyczna oficerów przekładająca się 
dużą ilość zamieszczonych publikacji o morskich operacjach desantowych, 
była pochodną sytuacji polityczno-wojskowej w jakiej przyszło funkcjonować 
powojennej Polsce i jej Siłom Zbrojnym (SZ). Umiejscowienie ogromnej infra
struktury wojskowej w północno-zachodniej części kraju z zadaniem prowadzenia 
operacji na kierunku nadmorskim stanowiło naturalną konsekwencję skrzydłowego 
położenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) oraz wyznaczało miejsce 
w systemie obronnym całego Układu Warszawskiego.

Podczas II wojny w odróżnieniu od wojny światowej lat 1914-1918 
nastąpiły istotne zmiany w sztuce wojennej oraz wzrosło znaczenie operacji 
połączonych, realizowanych wspólnie przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych 
(RSZ) oraz tworzących je rodzaje wojsk i służb (RWiS). W latach 1940-1945, 
według różnych autorów wysadzonych zostało ogółem około 600 desantów 
w tym 125 operacyjnych i dziesięć strategicznych. Wojska i floty radzieckie 
wykonały ich około 130, w większości taktycznych o znaczeniu lokalnym3. 
Zestawiając powyższe dane daje to statystycznie około 10 desantów w ciągu 
miesiąca, średnio jeden co trzy dni4.

Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie były uczestniczyły w morskich 
operacjach desantach w zakresie swoich możliwości, a głównymi RSZ 
biorącymi w nich udział były jednostki pływające Polskiej Marynarki Wojennej 

3 Szerzej J. P. Abramów, Czemyje diawoły. Morskaja piechota w Wielikoj Oteczestwiennoj 
Wojnie, Moskwa 2008, s. 127; W. Gliński, Morskie operacje desantowe, Gdynia 1969, s. 6; 
S. Gorszkow, Potęga morska współczesnego państwa, Warszawa 1979, s. 353; P. V. Kukushkin, 
Batalion w morskom desantie, Moskwa 1972, s. 5; M. Lacki, Desanty taktyczne i operacyjne, 
WSMW, Gdynia 1974, s. 202; P. E. Melnikow, Ł. A. Noga, B. I. Sergiejenko, P. J. Bieriegow, 
N. W. Naczajew, Sprawocznik morskogo desantnika, Moskwa 1975, s. 9; A. M. Wasiliew, 
G. P. Złobin, J. W. Skorochod, Współczesne desanty morskie, Warszawa 1972, s. 44-48. 
Wg wymienionych rosyjskich opracowań siły zbrojne ZSRR wysadziły w okresie wielkiej 
wojny ojczyźnianej od 110 do 125 desantów morskich, w tym kilka o znaczeniu operacyjno- 
-strategicznym i operacyjnym. Rosyjscy autorzy niejednoznacznie klasyfikują przeprowadzone 
desanty. Wg J. P. Abramowa w latach 1941-1945 floty i flotylle ZSRR wysadziły jeden desant 
operacyjno-strategiczny, 11 operacyjnych, sześć operacyjno-taktycznych i 107 taktycznych, przy 
czym zestawienie dotyczy również działań na zamkniętych, śródlądowych akwenach wodnych. 
Najnowsza wydana w 2011 r. praca naukowa mówi o 193 desantach amfibijnych, jednak nie 
podając ich szczegółowej klasyfikacji. Zob. W. I. Żumatij, Morskije diesantnyje operacji 
worużonnych sił SSSR. Morskaja piechota w dowojennyj period i w gody Wielikoj 
Oteczestwiennoj Wojny 1918-1945, Moskwa 2011, s. 6.

4 S. Gorszkow, Potęga morska..., s. 352.
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i Handlowej oraz lotnictwo5. Wojska lądowe PSZ na Zachodzie nie 
uczestniczyły w desantach. Oceniając skuteczność operacji desantowych 
w II wojnie światowej można stwierdzić, iż na pewno miały one znaczny 
wpływ na jej przebieg oraz przyspieszyły zakończenie działań zbrojnych 
w Europie i na dalekim wschodzie.

Po II wojnie światowej, mimo pojawienia się prognoz i opinii 
wieszczących kres działań desantowych, były one prowadzone z mniejszą 
intensywnością, nadal jednak stanowiły skuteczny sposób rozstrzygania 
kampanii6. Świadczą o tym znane powojenne operacje, które weszły do kanonu 
studiów wojskowych uczelni na całym świecie. Przykładami udanych desantów 
były między innymi operacja inczhońska wykonana we wrześniu 1950 r., 
francusko-brytyjski desant w celu opanowania Kanału Sueskiego z sierpnia 
1956 r. czy liczne desanty amerykańskie podczas wojny wietnamskiej. Podczas 
tego konfliktu tylko w 1965 r. przeprowadzono pięć większych operacji 
desantowych przeciwko partyzantom, z których największym sukcesem były 
operacje „Blue Martin I” i „Blue Martin II”, w efekcie których poza zadanymi 
przeciwnikowi dużymi startami zdobyto znaczne ilości amunicji i zaopatrzenia, 
niwecząc tym samym działania planowane z ich użyciem. Rok później 
Amerykanie wykonali trzy większe desanty i kontynuowali je z różnym 
natężeniem aż do zakończenia bytności w Wietnamie. Również udanym był 
desant z lipca 1974 r. przeprowadzony przez siły tureckie przeciwko Cyprowi. 
Inwazja Cypru była pierwszą bojową akcją desantową w Europie 
przeprowadzoną na tak dużą skalę od zakończenia II wojny światowej. Była ona 
dobrze przygotowana i zrealizowana przy dużej dyscyplinie wydzielonych 
do jej przeprowadzenia sił. Konflikt brytyjsko-argentyński, jaki rozegrał się 
na południowym Atlantyku wiosną i latem 1982 r. był ciągiem bitew morsko- 
-lotniczo-lądowych, toczonych ze zmiennym szczęściem, zakończonych 
ostatecznie brytyjskim zwycięstwem. Również podczas operacji „Pustynna 
Burza”, w jej drugiej fazie piechota morska USA prowadziła szereg 
pozorowanych desantów wiążąc na kuwejckim i irackim wybrzeżu znaczne siły 

5 Okręty Polskiej Marynarki Wojennej i jednostki Polskiej Marynarki Handlowej brały udział 
w następujących operacjach desantowych: „Ironclad” - lądowanie aliantów na Madagaskarze 
w maju 1942 r., „Jubilee” - lądowanie pod Dieppe w sierpniu 1942 r., „Torch” - lądowanie 
w Afryce Północnej w listopadzie 1942 r„ „Husky” - lądowanie na Sycylii w lipcu 1943 r„ 
„Baytown” i „Awalanche” - lądowanie we Włoszech we wrześniu 1943 r„ „Neptune” - 
lądowanie w Normandii w czerwcu 1944 r., „Manna” - lądowanie oddziałów brytyjskich 
w Grecji w październiku 1944 r. Zob. E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1980; G. Pelawski, 
Polskie okręty wojenne w operacjach desantowych II wojny światowej(praca magisterska) 
WSP, Słupsk 1999; J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990; idem, Mała flota wielka 
duchem, Poznań 1989 oraz inni.

6 Opinie takie pojawiły się w związku z wprowadzeniem do uzbrojenia broni atomowej. Jednym 
ze zwolenników tej tezy był gen. O. M. Bradley, który stwierdził: „Operacje desantowe 
na wielka skalę już nigdy nie będą prowadzone”. Cyt za A. Makowski, K. Kubiak, Działania sił 
morskich w wojnach i konfliktach lokalnych, Cz. 1 1945-1956, Gdynia 2004, s. 89.
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przeciwnika. Poza wskazanymi działaniami wojennymi, w okresie powojennym, 
siły morskie większości państw prowadziły ćwiczenia desantowe z uwzględnie
niem zmieniających się pod wpływem techniki wojskowej i środków bojowych 
(w tym broni jądrowej) warunków pola walki.

W powojennej Polsce działania morsko-desantowe były przedmiotem 
zainteresowania, studiów i prac badawczych zarówno oficerów wojsk 
lądowych, marynarki wojennej jak i lotnictwa. Oprócz zagadnień operacyjno- 
-taktycznych prowadzono badania nad rozwojem i udoskonalaniem techniki 
wojskowej pod kątem m.in. poprawy efektywności eksploatowanych środków 
desantowych.

W Polsce, w pierwszej powojennej dekadzie, przyjęto założenia obronne 
lecz nie negowano prowadzenia działań desantowych, które miały być 
wykonywane na tyły i skrzydło przeciwnika, oparte o wybrzeże morskie 
zarówno w ramach działań zaczepnych jak i obronnych. Miały one mieć 
ograniczony charakter i z zasady zwiększać tempo natarcia wojsk własnych 
nacierających wzdłuż wybrzeża. Innym z celów desantów miało być 
uniemożliwienie odwrotu nieprzyjacielowi, tworzenie lokalnych okrążeń jego 
sił lub udaremnienie ewakuacji pokonanego przeciwnika. Rangę, jaką nadano 
szkoleniu i ćwiczeniom desantowym w Polsce, najlepiej obrazuje fakt 
przeprowadzenia w połowie lat sześćdziesiątych 170 ćwiczeń dotyczących tej 
problematyki w tym 60 z wyjściem okrętów w morze. 95 ćwiczeń dotyczyło 
zagadnień obrony wybrzeża, a tylko 12 obrony własnych szlaków 
komunikacyjnych i cztery działań na szlakach żeglugowych przeciwnika7. 
Podobna ilość ćwiczeń i szkoleń desantowych utrzymywana była przez dekadę 
lat 70. i do połowy lat 80.

W latach 60. i 70. planowane działania przybrały śmielsze formy 
operacyjno-taktyczne. Było to wynikiem sojuszniczych porozumień i zadań 
jakie stawiano przed Siłami Zbrojnymi (SZ) PRL. Operacja desantowa miała 
być ściśle powiązana z działaniami lądowymi prowadzonymi siłami 1. Armii 
Wojska Polskiego (l.AWP) formowanej na bazie Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego (POW) na Półwyspie Jutlandzkim. Jednym z zadań floty była 
organizacja przerzutu wojsk desantu oraz zabezpieczenie jego wejścia do walki 
oraz zaopatrywanie wojsk desantowych, co wynikało wprost z Dyrektywy 
Ministra Obrony Narodowej nr 0041 z 22 czerwca 1964 r.8. Od połowy lat 80. 
jutlandzki kierunek operacyjny stracił na znaczeniu. Przyjęte w tym czasie 
koncepcje działań zbrojnych zakładały przede wszystkim prowadzenie obrony 
własnego terytorium, w tym wybrzeża. Po zmianach ustrojowych i likwidacji 

7 B. Zalewski, Polska morska myśl wojskowa 1918-1989, Gdynia 2000, s. 411.
8 Szerzej J. Będźmirowski, Rola i zadania Marynarki Wojennej Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej na Morzu Bałtyckim w latach 1955-1991 w ramach Zjednoczonej Floty Bałtyckiej 
Układu Warszawskiego [w:] Siły zbrojne - polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu 
Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. P. Kurendy, J. Romanowicza, 
A. Rossy, B. Zalewskiego, Toruń 2005, s. 35.
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Układu Warszawskiego działania desantowe przestały być wiodącym tematem 
studiów, ćwiczeń, badań oraz innych przedsięwzięć mających wpływ 
na realizację tego typu operacji. Znacznej korekcie ulegały polskie koncepcje 
prowadzenia działań wojennych. W okresie obejmującym przełom dekad lat 
80./90. dokonano poważnych cięć w siłach desantowych polskiej floty oraz 
zlikwidowano piechotę morską wchodzącą w skład wojsk lądowych.

W latach powojennych o działaniach desantowych, w zależności 
od zarysowanych bardzo ogólnie powyżej okresów czasu, pisano na łamach 
„Przeglądu Marynarki Wojennej” (PMW) i „Przeglądu Morskiego” (PM) 
w ramach różnych bloków tematycznych czasopism. Najwięcej publikacji 
dotyczących organizacji i prowadzenia morskich operacji desantowych 
przypada na dekady lat 60. i 70. Był to okres dynamicznego rozwoju polskiej 
myśli wojskowej w zakresie organizacji i prowadzenia kombinowanych 
operacji desantowych. Desanty, o czym napisał w swoich wspomnieniach Józef 
Kuropieska, komendant Akademii Sztabu Generalnego, miały stać się polską 
specjalnością9.

Pierwszymi materiałami omawiającymi zagadnienia organizacji i prowadzenia 
morskich operacji desantowych były artykuły Leonida Bajdukowa, oficera 
radzieckiego skierowanego do służby w marynarce wojennej10. Autor, mając bogate 
wojenne doświadczenia przedstawiał w nich ogólne wnioski wypływające 
z wielu operacji o tym charakterze przeprowadzonych na froncie wschodnim. 
Nawiązał również do konieczności organizacji właściwego współdziałania 
i koordynacji zadań między siłami morskimi a wojskami lądowymi, na korzyść 
których miała działać flota.

W kolejnych latach ukazywały się prace szczegółowiej omawiające 
działania pododdziałów RWiS (pododdziałów specjalnych, saperów, służby 
hydrograficznej, rozpoznania i lotnictwa) marynarki wojennej, w ramach 

9 „Już dawno doszedłem do wniosku, że nasza obecność w wielkim socjalistycznym bloku oraz 
fakt, iż w naszych czasach podstawową być może formą operacji staje się desant powietrzno- 
-morski w sytuacji, gdy trudne do przewidzenia warunki polityczne mogą niewolić kierownictwo 
wojenne całego naszego bloku do nieodzownego udziału właśnie polaków - przesądzają 
o nieodzowności dysponowania przez nas , obok wojsk lądowych, lotnictwa i marynarki, również 
piechotą morską i wojskami powietrzno-desantowymi. (...) Sam rodzaj operacji desantowych 
jest zbyt świeży i nikt w naszym bloku nie ma w tym zakresie większych doświadczeń, toteż przez 
odpowiednio wcześnie pomyślane organizacje jednostek desantowych morskich i powietrzno- 
-zmechanizowanych, ich wyćwiczenie, zgranie we współdziałaniu i przygotowanie sztabów 
związków taktycznych i operacyjnych można będzie dokonać z naszej strony sensownego 
i celowego wkładu do rozwoju myśli wojskowej całego bloku. Nie można się tylko oglądać 
na potężnego sojusznika i czekać na wykorzystanie uzyskanych już przez niego doświadczeń. 
Dlatego uważałem, że w ASG powinna być komórka „taktyki morskiej”, prowadzona przez 
doświadczonych i wykształconych marynarzy. (...) Cyt. za. J. Kuropieska, Wspomnienia z lat 
1956-1968. Część druga. Od października do marca w Siłach Zbrojnych, Warszawa 1994, s. 214.

10 L. Bajdukow, Ogólne zasady współczesnych operacji desantowych, „Przegląd Marynarki 
Wojennej” nr 2/1952, s. 166-185; Idem, Zasady organizacji wsparcia siłami floty wojsk 
lądowych działających na wybrzeżu, „Przegląd Marynarki Wojennej” nr 4/1952, s. 461-478.
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morskich operacji desantowych. Autorem o niebagatelnym dorobku publicys
tycznym był w latach 60. i 70. Henryk Kalinowski, który napisał kilkanaście 
artykułów. Kalinowski, obok zagadnień operacyjnych, zajmował się również 
techniką morską, inżynieryjnym zabezpieczeniem działań desantowych, 
opisywał zmiany zachodzące w jednostkach desantowych armii obcych 
z uwzględnieniem zadań jakie miały one realizować.

Tematyką wiodącą w obu czasopismach były przede wszystkim 
zagadnienia sztuki wojennej, operacyjnego wykorzystania sił morskich jak i ich 
taktyki w działaniach desantowych. Ogółem, na ten temat do 1990 r. ukazało się 
kilkanaście obszernych artykułów, z których najwięcej przypada na dekadę lat 60.11.

Wielu autorów zajmowało się udziałem w działaniach desantowych 
mobilizowanych z gospodarki narodowej jednostek pływających oraz ich 
przystosowaniem do potrzeb wojskowych. Omawiano również urządzenia 
przeładunkowe transportowców oraz sposoby i możliwości wyładunku techniki 
wojskowej i zaopatrzenia z pokładów jednostek transportowych. Część 
z publikacji dotyczyła organizacji procesu zabezpieczenia materiałowo- 
-technicznego działań desantowych, którego trudność wynikała ze złożoności 
operacji angażującej wszystkie RSZ12.

11 N. Czukałow, Działania bojowe o zajęcie wybrzeża morskiego, „Przegląd Marynarki 
Wojennej” nr 1/1953, s. 97-106; H. Kalinowski, O problemach organizacji załadowania 
desantu morskiego, „Przegląd Morski” nr 6/1963, s. 10-20; idem. Kombinowane działania 
desantowe, „Przegląd Morski” nr 9/1963, s. 9-24; idem, Problemy walki o lądowanie desantu 
morskiego, „Przegląd Morski” nr 10/1963, s. 29-43; idem, Przygotowanie morskich działań 
desantowych, „Przegląd Morski” nr 1, 2/1964, s. 33-44; N. Klatka, Optymalizacja rozśrodkowania 
zespołu desantowego, „Przegląd Morski” nr 6/1963, s. 21-26; E. Pioterek , Operacje desantowe 
we współczesnych warunkach, „Przegląd Morski” nr 1/1956, s. 63-72; Z. Rudomino, Dziś 
i jutro morskich operacji desantowych, „Przegląd Morski” nr 11/1964, s. 15-23; R. W. Marynarka 
wojenna w operacji desantowej, „Przegląd Morski” nr 2/1957, s. 23-39; E. Szpitun, O istocie 
i treści ogólnych zasad morskich działań desantowych, „Przegląd Morski” nr 2/1963, s. 3-18; 
idem, Istota i treść przygotowania i prowadzenia morskich działań desantowych, „Przegląd 
Morski” nr 3/1963, s. 3-12; Właściwości organizowania i prowadzenia operacji desantowych, 
„Przegląd Morski” nr 5/1962, s. 9-26; P. Zatoka, Operacje desantowe we współczesnych 
warunkach, „Przegląd Morski” nr 2/1958, s. 73-82.

12 H. Kalinowski, Kilka uwag o materiałowo-technicznym zabezpieczeniu morskich działań 
desantowych, „Przegląd Morski” nr 7-8/1964, s. 18-26; idem, Baza lądowania w morskich 
działaniach desantowych, „Przegląd Morski” nr 7-8/1963, s. 3-18; E. Koczorowski, Przeładunek 
sprzętu bojowego i zaopatrzenia na redzie i przy nieuzbrojonym brzegu, „Przegląd Morski” 
nr 5/1965, s. 23-36; idem, Przygotowanie i organizacja załadowania transportowców, „Przegląd 
Morski” nr 9/1965, s. 3-15; W. Polakow, Niektóre dane dotyczące przewożenia wojsk i sprzętu 
technicznego na statkach floty handlowej, „Przegląd Marynarki Wojennej” nr 1/1953, s. 57-63; 
R. Rychter, Uwagi o użyciu transportowców w działaniach desantowych, „Przegląd Morski” 
nr 7-8 /1976, s. 30-35; W. Sidorkin, Niektóre zagadnienia morskiego transportu wojskowego, 
„Przegląd Marynarki Wojennej” nr 3/1953, s. 294-303; H. Wąsowicz, Problem za i wyładunku 
sprzętu i zaopatrzenia na nie przygotowanym brzegu, „Przegląd Morski” nr 5/1968, s. 59-66.
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Szeroko omawiano doświadczenia z II wojny światowej13 oraz późniejszych 
konfliktów zbrojnych, w których prowadzone były działania desantowe14. 
Niewiele miejsca poświęcano lotnictwu morskiemu i jego zadaniom 
w operacjach połączonych. Powstały jedynie trzy takie materiały w tym dwa 
autorstwa Kazimierza Gawrona15.

Sporo publikacji na łamach „Przeglądu Morskiego” dotyczyło piechoty 
morskiej i wojsk desantowych oraz sił specjalnych innych flot, natomiast nie 
wiele uwagi poświecono polskiej piechocie morskiej16. Należy w tym miejscu 
dodać, iż dyskusje na temat sformowania obecnie piechoty morskiej w składzie 
marynarki wojennej odżywają co jakiś czas na łamach czasopism wojskowych. 
W oparciu o dotychczasowe publikacje dotyczące amerykańskiej i brytyjskiej 
piechoty morskiej, można prześledzić ich dzieje i struktury od wczesnych lat 
50. do czasów współczesnych.

Na łamach prasy morskiej publikowano również opinie i poglądy 
na działania desantowe wojskowych z innych armii, stwarzając odbiorcom 
możliwość porównania zagranicznych koncepcji i doktryn z rozwiązaniami 

13 E. Kosiarz, Noworosyjska operacja desantowa, „Przegląd Morski” nr 11/1959, s. 86-98; idem. 
Desant na Mierzei Wiślanej, „Przegląd Morski” nr 4/1960, s. 81-89; idem, Kereczeńsko- 
-Teodozyjska operacja desantowa (cz. 1), „Przegląd Morski” nr 12/1957, s. 62-71; A. Krzyżanowski, 
Flota Czarnomorska w obronie Odessy, „Przegląd Morski” nr 9/1955, s. 70-80; J. Piwowoński, 
Radzieckie operacje desantowe i ostrzeliwanie wybrzeży w latach 1939-1945, „Przegląd 
Morski” nr 2/1958, s. 83-94; A. Przedpełski, Udział polskich dywizjonów lotniczych w operacji 
desantowo-morskiej „Jubilee", „Przegląd Morski” nr 6/1988, s. 58-64; idem, Udział polskiego 
lotnictwa w morsko-desantowej operacji desantowej „Overłord", „Przegląd Morski” nr 6/1989, 
s. 45-52; S. T. Kereczeńsko-Teodozyjska operacja desantowa, „Przegląd Morski” nr 11/1957, 
s. 78-88; S. Tobiasz, Kampania norweska w 1940 roku, „Przegląd Morski” nr 7/1958, s. 67-79.

14 Art. red., Desant na Playa Giron, „Przegląd Morski” nr 7-8/1966, s. 111-122; P. Bajrat, 
Marynarka a operacja sueska, „Przegląd Morski” nr 3/1959, s. 42-63; W. Czepiga, Jak 
Amerykanie przygotowywali desanty morskie w Korei, „Przegląd Marynarki Wojennej” 
nr 6/1954, s. 87-92; J. Guja, Konflikt o Falklandy - Malwiny, „Przegląd Morski” nr 12/1982, 
s. 30-41; E. Pioterek, Operacja „Muskeeter", „Przegląd Morski” nr 5/1958, s. 77-90; H. Wąsowicz, 
Inczhońska operacja desantowa, „Przegląd Morski” nr 7-8/1970, s. 79-87; idem, Działania 
bojowe sił morskich w wojnach lokalnych i na ograniczonym akwenie, „Przegląd Morski” 
nr 5/1969, s. 3-15; Cz. Pertkiewicz, Falklandy raz jeszcze, „Przegląd Morski” nr 6/1983, s. 18-27.

15 K. Gawron, Działanie lotnictwa myśliwsko - szturmowego na morskim teatrze działań wojennych, 
„Przegląd Morski” nr 11/1969, s. 10-15; idem, Śmigłowce w morskich działaniach desantowych, 
„Przegląd Morski” nr 4/1970, s. 19-21; P. D. Gnidenko, J. A. Briuchanow, Wykorzystanie 
lotnictwa w morskich działaniach desantowych, „Przegląd Morski” nr 10/1963, s. 44-51.

16 E. P., Zmiany w organizacji piechoty morskiej USA, „Przegląd Morski” nr 2/1961, s. 71-77; 
J. Kacyński, Piechota morska Wielkiej Brytanii, „Przegląd Morski” nr 10/1957, s. 67-74; 
H. Kalinowski, Commandos angielskiej piechoty morskiej, „Przegląd Morski” nr 3/1956, s. 94-100; 
idem, Piechota morska w agresywnych planach imperializmu amerykańskiego, „Przegląd 
Marynarki Wojennej” nr 9/1955, s. 59-69; K. Kubiak, Rola piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych 
w siłach szybkiego reagowania, „Przegląd Morski” nr 12/1989, s. 36-44; J. Nowak, Krótka 
charakterystyka brytyjskiej piechoty morskiej, „Przegląd Morski” nr 7-8/1973, s. 110-116; 
idem, Krótka charakterystyka jednostek rozpoznawczych piechoty morskiej USA, „Przegląd 
Morski” nr 10/1975, s. 57-63; E. Solski, Niektóre zagadnienia wykorzystania piechoty morskiej 
w działaniach desantowych, „Przegląd Morski” nr 2/1955, s. 56-62.
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przyjętymi w Polsce. Zamieszczane materiały pochodziły głównie z czasopism 
radzieckich „Morskoj Sbomik” i „Wojenno - Istoriczeskij Żumal”17. Były to 
jednak materiały dość rzadkie. Znacznie więcej publikacji tego typu zamieszczano 
w tajnych edycjach „Myśli Wojskowej” (MW).

Część z artykułów dotyczyła zagadnień i nowinek technicznych, 
pojawiających się w innych armiach oraz prowadzonych w tym zakresie prac 
badawczych. Z chwilą pojawienia się nowego środka - poduszkowca kilkukrotnie 
opisano właściwości i zastosowanie tego typu sprzętu bojowego podkreślając 
jego wysokie walory bojowe oraz przydatność w działaniach amfibijnych. Dużo 
uwagi poświęcano też klasycznym, wprowadzanym do służby okrętom 
desantowym18. Pierwszym artykułem, w którym scharakteryzowane zostały środki 
desantowe użytkowane w II wojnie światowej było opracowanie Franciszka 
Walickiego, zamieszczone w kolejnych numerach PMW z 1947 roku19. 
Uogólniając, zagadnienia techniki okrętowej stanowią do dziś jeden 
z zasadniczych działów czasopisma.

Poza wspomnianym już H. Kalinowskim dużą aktywnością publicys
tyczną dotyczącą działań desantowych na różnych płaszczyznach odznaczali się 
Eugeniusz Koczorowski, Edmund Kosiarz, Zygmunt Rudotnino, Eugeniusz 
Szpitun, Henryk Wąsowicz oraz wielu innych oficerów marynarki wojennej.

Ogółem, na łamach obu periodyków morskich, w latach 1947-1990 
ukazało się blisko 70 publikacji (bądź streszczeń-przedruków z zagranicznych 
pism wojskowych) dotyczących różnych aspektów morskich operacji desantowych.

Podobny układ tematyczny funkcjonował w jawnych i tajnych edycjach 
MW. Przeważała tu tematyka operacyjno-taktyczna. Omówienia i wnioski 
płynące z ćwiczeń były na bieżąco prezentowane na łamach tajnej edycji pisma 

17 W. Aczkasow, Moonsundzka operacja desantowa, „Przegląd Morski” nr 7-8/1973 („Wojenno- 
-Istoriczeskij Żumal” nr 4/1973), s. 40-49; Art. red. Właściwości organizowania i prowadzenia 
operacji desantowych, „Przegląd Morski” nr 5/62 (opracowanie na podstawie „Wojenno- 
-Istoriczeskij Żumal” nr 7/1961), s. 9-26; N. P. Winunienko, Współczesne desanty morskie, 
„Przegląd Morski” nrl 1/1963 (tłumaczenie z j. rosyjskiego „Morskoj Sbomik” nr 9/1963) 
s. 17-24; P. Promiczkin, Niektóre zagadnienia dowodzenia siłami w prowadzeniu morskich 
działań desantowych, „Przegląd Morski” nr 12/1964. („Morskoj Sbomik” nr 10/1964), s. 25-31.

18 Art. red. Zastosowanie wodolotów i poduszkowców w siłach morskich, „Przegląd Morski” 
nr 2/1967, s. 13-21; J. Apanowicz, poduszkowce w siłach morskich, „Przegląd Morski” 
nr 12/1972, s. 29-46; J. Bocian, Środki transportowo-desantowe i ich zastosowanie, „Przegląd 
Morski” nr 1 /1964, s. 45-66; E. P., Opancerzone środki amftbijne amerykańskiej piechoty 
morskiej, ,Przegląd Morski” nr 12/1957, s. 57-61; S. Mańkowski, Okręty na poduszce powietrznej 
i możliwości ich zastosowania w siłach morskich, „Przegląd Morski” nr 6/1966, s. 47-60; 
H. Wąsowicz, Możliwości wykorzystania poduszkowców do działań na morzu, .Przegląd Morski” 
nr 9/1968, s. 33-43; idem, Stan i tendencje rozwojowe okrętów desantowych sił morskich USA, 
„Przegląd Morski” nr 12/1969, s. 64-74; P. Zatoka, Morskie środki desantowe USA, „Przegląd 
Morski” nr 5/1957, s. 66-69.

19 F. Walicki, Współczesny sprzęt desantowy, cz. I, „Przegląd Marynarki Wojennej” nr 1/1947; 
cz. II, „Przegląd Marynarki Wojennej” nr 2/1947; cz. III, „Przegląd Marynarki Wojennej” 
nr 3/1947; cz. IV, „Przegląd Marynarki Wojennej” nr 4/1947. Tych numerów czasopisma nie 
ma w zbiorach BG AMW.
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ukazującego się jako kwartalnik20. Autorami omówień ćwiczeń byli między 
innymi: Zbigniew Badeński, Kazimierz Bossy, Ryszard Łukasik, Mieczysław 
Serafin - wysocy rangą oficerowie powojennej Marynarki Wojennej. Tematyka 
ściśle morska, dotycząca zadań oraz koncepcji użycia sił morskich 
w działaniach desantowych, sposobów ich realizacji oraz współdziałania 
z wojskami lądowymi i lotnictwem była przedstawiona w kilkunastu 
artykułach21. Zadania desantu i ich realizacja na nieprzyjacielskim brzegu 

20 Z. Badeński, Doświadczenia i wnioski marynarki Wojennej z ćwiczenia „Lato-84”, „Myśl 
Wojskowa” (TAJNA), numer specjalny. Doświadczenia i wnioski ćwiczenia „LATO-84”, s. 74-87; 
K. Bossy, Wnioski i doświadczenia marynarki wojennej z ćwiczenia „Lato-82, „Myśl 
Wojskowa”(TAJNA), nr 4/1982. Doświadczenia i wnioski ćwiczenia „Lato-82”, s. 106-112; 
J. Gawryluk, Zabezpieczenie medyczne powietrzno-morskiej operacji desantowej w świetle 
ćwiczenia „Lato-84”, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 1/1985, s. 162-168; R. Łukasik, Niektóre 
wnioski i doświadczenia wynikające z udziału Marynarki Wojennej w ćwiczeniu „Lato 78", 
„Myśl Wojskowa” (TAJNA) Zeszyt specjalny: Doświadczenia i wnioski ćwiczenia „LATO 78”, 
s. 87-91; A. Kowalski, Ogniowe zabezpieczenie operacji desantowej (Wnioski z ćwiczeń 
„Odra-Nysa 69”), „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 3/1970, s. 177-180; T. Marszałek, 
Doświadczenia i wnioski ćwiczenia „Posejdon 75”, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 2 /1976, 
s. 156-164; idem, Doświadczenia i wnioski z ćwiczenia „Barkuda-82", „Myśl Wojskowa”(TAJNA) 
nr2/1983, s. 132-140; idem. Doświadczenia i wnioski z ćwiczenia „Barkuda-84", „Myśl 
Wojskowa” (TAJNA) nr 2/1985, s. 143-147; J. Pawełko, Obrona przeciwlotnicza zespołu 
okrętów wykonujących zadania na morzu (Doświadczenia uzyskane w ćwiczeniach „Zachód 77” 
i „Fala 77”) „Myśl Wojskowa” (TAJNA), nr 1/1978, s. 133-144; H. Szewczyk, K. Pątek, 
J. Mercik, Doświadczenia i wnioski z ćwiczenia desantowego z wojskami „Wrzesień 67", 
„Myśl Wojskowa” (TAJNA), nr 2/1968, s. 83-106; M. Serafin, Doświadczenia i wnioski 
marynarki Wojennej PRL z ćwiczenia „Sojusz-83", „Myśl Wojskowa” (TAJNA), Doświadczenia 
i wnioski ćwiczenia „Sojusz-83”, s. 70-78.

21 R. Kalaciński, Koncepcja użycia sił morskich w działaniach bojowych na północnym skrzydle 
NATO, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 3/1980, s. 92-96; H. Kalinowski, Rola i miejsce sił 
morskich we współczesnych działaniach, „Myśl Wojskowa” nr 1/1969, s. 56-68; M. Kocur, 
Działania podwodne płetwonurków minerów, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 3/1974, s. 147-158; 
L. Kurgan, A. Joński, Zabezpieczenie ratownicze morskich działań desantowych, „Myśl Wojskowa” 
(TAJNA) nr 3/1984, s. 154-158; Cz. Łuczak, Organizacja i prowadzenie przez marynarkę 
wojenną samodzielnych działań desantowych o charakterze taktycznym, „Myśl Wojskowa”, 
(TAJNA) nr 3/1984, s. 145-153; J. Missima, Prawdopodobny charakter działań bojowych sił 
morskich państw NATO w rejonie cieśnin duńskich i Bałtyku Zachodniego, „Myśl Wojskowa”, 
(TAJNA) nr 1/1972, s. 266-277; H. Paciorek, W. Usiński, Bojowe wykorzystanie artylerii 
okrętowej w morskich działaniach desantowych, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 4/1968, 
s. 158-174; J. Pawełko, Obrona przeciwlotnicza sił i obiektów Marynarki Wojennej w rejonach, 
bazach i miejscach bazowania na własnym i opanowanym wybrzeżu przeciwnika, „Myśl 
Wojskowa” (TAJNA) nr 4/1979, s. 100-106; idem, Obrona przeciwlotnicza zespołu okrętów 
wykonujących zadania na morzu, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 1/1978, s. 133-144; 
S. Pawlus, Zasłony dymne w maskowaniu działań bojowych na morzu, „Myśl Wojskowa” 
nr 3(429)/1980, s. 10-20; H. Wąsowicz, Wykorzystanie niekierowanych pocisków rakietowych 
w działaniach na morzu, „Myśl Wojskowa” nr 4/1969, s. 48-53; W. Wojnowski, Techniczne 
zabezpieczenie desantu morskiego w nie przetrałowanym rejonie przybrzeżnym, „Myśl 
Wojskowa” (TAJNA), nr 4/1967,s. 187-191; W. Zubrowicz, E Koczorowski, Cz. Kucharski, 
Użycie i metoda obliczania ilości statków handlowych do przewozów wojskowych, „Myśl 
Wojskowa” (TAJNA) nr 2/1966, s. 182-199.
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opisane zostały w siedemnastu publikacjach, przy czym obejmowały one 
szczebel od batalionu (taktycznego) do korpusu (operacyjnego) a także jak 
i w przypadku materiałów zamieszczanych na łamach PM, rolę RWiS 
w działaniach desantowych22. Zagadnienia sztuki wojennej na płaszczyźnie 
współdziałania między RSZ stanowiły osobną liczną grupę różnorodnych 
opracowań przyczynkarskich23. Oprócz zagadnień operacyjnych i taktycznych 
w wydawnictwie przedstawiano doświadczenia oraz poglądy wojskowych armii 

22 J. Bazior, Ważniejsze problemy zabezpieczenia chemicznego operacji desantowej, „Myśl 
Wojskowa” (TAJNA) nr 1/1980, s. 63-78; M. Gruszewski, P. Rusecki, Właściwości zabezpieczenia 
medycznego powietrzno-morskiej operacji desantowej, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 1/1987, 
s. 160-164; N. Fiszer, H. Miller, Problemy pracy partyjno-politycznej w działaniach desantowych, 
„Myśl Wojskowa” nr 6/1966, s. 44-49; H. Iwanowski, Obrona przeciwpancerna dywizji 
podczas działań desantowych, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 1/1968, s. 159-167; E. Kamiński, 
Wykorzystanie wojsk powietrzno-desantowych w kombinowanej operacji desantowej, „Myśl 
Wojskowa” (TAJNA) nr 2/1967, s. 79-94; T. Kędra, S. Nowak, Właściwości organizacji 
dowodzenia i łączności w pułku desantowym „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 3/1976, s. 53-60; 
W. Kisiel, Organizacja i prowadzenie działań przez wojska desantu morskiego w powietrzno- 
-morskiej operacji desantowej, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 1/1967, s. 32-52; idem, 
W sprawie użycia desantów powietrznych w morskich operacjach desantowych, „Myśl 
Wojskowa” nr 2/1959, s. 19-27; K. Kwiatkowski, O systemie rozpoznania obrony przeciw
lotniczej w powietrzno-morskiej operacji desantowej, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 2/1987, 
s. 125-128; J. Matczak, Baza lądowania desantu morskiego, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) 
nr 4/1970, s. 119-135; S. Piotrowski, Przejście dywizji zmechanizowanej do kombinowanej 
operacji desantowej z ugrupowania obronnego na wybrzeżu morskim, „Myśl Wojskowa” 
(TAJNA) nr 4/1972, s. 24-34; J. Omatowski, Niektóre problemy prowadzenia operacji 
zaczepnej armii na kierunku nadmorskim, „Myśl Wojskowa ” (TAJNA) nr 1/1989, s. 125-128; 
S. Piuro, Obrona przeciwlotnicza desantu powietrzno-morskiego, „Myśl Wojskowa” 
nr 11/1964, s. 46-58; J. Skalski, Użycie wojsk rakietowych i artylerii na korzyść desantu 
powietrzno-morskiego w operacji zaczepnej frontu, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 4/1966, 
s. 142-166; H. Sobakiewicz, Użycie batalionu powietrzno-desantowego do opanowania baterii 
artylerii nadbrzeżnej, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 2/1970, s. 64-74; F. Szczęsny, Opanowanie 
przyczółka desantowaniem w nocy, „Myśl Wojskowa” nr 1(444)/1982, s. 18-20; K. Ulik, 
A Sitarz, W. Kotyło, Zabezpieczenie medyczne operacji desantowej ze szczególnym uwzględnieniem 
dywizji desantowej, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 2/1969, s. 83-93.

23 Czekatowski, Pokonywanie przymorskich przeszkód wodnych, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) 
nr 4/1969, s. 21-38; H. Iwanowski, Współdziałanie ogniowe w działaniach desantowych, „Myśl 
Wojskowa”(TAJNA) nr 4/1969, s. 39-47;W. Kisiel, Właściwości współdziałania wojsk lądowych 
Z siłami morskimi w działaniach zaczepnych wzdłuż wybrzeża morskiego, „Myśl Wojskowa” 
(TAJNA), nr 3/1979, s. 42-52; idem, Niektóre problemy organizacji i prowadzenia morskich 
operacji desantowych, „Myśl Wojskowa” nr 2/1961, s. 26-32; idem, Działania desantowe 
w wojnie konwencjonalnej, „Myśl Wojskowa” nr 9/1969, s. 15-23; Cz. Kurowski, Współdziałanie 
wojsk frontu z siłami Marynarski Wojennej, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 3/1978, s. 22-31; 
J. Rutkowski, R. Krzewiński, Analiza możliwości wykonywania przejść w morskich zaporach 
przeciwdesantowych, „Myśl Wojskowa” (TAJNA), nr 1/1977, s. 67-84; J. Stachowski, Współczesny 
ogień a model operacji desantowej, „Myśl Wojskowa ” nr 4/1965, s. 23-29; P. Steme, Morskie 
działania desantowe, „Myśl Wojskowa ” nr 2(505)/1987, s. 22-27;Kolejna sesja naukowa ASG 
poświęcona morskim działaniom desantowym, „Myśl Wojskowa ” nr 11/1963, s. 3-15; H. Uba, 
Współczesne desanty morskie, „Myśl Wojskowa” nr 3/1965, s. 51-55; T. Urbańczyk, O organizacji 
i prowadzeniu operacji zaczepnej frontu na kierunku nadmorskim we współdziałaniu z marynarką 
wojenną, „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 2/1979, s. 7-19.
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oraz flot sojuszniczych. Prezentowane były poglądy i opinie wojskowych państw 
należących do NATO24 jak i streszczenia z czasopism wydawanych w ZSRR i NRD 
o podobnym do MW profilu25. Tylko niewielka część publikowanych artykułów 
dotyczyła zagadnień i nowinek technicznych pojawiających się w siłach 
zbrojnych innych państw oraz prowadzonych w tym zakresie prac badawczych26. 
Wybitnymi autorami publikującymi na łamach MW byli między innymi 
Władysław Kisiel, Jan Missima, wspomniany już H. Kalinowski oraz Henryk 
Uba. Bardzo rzadko i w zasadzie jedynie w roli uzupełniania tekstów 
dotyczących sztuki wojennej, poruszano istotną kwestię organizacji wewnętrznej 
oraz uzbrojenia wojsk desantowych. Jedynie pod koniec lat 80. w ramach cyklu 
artykułów stanowiących odbicie własnych doświadczeń ze służby w jednostce 

24 A. Andrzejewski, Współczesne morskie operacje desantowe i zmiany w organizacji piechoty 
morskiej Stanów Zjednoczonych, „Myśl Wojskowa” nr 1/1961, s. 108-118; Z. Jesionowski, 
Zaopatrywanie w operacjach morsko-desantowych (według poglądów francuskich), „Myśl 
Wojskowa” nr 11/1958, s. 96-104; Z. Kołodziejczak, Organizacja i prowadzenie morskich 
operacji desantowych (według poglądów zachodnich), „Myśl Wojskowa” nr 5/1964, s. 98-121; 
J. M, Ogólne zasady zabezpieczenia tyłowego desantów morskich według poglądów amerykańskich, 
„Myśl Wojskowa” nr 7(318)/1971, s. 84-90; J. Missima, Organizacja i prowadzenie desantów 
morskich (według poglądów amerykańskich), „Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 1/1973, s. 205-244.

25 H. Engelmann, Współdziałanie sił lądowych i morskich w działaniach zaczepnych, 
„Militarwesen” nr 5/1978. Tłumaczenie, omówienie i streszczenie artykułu H. Kmieciak, 
„Myśl Wojskowa” nr 8(403)/1979, s. 120-123; W. G. Germanowicz, Problemy współdziałania 
sił marynarki wojennej z innymi rodzajami sił morskich, „Wojennaja mysi” nr 6/1981. 
Tłumaczenie, omówienie i streszczenie artykułu H. Kmieciak, „Myśl Wojskowa” nr 1(444)/1982, 
s. 124-132; W. Janakijew, Działania bojowe marynarki wojennej w operacji zaczepnej frontu 
na kierunku nadmorskim połączone z opanowaniem cieśnin morskich, „Wojennaja mysi” 
nr 3/1979. Tłumaczenie, omówienie i streszczenie artykułu F. Rogala, „Myśl Wojskowa” 
(TAJNA) nr 2/1980, s. 176-178; S. Łobow, Udział marynarki wojennej w działaniach 
bojowych wojsk lądowych, „Wojennaja mysi” nr 7/1974. Tłumaczenie, omówienie i streszczenie 
artykułu F. Rogala, „Myśl Wojskowa” nr 8(367)/1975, s. 75-77; H. Metzsche, O użyciu 
artylerii okrętowej do wsparcia desantu morskiego, „Militarwesen” nr 5/1977. Tłumaczenie, 
omówienie i streszczenie artykułu H. Kmieciak, „Myśl Wojskowa” nr 9(392)/1977, s. 94-96; 
S. Petkowski, Zabezpieczenie rakietowo-artyleryjskie operacji zaczepnej na kierunku nadmorskim, 
„Wojennaja mysi” nr 1/1980. Tłumaczenie, omówienie i streszczenie artykułu F. Rogala, 
„Myśl Wojskowa” (TAJNA) nr 4/1980, s. 167-169; S. Siemionów, Tendencje w dziedzinie 
stosowania desantów morskich, „Wojennaja mysi” nr 1/1974.Tłumaczenie, omówienie 
i streszczenie artykułu H. Uba, „Myśl Wojskowa” nr 4(351)/1974, s. 66-70; N. P. Vjunenko, 
Tendencje rozwoju współdziałania sił marynarki wojennej z wojskami lądowymi, „Wojennaja 
mysi” nr 3/1978.Tłumaczenie, omówienie i streszczenie artykułu F. Rogala, „Myśl Wojskowa” 
nr 8(403)/1978. s. 117-120; H. Tietze, Wspólne działania sił morskich z innymi rodzajami sił 
zbrojnych - formą współczesnych działań operacyjnych, „Militarwesen” nr 11/1976. 
Tłumaczenie, omówienie i streszczenie artykułu H. Kmieciak, „Myśl Wojskowa” nr 2(385) /1977, 
s. 88-91; M. Wessling, Walka o lądowanie-decydujący etap morskiej operacji desantowej, 
„Militarwesen” nr 10/1984. Tłumaczenie, omówienie i streszczenie artykułu H. Kmieciak, 
„Myśl Wojskowa” nr 12(479)/1984, s. 101-104.

26 S. Mańkowski, Techniczne problemy poduszkowców wojskowych, „Myśl Wojskowa” nr 4/1968, 
s. 80-94; M. Rorat, Perspektywy wykorzystania poduszkowców do celów wojskowych, „Myśl 
Wojskowa” nr 1/1969, s. 142-147; J. Szyszkowski, Możliwości bojowego wykorzystania 
poduszkowców, „Myśl Wojskowa” nr 12(359)71974, s. 37-41.
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„niebieskich beretów”, w ramach prowadzonych wówczas studiów w Akademii 
Sztabu Generalnego, szerzej sprawy te poruszył Przemysław Steme27. Był to 
wówczas temat na czasie ważyły się bowiem losy polskiej piechoty morskiej, 
którą ostatecznie kilka lat później rozwiązano28.

Nieco skromniej, działania desantowe prezentowane były czytelnikom 
w „Przeglądzie Wojsk Lądowych” (PWL), w którym ogółem pojawiło się 
zaledwie siedem artykułów. Autorem dwóch z nich oraz współautorem jednego 
był Stanisław Żyżyk - szef saperów 7. Dywizji Desantowej, a dotyczyły one 
działań części rzutu szturmowego, tzw. grup szturmowo-rozgradzających29. 
Natomiast zamieszczony przez radzieckiego generała Jurija Skorodumowa 
artykuł dotyczył działania taktycznego desantu morskiego w sile batalionu 
piechoty zmotoryzowanej. Przedstawił on w nim treść i zakres prac 
organizacyjno-planistycznych dowództwa batalionu podczas kolejnych etapów 
przygotowywania desantu oraz przedsięwzięcia podjęte w zakresie właściwego 
zabezpieczenia bojowego oraz logistycznego działań.
W „Przeglądzie Wojsk Lotniczych” (PWLotn.) opublikowano ogółem siedem 
prac w różnych działach tematycznych pisma. Dotyczyły one doświadczeń 
historycznych, szkolenia dowództw i wojsk oraz taktyki działania a także 
obcych poglądów na rolę lotnictwa w morskich operacjach desantowych oraz 
zagadnienia techniczne30. Najoryginalniejszy tu był artykuł dotyczący 

27 P. Steme, Działania brygady desantowej w morskich operacjach desantowych, „Myśl Wojskowa”, 
(TAJNA) nr 2/1988, s. 130-150; idem, Możliwości prowadzenia obrony przeciwdesantowej 
przez brygadę obrony wybrzeża, „Myśl Wojskowa”, (TAJNA) nr 3/1988, s. 89-103; idem, Cel 
i rozmach działania rzutu szturmowego desantu morskiego, „Myśl Wojskowa”, (TAJNA), 
nr 2/1989, s. 27-33.

28 Mowa o funkcjonującej w strukturze Pomorskiego Okręgu Wojskowego w latach 1963-1986 
7. „Łużyckiej” Dywizji Desantowej, przemianowanej następnie w roku 1986 i działającej 
do 1994 r. jako 7. Brygada Obrony Wybrzeża.

29 J. Komorowski, Niektóre właściwości współdziałania taktycznego desantu morskiego i marynarki 
wojennej, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 4(274)/1982, s. 35-38; J. Skorodumow, W morskim 
desancie, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 2(236)/1979, s. 10-15; F. Waseńczuk, Uwagi 
dotyczące właściwości eksploatowania pływających wozów bojowych, „Przegląd Wojsk 
Lądowych” nr 8(98)/1967, s. 125-132; S. Żyżyk, J. Badoń, Pokonywanie zapór przeciw
desantowych w pasie wód przybrzeżnych i na plaży, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 6(216)/ 1977, 
s. 64-68; S. Żyżyk, Działanie grup szturmowo-rozgradzających, „Przegląd Wojsk Lądowych” 
nr 1(235)/1979, s. 66-69; idem, Szkolenie grup szturmowo-rozgradzających w kompanii 
desantowej, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 1(247)/1979, s. 13-15; idem, Wystrzeliwanie 
ładunków wydłużonych z transportera, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 4 (250)/1980, s. 76-77.

30 Cz. Krzemiński, Z. Smolarek, Lotniczo-morska wojna o Falklandy (Malwiny), „Przegląd Wojsk 
Lotniczych i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej” nr 4/1983, s. 68-74; R. Morawiec, Zwalczanie 
obiektów desantu morskiego przez LMB w TWA, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej” nr 2/1989, s. 4-7; A. Musiał, Rola lotnictwa uderzeniowego w zabezpieczeniu 
działań desantów morskich, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej” 
nr 5/1982, s. 11-15; E. Ostrowiecki, Rozwój poduszkowców, „Wojskowy Przegląd Lotniczy” 
nr 12/1967, s. 30-50; idem, Poduszkowce, „Wojskowy Przegląd Lotniczy” nr 11/1969, s. 73-77; 
A. Wolny, Lotnictwo w operacji desantowej w Normandii w 1944 roku, „Wojskowy Przegląd 
Lotniczy” nr 6/1961, s. 70-79.
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medycznego zabezpieczenia operacji w poszczególnych jej fazach31.
Materiały i artykuły dotyczące techniki wojskowej, myśli i poglądów 

o jej rozwoju, zasad eksploatacji sprzętu i środków desantowych publikowano 
głównie w „Wojskowym Przeglądzie Technicznym” (WPT)32. Dużo miejsca 
poświęcono poduszkowcom jako przyszłościowemu środkowi walki i transportu. 
WPT, w odróżnieniu od wymienionych innych czasopism specjalistycznych, 
był popularnym, szeroko dostępnym i chętnie czytanym przez młodzież, 
miesięcznikiem wojskowym.

Tematyka operacji desantowych podejmowana była również, choć bardzo 
rzadko w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” (WPH). Dzięki artykułom 
Władysława Deca i Franciszka Skibińskiego, oraz innym autorom, czytelnicy 
otrzymali obraz planowania oraz przygotowań organizacyjnych i częściowo 
przebiegu wybranych operacji desantowych II wojny światowej33. Niewiele 
niestety, w porównaniu do omówionych już czasopism profilowych PM i MW, 
było opracowań dotyczących działań amfibijnych w okresie zimnowojennym. 
Poza artykułami Bronisława Maszlanki i Mikołaja Kałłaura nie odnotowano 
szerszego zainteresowania historyków i publicystów wojskowych problematyką 
desantów w wojnach i konfliktach regionalnych34.

Ostatnim z czasopism ukazujących się od połowy lat 50., którego łamy 
dość często wypełniały artykuły i opracowania z interesującej nas dziedziny był 
„Wojskowy Przegląd Zagraniczny”. Dwumiesięcznik ten był przeznaczony dla 

31 T. Baszkiewicz, Działanie służby zdrowia w zabezpieczeniu medycznym desantu powietrzno- 
-morskiego, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej” nr 6/1982, s. 51-55.

32 Art. red. Poduszkowce w zastosowaniach wojskowych Cz. 1, „Wojskowy Przegląd Techniczny” 
nr 1(51)/1973, s. 11-12; Art. red. Poduszkowce w zastosowaniach wojskowych Cz 2, „Wojskowy 
Przegląd Techniczny” nr 2(52)/1973, s. 18-20; B. Doskocz, Poduszkowce, „Wojskowy Przegląd 
Techniczny” nr 11(73)/1974, s. 1-5; Amerykańskie poduszkowce, „Wojskowy Przegląd 
Techniczny” nr 12(98)/1976, s. 31-32; J. Połeć, F. Waseńczuk, Transportery desantu morskiego 
USA, „Wojskowy Przegląd Techniczny” nr 11(37)/1971, s. 42-43; J. Garstka, Z. Kiedroń, 
Minerskie zapory podwodne, „Wojskowy Przegląd Techniczny” nr 10(132)/ 1979, s. 425-426; 
K. Kanalik, Bojowe wozy pływające, „Wojskowy Przegląd Techniczny” nr 3( 125)/1980, 
s. 105-107; J. Wyrwa, Techniczne środki przeprawowe, „Wojskowy Przegląd Techniczny” 
nr 10( 144)/1980, s. 443-445; R.Antonowicz, Radzieckie transportery opancerzone, „Wojskowy 
Przegląd Techniczny” nr 3(173)/1983, s. 100-102; W. Stech, Radzieckie poduszkowce wojskowe, 
„Wojskowy Przegląd Techniczny” nr 1(195)/1985, s. 11-12; J. Śliwicki, T. Wysocki, Zestaw 
rozminowania na PTS, „Wojskowy Przegląd Techniczny” nr 2(244)/1989, s. 60-61.

33 W. Biegański, „Drugi front” w Europie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 1(119)/1987, 
s. 139-151; W. Dec, Planowanie drugiego frontu. Ogólny rys historyczny Cz. 1, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” nr 3(16)/1960, s. 71-104; idem, Planowanie drugiego frontu. Ogólny rys 
historyczny Cz 1, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 4(17)/1960, s. 81-119; idem, Operacja 
„Lew Morski”. Niedoszła inwazja Hitlera w 1940 roku na w. Brytanię, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” nr 2(11)/ 1959, s. 86-115; F. Skibiński, Bitwa o Kretę. Maj 1941, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” nr 4(86)/1978, s. 303-352; A. Wolny, Wojska powietrznodesantowe 
w latach II wojny światowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 4(94)/1980, s. 155-177.

34 J. Kałłaur, Niewypowiedziana wojna. Falklandy 1982, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 
nr l(103)/1983, s. 102-135; B. Maszlanka, Suez i Synaj 1956, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 
nr 1(41)/1967, s. 220-252.
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oficerów SZ PRL. Zamieszczano w nim całe artykuły bądź streszczenia 
wybranych, ciekawszych materiałów prasowych pochodzących z państw NATO. 
Częściowo pozyskiwano je z ogólnie dostępnych czasopism zachodnich, część 
z nich, jak można się domyślać, była tłumaczeniem materiałów niejawnych 
pozyskanych przez polski wywiad wojskowy. Były to głównie przedruki 
z takich tytułów prasowych jak: „Military Review”, „Army Information 
Digest”, „Journal Royal United Service Institution”, „Wehrkunde”, „The Armed 
Forces Year Book”. Pełne tłumaczenia tekstów publikowano pod nazwiskami 
ich autorów, natomiast streszczenia lub omówienia zamieszczano jako opracowania 
redakcyjne lub z podaniem inicjałów polskich tłumaczy opracowujących dany 
obcojęzyczny materiał dla potrzeb WPZ. Dużo takich opracowań opublikował 
najprawdopodobniej J. Missima, podając jedynie inicjały swojego imienia 
i nazwiska - J. M. Wiele miejsca poświęcano organizacji jednostek piechoty 
morskiej, stąd polski czytelnik mógł prawie na bieżąco śledzić zmiany 
organizacyjne zachodzące w siłach przeciwnika35. Bardzo wartościowe z punktu 
widzenia odpowiednich polskich dowództw i sztabów były artykuły dotyczące 
sił NATO przewidywanych do użycia na Bałtyku Zachodnim oraz w Cieśninach 
Bałtyckich a także skład, organizacja i potencjał jednostek wojskowych Paktu 
Północnoatlantyckiego mających wzmocnić obronę archipelagu wysp duńskich 

35 Amerykańska piechota morska, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 1(173)/1987, s. 89-98; 
C. Antrim, Udział wojsk specjalnego przeznaczenia w morskich operacjach desantowych, 
„Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4(332)/1963, s. 22-28; R. B. Asprey, Korpus Piechoty 
Morskiej Stanów Zjednoczonych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 1/1960, s. 85-93; 
N. L. Dodd, Piechota morska Wielkiej Brytanii, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 2(84)/1972, 
s. 12-17; F.W.K., Amerykańska piechota morska, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4( 14O)/1981, 
s. 83-89; Ekspedycyjne brygady piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych i ich współdziałanie 
z eskadrami okrętów - składów, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 2( 188)/l990, s. 28-38; 
Freeman, Organizacja i zadania piechoty morskiej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 5(75)/1970, s. 83-91; W. Fritsch, Batalion amfibijno-transportowy Bundesmarine, „Wojskowy 
Przegląd Zagraniczny” nr 4(86)/1972, s. 131-136; K. S„ Ostatnie zmiany w organizacji 
amerykańskiej piechoty morskiej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 3/1960, s. 101-105; 
J. M., Piechota morska Wielkiej Brytanii, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 3(66)/1966, 
s. 106-112; J. M., Piechota Morska Stanów Zjednoczonych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 3(25)/1962, s. 5-28; J. U., Siły i środki desantowe NRF, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 5(81)/1971, s. 212-231; D. Q. Lane, Siły i środki rozpoznania piechoty morskiej, „Wojskowy 
Przegląd Zagraniczny” nr 6(100)/1974, s. 55-66; D. McCaskel, Batalion rozpoznawczy 
amerykańskiej dywizji piechoty morskiej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 5(93)/1973, 
s. 69-76; R. Pate, Nowa doktryna piechoty morskiej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 5/1959, s. 25-29; H. Schauer, Piechota morska Stanów Zjednoczonych, „Wojskowy Przegląd 
Zagraniczny” nr 4(164)/1985, s. 80-83; S. Terzibaschtsch, Jednostki desantowe sił morskich 
Stanów Zjednoczonych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 3(127)/1979, s. 126-135; 
W. M., Holenderska piechota morska, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4(110)/1976, 
s. 75-85; J. Weller, Piechota morska Wielkiej Brytanii, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 6(64)/1968, s. 122-138; Wywiad z dowódcą Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych gen. 
Randolphem Mc. C. Patem, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4/1958, s. 43-52.
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w wypadku narastania zagrożenia wybuchu wojny36. Istotnym materiałem poglądowym 
stwarzającym możliwość konfrontowania polskich koncepcji prowadzenia morskich 
operacji desantowych z zachodnimi doktrynami i poglądami na ten typ działań 
zbrojnych, były liczne opracowania dotyczące wielu aspektów sztuki wojennej37. 
Poza tym, ukazywały się też opracowania zawierające wnioski wypływające 
z organizowanych cyklicznie na wszystkich akwenach przez armie i floty NATO, 
manewrów desantowych38. Niestety niewiele było materiałów o wprowadzanych 

36 F. ODonnell, Wojskowo-geograficzne znaczenia Cieśnin Bałtyckich i Bałtyku Zachodniego, 
„Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 3(145)71982, s. 12-18; H. Kampe, Obrona Cieśnin 
Bałtyckich i Bałtyku Zachodniego, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 3(175)/1987, s. 71-75; 
S. L, Siły Zbrojne NATO w obszarze Cieśnin Bałtyckich i Bałtyku Zachodniego, „Wojskowy 
Przegląd Zagraniczny” nr 5-6(177-178)71987, s. 175-188; J. K„ Zasady i możliwości prowadzenia 
działań zbrojnych przez PSZ NATO SE TDW oraz CB i BZ (część 1), „Wojskowy Przegląd 
Zagraniczny” nr 3(181)71988, s. 10-38; J. K„ Zasady i możliwości prowadzenia działań zbrojnych 
przez PSZ NATO SE TDW oraz CB i BZ (część II), „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 4(182)71988,s.16-43; H. M., Siły zbrojne NATO w Europie północnej, „Wojskowy Przegląd 
Zagraniczny” nr 6(142)71981, s. 59-61; Skandynawia w militarnych planach Stanów Zjednoczonych 
i NATO, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 3(145)71982, s. 12-18; R. Meunel, Wojskowo- 
-geograficzne znaczenia Danii, Islandii i Norwegii dla północnoeuropejskiego skrzydła NATO, 
„Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 6(112)71976, s. 11-15; Poglądy na wykorzystanie broni 
minowej w strefie cieśnin bałtyckich, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 5(147)71982, s. 5-8; 
Połączone siły NATO na północnoeuropejskim TDW, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 2(66)/1969, s. 113-122-122; Cz. S., Niektóre nowe elementy w sytuacji wojskowej 
na północnym skrzydle NATO, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 3( 145)71982, s. 19-23.

37 D. A., Niektóre poglądy NATO na zwalczanie desantów morskich, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 6(100)71974, s. 86-92; B. J. S., Gourlay, Wykorzystanie śmigłowców do desantów morskich, 
„Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 1(29)71963, s. 80-88; Eychenie, Operacje desantu 
morskiego na współczesnym polu walki, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4(56)71967, 
s. 42-47; P. L. Hilgartner, Prowadzenie operacji desantowo-morskiej, „Wojskowy Przegląd 
Zagraniczny” nr 5(69)71969, s. 131-133; Inżynieryjne zabezpieczenie morskich operacji desantowych, 
„Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 2(60)/1968, s. 46-55; E. C. Itschnera, Zabezpieczenie 
morskich operacji desantowych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4/1958, s. 67-73; 
J. M., Śmigłowcowy rzut desantu morskiego (według poglądów amerykańskich), „Wojskowy 
Przegląd Zagraniczny” nr 1(83)71972, s. 55-62; T. C. Linn, Uderzenia z morza (według poglądów 
amerykańskich), „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 2(192)71991, s. 17-22; Morskie operacje 
desantowe, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4(80)71971, s. 11-18; Rozpoznanie 
w morskiej operacji desantowej, 6(166)71985, s. 44-50; Rozważania nad zabezpieczeniem 
materiałowym wojsk desantu morskiego, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 1(23)71962, 
s. 121-131; D. Weetem, Śmigłowce w desancie morskim, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 2(108)/1976, s. 59-65; Walka z desantem morskim (według poglądów amerykańskich), 
„Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 2(138)/1981, s. 26-30; Zabezpieczenie tyłowe morskich 
operacji desantowych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr4(68)/1969, s. 163-172.

38 R. G. Davis, R. O. Camp, Działania szturmowe piechoty morskiej przy użyciu śmigłowców, „Wojskowy 
Przegląd Zagraniczny” nr 3(67)71969, s. 97-107; P. H. Dione, Szkolenie w zakresie morskich 
operacji desantowych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 5(51)/1966, s. 95-100; G. Esler, 
Działania brytyjskich wojsk lądowych na Falklandach, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 3(157)71984, s. 49-63; J. M. Organizacje i prowadzenie morskiej operacji desantowej przez brygadę 
piechoty morskiej w ramach ćwiczenia „ Coral Sands”, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 5(69)71962, 
s. 139-148; Organizacja łączności w artylerii piechoty morskiej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 1(83)71972, s. 69-78; B. De Witt, Problemy maskowania w piechocie morskiej Stanów 
Zjednoczonych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4(26)71962, s. 116-122.
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do arsenału ówczesnych przeciwników środków desantowych i amfibijnych, 
choć sprzęt taki licznie napływał do morskich jednostek desantowych a starsze 
konstrukcje były sukcesywnie poddawane modernizacji39. W specjalistycznych 
wydawnictwach wojskowych zajmowano się nie tylko problemami operacyjno- 
taktycznymi desantów. Szeroko komentowano działania i doświadczenia innych 
armii oraz flot. Śledzono rozwój myśli wojskowej, pojawiające się nowe 
koncepcje organizacji i prowadzenia operacji połączonych. Na łamach prasy 
wojskowej prezentowano również najnowsze osiągnięcia techniki wojskowej.

Cennym uzupełnieniem przedstawionych czasopism był wydawany przez 
Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego „Biuletyn Informacyjny”, 
w którym przedstawiane były materiały i opracowania dotyczące działań 
desantowych, łącznie z omówieniami ważniejszych ćwiczeń przeprowadzonych 
przez siły państw NATO i innych paktów wojskowych.

Reasumując, można stwierdzić, że polskie poglądy na działania desantowe 
prezentowane w specjalistycznej prasie wojskowej były zbieżne z doktrynami 
innych państw. Przyjęte w Polsce rozwiązania były oryginalne i z pełnym 
przekonaniem można stwierdzić, iż nie stanowiły one kalki rozwiązań radzieckich, 
którym należałoby się bezwzględnie podporządkować w czasach przynależności do 
Układu Warszawskiego. Obecnie sytuacja wygląda inaczej, bowiem armie i floty 
wszystkich krajów członkowskich NATO są zobligowane do działania według 
ściśle określonych standardów opisanych w odpowiednich procedurach40. W tym 
wypadku trudno raczej mówić o dalszych samodzielnych, twórczych pracach nad 
rozwojem teorii prowadzenia operacji amfibijnych w wymiarze czysto 
wojskowym. Mamy do czynienia z sytuacją, w której sojusznicy oczekują pełnego 
wdrożenia i realizacji gotowych procedur, co niestety nie stwarza dobrego klimatu 
dla poszukiwań własnych oryginalnych, narodowych rozwiązań dotyczących 
różnych aspektów operacji połączonych, w których polskie SZ mają przecież 
własne bogate doświadczenie. W nieodległej przeszłości z doświadczeń tych 
korzystali ówcześni sojusznicy, doceniając polskie osiągnięcia i uzyskane twórcze 
rozwiązania wielu ważnych problemów z dziedziny sztuki wojennej. Biorąc pod 
uwagę aktualną sytuację polityczno-wojskową na akwenie bałtyckim oraz 
uwzględniając jego specyfikę należy poszukiwać takich rozwiązań doktrynalnych, 
które odpowiadałyby bieżącym wydarzeniom i jednocześnie umożliwiały 
elastyczne oraz natychmiastowe reagowanie w wypadku realnego zagrożenia 
bezpieczeństwa lub interesów morskich państwa.

39 Art. red. Poduszkowce Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 
nr 5(33)/1963, s. 137-149; K. E. McDermott, Szturmowy okręt desantowy ogólnego przeznaczenia 
LHA-1 Tarawa, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 6(100)71974, s. 141-146.

40 Obecnie działania desantowe NATO określają ściśle regulacje zawarte m. in. w Amphibious Operations - 
Ship to Shore Movenent ATP - 36 oraz w Doctrine for Amphibious Operations ATP - 8. Szerzej 
o problematyce współczesnych operacji desantowych pisali między innymi: K. Zdonek, Zasady 
prowadzenia działań desantowych aspekcie narodowym i sojuszniczym, „Przegląd Morski” nr 7-8/2006, 
s. 17-26; A. Bursztyński, D. Kozłowski, Uwarunkowania działań sił amjibijnych państw Unii Europejskiej, 
,Zeszyty Naukowe” Akademii Marynarki Wojennej nr 2( 185)/2011, s. 89-105.
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Załącznik 1

Zestawienie ilościowe artykułów dotyczących morskich operacji desantowych w polskiej specjalistycznej prasie wojskowej do 1990 r.

CZASOPISMO

TEMATYKA 
ARTYKUŁÓW

„Przegląd 
Marynarki 
Wojennej” 
„Przegląd 
Morski”

„Myśl 
Wojskowa”

„Przegląd 
Wojsk 

Lądowych”

„Wojskowy Przegląd 
Lotniczy” oraz 

„Przegląd Wojsk 
Lotniczych” i Wojsk 

Obrony Przeciw
lotniczej”

„Wojskowy 
Przegląd 

Techniczny”

„Wojskowy
Przegląd 

Historyczny”

„Wojskowy 
Przegląd 

Zagraniczny”
ŁĄCZNIE

SZTUKA WOJENNA 
W POLSCE W TYM 
ZAGADNIENIA 
OPERACYJNO- 
-TAKTYCZNE

25 39 1 3 1 - 11 80

ORGANIZACJA WOJSK:
Własnych 3 - - - 3

| Państw Obcych 8 1 - - - 20 29
DOŚWIADCZENIA
HISTORYCZNE:

| II wojna światowa 9 — — 1 — 5 — 15
i| Konflikty po II wojnie 
| światowej ■ - 1

-
2 1 12

ZAGADNIENIA
TECHNICZNE:

1 Użycie poduszkowców 4 3 — 2 5 — 1 15
| Użycie śmigłowców 1 - — — - - — 1
| Wypornościowe środki 

desantowe 7 - - - - 1 8
| Inne środki amfibijne 1 - 1 - 5 - - 7

POGLĄDY
I DOŚWIADCZENIA
ARMII OBCYCH:
Pakt Północnoatlantycki 6 - — - — 14 20
Układ Warszawski 4 10 1 - - - 15
SZKOLENIA
I ĆWICZENIA:

| Wojsk i floty własnej — 11 4 — — 15
| Wojsk i flot państw obcych - - - - - 5 5
| RAZEM: 67 73 7 7 11 7 53 226

Źródło: Opracowanie własne. Podział tematyczny przyjęty przez autora.
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Wariant rozwinięcia ugrupowania oddziału desantowego do wysadzenia na jeden PL w czterech
Załącznik 2 

falach z rzutem kutrowym

LINIA TAKTYCZNEGO LINIA RÓWNANIA
ROZWINIĘCIA

SKŁAD LĄDUJĄCYCH WOJSK I RZUTU DESANTU

Skład zaokrętowanej grupy 
desantowej w IV FALI

> pluton przeciwlotniczy;
> bateria moździerzy 120 mm;
> Tyły z plutonem medycznym, 

plutonem zaopatrzenia 
i remontowym;

> sztab z plutonem 
ochrony i RR;

Łącznie 189 żołnierzy;
GŁÓWNE UZBROJENIE:
3 armaty przeciwlotnicze 
ZU-23-2;
4 zestawy rakietowe S-2M;
6 moździerzy 120 mm;
9 transporterów pływających 
PTG;
20 różnych pojazdów kołowych

Skład zaokrętowanej grupy 
desantowej w III FALI

> pluton rozpoznania pd;
> 2 plutony czołgów 

pływających;
> bateria PPK pd;
> drużyna S-2M;
> drużyna saperów pd;
> pluton łączności;
Łącznie 111 żołnierzy;
GŁÓWNE UZBROJENIE:
6 czołgów pływających PT-76;
8 lekkich transporterów 
rozpoznawczych BRDM;
6 wyrzutni PPK na BRDM;
1 transporter PTG;
4 zestawy rakietowe S-2M;
1 transporter TOPAS WD-R-3

Skład zaokrętowanej grupy 
desantowej II FALI

> 2 kompanie desantowe;
> pluton czołgów pływających;
> pluton saperów pd bez dr;
> drużyna S-2M;
> grupa dowodzenia pd;
Łącznie 270 żołnierzy;
GŁÓWNE UZBROJENIE:
3 czołgi pływające PT-76;
18 transporterów
opancerzonych TOPAS;
6 moździerzy 82 mm;
2 transportery PTG;
4 zestawy rakietowe S-2M

Skład zaokrętowanej grupy 
desantowej I FALI

> 2 kompanie desantowe;
> drużyna S-2M;
> 2 plutony czołgów 

pływających;
Łącznie 258 żołnierzy;
GŁÓWNE UZBROJENIE:
6 czołgów pływających PT-76;
18 transporterów 
opancerzonych TOPAS;
6 moździerzy 82 mm;
4 zestawy rakietowe S-2M

Skład
rzutu szturmowego

> kompania desantowa;
> pluton rozminowania z MW;
> drużyna rozp. skażeń;
> grupa hydrograficzna z MW;
> grupa korygowania ognia 

artylerii okrętowej
i naprowadzania lotnictwa;

Łącznie około 180 żołnierzy;
GŁÓWNE UZBROJENIE:
3 moździerze 82 mm

"" Grupa szturmowo-rozgradzająca z pułku I rzutu desantu. Poza wskazanymi na schemacie pododdziałami planowano wysadzenie część sił rzutu szturmowego ze śmigłowców. 
Siły Główne I rzutu pułku.
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Załącznik 3
Wariant kombinowanej operacji desantowej w celu opanowania Cieśnin Bałtyckich

Źródło: W. Kisiel, Możliwości, rola i zasady wykorzystania wojsk desantowych i zmechanizowanych w ramach 'kombinowanej operacji 
desantowej w celu opanowania wysp w strefie cieśnin morskich, „Zbiór Prac Akademii Sztabu Generalnego ”nr3 (57)/72, Warszawa 1972.
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Kmdr por. SG w st. spocz. dr Grzegorz GORYŃSKI

OKRĘTY PATROLOWE PROJEKTU „912” 
ZBUDOWANE W STOCZNI MARYNARKI 

WOJENNEJ DLA WOJSK 
OCHRONY POGRANICZA

Od powstania Wojsk Ochrony Pogranicza na Wybrzeżu w 1946 roku 
jego dowództwo czyniło różne starania, aby działania na Bałtyku 

uczynić efektywniejszymi. Mimo licznych kłopotów Służba Morska WOP, 
począwszy do 1954 roku, sukcesywnie otrzymywała nowe okręty i kutry. Były 
to m.in.: OP-201 odbudowany na podstawie okrętu niemieckiej Kriegsmarine 
^aumboot”, seria trzech okrętów patrolowych projektu 9 o drewnianym 
kadłubie (OP-202, OP-203 i OP-204) zbudowanych w latach 1957-1958 przez 
Stocznię Marynarki Wojennej oraz seria dziewięciu okrętów projektu „902” 
(o numerach burtowych od OP-205 do OP-213) powstałych w latach 1959-1960 
w Stoczni Północnej. Nie wyczerpały one zapotrzebowania WOP na nowoczesne 
okręty patrolowe z dwóch powodów: pierwszym były ucieczki z Polski 
drogą morską, głównie do Danii i Szwecji, a drugim - plany mobilizacyjne 
na wypadek wojny. Dlatego też na początku lat sześćdziesiątych podjęto 
kolejne starania o zbudowanie nowej serii okrętów. Mimo pozytywnych opinii 
o jednostkach projektu „902”, dowództwo WOP zdecydowało się na kosztowny 
eksperyment, w postaci budowy serii okrętów projektu „912”.

Historia ich budowy to pasmo licznych zwrotów i problemów, które 
w efekcie znacząco zaważyły na ich wyposażeniu, odbiegającym od pierwotnych 
planów, a także przybliżenie realiów, w jakich musiała funkcjonować Stocznia 
Marynarki Wojennej.

Ze Stoczni do Stoczni

W myśl pierwotnych ustaleń okręty patrolowe projektu „912” budować 
miała Stocznia Północna w Gdańsku. Dysponowała ona nie tylko 
doświadczeniem, ale i odpowiednimi siłami (kadrą inżynierską i techniczną) 
oraz potrzebnymi do tego środkami. Warto przypomnieć, że stocznia ta 
zbudowała już dla Wojsk Ochrony Pogranicza w ciągu trzech lat, czyli 

155



„BIULETYN HISTORYCZNY” G. GORYŃSKI 2013 NR 28

stosunkowo krótkim czasie, dziewięć okrętów projektu „902”. Wydawało się 
oczywistym, że kolejne okręty dla tej formacji będą budowane w tej samej 
stoczni. Ostatecznie tak się jednak nie stało, mimo że Stocznia Północna 
przystąpiła już do realizacji tego projektu. Dlaczego? Nie zachowały się 
dokumenty na ten temat, które wyjaśniłyby przyczyny takiej decyzji. Można 
tylko snuć hipotezy. Ustalenia o takim rozwiązaniu zapadły zapewne na 
wysokim, czyli rządowym szczeblu. Już w połowie września 1963 roku odbyło 
się spotkanie przedstawicieli obydwu stoczni w tej sprawie (przejęcia przez 
Stocznię Marynarki Wojennej (dalej SMW) produkcji jednostek „912”). 
Ustalono na nim, że Stocznia Północna (dalej SP): wykona trasowanie 
i szablony, które zostaną natychmiast przyjęte przez Stocznię MW, przekaże jej 
począwszy od stycznia 1964 roku znajdujące się w magazynie materiały 
na kadłub nowego okrętu, a te, które zostaną dostarczone po tym terminie, 
Stocznia MW przejmie na drodze cesji zamówień złożonych przez SP. 
Na spotkaniu tym zdecydowano także o innych sprawach. Dotyczyły one: 
wykonania przez SP nadbudówki i mebli z hydronalium, wizytacji głównego 
technologa SMW w sprawie przejęcia istniejącej dokumentacji oprzyrządo
wania i procesów technologicznych oraz dostaw kooperacyjno-zaopatrzenio- 
wych. Ustalono także, że SP w miarę potrzeb i możliwości udzieli SMW 
konsultacji technicznych w okresie budowy prototypu. Ponadto SMW 
„zażądała” przekazania 21 pracowników: 2 technologów i 1 budowniczego 
(inżynierów lub techników), od 6 do 8 monterów kadłubowych, 4 spawaczy, 
4 ślusarzy wyposażeniowych oraz 4 elektryków. Powyższą notatkę kończy 
niejasny zapis. „Powyższe terminy są ustalone przy założeniu, że Uchwała 
Rządu w sprawie budowy jedn. projektu „912” przez Stocznię Mar. Woj. 
wejdzie w życie w trzecim kwartale 1963 r.”1.

Nasuwa się pytanie, dlaczego w trzecim kwartale, skoro był już 
18 września, czyli prawie jego koniec. Na uwagę zasługuje także wynikająca 
z zapisu notatki informacja, że SMW nie była wystarczająco przygotowana 
do realizacji postawionego przed nią zadania.

Istotnego przyśpieszenia sprawa budowy jednostek projektu „912” 
nabrała w grudniu 1963 roku, za sprawą pisma Głównego Inspektora Techniki 
i Planowania Sztabu Generalnego adresowanego do dowódcy Marynarki 

1 Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Zespół Akt Stoczni MW (dalej AMW), sygn. 3540/75/2, 
k. 2-3, Notatka służbowa spisana w Stoczni Północnej 18 września 1963 r.
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Wojennej. Gen. dyw. Marian Graniewski2 informował w nim wiceadmirała 
Zdzisława Studzińskiego, że za sprawą decyzji Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów budowa w SMW okrętów dozorowych projektu „912” dla potrzeb 
MSW zostały włączone do: Uchwały Rządu o planie dostaw dla Sił Zbrojnych 
na 1964 rok oraz Uchwały Rządu o specjalnym planie inwestycyjnym na ten 
sam rok. Gen. Graniewski związku z tym zwrócił się do dowódcy MW 
o wydanie swoim podwładnym odpowiednich poleceń dotyczących przygoto
wania i rozpoczęcia budowy okrętów w SMW oraz przejęcia ze SP dokumentacji, 
materiałów i dostaw kooperacyjnych, według przyjętego zakresu pomocy 
resortu przemysłu ciężkiego dla SMW3.

Dokument pod nazwą „Szczegółowy zakres pomocy resortu przemysłu 
ciężkiego dla przygotowania produkcji okrętów dozorowych projektu „912” 
na Stoczni Marynarki Wojennej” sankcjonował w treści uzgodnienia poczynione 
18 września 1963 roku przez przedstawicieli SP i SMW. Ponadto zobowiązywał 
on Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych nr 2 (dalej CBKO-2) do stałego 
nadzoru konstruktorskiego podczas budowy okrętów oraz nakazywał Biuru 
Projektowemu PROZAMET opracowanie do końca marca 1964 roku dokumentacji 
na roboty budowlano-montażowe w SMW, w oparciu o przedstawione przez 
Marynarkę Wojenną założenia4.

W kwestii przeniesienia z SP produkcji okrętów „912” wypowiedziało się 
w połowie stycznia 1964 roku także Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego 
w Warszawie. Informowało ono dyrektora SP Henryka Pazderskiego, że w tej 

2 Marian Ambroży Graniewski, do lutego 1948 r. Gutakier. Płk Gutakier na stanowisku dowódcy 
Wojsk Ochrony Pogranicza był od 1.04.1947 r. do 14 maja 1948 r. Szef Wydziału Personalnego 
Departamentu WOP ppłk Michał Rudawski w sprawozdaniu z pracy wydziału zanotował „(...) 
w związku z przybyciem płk Gutakiera na stanowisko Szefa Dep. WOP, który do spraw 
personalnych przykładał dużą wagę stawiając sprawę dość „ostro” w Naczelnym Dowództwie”. 
W wyniku tego kursu przez okres trzech miesięcy jego służby, na podstawie decyzji Specjalnej 
Komisji Personalnej, z WOP „odkomenderowano” 307 oficerów, jako „nie nadających się 
do służby w WOP, przeważnie ze względów politycznych i moralnych”. W tej grupie z WOP 
zwolniono: 22 dowódców batalionów, 46 dowódców kompanii i 209 dowódców plutonów. Pod 
koniec kwietnia 1948 r. zapadła decyzja o zmianie dowódcy WOP. O zmianie płk. Mariana 
Gutakiera minister Obrony Narodowej rozkaz podpisał 23.04.1948 r. Nowy dowódca, płk. 
Roman Garbowski obowiązki przyjął 14 maja 1948 r. Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, 
sygn., 220/14, k. 108, Sprawozdanie nr 007260 z 1.07.1947 r.; Ibidem, sygn. 218/6, k. 36, 
Raport do MON z 1.04.1947 r.; Ibidem, sygn., 219/32, k. 14, Meldunek nr 1317 z 15.05.1948 r.; 
Ibidem, sygn., 219/40, k. 21, Rozkaz nr 06 z 15.05.1948 r. GIOP; Ibidem, sygn., 1289/1, k. 229, 
Rozkaz nr 042 z dn. 22.03.1951; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 
1943-1990, Toruń 2010, t. 1, s. 474-477.

3 AMW, sygn. 3540/75/2, k. 5, Pismo nr 01611/VII Sztabu Generalnego z 14 grudnia 1963 r.
4 Ibidem, sygn. 3540/75/2, k. 6-7, Załącznik nr 1 do pisma nr 02626 z 16 grudnia 1963 r.

157



„BIULETYN HISTORYCZNY” G. GORYŃSKI 2013 NR 28

sprawie nie będzie odrębnej uchwały (chociaż była)5, a kwestie z tym związane 
ujęte zostaną w Uchwale Rządu o Narodowym Planie Gospodarczym na 1964 rok. 
Zobowiązano dyrektora SP do „niezwłocznego załatwienia sprawy formalnego 
i praktycznego przekazania produkcji jednostek „912” do Stoczni Marynarki 
Wojennej”. Przekazanie to winno obejmować scedowanie umów na ich budowę 
wraz z zamówieniami materiałowymi i kooperacyjnymi. Dyrektora zobowiązano 
także do ustalenia zakresu i formy pomocy, którą SP może udzielić SMW 
przy uruchamianiu budowy okrętów6.

Wystąpienie ZPO zakończyło biurokratyczny proces decyzyjny skutkujący 
przekazaniem budowy okrętów patrolowych projektu „912” ze Stoczni 
Północnej do Stoczni Marynarki Wojennej. Wydawane instrukcje „centrali” 
jednoznacznie wskazują, że SMW nie była przygotowana do tego zadania 
i musiała posiłkować się wsparciem stoczni z Gdańska. Takie rozwiązanie 
skłania do sformułowania tezy o podjęciu przez Rząd działań mających 
wesprzeć (dać możliwość dalszego rozwoju) Stocznię MW.

Zamówienia i budowa

Na początku stycznia 1964 roku Szefostwo Służby Morskiej WOP zleciło 
Stoczni MW zbudowanie serii pięciu okrętów projektu „912”. Jako terminy 
realizacji tego zamówienia zastępca dowódcy WOP do spraw morskich kmdr 
Henryk Romanek podał, że pierwszy z okrętów (prototyp) miał powstać 
do 15 grudnia 1965 roku, trzy kolejne w następnym roku, a ostatni w 1967. 
Okręty należało zbudować w oparciu o zatwierdzony projekt techniczny 
i wykonaną przez CBKO-2 dla SP dokumentację warsztatową7.

11 stycznia 1964 roku Główny Inżynier SMW Stanisław Koszałka zlecił 
CBKO-2 zakończenie i dostarczenie stoczni dokumentacji roboczej, stały 

5 Szefostwo Służby Morskiej WOP powołało się na Uchwałę Rady Ministrów nr 420/63 z dnia 
28 Grudnia 1963 r. Na tę uchwałę powoływały się później także inne podmioty biorące udział 
w budowie tych okrętów. Zobowiązywała ona ministra przemysłu ciężkiego do udzielenia pomocy 
przy uruchomieniu produkcji „okrętu dozorowego 912”, zgodnie z ustaleniami Międzyresortowej 
Komisji do spraw lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych stoczni zlokalizowanych 
na wybrzeżu gdańskim do: przekazania dokumentacji projektu roboczego kadłuba do SMW 
w terminie dwóch tygodni, a dokumentacji projektu roboczego (PR) części wyposażeniowej 
w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały; opracowanie i przekazanie zmian 
do dokumentacji PR, uwzględniających technologiczne warunki produkcji SMW w terminie 
do końca marca 1964 roku; przekazanie ze SP urządzeń i materiałów oraz zamówień 
ulokowanych u poddostawców krajowych i zagranicznych, dot. budowy jednostki „912”. 
Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 72-82, Protokół kontroli SMW przez NIK.

6 AMW, sygn. 3540/75/2, k. 14, Pismo nr 020/64 ZPO z 14.01.1964 r. do dyrektora SP.
7 Ibidem, sygn. 3540/75/2, k. 13, Zamówienie nr 01/64 (Pismo nr 067 SSM WOP z 10.01.1964 r.).
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nadzór konstruktorski oraz wykonanie dokumentacji zdawczej budowanej 
jednostki8.

Pierwszy kwartał 1964 r. zgodnie z przyjętymi ustaleniami wypełniony 
był działaniami organizacyjnymi, mającymi rozpocząć budowę prototypu. 
Czasu na to SMW miała stosunkowo mało, gdyż tylko 23 miesiące, a niektóre 
sprawy, chociaż sygnalizowano je jako pilne, nie zostały załatwione. 
Na początku lutego 1964 r. w SP odbyło się ponownie spotkanie przedstawicieli 
SP i SMW w sprawie przejęcia „produkcji” jednostek „912”. Poruszano na nim 
zagadnienia i ustalenia w następujących sprawach: dostaw kooperacyjno- 
-zaopatrzeniowych, technologiczno-konstrukcyjnych, produkcyjnych, kadrowych 
i handlowych. Rozmowy, jak wynika z rozbieżności ustaleń, do łatwych nie 
należały. Wynika z nich, że SP była gotowa w jak najkrótszym czasie przekazać 
SMW wszystkie sprawy dotyczące budowy okrętu projektu „912”, natomiast 
odbiorca nie wszystkie z nich był gotowy przyjąć. Tak było w przypadku 
przejęcia przez SMW wszystkich urządzeń i materiałów, które zgromadziła SP. 
Przyjmujący postulował, aby zrealizować to nie do końca lutego jak postulowali 
przedstawiciele SP, ale dopiero na koniec września 1964 r. Kolejnym 
nierozwiązanym problemem, który rozpatrzyć miało dopiero ZPO, były kadry 
specjalistów, koniecznych do budowy okrętów. Już na pierwszym spotkaniu 
odbytym 18 września 1963 roku SMW „zażądała” około 25 różnych specjalistów. 
SP zobowiązała się tylko do doraźnych konsultacji technicznych, argumentując 
poważnym wzrostem planów produkcyjnych i niedoborem kadry tych pracowników. 
Stocznia Północna, mimo tych dwóch rozbieżnych kwestii, okazała dużą 
pomoc SMW akceptując większość jej postulatów. Zobowiązała się ona 
do wykonania (bez konserwacji, o co później pretensje zgłosił kmdr Romanek)9 
ze stopów aluminium: nadbudówki wraz z kominem, masztu, zbiorników oraz 
szaf i bakist. Miała ona także dopuścić pracowników SMW do niektórych 
technologii produkcyjnych: trasera, który miał uczestniczyć przy wykonaniu 
szablonów traserskich na okręt projektu „912” oraz pracowników, którzy

8 Pismo Stanisława Koszałki wyjaśnia, że budowę okrętów patrolowych projektu „912” Stoczni 
Północnej zlecono około 20 stycznia 1962 r. (pismo nr N7/14/62/018 z 19.01.1962 r.). Ibidem, 
sygn., 3540/75/2, k. 11.

9 Szef Służby Morskiej WOP zawiadomił Dyrektora Stoczni Północnej, że „Szefostwo Służby 
Morskiej WOP, jako strona żywotnie zainteresowana wszystkimi sprawami dotyczącymi okrętu 
„912”, winna być każdorazowo powiadomiona o mających się odbyć naradach w sprawie 
budowy zamówionych przez nas okrętów...”. „Nawiązując do treści notatki (ze spotkania 
przedstawicieli SP i SMW w Gdańsku 4 lutego 1964 r. - przyp. G. G.) nie możemy wyrazić 
zgody... Naszym zdaniem wszystkie elementy z aluminium wykonane przez Stocznie Północną 
winny być przekazywane Stoczni Mar. Woj. jako elementy już zakonserwowane”. Ibidem, 
sygn., 540/75/2, k. 33, Pismo nr 0358/Tech z 29.02.1964 r. do SP.
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podczas budowy okrętu projektu „77OD”10 mieli poznać: montaż wsporników 
oraz siłowni, roztaczanie i ustawianie linii wałów, jak i sterów11.

Największym problemem pozwalającym rozpocząć realizację zamówienia 
WOP brak był w SMW doświadczonych pracowników, szczególnie: spawaczy, 
monterów kadłubowych oraz technologów. Dyrektor SMW Zbigniew Bełzowski 
zwrócił się w tej sprawie do Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego z prośbą 
o pilne oddelegowanie 30 pracowników do SMW uznając, że ta grupa 
specjalistów jest stoczni nieodzowna już w pierwszej fazie produkcji kadłuba. 
Podkreślił on także, że oddelegowanie tych pracowników „.. .jest zasadniczym 
warunkiem pełnej realizacji wyżej przedstawionej Uchwały, - chodziło o Uchwałę 
Prezydium Rządu nr 420/63 z dnia 28.12.1963 r. w sprawie uruchomienia 
w SMW produkcji jednostek „912” - przyp. G. G. - tembardziej12, że dla 
Stoczni Mar. Woj. produkcja ta jest szczególnie trudna i prowadzona po raz 
pierwszy”13.

Kilka dni wcześniej (15.02.) dyrektor Zbigniew Bełzowski zwrócił się 
do szefa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW z informacją o kłopotach 
finansowych, na jakie natrafiła stocznia przy realizacji tego zadania. 
Wskazywał on, że jego zakład wykonuje już prace wstępne przy trasowaniu, 
wykonywaniu oprzyrządowania, przygotowywania magazynów, transporcie 
materiałów i wyposażenia ze SP. Dodatkowo liczna grupa pracowników SMW 
uzgadnia dokumentacje techniczną, prowadzi konsultacje i uzgodnienia 
w Gdańsku oraz w Warszawie. Działania te powodowały koszty, które zdaniem 
dyrektora, nie były ujęte w planie na 1964 roku. „Kompetentne czynniki 
do chwili obecnej - napisał dyrektor Bezłowski - nie zagwarantowały Stoczni 
Mar. Woj. odpowiednich środków finansowych umożliwiających uruchomienie 
i produkcję omawianych jednostek. W wyniku tego działania powstanie szereg 
nieprawidłowości w gospodarce zakładu, a w szczególności wpłynie to 
na wzrost kosztów i obniżenie planowanej akumulacji”14.

Z przytoczonych dokumentów wyłania się obraz kłopotów SMW 
powodowanych przez inne podmioty. Jednak z drugiej strony, pracownicy tej 
stoczni swoimi działaniami, takie problemy sami powodowali. Świadczy o tym 
wymiana korespondencji między SMW a SP w sprawie urządzeń z importu 
na budowany okręt. Powołując się na ustalenia ze spotkania odbytego 4 lutego 
1964 r., zastępca dyrektora SP do spraw kooperacji i zaopatrzenia inż. Zdzisław 
Stobierski zarzucał kierownictwu SMW brak działań w niektórych dziedzinach.

10 W latach 1962-1969 budowała kilkanaście średnich okrętów desantowych różnych projektów: 
770D, typ „OKA”; 770MA, typ „ODRA” i 771 typ „LENINO”. Zob. J. Ciślak, Polska 
Marynarka Wojenna 1995. Okręty, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie, organizacja, Warszawa 1995, 
s. 276.

11 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 17-20, Notatka służbowa spisana w Stoczni Północnej 04.02.1964 r.
12 Oryginalna pisownia.
13 AMW, sygn., 3540/75/2, k. 115, Pismo nr pf 96/DP z 19.02.1964 r.
14 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 22, Pismo nr pf 93/DP z 17.02.1964 r.
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Dotyczyły one: cesji zamówień na urządzenia z importu, które miały zostać 
załatwione do 20 lutego, przekazania pozostałych czynnych zamówień na kraj 
i korespondencji dotyczącej tych zamówień, ponieważ także nie dokonano 
formalnej cesji oraz przyjęcia wszystkich materiałów przez SMW, mimo 
monitów pracownicy tej stoczni nie przyjęli żadnych materiałów15.

Kolejnym spornym problemem, który podjął Zdzisław Stobierski, były 
zamówione logi. Na podstawie wcześniejszych ustaleń na okręty „912” miały 
być montowane logi „LG-4”, które SP zamówiła, jeden w 1962 r. oraz dwa 
w lutym 1963 r„ po konsultacji z przedstawicielem CBKO-2 T. Łukasikiem. 
W kwietniu 1964 r. SMW poinformowała SP, że na „...jednostki B-912 będą 
dostarczone logi „SAL-24” przez Szefostwo Służby Morskiej WOP”. Inż. 
Stobierski zwrócił się do CBKO-2 o wprowadzenie ustalonych wcześniej zmian 
i powiadomienie SMW, że „...dostarczone logi „ŁG-4” w ilości 3 kpi. winny 
być pobrane z naszej Stoczni”16.

Na początku marca 1964 r. dyrekcja SMW podjęła ostateczne ustalenia 
dotyczące opracowania przez CBKO-2 dokumentacji budowanej jednostki. 
W tej sprawie rozmawiali 4 marca przedstawiciele SMW i CBKO-2. Podjęto 
tylko częściowe ustalenia, gdyż CBKO-2 nie posiadało jeszcze dokumentacji 
urządzenia KŁ 302. Implikowało to niemożność opracowania planów: 
nadbudówki i fundamentów pod urządzenia, schematów elektrycznych, torów 
kablowych i planów okablowania, ostatecznego rozplanowania pomieszczeń 
w nadbudówce i pod pokładem oraz ostatecznego ustalenia kompletacji 
urządzenia KŁ 302 i związanych z nim systemów. W większości dokumentacja 
miała zostać opracowana do 30 lipca br., za wyjątkiem programu prób 
statycznych kadłuba, który miał powstać do końca września oraz programu prób 
zdawczo - odbiorczych, które opracować miano do końca marca 1965 roku17.

W ślad za tymi ustaleniami, 31 marca 1964 roku dyrektorzy SMW 
i CBKO-2 zawarli umowę na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu 
warsztatowego) na jednostkę „912”. Jej koszt orientacyjny w podpisanej 
umowie określono na kwotę 1.931.670 złotych, a ostateczna cena jej wykonania 
nie mogła być wyższa o 10%18.

Dopiero 4 maja 1964 roku doszło do spotkania przedstawicieli SSM 
WOP oraz SMW i sprecyzowania umowy na budowę jednostek „912”. Istotną 
zmianą ustaleń zawartych w „Zamówieniu nr 01/64” były terminy odbioru 
okrętów 912/2 i 912/3, które określono na połowę lipca i października 1966 roku 
(pierwotnie w tym roku SMW przekazać miała trzy jednostki), a 912/4 i 912/5 
miały być gotowe na połowę maja i września19.

15 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 35-36, Pismo nr 0172/tjn/64 z 14.03.1964 r.
16 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 50, Pismo nr KK1/0280/64 z 30.04.1964. r.
17 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 38-39, Notatka z rozmów przeprowadzonych w CBKO-2 

w dniu 4.03.1964 r. w sprawie opracowania i dostawy dokumentacji dla jednostek „912”.
18 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 54-56, Umowa nr 3/64 z 31.03.1964 r.
19 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 61, Notatka służbowa spisana 4.05.1964 r.
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Następnego dnia zawarto umowę między Szefostwem Służby Morskiej 
WOP, które reprezentował kmdr Henryk Romanek oraz Stocznią MW20, którą 
reprezentowali: dyrektor naczelny inż. Zbigniew Bełzowski i główny inżynier 
Stanisław Koszałko. Przedstawiciele SMW zobowiązali się do zbudowania 
pięciu okrętów „...ściśle według projektu technicznego, opracowanego przez 
CBKO-2 i zatwierdzonego przez zamawiającego”. Cenę jednej jednostki 
orientacyjnie ustalono na kwotę 40.000.000 złotych, jednak dokładne ich ceny 
ustalone zostaną na podstawie kalkulacji stoczni zatwierdzonej w myśl 
Uchwały RM nr 2/61. Pewną ciekawostką zawartej umowy był paragraf 11 - 
„zachowanie tajemnicy”. Na jego podstawie „dostawca” zobowiązany został 
„...przechowywać niniejszą umowę, dokumenty techniczne, rysunki oraz 
korespondencję dotyczącą niniejszej umowy jako dokumenty tajne stanowiące 
tajemnicę państwową nie rozpowszechniać wiadomości o niniejszej umowie pod 
rygorem odpowiedzialności w myśl obowiązujących przepisów tak w stosunku 
do swoich pracowników poddostawców dopuszczonych do wykonania objętego 
niniejszą umową zamówienia do ścisłego przestrzegania tajemnicy treści 
umowy w czasie jej ważności oraz po jej rozwiązaniu, a także po zaprzestaniu 
pracy tych osób u „Dostawcy” lub jego poddostawców”21.

Zawarta umowa stawiała przed pracownikami SMW nowe wyzwania 
i szanse zarazem, przynajmniej na pewien okres czasu. Budowa okrętów 
projektu „912” do prostych raczej nie należała, do czego przyznał się dyrektor 
Zbigniew Bełzowski. Realizacja tego zadania i sprostanie stawianym 
oczekiwaniom przyczynić się mogło i w ostatecznym efekcie tak się stało, 
do rozwoju Stoczni Marynarki Wojennej. Drugim elementem, który skłania 
do refleksji, to wartość kontraktu. Na podstawie zawartej umowy przyjęto 
„orientacyjną” cenę wynoszącą 200.000.000 złotych. Dla Polaka była to 
zawrotna suma. Średnia płaca w tym czasie wynosiła 1816 złotych. Tymczasem 
przecież te wartości podano tylko orientacyjne i dokładnie trudno było 
przewidzieć, jakie środki z kasy państwowej należało przeznaczyć na okręty.

„912” na celowniku NIK

Kiedy opadły emocje związane z rozpoczęciem, a budowa nabierała już 
właściwego tempa, w SMW zjawili się 28 lipca 1964 r. inspektorzy: mjr 
Bronisław Cybulski i kpt. Czesław Górka z Zespołu Obrony Narodowej 
Najwyższej Izby Kontroli, którzy przyjechali sprawdzić jej przygotowanie 
i uruchomienie. Lektura protokołu pokontrolnego i innych dokumentów z nim 
związanych rzuca dużo światła na ten proces. Wskazuje także szereg uchybień, 
które skrupulatnie wytknięto dyrekcji. Pierwsze z nich dotyczyły terminowości 

20 Z umowy tej wynika, że 28 grudnia 1963 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 420/63 
zobowiązującą Ministra Obrony Narodowej do uruchomienia produkcji okrętów dozorowych 
„912” w Stoczni MW.

21 AMW, sygn., 3540/75/2, k. 66-70, Umowa spisana 5 maja 1964 r.
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realizacji opracowanego w styczniu 1964 roku „Harmonogramu budowy 
jednostki 912”. Dotyczyły one m.in.:

- trasowania i wykonania szablonów, które zgodnie z przyjętym harmono
gramem miało być zakończone do końca lipca 1964 roku, faktycznie 
koniec realizacji przewidziano na 30 września tr.;

- obróbkę i prefabrykację blach miano rozpocząć 1 kwietnia, a zakończyć 
30 lipca, naprawdę realizację tego zadania rozpoczęto dopiero 
w połowie lipca;

- montaż sekcji płaskich miał być dokonany w okresie od 1 maja 
do 31 sierpnia, podczas gdy faktycznie rozpoczęty został na początku 
sierpnia;

- montaż sekcji przestrzennych zgodnie z harmonogramem należało 
rozpocząć 1 sierpnia, ale montażu nie rozpoczęto .22

W planie pracochłonności na budowę okrętu w 1964 roku łącznie 
z wykonaniem oprzyrządowania przewidziano 63.000 roboczogodzin. Do końca 
lipca przy budowie tej jednostki przepracowano 571 rbg., a przy wykonaniu 
oprzyrządowania 5.444 rbg. W sumie 6.015 rbg., czyli procent zaawansowania 
wynosił 9.54.

Kolejnym zastrzeżeniem wskazanym przez inspektorów NIK była 
dokumentacja techniczna projektu warsztatowego. Dokumentacja kadłubowa 
została przez stocznię przyjęta z półtoramiesięcznym opóźnieniem, a pozostałą 
dokumentację odebrano do końca lipca, czyli z czteromiesięcznym opóźnieniem 
w porównaniu z terminami ustalonymi w Uchwale RM. Wskazali oni także 
na niekompletność posiadanej przez SMW dokumentacji roboczej. Brakowało: 
planu ogólnego okrętu, jego opisu technicznego, linii wałów, rysunku kotła CO 
opalanego paliwem płynnym oraz rysunku odbojnic. 5 sierpnia do SMW 
wpłynęło pismo głównego konstruktora CBKO-2 inż. Tadeusza Bylewskiego, 
który polecił protokolarnie zniszczyć 19 rysunków dokumentacji warsztatowej 
kadłuba, a na ich miejsce wprowadzić nowe. Do rysunków tych nie nadesłano 
kart zmian. Ilości wprowadzonych zmian konstrukcyjnych działy głównego 
konstruktora i głównego technologa SMW będą musiały ustalić po szczegółowym 
sprawdzeniu i porównaniu z poprzednimi rysunkami.

Terminowość budowy jednostki „912” uwarunkowana była także od realizacji 
zamierzeń planu inwestycyjnego, który przewidywał budowę „ośrodka 912”. 
Stocznia MW jednak nie zawarła, jak ustalili inspektorzy, umowy w sprawie 
opracowania dokumentacji „budowy ośrodka 912”. Opracowanie tej dokumentacji 
zlecono 18 grudnia 1963 roku Przedsiębiorstwu Projektowania i Budowy 
Zakładów Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie - 
Oddział w Gdańsku „Prozamet”. Zlecenie to obejmowało opracowanie 
do 20 stycznia 1964 roku założeń projektowych i projektu techniczno- 
-technologicznego, a do końca lutego tr. dokumentacji techniczno-roboczej 

22 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 72-82, Protokół kontroli.
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dotyczącej przygotowania terenu, budowy dróg i torów kolejowych, torów 
montażowych i poddźwigowych, sieci w terenie, magazynu kompletacyjnego, 
przebudowy bram w hali, hotelu robotniczego i urządzeń socjalnych. 
Przedsiębiorstwo Prozamet przesłało 17 lutego SMW projekt umowy, ale nie 
został on przyjęty, gdyż obydwie strony nie mogły dojść do porozumienia 
w kwestii terminów opracowania określonych projektów. Zaproponowane nowe 
terminy, według ustaleń kontrolujących, sprzeczne były z postanowieniami 
Uchwały RM nr 419/63, które zobowiązywały „Prozamet” do wykonania 
dokumentacji budowy „ośrodka 912” SMW. Aneks do umowy także nie został 
podpisany. 10 sierpnia 1964 roku stocznia otrzymała część dokumentacji, ale 
nie była ona kompletna. Zabrakło m.in. budowy hotelu robotniczego, 
oczyszczalni ścieków i zakupu środków transportowych23.

Wykonanie (budowę) „Ośrodka 912” Wojewódzka Komisja Rozdziału 
Robót przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Gdańsku 
ulokowała w Przedsiębiorstwie Budowlanym „Wybrzeże” mieszczącym się 
w Gdyni oraz w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych - 20 marca 
1964 roku. Budowę magazynu kompletacyjnego, przebudowę bram hali 
kadłubowej, wykonanie instalacji elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia, 
pary i sprężonego powietrza oraz kanalizacji deszczowej i wodociągowo- 
-kanalizacyjnej SMW zleciła 20 grudnia 1963 roku GPB „Wybrzeże”. 
Niezbędną dokumentację inwestycyjną wykonawcy robót przesłano w czerwcu 
i sierpniu 1964 roku. Umowy z GPB „Wybrzeże” SMW do dnia kontroli nie 
zawarła. Przedsiębiorstwo to stwierdziło, że na „Ośrodek 912” otrzymało 
jedynie dokumentację fragmentaryczną, a na zasadnicze obiekty dokumentacja 
nie wpłynęła. Swoje stanowisko „Wybrzeże” argumentowało: „W tym stanie 
rzeczy i wobec ustalenia już definitywnie planu na III kwartał br. nie widzimy 
możliwości przystąpienia do wykonawstwa robót w Stoczni w roku bieżącym, 
nawet w przypadku dostarczenia nam brakującej dokumentacji”24.

Wykonanie pozostałych robót takich jak: przygotowanie terenu budowy, 
wykonanie dróg, torów kolejowych, mostów montażowych i poddźwigowych 
SMW zleciła 29 lutego 1964 roku Płockiemu Przedsiębiorstwu Robót 
Mostowych, a umowę zawarto 13 lipca tr. Termin zakończenia zleconych prac 
ustalono do 30 grudnia 1964 roku, ale nie opracowano szczegółowego ich 
harmonogramu.

Na naradzie odbytej 30 grudnia 1963 roku główny inżynier stoczni wydał 
kierownikowi działu planowania polecenie opracowania zarządzenia 
o uruchomieniu produkcji jednostki „912” oraz wyznaczenie osób odpowie
dzialnych. W trakcie kontroli stwierdzono, że wzmiankowanego zarządzenia nie 
opracowano. Nie przygotowano także innych dokumentów planistycznych 

23 Ibidem.
24 Ibidem.
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w postaci szczegółowych harmonogramów dotyczących:
- budowy okrętu wraz z obliczoną pracochłonnością, niezbędną 

do bieżącego ustalania wykonywanych prac przez poszczególne działy, 
wydziały i stanowiska pracy w określonym czasie;

- budowy obiektów inwestycyjnych uzgodnionych z Przedsiębiorstwem 
„Prozamet” i wykonawcą inwestycji;

- przyjęcia urządzeń i materiałów ze Stoczni Północnej oraz z kooperacji. 
Natomiast opracowane harmonogramy budowy jednostki „912” z 24 stycznia 
i 8 sierpnia 1964 roku nie zostały podpisane (zaakceptowane) przez Szefostwo 
Służby Morskiej WOP i CBKO-2.

Na początku sierpnia tegoż roku SMW posiadała we własnych 
magazynach materiały i urządzenia potrzebne do budowy okrętów wartości 
2.311.425 złotych, a w magazynach SP na sumę 78.611.826 złotych. Termin 
przyjęcia tych urządzeń zgodnie z zawartym porozumieniem z 4 lutego 1964 r. 
upływał z końcem września. Jednak przyjęcie tych urządzeń SMW warunkowała 
dostarczeniem aktualnych gwarancji lub też odstąpieniem armatora od gwarancji 
udzielonej na budowaną jednostkę25.

Chociaż przedstawiony przez inspektorów NIK obraz przygotowania 
Stoczni Marynarki Wojennej do podjęcia budowy okrętów patrolowych 
projektu „912” nie prezentował się dobrze, to nie wszystko zależne było tylko 
od niej. Przedstawione uchybienia wskazywały na pewne braki wynikające 
z niewłaściwej organizacji produkcji. Nowa sytuacja dla stoczni, w jakiej się 
na początku 1964 roku znalazła (konieczność jej szybkiej rozbudowy oraz 
organizowanie produkcji technologicznie na wyższym niż dotąd poziomie, jak 
również niewielki czas na realizację wszystkich związanych z tym elementów), 
sprawiała mnóstwo problemów wymagających szybkiego rozwiązania, a także 
aktywnego zaangażowania wszystkich podmiotów współdziałających, a tak się 
niestety nie stało. Najwięcej problemów, jak się wydaje, sprawiały biurokratyczne 
bariery, które niejednokrotnie przeczyły zasadom zdrowego rozsądku.

Dyrekcja SMW zdawała sobie sprawę ze stojących przed nią trudności 
i dążyła do ich pokonania. Podane terminy przekazania okrętów w podpisanej 
z Szefostwie Służby Morskiej WOP umowie uważała, że za realne. „Odnośnie 
jednostki prototypowej - termin wykonania będzie dotrzymany tylko wtedy, 
jeżeli zamierzone inwestycje będą realizowane szerokim frontem od zaraz, aby 
umożliwić montaż bloków jednostki „912" na terenie „Ośrodka”, ponieważ 
pierwsze sekcje do montażu bloków będą gotowe w pierwszych dniach 
października br. Zaznacza się, że w świetle powyższych trudności i opóźnień 
w realizacji inwestycji i dokumentacji, Stocznia widzi możliwość ukończenia 
prototypu na koniec 1965 roku bez prób zdawczych, które mogą przesunąć się 

25 Ibidem.
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na 1966 r. ” - napisał główny inżynier SMW Stanisław Koszałka (p.o. dyrektora 
Stoczni) w wyjaśnieniu złożonym na żądanie inspektorów NIK26.

Sporo informacji inż. Koszałka udzielił inspektorom NIK także 
o opóźnieniach powstałych w budowie „Ośrodka 912” oraz nieterminowego 
przejęcia materiałów i urządzeń z SP. Stocznia MW w grudniu 1963 roku 
na polecenie Departamentu Służby Kwaterunkowo-B udo wlanej WP opracowała 
plan rzeczowo-finansowy na zadanie nr 2/II - „Budowa ośrodka 912” 
na orientacyjną, ogólną wartość kosztorysową 14 min złotych, z przeznaczeniem 
na ten cel w roku 1964 sumy 8 min. Do 20 grudnia 1963 roku (w terminie 
obowiązującym) opracowano i złożono, jak podał inż. Koszałka, kwestionariusze 
obiektowe wykonawcy robót - Gdyńskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu 
„Wybrzeże” na składniki opracowanego planu rzeczowo-finansowego na 
rok 1964. 17 grudnia 1963 roku przekazano też zlecenie Przedsiębiorstwu 
Projektowania i Budowy „Prozamet” na opracowanie do końca lutego 1964 roku 
kompleksowej dokumentacji dotyczącej tego Ośrodka. Terminy jej wykonania 
narzucała Uchwała RM nr 419 z dnia 28 grudnia 1963 roku. Określała ona, że: 
projekt wstępny miał powstać do 31 marca, a projekt techniczno-roboczy 
do końca maja 1964 roku. „Prozamet” zmienił te terminy i zaproponował termin 
opracowania projektu techniczno-roboczego do 25 lipca. W terminie wymaganym 
przez inwestora (zgodnie z przytoczoną wyżej uchwałą) SMW nie dostarczono 
projektów techniczno-roboczych na: magazyn kompletacyjny, nadbudówkę 
pomieszczeń socjalnych przy hali A-102, pirsu wyposażeniowego, magazynu 
stali i slipu. Braki te, w ocenie inż. Koszałki, spowodować mogły skreślenie 
tych inwestycji z planu 1965 roku. Ponadto wartość ogólną wspomnianej 
inwestycji określono na 19 min złotych, co wpłynęło na korektę wcześniejszych 
planów Departamentu Służby Kwatermistrzowsko-Budowlanej WP. Zażądał on 
przesunięcia realizacji budowy hotelu robotniczego, slipu i oczyszczalni 
na późniejszy okres, po roku 1965. Trudności w wykonawstwie robót odnosiły 
się także do zabezpieczenia materiałowego i pracowników. Płockie Przedsiębiorstwo 
Robót Mostowych zawarło ze SMW umowę na wykonanie do końca 1964 roku 
robót budowlano-montażowych na stanowisko budowy kadłubów, pod 
warunkiem zabezpieczenia dostawy takich materiałów jak: cement, trylinka, 
grysy, stal zbrojeniowa i szyny kolejowe. Natomiast GPB „Wybrzeże” nie 
zawarło jeszcze - jak relacjonował inż. Koszałka - ze SMW umowy na wykonanie 
prac budowlano-montażowych na budowę „Ośrodka 912”, tylko 29 lipca 
1964 roku wystąpiło do Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Gdańsku 
o skreślenie tych przedsięwzięć z planu ich wykonawstwa. Do realizacji tej 
inwestycji stocznia także potrzebowała różnych materiałów, m.in.: kabli 
energetycznych, elementów prefabrykowanych (słupów, dźwigarów i płyt 
dachowych). Natomiast konieczny w trzecim kwartale 1964 roku do budowy 
kadłubów dźwig ŻB-120, mimo monitów, Szczecińska Fabryka Maszyn 

26 AMW, sygn., 3540/75/2, k. 86-93, Wyjaśnienie (załącznik nr 4 do protokołu), bez numeru i daty.
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Budowlanych zobowiązała się dostarczyć dopiero w czwartym kwartale tegoż 
roku.

„Stocznia MW - jak podsumował inż. Stanisław Koszałka - nie ma 
możliwości wyegzekwowania od wykonawców dokumentacji i robót budowlano- 
-montażowych priorytetowej i terminowej realizacji omawianych zamierzeń 
inwestycyjnych, gdyż uchwała nie nakładała na nich żadnych rygorów, jak 
również nie daje możliwości pozaplanowego i w pierwszej kolejności zaopatrzenia 
materiałowego...

Roboty zaplanowane do realizacji w br. w zakresie budowy ośrodka 
„912” w istniejącym stanie rzeczy mogą być zrealizowane tylko w przypadku 
nałożenia przez władze zwierzchnie obowiązku na w/w przedsiębiorstwa wykonania 
robót w zaplanowanym zakresie i terminie, zabezpieczając jednocześnie dostawę 
wszystkich potrzebnych materiałów niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia 
omawianego zamierzenia inwestycyjnego” - konkludował główny inżynier 
SMW27.

Przedstawione argumenty dyrekcji SMW jednoznacznie wskazywały, 
że nie wszystkie uchybienia wskazane przez NIK powstały z winy samej 
stoczni. Planowa gospodarka PRL jednoznacznie wskazywała, że planowanie 
produkcji do najsilniejszych jej stron nie należało. Zlecenie wykonania zadania, 
jak wskazuje omawiany przykład, nie sprawiało biurokratycznej machinie 
większych problemów. Z organizacją (terminowego przygotowania i uruchomienia 
budowy jednostek „912”) Stocznia Marynarki Wojennej pozostała jednak sama. 
Doskonale stanowisko takie ukazuje pismo dyrektora Zespołu Obrony 
Narodowej NIK do dyrektora SMW. Wskazał on, że „...opóźnienie terminów 
budowy w stosunku do harmonogramu, wynosiło od 2 do 3 miesięcy”. 
Stwierdzone uchybienia, które zaprezentowano wcześniej, zaistniały m.in. 
„...na skutek nie wydania przez dyrektora Stoczni zarządzenia w sprawie 
przedsięwzięć organizacyjno-technicznych i środków zabezpieczających terminową 
budowę jednostki „912”. Wymienione powyżej przedsięwzięcia organizacyjno 
- techniczne nie zostały opracowane, a dział organizacji i analiz utworzony 
w związku z budową jednostki „912” nie posiadał opracowanego zakresu 
czynności”28.
Nawet nie ma jednego zdania o trudnościach, na jakie naraziły stocznię inne 
podmioty. Kuriozalne wydają się też zalecenia NIK w celu usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. „Wydaje się koniecznym - jak zaznaczył 
dyrektor Zespołu ON NIK - przeanalizowanie ustaleń kontroli zawartych 
w pozostawionym u Was protokóle29 i niniejszym wystąpieniu oraz zrealizowanie 

27 Ibidem.
28 AMW, sygn., 3540/75/2, k. 108-109, Pismo NIK ZON nr ON/0130/64 z 31.08.1964 r.
29 Oryginalna pisownia.
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następujących wniosków:
- opracowanie planu przedsięwzięć organizacyjno-technicznych zmierzających 

do pełnego zabezpieczenia rytmiczności robót inwestycyjnych;
- zawarcie umowy z „Prozametem" na wykonanie dokumentacji i z GPB 

„Wybrzeże” na budowę ośrodka „912";
- opracowanie harmonogramu szczegółowego budowy jednostki „912” 

i uzgodnienie go z zainteresowanymi stronami;
- opracowanie harmonogramu budowy obiektów inwestycyjnych i uzgodnienie 

ich z „Prozametem” i wykonawcami poszczególnych zadań rzeczowych 
inwestycji;

- opracowanie harmonogramu przyjęcia urządzeń i materiałów ze Stoczni 
Północnej zgromadzonych do budowy jednostek „912” .30

Trudno jest dziś jednoznacznie ocenić, czy opracowane harmonogramy 
przyczyniły się do przezwyciężenia istniejących trudności. Jedno jest pewne - 
dyrektor SMW Zbigniew Bełzowski sam musiał sobie radzić z nierozwiązanymi 
problemami. W piśmie skierowanym do NIK jeszcze raz odniósł się do ustaleń 
kontroli zawartych w protokole, opisując obiektywne, jak się wydaje przyczyny, 
powstałych opóźnień. Informował on także o podjętych przedsięwzięciach, 
które poczyniono w Stoczni. Jednym z nich było, pomimo niezałatwionego 
funduszu gwarancyjnego, przejęcie od SP urządzeń i mechanizmów bez 
względu na aktualność kart gwarancyjnych. Działania te były już - jak 
zaznaczył dyrektor SMW - w trakcie realizacji i miały potrwać do końca 
września 1964 roku. Z ogólnej kwoty 101 min złotych SMW zrezygnowała 
z materiałów łatwo dostępnych na kwotę 15 min, które znajdowały się w jej 
magazynach31.

Pomimo poważnych trudności obiektywnych powstałych w realizacji 
postanowień Uchwał RM nr 419/63 i 420/63 stoczniowcy SMW, jak zaznaczył 
dyrektor Bezłowski, poczynili wszelkie kroki, aby w terminie zbudować okręty 
projektu „912”.

Trudna budowa OP-301

Prototyp 912/1, mimo licznych kłopotów, po siedemnastu miesiącach 
od rozpoczęcia (20 lipca 1964 roku) został zbudowany. Cykl budowy kadłuba 
trwał dziesięć miesięcy, a jego wyposażenie trwało cztery miesiące, chociaż 
faktycznie przedłużyło się o trzy miesiące z powodu opóźnionego 
przekazania przez SP nadbudówki. Kadłub tej jednostki zwodowano 
29 kwietnia 1965 roku, a do komisyjnego odbioru zgłoszono 20 grudnia 
tegoż roku32. „Kadłub, uzbrojenie, mechanizmy, systemy i urządzenia - czytamy 

30 AMW, sygn., 3540/75/2, k. 108-109, Pismo NIK ZON nr ON/0130/64 z 31.08.1964 r.
31 Ibidem, sygn., 3540/75/2, k. 110-113, Pismo SMW nr 0366/DO z 18.09.1964 r.
32 Stanisław Kubski podaje nieprawdziwą datę (28 lipca 1965 r.) przekazania tego okrętu WOP. 

St. Kubski, Pierwsze 80 lat. Stocznia Marynarki Wojennej 1922-2002, Gdańsk 2002, s. 99.
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w protokole zdawczo-odbiorczym - wykonane są zgodnie z dokumentacją 
warsztatową wykonaną przez CBKO-2 w Gdańsku na podstawie zatwierdzonego 
przez Szefostwo Służby Morskiej WOP, projektu technicznego”33.

Mimo stwierdzenia przez komisję zdawczo-odbiorczą34, iż jednostka 
została zbudowana w terminie przewidzianym umową, to faktycznie droga 
do jej pełnej sprawności technicznej i operacyjnej, określonej w opisie 
technicznym, była jeszcze daleka.

Nie przeszkodziło to dyrekcji SMW szybko ogłosić osiągniętego sukcesu. 
Stało się to za sprawą przesłanego 8 stycznia 1966 roku do Zarządu 
Technicznego Sztabu Generalnego WP dokumentu pod nazwą „Orzeczenie 
o zakończeniu pracy opracowanie i budowa prototypu okrętu dozorowego 
„912”. Jak napisano w tym dokumencie: „Okręt przeznaczony jest do pełnienia 
służby dozorowej na obszarze wód terytorialnych Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej oraz do wykonywania patroli przybrzeżnych i konwojowania 
transportów w ramach służby morskiej Wojsk Ochrony Pogranicza. Podczas 
działań wojennych okręt może być wykorzystany do: grupowego poszukiwania 
i zwalczania okrętów podwodnych, pełnienia służby dozorowej i ochrony 
morskich transportów przybrzeżnych”35.

Pracę nad opracowaniem projektu i dokumentacji w CBKO-2 rozpoczęto 
w drugim kwartale 1961 roku, a ukończono w czwartym kwartale 1964 roku. 
Założenia taktyczno-tpchniczne do projektu opracowało Szefostwo Służby 
Morskiej WOP. Warunki techniczne i przygotowanie stoczni do budowy 
okrętów tej wielkości oraz nowoczesności były bardzo ograniczone, by nie 
powiedzieć żadne. W chwili przystępowania do budowy 912/1 (w styczniu 
1964 roku) w SMW nie było stanowiska do budowy kadłubów oraz brakowało 
wyposażenia i oprzyrządowania do prowadzenia tego rodzaju prac. Sprawiło to 
poważne trudności w uruchomieniu produkcji. Natychmiast trzeba było 
przystąpić do robót adaptacyjnych, zakupu wyposażenia, wykonania 
oprzyrządowania i przygotowania kadry stoczni. Równolegle z budową kadłuba 
w stoczni odbywały się prace adaptacyjno-budowlane: stanowiska montażu 
kadłuba, modernizacja slipu do opuszczania kadłubów na wodę, wydziału 
kadłubowego do budowy takich okrętów. W trakcie wykonywania kadłuba 

33 AMW, sygn., 3540/75/6, k. 122-124, Protokół Zdawczo-odbiorczy okrętu patrolowego OP-301, 
spisany 24.12.1965 r.

34 W skład zespołu zdającego SMW wchodzili: inż. Stanisław Koszałko - przewodniczący oraz 
Leonard Chaszczyński, inż. Konrad Kusiński, inż. Bernard Janik, inż. Andrzej Szmidt, inż. Zygmunt 
Pączkowski i inż. Sylwester Założyk, jak też konstruktor (projektant) okrętu Tadeusz Bylewski. 
Komisja odbiorcza WOP była w następującym składzie: przewodniczący kmdr Zbigniew 
Konopka, kmdr. por. Władysław Babraj, Zbigniew Dąbrowski i Kazimierz Nowicki, kmdr, 
ppor. Henryk Olasek, Bogusław Frańczak i Bogusław Cudny, kpt. mar. Tadeusz Reder, Bogdan 
Szymański, Wiesław Milewski, Alojzy Lewicki oraz dowódca OP-301 por. mar. Grzegorz 
Mazur i oficer tech. OP-301 por. mar. Stefan Strzałkowski. Ibidem. AMW, sygn., 3540/75/3, 
k. 39, Zarządzenie zastępcy dowódcy WOP ds. morskich nr pf 80 z dnia 20.12.1965 r.

35 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 2-6, Orzeczenie (Pismo SMW nr 013/DT z 8.01.1966 r.).
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SMW zmieniła jego technologię i powstawał on w niskiej hali, a później został 
przetransportowany na stanowisko wyposażeniowe, ze względu na poważne 
opóźnienia prac inwestycyjnych, o których wcześniej już mówiono. Poza tym 
w trakcie budowy prototypu wprowadzono szereg zmian konstrukcyjnych 
|i technologicznych, a opóźnienia dostaw wyposażenia przez kooperantów 
stwarzały dodatkowe trudności. Dużym wyzwaniem było zaprojektowanie tak 
nowoczesnej jednostki o niewielkiej wyporności i dużej prędkości, wyposażonej 
w komplet nowoczesnego (jak na owe czasy) uzbrojenia, koniecznego dla danej 
klasy okrętów, przy zastosowaniu produkowanego przez przemysł krajowy 
wyposażenia, nie zawsze odpowiedniej jakości, o dużych gabarytach i ciężarze. 
Jednostka ta miała fundamenty pod działa o niespotykanych wcześniej w SMW 
wymiarach, trudne do obróbki ze względu na niezależne rozmieszczenie 
z dużymi wymaganiami dokładności, pracujące na wspólnym urządzeniu 
sterowym. Brak oprzyrządowania nastręczał i tak dodatkowe trudności, gdyż 
sama konstrukcja prototypu była trudna, a potęgował je jeszcze montaż 
urządzeń, których w tej stoczni wcześniej nie było. W trakcie budowy 912/1 
wprowadzono szereg koniecznych zmian w dokumentacji w stosunku 
do pierwotnego projektu. Zmieniono konstrukcję nadbudówki, która wynikła 
ze zbyt późno otrzymanych z ZSRR wyczerpujących danych, dotyczących 
nowego uzbrojenia przewidzianego na ten okręt. W jej konsekwencji należało 
zmienić rozmieszczenie pomieszczeń, okablowania i innych instalacji. Dla 
polepszenia warunków eksploatacji okrętu zmieniono konstrukcję zbrojenia 
kadłuba, zmianom uległy także konstrukcje dławic grodziowych i ich 
rozmieszczenie ze względu na konieczność zmiany kabli elektrycznych 
z powodu trudności w dostawach36.

Koszt budowy prototypu (wartość okrętu) oszacowano na ogólną sumę 
63 min złotych. Wartość produkcji powtarzalnej wyceniono na 54 min złotych.

OP-301 był - jak to ujęli jej budowniczowie - nowoczesnym i szybkim 
okrętem. Posiadał on stosunkowo duży zasięg pływania, (przy szybkości 
eksploatacyjnej - ekonomicznej 600 obrotów na minutę wynosił on 855 Mm), 
autonomiczność do 12 dób, a ponadto:

- po raz pierwszy zastosowano uzbrojenie artyleryjskie nowoczesnej 
konstrukcji;

- szeroki wachlarz posiadanego uzbrojenia uczynił z niego jednostkę 
wielozadaniową;

- duże nasycenie aparaturą elektroniczną w dużym stopniu ułatwiło 
obsługę urządzeń i dawało większą pewność niezawodności okrętu;

- wyposażenie był w centralę rozdzielczo-manewrową, która wybitnie 
ułatwiała obsługę maszynowni i polepszała warunki służby jej załodze.

36 Ibidem.
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Budowa okrętu oprócz tej wartości przyniosła także dodatkowe korzyści 
samej SMW, czyniąc ten zakład nowocześniejszym. W trakcie prefabrykacji 
kadłuba stosowano nowoczesne i bardziej ekonomiczne procesy technologiczne 
oraz specjalne oprzyrządowanie. Polegało ono na:

- wprowadzeniu sekcyjno-blokowego procesu budowy kadłuba w hali, 
który znacznie skrócił cykl jego wytworzenia, a także pozwolił 
prowadzić te prace mimo nieoddania do użytku będącego w budowie 
stanowiska montażu kadłubów;

- prowadzeniu maksymalnego zbrojenia kadłuba będącego jeszcze 
w sekcjach, co także wpłynęło na znaczne skrócenie tego procesu;

- zastosowaniu obróbki fundamentów pod silniki przy pomocy specjalnie 
wykonanej w SMW obrabiarki, w wyniku czego znacznie polepszono 
dokładność (precyzję) wykonanych czynności;

- zastosowaniu nowej, typu protektorowego, ochrony przed korozją 
kadłuba, w czasie wyposażania jednostki na wodzie;

- wprowadzeniu ochrony przed prądami błądzącymi powstającymi przy 
spawaniu elektrycznym, które miało także wpływ na zahamowanie 
korozji.

W procesie produkcyjnym zastosowano nowe, zaprojektowane i wykonane 
w SMW urządzenia, m.in.:

- specjalną obrabiarkę do wytaczania pochew linii wałów, której 
zastosowanie znacząco wpłynęło na dokładność i skróciło czas 
wykonania;

- specjalistyczną frezarkę do obróbki fundamentów pod silniki;
- unikatowe urządzenie elektronowe do precyzyjnego pomiaru dokładności 

obróbki;
- specjalne urządzenie do obróbki fundamentów pierścieniowych pod 

armaty. Dzięki niemu można było zrezygnować z wykonywania 
skomplikowanych i kosztownych urządzeń dotychczas stosowanych .37

W sporządzonym dla Sztabu Generalnego WP dokumencie okręt OP-301 
prezentował się okazale, ale prawda o nim już taka nie była. Okręt pozostawał 
nadal w SMW i oczekiwał na wykonanie zaleceń z długiej listy sporządzonej 
przez komisję zdawczo-odbiorczą.

Od nowego roku (1966) w związku z podporządkowaniem logistycznym 
WOP Ministerstwu Obrony Narodowej, zmianie uległo zarządzanie mieniem 
Służby Morskiej WOP. Wszelkie kwestie związane z budową i remontami 
jednostek pływających, za które do końca grudnia 1965 roku odpowiadało 
Szefostwo Służby Morskiej WOP, znalazły się w gestii Marynarki Wojennej, 
a konkretnie Szefostwa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW38.

37 Ibidem.
38 AMW, sygn., 3540/75/4, k. 7, Pismo SSM WOP nr 097 z 18.01.1966 r.; k. 45, Pismo szefa 

STiU MW nr 0169/Tech. z 20.01.1966 r.
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Ten nowy układ podległości spowodował, że dotychczasowy szef Służby 
Morskiej WOP - kmdr Henryk Romanek utracił bezpośredni wpływ na przebieg 
budowy kolejnych okrętów projektu „912”. Zastrzegł on jednak sobie prawo 
do informowania go przez wszystkich zainteresowanych o wszelkich sprawach 
dotyczących budowy. Kmdr inż. Ludwik Szmidt - szef STiU MW 20 stycznia 
1966 roku przesłał do dyrektora SMW pismo, w którym poinformował go 
o zaistniałej zmianie (o przyjęciu przez jego urząd odpowiedzialności za 
budowę i remont okrętów WOP) oraz o załączonych zamówieniach na budowę 
dwóch kolejnych jednostek 912/2 i 912/3. Polecił także inż. Bełzowskiemu 
anulowanie wcześniejszych, złożonych przez SSM WOP zamówień i umowy na 
te prace. Równocześnie dodał, że „...w celu zawarcia umów przez SSTiU Mar. 
Woj. na budowę powyższych jednostek, proszę o podanie warunków niezbędnych 
do zawarcia umów, tj. terminów budowy jednostek, kalkulacji ceny zbytu, 
warunków odbioru itp„ względnie o przesłanie opracowanych przez Stocznię 
Mar. Woj. projektów umów”39.

Dyrekcja SMW pismo kmdr. Szmidta odczytała jako próbę ingerencji 
ze strony MW we wcześniejsze ustalenia, zawarte miedzy WOP a SMW. 
Dyrektor Bełzowski odpowiedział jednoznacznie, że „...zamówienie jak 
i podpisana wspólnie przez zainteresowane strony, umowa odejmuje łącznie 
5 szt. tych jednostek i w chwili obecnej uruchomione są już polecenia 
stoczniowe na budowę czterech dalszych sztuk jednostek tego typu. W związku 
z powyższym Stocznia Marynarki Wojennej nie może anulować wyżej 
wymienionego zamówienia i umowy do czasu otrzymania z Szefostwa Służb 
Technicznych i Uzbrojenia Marynarki Wojennej zamówień na zabezpieczenie 
budowy jednostek „912/4” i „912/5”40.

1 0 lutego zamówienia takie (nr l/Tech/67 r. i 2/Tech/67 r.) do dyrektora 
SMW dotarły i ostatecznie uregulowały sporną kwestię dotyczącą budowy. Nie 
uregulowały one tylko ich ceny .41

Nie rozwiązanym problemem pozostawał nadal okręt prototypowy. 
Na początku lutego 1966 roku szef SSM WOP przekazał kmdr. Szmidtowi 
kopię pism w tej sprawie, a także niezalatwione sprawy odebranego prototypu. 
Do najistotniejszych, kmdr Romanek zaliczył:

- nieprzeprowadzenie prób właściwości morskich tego okrętu z powodu 
braku szczegółowego programu badań, który powinien był zostać 
opracowany przez CBKO-2 i zatwierdzony przez SSM WOP;

- nie zostało uruchomione i oddane do eksploatacji uzbrojenie 
artyleryjskie „AK-230”, z powodu nie dostarczenia przez ZSRR butli 
sprężonego powietrza i azotu oraz związanej z tym armatury;

39 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 45, Pismo szefa STiU MW nr0169/Tech. z 20.01.1966 r.
40 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 23, Pismo SMW nr 047/EH z 3.02.1966 r.
41 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 48 i 49, Zamówienia.
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- nie zamontowano na prototypie urządzenia do wykrywania 
promieniowania radioaktywnego „KDU-2”, z powodu niedostarczenia 
go z ZSRR;

- nie przekazano wraz z prototypem do użytku dokumentacji techniczno- 
-eksploatacyjnej i remontowej, która powinna zostać dostarczona 
na okręt w marcu 1966 roku .42

Zaniepokojenie postępem prac gwarantujących pełną sprawność zbudowanej 
jednostki wyraził zastępca dowódcy WOP do spraw morskich kmdr Henryk 
Romanek w skierowanym 10 lutego 1966 roku piśmie do dyrektora SMW. 
Wszelkie niedomagania stwierdzone podczas prób zdawczo-odbiorczych 
i wyszczególnione w wykazach załączonych do protokołu, według zapewnień 
głównego inżyniera Stanisława Koszałki, miały zostać zakończone do 20 stycznia 
tego roku. Łącznie z przeprowadzeniem prób kontrolnych na postoju i w morzu. 
Kmdr Romanek skarżył się, że nie została przyjęta dotychczas żadna z prób43.

Miesiąc później w tej sprawie wypowiedział się dyrektor SMW 
wyjaśniając, że „...usunięcie niektórych usterek uległo w rzeczywistości 
opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego zobowiązaniem n. Stoczni. 
Złożyło się na to szereg przyczyn obiektywnych jak trudności natury 
konstrukcyjnej lub technologicznej CBKO-2 działania hamulca sprzęgła 
kabestanu, brak prawidłowego schematu połączeń radiostacji „Reja", 
opóźnienie prac wykonywanych przez specjalistów podwykonawców „ Elmoru ”, 
„Morsu” i Szefostwa Łączności MW. Mając na uwadze równoczesne 
wykonywanie zaleceń wg listy sporządzonej przez Komisję Zdawczo-Odbiorczą, 
dyrekcja Stoczni uznała, że okręt będzie mógł wyjść ze Stoczni po wykonaniu 
wszystkich prac i w związku z tym nie kładziono nacisku na wcześniejsze 
usuniecie usterek, które nastręczały szereg poważnych trudności, jak np. 
izolacja kabiny sterowej lub sprzęgła kabestanu itp. Nadmieniamy również, 
że Stocznia dwukrotnie przygotowała okręt do wyjścia w morze i ukończenia 
programu badań ale na skutek braku załogi a następnie na skutek zalodzenia 
zatoki okręt nie wyszedł na próby ”44.

Ponadto dyrektor Bełzowski zakomunikował szefowi SSM WOP, 
że SMW postanowiła usunięcie usterek i prace wynikające z zaleceń zakończyć 
łącznie, przeprowadzić ostateczne próby oraz do 30 kwietnia 1966 roku 
przekazać okręt armatorowi. Termin ten, jak zaznaczył dyrektor wynikał 
z „dość późnego” opracowania dokumentacji przez CBKO-2 na niektóre prace 
zawarte w zaleceniach. Powyższa korespondencja między SSM WOP a SMW 
utwierdza nas w przekonaniu, że okręt prototypowy projektu „912”, mimo 
podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego nie był na koniec grudnia 1965 r. 
gotowy. Szereg usterek i konieczność wykonania pewnych poprawek 

42 Ibidem, sygn., 3405/72/333, k. 1-5; Protokół opisowy, bez numeru i daty.
43 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 44, Pismo SSM WOP nr pf 205 z 10.02.1966 r.
44 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 43, Pismo SMW nr pf 107/EH z 12.03.1966 r.
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potwierdza tylko, że było to nad wyraz trudne do wykonania przedsięwzięcie, 
do którego załoga SMW, mimo optymistycznych ocen dyrekcji, nie była jeszcze 
dobrze przygotowana. Doświadczenie to z pewnością zdobywała z czasem, 
w trakcie budowy kolejnych okrętów tego typu.

Na początku marca 1966 roku zaistniała jeszcze jedna zmiana organizacyjna 
w nadzorze nad budowanymi okrętami w Stoczni Marynarki Wojennej. Zadanie 
to otrzymał kpt. mar. Czesław Bogucki w ramach 124. Rejonowego 
Przedstawicielstwa Wojskowego (dalej 124 RPW). Szef Służb Technicznych 
i Uzbrojenia kmdr Szmidt poinformował dyrektora SMW, że to przedsta
wicielstwo przejęło również 1 marca tego roku nadzór nad budową jednostek 
projektu „912”. W trakcie przejmowania obowiązków i dokumentacji od RPW WOP 
dotyczących budowanych jednostek, stwierdzono cały szereg braków, które 
uniemożliwiają należyte, zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie 
nadzoru - podkreślił kmdr Szmidt. Nakazał on dyrektorowi, aby przyśpieszył:

- uaktualnianie przez CBKO-2 i uzgadnianie ze SMW i 124 RPW 
dokumentacji warsztatowej, które powinno zakończyć się do końca 
maja 1966 roku;

- uzgadnianie wykazów dokumentacji zdawczej oraz dokumentacji 
instrukcyjnej tłumaczonej przez CBKO-2, jak też pozostałej dokumentacji 
zdawczej do końca kwietnia tego roku;

- dostarczenie do 124 RPW dokumentacji warsztatowej urządzeń 
wykonywanych u podwykonawców (Elmor, N-7) w terminie do 20 marca 
tego roku.

Natomiast w sprawie nadzoru nad jednostką 912/1 kmdr Szmidt wyjaśnił, 
że 124 RPW zajmuje się tym okrętem i pracami zleconymi przez SSTiU, 
natomiast prace związane z zakończeniem prac uzupełniających i przekazaniem 
go WOP realizuje RPW WOP45.

Takie rozwiązanie, którego się można było spodziewać, spowodowało 
pewne zamieszanie w nadzorze oraz terminowości wykonywania ustalonych 
prac na jednostce prototypowej. Oczekiwany przez kmdr. Romanka widoczny 
postęp prac na okręcie nie nastąpił, wręcz przeciwnie - stanął. Zareagował on 
na to w drugiej połowie kwietnia 1966 roku, kierując do dyrektora SMW 
kolejne ponaglające pismo, załączając do niego „Wykaz niewykonanych prac 
przez Stocznię Mar. Woj. Gdynia na jednostce 912/1”. Powodem takiej reakcji 
zastępcy dowódcy WOP było przerwanie 1 kwietnia prac nad usuwaniem 
usterek na OP-301. Jak stwierdził on „...na podstawie zaawansowania prac 
można definitywnie stwierdzić, że Stocznia Mar. Woj. nie wywiąże się ze 
swoich zobowiązań w przewidzianym terminie (tj. do 30.04.1966 r. - G. G.). 
Niepokojącym i przykrym jest również fakt, że Dyrekcja Stoczni Mar. Woj. 
wykazuje dużą obojętność w sprawach dotyczących jednostki 912/1. Osobiste 

45 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 214-215, Pismo SSTiU MW nr 0586/Tech. z 12.03.1966 r.
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interwencje Dowódcy ww. okrętu zbywane są różnymi terminami i nie 
przynoszą żadnych rezultatów”46.

W załączonym wykazie ujęto 40 zleceń prac, które należało wykonać, 
aby uzyskać sprawność określonych urządzeń. Na okręt nie dostarczono 
ponadto 202 potrzebnych części zapasowych oraz oryginalnej dokumentacji 
dwulufowej uniwersalnej automatycznej armaty kalibru 30 mm AK-230, jak też 
innej dokumentacji. Zawarto w nim także wykaz nieprzeprowadzonych 28 prób 
zdawczych urządzeń okrętowych.

Niestety czas płynął, mimo czynionych wysiłków okręt oczekiwanej 
gotowości operacyjnej nie osiągał. W połowie maja 1966 roku odbyła się 
w SMW narada zainteresowanych stron (WOP, SMW, CBKO-2, 124 RPW) 
w sprawie okrętu 912/1 i kolejnych jednostek. Zebrane gremium poszukiwało 
prób rozwiązania następujących problemów technicznych: sprawności 
kabestanu i radaru Reja, uruchomienia armat AK-230, brakującego do nich 
wyposażenia oraz programu ich sprawdzenia. Ponadto zastanawiano się nad 
sprawą włączników drzwiowych, które CBKO-2 zobowiązało się załatwić 
natychmiast oraz wprowadzenia w dokumentacji zmian zaleconych przez 
specjalistów47. Problemy były na tyle skomplikowane i złożone, że jak się 
później okazało wymagały wsparcia ekspertów spoza stoczni, przede wszystkim 
ze Związku Radzieckiego.

Dopiero 20 lipca 1966 roku OP-301 został w zasadniczej części przyjęty 
do eksploatacji, gdyż właśnie wtedy dokonano na okręcie komisyjnego odbioru 
prac uzupełniających. Wykonywano je sukcesywnie i odbierano zaraz 
po stwierdzeniu pełnej sprawności. Próby gazoszczelności kadłuba wykonano 
i przekazano 12 lipca 1966 roku. Dużo elementów wyposażenia przekazano już 
na początku tego roku. Były to: próby ręcznego uruchamiania agregatu; 
sprawdzanie światłoszczelności kadłuba; wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych; 
sanitarnych i gospodarczych; iluminacji; 24 godzinne próby szczelności 
rurociągów sprężonego powietrza oraz sprawdzenie mocy zwrotnej prądnicy. 
Wszystkie te przedsięwzięcia przeprowadzono od 24 do 26 stycznia 1966 roku. 
W okresie późniejszym zrealizowano pomiary drgań kadłuba oraz drgania 
skrętne walów śrubowych. Przeprowadzono próby rurociągów ściekowych oraz 
systemu rurociągów zęzowych. Sprawdzono pole magnetyczne okrętu. 
Przeprowadzono próby wodoszczelności drzwi i włazów. Pod koniec lutego 
tego roku sprawdzeniu przez 24 godziny poddano ogrzewanie pomieszczeń 
i prace te przyjęto. Miesiąc później (25 marca 1966 roku) dokonano w czasie prób 
na morzu kalibracji radionamiernika. Próby kontrolne okrętu w morzu 
przeprowadzano wielokrotnie, rn.in. na początku i pod koniec maja, a także 
w połowie lipca 1966 roku, ponieważ przewidziano kontrolny przegląd 

46 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 13-17, Pismo Zastępcy Szefa WOP ds. morskich nr pf 449 
z 19.04.1966 r. wraz z wykazem.

47 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 76-77, Protokół z narady 14.05.1966 r.
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silników głównych po zakończonych próbach. Kolejne miano zrealizować 
dopiero po 100 godzinach ich pracy. Służba Obserwacji i Łączności MW 
kontrolowała pracę rozpoznawczej stacji radiolokacyjnej. 3 maja realizowano 
na morzu próby: pracy wstecz na prawym silniku, sprawdzano urządzenie 
sterowe ręczno-hydrauliczne i awaryjne oraz cyrkulację okrętu. Natomiast 
25 maja przeprowadzono próby rzucania kotwicy oraz przeprowadzono próby 
i odebrano prace z zakresu urządzeń holowniczych. Pracę stacji radiolokacyjnej 
Reja sprawdzono na początku czerwca. W tym czasie armata AK-230 była 
zamontowana, ale część mechanizmów podłączono tylko prowizorycznie 
do sieci sprężonego powietrza. Artyleria uruchamiana byłą przez specjalistów 
z ZSRR. Część elektroniczna AK-230 jeszcze pozostawała niesprawna. 
W połowie lipca przeprowadzone ostatni cykl odbioru OP-301 w morzu. 
Wykonano wówczas próby wentylacji specjalnej48.

Wykonanie i odbiór tych prac wieńczyły dzieło, czyli faktycznie 
kończyły budowę okrętu patrolowego OP-301. Miały być one zakończone do 
końca 1965 roku, tak jak zapisano w protokole zdawczo-odbiorczym. O siedem 
miesięcy oszukano „rzeczywistość” i nadal jeszcze fałszowano. Urządzenie 
kierowania ogniem armat AK-230 nie funkcjonowało nadal tak, jak 
zaprojektowali to konstruktorzy z CBKO-2.

Ryś na pokładzie „912”

Najpoważniejszy z problemów, przed jakim się znaleźli pracownicy 
CBKO-2 i SMW stanowiło właściwe działanie armat. Zgodnie z projektem, 
w skład uzbrojenia artyleryjskiego wchodzić miały, jak wspomniano, dwie 
dwulufowe automatyczne armaty kalibru 30 mm AK-230, a ich kierowanie 
(ogniem) zapewnić miał radar MR-104 „Ryś”. W trakcie budowy jednostki 
912/1 sygnalizowana była konieczność zmian w dokumentacji projektowej 
za sprawą tego urządzenia. Na początku 1965 roku odbyła się w CBKO-2 
narada na ten temat. Biuro, po otrzymaniu z ZSRR warunków technicznych 
na montaż MR-104, opracowało dokumentację na jego zainstalowanie, tak aby 
z chwilą otrzymania urządzenia przygotowane było odpowiednie miejsce i nie 
trzeba było wykonywać na okręcie innych przeróbek. Odpowiednią dokumentację 
(szkic planu ogólnego wprowadzający zmiany związane z instalowaniem 
radaru) CBKO-2 w połowie stycznia tego roku przesłało do SSM WOP. Szkic 
ten wraz ze szczegółowymi rysunkami rozplanowania pomieszczeń okrętu 
wymagał akceptacji armatora. Jak zaznaczył główny konstruktor jednostki inż. 
Tadeusz Bylewski, w nowym opracowaniu starano się nie pogarszać warunków 
bytowych załogi na okręcie oraz polepszyć jego funkcjonalność. W sumie 
wprowadzono osiem istotnych zmian. Pomieszczenie pierwszego oficera 

48 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 133-134, Protokół uzupełniający spisany 20 lipca 1966 r.
wykonania przez Stocznię Mar. Woj. i komisyjnego odbioru wykonanych prac uzupełniających 
najedn. „912/1”.
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(wr. 15-20) przeniesiono do nadbudówki na miejsce radiokabiny (wr. 39-45). 
Miejsce to przeznaczone zostało na zainstalowanie dodatkowej aparatury 
i urządzenia Nichrom współpracującego z „Rysiem”. Radiokabinę umieszczono 
w nadbudówce (wr. 37-40) nie zmniejszając jej powierzchni. Kabinę nawigacyjną 
połączono z radiolokacyjną (część aparatury przeniesiono do centrali 
artyleryjskiej) wykorzystując pomieszczenie nadajnika stacji radiolokacyjnej 
„Ryś”. Nadajnik ten umieszczono na nadbudówce w specjalnym pomieszczeniu 
stanowiącym jednocześnie fundament anteny, a antenę „Rysia” usytuowano 
przed masztem. Zaprojektowano zamknięte Główne Stanowisko Dowodzenia 
(GSD) chroniące załogę przed promieniowaniem mikrofalowym anteny i pyłem 
radioaktywnym. Zaprojektowano otwarty punkt dowodzenia zaopatrzony 
w minimum potrzebnej aparatury, na którą składała się: maszynka sterowa, 
powtarzacz żyrokompasu, telegraf maszynowy, rury głosowe i celownik 
optyczny. Stanowiska dowodzenia połączono przy pomocy bocznych pomostów, 
stwarzając dobre warunki komunikacyjne ułatwiające kierowanie okrętem. 
Wprowadzone zmiany znacznie polepszyły funkcjonalność okrętu, ale wpłynęły 
na zmniejszenie jego stateczności. Jak zapewniało CBKO-2, będzie odpowiadała 
ona wymogom przepisów stateczności Morskiego Rejestru Statków z 1963 r., 
czyli statków pierwszej kategorii pływania bez oblodzenia, a więc zapewniającej 
nieograniczony rejon pływania po Morzu Bałtyckim. W obliczeniach 
stateczności - jak zaznaczył inż. Bylewski - przyjęto rezerwy ciężarów w ilości 
5 ton, gdyż nie była znana jeszcze CBKO-2 ostateczna całkowita waga tego 
urządzenia49.

Za kilka dni tematowi temu poświęcona była kolejna narada w CBKO-2, 
na której Szefostwo Służby Morskiej WOP przedstawiło swoje uwagi i zalecenia 
do przedstawionego wariantu rozwiązania nadbudówki i wniesionych zmian 
w projekcie okrętu „912”, podyktowanych koniecznością zamontowania 
urządzenia „Ryś”. Przedłożona przez CBKO-2 do dyskusji wersja rozwiązania 
nadbudówki została zaakceptowana przez SSM WOP, jako wariant ostateczny. 
Powyższe stanowisko SSM WOP potwierdziło w piśmie skierowanym 
na początku lutego 1965 roku do CBKO-2. Określiło w nim także zalecenia 
własne, do uwzględnienia w skorygowanym Opisie Technicznym i Planie 
Ogólnym okrętu, które CBKO-2 miało wprowadzić i przesłać je do zatwierdzenia. 
CBKO-2 miało:

- uzasadnić (odpowiednimi obliczeniami i ich opisem) przedstawione 
przez siebie obliczenia stateczności dla nieograniczonego stanu morza 
i nieograniczonego rejonu pływania po Bałtyku;

- zmienić pomocnicze anteny prętowe goniometru na anteny promieniowe;
- rozpatrzyć możliwość wykonania pochyłych schodni na GSD 

z korytarzyka;

49 Ibidem, sygn., 3540/75/3, k. 3, Pismo CBKO-2 nr 040/32/GK 65 z 16.01.1965 r.
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- na pierwsze trzy okręty należy przewidzieć (zostaną zamontowane) 
będące w posiadaniu żyrokompasy GIRIA-MK, natomiast na pozostałe 
dwa należy zamówić żyrokompasy typu AMUR;

- przenieść drzwi wejściowe do nadbudówki z prawej burty na linię 
wyjścia z siłowni;

- w pomieszczeniu dezaktywacji od strony korytarza przenieść drzwi na 
miejsce kotary tak, aby awaryjne wyjście z siłowni przez CRM było 
możliwe bezpośrednio na korytarz;

- przyrząd dowódcy stacji MG-11 pozostawić bez zmian, jak w wersji 
poprzedniej;

- aparaturę radiową rozplanować tak, aby część jej została zamontowana 
na ściance dziobowej, a fotel radiotelegrafisty odwrócić w kierunku 
dziobu;

- ze względu na zgrupowanie wentylacyjnych głowic ssących w jednym 
rejonie i intensywne pobieranie powietrza, należy rozpatrzyć możliwość 
przeniesienia głowicy UFW w inne miejsce  .5051

Oprócz tych propozycji zmian Szefostwo Służby Morskiej WOP 
poinformowało CBKO-2, że stoi na stanowisku niemontowania logów typu 
ŁG-4 na okrętach „912”, a dostarczy do montażu na nich pięć kompletów 
logów SAL-24. Komunikowało także, że urządzenie radiolokacyjne „Ryś” nie 
będzie montowane na okrętach w czasie budowy, wobec czego nie należy go 
zamawiać, przygotować tylko konstrukcyjnie okręt do jego zainstalowania. 
Wskazywało też, iż trzy urządzenia Nichrom, którymi dysponuje SMW, 
montować należy do współpracy z „Rysiem”, z możliwością tymczasowej 
współpracy ze stacją radiolokacyjną Reja. Nichrom powinien być (mieć 
możliwość) sterowalny z kabiny nawigacyjnej. Na okręty: 912/4 i 912/5 nie 
należało zamawiać tego urządzenia, a montować radary polskiej produkcji typu 
RN-2315'.

Powyższe stanowisko SSM WOP spowodowało spore zamieszanie 
u wykonawcy, gdyż log SAL-24 nie mógł współpracować ze stacją radio
lokacyjną MR-104 „Ryś”. Taką możliwość zapewniały logi ŁG-4, które kmdr 
Romanek nakazał SMW „upłynnić”. Podobna sytuacja zaistniała z urządzeniem 
Nichrom (stacja rozpoznawcza swój - obcy). Według oceny CBKO-2 dostarczone 
zestawy nie miały możliwości współpracy z „Rysiem” i prawdopodobnie trzeba 
będzie je zamienić stacjami rozpoznawczymi Nichrom M. Biuro konstrukcyjne 
nie było także pewne, z powodu braku wystarczającej dokumentacji, czy należy 
dokonać zamiany żyrokompasów Giria M na Amur-2. Nie było też wystarczającej 
pewności, czy polskie radary RN-231 spełnią pokładane oczekiwania. CBKO-2 
nie widziało jakichkolwiek przeszkód w ich instalowaniu na okręty projektu 
„912”, ale dopiero po przeprowadzeniu prób, które wykażą ich przydatność.

50 Ibidem, sygn., 3540/75/3, k. 18-19, Pismo SSM WOP nr 0119 z 1.02.1965 r.
51 Ibidem.
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Wszystkie te wątpliwości były powodem oficjalnego zgłoszenia ich 31 marca 
1965 roku przez kierownika Działu Zaopatrzenia i Kooperacji do dyrektora 
SMW. „Wobec odmiennych stanowisk armatora i konstruktora Dział Zaopatrzenia - 
napisał jego kierownik - stoi przed dylematem do czyjego stanowiska 
zastosować się. (...) Gdyby nawet zmienić obecnie nasze postępowanie 
i zastosować się do życzeń Szefostwa Służby Morskiej WOP, - pisał dalej 
kierownik - brak nam technicznych danych do złożenia zamówień, w których 
musimy szczegółowo określić warunki techniczne, specyfikację wyposażenia 
i części zapasowych. (...) Sprawy powyższe są jeszcze o tyle skomplikowane 
i dlatego wymagają niezwłocznego rozwiązania, ponieważ wiążą się z terminami 
zawierania umów międzynarodowych i zabezpieczeniem pokrycia dewizowego” - 
podsumował Tadeusz Rosiński52.

Wątpliwości powyższe rozwiał inż. Koszałko. W poczynionej odręcznie 
adnotacji zawarto następujące ustalenia:

- zmiany mogą mieć miejsce po uzgodnieniu między armatorem 
a CBKO-2 i dostarczeniem kart zmian;

- zastrzega się obciążenie urządzeniami zamawianymi i dostarczonymi 
na jednostkę „912” zgodnie z dokumentacją, mimo że urządzenia te 
zostaną przez armatora i CBKO-2 zamienione na inne.

Zmiany zaproponowane przez SSM WOP na odprawie 20 stycznia 1965 r. 
w CBKO-2, a później zawarte w piśmie (nr 0119 z 1.02.1965 roku) wywołały 
zdecydowaną reakcję dyrekcji SMW. Propozycje zmian urządzeń uznała ona 
za spóźnione, gdyż urządzenia na pierwsze 3 jednostki znajdowały się już 
w stoczniowym magazynie, a na dwie kolejne zostały zamówione, z powodu 
konieczności wpisania do końca stycznia 1965 roku do planu na import 
z ZSRR. Takiemu brakowi profesjonalizmu, który powodował tylko zbędny 
zamęt, SMW zdecydowanie się przeciwstawiła, uznając wymianę informacji 
miedzy SSM WOP a CBKO-2, jako „niewiążącą informację”. Zestawienie 
rozbieżnych stanowisk w kwestii montażu na okrętach logu ŁG-4 jest jednym 
z takich przykładów. 13 listopada 1964 roku SSM WOP zawiadomiło SMW, 
że nie wyraziło zgody na ich zamontowanie na budowanych jednostkach. 
Natomiast CBKO-2 18 grudnia 1964 roku przekazało stoczni informację, że log 
ŁG-4 musi być zainstalowany na jednostce „912”. W świetle ostatniego 
stanowiska SSM WOP, niemontowania dostarczonych już stoczni logów, 
dyrekcja stoczni przekazała armatorowi stanowisko, że musi on zwrócić SMW 
kwotę 979.143 złotych. Ponadto poinformowano go, że jeśli w odpowiednim 
czasie nie zajmie stanowiska i nie odwoła złożonego zamówienia na dalsze dwa 
logi, to suma należności z tego tytułu wzrośnie do 1.631.905 złotych53.

Mimo zastrzeżeń przekazanych przez SMW, Szefostwo Służby Morskiej 
WOP swojego wcześniejszego stanowiska nie zmieniło. Poinformowało tylko, 

52 AMW, sygn., 3540/75/3, k. 23-24, Pismo SMW nr 0139 z 31.03.1965 r.
53 Ibidem, sygn., 3540/75/3, k. 2, Pismo SMW nr 088/EZ z 2.03.1965 r.
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że należy anulować zamówienie na dwa logi ŁG-4 na czwartą i piątą 
jednostkę54.

Podobny, jak stocznia, pogląd zajęło także CBKO-2, wskazując, 
że propozycje zmian przedstawione przez SSM WOP są niedorzeczne. Logi 
SAL-24 nie mogły współpracować ze stacją radiolokacyjną „Ryś”. CBKO-2 
uznało, że po zamontowaniu na okręty „912” aparatury MR-104, logi SAL-24 
będą musiały być wymienione na ŁG-4, dlatego nie należy ich upłynniać. 
Podobnie rzecz się miała z stacją rozpoznawczą Nichrom. W dostarczonym 
do stoczni zestawie nie miała ona możliwości współpracy ze stacją „Ryś”, 
a CBKO-2 nie posiadało wystarczająco dużo danych, czy można będzie ją 
wystarczająco ukompletować, aby mogła współpracować z „Rysiem”55.

Ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie montażu urządzeń na okręcie 
projektu „912” zapadły 18 czerwca podczas narady technicznej, jaka odbyła się 
w SMW. Uczestniczyli w niej przedstawiciele WOP: kmdr Zbigniew Konopka, 
kmdr por. Zbigniew Dąbrowski i kmdr. ppor. Czesław Trojanowski oraz 
Henryk Olasek. CBKO-2 reprezentowali: inż. Stefan Pup i inż. Tadeusz 
Bylewski, a Stocznię MW jej dyrektor naczelny Zbigniew Bełzowski, Tadeusz 
Kozłowski, Franciszek Kolenda i Bohdan Gałutowski. Podczas dyskusji zebrani 
wspólnie ustalili, że należy anulować zamówienie na zakup dwóch logów ŁG-4 
przeznaczonych na jednostki 912/4 i 912/5. Będące w magazynie trzy logi 
ŁG-4 należało zbadać, czy nadają się do współpracy z MR-104 „Ryś”. Oceny 
technicznej logu ŁG-4 miała dokonać komisja techniczna złożona z przedsta
wicieli WOP, CBKO-2, SSTiU MW oraz SMW. Na żądanie przedstawicieli 
WOP przyjęto, że jeżeli logi ŁG-4 nie będą współpracować z aparaturą „Ryś”, 
stocznia zamontuje na jednostkach „912” logi SAL-24. Ustalono także, 
że na jednostkach 912/1, 2, 3 należy instalować urządzenie Nichrom znajdujące 
się w magazynie SMW. Na kolejne dwa okręty należy anulować zamówienie 
złożone na to urządzenie przez stocznię, a urządzenie radio-lokacyjne na nie 
zamówi armator. Zapadła na tej naradzie także bardzo istotna decyzja w sprawie 
MR-104 „Ryś”. Zdecydowano, aby anulować zamówienie na to urządzenie. 
Na budowane okręty „912” zamontować celowniki Kołonką znajdujące się 
w stoczni. Na 912/4 i 912/5 zamówić armaty AK-230 z celownikami Kołonką. 
Na te zmiany CBKO-2 miało wydać odpowiednią kartę zmian. Natomiast 
w kwestii instalacji żyrokompasów podjęto następującą decyzję: na pierwszych 
trzech patrolowcach zamontować aparat Giria-MK, a na dwu kolejnych 
anulować złożone zamówienie na przewidziane żyrokompasy Giria-MK. 
W ich miejsce miano zamówić aparaturę AMUR-2. Na żądanie WOP, CBKO-2 
miało wystawić stosowną kartę zmian. Zmieniono także wcześniejsze ustalenia 
w sprawie montażu radarów typu Reja na 4. i 5. jednostce. Zrezygnowano 
z montażu na nich tego urządzenia. Typ radaru, jaki miały te okręty otrzymać, 

54 Ibidem, sygn., 3540/75/3, k. 21, Pismo SSM WOP nr 0263 z 4.03.1965 r.
55 Ibidem, sygn., 3540/75/3, k. 22, Pismo CBKO-2 nr 0213/32/GK/65 z 16.03.1965 r.
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armator zobowiązał się poinformować szefostwo SMW w ciągu dwóch tygodni. 
Decyzje takie podjęto, gdyż armator ostatecznie zrezygnował z montażu 
urządzenia „Ryś” podczas budowy okrętów. Niezależnie od tych postanowień, na 
powyższej naradzie zdecydowano, że „...w czasie budowy jednostek należy 
wykonywać wszystkie prace wynikające przy montażu urządzenia „Ryś”, żeby 
w późniejszym terminie bez większych zmian montażowych można było 
aparaturę zainstalować”56.

Decyzje, jakie podjęto podczas wspomnianej narady technicznej, jak się 
wydaje, były przesądzające, by nie powiedzieć przełomowe, dla wyposażenia 
specjalnego okrętów patrolowych projektu „912” budowanych dla WOP. 
Odstąpiono na czas nieokreślony od zamontowania MR-104 „Ryś”. Jak się 
później okazało, w ogóle zrezygnowano z tego pomysłu. Dlaczego? Jedynym 
rozsądnym wytłumaczeniem takiego rozstrzygnięcia są koszty. Podczas 
zawierania umowy między SSM WOP i SMW koszty budowy jednej jednostki 
określono na kwotę około 40 milionów złotych. Zdawano sobie oczywiście 
sprawę z tego, że będzie ona wyższa. Jednak rzeczywistość szybko 
zweryfikowała te optymistyczne rachunki. Budowa okrętów, szczególnie 
prototypu, okazała się o wiele bardziej kosztowna i należało z czegoś 
zrezygnować. Padło na „Rysia”. Pozostawiono sobie jednak możliwość na 
doposażenie okrętów podczas pierwszego nadarzającego się remontu. Tak się 
jednak nie stało, gdyż WOP od połowy 1965 roku znalazł się w strukturach 
Ministerstwa Obrony Narodowej i trudniej już było przekonać zwierzchników, 
że okrętom WOP do ochrony granicy państwowej potrzebny jest „Ryś”.

Niekończące się kłopoty z montażem i funkcjonowaniem AK-230

O ile łatwo było zrezygnować z instalowania na okrętach projektu „912” 
ze stacji radiolokacyjnej kierowania ogniem artylerii MR-104 „Ryś”, to 
z podstawowym uzbrojeniem nie można było tak łatwo postąpić. Na początku 
lutego 1966 roku w SMW odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu 
Remontowego MW, SMW, CBKO-2, 124 RPW, WOP oraz dowódcy i oficera 
artylerii z OP-301 w sprawie montażu AK-230 na tym okręcie. Zdecydowano 
na nim, że SMW zrealizuje następujące zalecenia specjalistów z ZSRR: 
poprawi dławiec na obiegu wody chłodzącej i wewnętrznego zraszania luf, 
zmieni usytuowanie pomp wodnych według uwag Rosjan; przetoczy pod 
nadzorem DKT stoczni pierścień kopuły działa rufowego, wykona dodatkowe 
pomiary i zamontuje według karty zmian opracowanej przez CBKO-2. 
Przeanalizuje także, w celu zakończenia prac na stanowisku rufowym, 
możliwość zamiany działa dziobowego na rufowe i odwrotnie. Montaż

56 Ibidem, sygn., 3540/75/3, k. 26, Protokół z narady technicznej (Pismo SMW nr 0193/TK 
z 22.06.1965 r.). Robert Rochowicz podaje, że w ogóle zrezygnowano z wprowadzenia jakich
kolwiek zmian na okręcie, jakie miały być poczynione do montażu urządzenia „Ryś”. R. Rochowicz, 
Historia „912-tek” patrolowców i ścigaczy, Morze, Statki i Okręty, 2004 nr 5, s. 39.
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i demontaż oraz ewentualną zamianę armat wykonać miał ZR MW. SMW oraz 
ZR MW miały wspólnie, do 7 lutego, opracować szczegółowy zakres prac 
i przesłać go do realizacji. W jego ramach należało m.in. ująć:

- demontaż automatów z obu armat, konserwacje i ich przechowanie 
w ZR MW do czasu ich powtórnego zamontowania;

- demontaż, konserwacja i przechowania dwóch zespołów amplidynowych 
do czasu zamontowania;

- przekonserwowanie wzmacniaczy i urządzeń przyrządu nr 5, które 
przechowa ZR MW w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu;

- podłączenie dwóch prostowników na zasilanie 26 V, według karty 
zmian CBKO-2;

- tory kablowe zasilające urządzenie mechanizmu kierunkowego w obu 
wieżach działowych (zmienić je miała SMW, a ZR MW wykonać 
połączenia, załoga okrętu miała wykonywać obracanie mechanizmów 
obu armat według instrukcji).

W podsumowaniu przedstawiciele ZR MW podali do wiadomości, 
że wobec nie kompletności urządzeń do instalacji sprężonego powietrza i azotu, 
dalsze prace nie mogą być kontynuowane, jak też konsultowane ze specjalistami 
radzieckimi. Potrzebni oni będą po zrealizowaniu dostawy brakujących 
urządzeń przez ZSRR, głównie do regulacji, uruchamiania i prób zdawczo- 
-odbiorczych armat AK-23057.

Pięć miesięcy później odbyła się kolejna narada w sprawie montażu 
i rozruchu AK-230 na OP-301. Uczestniczyli w niej przedstawiciele: SMW, 
ZR MW, CBKO-2, specjaliści z ZSRR oraz dowódca okrętu por. mar. Grzegorz 
Mazur. Zapadła na niej decyzja, że montaż armat i ich rozruch nastąpi od 2 
do 10 czerwca 1966 roku, pod nadzorem specjalistów ze Związku Radzieckiego58. 
W tym czasie: SMW miała wymienić za krótkie kable i zamontować 
wzmocnioną ich osłonę oraz przygotować prowizoryczne połączenie sieci 
sprężonego powietrza skrętu z działem, a CBKO-2 opracuje dokumentację 
na osłonę kabli. Ponadto biuro powinno było dostarczyć dokumentację 
na zmianę: zamontowania wyłączników drzwiowych wraz z osłoną kabli do tych 
wyłączników, zamontowanie skrzynki hamulcowej z położenia pionowego 
na poziome oraz przedłożyć grafik kątów ostrzału. CBKO-2 miało także 
przygotować dokumentację na wentylację bębnów dolnych i ogrzewanie bębna 
dziobowego. Wykonanie tych przedsięwzięć było, według Rosjan, niezbędne 
do dalszej pracy urządzenia i eksploatowania armaty59.

57 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 8-9, Notatka służbowa spisana w SMW 4.02.1966 r. (Pismo 
SMW nr 059/TK z 14.02.1966 r.).

58 Zapewne zaproponowane ukończenie montażu 10 czerwca miało być prezentem MW dla WOP, 
gdyż tego dnia obchodzono święto tej formacji.

59 SMW, sygn., 3540/75/4, k. 80, Protokół z narady zorganizowanej 31.05.1966 r., (Pismo SMW 
nr 0220/TPK z 7.06.1966 r.).
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11 czerwca 1966 roku SMW zwróciła się do Sztabu Głównego MW 
z prośbą o wystąpienie do Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu 
Zagranicznego w sprawie przyjazdu do stoczni specjalistów z ZSRR: 
mechanika gwarancyjnego od silników 40D, mechanika i elektryka- 
-elektronika do montażu AK-230. Niestety, nikt nie przyjechał, a stocznia nie 
otrzymała jakiejkolwiek informacji - dlaczego nie lub kiedy przyjadą. 
W związku z powyższym na początku października dyrektor SMW zwrócił się 
do szefa STiU o pomoc w tej sprawie. Należało, zdaniem Zbigniewa 
Bełzowskiego, monitowąć o jak najszybszy przyjazd ze Związku Radzieckiego 
specjalistów wyłącznie dla potrzeb SMW, gdyż widział on „...bardzo poważne 
trudności przy uruchamianiu i zdawaniu jednostek projektu „912”.

Dyrektor Bełzowski w piśmie tym podjął szereg interesujących spraw 
ukazujących zaangażowanie specjalistów radzieckich w proces budowy 
okrętów w podległej mu stoczni. O „bratnią pomoc” poprosił on wspólnie 
z dyrektorem Stoczni Północnej CZInż. 3 grudnia 1965 roku. Zabiegano 
wówczas bardzo mocno o drugiego mechanika gwarancyjnego do silników 40D 
z powodu zwiększenia ilości montażu ich na budowane w obydwu stoczniach 
okręty. Ta prośba także nie została pozytywnie załatwiona. Taki obrót spraw 
mocno komplikował prace na jednostce 912/1. Szukano także innych 
rozwiązań. Ze względu na zaawansowane prace wyposażeniowe tego okrętu 
i nieodzowny w nich udział mechanika gwarancyjnego poproszono SP 
o pomoc. Oddelegowano z niej „czasowo tow. Babajewa”, do wykonania prac 
związanych z uruchomieniem i próbami silników 40D na tym patrolowcu. 
Takie rozwiązanie, które można określić doraźnym, nie rozwiązywało sytuacji. 
SP zgodziła się na takie rozwiązanie z powodu, jak to określono „luzów 
własnych”, czyli wolnych mocy przerobowych. Natomiast w przypadku AK-230 
i MR-104 sprawa miała się podobnie. Początkowo, specjaliści do regulacji 
i uruchamiania tych układów byli udostępniani przez SP „od przypadku 
do przypadku”. SMW wystąpiła do SP z propozycją podpisania wspólnego 
porozumienia w sprawie odstępowania specjalistów z ZSRR. Taka propozycja 
spotkała się ze zdecydowana odmową SP, gdyż „...znajdująca się u nich ekipa 
jest całkowicie zaabsorbowana pracami związanymi ze strojeniem i regulacją 
urządzeń MR, a ponadto wykorzystywana jest do szkolenia pracowników”60.

Pod koniec października 1966 roku dyrektor SMW ponownie wystosował 
pismo do Sztabu Marynarki Wojennej (VII Oddziału) z prośbą o kolejne 
wystąpienie do CZInż. w tej sprawie. Postulował on, aby do SMW przyjechała 
oddzielna grupa specjalistów (w składzie 10 osób, m.in.: rusznikarz, elektryk, 
fachowiec od regulacji napędów oraz specjaliści do regulacji: „CRM”, „GAG”, 
napędów i automatyki urządzeń indykatorowych), której zadaniem miało być 
uruchomienie dziesięciu kompletów urządzeń AK-230 na okrętach projektu „912”. 
Przyjazd tej grupy, w ocenie dyrekcji SMW, powinien nastąpić możliwie jak 

60 Ibidem.
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najszybciej, ze względu na stan zaawansowania prac i powstałe już opóźnienia. 
Zbigniew Bezłowski wskazywał, że na okręcie 912/1 powinni oni pracować już 
od sierpnia tr„ na 912/2 od września, a na 912/3 od października 1966 r. Ich 
okres pobytu przewidywany był do końca prac na ostatniej jednostce, czyli do 
września 1967 roku61.

Oprócz trudności kadrowych, wpływ na terminowe wykonanie 
zobowiązań SMW miały także dostawy, szczególnie urządzeń, podzespołów 
i części zamiennych z ZSRR. Również i w tym przypadku pojawiały się 
trudności, które zmuszały dyrektora SMW do wystąpień i monitów. W jednym 
z nich, datowanym 11 listopada 1966 roku, a adresowanym do szefa STiU MW 
napisał: „...w związku z poważnymi opóźnieniami dostaw urządzeń z ZSRR 
na jednostki „912” powstała tak niezwykle trudna sytuacja, że prowadzenie 
dalszego montażu jest niemożliwe, co oczywiście spowoduje załamanie 
harmonogramu budowy jednostek „912” i niedotrzymanie terminu przekazania 
tych jednostek do eksploatacji armatorowi”62.

W planach, które Sztab Główny MW ujął zapotrzebowanie SMW, to jest 
w zbiorczym zestawieniu urządzeń specjalnych z ZSRR, określono, że termin 
dostawy nastąpić miał w drugim kwartale. „Do chwili obecnej - jak napisał 
dyrektor SMW - nie posiadamy potwierdzonych terminów dostaw, i jak 
wskazuje przebieg realizacji panuje tutaj jakaś całkowita dowolność, która 
uniemożliwia zabezpieczenie i skoordynowanie planowego toku budowy”63.

Przedmiotem interwencji były następujące urządzenia na okręty „912”:
- silniki główne 40D i amortyzatory do nich;
- radiostacje UKF R-609;
- radionamierniki ARP-50-0,6;
- narzędzia do montażu AK-230 oraz urządzenie MR-104 do kierowania 

ogniem;
- stacje hydrolokacyjne MG-11 (Tamir) z podnośnikami;
- stabilizatory prądu ST-49 M;
- amplidyny EMU-50;
- przetwornice prądu AŁA-3,5 oraz rozgłośnie Kasztan.
Nie mając tych elementów, dyrektor stoczni wnioskował do szefa STiU 

MW i prosił o załatwienie formalności wyjazdowych dla jego pracowników: 
budowniczego okrętów Andrzeja Szmidta i kierownika importu Franciszka 
Kolendy, którzy mieli udać się do GZU i BRH w Moskwie. „W tej napiętej 
sytuacji, kiedy w IV kwartale 1966 r. nie posiadamy jeszcze urządzeń, które 
mieliśmy otrzymać w II kw. br. jedynym wyjściem jakie widzimy jest 
wydelegowanie naszych przedstawicieli bezpośrednio do dostawcy radzieckiego, 

61 AMW, sygn., 3540/75/4, k. 169, Pismo SMW nr 0413/EZ z 25.10.1966 r.
62 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 179, Pismo SMW nr 0441/EZ z 18.11.1966 r.
63 Ibidem.
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bowiem wszystkie nasze pisemne monity w tej sprawie nie dały dotychczas 
pożądanego rezultatu” - podsumował Zbigniew Bełzowski64.

Była to sytuacja niezwykle trudna dla zakładu i jego załogi. Z jednej 
strony mieli oni przestrzegać terminów i harmonogramów, które określały im 
zadania i czas ich realizacji. Niestety nie zapewniały one najważniejszego, jak 
się wydaje składnika, jakim były środki, czyli urządzenia i części, niezbędne 
do ich pracy. A przecież, jak deklarowano, miała być to gospodarka planowa.

W pierwszej połowie listopada 1966 roku (7 i 14) przeprowadzono po raz 
pierwszy próby stoczniowe na morzu armat AK-230 zamontowanych na okręcie 
OP-301. Warto tu przypomnieć, że okręt ten przekazano armatorowi 24 grudnia 
1965 roku, jako sprawny. Odbyły się one w obecności przedstawicieli WOP, 
specjalistów uzbrojenia MW i 124 RPW i wykazały niestety, że mimo 
wykonania prac zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną, nie mogą być 
spełnione warunki umożliwiające przekazanie urządzenia do eksploatacji65. 
Należało dokonać zmian w dokumentacji technicznej. Wobec takiego obrotu 
spraw, komisja wystąpiła z wnioskiem do szefa STiU MW o wyrażenie zgody 
na przekazanie jednostki 912/3 (OP-303) „z wyłączeniem urządzenia AK-230”. 
Konieczność wprowadzenia określonych zmian nie była jedyna przyczyną 
uzasadniającą taki wniosek. Wpływ na niego miały także inne, takie jak: 
niedotrzymanie przez ZR MW ustalonych terminów montażu, a więc także 
uruchomienia tego urządzenia; trudności z zapewnieniem odpowiednich 
specjalistów z ZSRR do prac związanych z uruchomieniem i regulacją tych 
urządzeń. Dyrektor Bełzowski komunikował swojemu zwierzchnikowi także 
i to, że identyczna sytuacja zaistniała także na okręcie OP-302. Informował on, 
co w ogóle wydaje się groteskowe w całej tej sytuacji, że do SMW dotarły 
z importu dotychczas brakujące elementy urządzenia AK-230: butle do sprężonego 
powietrza z głowicami; butle do sprężonego azotu, także z głowicami; 
przekaźniki (regulatory) ciśnienia i manometry. Ale zabrakło - nie dostarczono 
brakujących do kompletu urządzenia - zaworów bezpieczeństwa sprężonego 
powietrza na ciśnienie 150 atm. i zaworów odcinających z odwadnianiem 
do manometrów. Wobec tych trudności dyrektor SMW zaproponował 
zainstalowanie na jednostce 912/3 otrzymanych z importu elementów urządzenia 
zgodnie z dokumentacją, „bez wykonywania prowizorycznego podłączenia 
do systemu okrętowego”. Takie rozwiązanie miało w jego opinii, spowodować 
uniknięcie wykonania zbędnych prac związanych z prowizorycznym 
podłączeniem urządzenia. Przedstawił on także propozycje rozwiązań, które 

64 Ibidem.
65 Przedstawiciel 124 RPW zgłosił na piśmie nieco odmienne stanowisko w tej sprawie: „RPW 

potwierdza podane w piśmie trudności z jednoczesną uwagą, że z protokołu prób stoczniowych 
w morzu na jednostce 912/1 nie wynika, że urządzenie AK-230 nie może być przekazane 
do eksploatacji. RPW nie może wypowiedzieć się również co do podanych terminów gdyż 
zależy to głównie od postanowień Komitetu Technicznego Mar. Woj. jak również od dostaw 
zaworu bezpieczeństwa, zaworów odcinających z odwodnieniem oraz operatywności Stoczni”.
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pozwoliłyby wyjść stoczni z istniejącego impasu. Na jednostkach: 912/2 
i 912/3 montaż, uruchomienie, regulacja i przekazanie do eksploatacji AK-230 
miało nastąpić do końca marca 1967 roku, o ile: przekazanie tego urządzenia na 
okręt OP-301 zrealizowane zostanie do połowy lutego tego roku, a brakujące 
z importu zawory zostaną dostarczone do połowy stycznia 1967 roku. Zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami, montaż MR-104 „Ryś” nie był na jednostkach 
„912” przewidywany. Natomiast zakończenie prac i ostateczne zdanie 
do użytkowania AK-230 na OP-301 stocznia zaproponowała następująco:

- po wprowadzeniu zmian w dokumentacji dotyczących kątów ostrzału 
(o których słów kilka w dalszej części) i ich akceptacji, wykonać prace 
związane z tymi zmianami na jednostce;

- równocześnie zamontować otrzymane z importu elementy wyposażenia 
AK-230;

- przeprowadzić próby zdawczo-odbiorcze całego urządzenia i przekazać 
je do eksploatacji.

Na okrętach „drugim” i „trzecim” prace montażowe AK-230 przeprowadzić 
miano w analogiczny sposób, jak na „pierwszym”66.

Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych pomostu do anteny stacji radio
lokacyjnej „Ryś”, w żargonie marynarskim potocznie nazywanym betoniarką, 
które miano wykonać na okrętach „912” postulował w drugiej połowie maja 1966 r. 
kmdr Ludwik Szmidt. Okazało się bowiem, że konstrukcja tego pomostu była 
zbyt rozbudowana, co w konsekwencji dawało bardzo duży, około 120 stopni 
martwy sektor obserwacji. Natomiast sposób zamontowania rezerwowego 
stanowiska kierowania ogniem „Optyczna kolumienka” nie pozwalał na maksymalne 
wykorzystanie tej dwulufowej uniwersalnej automatycznej armaty kalibru 
30 mm AK-230 zamontowanej na rufie okrętu. Dokładna analiza dokumentacji 
technicznej i wizja lokalna konstruktorów z CBKO-2, przedstawicieli 124 RPW 
i specjalistów z ZSRR na okręcie projektu „912” wskazała możliwość 
dokonania takich zmian konstrukcyjnych pomostu tej anteny, które zmniejszą 
martwy sektor do 30-40 stopni67.

Ale ten problem nie był najistotniejszy. Sprawne funkcjonowanie artylerii 
na okrętach „912” stanowiło o wiele większy orzech do zgryzienia, nie tylko dla 
pracowników samej SMW. Pismo dyrektora Bełzowskiego z 11 listopada 1966 roku 
zapewne bardzo poirytowało szefa STiU MW kmdr. Ludwika Szmidta, skoro 
powołał on dwunastoosobowy zespół specjalistów, który miał pilnie wyjaśnić 
tę sprawę. W jego składzie znaleźli się: kmdr por. Wacław Dobrowolski 
z Szefostwa Obserwacji i Łączności MW, kmdr. ppor. Ryszard Curyła 
i Bolesław Sabramowicz z Szefostwa Hydrografii MW, kmdr ppor. Stanisław 
Skórczyński, kpt. mar. Kazimierz Perzanowski i por. mar. Franciszek Dziedzic 
z SSTiU MW, inż. Tadeusz Bylewski główny projektant okrętu z CBKO-2, 

66 Ibidem.
67 AMW, sygn., 3540/75/4, k. 199, Pismo SSTiU nr 0194 z 19.05.1966 r.
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inżynierowie Wojciech Organek, Bohdan Gałutowski, Franciszek Kolenda oraz 
Józef Konopczyński z SMW. Przedstawicielem WOP, jedynym zresztą, był kpt. 
mar. Włodzimierz Wojtowicz z 6. Brygady Okrętów Pogranicza (powstała ona 
1 kwietnia 1966 roku). Ustalili oni, że zgodnie z projektem na jednostkach „912” 
przewidziane było uzbrojenie w armaty AK-230 ze stacją radiolokacyjną 
MR-104 „Ryś” oraz wyposażenie w radar nawigacyjny typu Reja, współpracujący 
z urządzeniem Nichrom. Szefostwo Służby Morskiej WOP zrezygnowało 
z montażu MR-104 na jednostkach „912”, uzasadniając swoją decyzję brakiem 
możliwości pokrycia finansowego związanych z tym kosztów68. Jednak podczas 
budowy jednostki te miały być przystosowane (przygotowane) do instalowania 
MR-104 „Ryś”, ale w terminie późniejszym. Inż. Bylewski ponadto wyjaśnił, 
że „Ryś” musi pracować z urządzeniem Nichrom M. Wobec czego zrezygnowano, 
w obawie przed ewentualnymi zmianami w tym zestawie z instalowania 
na okrętach 912/4 i 912/5, zamierzając ją zamówić razem z MR-10469. 
Na jednostkach tych zrezygnowano także z instalowania stacji radiolokacyjnej 
produkcji radzieckiej typu Reja, gdyż wycofano je z produkcji oraz urządzeń 
Nichrom, gdyż SSM WOP uważało, że nie jest wymagana współpraca urządzeń 
Nichrom z nawigacyjną stacją radiolokacyjną. Sadzono, że w takim wypadku 
musiały być zastosowane dwa oddzielne urządzenia Nichrom: do współpracy 
z nawigacyjną stacją radiolokacyjną i Nichrom M do współpracy ze stacją 
radiolokacyjną MR-104 (służącą do kierowania ogniem)70. W miejsce radaru 
radzieckiego Reja, na jednostki te w dokumentacji projektowej przewidziano 
polski radar RN-231, który w aktualnej wersji nie był dostosowany 
do współpracy z urządzeniem Nichrom. Kmdr. por. Wacław Dobrowolski 
przedstawił następująca koncepcję rozwiązania tego problemu:

- okręty 912/4 i 912/5 muszą być wyposażone w urządzenie Nichrom 
współpracujące z nawigacyjną stacją radiolokacyjną oraz stacją 
MR-104, szczególnie gdy ta ostatnia będzie zainstalowana;

- z powodu trudności zastosowania na tak małych jednostkach dwu 
urządzeń Nichrom, należy posłużyć się koncepcją, jak w projekcie 205, 
czyli zastosować rozwiązanie polegające na współpracy pierwszego 
urządzenia Nichrom z dwoma stacjami radiolokacyjnymi (nawigacyjną 
i artyleryjską);

- SMW wystąpi do Szefostwa Obserwacji i Łączności MW o odstąpienie 
dwóch kompletów urządzenia Nichrom w typowych zestawach 
kompletacyjnych dostawcy na prąd zmienny 3 x 220 V 50 Hz;

68 Informację o rezygnacji kmdr Romanek przekazał pismem nr 0583 z 24 maja 1965 r.
69 Rezygnacja SSM WOP wyrażona została pismem nr 0263 z 5 marca 1965 r.
70 Rezygnacja SSM WOP wyrażona została pismem nr 0263 z 5 marca 1965 r.
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- CBKO-2 uaktualni i dostarczy SMW potrzebną dokumentację na 
zainstalowanie stacji RN-231 współpracującej z urządzeniem Nichrom;

- w zależności od lustracji u wykonawcy radarów (Rawar) stocznia 
zainstaluje i przekaże MW okręty 912/4 i 912/5 z nawigacyjną stacją 
radiolokacyjną współpracującą z Nichromem .71

Zespół specjalistów ponadto ustalił kilka innych uchybień wynikających 
ze zmiany pierwotnej koncepcji przez Szefostwo Służby Morskiej WOP. 
Chodziło o zamianę logu ŁG-4 na logi SAL 24. Te drugie nie współpracowały 
z MR 104 „Ryś”, a w związku z tym pozostawało pytanie: montować, czy nie 
montować tego urządzenia na okrętach budowanych dla WOP. Jego rozstrzygniecie 
zespół pozostawił w gestii Komitetu Technicznego MW, na posiedzeniu 
którego przedstawiciele SMW zastrzegli sobie prawo bardziej szczegółowego 
sprecyzowania opinii w kwestii terminów i warunków dostaw72.

Tak w ostatecznym efekcie się stało. Komitet Techniczny MW, który 
zebrał się kilka dni później (29 listopada 1966 r.) zajął się tymi zagadnieniami, 
ostatecznie ustalając zagadnienia uzbrojenia, wyposażenia radiolokacyjnego 
i nawigacyjnego na okrętach projektu 912, które dowódca MW zatwierdził 
do realizacji. CBKO-2 miało zająć się analizą możliwości obniżenia pionowych 
kątów ostrzału armaty dziobowej i rufowej w kątach burtowych do 2 stopni. 
Wszystkie jednostki tego projektu należało wyposażyć w MR-104 „Ryś” 
przystosowanymi do współpracy awaryjnymi celownikami Kołonka. 
Na pierwszej i drugiej należało zmienić logi SAL 24 na logi ŁG-4. Na trzeciej, 
czwartej i piątej wymienić w logach ŁG-4 przyrządy centralne. Na okrętach 
912/4 i 912/5 należało zamontować radary RN-231 bez urządzenia Nichrom. 
Po przeprowadzeniu adaptacji tego radaru do współpracy z urządzeniem 
Nichrom, wymienić je na współpracujące i zainstalować Nichrom. Sprawy 
adaptacji radaru RN-231 do współpracy z aparaturą Nichrom przejąć miało 
Szefostwo Obserwacji i Łączności MW73.

Decyzja dowódcy MW ostatecznie zakończyła przeciągający się spór. 
Mimo wydanych zaleceń nie zakończyły się prace mające zapewnić poprawne 
funkcjonowania armat AK-230. Na okręcie OP-301, chociaż protokół przekazania 
tego urządzenia podpisano 9 grudnia 1966 roku, całość nie była jeszcze 
skompletowana. „Urządzenie AK-230 zostało zamontowane na jednostce zgodnie 
z aktualną dokumentacja techniczną” - czytany w protokole - chociaż:

- nie zamontowano butli azotu i powietrza wraz z armaturą, co nie 
warunkuje jego eksploatacji;

71 AMW, sygn., 3540/75/4, k. 269-273, Notatka służbowa sporządzona w SMW w sprawie 
urządzeń radiolokacyjnych i nawigacyjnych na jednostkach 912 budowanych w SMW (Pismo 
SSTiU MW nr 02304 z 19.11.1966 r.).

72 Ibidem.
73 AMW, sygn., 3540/75/6, k.74, Pismo SSTiU MW nr 063/Tech z 7.01.1967 r.
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- nie dostarczono dokumentacji w języku polskim przewidzianej 
programem prób zdawczo-odbiorczych. Próby zrealizowano w oparciu 
o dokumentację radziecką”.

Z dziobowej armaty oddano po 130 strzałów na lufę. Działała ona beż 
żadnych zacięć i niesprawności. W czasie prób 7 listopada 1966 roku nie 
działała na skutek zwarcia w obwodzie odpalania, spowodowanego zalaniem 
wodą wtrysku chłodzenia wewnętrznego. Wykonano je tydzień później, kiedy 
to oddano strzałów 87 z lewej i 88 z prawej lufy. Rezerwowy przyrząd 
naprowadzania - Kołonką (celownik optyczny), zamontowany został zgodnie 
z dokumentacją. W czasie strzelania, jak odnotowano w protokole, nie 
stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu wartości kątowych na armaty. 
Centrala artyleryjska była wykonana i zamontowana poprawnie. „W czasie prób 
nie stwierdzono usterek z tym, że selsyn wskazujący kierunek działa rufowego 
posiada zwarcie w uzwojeniu wzbudzania i został wyłączony z układu. 
Wskazania licznika ilości oddanych strzałów nie wskazują dokładnie ilości 
pozostawionych naboi w bębnie”74.

Po przeczytaniu ostatniego zdania trudno jest zorientować się, czy 
wszystko zrobione było poprawnie i działało właściwie? Usterki jeszcze były, 
choć może mało istotne. Pełnej gotowości (sprawności, jak w projekcie) 
artyleria na OP-301 w chwili jej przekazywania z powodu braku wyposażenia 
nie miała. Dopuszczona była warunkowo do strzelań bez azotu w kątach 
naprowadzania poziomych i pionowych, przewidzianych w instrukcji, czyli 
w stanie częściowej niesprawności.

Podobnie sytuacja wyglądała na OP-302. Ostatecznie armaty AK-230 
przekazano 10 lipca 1967 roku. Nie obyło się to także bez kłopotów. Próby 
strzelania technicznego w morzu rozpoczęto 28 czerwca. Kiedy oddano po 
51 strzałów na lufę z działa dziobowego, nastąpiła awaria. Nastąpiło 
przepalenie się selsyna, wskazującego położenie w kierunku działa dziobowego. 
Po naprawie, 30 czerwca, próby strzelań z działa dziobowego i rufowego 
wypadły pomyślnie75.

Problemu tego nie rozwiązano do lipca 1967 roku. Swój niepokój 
istniejącą sytuacją (przedłużającym się montażem AK-230 na okrętach 912/1, 2, 3) 
wyrażały obydwie strony. W połowie maja tego roku wyraził je dobitnie 
kmdr Henryk Romanek (od 1 kwietnia 1966 roku nie był już zastępcą szefa 
WOP do spraw morskich, tylko został dowódcą 6 Brygady Okrętów Pogranicza 
w Gdańsku - Nowym Porcie). Swoją dezaprobatę wystosował do zastępcy 
dowódcy MW, szefa STiU MW kmdr. Szmidta, stwierdzając, że „...okręty te 
do chwili obecnej nie zdolne są w pełni do wykonywania postawionych zadań 
szkoleniowych oraz pełnienia służby w ochronie granicy. Nie możemy - 

74 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 36-38, Protokół przekazania AK-230 na jednostce 912/1 (Pismo 
SMW nr 0166 z 4.05.1967 r.).

75 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 155-157, Protokół przekazania AK-230 na jednostce 912/2 spisany 
w SMW w dniu 10.07.1967 r. (Pismo SSTiU nr 01781 z 31.08.1967 r.).
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czytamy dalej - wyrazić zgody na przyjęcie kolejnych okrętów tj. 912/4/5 
niekompletnie wyposażonych w aparaturę i urządzenia zgodnie z założeniami 
i dokumentacją. Wytyczne szkolenia Mar. Woj. nakładają na okręty określone 
zdania szkoleniowe, które bez kompletnego wyposażenia nie będą mogły być 
w pełni realizowane. Ponadto brak sprawnej artylerii uniemożliwia wykonanie 
postawionych zadań przez okręty w ochronie granicy”76.

Kmdr Romanek zwrócił się także do kmdr. Szmidta z prośbą o interwencję 
w Sztabie Generalnym WP w celu przyśpieszenia dostawy z ZSRR aparatury 
i urządzeń do budowy okrętów 912/4, 5, która umożliwi terminowe ich 
przekazanie do eksploatacji. Zapewne kmdr Szmidt doskonale zdawał sobie 
sprawę z kłopotliwej sytuacji, ale pismo spowodowało nowe posunięcia. 
8 czerwca 1967 roku pod jego kierownictwem, z udziałem m.in. kmdr. 
Z. Kamińskiego ze Sztabu Generalnego, odbyła się w SMW narada dotycząca 
uzbrojenia na jednostki 912/4 i 5. Głównym problemem okazały się celowniki 
Kołonka, które kierowały armatami na dziobie i rufie okrętu. SMW miała 
zmagazynowane 4 armaty AK-230 przeznaczone na te dwa okręty, ale bez 
celowników optycznych. Takie urządzenie, lecz tylko do pojedynczej armaty, 
miała w magazynie służba uzbrojenia MW z przeznaczeniem do CSSM 
w Ustce. Drugą taką Kołonką dysponowała WSMW. Można je było, 
jak zaproponowano w czasie narady, zainstalować czasowo na okrętach „912”. 
Po przedyskutowaniu także innych wariantów zdecydowano się (jednogłośnie) 
na rozwiązanie montażu na obydwu jednostkach armat AK-230 na dziobie 
i rufie z pojedynczą Kołonką. Po otrzymaniu urządzenia MR-104 ze Związku 
Radzieckiego, SMW miała zdemontować pojedyncze Kołonki z okrętów, 
instalując w ich miejsce odpowiednie, a pojedyncze Kołonki przekazać 
do WSMW i CSSM. Rozpatrywano także wariant tymczasowego montażu 
armaty morskiej 2M-3M zamiast AK-230. Nie zdecydowano się jednak na to 
rozwiązanie z powodu braku do nich silników na prąd zmienny wraz 
z rozrusznikami, które mogły wykonać Zakłady w Tarnowie, ale dopiero 
w czwartym kwartale 1967 roku77.

Na dokumencie znajduje się dekretacja: „TK (ob. Czyż) pr. zorganizować 
naradę z udziałem przedstawicieli: stoczni, służby technicznej SSTiU, 124 RPW, 
Zakładów Remontowych MW, CBKO-2, celem zaproponowania konkretnego 
rozwiązania w świetle ostatnich wypowiedzi CBKO-2. Sugeruję postulować 
na naradzie zamontowanie obu dział, z tym, że jedno z nich (dziobowe) 
podłączyć do współpracy z Kołonką”78.

Wspomniana narada w SMW odbyła się 23 czerwca 1967 roku z udziałem 
wspomnianych stron. Ustalono w jej trakcie dwie wersje montażu wspomnianego 
uzbrojenia. Pierwsza postulowała zamontowanie na okręcie „czwartym” i „piątym” 

76 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 148, Pismo 6BOP nr 0734 z 17.05.1967 r.
77 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 47-48, Notatka służbowa z narady odbytej w SMW w dniu 

8.06.1967 r. (Pismo SSTiU MW nr 01227 z 15.06.1967 r.).
78 Ibidem.

190



OKRĘTY PATROLOWE PROJEKTU „912” ZBUDOWANE W STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ...

armat dziobowych AK-230 wraz z urządzeniem Kołonka 1. Armatę rufową 
zakonserwowaną, w opakowaniu fabrycznym, miano przekazać razem 
z jednostką. Drugi wariant sugerował instalację na tych okrętach odpowiednich 
Kołonek, wymontowanych z jednostek projektu „770D” (średnich okrętach 
desantowych budowanych w tym czasie w Stoczni Północnej), a na ich 
miejsce zainstalowanie Kołonki 1. Dyrektor SMW przedstawiając te warianty 
szefowi STiU MW, przyjęte w czasie narady, zaproponował, aby do realizacji 
przyjąć alternatywę numer jeden79.

Kmdr Henryk Romanek za najbardziej odpowiednie rozwiązanie uznał 
wariant drugi, pozwalający na zamontowanie przyrządów celowniczych 
z okrętów projektu „770D”. Przypominał on szefowi STiU MW, że oprócz 
niekompletności armat, brakowało również podnośników mechaniczno- 
-elektrycznych do stacji hydrolokacyjnych MG-11. „Wobec konieczności 
wykonywania na okrętach zadań szkoleniowych nakazanych przez Dowództwo 
Marynarki Wojennej - napisał dowódca MBOP - oraz planowych zadań 
w ochronie granicy, Dowództwo Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza stoi 
na stanowisku przyjęcia do służby okrętów kompletnych. (...) W zaistniałej 
sytuacji - kontynuował kmdr Romanek - proszę o spowodowanie zamontowania 
na okrętach 912/4 i 5 urządzeń celowniczych podwójnych z okrętów typu 770 
oraz przyspieszenie dostawy podnośników mechaniczno-elektrycznych do stacji 
MG-11, względnie wydanie ich z zapasów Marynarki Wojennej”80.

Odpowiedzi kmdr. Romankowi, na jego żądania, udzielił kadm. Ludwik 
Janczyszyn, pełniący wówczas obowiązki dowódcy MW. Admirał informował, 
że „...armaty zainstalowane na okrętach typu 770 są produkcji 1964 roku 
i przyrządy nr 5 i 6 nie mogą być użyte do ukompletowania armat przezna
czonych do montażu na jednostkach 912/4 i 5. Do chwili otrzymania z importu 
urządzeń MR-104 na okrętach 912/4 i 5 zostanie zainstalowana jedna armata 
AK-230 z urządzeniem „Kołonka I”. Druga armata zostanie czasowo 
zdeponowana w magazynie i montaż jej nastąpi wraz z urządzeniem 
MR-104”81. Dowódca MW zakomunikował także i to, że MW nie posiada 
podnośników mechaniczno-elektrycznych MG-11, a ich dostawa przez Rosjan 
została potwierdzona dopiero w czwartym kwartale 1967 roku lub pierwszym 
1968 roku. Wobec braku, ich montaż nastąpi dopiero po otrzymaniu dostaw.

Było to rozstrzygające ustalenie, nie tylko z tego powodu, że udzielił go 
dowódca MW, ale które wpłynęło, jak się później okazało, na dalszą historię 
tych dwóch okrętów. Mimo oczekiwań i zapowiedzi na okrętach projektu „912” 
nie zamontowano MR-104 „Ryś”, a to ostatecznie przekreśliło plany 
zainstalowania na okrętach 912/4 i 912/5 rufowej armaty AK-230. 
To prowizoryczne rozwiązanie przez cały czas ich służby niestety trwało.

79 AMW, sygn., 3540/75/6, k. 60, Pismo SMW nr 0231 z 1.07.1967 r.
80 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 178, Pismo MBOP nr 01101 z 28.07.1967 r.
81 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 162, Pismo SSTiU nr 01604/Uzbr. z 8.08.1967 r.
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Rozliczenia budowy okrętów

Jak zaznaczono wcześniej, koszt budowy jednego okrętu określono 
na około 40.000.000 złotych. Łatwo więc wyliczyć, że budżet na ich budowę 
wynosił ok. 200 milionów złotych, Była to olbrzymia kwota. Ale czy była ona 
ostateczna? Na to pytanie można było odpowiedzieć dopiero po zakończeniu 
budowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego było podstawą do 
„ostatecznego rozliczenia kosztu budowy jednostki”82. Rozliczenie tych 
kosztów kmdr Romanek powierzył komisji, którą powołał 1 grudnia 1965 roku. 
Jej przewodniczącym został kmdr ppor. Czesław Trojanowski, a w jej skład 
wchodzili jeszcze: kmdr. ppor. Zbigniew Smal i Kazimierz Sosnowski, kpt. 
mar. Władysław Orzechowski oraz pracownicy Irena Rumpca i Eugeniusz 
Hajduk. Jej zadaniem było, w oparciu o całość dokumentów udostępnionych 
przez SMW, rozliczyć koszty budowy prototypu i ustalić, zgodnie z umową 
wynikowy koszt budowy tego okrętu83.

Koszty podane przez SMW wynosiły kwotę 61.832.253 zł., jednak po ich 
analizie przez komisję zostały pomniejszone o 476.811 złotych. Koszt budowy 
OP-301, który komisja przyjęła wynosił 61.355.442 złote84. Niestety nie były to 
ostateczne wydatki na jego budowę, gdyż należało jeszcze opłacić prace, które 
Komisja Odbiorcza WOP określiła następująco: „...dla uzyskania normalnego 
funkcjonowania okrętu niezbędnym jest wykonanie prac uzupełniających 
wyszczególnionych w odrębnych wykazach załączonych do niniejszego 
protokołu. Koszt wykonania i prac uzupełniających zostanie skosztorysowany 
i opłacony w 1966 r85.

Kwoty tej nie udało się niestety ustalić.
Cena na okręty 912/2 i 912/3 ustalona została także umowami: nr 95/Tech/66 

z 18 maja 1966 roku oraz nr 96/Tech/66 z 5 lipca 1966 roku. Zamawiający te 
okręty Szefostwo Służb Technicznych i Uzbrojenia MW zaproponowało 
a SMW przyjęła zapis określający, że każdy z okrętów „Zostanie przekazany 
po cenie 51.000.000 zł. ustalonej w trybie Uchwały 2/61 Rady Ministrów. 
W przypadku zmiany cen materiałów, mechanizmów lub robocizny w okresie 
ważności umowy, nowe zmienione ceny zostaną wprowadzone od chwili ich 
wprowadzenia w życie”86.

Mimo, że „Wykonawca” umowę podpisał, to w maju SMW wystąpiła 
z wnioskiem do „Zamawiającego” o zmianę ceny zbytu tych jednostek, każdej 
o kwotę 2.765.314 złotych. Pismo podobnej treści zostało wysłane pod koniec 

82 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 122-124, Protokół zdawczo-odbiorczy okrętu patrolowego „OP-301".
83 Ibidem, sygn., 3540/75/3, k. 38, Zarządzenie zastępcy dowódcy WOP d/s morskich nr pf 74 

z 1.12.1965 r.
84 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 51, Protokół pokontrolny w sprawie ustalenia kosztów wynikowych 

związanych z budową okrętu patrolowego OP-301.
85 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 122-124, Protokół zdawczo-odbiorczy okrętu patrolowego „OP-301'' 

oraz sygn., 3540/75/4, k. 50, Pismo SSM WOP nr 060 z 12.01.1966 r.
86 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 95 i 282, Umowa nr 95/Tech/66 oraz Umowa nr 96/Tech/66.
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sierpnia 1966 roku także do Zespołu Wojskowego przy Komisji Planowania 
Rady Ministrów. W jego efekcie szef Zarządu VII Sztabu Generalnego WP gen. 
bryg. Edward Pfeffer zakomunikował szefowi STiU MW, że wyraża zgodę 
na dokonanie dopłat w tej wysokości z tytułu różnicy kosztów produkcji. 
Dopłaty tej należało dokonać ze środków finansowych MW przeznaczonych 
na zakup uzbrojenia w 1966 roku87.

Po dofinansowaniu cena każdej z tych jednostek wynosiła 53.765.314 zł.
Na pozostałe dwa okręty ceny zostały także ustalone w umowach na ich 

budowę w wysokości 48.900.000 złotych za każdy. Jednak na okręt „piaty” 
zmieniono ją do kwoty 48.425.000 złotych88.

Podliczając te wydatki otrzymujemy sumę 266.211.070 złotych, jaką 
na budowę tych pięciu okrętów wydano. Czy były to wszystkie koszty, jakie 
poniesiono? Na pewno nie, gdyż należało opłacić jeszcze, chociażby prace 
na okręcie prototypowym, ujęte w wykazie prac uzupełniających. Budżet 
przekroczono znacznie, bo aż o 66 milionów złotych, czyli o około 33%. 
A przecież mogły być one jeszcze wyższe, gdyby realizowano ściśle projekt 
i zamontowano wszystkie urządzenia, jakie miały się na tych okrętach znaleźć. 
Należy także uwzględnić koszty budowy „Ośrodka 912” w kwocie 19.729.000 
złotych89. Aczkolwiek te środki posłużyły do rozwoju SMW, a tym samym zostały 
zainwestowane w miejsca pracy, z których korzystano przez długie jeszcze lata.

Jakie to były okręty?

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

Najnowszą konstrukcją był okręt projekty „912”, których Stocznia MW 
wybudowała w latach 1965-1968 pięć. Była to jednostka dobrze uzbrojona 

87 Ibidem, sygn., 3540/75/4, k. 18, 20-21, 123, 268, Notatka służbowa (Pismo SMW nr 0200 
z 24.05.1966 r.), Wniosek (zał. do pisma), Pismo SMW nr 0327ZEH z 24.08.1966, Pismo Szt. 
Gen. Zarząd VII nr 01150/VII bez daty.

88 Ibidem, sygn., 3540/75/6, k. 84-88, 92-96, 170-172, Umowa nr l/Tech/67 z 22.03.1967 r„ 
Umowa nr 2/Tech/67 z 30.03.1967 r., Protokół rozbieżności nr 1 do umowy nr 2/Tech/67.

89 Ibidem, sygn., 3540/75/3, k. 27, Pismo SMW nr 0194 z 24.06.1965 r.
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(działa AK-230). Ze wzgłędu na bogate wyposażenie, jak i przystosowanie 
do działań w warunkach skażeń promieniotwórczych, była ona dostosowana 
głównie do zadań wykonywanych głównie na rzecz Marynarki Wojennej, a nie 
ochrony granicy. Okręt posiadał dwa silniki o łącznej mocy 5000 KM, 
co jednak nie przekładało się na zwiększoną szybkość (V max wynosiła 25 w). 
Źle zaprojektowane linie konstrukcyjne kadłuba powodowały, że przy szybkości 
CŃ30, przed dziobem okrętu tworzył się wielki wał wodny, stwarzający duży 
opór. Często mówiło się, jak szedł zespół okrętów projektu „912” szybkością 
cała naprzód, to rozhuśtane zostało całe Morze Bałtyckie.

Reasumując te rozważania oraz biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy 
okrętów MBOP przygotowanych do wykonywania zadań w ochronie granicy 
i sprawowania nadzoru w Polskiej Strefie Rybołówstwa Morskiego, to uważam, 
że najlepiej przystosowany do tych zadań była jednostka projektu „902”- 
stwierdził kmdr Siwek90 91.

Podsumowanie

Okręty patrolowe projektu „912” były nowoczesnymi jednostkami, dobrze 
uzbrojonymi i wyposażonymi. Także w aparaturę do obrony załogi przed bronią 
masowego rażenia. Mogły one pływać (działać) w warunkach użycia broni 
chemicznej oraz skażenia promieniotwórczego. Niestety miały również wady 
i rozwiązania „prowizoryczne”, które okazały się niezwykle trwałe. Były one 
drogim nabytkiem Wojsk Ochrony Pogranicza. Za wydane na ich budowę środki 
finansowe można było wybudować kolejną serię (dziewięciu) bardziej przydatnych 
do ochrony granicy morskiej okrętów patrolowych projektu „902” w Stoczni 
Północnej. Nie to było wówczas najważniejsze. Polska realizowała ambitny plan 
budowy statków i okrętów. Dlatego trzeba było zainwestować w Stocznię 
Marynarki Wojennej, aby mogła ona dołączyć do grona stoczni budujących okręty 
zaawansowane technologicznie. A w konsekwencji, aby lepiej zostały wykorzystane 
moce produkcyjne stoczni zlokalizowanych na wybrzeżu gdańskim. Zapewne plan 
ten się powiódł. Pozwolił SMW stać się trzecią, co do wielkości, stocznią budująca 
nowoczesne okręty, także dla zagranicznych armatorów.

Pięć okrętów „912” pozwoliło na budowę dla Marynarki Wojennej serii 
zmodernizowanych okrętów projektu „912M” - ośmiu dużych ścigaczy okrętów 
podwodnych. Dla WOP były to jedyne okręty tej klasy. Zgodnie z planem, 
miały one pływać 25 lat i odejść ze służby w ochronie morskiej granicy Polski 
w latach 1990-1993. W tej służbie, dzięki swym załogom, trwały znacznie 
dłużej, bo ponad trzydzieści, a dwa ostatnie SG-323 (912/3) i SG-325 (912/5) 
odpowiednio: trzydzieści dziewięć i czterdzieści jeden lat.

90 CN - cała naprzód.
91 L. Siwek, Wspomnienia ze służby wojskowej pod biało-czerwoną banderą z zielonym otokiem 

(lata 1954-1992), Gdańsk styczeń 2010, s. 9-10, maszynopis ofiarowany autorowi.
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Tabela 1

Dane taktyczno-techniczne okrętów patrolowych projektu „912”

Parametry Jedn. 
miary

Parametry

według projektu OP-301

Wyporność standardowa t 214,4 208

Wyporność normalna t 225,6 220

Wyporność pełna t 236,8 232

Długość całkowita m 41,35 41,34

Długość miedzy pionami m 38,7 38,68

Szerokość całkowita m 6,3 6,2

Szerokość na owrężu m 6,1 6,08

Wysokość boczna m 3,45 3,45

Zanurzenie przy wyporności standardowej m
dziób 1,7 
rufa 2,26

1,7
2,26

Zanurzenie przy wyporności pełnej m
dziób 1,85 
rufa 2,24

1,85
2,42

Stateczność do stanu morza o 6 7

Niezatapialność jednoprzedzialowa

Szybkość na próbach węzły 23 25
Zasięg pływania max przy szybkości ekonomicznej 
600 obr/min (przy 24,3 tonach paliwa) Mm ? 855

Zasięg pływania przy nominalnej 750 obr/min Mm 600 622

Zasięg pływania przy szybkości max 780 obr/min Mm 470 470

Stan załogi osób 26 28

Uzbrojenie:
Działa typu AK 230 kal. 30 mm szt. 2 2

Wyrzutnie bomb głębinowych szt. 2 2

Bomby głębinowe B 1 szt. 12 12

Miny morskie t. AMD 1000 szt. 4 4
Świece dymne MDS szt. 6 6

Zapas paliwa t. 21,7 24,5

Zużycie paliwa na max. prędk. 750 obr./min. kg/h ? PS 410,9
LS 382,8

Zapas słodkiej wody t. 5 5 = 12 dób

Zużycie paliwa kg/godz 280 280

Moc silników nomin. KM 2 x 2200 2 x 2200

Moc silników max. KM 2x2500 2 x 2500

Moc całkowita prądnic kVA 3x40 3x40

Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn., 3540/75/6, k. 13-22 i 122-124, sygn., 3540/75/8, k. 47-57.
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Tabela 2

Urządzenia okrętów patrolowych projektu „912”

Nazwa urządzenia (podzespołu)
Numer burtowy okrętu

według projektu OP-301
OP-303

324
325

Silniki główne (2 szt.) 40DM 40DM 40DM
Agregaty prądotwórcze (3 szt.) 40YDZ 40YDZ 40YDZ

Sprężarki (2) EK2-150; 
HAMWORTHY

EK2-150; 
HAMWORTHY

EK2-150; 
HAMWORTHY

Śruby okrętowe trzyskrzydłowe 2 2 2

Kompas magnetyczny 2 x UKPM-2M
1 x UKPM-1M

2 x UKPM-2M
1 x UKPM-1M

2 x UKPM-2M
1 x UKPM-1M

Żyrokompas (1) GIRIA MK GIRIA MK GIRIA MK
Echsonda (1) SP402R SP402R SP402R
Log(l) ŁG-4 SAL 24 ŁG-4
Radionamiernik (1) ARP-5OR APR-5OR APR-5OR
Artyleria AK-230 2 2 1
Urządzenie do kierowania ogniem art. MR-104 Ryś Kołonka II Kołonka I
Wyrzutnie bomb głębinowych 2 2 2

Radiostacje (3)
R-609M 
1414/3 

FM-302/I

R-609M 
1414/3 

FM-302/I

R-609M 
1414/3 

FM-302/I
Nadajnik (1) R-647 R-647 R-647
Odbiornik (1) WOLNA K WOLNA K WOLNA K
Rozgłośnia konc.-dyspozycyjna KASZTAN KASZTAN KASZTAN
Reflektor (1) MSŁP-45/2 MSŁP-45/2 MSŁP-45/2
Reflektor (1) ŁUCZ ŁUCZ ŁUCZ
Stacja radiolokacyjna: REJA REJA RM-231
Stacja radiolokacyjna: NICHROM NICHROM 0
Stacja hydrolokacyjne MG-11 MG-11 MG-11
Aparatura rozp.skażeń (1) KDU-2 KDU-2 KDU-2M

Schrony gazoszczelne (4)

pom. załogi, 
pom. CRM, 
pom. CA, 

pom. kabiny nawig. 
i sterówki

pom. załogi, 
pom. CRM, 
pom. CA, 

pom. kabiny nawig. 
i sterówki

pom. załogi, 
pom. CRM, 
pom. CA, 

pom. kabiny nawig. 
i sterówki

Urządzenie filtrowentylacyjne (1) 
wydajność: 200m3/h 200m3/h 200m3/h

Typ filtrów (2) MG-2 MG-2 FP-lOOu
System spłukiwania okrętu z hydrantów ppoż. z hydrantów ppoż. z hydrantów ppoż.
Winda kotwiczna KBK-1Z KBK-1Z KBK-1Z
Typ kotwic (2) HALLA HALLA HALLA
Tratwy ratunkowe 3 3 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn., 3540/75/6, k. 13-22 i 122-124 oraz sygn., 3540/75/8, k. 12-23.
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Tabela 3

Nazwy okrętów projektu „912” i inne dane

Lp. Numer 
budowy

Termin 
wykonania

Pierwsza 
nazwa

Kolejna 
nazwa

Położenie 
stępki

Wodowanie 
kadłuba

Gotowość 
do 

przekazania
Przekazanie 

WOP
Cena 

okrętu
Pierwszy 
dowódca

Ostatnie 
spuszczenie 

bandery

1 912/1 15.12.1965 OP-301 321 
FALA 20.07.1964 29.04.1965 20.12.1965 24.12.1965 61.355.442 por. mar Grzegorz 

MAZUR 14.06.1996

2 912/2 15.07.1966 OP-302 322 
SZKWAŁ 2.01.1965 27.11.1965 3.08.1966 30.08.1966 53.765.314 kpt. mar Tadeusz 

RUDKO 10.09.1997

3 912/3 15.10.1966 OP-303 323 
ZEFIR 1.09.1965 9.04.1966 24.11.1966 15.12.1966 53.765.314 kpt. mar Stanisław 

KRAWCZYK 14.06.2006

4 912/4 15.12.1967 324 324 
ZORZA 12.04.1966 14.09.1966 11.10.1967 30.11.1967 48.900.000 kpt. mar. Jerzy 

WROŃSKI 6.04.1999

5 912/5 15.12.1967 325 325 
TĘCZA 15.03.1966 28.12.1966 9.12.1967 28.12.1967 48.425.000 por. mar Stanisław 

ZYGARLICKI 18.03.2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn, 3540/75/8, k. 12-23 i 47-57; sygn., 3540/75/6, k. 13 22, 122-124 i 128-139.
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Mgr Jan TYMIŃSKI

SERIA Z KOTWICZKĄ
OFICYNY WYDAWNICZEJ FINNA 

JAKO PRZYKŁAD POPULARYZACJI WIEDZY 
O POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania historią 
Polskiej Marynarki Wojennej. Dotyczy to głównie czasów 

przedwojennych oraz okresu drugiej wojny światowej. Świadczy o tym m.in. 
fakt coraz większej ilości publikacji książkowych poświęconych najróżniejszym 
zagadnieniom dotyczącym czy to historii powołania samej Marynarki w roku 
1918, czy też jej rozbudowie i strukturze. Coraz częściej z wielu ukazujących 
się na rynku wydawniczym publikacji książkowych poświęconych jest 
biografiom (choć te jak wiadomo w stopniu niewystarczającym), 
wspomnieniom, pamiętnikom i relacjom osób związanych z Polską Marynarką 
Wojenną1.

Znakomitym przykładem takiego stanu rzeczy jest Oficyna Wydawnicza 
Finna, założona i kierowana przez Andrzeja Rybę, historyka, wydawcę 
i pasjonata spraw wojenno-morskich2. Wydawnictwo to od siedemnastu lat 
wydaje książki poświęcone m.in. sprawom morskim, dotyczącym głównie 
okresu drugiej wojny światowej. Książki publikowane przez Finnę wydawane 
są w ramach serii, z których najbardziej znaną jest „Seria z Kotwiczką”3. Liczy 

1 Jan Kazimierz Sawicki, Zagadnienia biografistyki kadr morskich Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] 
Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. III, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 2002, s. XI i n.; 
Zbigniew Machaliński, Rola badań biograficznych nad poznaniem historii polskiej Marynarki 
Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 2005 nr 20, s. 13-21; Zob. też wstęp do książki Władysława 
Mazura, Wyspy ostatniej nadziei, Rzeszów 1987, autorstwa Jerzego Pertka gdzie omówiona 
została literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa dotycząca Polskiej Marynarki Wojennej, s. 3-10.

2 Na własne oczy : z Andrzejem Rybą, założycielem Oficyny Wydawniczej Finna, rozm. Tomasz 
Falba, Czesław Romanowski, „Nasze Morze”, 2012 nr 3, s. 19-23.

3 Wydawnictwo to w swej ofercie proponuje ponadto książki w ramach takich serii jak „Seria 
napoleońska” w ramach której wydawane są książki poświęcone epoce napoleońskiej oraz 
,/Złota Seria” w ramach której ukazują się książki, które stały się klasyką literatury historycznej.
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ona w tej chwili już ponad 50 tomów4, co czyni z niej największą serię 
książkową poświęconą tematyce wojenno-morskiej w Polsce po roku 19895. 
Kluczem do powstania poniższego zestawienia była chęć przedstawienia tylko 
tych książek wydanych w ramach „Serii z Kotwiczką”, które w całości 
poświęcone zostały Polskiej Marynarce Wojennej.

Wydawnictwo to współpracuje m.in. z Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni, które pomaga wydawcy w kwestii spraw autorskich, redakcyjnych, 
a sami pracownicy Muzeum Marynarki Wojennej częstokroć umieszczają 
w poszczególnych książkach fachowe przedmowy czy komentarze. Z kolei 
Urząd Miejski w Gdyni wspomaga często finansowo wydanie niektórych 

4 http://finna.com.pl [dostęp 18.03.2013].
5 Zwłaszcza, że w roku 1993 zakończyło działalność Wydawnictwo Morskie, które z powodzeniem 

wydawało książki poświęcone m.in. sprawom wojenno-morskim w ramach takich serii jak: 
„Historia Morska”, „Wojny Morskie” i „Miniatury Morskie”. Seria „Historia Morska” Wydawnictwa 
Morskiego nie była numerowana (podobnie jak obecnie Seria z Kotwiczką) i ukazywała się 
nieregularnie w latach 1975-1992, zawierała zaś szereg fundamentalnych prac nie tylko z jej 
dziedziny tytułowej, ale nawet ogólnej historiografii światowej. W ówczesnych czasach wyróżniała 
się publikowaniem znacznej liczby autorów zagranicznych, przykładowo: Ph. Dollingera, Dzieje 
Hanzy (1975); F. Braudela, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1-2 
(1976-1977); F. Braudela, F. Coarellego i M. Aymarda, Morze Śródziemne. Region i jego dzieje 
(1982); C. R. Boxera, Morskie imperium Holandii 1600 - 1800 (1980)', J. H. Perry’ego, Morskie 
imperium Hiszpanii (1983); J. G. Da Silvy, Morskie dzieje Portugalczyków (1987); źródłowe 
R. Hakluyta, Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików (1988); Th. Heyerdahla, Z kontynentu 
na kontynent (1984). Z polskich prac - obok aż czterech E. Kosiarza - warto wymienić: 
J. Lipińskiego, Druga wojna światowa na morzu (1976); T. Łoposzki, Tajemnice starożytnej 
żeglugi (1977) i Starożytne bitwy morskie (1992); W. J. Urbanowicza, Transatlantyki (1978); 
Historię Gdańska pod red. nauk. E. Cieślaka (t. 1 1978, t. 2 1982, t. 3 cz. 1-2 1993) i tegoż 
W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego (1987); S. Gierszewskiego, Wisła w dziejach 
Polski (1982); J. W. Dyskanta, Konflikty i zbrojenia morskie w latach 1920-1939 (1983); 
W. Głowackiego, Dzieje jachtingu światowego (1983) i Dzieje żeglarstwa polskiego (1989); 
M. Komaszyńskiego, Jan III Sobieski a Bałtyk (1984); M. Boguckiej, Gdańscy ludzie morza 
w XVI-XVIII w. (1984): J. Gozdawy-Gołębiowskiego, Od wojny krymskiej do bałkańskiej (1985); 
W ramach serii „Wojny Morskie” wydano trzynaście książek na przestrzeni lat 1972-1990 
takich jak: A. Perepeczko, Bój o Atlantyk (1972), Ibidem, Wojna za kręgiem polarnym (1973), 
Ibidem, O panowanie na Morzu Śródziemnym (1974), E. Kosiarz, Bałtyk w ogniu (1975, wyd. 2 1985), 
D. Macintyre, Pogromca U-bootów (1977), A. Perepeczko, Komandosi w akcji (1978, wyd. 2 1982), 
A. Roplewski, Rybacy w cieniu krążowników (1978), A. Perepeczko, Od Mers El-Kebir 
do Tulonu (1979), E. Kosiarz, Salwy nad Zatoką (1980), D. Howarth, Szetlandzki autobus (1981), 
Z. Flisowski, Bitwa Jutlandzka (1981), T. M. Gelewski, Bitwa na Morzu Jawajskim (1984), 
A. Perepeczko, Coronel i Falklandy (1990). W ramach serii „Miniatury Morskie” w latach 
1958-1978 wydano blisko 200 broszurowych książeczek poruszających szeroko pojętą tematykę 
morską. W obrębie serii wyróżniono kilka podserii takich jak: Dziwy morza, Epizody wojen 
morskich, Epizody z dziejów żeglugi, Polskie okręty wojenne w latach 1920-1945, Pod 
korsarską banderą Polskie tradycje morskie, SJ-2000, SOS, która wydawana była w zeszytowym 
formacie tzw. „duże” Miniatury, Żeglarze siedmiu mórz, Kontynuacja. W 2007 roku została 
seria ta wznowiona nakładem Wydawnictwa VIK. Do dziś ukazało się 12 tomików, które 
nawiązują wielkością i szatą graficzną do poprzednich ukazujących się przed laty zeszytów. 
Szerzej na temat Wydawnictwa Morskiego zob. Danuta Litwin-Kruszczyńska, Z dziejów 
Wydawnictwa Morskiego (1951-1993), „Nautologia”, 2009 nr 146, s. 102-104.
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publikacji. Patronami medialnymi wydawanych przez Finnę książek są m.in. 
Program Pierwszy Polskiego Radia, TVP Historia, TVP 2, takie pisma jak 
„Nasze Morze”, „Odkrywca”, „Militaria XX wieku” czy też znane portale 
internetowe Wirtualna Polska, konflikty.pl, historia.org.pl. i II wojna światowa. 
Przedstawione poniżej książki są często recenzowane i omawiane na łamach 
fachowych periodyków i portali internetowych związanych z problematyką 
wojenno-morską6.

Poniższe zestawienie zaprezentowane zostało w postaci bibliografii adnotowanej. 
Prezentowane książki oprócz uproszczonych opisów biblio-graficznych zawierają 
krótkie omówienie zawartości danej pozycji, co umożliwia zainteresowanym 
osobom na wstępne zapoznanie się z treścią przedstawionych książek.

ZESTAWIENIE KSIĄŻEK

Moja wojna: wspomnienia ostatniego dowódcy ORP „Dzik” / Andrzej Kłopotowski, 
Finna, Gdańsk 2002,119 s„ ił. (Seria z Kotwiczką)

Na książkę tę składają się wspomnienia kmdr. Andrzeja Kłopotowskiego 
urodzonego 8 września 1917 roku na Kaukazie. Warto przypomnieć, że autor 
tej pracy jest Kawalerem Orderu Virtuti Militari V kl. Ponadto dwukrotnie 
odznaczony został Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim z trzema 
okuciami, brytyjskim Distinguish Service Cross i norweskim Medalem 
za Narwik. Swoje wspomnienia zebrał i przedstawił w 4 częściach (Z Torunia 
na okręty podwodne7, Malta8, Koledzy ze ścigaczy9, W cywilu10) poprzedzonych 

6 Walter Pater, Wspomnienia Komandora Pławskiego [recenzja], „Przegląd Morski”, 2003 nr 11, 
s. 75-82; Andrzej Nitka, Fala za falą... Wspomnienia dowódcy ORP „Piorun” [recenzja], 
„Okręty Wojenne”, 2005 nr 1, s. 80; Piotr Cichoracki, Admirał [recenzja], „Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka”, 2005 nr 2, s. 275-277; Zofia Rychel, Książka Sławomira Łanieckiego 
o kmdr. Bolesławie Romanowskim [recenzja], „Biuletyn Historyczny”, 2005 nr 20, s. 282-289; 
Idem, Książka Sławomira Łanieckiego pt. „Komandor Bolesław Romanowski” w opinii Zofii 
Rychel - córki bohatera utworu, „Przegląd Morski”, 2005 nr 6, s. 87-[96]; Bogdan Zalewski, 
Marcin Graczyk - Admirał Świrski [recenzja], „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, 2010 z. 48, 
s. 161-162; Wydawane książki z serii z kotwiczką były często omawiane na łamach miesięcznika 
„Nasze Morze” - od kwietnia 2012 roku pismo nie ukazuje się. Niektóre z wydawanych książek 
recenzowane są na portalu konflikty.pl.

7 Podrozdziały: Szkoła Podchorążych, Szkolenie dowódców okrętów podwodnych, Kilka słów 
o wyższości podwodników nad nawodniakami.

8 Podrozdziały: Malta. Trochę historii małego kraju w wielkiego narodu, Niezwykła akcja 
polskiego okrętu podwodnego - atak na Navarino, Na huśtawce życia i śmierci. Sokół kontra 
Luftwaffe, Nienapisana historia Dzika, Do ostatniego cudzoziemca, Wbrew rozkazom sokół. 
Morze i... kobiety, Toto czyli „pirat polacco”, Walcząca 10. Flotylla Okrętów Podwodnych, 
Pożegnanie z Maltą - nowe życie, Kobiety, kobiety, Służba na okrętach podwodnych podczas 
drugiej wojny światowej, Koniec wojny.

9 Podrozdziały: Gienio Wiślicki i jego „S-2”, Wspomnienia Andrzeja Jarczewskiego.
10 Podrozdziały: Na obczyźnie, Euforia powrotu - rok 1990, Kapituła orderu yirtuti militari, 

Marynarz - zawód na całe życie.
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przedmową napisaną przez kadm, w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza. 
Wspomnienia zamyka sprawozdanie z patrolu na morzu Śródziemnym, 
przedstawione dokładnie według dziennika działań okrętu. Książka zatytułowana 
została „Moja wojna”, ale opisane w niej wydarzenia z życiorysu kmdr. 
Kłopotowskiego sięgają czasów odleglejszych, czasów młodości, okresu 
studiów w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Na opowieści 
te składają głównie jednak wspomnienia ze służby na poszczególnych okrętach 
podczas wojny. Zaczynając od sierpnia 1939 roku, gdzie jako drugi oficer 
torpedowy na pokładzie ORP „Błyskawica” opuścił Polskę, by dalej służyć 
w Polskiej Marynarce Wojennej ale już walczącej u boku aliantów na zachodzie 
początkowo na „Błyskawicy”, a następnie na ORP „Wilk” jako oficer 
nawigacyjny, na ORP „Sokół” jako oficer torpedowy oraz na ORP „Dzik” jako 
zastępca dowódcy. W książce zamieszczono również 36 fotografii dokumentu
jących przebieg służby Kłopotowskiego pochodzące ze zbiorów autora oraz rzut 
boczny i górny ORP Dzik.

Fala za falą... Wspomnienia dowódcy ORP „Piorun” / Eugeniusz Pławski, 
Finna, Gdańsk 2003, 449 s., U. (Seria z Kotwiczką)

Książka ta jest zapisem wspomnień Eugeniusza Pławskiego11 jednego 
z najbardziej znanych i zasłużonych oficerów Polskiej Marynarki Wojennej. 
Eugeniusz Józef Pławski urodził się 26 marca 1895 r. w Noworosyjsku na Kaukazie 
w rodzinie oficera carskiego, tam też spędził dzieciństwo. Następnie ukończył 
Korpus Kadetów w Chabarowsku oraz Morski Korpus w Petersburgu. W czasie 
pierwszej wojny światowej służył we Flocie Czarnomorskiej. W roku 1918 
powrócił do Polski i wstąpił do nowo tworzonej Marynarki Wojennej. 
Po ukończeniu specjalistycznych kursów związanych z bronią podwodną 
we Francji wyznaczony został na dowódcę ORP „Żbik”. Następnie od 1 grudnia 
1932 r. został dowódcą dywizjonu okrętów podwodnych, a 9 lipca 1936 r. 
został szefem broni podwodnych Kierownictwa Marynarki Podwodnej. 
Wybuch wojny zastał Pławskiego w Paryżu. We wrześniu 1939 r. skierowany 
został do Polskiej Misji Wojskowej w Londynie. Początkowo pełnił służbę 
w Kierownictwie Uzupełnień Floty. Dowodził niszczycielami OF „Ouragan” 
i ORP „Piorun”. Tym drugim podczas słynnej akcji przeciw pancernikowi 
Bismarck. Pełnił również funkcję attache przy polskim poselstwie w Sztokholmie. 
Od 15 maja 1943 do 1 lutego 1944 dowodził krążownikiem ORP „Dragon”. 
Do końca wojny zajmował stanowisko szefa sztabu Komendy Marynarki 
Wojennej w Londynie. Po zakończeniu wojny zamieszkał w Kanadzie, gdzie 
zmarł w 1972 r. W wielkim skrócie te wydarzenia składają się na treść 
prezentowanej tu książki. Wspomnienia z bogatego życia kmdr. Pławskiego 
ujęte zostały w 20 rozdziałów (Przodkowie, Dzieciństwo, Moja służba 

11 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 1996, s. 412-413.
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w rosyjskim lotnictwie morskim, Polacy na Morzu Czarnym. Rok 1917 i 1918 
(Rewolucja Rosyjska), Powrót do Polski, Początki Polskiej Marynarki 
Wojennej, Toruń. Marsz do morza w 1920 roku, Admiralska inspekcja, Rok 
1924, Sąd marynarski, Rok 1925 - kanonierki, Podwodnicy w Tulonie - 1925 r., 
Rok 1928. Znów w Tulonie, Szkolenie podwodników we Francji - ciąg dalszy, 
Okręty podwodne. Z Francji do Polski, W służbie lądowej, Piorun w akcji 
1940-1941, Pościg za Bismarckiem, Znów w konwojach, Kanadyjskie przygody 
polskich komandorów). Przedmowę od wydawcy napisał Andrzej Ryba, 
redaktor wydawnictwa. Wstęp napisany został przez kmdr. por. dr Zbigniewa 
Wojciechowskiego. Książka zaopatrzona została w 78 zdjęć, które pochodzą 
z kolekcji Jerzego Pławskiego, syna komandora oraz fotografii ze zbiorów 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydanie książki współfinansowane 
zostało przez Urząd Miejski w Gdyni.

Komandor Bolesław Romanowski / Sławomir Łaniecki, Finna, Gdańsk 2004, 
397 s., U. (Seria z Kotwiczką)

Autorem niniejszej książki jest Sławomir Łaniecki, absolwent historii 
Akademii Bydgoskiej, dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle. Książka 
„Komandor Bolesław Romanowski” jest swego rodzaju uzupełnieniem książki 
„Torpedy w celu” wspomnień z okresu wojny Bolesława Romanowskiego12. 
Autor w pracy tej przedstawił wspomnienia legendy Polskiej Marynarki 
Wojennej nie tylko z okresu wojny, lecz uwzględnił również okres 
wcześniejszy oraz okres po jej zakończeniu. Na książkę składają się krótkie 
rozdziały Od autora i Od wydawcy, w których Sławomir Łaniecki i Andrzej 
Ryba przybliżają czytelnikom kulisy jej powstania. W kolejnych 5 rozdziałach 
(Dzieciństwo i młodość, W służbie Polskiej Marynarki Wojennej na ORP Wilk, 
Wilk syty i owca cała, Lata chwały i sławy, Lata powojenne - smutna 
rzeczywistość) przedstawiono jego bogatą biografię. 63 ilustracje zamieszczone 
w tej publikacji pochodzą ze zbiorów autora, rodziny Romanowskich 
oraz Tadeusza Kellera. Przedstawiają Bolesława Romanowskiego zarówno 
z młodości jak i służby podczas wojny oraz okresu powojennego. Z bibliografii 
zamieszczonej na stronach 386-396 wynika, że autor przeprowadził kwerendy 
w takich archiwach jak: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, 
Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Archiwum Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Archiwum byłej Wojskowej Służby Wewnętrznej 
w Warszawie, Archiwum Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku, Archiwum

12 Na temat Bolesława Romanowskiego zob. Ewa Madey, Komandor Bolesław Romanowski 
(1910-1968), „Przegląd Morski”, 1984 nr 7-8, s. 94-98; Czesław Ciesielski, Twórcy Polskiej 
Marynarki Wojennej. Uznanie i represje (1918-1946; 1945-1951), Gdańsk 1995, s. 254-266; 
Idem, Romanowski Bolesław, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, suplement I, 
pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1998, s. 252-253; Kadry morskie..., op. cit., s. 422-423; W. Pater, 
Komandor Bolesław Romanowski, „Przegląd Morski”, 2001 nr 3, s. 105-[ 109].
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Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. 
Wydanie książki zostało dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Polski Rejestr Statków oraz Urząd Miasta w Gdyni.

Admirał. Biografia Józefa Unruga / Mariusz Borowiak, Finna, Gdańsk 2005, 
378 s., U. (Seria z Kotwiczką)13

Książka Mariusza Borowiaka poświęcona została w całości postaci Józefa 
Unruga, jednej z najważniejszych postaci polskiej Marynarki Wojennej okresu 
międzywojennego. Mariusz Borowiak urodzony w Gnieźnie w 1964 roku 
to jeden z czołowych marynistów ostatnich lat. Jest autorem kilku książek 
na temat Polskiej Marynarki Wojennej14 oraz wielu artykułów. Praca ta jest 
pierwszą biografią tego trochę zapomnianego admirała15.

Książka ta składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym mającym 
charakter wstępny autor przedstawił posiadłość rodzinną Unrugów. W kolejnych 
sześciu omówione zostały kolejne etapy życia Józefa Unruga: dzieciństwo, 
służba w cesarskiej marynarce niemieckiej w latach 1904-1919, okres służby 
w polskiej Marynarce Wojennej zakończony konfliktem z wiceadmirałem 
Porębskim w 1924 roku, lata 1925-1939 na stanowisku Dowódcy Floty, 
kampania wrześniowa, pobyt w niewoli w latach 1939-1945 oraz czas spędzony 
na emigracji w Wielkiej Brytanii, Francji i Maroku. Dwa aneksy na końcu pracy 
dotyczą dziejów rodziny Unrugów i rodzinnej posiadłości w Siedlcu. 
Na stronach 364-378 zamieszczono bibliografię. Wynika z niej, że Mariusz 
Borowiak pisząc niniejszą książkę korzystał nie tylko z artykułów i opracowań, 
ale również z licznych relacji, rozmów, wspomnień, korespondencji, a przede 
wszystkim ze źródeł archiwalnych krajowych m.in.: Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie, Archiwum Państwowym w Gdańsku, Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Rembertowie, Archiwum Izby Pamięci Jerzego Pertka 
w Poznaniu, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskowego Instytutu 
Historycznego w Warszawie i zagranicznych m.in. Bundesarchiv-Militararchiv 
w Freiburgu, Deutsche Dienststelle w Berline, Instytutu Polskiego i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz U-Boot-Archiv w Cuxhaven.

Wkładka ilustracyjna składa się z około 100 fotografii. Na zdjęciach tych 
przedstawione zostały kolejne etapy biografii J. Unruga, zarówno ze służby 
w marynarce jak i z życia rodzinnego. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych 

13 Książka ta doczekała się drugiego poszerzonego wydania, które zostało wydane przez Oficynę 
Wydawniczą „Altna-Press” w 2009 roku.

14 M.in. Mariusz Borowiak, Mała flota bez mitów, Gdańsk 1999; Idem, Mała flota bez mitów 2, 
Gdańsk 2001; Idem, ORP „Gryf”, Warszawa 2000, Idem, Stalowe drapieżniki. Polskie okręty 
podwodne w wojnie, Gdańsk 2005; Idem, Zapomniana flota Mokrawy, Gdańsk 2006; Idem, 
Westerplatte. W obronie prawdy, Gdańsk 2001; Idem, Plamy na banderze, Warszawa 2007; 
Idem, ORP Wilk, Warszawa 2008.

15Zob. też W. Pater, Admirałowie 1918-2005. Słownik biograficzny, Gdynia 2006, s. 164-166 
gdzie zamieszczono najpełniejsze zestawienie wcześniejszej literatury na temat Józefa Unruga.
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Mariusza Borowiaka i syna admirała Horacego Unruga. W książce przedstawione 
zostały również rzuty boczne okrętów, na których służył Józef Unrug 
w Kaiserliche Marinę oraz tych, które podlegały mu jako Dowódcy Floty 
z okresu międzywojennego.

Wspomnienia / Bogumił Nowotny, Finna, Gdańsk 2006, 274 s., U. (Seria 
z Kotwiczką)

Książka ta jest zapisem wspomnień komandora Bogumiła Nowotnego16. 
Postać ta należy do najbardziej zapomnianych osób związanych z Polską 
Marynarką Wojenną. Składa się ona - tradycyjnie już w przypadku tej serii 
i tego wydawnictwa ze wstępu „Od wydawcy” napisanego przez Andrzeja Rybę. 
Ówczesny dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej kmdr por. dr Sławomir 
Kudela napisał krótki rozdział zatytułowany „Dla czytelników”, w którym 
przedstawił historię powstania książki. Nowotny pozostawił po sobie pamiętniki, 
które zostały odnalezione przez kmdr por. Waltera Patera w Instytucie 
Sikorskiego w Londynie. W 1995 roku trafiły do Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni, a po kilku latach udało się je wydać w ramach Serii z Kotwiczką przez 
gdańskie wydawnictwo Finna. Pamiętnik podzielony jest na 12 rozdziałów, z których 
czytelnicy dowiedzą się o służbie Nowotnego w czasie I wojny światowej 
na okrętach austro-węgierskich m.in. o brawurowej akcji kontrtorpedowca 
„Scharfschiitze” w kanale Corsini. W podrozdziale „Działalność w Polsce 
1918-1933” opisano początki naszej floty, widziane oczyma jej pierwszego 
organizatora. W książce jest też rozdział pt. „33 miesiące na morzu z SMS 
Scharfschiitze”. Jest to publikacja Nowotnego z roku 1918 wydana po raz 
pierwszy w Wiedniu i Lipsku. Opisany jest w niej szczegółowy przebieg służby 
i działań okrętu w oparciu o prowadzony przez autora dziennik zdarzeń. 
W publikacji zamieszczono również biogram Nowotnego autorstwa Sławomira 
Kudeli i Waltera Patera17. Ilustracje opublikowane w książce pochodzą 
ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej, zbiorów prywatnych m.in. Elżbiety 
Chełkowskiej i Waltera Patera. Książka posiada indeksy: osobowy, 
geograficzny, okrętów. Na stronie 253-254 zamieszczono aneks przedstawiający 
stopnie oficerskie w austro-węgierskich siłach zbrojnych i marynarce oraz 
bibliografię. Wydanie książki współfinansowane zostało przez Prezydenta 
Miasta Gdyni.

16 Wcześniej jego wspomnienia z okresu II wojny światowej drukowane były we fragmentach 
na łamach „Morza” i „Naszych Sygnałów”.

17 Por. E. Madey, Nowotny Bogumił, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III, 
red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 336-337.
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Zapomniana flota. Mokrany / Mariusz Borowiak, Finna, Gdańsk 2006, 265 s., 
U. (Seria z Kotwiczką)

Druga w tym zestawieniu publikacja Mariusza Borowiaka, to próba 
przedstawienia szerszej grupie czytelników nieznanych dotąd kart z historii 
Marynarki Wojennej. Autor podjął się przedstawienia faktów związanych 
z tematem zbrodni w Mokranach, która do tej pory była wręcz tematem tabu 
w naszej historii. Przypomnijmy, że miejscowość Mokrawy to miejsce w którym 
zamordowano marynarzy z Pińskiej Flotylli. Borowiak opiera się na relacjach 
światków tamtych wydarzeń na Podlasiu oraz źródłach z takich archiwów jak : 
Archiwum Izby Pamięci Jerzego Pertka w Poznaniu (filia oddziału Biblioteki 
Raczyńskich w Poznaniu), Archiwum Klubu Kleeberczyków w Warszawie, 
Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Hoover Institution Stanford 
w Kalifornii w USA, Instytut Polski i Muzeum gen. W. Sikorskiego w Londynie 
oraz Instytutu Wschodniego w Warszawie. Książka zaopatrzona została 
w fotografie pochodzące ze zbiorów autora, Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Londynie oraz zbiorów prywatnych. Praca ta składa się z siedmiu rozdziałów 
merytorycznych (Przed burzą, Czas wojny, Cios w plecy, Ostatni marsz, 
Na tropie zbrodni, Wstydliwa lekcja historii, Pamięć a dzień dzisiejszy), wstępu 
wydawcy, czterech aneksów zawierających m.in. biogramy polskich marynarzy 
zamordowanych na kresach wschodnich, listę oficerów i chorążych PMW 
zamordowanych od września 1939 do czerwca 1940 roku, dane taktyczno- 
-techniczne niektórych jednostek Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej 
w Pińsku. Całość książki zamyka bibliografia podzielona na źródła archiwalne, 
relacje, wspomnienia, sprawozdania nie opublikowane oraz artykuły i opracowania.

Admirał Świrski / Marcin Gralczyk, Finna, Gdańsk 2007, 340 s., U. (Seria 
Z Kotwiczką)

Marcin Gralczyk urodzony w 1978 roku w Złotowie, to absolwent 
gdańskiego Conradinum i Wydziału Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. 
Książka „Admirał Świrski” to pierwsza pełna biografia wiceadmirała Jerzego 
Świrskiego18, zapis jego działalności i dokonań. Opracowanie składa się 
z pięciu rozdziałów, w których Gralczyk przestawił w chronologiczny sposób 
przebieg służby Jerzego Świrskiego na podstawie szerzej nie znanych 
dotychczas dokumentów. Główną bazę źródłową pracy stanowią dokumenty 
z takich archiwów i instytucji jak: Centralne Archiwum Wojskowym 
w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Instytucie Polskim 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Książka oparta jest również na licznych źródłach 
drukowanych oraz na wielu wspomnieniach, relacjach i pamiętnikach. W pracy 

18 Wcześniej opublikowano tylko kilka niewielkich artykułów biograficznych, które najpełniej 
zestawił W. Pater, Admirałowie..., s. 154-158.
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zamieszczono również bibliografię oraz dodatek zawierający reprodukcje 
dokumentów, tabel i schematów, które przedstawiają wybrane fragmenty 
przebiegu służby Świrskiego. Wykorzystane ilustracje w opracowaniu pochodzą 
ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 
oraz zbiorów prywatnych. Na wstępie autor omówił stan badań nad postacią 
admirała Jerzego Świrskiego i przedstawił podstawę źródłową swej pracy. 
Następnie w kolejnych rozdziałach przybliżył czytelnikom służbę admirała 
od początków sięgających jeszcze czasów cesarskiej floty czarnomorskiej. Dwa 
rozdziały poświęcone zostały czasom Polski odrodzonej po roku 1918, gdzie 
opisany został wkład Świrskiego w powstanie i rozwój sił morskich 
II Rzeczypospolitej. Czwarta część pracy to przedstawienie działalności 
wiceadmirała w trakcie II wojny światowej, jego kontaktów i współdziałania 
z admiralicją brytyjską. Ostatnia część tej pracy to ukazanie losów admirała 
po zakończeniu wojny i jego działalności na emigracji. Wydanie książki 
dofinansowane zostało przez Prezydenta Gdyni.

Szum młodości / Stefan Łukaszewicz, Finna, Gdańsk 2008, 207 s., U. (Seria 
Z Kotwiczką)19

Książka „Szum młodości” pióra Stefana Daszkiewicza jest biografią Jana 
Grudzińskiego, dowódcy okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Sam autor książki 
był pilotem wojskowym, pierwszym dowódcą Dywizjonu 308. Daszkiewicz był 
szkolnym kolegą Jana Grudzińskiego z czasu nauki w lwowskim Korpusie 
Kadetów numer 1. Z tego okresu właśnie jest to opowieść, a właściwie zbiór 
dość luźnych wspomnień i anegdot poświęconych postaci Jana Grudzińskiego. 
Zawarte zostały one w 18 rozdziałach (Edynburg 1945 le sous - main fantome, 
ORP Orzeł, Morze szumi, Spotykam ciebie, Drugi egzamin, Ciało pedagogiczne, 
Próba odpowiedzi, Major Drozd, Szczeniak szczerzy zęby w uśmiechu, Szef 
Bemadzikiewicz, Sprawa dnia powszedniego, Bułka z szynką, Nie pieszczono nas, 
Dni za dniami, Nie masz to wiary, jak w naszym znaku, Nie chcę księstw 
pysznych, Matura, Ostatni wzór majora Papiernika). Do książki dołączono 
wkładkę zawierającą 39 ilustracji pochodzących ze zbiorów Juliana Skelnika, 
Muzeum Marynarki Wojennej oraz Tadeusza Skwiota. Na stronie 192 
zamieszczono wykaz absolwentów Korpusu Kadetów NR 1. Rok 1924/1925, 
w którym jest zarówno bohater tej książki Jan Gruziński oraz autor tej 
opowieści i przyjaciel głównego bohatera Stefan Daszkiewicz. Słowo wstępne 
do książki napisał ówczesny dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
kmdr por. dr Sławomir Kudela, krótki biogram Jana Grudzińskiego opracował

19 Książka ta po raz pierwszy wydana została w Edynburgu w 1945 roku.
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Walter Pater20. Książka wydana przy finansowym współudziale Urzędu 
Miejskiego w Gdyni.

Patrole „Orła” / Eryk Sopoćko, Finna, Gdańsk 2010, 127 s., U. (Seria 
Z Kotwiczką)21

Autor tej książki Eryk Sopoćko (1919-1943) urodził się w Kijowie, w 1938 r. 
wstąpił do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy. We wrześniu 
1939 r. odbył rejs szkolny na pokładzie ORP „Iskra”. W czasie wojny pływał 
m.in. na brytyjskim pancerniku „Rodney”, a od początku 1940 r. na ORP „Orzeł”. 
Jako członek załogi służył przez pewien czas na ORP .Błyskawica” i ORP „Orkan”, 
na którym zginął w 1943 r. po storpedowaniu przez U-boota. Jak powiedział 
o nim Jerzy Pertek „Był wschodzącą, przedwcześnie zmarłą gwiazdą polskiej 
marynarki”. Praca liczy nieco ponad 120 stron i składa się z 11 rozdziałów 
(Wybuch wojny, Ucieczka z Tallina, Pierwszy kontakt z Brytanią, Przed 
patrolem, W drodze do naszego sektora, Pierwsza zdobycz, Kolejne torpedy, 
Stajemy się celem zmasowanych ataków, Zmieniamy sektor, Gorący dzień, 
Powrót) , wstępu napisanego przez ówczesnego dyrektora Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni kmdr por. dr Sławomira Kudelę, krótką biografię Eryka 
Sopocki22 autorstwa kmdr por. rez. mgr Waltera Patera oraz bibliografię prac 
Eryka Sopocki23. Wstęp od wydawcy napisał szef wydawnictwa Andrzej Ryba. 
W książce oprócz samego tekstu czytelnik natrafi również na obszerną wkładkę 
ze zdjęciami z okresu budowy okrętu, późniejszej służby, zdjęcia załogi czy też 
wycinki prasowe dotyczące Orła. Ponadto dołączono do niej płytę DVD 
z filmem fabularnym „Orzeł” w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z roku 
1958. Książkę wydano pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni 
oraz przy jego wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Gdyni. Sopoćko 
dołączył do załogi okrętu po jego przybyciu do Wielkiej Brytanii i najobszerniejszy 
fragment książki dotyczy patrolu, podczas którego ORP „Orzeł” zatopił 
niemiecki transportowiec wojska „Rio de Janeiro”. Okresowi wcześniejszemu 
i późniejszemu poświęcono trochę mniej miejsca. Narracja dość często 
urozmaicona została licznymi dialogami co sprawia, że książkę czyta się jak 
dobre opowiadanie.

20 Zob. W. Pater, Grudziński Jan, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. III (1939), 
cz. 1, Koszalin 1997, s. 46-48; Idem, Komandor podporucznik Jan Grudziński, „Wiedza 
Obronna”, 1991 nr 3, s. 89-93.

21 Książka ta po raz pierwszy ukazała się w 1942 roku w Londynie nakładem Wydawnictwa 
„Methuen and Co”.

22 Szerzej na ten temat zob. W. Pater, Sopoćko Eryk Kazimierz (1919-1943), [w:] Polski Słownik 
Biograficzny, 2001 nr 167, s. 492-494; Idem, Porucznik Marynarki Eryk Sopoćko (1919-1943), 
„Biuletyn Historyczny”, 2001 nr 17, s. 166-169 w obu tych biogramach zestawienie dalszej 
literatury dotyczącej postaci Eryka Sopocki.

23 Zob. też Jerzy Pertek, Bibliografia prac Eryka K. S. Sopocki, „Nautologia”, 1969 nr 1-2, s. 53-54.
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Torpeda w celu! / Bolesław Romanowski, Finna, Gdańsk 2011, 391 s., 
U. (Seria z Kotwiczką)

Książka ta do chwili obecnej doczekała się aż jedenastu wydań24. Autor 
urodził się 21 marca 1910 r. w Warklanach w powiecie rzeżyckim (dzisiejsza 
Łotwa). W roku 1920 jego rodzina osiedliła się we wsi Grabówno w powiecie 
wyrzyskim (obecnie pilski). Ukończył Gimnazjum Państwowe w Nakle i po zdaniu 
matury w 1929 r. dostał się na Wydział Morski Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej. W 1932 ukończył szkołę z 15 lokatą i otrzymał promocję na oficera 
w korpusie morskim. Od roku 1929 do 1964 służył w Marynarce Wojennej. 
W czasie II wojny światowej dowodził ORP „Jastrząb” i ORP „Dzik”, 
po wojnie był dowódcą ORP „Sęp” oraz Dywizjonu Okrętów Podwodnych. 
Swoją długą karierę zakończył na stanowisku zastępcy komendanta Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej. Zmarł 12 sierpnia 1968 r. w Gdańsku. Książka 
„Torpeda w celu!” to jego pamiętnik z lat II wojny światowej. Zawarta w niej 
historia rozpoczyna się w momencie, gdy został oficerem broni podwodnej 
na ORP „Wilk”. Książkę kończy opis powrotu do Polski na pokładzie 
ORP „Błyskawica”.

Granatowa załoga / Wincenty Cygan, Finna; Muzeum Regionalne w Jaśle, 
Gdańsk 2011468 s., U. (Seria z Kotwiczką)25

Autor tej pracy - najobszerniejszej w tym zestawieniu liczącej 468 stron 
- urodził się w Bebechach koło Ustrzyk Dolnych w 1917 roku. W 1937 roku 
wstąpił jako ochotnik do Marynarki Wojennej. Przeszkolenie odbył na ORP 
„Mazur” i ORP „Bałtyk”. Podczas drugiej wojny światowej pływał na ORP 
„Błyskawica” i ORP „Dragon”. Po wojnie osiedlił się w Szkocji, a pod koniec 
życia wrócił do Polski. Zmarł w 1998 roku. Ilustracje i reprodukcje 
dokumentów należących do autora oraz obrazy jego autorstwa, które zostały 
zamieszczone w książce w liczbie 131 pochodzą ze zbiorów Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie, Biblioteki Raczyńskich, Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni oraz Elżbiety Stefańskiej. Ich wyboru oraz cytatów, które 
je opisują dokonał Lech Trawicki z Muzeum Marynarki Wojennej. Wydanie 
książki dofinansowane zostało przez Prezydenta Miasta Gdyni. Opowiadania 
Wincentego Cygana częściowo ukazywały się już na Zachodzie w prasie 
emigracyjnej na łamach paryskiej „Kultury”. Książka składa się z dwóch części: 
tytułowej „Granatowej załogi”, na którą składa się 19 opowiadań (Podrywamy 

24 Wydanie pierwsze ukazało się w 1958 roku, drugie w 1960 roku, trzecie w 1966 roku, czwarte 
w 1969 roku, piąte w 1973 roku, szóste w 1978 roku, siódme w 1980 roku, ósme w 1985 roku 
wszystkie nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej; kolejne trzy wydania z lat 
1997, 2002 i 2011 ukazały się nakładem Oficyny Wydawniczej Finna.

25 Książka ta wydana została po raz pierwszy przez Wydawnictwo Veritas w Londynie w ramach 
Serii Czerwonej „Biblioteki Polskiej” w 1955 roku.
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kotwicę, U celu w Rosyth, Połów, Spóźniona pomoc, Zatonęliśmy według 
Goebbelsa, Przy baryłce w Harwich, Z prądem zatokowym na Fiordy, Dunkierka, 
Postojowe przyjemności, Powrót do akcji, Na północnym Atlantyku, Na szlaku 
Greków i Rzymian, Wczasy na całego, Islandzka taksówka, Na pierwszym 
naszym krążowniku, Przygotowania i - trochę prywaty, „Dragon” wreszcie 
gotowy, Inwazja, Śmierć „Dragona”). Przedstawione w nich wspomnienia 
i przeżycia dotyczą okresu wojny. Część druga książki zatytułowana „Z falą 
i pod falę” dotyczy wspomnień podzielonych na 17 rozdziałów (***, Nowy 
rozdział, Pakunek od matki, Pierwsze miesiące na okręcie, Bosman pokładowy, 
Upiór za burtą Złuda, Wachta na ORP, Pewnego popołudnia, Podejrzany 
o kradzież, „Odwiedziny”, Na „Dragonie” dzień po dniu, O duchach, 
Z rekruckich czasów, Bohaterzy i jajka, Z opowiadań marynarza Klapy, „Polska 
swemu obrońcy”) ze służby w marynarce w okresie sprzed wojny. 
Współwydawcą książki jest Muzeum Regionalne w Jaśle. Z miastem tym 
bowiem Wincenty Cygan był związany od lad najmłodszych gdy jego rodzina 
osiadła tam w 1920 roku uciekając przed zbliżającym się frontem wojny 
polsko-bolszewickiej .

W pościgu za Bismarckiem / Eryk Sopoćko, Finna, Gdańsk 2011, 175 s., 
U. (Seria z Kotwiczką)

To druga w tym zestawieniu książka znakomitego reportera wojennego 
Eryka Sopocki, który opisywał swe przeżycia i wrażenia ze służby podczas 
II wojny światowej na okrętach Polskie i Królewskiej Marynarki Wojennej. 
Obok „Patroli Orła”, to właśnie „W pościgu za Bismarckiem” stanowi kolejny 
zbiór opowiadań przedstawiających faktyczny przebieg m. in. takich wydarzeń 
jak pościg i zatopienie niemieckiego pancernika „Bismarck”. Sopoćko służył 
wówczas na brytyjskim pancerniku „Rodney”, który brał udział w operacji 
przeciw „Bismarckowi”. Książka podzielona została na 12 rozdziałów (I to był 
początek, Krążownik Pluton wylatuje w powietrze, Storpedowanie Rio de 
Janeiro, tytułowy W pościgu za Bismarckiem, Mitka z załogi Orkana, Powrót, 
Nalot na port, Ucieczka, Na starym norweskim trawlerze, Biało-czerwona 
bandera, Krążownik pomocniczy, U-427). W książce zamieszczono wkładkę 
z 16 ilustracjami, przedstawiającymi jego samego i okręty na których służył. 
Wydanie książki dofinansowane zostało przez Prezydenta Miasta Gdyni.
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Marynarski worek wspomnień / Borys Karnicki, Finna, Gdańsk 2011, 179 s., 
il. (Seria z Kotwiczką)26

Książka Marynarski worek wspomnień, to zapis wspomnień Borysa 
Karnickiego27 jednego z najwybitniejszych oficerów Polskiej Marynarki 
Wojennej. Autor tych wspomnień urodził się 25 września 1907 roku we 
Władywostoku. Po odzyskaniu wolności przez Polskę w roku 1918 rodzina 
Kamickich osiedliła się w Bydgoszczy. W roku 1930 ukończył Szkołę 
Podchorążych MW w Toruniu. Na książkę składa się 28 opowieści, epizodów 
czy też anegdot z życia i służby autora w Polskiej MW z czego mniej więcej 
połowa przypada na okres przedwojenny (Promocja i pierwszy przydział, 
Rodzina wojskowa, Dywizjon szkolny, Na okrętach podwodnych, Anegdoty 
Żeńki, Pogrzeb generała Dreszera, Patrol ćwiczebny na Rysiu, „Znaczok”, 
Przydział do dowództwa floty, Ostatnie dni pokoju, Pierwsze dni wojny, 
Przejście przez Sund, ORP „Orzeł”, W stoczni w Dundee, Początek roku 1940, 
Starania o nowy okręt, Podniesienie bandery na ORP „Sokół”, Wypadek przy 
remoncie, Sprawy kokieteryjne, Wypowiadam wojnę Włochom, Dziesiąta 
flotylla, Polka na Malcie, Z Malty do Gibraltaru, Wypadek rowerowy, 
Poświęcenie tablicy, O inżynierze Wacławie Straszyńskim, Pożegnanie 
przyjaciela, Kampania śródziemnomorska ORP „Sokół” (1941-1942). Karnicki 
w czasie wojny najpierw służył na ORP „Wilk”, następnie dowodził ORP „Sokół” 
na Morzu Śródziemnym. Był kawalerem orderu Virtuti Militari i brytyjskiego 
odznaczenia Distinguished Service Order. Po wojnie pozostał w Wielkiej 
Brytanii, utrzymując jednak kontakty z Polską. Zmarł w 25 lutego 1985 roku po 
kilkumiesięcznych zmaganiach z nieuleczalną chorobą. Urnę z jego prochami 
przywieziono do Polski i złożono w grobowcu na oksywskim cmentarzu.

Niezłomny / Zbigniew Węglarz, Finna, Gdańsk 2011, 186 s., il. (Seria 
z Kotwiczką)

Ostatnia książka w tym zestawieniu to autobiografia komandora Zbigniewa 
Węglarza. Autor urodził się 5 sierpnia 1914 w Krakowie. W 1936 roku trafił 
do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. W czasie drugiej 
wojny światowej służył na okrętach PMW. Na ORP „Burza” brał udział 
w walkach w Norwegii. Był na ORP „Piorun” w czasie jego pościgu 
za „Bismarckiem”. Uczestniczył w konwojach atlantyckich i działaniach 
wojennych na Morzu Śródziemnym. Po wojnie w latach 1949-1950 dowodził 
ORP „Błyskawica”. W roku 1951 skazanego na osiem lat więzienia. Wolność 
uzyskał w roku 1955. Zmarł w Krakowie w 2007 roku28. Książka ta jest 

26 Po raz pierwszy książka ta ukazała się nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony 
Narodowej w 1987 roku.

27 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 353.
28 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 460-461.
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zbiorem swoich osobistych wspomnień, przeżyć ze służby w marynarce. 
Zdecydowana większość tekstów nie była nigdzie wcześniej publikowana. Cała 
praca składa się ze wstępu wydawcy, przedmowy autorstwa kmdr. por. rez. 
dr. Zbigniewa Wojciechowskiego oraz sześciu rozdziałów, które Węglarz 
podzielił na okresy: dzieciństwa, okres Szkoły Podchorążych w Toruniu, służbę 
we wrześniu 1939 roku, czas wojny 1939-1945, powojenny oraz historie mniej 
lub całkowicie nieznane. Niektóre z tych wspomnień były już publikowane 
na łamach „Biuletynu Historycznego”, „Naszych Sygnałów” i „Przeglądu 
Morskiego”. Na końcu książki zamieszczono wkładkę zawierającą 19 ilustracji 
przedstawiających Zbigniewa Węglarza oraz okręty, na których służył. 
Niesłusznie sądzony i skazany w czasach stalinowskich, nigdy nie przyznał się 
do stawianych mu zarzutów, mimo stosowanych wobec niego tortur. Stąd tytuł 
całej książki „Niezłomny”, jak wyjaśnia we wstępie wydawca. Jest to jak dotąd 
jedyna książka z całej serii wydana przez Finnę wspólnie z Instytutem Pamięci 
Narodowej.

Wszystkie książki wydane przez Oficynę Wydawniczą FINNA w ramach 
Serii z Kotwiczką według ostatniej daty wydania (opracowania 

wyszczególnione w zestawieniu wytłuszczonym drukiem)

Lp. Autor Tytuł Rok wydania
1 B.F. von Mulenheim Rechberg Pancernik Bismarck 2000
2 Richard H. O’Kane Wahoo 2001
3 Trence Robertson Wilk na Atlantyku 2001
4 E.M. Reader Moje życie 2001
5 Akira Yoshimura Pancernik Musashi 2002
6 Jordan Vause Wolfgang Luth: as U-bootów 2002
7 Herbert A. Werner Żelazne trumny 2002
8 Andrzej Kłopotowski Moja wojna 2002
9 Lowell Thomas Rycerze głębin 2003
10 [praca zbiorowa] Cisi myśliwi 2003
11 Tameichi Hara Dowódca niszczyciela 2003
12 Eugeniusz Pławski Fala za falą 2003
13 Samuel E. Morrison Guadalcanal 2004
14 Sławomir Łaniewski Komandor Bolesław Romanowski 2004
15 Max Valentiner U-38 2005
16 Wilhelm Marshall Uwaga torpeda! Pal! 2005
17 Georg von Trapp Do ostatniego salutu banderze 2005
18 Dan Gallery Na stanowiska startowe! 2005
19 J. Valerio Borghese Morskie diabły 2005
20 Mariusz Borowiak Admirał Biografia Józefa Unruga 2005
21 Fritz Brustat-Naval Ali Cremer U-333 2005
22 Borys Michałowicz Czetwieruchin Ostatni z Cuszimy 2005
23 Karl Donitz 10 lat i 20 dni. Wspomnienia 1935-1945 2006
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Źródło: Wydawnictwo Finna, http://finna.com.pl, (dostęp 18.07.2013).

Lp. Autor Tytuł Rok wydania
24 Gunter Prien Moja droga do Scapa Flow 2006
25 Andrzej Perepeczko Bitwa u przylądka Matapan 2006
26 Bogumił Nowotny Wspomnienia 2006
27 Mariusz Borowiak Zapomniana flota Mokrany 2006
28 Siergiej i Elena Piereslegin Premiera na Pacyfiku. Tom 1 i 2 2006
29 Wolfgang Hirschfeld Ostatni U-boot 2007
30 Erich Topp Pochodnie nad Atlantykiem 2007
31 Marcin Gralczyk Admirał Świrski 2007
32 Robert Moraht Wilkołak mórz. U-64 poluje na wroga 2008

33 Samuel E. Morison
Morze Koralowe, Midway i działania 
okrętów podwodnych . Maj 1942 - 
sierpień 1942

2008

34 Sławomir Łukaszewicz Szum młodości 2008

35 Rikihei Inoguchi, Tadashi 
Nakajima, Roger Pineau

Boski wiatr. Japońskie formacje kamikaze 
w II wojnie światowej 2009

36 Mitsuo Fuchida, Masatake 
Okumiya

Midway. Historia japońskiej Marynarki 
Wojennej 2009

37 Jost Matzler Śmiejąca się krowa 2010
38 Eryk Sopoćko Patrole „Orła” 2010
39 Samuel E. Morison Przełamanie bariery Bismarcka 2010
40 Felix von Luckner Diabeł morski 2010
41 Jochen Brennecke Admirał Scheer 2011
42 Detmers Kormoran Krążownik Kormoran 2011
43 Harold Auten Statki pułapki 2011
44 Bolesław Romanowski Torpeda w celu! 2011
45 Cygan Wincenty Granatowa załoga 2011
46 Godfrey Winn P.Q 17 2011
47 Eryk Sopoćko W pościgu za Bismarckiem 2011
48 Samuel E. Morison Leyte 2011
49 Borys Karnicki Marynarski worek wspomnień 2011
50 Zbigniew Węglarz Niezłomny 2011
51 Yokota Yutaka Podwodni kamikadze 2012
52 Gustav Adolf Erdmann S.M.S. Emden i jego dowódca 2012
53 William C. Chambliss Bezgłośna formacja 2012
54 Hans-Joachim Roli, Michael Besler U-380. Okręt z koniczynką 2013
55 [praca zbiorowa] W kręgu U-bootów 2013
56 Samuel Eliot Morison Aleuty, Wyspy Gilberta i Marshalla 2013
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Rys. 1. Andrzej Kłopotowski, Moja wojna, 
Gdańsk 2002

Rys. 2. Eugeniusz Pławski, Fala za falą..., 
Gdańsk 2003

Rys. 3. Sławomir Łaniecki, Komandor 
Bolesław Romanowski, Gdańsk 2004

Rys. 4. Mariusz Borowiak, Admirał. 
Biografia Józefa Unruga, Gdańsk 2005
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Rys. 5. Bogumił Nowotny, Wspomnienia, 
Gdańsk 2006

Rys. 6. Mariusz Borowiak, Zapomniana 
flota. Mokrany, Gdańsk 2006

Rys. 7. Marcin Graczyk, Admirał Świrski, 
Gdańsk 2007

Rys. 8. Stefan Łaszkiewicz, Szum 
młodości, Gdańsk 2008
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Rys. 9. Eryk Sopoćko, Patrole „Orła”, 
Gdańsk 2010

Rys. 10. Bolesław Romanowski, Torpeda 
w celu!, Gdańsk 2011

Rys. 11. Wincenty Cygan, Granatowa 
załoga, Gdańsk 2011

Rys. 12. Eryk Sopoćko, W pościgu 
za „Bismarckiem”, Gdańsk 2011

216



SERIA Z KOTWICZKĄ OFICYNY WYDAWNICZEJ FINNA...

Rys. 13. Borys Karnicki, Marynarski 
worek wspomnień, Gdańsk 2011

Rys. 14. Zbigniew Węglarz, Niezłomny, 
Gdańsk 2011
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Dr Anna ŚLIWA

BARANOWSKI - LITWIN - SOBIERAJ. 
MARYNIŚCI Z PRACOWNI PLASTYCZNEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ W ZBIORACH 

MUZEUM MIASTA GDYNI

Kiedy myślimy o morzu, mamy przed oczami bezkresną przestrzeń, 
nieograniczony niczym horyzont, rytm przypływów i odpływów. 

A może widzimy okręt miotany sztormem, rybaków wracających z połowu, 
portowe dźwigi odbijające się w tafli wody? Tajemniczość morskiego 
żywiołu potrafili rozpoznać i oddać w swych pracach malarze maryniści. 
Niejednokrotnie, często nie zdając sobie z tego sprawy, patrzymy na morze 
tak, jak oni przyzwyczaili nas je postrzegać. Spacerując plażą, przywołujemy 
w pamięci morze z ich obrazów.

Niniejszy artykuł dotyczyć będzie twórczości trzech malarzy - 
Henryka Baranowskiego, Zbigniewa Litwina i Andrzeja Sobieraja - którzy, 
korzystając z sprzyjających prądów, na fali zainteresowania morzem, dali 
się morzu ponieść. Wszyscy trzej współtworzyli Pracownię Plastyczną 
Marynarki Wojennej w okresie jej największego rozkwitu w latach 70. XX w. 
Wybór tych właśnie artystów jest nieprzypadkowy. W zeszłym, 2012 roku 
minęła 80. rocznica urodzin Henryka Baranowskiego i zarazem 60 lat 
od jego pierwszej indywidualnej wystawy. W 2014 roku minie 100 lat 
od urodzin Zbigniewa Litwina. W bieżącym, 2013 roku Andrzej Sobieraj 
obchodził jubileusz 40-lecia pracy twórczej. A jeżeli będzie o nich mowa, 
to zarazem i o fenomenie Pracowni, która przez lata zmieniała lokalizację, 
by w 1965 r. na stałe ulokować się na najwyższym piętrze budynku przy 
ul. Władysława IV 46. W 2015 r. minie 60 lat od jej powołania, w bieżącym - 
dziesięć lat od jej zlikwidowania. Zamknął się więc pewien etap historii, 
o którym warto przypomnieć.

Zanim przejdziemy do omówienia twórczości każdego z trzech 
interesujących nas malarzy, należałoby sprecyzować zakres ich artystycznych 
zainteresowań, zdefiniować pojęcie „marynistyki” i „malarza-marynisty”. 
Zwłaszcza że, o ile większość z badających temat polskich historyków sztuki 

218



BARANOWSKI - LITWIN - SOBIERAJ. MARYNIŚCIZ PRACOWNI PLASTYCZNEJ MW...

podejmowała się ustalenia chronologicznego zakresu sztuki marynistycznej, 
sam termin stanowił przedmiot ich zainteresowania znacznie rzadziej. 
Przyczyny można by upatrywać w tym, że polska sztuka marynistyczna, 
marginalizowana przez część badaczy1 jako mało znaczący nurt malarstwa, 
nie doczekała się jeszcze wyczerpujących badań2. Na braki w tej dziedzinie 
zwróciła uwagę Ewa Maria Różańska, proponując jednocześnie własną 
definicję. Badaczka odróżniła w niej malarstwo marynistyczne od tematów 
morskich w malarstwie. Zacytujmy: „jeżeli celem malarza było przedsta
wienie statku, portu, bitwy morskiej, ludzi morza zajętych pracą lub samego 
morza - możemy mówić o malarstwie marynistycznym, natomiast jeżeli 
morze stanowi tło innej, pierwszo-planowej (w sensie zarówno formalnym, 
jak i treściowym) sceny-— mamy jedynie do czynienia z tematem morskim 
w malarstwie”3. I choć niewątpliwie zaletę definicji stanowi próba sformułowania 
przejrzystych zasad klasyfikacyjnych, jej słabszą stroną jest umieszczenie 
punktu ciężkości na intencji malarza, nierzadko trudnej do jednoznacznego 
określenia. Do zagadnienia przyjdzie nam jeszcze powrócić.

1 Zdaniem Tadeusza Dobrowolskiego malarstwo marynistyczne przeważnie nie osiągało większej 
wartości artystycznej i stąd nie pełniło szczególnego znaczenia w rozwoju sztuki. Por. 
T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie 1764-1963, t. 3, Wrocław 1964, s. 142. Trudno 
jednak zgodzić się z tym sądem. Wystarczy wskazać znakomite przykłady marynistycznej 
twórczości Włodzimierza Nałęcza, Franciszka Szwocha, Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka.

2 Zauważoną lukę konsekwentnie zapełniają wystawy Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
z cyklu Polscy artyści o morzu i towarzyszące im publikacje: Mokwa mniej znany, oprać. 
L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, Gdańsk 2003; Kolory morza. Twórczość Jana Rubczaka, 
oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, Gdańsk 2004; Ku morzu z biegiem rzek. Michał 
Gorstkin Wywiórski (1861-1926), oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, Gdańsk 2005; 
Leon Wyczółkowski. Nad Wisłą i nad Bałtykiem, oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, 
Gdańsk 2006; Nadmorskie ścieżki uczniów Stanisławskiego, oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz- 
-Brzostowska, Gdańsk 2007; Połskie malarki o morzu, oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz- 
-Brzostowska, Gdańsk 2008; Na spotkanie morza. Koło marynistów polskich w okresie między
wojennym, oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, Gdańsk 2009; Morze Antoniego 
Suchanka, oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, Gdańsk 2010, Ignacy Klukowski - 
marynista, oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, Gdańsk 2011; Kazimierz Sramkiewicz - 
tematy morskie, oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, Gdańsk 2012; Nad ciepłym 
morzem. Feliks Michał Wygrzywalski, oprać. L. Giełdoń, M. Jankiewicz-Brzostowska, Gdańsk 2013.

3 Sztuka marynistyczna. Malarstwo, rysunek, rzeźba (katalog zbiorów zgromadzonych w latach 
1960-1979), oprać. E. M. Różańska, Gdańsk 1986, s. 8.
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W kręgu terminologicznych rozterek i wątpliwości

Niektórzy badacze upatrują początków polskiej marynistyki w sztuce 
średniowiecza4 renesansu5, czy baroku6. Inni podkreślają jej dynamiczny rozwój 
od lat 70. XIX w.7. Wszyscy zaś są zgodni, że największe znaczenie odegrała 
ona po 1918 r., a więc w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 
uzyskaniem dostępu do morza i utworzeniem Marynarki. Najbardziej prawdo
podobna wydaje mi się XIX-wieczna geneza polskiego malarstwa 
marynistycznego. Zwłaszcza, że świadczą o tym zarówno realizacje artystyczne 
świadomie podejmujące temat marynistyczny, jak i rozwój związanej z nim 
terminologii.

Termin „marynistyka” jest stosunkowo młody. Nie notują go słownik 
polszczyzny XVI-wiecznej, ani słownik Samuela Bogumiła Lindego, wydany 
w połowie XIX wieku. Nie występuje też w słowniku z początku XX w., 
pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Krycińskiego i Władysława 
Niedźwiedzkiego. Odnotowano w nim za to wyraz „marynista”, opatrzony 
adnotacją now., którą oznaczano wyrazy nowoutworzone. A jako jego 
źródłosłów podano francuski wyraz „marinę” w znaczeniu „obraz morski”. 
Ówczesna definicja, zgodnie z którą „marynista” to „malarz scen morskich, 
okrętów”8 ograniczała znaczenie słowa „marynista” wyłącznie do reprezentantów 
sztuk pięknych. Nie powinno to dziwić, gdyż w tym właśnie kontekście 
posłużono się terminem w języku polskim po raz pierwszy. Nie znany 
z nazwiska krytyk użył go w 1870 r. na łamach „Wędrowca” w notatce 
z wystawy malarstwa w Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, pisząc 
o Iwanie Ajwazowskim9.

Na umieszczenie w słowniku języka polskiego „marynistyka” musiała 
zaczekać do 2 połowy XX w. Odnotowano ją wówczas w znaczeniu „twórczość 
artystyczna poświecona tematyce morskiej”10, a jako źródłosłów autor hasła 
wskazał łaciński przymiotnik „marinus” - „morski”. Podobnie rozszerzył swoje 
znaczenie termin „marynista” i oznaczał już nie tylko malarza, ale „artystę 
(malarza, grafika, pisarza) malującego, opisującego morze”11. Obok „marynistyki” 

4 M. Fabjańska-Przybytko, Morze w plastyce polskiej, Gdynia 1976, s. 7-10.
5 Sztuka marynistyczna..., op. cit., s. 13.
6 B. Purc-Stępniak, Morze jako świat. Obraz morza w malarstwie polskim do połowy XIX wieku. 

[w:] Morze w obrazach artystów polskich XX w. Katalog wystawy Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, czerwiec-wrzesień 2001, Gdańsk 2001, s. 18.

7 Ibidem, s. 14-15; W. Zmorzyński, Odkrywanie morza, [w:] Morze w obrazach artystów polskich 
XX w...., op. cit., s. 8.

8 J. Karłowicz, A. Kryciński, W. Niedźwiedzki, Słowik języka polskiego, t. 2 H-M, Warszawa 
1952, s. 891.

9 J. Tuczyński, W kręgu sporów o marynistykę, [w:] tegoż, Marynistyka polska. Studia i szkice, 
Poznań 1975, s. 6.

10 Słownik języka polskiego, por red. W. Doroszewskiego, t. 4 L-Nić, Warszawa 1963, s. 482.
11 Ibidem.

220



BARANOWSKI - LITWIN - SOBIERAJ. MARYNIŚCIZ PRACOWNI PLASTYCZNEJ MW...

i „marynisty” wystąpił też przymiotnik „marynistyczny”, którego wcześniejsze 
słowniki nie podawały.

Z kolei w opublikowanym w ubiegłej dekadzie „Uniwersalnym słowniku 
języka polskiego” przy wszystkich trzech terminach - „marynistyka”, „marynista” 
i „marynistyczny” - umieszczono adnotację „książek.”, oznaczającą wyrazy 
książkowe, a więc rzadziej stosowane w mowie użytkowników języka. Definicja 
interesującego nas terminu pozostała nie zmieniona. Wyraz „marynista” zaś 
zamieszczono w znaczeniu „twórca dzieł o tematyce morskiej”12, przy czym 
jako przykład użycia podano „malarz marynista”.

„Słownik terminologiczny sztuk pięknych” nie podaje znaczenia terminu 
„marynistyka”, odsyła do wcześniej zdefiniowanej „mariny”. Sprecyzowano 
tam, że marina to „przedstawienie malarskie krajobrazu morskiego, jak np. 
morza z łodziami, okrętami i partią brzegu, ożywionego niekiedy sztafażem; 
także przedstawienie sceny odbywającej się na morzu, jak bitwa morska (nie 
zalicza się jej do przedstawień batalistycznych, jeśli przeważa w niej element 
krajobrazowy); marina łączy się czasem z wedutą, jeśli przedstawia fragment 
portu i zabudowań nadbrzeżnych”. W odróżnieniu od przywoływanych 
wcześniej słowników, w „Słowniku terminologicznym sztuk pięknych” 
podkreślono, że wyraz pełni funkcję nazwy gatunku malarstwa. W dalszej 
części hasła „marina” podano bowiem, że Jako samodzielny gatunek malarski 
(zw. marynistyką) marina rozwinęła się w XVII w. w związku z rozwojem 
malarstwa krajobrazowego w Holandii”13.

Definicja z „Słownika terminologicznego sztuk pięknych” czyni więc 
z „marynistyki” określenie gatunkowe, nie rozstrzyga jednak wątpliwości, które 
zasygnalizowała Ewa Maria Różańska. Co więcej, po lekturze haseł 
słownikowych już samo proponowane przez badaczkę przeciwstawienie 
marynistyki tematowi morskiemu nie wydaje się nazbyt fortunne. Skoro 
marynistyka, to „twórczość artystyczna poświecona tematyce morskiej”14, 
malarz, chcąc stworzyć obraz marynistyczny, przedstawia na nim właśnie temat 
morski. Oba pojęcia mają znaczenie synonimiczne, nie antynomiczne. Nie 
można ich sobie przeciwstawiać. Ponadto należy pamiętać, że odbiorca może 
oceniać jedynie efekty działania artystycznego, nie intencje malarza. Tym 
samym definicja proponowana przez Różańską nie dostarcza nam oczekiwanych 
narzędzi badawczych.

Z pomocą przychodzą definicje wypracowane na potrzeby innych 
dziedzin humanistycznych. Z podobnymi problemami borykali się bowiem 
wcześniej, bo już w dwudziestoleciu międzywojennym, historycy literatury. Nie 
do końca jasna i jednolita definicja marynistyki wywołała spór wśród badaczy. 
Część z nich opowiedziała się za węższym, część zaś za szerszym rozumieniem 

12 Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 2 K-Ó, Warszawa 2006, s. 573.
13 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2004, s. 250.
14 Słownik języka polskiego, por red. W. Doroszewskiego, op. cit., s. 482.
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tego terminu. Zbigniew Jasiński twierdził, że utwór marynistyczny powinien 
dotyczyć wyłącznie morza, marynista zaś „to twórca w morskie arkana 
wtajemniczony, którego lądem nie czuć”15. Z kolei Władysław Bodnicki, 
polemizując z poprzednikiem, doszedł do wniosku, że pisząc o morzu, nie 
sposób pominąć też spraw wybrzeża i zamieszkujących go ludzi. Ostatecznie, 
choć przeważyła szersza definicja, niejednokrotnie postulowano konieczność 
posiadania przez pisarza fachowej wiedzy o morzu. W latach 60. XX w. 
Bronisław Miazgowski pisał nawet: „Ażeby znać morze, ludzi morza, ich 
mentalność, trzeba żyć wśród nich, trzeba być jednym z nich. Dlatego 
prawdziwym pisarzem morskim w zasadzie może być tylko człowiek morza. 
Ten, kto pływał”16. I chociaż pogląd ten, jako zbyt skrajny, był potem przez 
innych badaczy krytykowany17, można zastanowić się, czy nie ma w nim trochę 
racji. Sedno, jak się wydaje, tkwi w odpowiednim przygotowaniu artysty, jego 
znajomości morza. Ta zaś rodzi się głównie z obserwacji. Stąd też najlepsze 
obrazy marynistyczne powstały jako owoc nadmorskich urlopów i plenerów 
oraz morskich podróży. Tak jak marynarskie doświadczenia Josepha Conrada 
Korzeniowskiego okazały się nie bez wpływu na jego pisarstwo, tak 
bezpośrednie spotkania z morzem zaważyły na twórczości malarzy z Pracowni 
Plastycznej Marynarki Wojennej.

Pracownia Plastyczna Marynarki Wojennej

Pracownia Plastyczna Marynarki Wojennej została powołana do istnienia 
w 1955 r. Założenia były ambitne i wykraczały poza dotychczasowy zakres 
działań pracowni dekoratorskiej, istniejącej od 1945 r. początkowo w Domu 
Marynarza Marynarki Wojennej w dawnym Domu Zdrojowym przy ulicy 
Czołgistów w Gdyni (obecnie al. Piłsudskiego)18, następnie od 1946 r. w Klubie 
Oficerskim Marynarki Wojennej przy Skwerze Kościuszki 12 w Gdyni19, 
a od 1950 r. w Domu Oficera Marynarki Wojennej przy ul. Zawiszy Czarnego 1 
w Gdyni20. O ile w pracowni dekoratorskiej przygotowywano napisy, plakaty 
i inne prace pełniące głównie funkcję użytkową oraz prowadzono zajęcia 
plastyczne dla marynarzy-ainatorów, Pracownia Plastyczna Marynarki 
Wojennej miała przede wszystkim stworzyć możliwość rozwoju sztuki 
marynistycznej, w pełni wykorzystać twórczy potencjał zatrudnionych w niej 
malarzy. Powstające dzieła z jednej strony zapewniały upowszechnienie 

15 Z Jasiński, Głębie i płycizny marynistyki, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 27.
16 B. Miazgowski, Morze w literaturze polskiej, Gdynia 1964, s. 122.
17 Por. J. Tuczyński, W kręgu sporów o marynistykę, op. cit., s. 8; A. Martuszewska, Czy marynistyka 

może stać się kategorią teoretyczno literacką?, [w:] Problemy polskiej literatury marynistycznej, 
pod red. E. Kotarskiego, Gdańsk 1982, s. 28-29.

18 J. Bojko, Klub Marynarki Wojennej (1945-2005), „Biuletyn Historyczny”, 2006 nr 21, s. 284.
19 Pracownią malarską kierował bosm. Zbigniew Litwin. Por. Ibidem, s. 287.
20 Pracownią malarską kierował ppor. mar. Zbigniew Litwin. Ibidem, s. 289.
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tematyki morskiej, współtworzyły odpowiedni wizerunek Marynarki Wojennej 
i pracy na morzu, z drugiej zaś zapewniały Dowództwu Marynarki Wojennej 
podarunki reprezentacyjne na różne okazje. Jednocześnie należy nadmienić, 
że i w pracowni dekoratorskiej tworzyło wielu znaczących artystów, m. in. Ryszard 
Debis, Henryk Francuzik, Janusz Karbowniczek, Lech Karłowski, Tadeusz 
Wereszczyński, Gertruda Wilczopolska. W załączonym do artykułu aneksie 
wymieniono lata pracy cywilnych instruktorów plastyków pracujących w Klubie 
Oficerskim w czasie, gdy Pracownia Plastyczna Marynarki Wojennej 
Baranowskiego, Litwina (do 1978 r.) i Sobieraja (od 1973 r.) przy Władysława IV 
święciła okres swego najlepszego rozwoju.

Najbardziej rozpoznawalnym z trójki interesujących nas plastyków jest 
bez wątpienia Henryk Baranowski. To zapewne zasługa jego niezwykłej 
płodności twórczej. Wyjątkowy talent i niespożyta energia artysty zaowocowały 
niemal czteroma tysiącami dzieł i pozwoliły mu na stałe wpisać się w kulturalny 
pejzaż Wybrzeża. Tak znaczący dorobek nie mógł pozostać niezauważony. Nie 
dziwi więc, że nazwisko Baranowski jest powszechnie rozpoznawalne, a obrazy 
wzbogacają muzealne kolekcje w Polsce i za granicą, zdobią wnętrza wielu 
pomorskich instytucji, gmachy Wojska Polskiego, kawiarnie oraz liczne 
prywatne mieszkania. I choć marynistyczna tematyka nie wyczerpuje bogactwa 
podejmowanych w jego twórczości motywów, to właśnie z nią bywa najczęściej 
kojarzony. Tak też zapisał się w pamięci gdynian: jako piewca morza, 
kontynuujący najlepsze malarskie tradycje tego gatunku, wyznaczone przez 
Mariana Mokwę i Antoniego Suchanka.

Artysta przyszedł na świat 4 maja 1932 r. w Starogardzie Gdańskim. 
Od urodzenia związany był jednak z Gdynią. Ojciec Henryka, Alfred, posiadał 
w Gdyni Orłowie dobrze prosperującą firmę malarsko-dekoracyjną. Matka, 
Jadwiga z Bukowskich, prowadziła pensjonaty „Morskie Oko” i „Polonia”. 
Plastyczne zainteresowania Henryk Baranowski wyniósł z rodzinnego domu, 
w którym dziadek, ojciec i wujowie amatorsko zajmowali się malarstwem. Nie 
bez znaczenia pozostaje też fakt, że jednym z pracowników firmy Alfreda 
Baranowskiego był Kazimierz Ostrowski, późniejszy profesor ASP w Gdańsku. 
To właśnie on oglądał pierwsze rysunki młodego Henryka, a chcąc zachęcić go 
do dalszej pracy, podarował mu profesjonalny komplet farb i blok malarski. 
Od tej pory przyszły malarz jeszcze więcej czasu poświęcał ulubionemu 
zajęciu.

W 1945 r. młody Baranowski zamieszkał w Starogardzie Gdańskim 
i pojął naukę w szkole średniej. Nie zapominał jednak o rozwijaniu 
artystycznego talentu. Pierwsze lekcje malarstwa pobierał u Jana Falkowskiego, 
który zatrudnił go w swoim Zakładzie Dekoracyjno-Malarskim. W 1948 r. 
Henryk Baranowski powrócił do Gdyni Orłowa i rozpoczął 3-letni kurs 
w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej w Sopocie. Po ukończeniu kursu 
z wynikiem bardzo dobrym został przyjęty jako wolny słuchacz na Wydział 
Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie.
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Uczęszczał do pracowni prof. Juliusza Studnickiego, Jana Wodyńskiego 
i Janusza Strzałeckiego. Utrzymywał również kontakty z Władysławem 
Jackiewiczem, Maksymilianem Kasprowiczem i Stanisławem Teisseyrem. 
We wrześniu 1952 r. w salonie sztuki „Cyganeria” w Gdyni odbyła się pierwsza 
indywidualna wystawa Baranowskiego, dobrze przyjęta przez krytyków.

W tym też roku został powołany do służby wojskowej. Najpierw 
skierowano go do Szczecina, a następnie do Bydgoszczy, gdzie tworzył 
w pracowni malarsko-rzeźbiarskiej, działającej przy Klubie Oficerskim 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W pracowni poznał swoją przyszłą żonę, 
Aldonę Baumgart, która trenowała lekkoatletykę w wojskowym klubie 
i hobbystycznie malowała. Poprawiał jej rysunki, udzielał rad i wskazówek. 
Sztuka zbliżała ich do siebie coraz bardziej, postanowili się pobrać. Po odbyciu 
służby wojskowej, Henryk wrócił do Gdyni i podjął pracę plastyka dekoratora 
w klubie Zarządu Portu w Gdańsku. W niedługim czasie, w styczniu 1955 r., 
Henryk i Aldona wzięli ślub, a przyjęcie weselne odbyło się w gdyńskiej 
„Cyganerii”. Wspólnie tworzyli podczas licznych plenerów. Podróżowali 
po całej Europie. Nie rozstając się z paletą, zwiedzili też m. in. Izrael, Libię, 
Kubę, Rosję. Teraz, gdy oboje już odeszli (Henryk zmarł 18 czerwca 2005, 
Aldona - 17 grudnia 2012, na krótko po otwarciu dużej retrospektywnej 
wystawy męża w Muzeum Miasta Gdyni), malarską tradycję rodzinną 
kontynuuje syn artysty - Artur.

W 1956 r. Henryk Baranowski rozpoczął służbę zawodową w Marynarce 
Wojennej. Założył Pracownię Plastyczną przy Klubie Oficerskim MW, która 
kolejno mieściła się: przy ul. Zawiszy Czarnego, a także na Grabówku, w klubie 
na Oksywiu oraz przy ul. Władysława IV. Aldona Baranowska tak wspominała 
okoliczności utworzenia Pracowni Plastycznej Marynarki Wojennej:

„Udało mu [Henrykowi Baranowskiemu] się dotrzeć do kontradmirała 
Zdzisława Studzińskiego i umówić na rozmowę. Spakował teczkę z rysunkami 
i akwarelami, zabrał mniejsze obrazki i poszedł...! Przedstawił, jaki ma dorobek 
i osiągnięcia artystyczne, wspominał - że tworzył w bydgoskiej pracowni 
plastycznej. Zapewnił, iż chciałby poświęcić się malarstwu marynistycznemu 
i zapytał wprost: - „Czy jest szansa na utworzenie przy Klubie Marynarki 
Wojennej pracowni artystycznej?" - Admirał Zdzisław Studziński obejrzał 
prace, zapytał o kilka szczegółów... i powiedział: - „Macie talent! Che ecie 
malować morze, pomożemy - ale jest jeszcze jeden warunek... - musicie założyć 
mundur!”. — Henryk na to: - „Wmundurze i na baczność też można malować!”. 
- Odczuł, że admirał jest zadowolony z odpowiedzi, bo przyjaźnie kontynuował 
dalszą rozmowę: - „Mam nadzieję, że dla nas także, będziecie malowali z tak 
dobrymi efektami jak w Bydgoszczy. Zabierajcie się zatem do roboty, 
zakładajcie pracownię i... czekam na efekty!”2'.

21 E. Baumgart, Malował duszą. Henryk Baranowski - biograficzne wspomnienia żony, Pelplin 2012, 
s. 16.
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Pomysł udało się wcielić w życie. Pracownia zaczęła funkcjonować. 
Z czasem dołączyli do niej i inni malarze, najpierw Zbigniew Litwin, później 
Andrzej Sobieraj i Grzegorz Terlecki. Marynarka Wojenna pełniła wobec nich 
rolę mecenasa, zapewniła pomieszczenie na pracownię, niezbędne materiały 
i przybory malarskie, a także umożliwiła pracę w - niedostępnych cywilom - 
wojskowych odcinkach pasa nadmorskiego. Artyści chętnie z tego korzystali. 
W zamian byli zobowiązani wykonać umówioną ilość obrazów w miesiącu.

Najlepszy dla Pracowni Plastycznej Marynarki Wojennej czas nastąpił 
w latach 70. XX w. Tworzyło w niej wówczas jednocześnie trzech malarzy, 
nie licząc utalentowanych plastycznie marynarzy, którzy - jako pomocnicy - 
odbywali swoją służbę wojskową, malując. Gdy spojrzymy na historię 
Pracowni Plastycznej Marynarki Wojennej, osadzając ją na nieco szerszym tle, 
zauważymy intrygującą prawidłowość. To, że jej szczytowy rozwój przypadł 
właśnie na lata 70. XX w. wydaje się nie być wcale dziełem przypadku. Artyści, 
może nawet nie zdając sobie z tego bezpośrednio sprawy, wykorzystali 
panującą modę na morze. I to wykorzystali w pełni.

Lata 60. i 70. XX w. przyniosły wysyp publikacji o morzu, zwłaszcza 
jego roli w sztuce , literaturze , filmie , fotografii . Dopominano się o to, by 
morze propagować, poznawać, opisywać i malować. Podkreślano szczególne 
znaczenie morza dla Polski. W Gdyni zaczęły odbywać się Kongresy Kultury 
Morskiej. I Kongres obradował w dniach 27-28 września 1976 w następujących 
sekcjach: historycznej, muzealnictwa, architektury okrętu, literatury i edytorstwa, 
publicystyki, plastyki, fotografiki, filmu, muzyki, wychowania morskiego, 
działalności kulturalno-oświatowej na statkach22 23 24 25 26. Już sam rzut oka na wymienione 
sekcje tematyczne pozwala zauważyć dużą różnorodność podejmowanych 
problemów.

To wszechstronne zainteresowanie problematyką morską w pewien 
sposób przełożyło się i na funkcjonowanie Pracowni Plastycznej Marynarki 
Wojennej. Przede wszystkim w połowie lat 60. XX w. malarze otrzymali nowe 
wygodne pomieszczenie - kawalerkę przy ul. Władysława IV o powierzchni 
35 m2. Pracownia była dobrze doświetlona, znajdowała się bowiem w nadbudówce 
na ostatnim piętrze budynku. W kamienicy nie było windy, wspinaczka na piąte 

22 Morze w twórczości malarzy polskich XIX i XX w., oprać. Zdzisława Drozdowska-Kubań, 
Gdańsk 1959; K. Fabjańska-Przybytko, Morze w plastyce polskiej, op. cit.; E. Milewski, Morze 
w medalierstwie polskim 1945-1975, Gdynia 1977; Morze w malarstwie polskim XVII-XX w. 
Katalog wystawy: Muzeum Narodowe w Gdańsku, czerwiec-sierpień 1978, Gdańsk 1978.

23 B. Miazgowski, Morze w literaturze polskiej, op. cit.; R. Karwacki, Temat morski: o prozie 
fabularnej dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 1975; J. Tuczyński, Marynistyka polska: 
studia i szkice, op. cit.; P. Kuncewicz, Morze w literaturze, Gdynia 1976; E. Kotarski, U progu 
marynistykipolskiej XVI-XVII w., Gdańsk 1978.

24 B. Drozdowski, Morze w filmie polskim, Gdynia 1976.
25 J. Garztecki, Temat morski w fotografice polskiej, Gdyni 1976.
26 L. Mokrzecki, Kongres Kultury Morskiej w Gdyni, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 

22/1, 1977, s. 196.
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piętro mogła więc wywołać zadyszkę nawet u osób z dobrą kondycją. 
W archiwum rodziny Baranowskich znajduje się wiersz napisany przez jedną 
z osób odwiedzających pracownię. Trafnie oddaje on atmosferę pracowni, 
warto więc zacytować go w całości.

„W pracowni artysty Henryka Baranowskiego”

Schody.
Schody aż do zadyszki.
- Długi przedpokój? Korytarz?
- Przedsionek MUZY.

A ONA sama przysiadła
Na ramię fotela literze U podobne.
Wkręca się w oko,
Wmieszcza w dłoń,
W farby, oleje się wciska,
Na płótno się przemieszcza
Pędzlem i szpachlą,
By pozostawić cząstkę twórcy
(Tę siwiejącą brodę
I fajkę z jej dymem)
W rozpiętym na sztalugach,
Jak żagiel na rejach, 
Obrazie.

Po poetyckim wstępie, warto przypomnieć jak faktycznie wyglądała 
ta zamieszkiwana przez muzę - a może trzy muzy - pracownia. Z korytarza 
w kształcie litery „L” wchodziło się na wprost do pomieszczenia na planie 
kwadratu, przedzielonego w środku meblami na dwie prostokątne połowy. 
Część usytuowaną bliżej drzwi zajmował Baranowski. Światła dostarczało 
niewielkie okno, specjalnie w tym celu wykute. Ściany ożywiały rozwieszone 
obrazy i szkice, kilka palet, gipsowy odlew ręki. Na podłodze stały gotowe 
obrazy oparte o ścianę, a na trzech sztalugach powstawały kolejne dzieła. 
Czasem artysta pracował nad nimi równocześnie. Przed rozpoczętymi obrazami 
znajdowały się niewielkie taboreciki z przyborami do malowania i szkicami 
przygotowawczymi do większych kompozycji. Na archiwalnych zdjęciach 
widać wreszcie i opisany w wierszu fotel z oparciem w kształcie litery „U”. 
Wypełniona obrazami i kolorowymi farbami w słoiczkach pracownia sprawiała 
jednak dość surowe wrażenie, głównie ze wzglądu na wysokość pomieszczenia, 
które mierzyło prawie 4 metry.

Znacznie przytulniej wyglądała prywatna pracownia Baranowskiego 
w jego mieszkaniu przy ul. Paderewskiego. Urządzona z artystycznym wyczuciem 
na pewno była wyjątkowa, może i w jakimś sensie tajemnicza. W każdym razie 
taka się wydaje, zatrzymana w obiektywie Janusza Uklejewskiego. Fotografia 
została tak wykadrowana, że stawia widza w dwuznacznej roli podglądacza. 
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Oto stoimy właśnie w przedpokoju i zza zaczepionych na framudze drzwi 
drewnianych paciorków obserwujemy ciche wnętrze pracowni i artystę przy 
sztalugach. Baranowski zdaje się wcale nas nie zauważać. Nie odwraca głowy, 
pracuje skupiony nad marynistycznym obrazem. Na płótnie widzimy żagle, 
wychodzące dopiero co spod pędzla. Ale znacznie bardziej absorbują szczegóły 
zapełnionej ściśle przestrzeni ściany: szkice, rysunki, pędzle w dzbanku, 
medalion, rzeźbiony malutki tors kobiecy, bursztynowe paciorki i pełne życia 
akty.

Powróćmy jednak do pracowni przy Władysława IV. W głębi pokoju, 
ale za to z całą przeszkloną ścianą, znajdowała się część Zbigniewa Litwina. 
Przy ścianie po lewej stronie stała leżanka, po prawej sztaluga artysty i jego 
przybory do malowania. Starszy od Baranowskiego o osiemnaście lat Litwin 
urodził się 3 stycznia 1914 w Stanisławowie. Trudne warunki materialne 
rodziny, zwłaszcza po śmierci ojca, spowodowały, że musiał przerwać edukację 
i rozpocząć pracę zarobkową. Podjął ją w zakładzie kamieniarsko-rzeźbiarskim, 
gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej, z przerwą na odbycie służby 
wojskowej w kompanii telegraficznej 11. Karpackiej Dywizji Piechoty. 
Umiejętności artystyczne rozwijał na półrocznym kursie malarstwa, 
prowadzonym przez prof. Rozmusa Gezę. W grudniu 1939 r„ po namowie 
malarza Emiliana Doubrawy, wstąpił do spółdzielni plastyków „Radiańskie 
mistectwo”, której zwierzchnikiem był Karol Kossak. Pozwoliło mu to 
udoskonalić swój warsztat. Przez pewien czas kierował pracownią modelarską 
przy Urzędzie Budowy Dróg. Wstąpił do wojska. Wykonał scenografię 
do „Wesela” Wyspiańskiego dla Teatru Żołnierza w Lublinie, prowadzonego 
przez mjr. Władysława Krasnowieckiego. W 1944 r. przeszedł do 1. Samodzielnego 
Morskiego Batalionu Zapasowego i wraz z oddziałem przemieszczał się na 
północ, nad morze. We Włocławku miał możliwość tworzenia w wojskowej 
pracowni malarskiej, wykonał m.in. odlewy orzełków, malował wstążki 
marynarskie oraz portrety patronów jednostek: Tadeusza Kościuszki, Jana 
Kilińskiego, Jarosława Dąbrowskiego. Do Gdyni dotarł w 1945 r.

Po wojnie malował ocalałe zabytki Gdańska, okręty, portrety i kaszubskie 
pejzaże, w których można dostrzec odbicie widoków z rodzinnych stron. 
Urządzał też kluby w Gdyni, Gdańsku i na Oksywiu. Chcąc doskonalić swe 
umiejętności, podjął studia na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Sopocie. W 1953 r. obronił dyplom u prof. Mariana 
Wnuka. W malarstwie Litwin inspirował się przede wszystkim naturą. Obok 
tematyki marynistycznej chętnie przedstawiał pejzaże i kwiaty. Osobną cześć 
jego twórczości stanowią widoki z podróży, zwłaszcza rejsów na okrętach 
Marynarki Wojennej, podczas których odwiedził wiele portów Europy i Afryki. 
Stosował różne techniki, m.in. olej, akwarelę, techniki mieszane i kolaż. Był 
autorem około 650 obrazów. Oprócz malarstwa Litwin również rzeźbił, 
projektował, wykonywał pomniki i płaskorzeźby. Jego dziełem są płaskorzeźby 
zdobiące cokół pomnika wdzięczności żołnierzom Armii Radzieckiej w Gdyni, 
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znajdującego się niegdyś na skwerze Kościuszki, a także pomnik ku czci 
obrońców Helu, wzniesiony na cmentarzu helskim. Ważne miejsce w jego 
dorobku zajmują też medale, jak np. medal z okazji 30-lecia Marynarki 
Wojennej PRL, czy „Za zasługi dla Marynarki Wojennej”.

Otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, medal „Za zasługi dla miasta Gdyni”. 
Dwukrotnie zdobył nagrodę Ministra Obrony Narodowej w 1968 r. i 1973 r., 
ponadto otrzymał też nagrodę ministra Kultury i Sztuki. Pozostał jednak 
człowiekiem niezwykle skromnym i uprzejmym. W 1978 r. odszedł do rezerwy 
w stopniu kmdr. por. Zmarł 1 marca 2001 r.. Prace Litwina zdobiły placówki 
kulturalne Marynarki Wojennej, sztaby, gabinety dowódców. Znajdują się też 
w kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych w kraju i za granicą.

Gdyby po wyjściu z pokoju Baranowskiego i Litwina skręcić w prawo, 
trafiało się do niewielkiej kuchni, którą zajmowali przeważnie pomagający 
artystom marynarze. To właśnie tu ulokował się Sobieraj, który swoją przygodę 
z Pracownią Plastyczną Marynarki Wojennej rozpoczął jako pomocnik. Mieszał 
farby, przygotowywał płótna i blejtramy, a wieczorem wracał do koszar. 
Przyglądał się pracy starszych kolegów, czerpał z ich doświadczeń, słuchał 
porad i wskazówek, a co najważniejsze - mógł wreszcie bez przeszkód 
malować. Po przejściu Litwina na emeryturę, zajął jego część pokoju. Zaś po 
odejściu Baranowskiego, przeniósł się do jego części, swoją udostępniając 
później Grzegorzowi Terleckiemu. Sobieraj był więc jedynym z trójki artystów, 
który twórczo wypróbował każdy zakamarek pracowni.

Równo dwadzieścia lat młodszy od Baranowskiego artysta przyszedł 
na świat 12 marca 1952 r. w Elblągu. Zdolności plastyczne przejawiał 
od wczesnych lat młodości. Uczęszczał do technikum mechanicznego, gdzie 
uchodził za najlepszego rysownika. Przygotowywał gazetki ścienne, dekoracje. 
Swoje umiejętności artystyczne rozwijał w ognisku plastycznym w Domu 
Kultury w Elblągu. W Elblągu też miał swoją pierwszą indywidualną wystawę.

Wiosną 1973 został wcielony do wojska, do Marynarki Wojennej. Nie 
przeszkodziło to jego plastycznym zainteresowaniom, wręcz przeciwnie - 
pomogło w ich udoskonaleniu. Początkowo przygotowywał plakaty i dekoracje 
w Klubie Garnizonowym na Helu. Jego pracami zainteresowali się Litwin 
i Baranowski. Dzięki ich staraniom młody Sobieraj znalazł się w prowadzonej 
przez nich Pracowni Plastycznej Marynarki Wojennej. Jego obrazy były 
najczęściej związane ściśle z Marynarką Wojenną. Przedstawiał sceny 
z ćwiczeń bojowych okrętów Marynarki Wojennej, desanty czołgów. Tak jak 
i jego nauczycieli - Baranowskiego i Litwina, Sobieraja szczególnie 
interesowało morze. Malował więc prace rybaków, stoczniowców i portowców, 
sceny z regat, nadmorskie widoki. Oprócz tematów marynistycznych chętnie 
malował pejzaże regionalne, kwiaty, martwe natury. Przez 19 lat tworzył 
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z Henrykiem Baranowskim, a po jego odejściu na emeryturę, kierował 
Pracownią aż do jej rozwiązania w 2003 r.

Już jako malarz Pracowni Plastycznej Marynarki Wojennej rozpoczął 
studia na Wydziale Wychowania Plastycznego PWSSP w Gdańsku. Studiował 
u profesorów Adama Harasa, Andrzeja Dyakowskiego i Kiejstuta Bereźnickiego. 
Dyplom uzyskał w 1981 r. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych 
w: Gdyni, Helu, Świnoujściu, Juracie, Sztumie, Warszawie, Rostocku, Dranske, 
Stralsundzie, Peenemiinde. Brał także udział w licznych wystawach zbiorowych, 
m.in. w: Krakowie (1977 r.), gdzie otrzymał II miejsce za cykl tematów 
malarstwa marynistycznego, Przemyślu (1979 r.), gdzie zdobył I miejsce 
za obraz olejny pt. Poligon, warszawskiej Zachęcie, Sejmie RP (2003 r.). 
Uczestniczył w plenerach, m. in. w: Dębnie, Olkuszu, Suwałkach i nadmorskiej 
Kuźnicy. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Zasłużony Działacz 
Kultury oraz Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Namalował przeszło 
3000 obrazów. Prace artysty znajdują się w zbiorach Marynarki Wojennej, 
klubach jednostek Marynarki Wojennej oraz Muzeum Wojska Polskiego, 
Muzeum Miasta Gdyni, a także za granicą (m.in. w Niemczech i Rosji) oraz 
w kolekcjach prywatnych.

„Morze nie umie pozować...”

Baranowski, Litwin i Sobieraj, choć tworzyli w jednej pracowni, 
zachowali odrębność i niezależność. Różnili się, lecz zarazem wiele ich łączyło, 
przede wszystkim tematyka ich twórczości, fascynacja morzem. Związani 
z Marynarką Wojenną wypływali w rejsy, m.in. do: Albanii, Jugosławii, 
Egiptu, Włoch, Francji. Mieli więc możliwość poznać morze z bliska. Prasa 
podawała, że dowódcy okrętów, którymi pływali, tak wczuwali się w artystyczny 
nastrój, że nieraz budzili plastyków o 3 rano, by pokazać im wschód słońca, czy 
malowniczą wyspę godną uwiecznienia na płótnie.

Baranowski po pierwszym pełnomorskim rejsie, który odbył na szkunerze 
„Młoda Gwardia”, sam podkreślał w jednym z wywiadów jak bezcenne okazały 
się zdobyte wówczas doświadczenia: „Zawsze myślałem, że morze da się 
malować z brzegu. Teraz wiem, że to nie wystarczy. Poznałem jego prawdziwy 
smak, jego moc, jego ciągłą zmienność”27. Artysta ze szczególnym 
zainteresowaniem i cierpliwością przyglądał się zwłaszcza zmiennym 
odcieniom falującego morza. Zwykł mawiać: „Morze nie umie pozować, jest 
w ciągłym ruchu. To co zamierzasz namalować, musisz zrobić szybko...”28. 
Kładł też nacisk na szczególną rolę pamięci w procesie tworzenia: „Łatwo 
namalować budynek czy kwiaty. Model jest jednym, tło drugim - wszystko 
niezmienne, statyczne. Ale namalować statek zmagający się z falami, 

27 E. Baumgart, Malował duszą..., s. 20.
28 Ibidem, s. 21.
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to zdecydowanie trudniejsze zadanie. Morze przenika w kształt i barwę statku, 
fale nie są statyczne, ciągle zmieniają się, przelewają. Dobry jest tylko taki 
obraz, na którym morze żyje, mimo że na płótnie jest przecież nieruchome. Tak 
samo żyć powinien statek wtopiony w morską przestrzeń. Lecz takie 
subtelności trzeba poznać w naturze, czuć je, no i... pokochać”29.

Miłość do morza przyświecała niewątpliwie każdemu z trzech 
interesujących nas malarzy. To ona wydaje się być kluczem do ich twórczości. 
Uchwycenie ciekawego motywu musiało przecież nieraz kosztować nie tylko 
przerwanie snu, ale i zmaganie z niepogodą czy silnym nadmorskim wiatrem. 
Wymagało z jednej strony cierpliwości, z drugiej zaś szybkiej ręki i bystrego 
oka. Wnikliwa obserwacja morskiego żywiołu pozwoliła artystom oswoić nieco 
jego obcość, zatrzymać na płótnie zmienność, uchwycić błysk jego tajemnicy. 
Obok oblicza morza, które nieustannie portretowali, chętnie prezentowali także 
codzienność służby w Marynarce Wojennej, życie wybrzeża i portu. Prasa nie 
bez racji okrzyknęła ich „kronikarzami morza”, „reporterami z paletą”. 
Malowali bowiem zarówno sceny z ćwiczeń wojskowych, jak i codzienność 
służby na okrętach Marynarki Wojennej.

Wspólne rejsy, plenery, ćwiczenia na poligonach spowodowały, 
że pewne widoki na ich obrazach powtarzają się. Zawsze jednak można 
odnaleźć w każdej z prac charakterystyczny dla danego artysty indywidualny 
rys. I tak obrazy Baranowskiego malowane są szybko, z rozmachem. Widać 
łatwość, z jaką artysta rejestruje świat na płótnie. Lekkość nie oznacza jednak 
braku precyzji, przeciwnie - kompozycje są dobrze przemyślane, a ruchy pędzla 
pewne. Baranowski był świetnym obserwatorem. Może właśnie dlatego jego 
marynistyczne pejzaże przyciągają i intrygują, potrafią zaskoczyć niecodzienną 
perspektywą. Prace Litwina z kolei mają w sobie nutkę zadumy, głównie dzięki 
lekkiemu przymgleniu i refleksom światła na spokojnej wodzie. Pewnej 
refleksyjności sprzyja też stosowana kolorystyka prac. We wczesnych morskich 
pejzażach Sobieraja zauważyć można echo prac Baranowskiego, są jednak od 
dzieł nauczyciela bardziej wyciszone. W późniejszych, samodzielnych pracach 
artysta, choć pozostał wiemy marynistycznym tematom, wybierał inną niż 
Baranowski kolorystykę, z dominującymi szarościami, fioletem i zielenią, 
stosował ostrzejsze kontrasty. Obecnie tworzy głównie w plenerze. Jest 
zdeklarowanym realistą. Czasem jednak od dosłownego naśladowania natury 
odchodzi, uzyskując ciekawe efekty. Przykładem mogą być obrazy, w których, 
dzięki wprowadzonym uproszczeniom sylwetek ptaków i ograniczeniu tła, 
udało mu się doskonale uchwycić dynamizm lecących mew.

Osobny nurt w twórczości marynistycznej trzech malarzy stanowią 
obrazy ukazujące historyczne bitwy morskie i inne ważne wydarzenia związane 
z polską obecnością nad Bałtykiem. Powstały one jako jeden z etapów szerzej 
zakrojonego projektu, w ramach którego zakładano też przygotowanie 

29 Ibidem, s. 20.
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dwunastu portretów zasłużonych ludzi morza. Pracę artystyczną każdy 
z artystów poprzedzał wnikliwymi studiami nad przedstawianym tematem. 
Przydatna okazała się zwłaszcza dokumentacja ikonograficzna, m.in. ryciny, 
kroniki, jak i przekazy źródłowe. Wszystko po to, by wyobrażone okręty, 
uzbrojenie i umundurowanie postaci były zgodne z danymi historycznymi.

Zakres podejmowanej w malarstwie Baranowskiego, Litwina i Sobieraja 
tematyki jest więc w zasadzie zgodny z szerszym rozumieniem terminu 
marynistyka. Rzadko bowiem zdarza się, by artyści prezentowali na obrazach 
wyłącznie morze. Owszem pewna część płócien ukazuje piękno spokojnego 
morza lub przełamujące się fale i grozę sztormu. Z reguły jednak dominują 
przedstawienia morza z łodziami i okrętami, przy czym łodzie najczęściej 
wyciągnięte są na brzeg, okręty zaś ukazane na pełnym morzu. Spora grupa 
prac obok morza ukazuje też partię brzegową. Część z nich ożywiają postaci 
rybaków wyciągających sieci albo pracowników portowych przy swoich 
zajęciach. Na innych dynamiczna scena - batalistyczna lub z ćwiczeń 
wojskowych - odbywa się wśród fal. Niekiedy można odnieść wrażenie, 
że głównym bohaterem płótna nie jest wcale morze, a okręt Marynarki 
Wojennej. Bywa i tak, że morza może nawet zabraknąć, jak w przypadku 
przedstawień ukazujących statki w dokach. Czy takich prac nie zaliczać już 
do marynistyki? A przecież, na ich jakość znaczący wpływ miała morska 
świadomość artystów. To ona zważyła zarówno na wyborze tematu, jak i jego 
realizacji.

Gdynia oczami marynistów (trzy pejzaże ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni)

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni nie posiadamy typowo marynis
tycznych przedstawień autorstwa trzech interesujących nas twórców. Z racji 
profilu naszych zbiorów, gromadzimy przede wszystkim pejzaże powstałe 
na styku lądu i morza, dokumentujące wygląd miasta, a dopiero potem 
osadzające je w morskim kontekście. Uwagę chciałabym skupić na trzech 
miejskich wizerunkach z morzem w tle: widokach z Kamiennej Góry Henryka 
Baranowskiego i Zbigniewa Litwina oraz portowym pejzażu Andrzeja 
Sobieraja. Pozwalają one zapytać, jak maryniści z Pracowni Plastycznej 
Marynarki Wojennej patrzyli na Gdynię, jak ją ukazywali.

Panorama z Kamiennej Góry Zbigniewa Litwina powstała w 1975 r. 
(nr inw. MMG/SZ/859, olej, płyta; 38 x 55 cm). Przedstawia widok z Kamiennej 
Góry na Basen Jachtowy, ukazujący się zza wierzchołków drzew porastających 
to wzniesienie. Niebo jest gładkie, żadna chmura nie zasłania słońca, które 
intensywnie rozświetla biel jachtów, skrzy się na elewacjach budynków, pada 
złotymi refleksami na wodę. Jachty cumujące w marinie nie są ukazane 
szczegółowo, raczej zlewają się z jasnym nabrzeżem. Podobnie rozmywa się 
powietrze na horyzoncie, znajdującym się na 2/3 wysokości obrazu. Światło 
zatrzymane na jachtach, błękit nieba i spokojna tafla morza współtworzą 
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pogodny nastrój obrazu. Panorama z Kamiennej Góry Litwina okazuje się więc 
nie tyle panoramą miejską, co widokiem na marinę. Oko malarza wybrało 
bowiem to, co konsekwentnie powraca na wielu jego płótnach - morze.

Nieco bardziej miejski wydaje się obraz Henryka Baranowskiego 
pt. Gdynia z 1983 r. (nr inw. MMG/SZ/765 olej, płyta; 50 x 70 cm). Podobnie 
jak Litwin, Baranowski uczynił punktem obserwacyjnym Kamienną Górę. 
Jednak odmiennie niż swój poprzednik skierował spojrzenie nie na marinę, lecz 
na miasto i port. Ale i tu budynek, który najbardziej przyciąga uwagę widza, 
to monumentalny gmach Dowództwa Marynarki Wojennej, nieodłącznie związany 
z morzem. W tle po prawej zaznaczony został Basen Jachtowy, w głębi za nim 
kolejne nabrzeża i portowe dźwigi, wreszcie sama tafla spokojnego morza.

Choć na odwrocie obrazu pt. Gdynia powstałego w 2000 r. (nr inw. 
MMG/SZ/1666, olej, płótno; 90 x 119,3 cm) Andrzej Sobieraj zapisał ołówkiem 
Miasto Gdynia, w centrum jego zainteresowania tak naprawdę znalazł się port. 
Praca przedstawia widok z lotu ptaka na gdyński port z nabrzeżami i basenami 
oraz przylegającą do niego z lewej strony część miasta. Na pierwszym planie 
z lewej strony widoczny jest Basen Jachtowy, aleja Jana Pawła II i Nabrzeże 
Pomorskie. Niecodzienną perspektywę z lotu ptaka, która dobrze sprawdza się 
w pejzażach industrialnych, stosował też Henryk Baranowski. Przykładem 
może być wcześniejszy o dwadzieścia lat olej pt. Port z lotu ptaka.

Chciałoby się zapytać, czy rzeczywiście spojrzenie Baranowskiego, 
Litwina i Sobieraja na Gdynię odbiega od tego, jak widzieli ją nie związani 
z morzem artyści? Czy w ich obrazach jest coś, co już na pierwszy rzut 
oka pozwala rozpoznać, że namalował je marynista? Wydaje się, że tak. Otóż 
wszystkie trzy pejzaże, choć ich tytuły wskazują bardziej na wedutę niż marinę, 
zostały tak skomponowane, by pokazać morskość Gdyni. Patrząc na nie 
wyraźnie czujemy, że morze jest tu czymś więcej niż tylko tłem. 
W nadmorskim położeniu miasta tkwi jego piękno, lokalizacyjny atut. Malarze 
z Pracowni Plastycznej Marynarki Wojennej, tworząc swoje prace, mieli tego 
świadomość, może nawet silniejszą niż ich „lądowi” koledzy. Dlatego właśnie 
morze pozostało dla nich zawsze tematem najważniejszym, naznaczyło swoją 
obecnością także pejzaże miejskie.
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ANEKS

Wykaz cywilnych instruktorów plastyków pracujących w Klubie Oficerskim Marynarki 
Wojennej w latach 1969-1991

Artur Baranowski 
Ludwik Błażejewski 
Wirginia Buraczewska 
Feliks Chudzyński
Jerzy Gawron 
Janusz Goliński 
Maria Harmoza 
Stanisław Katzer
Piotr Klimaj 
Olga Krężel 
Aleksander Kwiatkowski 
Janusz Łabędzki 
Mieczysław Olszewski 
Wojciech Rutkowski 
Jolanta Śmiechowska 
Tadeusz Wereszczyński 
Gertruda Wilczopolska 
Zdzisław Zaborowski 
Małgorzata Zabratańska

- instruktor
- instruktor
- grafik-dekorator
- instruktor d/s plastycznych
- plastyk
- plastyk
- instruktor plastyczny
- starszy instruktor plastyk
- grafik dekorator
- plastyk
- instruktor
- instruktor plastyk
- instruktor
- instruktor
- plastyk
- grafik dekorator
- instruktor
- plastyk
- plastyk

(30.06.1980-30.06.1983) 
(14.06.1978-31.07.1982) 
(1.09.1971 -31.12.1971) 
(1.09.1970-30.11.1970) 
(1.11.1977- 1.02.1978) 
(1.10.1977-28.02.1978) 
(1.09.1980-30.07.1985) 
(2.08.1985-31.12.1991) 
(1.06.1969-31.07.1970) 
(1.08.1986- 15.08.1987) 
(1.02.1973-31.05.1973) 
(1.09.1973-30.11.1974) 
(16.07.1970-30.08.1970) 
(1.09.1974-31.03.1980) 
(1.10.1987-31.03.1997) 
(1.01.1972-30.06.1973) 
(1.10.1973-29.02.1976) 
(1.06.1978-31.07.1980) 
(13.02.1984-31.10.1989)
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1. Pracownia plastyczna Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Władysława IV 46, 
koniec lat 60. XX w., fot. z archiwum rodziny Baranowskich

2. Henryk Baranowski i Zbigniew' Litwin w pracowni, 
fot. z archiwum rodziny Baranowskich
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3„ 4. Henryk Baranowski w pracowni przy ul. Władysława IV, 
fot. z archiwum rodziny Baranowskich
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5. Henryk Baranowski w prywatnej pracowni przy ul. Paderewskiego, 
fot. J. Uklejewski, fot. z archiwum rodziny Baranowskich

6. Zbigniew Litwin w pracowni przy ul. Władysława IV, 
fot. W. Telesz, fot. z archiwum Andrzeja Sobieraja
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7. Andrzej Sobieraj w pracowni przy ul. Władysława IV, fot. W. Tclesz, fot. z archiwum Andrzeja Sobieraja
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8. Zbigniew Litwin, Panorama z Kamiennej Góry, 1975 r., wł. Muzeum Miasta Gdyni
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9. Henryk Baranowski, Gdynia, 1983 r., wł. Muzeum Miasta Gdyni
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241 10. Andrzej Sobieraj, Gdynia, 2000 r., wł. Muzeum Miasta Gdyni
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Mgr Aneta BARANOWSKA

MARIAN MOKWA-ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

Marian Mokwa był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy - 
marynistów. Jego bogaty artystyczny dorobek wzbogaca zasoby 

wielu polskich muzeów. Pracami artysty mogą poszczycić się między innymi: 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Centralne 
Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Gdańsku czy Muzeum 
Narodowe w Szczecinie. Łącznie w polskich zbiorach znajduję się około 
100 prac tego malarza1. Oprócz tego twórczość Mokwy znalazła wielkie 
uznanie wśród prywatnych kolekcjonerów, którzy bardo chętnie nabywali prace 
artysty; jako ciekawostkę można podać fakt, że kilka jego obrazów należy 
do słynnego sopockiego „Grand Hotelu”2. Dwadzieścia jeden prac znajduje się 
w posiadaniu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Większość prac została 
zakupiona przez Muzeum od samego twórcy, część zaś przekazana przez 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, są to następujące dzieła:

- „Polski okręt wojenny z XVH wieku”, ok. 1950, olej na sklejce, 218 x 151 cm;
- „Król Władysław IV konno na brzegu morza”, 1946, olej na dykcie, 

156 x 210 cm;
- „Bitwa pod Oliwą”, ok. 1950, olej na sklejce, 110x215 cm;
- „Krążownik Aurora w 1917 roku”, 1949, olej na dykcie, 137 x 104 cm;
- „Oddziały LWP wkraczające do Gdańska w marcu 1945 roku”, 

ok. 1950, olej na dykcie, 119 x 75 cm;
- „Westerplatte 1945”, ok. 1950, olej na dykcie, 86 x 113 cm;
- „Marynarze Batalionu Morskiego w wyzwolonym Gdańsku 1945 rok”, 

ok. 1950, olej na dykcie, 144 x 240 cm;
- „Ścigacze w szyku torowym w czasie ćwiczeń na Bałtyku”, lata 50. 

XX wieku, olej na dykcie, 140 x 240 cm;
- „Bolesław Krzywousty konno w Szczecinie”, lata 50. XX wieku, olej 

na dykcie, 196 x 142 cm;
- „ORP Wicher i ORP Burza”, lata 40. XX wieku, olej na dykcie, 228 x 

160 cm;

1 Kwerenda przeprowadzona przez Anetę Baranowską od 22.01 do 27.02 2013 roku.
2 W. Zmorzyński. Marian Mokwa, Bernardinum 2003, s. 117.
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- „Łodzie rybackie na brzegu”, lata 40. XX wieku, akwarela na papierze, 
38 x 50 cm;

- „Brzeg morski”, lata 40. XX wieku, akwarela na papierze, 38 x 50 cm;
- „Ścigacz 361 ratuje załogę szwedzkiego statku”, lata 50. XX wieku, 

olej na płótnie, 90 x 143 cm;
- „Kompozycja figuralna okrętów z XVII wieku”, 1946 rok, olej 

na dykcie 148 x 204 cm;
- „Polski galeon”, ok. 1950 roku, olej na płycie pilśniowej, 77 x 124 cm;
- „Bitwa Oliwska”, łata 50. XX wieku, olej na płótnie, 115x210 cm;
- „Bitwa pod Oliwą”, lata 50. XX wieku, olej na płótnie, 115 x 70 cm;
- „Port rybacki we mgle”, lata 50. XX wieku, olej, płótno, 152 x 95 cm;
- „Bolesław Chrobry w Szczecinie”, lata 50. XX wieku, akwarela 

na papierze, 65 x 41 cm;
- „Bitwa pod Oliwą”, akwarela na papierze, lata 50. XX wieku, 65 x 41 cm;
- „Budowa galeonu Smok”, akwarela na papierze, lata 50. XX wieku, 

65 x 41 cm.
Twórcy temu poświęcono kilka monografii, za pierwszą z nich uznaje się 

artykuł Antoniego Chocieszyńskiego z 1932 roku zatytułowany „Malarz 
z morza. Monografia o Marianie Mokwie”, która ukazała się na łamach 
czasopisma „Gryf’3. Była to jedyna monografia artysty powstała za jego życia, 
pozostałe napisano już po jego śmierci. Najważniejsze z nich to publikacja 
Leonarda Rozenkranza „Marian Mokwa - zarys biografii artysty”4, Krzysztofa 
Wójcickiego „Rozmowy z Mokwą”5 i tegoż autora „Mokwa Akwarele”6. 
Poza tym twórczości marynisty poświęcone są opracowania Wojciecha 
Zmorzyńskiego „Marian Mokwa”7 oraz najnowsza publikacja autorstwa 
Romualda Tadeusza Bławata „Stołem z morza i Kaszub”8.

Oprócz publikacji książkowych powstały również dwie prace 
magisterskie na temat dorobku artysty, pierwszą z nich „Morze w życiu 
i twórczości Mariana Mokwy” napisała w 1986 roku Beata Szpakowska 
na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, drugą 
zatytułowaną „Marian Mokwa artysta morzu przypisany. Życie i twórczość” 
w 1991 roku napisał Wojciech Zmorzyński w Zakładzie Muzealnictwa 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu9.

Tematyka marynistyczna w polskim malarstwie pełniła rolę dość 
marginalną. Początki nurtu możemy upatrywać w II połowie XIX wieku 

3 A. Chocieszyński, Malarz morza. Monografia o Marianie Mokwie, „Gryf” 1932, nr 4.
4 L Rozenkranz, Marian Mokwa-zarys biografii artysty, „Jantarowe Szlaki” 1988, nr 1.
5 K. Wójcicki, Rozmowy z Mokwą Gdańsk 1989.
6 K. Wójcicki, Mokwa-akwarele, Excalibur 1992.
7 W. Zmorzyński, Marian Mokwa, Bemardinum 2003.
8 R. T. Bławat, Stołem z morza i Kaszub, Bernardinum 2011.
9 R. T. Bława, Stołem z morza i Kaszub, Bemardinum 2011, s. 11.
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w twórczości Aleksandra Gierymskiego oraz Stanisława Witkiewicza10. 
Znaczniejszą rolę nurt ten zaczął odgrywać dopiero w latach 80. XIX wieku, 
gdy w Europie Zachodniej przechodził już do historii. Wówczas wśród polskich 
twórców takich jak: January Suchodolski, Aleksander Orłowski czy Franciszek 
Ksawery Lampi, pojawiła się tematyka morskich bitew, okrętów, wybrzeży oraz 
morskie pejzaże.

Popularności marynistyki sprzyjała poetyka realizmu, do której kanonu 
zaliczano tematy ukazujące codzienne życie i pracę zwykłych ludzi. W tym 
nurcie popularne stały się obrazy ukazujące rybaków oraz ich pracę na morzu11. 
I właśnie z tym nurtem, ukazującym tak zmienne w swej naturze morze związał 
się Mokwa.

Artysta urodził się 9 kwietnia 1889 roku w Malarach, położonych 
nieopodal jeziora Wdzydze12, był synem Franciszka Mokwy dość zamożnego 
gospodarza rolnego oraz Elżbiety z domu Kuczkowskiej. Posiadał liczne 
rodzeństwo: trzech braci, Lucjana, Franciszka i Mikołaja oraz dwie siostry: 
Elżbietę oraz Annę13. Już w wieku chłopięcym interesował się sztuką 
w szczególności rysunkiem i malarstwem. Obcowanie z przyrodą pozwoliło mu 
rozwinąć wrażliwość na piękno14. Pierwszym nauczycielem Mokwy był dziadek 
Wawrzyniec Kuczkowski, który wpoił mu miłość do ojczyzny oraz ducha 
patriotyzmu. Następnie edukacją chłopca oraz jego rodzeństwa zajęli się 
guwernerzy, wśród nich niezapomniany pan Bucholc, którego sylwetka 
na trwałe zapadła Mokwie w pamięć15. W 1901 roku wstąpił on do progimnazjum 
biskupiego w Pelplinie - Collegium Marianum.

Warto w kilku słowach scharakteryzować pelplińską szkołę, która 
stanowiła w swoich czasach placówkę wyjątkową. Większość uczniów 
stanowili Polacy, a wśród nauczycieli sporą grupę stanowili polscy księża. 
W Collegium nie tylko wolno było się uczniom porozumiewać między sobą 
w języku polskim, ale również był on jednym z przedmiotów tam nauczanych16.

Czas spędzony w Collegium Marianum wykorzystał przyszły artysta 
nie tylko na naukę, ale także poznawał cenne dzieła sztuki znajdujące się 
w tamtejszej gotyckiej katedrze. Bardzo często po skończonych lekcjach 
chłopiec chodził do bazyliki, by podziwiać wspaniała malarskie dzieła Hermana 
Hana i Bartłomieja Strobla.

Mimo swoich wielu zalet szkoła nie dawała możliwości zdawania matury, 
było to powodem, dla którego rodzice chłopca zdecydowali się przenieść go 

10 E. Micke-Broniarek, Malarstwo polskie, realizm, naturalizm, Warszawa 2007, s. 10-11.
11 W. Zmorzyński, Odkrywanie Morza, [w:] Morze w obrazach artystów polskich XX wieku, 

Gdańsk 2001, s. 8-11.
12 L. Rozenkranz, Marian Mokwa-zarys biografii artysty, „Jantarowe Szlaki” 1988, nr 1, s. 16-18.
13 K. Wójcicki, Rozmowy z Mokwą, Gdańsk 1989, s. 14-16.
14 Ibidem, s. 33-34.
15 W. Zmorzyński, Marian Mokwa..., s. 6-7.
16 Ibidem, s. 7.
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do gimnazjum w Starogardzie Gdańskim. Była to szkoła, w której nie tolerowano 
przejawów polskości. Podczas nauki w Starogardzie na Mokwę zwrócił uwagę 
Edgar Schulz - malarz akwarelista, który został jego pierwszym profesjonalnym 
nauczycielem. Swoje pierwsze rysunki Mokwa sprzedawał w antykwariacie 
należącym do swojego nauczyciela. W 1905 roku dyrektor gimnazjum Robert 
Eins zorganizował wystawę prac Mokwy17. Mimo olbrzymiego zaangażowania 
w sztukę Mokwa wciąż był wielkim patriotą, czemu dal wyraz tworząc wraz 
z szkolnymi kolegami organizację Filomacką18.

W 1906 roku Mokwa kończy szkołę i powraca do domu. O jego przyszłości 
zadecydowało spotkanie z Rudolfem Hellgrewem, malarzem i podróżnikiem 
przebywającym nad Jeziorem Wdzydzkim. Hellgrew po obejrzeniu prac 
Mokwy zachęcił go do podjęcia nauki w Akademii Sztuk Zdobniczych 
i Pięknych w Norymberdze. Mokwa ukończył na uczelni tylko jeden semestr 
i zdecydował się na kontynuowanie nauki w Monachijskiej Akademii Sztuk 
Pięknych19.

Należy przypomnieć, że w drugiej połowie XIX wieku działała tam 
prężnie liczna kolonia polskich artystów20, do której należeli między innymi: 
Józef Brandt, Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Leon Wyczółkowski 
i Józef Chełmoński21. Życzliwość dla polskich artystów przetrwała w mieście 
do czasów Mokwy, a tamtejszy rynek sztuki wciąż chętnie chłonął pejzaże 
i sceny rodzajowe polskich twórców. Mokwa odbywał liczne podróże po terenie 
Bawarii malując wiele akwarel, których sprzedaż stanowiła dla niego źródło 
utrzymania oraz pozwalała odbywać podróże, między innymi do Francji, Anglii 
i Skandynawii22. Podczas swojego pobytu Mokwa chętnie odwiedzał 
monachijskie muzea, zapoznając się ze spuścizną sztuki europejskiej. Po latach 
powiedział „Rubens to moja najlepsza szkoła”23.

W 1909 roku artysta powraca w rodzinne strony, gdzie zatrudnia się 
u specjalizujących się w malarstwie ściennym Władysława i Leona Drapniewskich. 
Podczas pobytu w Niemczech rozpoczął swoją współpracę z wydawnictwem 
„Tiick”, które drukowało artystyczne karty pocztowe. Mokwa wykonywał dla 
nich krajobrazy z Pomorza, co stanowiło dla niego dodatkowe źródło zarobku24.

17 K. Wójcicki, op. cit., s. 36-39.
18 J. Szews, Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 

1830-1920, Warszawa 1992, s. 227, 236-237.
19 K. Wójcicki, op. cit., s. 39-41.
20 J. Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003, s. 172
21 A. Holeczki-Kiehl, Znaczenie Monachium jako ośrodka sztuki w XIX wieku na tle wzajemnych 

relacji pomiędzy Wiedniem, Lwowem i Krakowem, w: Malarze polscy w Monachium, [w:] 
Materiały z sesji naukowej pod red. Z. Fałtynowicza, E. Ptaszyńskiej, Suwałki 2007, s. 183.

22 K. Wójcicki, op. cit., s. 41-45.
23 W. Zmorzyński, op. cit., s. 9.
24 K. Wójcicki, op. cit., s. 54-58.
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W początkach XX wieku rodzi się ruch młodo-kaszubski. W 1910 roku 
powstaje w Kościerzynie Dom Kaszubski „Bazar”, gdzie Mokwa miał swoją 
wystawę, na której prezentował pejzaże oraz architekturę Kaszub. Wiąże się 
również z „Gazetą Grudziądzką”, gdzie pracuje jako rysownik25. W tym czasie 
artysta wstępuje do tajnej organizacji samokształceniowej „Towarzystwo 
Przyjaciół”, które pragnęło realizować w codziennym życiu ideały wieszczów 
narodowych26. Jako wysłannik „Gazety Grudziądzkiej” Mokwa wyjechał 
na Bałkany. Podczas swoich podróży tworzył liczne akwarele. Z nad Bosforu 
udał się do Rosji, następnie odwiedził Odessę i Moskwę. W 1912 roku 
wybuchła pierwsza wojna bałkańska, Mokwa przebywający w Stambule 
z pokładu pancernika „Goeben” obserwuje rozrywające się bitwy morskie27.

Wybuch pierwszej wojny światowej sprowadził owianego sławą 
akwarelistę do Grudziądza, gdzie zostaje powołany do armii niemieckiej, 
w której pełni obowiązki tłumacza i malarza wojennego. W 1917 wziął udział 
w wystawie malarzy frontowych zorganizowanej w Berlinie. Po wojennej 
zawierusze w 1918 artysta powrócił na Pomorze i osiedlił się w Sopocie.

Z 1919 roku pochodzi jedna z najwcześniejszych prac olejnych Mokwy 
przedstawiająca chatę rybacką nad morzem w wiosce Gdynia. Obraz ten 
znajduje się dziś w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni28 29. Był prezentowany 
na pierwszej powojennej wystawie artysty w sali Liedkiego przy ulicy Długiej 
w Gdańsku. Na terenie Wolnego Miasta artysta będzie prezentował swoje prace 
jeszcze wielokrotnie .

W 1921 artysta wziął udział w „Wystawie Sztuk Pięknych Artystów 
Pomorskich” w Grudziądzu. Ekspozycja ta symbolizowała zjednoczenie Polski 
z Pomorzem, otwierał ją sam Marszałek Józef Piłsudski30. W tym czasie 
powstały również pierwsze akwarelowe szkice obrazów historycznych, które 
rozpoczną realizowany przez kilkanaście lat cykl „Apoteoza Polski Morskiej”.

W 1922 artysta poślubia słynną skrzypaczkę urodzoną w Australii 
Katarzynę Stefanię Łukowicz, którą poznał podczas swojego pobytu w Berlinie. 
Z tego małżeństwa przyszła na świat czwórka dzieci31.

W latach dwudziestych Mokwa rozpoczyna współpracę z warszawską 
galerią „Zachęta” (należał do jej członków rzeczywistych). W „Zachęcie” 
prezentował głównie akwarele, w których tworzeniu stał się prawdziwym 
perfekcjonistą. O jego sukcesie twórczym świadczy fakt, że w 1924 „Zachęta” 

25 J. Borzyskowski Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920, Gdańsk 1986, s. 158.
26 J. Bona, Legion Pomorski, czyli wykaz działaczy polskich na terenie Pomorza przed wojną 

wszechświatową, Grudziądz 1924, s. 27.
27 K. Wójcicki, op. cit., s. 59-65.
28 W. Zmorzyński, op. cit., s. 11-13.
29 G. Niewiadomy, Plastyka polska w Wolnym Mieście Gdańsku, [w:] „Gdańskie Studia Muzealne”, 

Gdańsk 1989, nr 5, s. 65-95.
30 Katalog, Wystawa Sztuk Pięknych Artystów Pomorskich, Grudziądz 1921, s. 16.
31 W. Zmorzyński, op. cit., s. 14-15.
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zorganizowała mu indywidualną wystawę, na której zaprezentowano 144 prace, 
w tym tak charakterystyczne dla siebie pejzaże kaszubskie, widoki wybrzeża 
oraz portrety rybaków32.

W tym czasie Mokwa nie ustawał w swojej działalności patriotycznej, 
w 1924 w Wolnym Mieście Gdańsku organizuje „Wystawę Obrazów Artystów 
Malarzy z Krakowa”. Należy również wraz z żoną do Związku Polaków 
w Wolnym Mieście Gdańsku33. W 1925 roku rozpoczyna wydawać miesięcznik 
artystyczno-literacki „Fale”. Było to jedno z nielicznych powstających na 
Pomorzu czasopism w języku polskim. Na jego łamach Mokwa zamieszczał 
liczne reprodukcje swych dzieł. W 1931 odbywa się druga indywidualna wystawa 
artysty w „Zachęcie”, gdzie zaprezentował 21 prac olejnych oraz 2 akwarele34.

Przez cały ten czas Mokwa pracował nad cyklem „Apoteoza Polski 
Morskiej”, który składał się głównie z 44 olbrzymich płócien. Cykl ten stanowił 
powrót do malarstwa historycznego. Prezentował nie tylko postacie historyczne, 
ale również gdyński port, okręty Marynarki Wojennej, flotę pasażerską 
i handlową35.

Artysta cały czas marzył o utworzeniu własnej galerii malarstwa, która 
miałaby się znajdować w Gdyni. 28 czerwca 1934 roku podczas obchodów Dni 
Morza wieloletnie marzenie artysty urzeczywistniło się36. Galeria Morska 
rozpoczyna swoją działalność prezentując wystawę „Marynistów Polskich 
i Artystów Plastyków Pomorskich” (w 1933 roku utworzono Związek Artystów 
Plastyków Nadmorskich, jego prezesem zostaje Mokwa)37.

W czasie swojej działalności Mokwa często borykał się z problemami 
finansowymi, nie przeszkodziły mu one jednak w tym, aby placówkę zamienić 
w centrum życia kulturalnego miasta. W galerii Mokwa prezentował prace nie 
tylko własne, ale również wielu słynnych artystów, między innymi Mariana 
Szyszko-Bohusza, Franciszka Szwocha, Antoniego Suchanka, czy Włodzimierza 
Nałęcza. W 1937 problemy finansowe zmusiły Mokwę do wydzierżawienia 
części galerii kinu „Lido”38.

W latach trzydziestych wrosło zainteresowanie malarstwem o tematyce 
morskiej, czego dowodem są liczne wystawy w kraju i zagranicą. W 1939 roku 
Mokwa otrzymał dyplom honorowy Ligi Morskiej i Kolonialnej za 
rozpowszechnianie tematyki morskiej. W latach trzydziestych Mokwa miał 
swoje indywidualne wystawy w całej Europie i za oceanem. Wybuch drugiej 
wojny światowej powoduje olbrzymie straty w dorobku artysty, zniszczeniu

32 Katalog, Wystawa obrazów polskiego akwarelisty Mariana Mokwy, Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych, Warszawa 1924.

33 G. Niewiadomy, op. cit., s. 65-95.
34 W. Zmorzyński, op. cit., s. 16-18.
35 K. Wójcicki, op. cit., s. 80-95.
36 „Galeria Morska w Gdyni”, „Gazeta Gdyńska” 1934, nr 131, s. 5.
37 W. Zmorzyński, op. cit., s. 18-21.
38 Ibidem, s. 22.

247



„BIULETYN HISTORYCZNY” A. BARANOWSKA 2013 NR 28

ulega część „Apoteozy Polski Morskiej”, wiele prac zostało zagrabionych przez 
okupanta. Podczas wojny Mokwa przebywał w Sopocie w swojej willi 
„Adelaida” w otoczeniu rodziny, gdzie tworzył akwarelowe pejzaże Sopotu 
oraz okolicy39 40. Po wojnie artystę zatrudniono w Urzędzie Miasta w Sopocie, 
gdzie odpowiadał za sprawy związane z plastyką. Twórca próbował wskrzesić 
Galerię Morską, jednak panująca wówczas sytuacja polityczna nie była dla 

• • 40mego sprzyjająca .
W 1946 powstała „Grupa Polskich Marynistów Plastyków”, do której 

wstępuje Mokwa. Celem tej organizacji była popularyzacja sztuki marynistycznej. 
Niestety jej działania nie spotkały się większym zrozumieniem. Mokwa 
prezentował również swoje prace w gdyńskiej „Cyganerii”, a w 1950 roku wziął 
udział w II Ogólnopolskiej Wystawie Marynistycznej zorganizowanej podczas 
III Festiwalu w Sopocie41. Podjął również współpracę z Marynarką Wojenną, 
dla której tworzył liczne sceny batalistyczne oraz wizerunki okrętów 
wojennych42. Swoje nowe prace oraz rekonstruowany cykl obrazów historycznych 
przechowuje obecnie Sztab MW oraz Muzeum Marynarki Wojennej43.

W okresie socrealizmu etos pracy stoczniowca znalazł swoje odzwierciedlenie 
również w twórczości Mokwy, co zaowocowało delegacją na warszawski 
I Polski Kongres Pokoju. Artysta wziął także udział w I i II Ogólnopolskiej 
Wystawie Plastyki44. Wiele powojennych dzieł artysty inspirowane było 
odradzaniem się polskiej floty i przemysłu stoczniowego. W 1959 odbyła się 
w gdańskim Dworze Artusa wystawa „Morze, praca w portach i stoczniach”, 
a Mokwa zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1958 jako jedyny Polak bierze udział w prestiżowych wystawach 
Society of Marinę Artists i Royal Society of British Artists. W 1961 roku 
w warszawskim Domu Wojska Polskiego odbyła się pierwsza powojenna 
indywidualna wystawa artysty „Polska na morzu w obrazach”. W 1970 roku 
artysta zostaje honorowym obywatelem Ziemi Wejherowskiej. Wówczas 
nasilają się jego kłopoty zdrowotne związane ze wzrokiem.

W 1979 artysta został honorowym obywatelem miasta Sopotu. Umiera 
15 czerwca 1987 roku w Sopocie45, do końca swoich dni pozostając płodnym 
twórcą, którego malarstwo jak żadnego innego polskiego malarza potrafiło 
oddać piękno i potęgę morza.

39 R. T. Bławat, op. cit., s. 175-183.
40 K. Wójcicki, op. cit., s. 98-103.
41 R. T. Bławat, op. cit., s. 184-186.
42 W. Zmorzyński, op. cit., s. 25-28.
43 Kwerenda przeprowadzona przez Anetę Baranowską od 22.01 do 27.02 2013 roku.
44 R. T. Bławat, op. cit., s. 187-189.
45 W. Zmorzyński, op. cit., s. 27-29.
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Polski okręt wojenny z XVII wieku, około 1950, olej na sklejce, 137 x 202 cm, 
wł. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, fot. Lech Trawicki

Król Władysław IVkonno na brzegu morza, 1946, olej na dykcie, 156 x 210 cm, 
wł. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, fot. Lech Trawicki
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Mgr Jan TYMIŃSKI

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 
„ROCZNIKA OŚRODKA NAUK SPOŁECZNYCH 
I WOJSKOWYCH MARYNARKI WOJENNEJ” 

Z LAT 1962-1970

W drugiej połowie lat 50. ubiegłego wieku zwrócono uwagę na potrzebę 
szkolenia i dokształcania oficerów Marynarki Wojennej na wyższych 

uczelniach cywilnych. Z inicjatywy ówczesnego zastępcy dowódcy marynarki 
do spraw politycznych Gereona Grzeni-Romanowskiego i kierownika Ośrodka 
Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej kierowanego przez 
Stanisława Ordona w 1958 roku powstały studia i punkty konsultacyjne przy 
kilku wyższych uczelniach, m.in. Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku, dla oficerów Marynarki Wojennej by mogli oni zdobyć wyższe 
wykształcenie humanistyczne na takich kierunkach jak historia, prawo, 
pedagogika, czy ekonomika transportu morskiego. Ośrodek Nauk Społecznych 
i Wojskowych Marynarki Wojennej był wówczas ważną placówką naukową, 
dzięki której w latach 1958-1974 25% kadry oficerskiej zdobyło wyższe 
wykształcenie1. Równocześnie w wyniku tych poczynań zaszła potrzeba 
prezentowania wyników działalności naukowej słuchaczy Ośrodka Nauk 
Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej.

W latach 1962-1970 nakładem Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych 
Marynarki Wojennej w Gdyni ukazało się pięć numerów w odstępach dwuletnich 
periodyku o tytule „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych 
Marynarki Wojennej”2.

1 Szerzej na ten temat zob. Stanisław Ordon, Irena Ciećkowska, Wiesław Zieniewski, 21 lat 
działalności Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych, Gdynia 1973, s. 7-47; Czesław Ciesielski, 
Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarki Wojenna 1918-1980, Warszawa 1992, s. 287 i n.

2 Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych (dalej RONSiWMW): nr 1, 1962, s. 223; 
nr 2, 1964, s. 450; nr 3, 1966, s. 262; nr 4, 1968, s. 269; nr 5, 1970, s. 334.
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Pismo to stanowi dorobek naukowy oficerów i członków istniejących 
wówczas Kół Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego i Zespołów Pedagogicznego oraz Prawniczego, jak również 
profesorów współpracujących z Ośrodkiem Nauk Społecznych i Wojskowych 
Marynarki Wojennej. Roczniki zawierają cztery główne działy: historii 
marynarki wojennej, prawa morskiego, ekonomiki wojennej i pedagogiki 
wojskowej. Zamieszczono w nich również kronikę informującą szczegółowo 
o działalności Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej 
oraz materiały bibliograficzne z zakresu problematyki wojennomorskiej. Część 
materiałów opublikowanych w rocznikach - dotyczy to głównie artykułów 
z działu pedagogiki wojskowej, się zdezaktualizowała, przeładowana bowiem 
jest propagandą polityczną ówczesnego PRL-u. Numer piąty rocznika wydany 
został jako zeszyt specjalny poświęcony XXV rocznicy powstania Ludowej 
Marynarki Wojennej bez podziału na działy. Artykuły w nim opublikowane 
zostały w ramach tejże bibliografii zamieszczone tematycznie do poszczególnych 
działów, tak jak teksty z pozostałych numerów. Skromną niebieską okładkę 
pierwszego numeru projektował Ryszard Królikiewicz. Numer drugi posiada 
równie skromną szarą okładkę projektu Zbigniewa Litwina. Od numeru 
trzeciego pismo otrzymało niebiesko-żółtą obwolutę autorstwa Mariana Lecieja. 
W numerach trzecim, czwartym i piątym zamieszczono liczne wkładki 
ilustracyjne, które podniosły poziom edytorski i dobrze obrazowały treść 
zamieszczonych materiałów.

W skład komitetu redakcyjnego na przestrzeni lat 1962-1970 wchodzili: 
Mieczysław Grudzień, Gereon Grzenia-Romanowski, Wiktor Bednaruk, Irena 
Ciećkowska, Czesław Ciesielski, Ludwik Dutkowski, Ryszard Gilewicz, 
Edmund Kosiarz, Stanisław Matysik, Tadeusz Ocioszyński, Tadeusz Olchowy, 
Stanisław Ordon, Stanisław Storczyk, Władysław Szczerkowski i Roman 
Wapiński.

Bibliografia zawartości Rocznika ułożona została autorsko alfabetycznie 
w obrębie działów tematycznych jakie występują w numerach Rocznika lub też 
pierwszych wyrazów tych tytułów, w których nie wymieniono autora. Każda 
z publikacji wymieniona została tylko raz, bez stosowania jakichkolwiek 
skrótów i odsyłaczy. Bibliografia zawiera 112 artykułów jakie opublikowano 
w ciągu ośmiu lat ukazywania się pisma. Są to zarówno materiały monograficzne, 
problemowe, przyczynkowe, źródłowe oraz okolicznościowe.

Poszczególne numery pisma były na bieżąco omawiane i komentowane 
pozytywnie w środowisku Marynarki Wojennej na łamach fachowej prasy3. 
Niektórzy recenzenci stwierdzali, że „artykuły przeważnie zostały oparte na 
bogatych materiałach źródłowych i literaturze. Ich autorzy przebadali wiele 
zespołów archiwalnych znajdujących się w różnych archiwach. Na szczególną 

3 RONSiWMW [recenzja numeru 2], „Przegląd Morski”, 1964 nr 7-8, s. 143-144; RONSiWMW 
[recenzja numeru 5], „Przegląd Morski”, 1971 nr 1, s. 77-79.
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uwagę zasługują wykorzystane relacje i wspomnienia oficerów Marynarki 
Wojennej dotyczące lat II wojny światowej oraz pierwszego okresu po jej 
zakończeniu, kiedy przystąpiono do rozbudowy poszczególnych rodzajów broni 
Wojska Polskiego. Autorzy artykułów i materiałów rekrutują się spośród 
naukowców Wybrzeża, etatowych pracowników Ośrodka oraz oficerów 
Marynarki Wojennej, głównie absolwentów wyższych uczelni cywilnych. 
Na łamach Rocznika został zaprezentowany dotychczasowy dorobek nie tylko 
Ośrodka, ale przede wszystkim kadry oficerskiej, która bezinteresownie podjęła 
niełatwe badania nad różnorodną i skomplikowaną problematyką wojenno- 
-morską. Duże uznanie należy się autorom za podjęcie tej tematyki, którą dość 
rzadko można spotkać na łamach innych czasopism naukowych”4.

Poniższe zestawienie bibliograficzne stanowi więc obraz działalności 
naukowej oficerów Marynarki Wojennej i historyków zajmujących się historią 
Marynarki Wojennej, która przedstawiona została w piśmie Ośrodka Nauk 
Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej. Opublikowanie tej bibliografii 
daje czytelnikom możliwość swobodnego wglądu co do zawartości czasopisma 
na przestrzeni lat 1962-1970, gdy ukazywało się ono drukiem. Zwłaszcza, 
że obecnie niewiele bibliotek może pochwalić się jego kompletem w swych 
zbiorach.

BIBLIOGRAFIA „ROCZNIKA OŚRODKA NAUK SPOŁECZNYCH 
I WOJSKOWYCH MARYNARKI WOJENNEJ”

Historia Marynarki Wojennej

1. Białek Władysław: Struniewski Tadeusz: Geneza powstania Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej, nr 2/1964, s. 89-[107].

2. Binerowski Zbigniew: Nadbałtyccy Słowianie i ich walki morskie w okresie 
wczesnohistorycznym, nr 3/1966, s. 31-[49].

3. Bobrowski Henryk: Szczeciński obszar nadmorski (1946-1949), nr 5/1970, 
s. 190-[199],

4. Ciećkowska Irena: Działalność organizacji kobiecych w Marynarce Wojennej, 
nr 5/1970, s. 292-[301],

5. Ciećkowski Zbigniew: Udział polskiej floty w rozbiciu Zakonu Krzyżackiego 
w wojnie trzynastoletniej (1454-1460), nr 3/1966, s. 50-[61 ].

6. Ciesielski Czesław, Ordon Stanisław: X-lat działalności w dziedzinie nauk 
społecznych i wojskowych, nr 1/1962, s. 40-[52],

4 Ludwik Zieliński (rec.), „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 
Wojennej”, Gdynia 1962-1968, nr 1-4, „Rocznik Gdański”, 1970, t. 29-30, s. 287-289; Idem 
(rec.), „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej”, nr 5, Gdynia 
1970, s. 331 oraz aneks, s. 34, „Rocznik Gdański”, 19711. 31, s. 266-268.
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7. Ciesielski Czesław: Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w okresie 
międzywojennym, nr 3/1964, s. 73-[86].

8. Dutkowski Ludwik: Sytuacja strategiczno-polityczna Polski Ludowej nad 
Bałtykiem, nr 5/1970, s. 33-50.

9. Dzierżak Stanisław: Wpływ KPP w Marynarce Wojennej w latach między
wojennych, nr 3/1964, s. 87-[94],

10. Gilewicz Ryszard: Układ Warszawski i jego znaczenie w umacnianiu 
obronności granic morskich nadbałtyckich państw socjalistycznych, nr 3/1964, 
s. 111-[120].

11. Gilewicz Ryszard, Pioterek Edmund: Flota Bałtycka ZSRR w początkowym 
okresie wojny z Niemcami, nr 1/1962, s. 26-[39].

12. Grzenia-Romanowski Gereon: Niektóre problemy rozwoju Marynarki Wojennej 
w 20-leciu Polski Ludowej, nr 2/1964, s. 11 -[24].

13. Grudzień Mieczysław, Marynarka Wojenna PRL w 25-leciu ludowego 
Wojska Polskiego, nr 4/1968, s. 11-[22],

14. Icha Aleksander: Szkoła Specjalistów Morskich w latach 1945-1948, 
nr 2/1964, s. 108-[122],

15. Janczyszyn Ludwik: Marynarka Wojenna na straży granic morskich Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, nr 5/1970, s. 3-[15],

16. Kosiarz Edmund: Rola Polskiej Partii Robotniczej w powstawaniu i rozwoju 
Ludowej Marynarki Wojennej, nr 1/1962, s. 9-[25].

17. Kosiarz Edmund: Operacje nadmorskie Radzieckich Sił Zbrojnych w Wojska 
Polskiego w wyzwalaniu Wybrzeża w 1945 r., nr 2/1964, s. 49-75.

18. Koziarski Jerzy: Powstanie i działalność Wydawnictwa Marynarki Wojennej 
(1945-1947), nr 30-[40].

19. Kuczyński Czesław: Działalność Marynarki Wojennej na odcinku cywilnym 
w latach 1945-1947, nr 1/1962, s. 53-[65].

20. Malinowski Henryk: Powstanie i działalność 1 Samodzielnego Morskiego 
Batalionu Zapasowego, nr 2/1964, s. 76-[88].

21. Misztal Zdzisław: Współpraca bratnich Marynarek Wojennych PRL i ZSRR, 
nr 4/1968, s. 23-[29].

22. Misztal Zdzisław, Dzierżak Stanisław: Współpraca Marynarki Wojennej 
PRL z Flotą Bałtycką ZSRR i Ludową Marynarką NRD, nr 5/1970, s. 51-[64],

23. Misztal Zdzisław: Początki lotnictwa Marynarki Wojennej, nr 5/1970, 
s. 180-[189],

24. Odyniec Wacław: Bitwa pod Oliwą w świetle nowych źródeł, nr 3/1966, 
s. 62-[72],

25. Odyniec Wacław: 400-lecie powołania Komisji Morskiej, nr 4/1968, s. 41-[46].

254



BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „ROCZNIKA OŚRODKA NAUK SPOŁECZNYCH I WOJSKOWYCH..

26. Ordon Stanisław: Stan badań nad dziejami Marynarki Wojennej PRL, 
nr 5/1970, s. 75-[110].

27. Pelczar Marian: Rozwój i stan badań historycznych nad dziejami polskiej 
floty morskiej okresu do końca XIX wieku, nr 3/1966, s. 11-[30].
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światowej, nr 5/1970, s. 111-[146].

29. Pietraszkiewicz Henryk: Rozwój polskiej myśli wojskowej w latach 1945-1969, 
nr 5/1970, s. 16-32.

30. Rudzki Czesław: Zespół okrętów podwodnych w pierwszych latach powojennych, 
nr 5/1970, s. 160-[179].

31. Szczerkowski Władysław: Sprawa powrotu z Anglii okrętów i załóg Polskiej 
Marynarki Wojennej (1945-1946), nr 3/1964, s. 95-[l 10],

32. Waroński Zbigniew: Problem odzyskania przez Polską szerokiego dostępu 
do Bałtyku w programie i działalności PPR oraz rewolucyjnej emigracji, 
nr 2/1964, s. 25-[48],

33. Wójcik Ryszard: Powstanie i rozwój floty w pierwszych latach powojennych, 
nr 5/1970, s. 147-[159],

Prawo morskie

34. Białkowski Kazimierz: Wojna podwodna w świetle wyroku Międzynarodo
wego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, nr 3/1966, s. 133-[146].

35. Białkowski Kazimierz: Użycie broni masowego rażenia w świetle „prawa 
wojny morskiej” marynarki wojennej USA, nr 4/1968, s. 145-[ 153].

36. Białkowski Kazimierz: Neutralność w wojnie morskiej, nr 4/1968, s. 154-[163],
37. Kaczmarek Kazimierz: Szpital Marynarki Wojennej w latach 1945-1949, 

nr 5/1970, s. 262-[270],
38. Kozłowski Zdzisław: Sytuacja międzynarodowoprawna ratownictwa 

morskiego, nr 4/1968, s. 174-[180].
39. Matysik Stanisław: Odpowiedzialność cywilna za statki o napędzie jądrowym. 

(Na marginesie nowej, 13. konwencji brukselskiej o odpowiedzialności 
osób eksploatujących statki jądrowe), nr 1/1962, s. 66-[78],

40. Matysik Stanisław: Prawo morskie w Polsce w latach 1962-1963, nr 2/1964, 
s. 123-[138],

41. Matysik Stanisław: Nowe problemy prawa morskiego w latach 1964-1965, 
nr 3/1966, s. 121-[132],

42. Matysik Stanisław, Ordon Stanisław: Wojna wietnamska w świetle prawa 
międzynarodowego, nr 4/1968, s. 121-[144].

43. Matysik Stanisław: Rozwój prawa morskiego i prawa wojennomorskiego 
w Polsce Ludowej, nr 5/1970, s. 65-[74].
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44. Pietruszewski Tadeusz: Zastosowanie Kodeksu Morskiego PRL w Marynarce 
Wojennej, nr 1/1962, s. 79-[88],
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1939 roku w świetle prawa międzynarodowego, nr 1/1962, s. 87-[ 118],
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49. Bednarek Wiktor: Zarys ukształtowania badań operacyjnych w latach 
drugiej wojny światowej, nr 1/1962, s. 129-[ 152].
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60. Łuczywek Kazimierz: Tyły marynarki wojennej we współczesnej wojnie, 

nr 1/1962, s. 153-[159],
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Kmdr w st. spocz. mgr inż. Stanisław WIELEBSKI

PUŁKOWNIK PILOT dr inż. KAZIMIERZ LESKI- 
WSPÓŁTWÓRCA OKRĘTÓW PODWODNYCH 

ORP „ORZEŁ” i ORP „SĘP”

Szukam człowieka znajdującego szczęście 
W swej pracy i w swym trudzie 

Eugeniusz Kwiatkowski

Słowa te, które inż. Eugeniusz Kwiatkowski wypowiedział na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1928 roku, w dziesięciolecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości, w pełni charakteryzują Kazimierza 
Leskiego. Przez całe swoje niesamowicie skomplikowane życie, które 
w książce nazwał niewłaściwie urozmaiconym, wszelkie obowiązki wykonywał 
on z pasją i z pełnym oddaniem - tak pracował, tak walczył o niepodległość 
ojczyzny.

Przystępując do opisania działalności Kazimierza Leskiego przy budowie 
naszych okrętów podwodnych i jego związków z przemysłem okrętowym, 
muszę na wstępie przypomnieć jak się poznaliśmy, od czego zaczęła się też 
moja pasja poszerzania wiedzy związanej z budową okrętów Marynarki 
Wojennej'.

Moje spotkanie z Leskim to czysty przypadek, ale zarazem bezpośredni 
efekt lektury jego wspomnień. Czytając w 1989 roku pierwsze wydanie książki 
„Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu 
AK”, dowiedziałem się - z bardzo lakonicznej wzmianki - że brał udział 
w projektowaniu i budowie ORP „Orzeł” i ORP „Sęp” w Holandii. Jako były 
mechanik ORP „Sęp” (w latach 1953-1959) zafascynowany częściowym, ale 
znaczącym udziałem polskiego przemysłu w jego budowie, postanowiłem 
odnaleźć Kazimierza Leskiego. W 1990 roku, gdy byłem już na emeryturze,

1 Artykuł powstał przede wszystkim na podstawie moich osobistych kontaktów i rozmów 
z Kazimierzem Leskim uzupełnionych o fakty, daty i miejsca opisane w Jego wspomnieniach. 
K. Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone, Yolumen, Warszawa 2001. 
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poznałem go osobiście w Warszawie. On też był z tego spotkania zadowolony. 
Był to dla niego znak, że Marynarka Wojenna o nim pamięta. Po powrocie 
do Gdyni, zaproponowałem na zebraniu Bractwa Okrętów Podwodnych, aby 
przyjąć go do naszego grona, nadając godność Honorowego Członka Bractwa. 
Bardzo wysoko ocenił naszą inicjatywę dowódca Marynarki Wojennej admirał 
floty Ryszard Łukasik, przyznając gościowi kordzik oficerski z dedykacją, 
który został mu wręczony 21 listopada 1998 roku, na Zgromadzeniu Ogólnym 
Bractwa Okrętów Podwodnych.

Leski, dziękując za tak zaszczytne wyróżnienie podkreślił, że jest to jego 
drugi kordzik: pierwszy to służbowa oznaka przynależności do lotnictwa. 
Ten drugi - jak stwierdził - to najmilszy dla niego „dar serca” Marynarki 
Wojennej, co podkreślił złożeniem na nim pocałunku.

Kazimierz Leski urodził się w Warszawie 21 czerwca 1912 roku w rodzinie 
o pięknych tradycjach niepodległościowych. Jego samodzielne życie rozpoczęło 
się w bardzo trudnych warunkach. Studiował na Wydziale Mechanicznym 
w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki Wawelberga 
i Rotwanda w Warszawie. W uczelni tej studiowali też stypendyści Marynarki 
Wojennej RP, przyszli oficerowie korpusu technicznego, jak na przykład 
kmdr Ludwik Szmidt. I być może Kazimierz Leski zaraził się wtedy od nich 
„morskim bakcylem”.

Jego ojciec, major inżynier Juliusz Leski, był w tamtym okresie jednym 
z organizatorów przemysłu obronnego w Polsce. Kazimierz miał więc 
od najmłodszych lat wzór do naśladowania i przykład twórczej pasji. Kłopoty 
materialne zaczęły się, gdy jego ojciec w czasie przewrotu majowego, pomimo 
legionowego rodowodu, stanął po stronie prezydenta RP. Bardzo szybko został 
zwolniony z wojska i jak pisze o tym jego syn, pracował dorywczo jako 
rzemieślnik. Chcąc dalej studiować i mieć pieniądze na swoje utrzymanie 
Kazimierz Leski zaczął pracować: najpierw w Głównych Warsztatach PKP 
na Pelcowiźnie w odlewni, następnie w narzędziowni Zakładów Amunicyjnych 
POCISK na Pradze: jako tokarz, szlifierz i konstruktor oprzyrządowania. W tym 
miejscu chcę podkreślić, że w tamtym okresie narzędzia do produkcji unikalnej 
i specjalistycznej były wykonywane ręcznie. Takie umiejętności posiadali 
absolwenci uczelni, do której uczęszczał Kazimierz Leski uzyskując, po jej 
zakończeniu, tytuł „Inżyniera zawodu”.

Jakby tego było mało, intensywnie uczył się języków: angielskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego, znajdując również czas na sport w klubach: AZS, 
Polonia i Orzeł, próbując swoich możliwości w tenisie, lekkoatletyce, 
kolarstwie, boksie i narciarstwie, nie zdając sobie wtedy sprawy, że sprawność 
fizyczna w wielu przypadkach uratuje mu później życie.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów u „Wawelberga” pan Kazimierz 
wyjechał na początku 1936 roku do Holandii, do pracy w Nederlandsche 
Veerenigde Scheepsbour Bureaux (NVSB), czyli Centralnym Holenderskim 
Biurze Konstrukcyjnym Okrętów Wojennych w Hadze, na stanowisku kreślarza.
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Przyznaje z humorem w swoich wspomnieniach, że „...ponieważ ówcześnie 
cuda zdarzały się raczej rzadko i nie obejmowały dziedziny uzyskiwania pracy, 
dostałem się tam dzięki znajomościom mojego Ojca reprezentującego w Polsce 
holenderskie biuro okrętowe”.

Kazimierz Leski pracę rozpoczął w dziale okrętów podwodnych i bardzo 
szybko zaadaptował się w pracy dzięki znajomości języka angielskiego, oraz 
szybkiemu opanowaniu holenderskiego. Holandia budowała wówczas okręty 
podwodne dla własnej marynarki, eksploatowane również w Indochinach. 
Akurat w tym czasie ich konstruktorzy mieli pewne problemy techniczne 
z dmuchawami do szasowania (usuwania wody) balastów, po wynurzeniu 
okrętu. Zainstalowane do tego specjalne, szybko obrotowe dmuchawy (20.000 
obrotów na minutę) ulegały często awariom, trudnym do naprawy na morzu, 
podczas rejsu. Są to techniczne problemy wynikające z rezonansu i drgań. 
Pan Kazimierz, pomimo że był „tylko” kreślarzem, zainteresował się tym 
problemem i intuicyjnie opracował inne niż dotychczas stosowane, elastyczne 
posadowienie dmuchaw w konstrukcji okrętu.

Później, podczas moich rozmów z panem Kazimierzem pod koniec 
lat 90. ubiegłego stulecia, serdecznie pogratulowałem mu tej wyjątkowej technicznej 
intuicji podkreślając, że na „Sępie” były dwie takie dmuchawy i przepracowały 
bezawaryjnie ponad 30 lat!

Po tym sukcesie Kazimierz Leski awansował do funkcji samodzielnego 
konstruktora w dziale maszynowym, z zachętą do dalszego kształcenia się 
w zakresie okrętownictwa. Podjął to wyzwanie z entuzjazmem, korzystając 
najpierw z pomocy doświadczonego konstruktora inż. Kerkhofa, oczywiście 
odpłatnie, a później za jego namową na wydziale Budowy Okrętów 
na Politechnice w Delft, co znakomicie przyspieszyło i usystematyzowało 
zdobywanie niezbędnej wiedzy, ale zwiększyło jego problemy bytowe. 
Studiowanie na tej uczelni było dość kosztowne. I znów, jak dawniej w kraju, 
musiał pokręcić głową i pomyśleć o sposobach zwiększenia swoich możliwości 
finansowych, a ponieważ dobrze opanował język holenderski, zaczął zarabiać 
jako tłumacz. To ułatwiło opłacanie studiów a nawet dało możliwość 
oszczędzania. I tak się złożyło, że również ułatwiło udział w fascynującym 
przedsięwzięciu jakim była budowa okrętów podwodnych dla Marynarki 
Wojennej RP.

Wygranie przetargu na budowę okrętów dla Polski było dla Holendrów 
ważnym wydarzeniem. Ich stocznie nie miały wówczas wystarczającej ilości 
zamówień, dopiero podnosiły się powoli z kryzysu przełomu lat dwudziestych 
i trzydziestych. Niektóre, jak np. stocznia De Schelde we Vlissingen budująca 
„Orła”, były właściwie jedynymi żywicielami ludności całych okolic. Umowę 
na budowę dwóch okrętów podpisano 29 stycznia 1936 roku w Hadze. W imieniu 
Rządu Polskiego dokument podpisał szef Kierownictwa Marynarki Wojennej 
(KMW) kontradmirał Jerzy Świrski, a w imieniu Zjednoczenia Stoczni 
Holenderskich, dyrektor Stoczni Koninklijke Maatschappij De Schelde 

264



PUŁKOWNIK PILOT DR INŻ. KAZIMIERZ LESKI - WSPÓŁTWÓRCA OKRĘTÓW PODWODNYCH...

inż. H. C. Wesseling. Całkowity czas budowy, wraz z próbami odbiorczymi, 
określono dla pierwszego okrętu na 30, dla drugiego na 33 miesiące.

Nadzór nad opracowaniem projektu technicznego, jednego dla obu okrętów, 
inżynier Ir Gunning powierzył Kazimierzowi Leskiemu, pracownikowi NVSB, 
którego darzył pełnym zaufaniem, uważając, że to ułatwi współpracę Polaków 
z jego rodakami.

Kazimierz Leski w rozmowie ze mną bardo mocno podkreślał stosowaną 
przez Holendrów zasadę zaufania człowiekowi, na każdym odcinku pracy. 
W swojej książce napisał: „Dyspozycje zmian w konstrukcji statku czy okrętu 
wydawało się niejednokrotnie właściwemu mistrzowi na budowie (oczywiście 
jeśli sprawa była nieskomplikowana). To wystarczało: Mistrz wiedział, że jeśli 
tak poleca inżynier prowadzący budowę, to sprawa zostanie odpowiednio 
uregulowana w dokumentacji i nikt nigdy nie będzie się domagał od niego 
jakiegokolwiek tłumaczenia. Zamówienia od dostawcy urządzeń uzgadniało się 
przez telefon i to co się powiedziało, było absolutnie obowiązujące obie strony. 
Odpowiednie dokumenty na pewno zostaną dostarczone. Nadużycie zaufania 
nikomu nie mieściło się w głowie. Człowiek, który by tak postąpił, byłby 
skończony raz na zawsze”2.

Jak się okazało powierzenie Leskiemu nadzoru było rozsądne i bardzo 
korzystne dla obu stron. Sytuacja polityczna w Europie stawała się coraz 
bardziej napięta, odczuwano destrukcyjne działania Niemców, a mieli oni 
w Hadze podobne biuro konstrukcyjne. Nawet Japończycy byli zainteresowani 
działalnością Holendrów. Oba okręty zostały zbudowane z niewielkim, 
pięciomiesięcznym poślizgiem.

Zadaniem Kazimierza Leskiego było teraz „rozwinięcie” dokumentacji 
ofertowej i opracowanie projektu technicznego we współpracy ze stoczniami, 
które te okręty będą budować. Sprawą biur konstrukcyjnych i technologicznych 
stoczni było uwzględnić swoje możliwości i doświadczenie: dla „Orla” - stoczni 
De Schelde, dla „Sępa” - stoczni Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.

Z zadania tego Kazimierz Leski wywiązał się celująco, ku zadowoleniu 
obu stron. Budowę „Orła” rozpoczęto 14 sierpnia 1936 roku w stoczni 
De Schelde. Jednym z trzech zastępców kierownika budowy okrętu, pana 
Niemeiera, został Kazimierz Leski (będący nadal pracownikiem NVSB). 
Do jego kompetencji należały sprawy siłowni okrętu i wszystko co było z tym 
związane.

15 stycznia 1938 roku aktu chrztu okrętu dokonał ksiądz Hoffman, 
holenderski działacz polonijny, a matką chrzestną była żona generała 
Kazimierza Sosnkowskiego - Jadwiga. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych 
okrętowi nadano nazwę ORP „Orzeł”, co miało symbolizować siłę bojową 
okrętu, a jednocześnie wielkość społecznych starań, dzięki którym został on 
zbudowany. Ostatnia próba decydująca o przyjęciu okrętu odbyła się 

2 K. Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone..., s. 27.
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26 stycznia 1939 roku, a przejęcie i podniesienie na nim biało czerwonej bandery 
2 lutego. Czwartego lutego o godzinie 10.00 ORP „Orzeł” opuścił Vlissingen, 
biorąc kurs do Gdyni. I od tego momentu zakończyła się przygoda Kazimierza 
Leskiego z budową okrętów podwodnych. Mógł spokojnie wrócić do kraju, 
przekazując swoje kontakty i doświadczenie porucznikowi marynarki 
inżynierowi Józefowi Minkiewiczowi. Obowiązek wobec ojczyzny - odbycia 
służby wojskowej, był teraz dla niego najważniejszy.

Leski zdążył jeszcze przed wojną ukończyć Szkołę Podchorążych 
Lotnictwa (oficerów rezerwy) i zostać pilotem Wojska Polskiego. Jego losy 
wojenne, a następnie działalność konspiracyjna jako oficera wywiadu 
i kontrwywiadu AK, są niesamowicie fascynujące i można by nimi obdzielić 
„kilka życiorysów”. W ostatnim okresie ukazało się dużo publikacji na ten 
temat.

Wróćmy jednak na chwilę do zakończenia budowy „Sępa”, by zamknąć 
wątek powstania w Holandii dwóch polskich okrętów podwodnych, które 
niebawem, od września 1939 roku miały rozpocząć swój szlak bojowy.

Budowę naszych dwóch okrętów podwodnych w Holandii nadzorowali 
oficerowie z Kierownictwa Marynarki Wojennej RP, brały w niej udział 
również przyszłe załogi przewidziane do służby. Byli oni świetnie 
zorganizowani i współpracowali na co dzień z Kazimierzem Leskim. 
Na mechanika „Orła”, w czasie jego budowy, wyznaczony był porucznik Józef 
Minkiewicz. Gdy zakończono nad nim prace, przeniesiono go na „Sępa”.

Było to bardzo rozsądne posunięcie ze względu na prawie półroczne 
opóźnienie w budowie okrętu. Złożyło się na to między innymi opóźnienie 
dostaw głównych silników elektrycznych i osprzętu elektrycznego, a także 
wyraźne uaktywnienie się na terenie stoczni niemieckiego wywiadu, 
zmierzające do zahamowania budowy okrętu.

Zgodnie z planem, oficjalne próby okrętu miały rozpocząć się 29 maja 
1938 roku, a faktycznie rozpoczęły się 19 stycznia 1939 roku, w kilka dni 
po odejściu ORP „Orzeł” do Gdyni. Dlatego już wcześniej, od lipca 1938 roku, 
zaczęto kompletować załogę okrętu, z jej dowódcą kmdr ppor. Władysławem 
Salamonem na czele. W tym okresie bardzo dużą rolę odegrał mechanik okrętu, 
zaprzyjaźniony z Holendrami, co umiejętnie wykorzystywał w organizowaniu 
najważniejszych prac, zapewniających odbycie niezbędnych prób zdawczo- 
-odbiorczych.

Okręt na kolejną próbę wyszedł na morze 2 kwietnia 1939 roku, jak 
zwykle pod holenderską banderą i pracownikami stoczni, by już z niej „uciec” 
do Gdyni. Było to wcześniej uzgodnione z dyrekcją Stoczni i akceptowane 
przez KMW. Zaistniały „konflikt” załatwiono polubownie i bez arbitrażu: 
strona polska zwróciła koszty podróży Holendrów i dokonała należnej wpłaty 
za okręt, zaś stocznia w niedługim czasie od 29 kwietnia, w ciągu 6 tygodni 
odesłała do Polski brakujące części wyposażenia okrętowego. W ten sposób 
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można było zakończyć pozostałe prace wyposażeniowe, w Stoczni Marynarki 
Wojennej na Oksywiu.

29 czerwca 1939 roku ORP „Sęp” rozpoczął swoją morską służbę dla 
Rzeczpospolitej już jako pełno wartościowy i technicznie sprawny okręt 
podwodny.

Dla Kazimierza Leskiego pierwszego września 1939 roku rozpoczęła się 
całkiem inna, nie mająca nic wspólnego z okrętownictwem działalność - był 
bowiem także lotnikiem.

1 września 1939 roku Leski znajdował się w Sadkowie pod Radomiem, 
na terenie Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. W połowie września grupa 
samolotów typu Karaś, w której służył, dostała rozkaz koncentracji lotnictwa 
w okolicach Czortkowa nad Seretem. Szukając przed południem miejsca 
do lądowania w okolicach wsi Jagielnica, jego samolot został zestrzelony przez 
artylerię przeciwlotniczą Armii Czerwonej. Piloci nic nie wiedzieli o wkroczeniu 
wojsk ZSRR 17 września na polskie terytorium. Leski po upadku samolotu 
na ziemię uległ poważnej kontuzji kręgosłupa. Spora grupa lotników 
z lądujących samolotów, dostała się wraz z nim do niewoli. Zamknięto ich 
w budynku szkolnym, przylegającym do kościoła.

Lotnikami umieszczonymi w szkole, po postawieniu przed nią posterunku, 
nikt się specjalnie nie interesował. Wartownik, z karabinem na sznurku, 
przechadzał się przed szkołą i dbał tylko o to, aby nikt nie podchodził 
do budynku od strony drogi i żeby nikt z lotników przez drzwi nie wyszedł. 
Ludność Jagielnicy natomiast, jeszcze tego samego dnia, zaopatrzyła lotników 
w chleb, ser, mleko i ubrania cywilne od „drugiej strony” gdzie znajdował się 
wiejski cmentarz. Wszyscy uwięzieni szybko przebrali się, pomagając 
Leskiemu, i przy pomocy miejscowych chłopów udali się do Lwowa. Ucieczka 
powiodła się dzięki temu, że została podjęta natychmiast i szybko. Wszystkim 
udało się dotrzeć na miejsce, opiekując się po drodze kontuzjowanym 
Kazimierzem Leskim.

We Lwowie koledzy umieścili go w klinice dr Weigla, którego bratanek 
był także lotnikiem. Został tam zbadany, oparzony, założono mu opatrunki 
gipsowe. Zaczął natychmiast nawiązywać kontakty, by jak najprędzej znaleźć 
się w Warszawie. Przy trzeciej wizycie w mieszkaniu kontaktowym organizatorów 
przerzutu, wpadł w „kocioł” zorganizowany przez NKWD. Wyszedł z niego 
przez wąziutkie okienko ubikacji i skokiem przez szerokość podwórka (około 
3 metrów) na położony niżej balkon ściany przeciwnej, z tego znowu na niższy 
balkon ściany „wyjściowej” i tak - skacząc z trzeciego piętra na ziemię - stał 
się znowu wolnym człowiekiem.

Niedługo po tym Kazimierz Leski znalazł się w Warszawie, rozpoczynając 
służbę w Armii Krajowej jako oficer wywiadu i kontrwywiadu. Jest to obecnie 
szeroko opisywane, a ja pragnę tylko przypomnieć jego pomysłowość, spryt, 
fantazję i umiejętność dobierania środków, pozwalających osiągnąć zamierzony 
cel.
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Do największych jego wyczynów można zaliczyć zorganizowanie 
szlaków kurierskich do Anglii przez Francję i Hiszpanię z zapewnieniem 
odpowiednich kontaktów i bezpieczeństwa kurierów. Po wielu rozważaniach 
doszedł do wniosku, że z powodu bardzo dobrej znajomości języka 
niemieckiego i niemieckiej mentalności najłatwiej będzie mu poruszać się po 
okupowanej Europie wcieliwszy się w generała Wehrmachtu. I tak na początku 
1942 roku gen. J. Hallmann, (z bardzo dobrze podrobionymi dokumentami), 
zjawił się w Paryżu w Dowództwie Niemieckich Wojsk Okupacyjnych. Jego 
wojenne perypetie to gotowy scenariusz sensacyjnego filmu.

Zgoła nietypowo zaczęły się także działania Kazimierza Leskiego 
po wojnie, przy organizowaniu w marcu 1945 roku polskiego przemysłu 
okrętowego w Gdańsku i później, po tragedii jaką przeżył, ponowny zamiar 
pracy w przemyśle okrętowym.

Po Powstaniu Warszawskim, w trakcie styczniowej ofensywy wojsk 
radzieckich Kazimierz Leski znalazł się w lutym 1945 roku w Bydgoszczy, już 
po rozkazie z 19 stycznia 1945 roku rozwiązującym Armie Krajową, by jak 
najszybciej doprowadzić do demobilizacji oddziałów partyzanckich w Borach 
Tucholskich. Dowiedział się, że właśnie rozpoczyna działalność grupa operacyjna 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Przemysłu dla tych terenów. 
W biurze Pełnomocnika poznał inż. Witolda Urbanowicza (w późniejszym 
okresie profesora Pracowni Projektowania Okrętów Politechniki Gdańskiej), 
zastanawiającego się nad możliwościami odbudowy przemysłu okrętowego 
w Gdańsku. Ucieszył się bardzo i zaofiarował swój udział, stając się jego 
współpracownikiem. Inżynier Urbanowicz otrzymał w niedługim czasie 
formalną nominację na utworzenie i zorganizowanie Zjednoczenia Przemysłu 
Stoczniowego, rozpoczynając swoją działalność w kwietniu 1945 roku, już 
w Gdańsku. Było to konieczne ze względu na jak najszybsze przejęcie terenów 
stoczniowych od radzieckiej komendantury wojskowej. Wiadomo już było, 
że w Moskwie podpisany został przez Hilarego Minca i Stefana Jędrychowskiego 
„układ” określający zasady podziału majątku stoczniowego. Przewidywał on, 
że wszystko co związane z prowadzoną przez Niemców budową okrętów 
podwodnych, przejęte zostanie przez ZSRR. Zawarte w „układzie” sformułowania 
praktycznie pozwalały Rosjanom na zabieranie ze stoczni wszystkiego.

W Gdańsku znajdowały się trzy główne stocznie produkcyjne, do których - 
jako odpowiedzialnych za odbiór urządzeń przez Rosjan - wyznaczono: w Danziger 
Werft, którą określono jako Stocznia nr 1, inżyniera Wacława Czarnowskiego, 
w Schichau Werft, Stoczni nr 2, inżyniera Kazimierza Leskiego (ciągle jeszcze 
pod „okupacyjnym” nazwiskiem Leona Juchniewicza, choć już nie pełnił w tym 
czasie żadnej funkcji.konspiracyjnej) i w Waggonfabrik, Stoczni nr 3 inżyniera 
Henryka Giełdzika. „Kontrahentami” Kazimierza Leskiego ze strony radzieckiej 
byli: pułkownik inżynier Orieszkin i jego zastępca do spraw politycznych, 
oficer marynarki wojennej Wajman (którego stopnia pan Kazimierz już 
w późniejszym okresie nie pamiętał). Współpraca z Orieszkinem układała mu 
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się dobrze, gdyż ten, jako inżynier, potrafił wiele zrozumieć i choć wypełniał 
postanowienia porozumienia moskiewskiego, pewne problemy można mu było 
wytłumaczyć.

Pertraktacje zostały zakończone, protokoły podpisane i admiralicja 
strony radzieckiej wydała na zakończenie bankiet. Tak to opisał pan Kazimierz: 
„Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu na bankiecie, a wydanym przez wysokiego 
stopniem admirała, żadnego z moich współpodpisujących nie było: obecni byli 
jedynie oficerowie wyższych stopni, nie niżej generała. Bankiet był zorganizo
wany z dużym rozmachem, z zachowaniem etykiety, jak na książęcym dworze, 
każdy uczestnik obsługiwany był przez stojącego za jego krzesłem marynarza 
w białych rękawiczkach”3.

Na podstawie podpisanego porozumienia, znajdujący się w Stoczni nr 2 
skład blach walcowanych i profili przyznany był Polsce. Na ówczesne czasy był 
to ogromny skarb, który pan Kazimierz chciał wykorzystać w pierwszej 
kolejności do „uruchomienia” mostów w rejonie Gdańska. A tu w kilka dni 
po podpisaniu protokołu został zaalarmowany, że jakaś jednostka marynarki 
rosyjskiej zabiera się do ich ładowania. Interwencja straży stoczniowej nie 
mogła temu zapobiec i dopiero wezwane na pomoc posiłki stacjonującego 
we Wrzeszczu pułku piechoty Wojska Polskiego obroniły „skarb Stoczni nr 2”.

Kazimierz Leski w bardzo krótkim czasie uruchomił pracę w stoczni, 
a chcąc pozyskiwać dobrych specjalistów zapewnił dla nich wyżywienie, co 
w tamtych warunkach miało olbrzymie znaczenie. Było to docenione i za bardzo 
dobre zorganizowanie działalności Stoczni nr 2, nagrodzone na początku lipca 
1945 roku przez ministra Hilarego Minca, nagrodą 10.000 zł i zawiadomieniem 
o odznaczeniu Leskiego Złotym Krzyżem Zasługi. O pracy w Gdańsku 
Kazimierza wiedziała już jego matka, informując o tym przybyłą z Wilna (gdzie 
spędziła całą wojnę) siostrę Kazimierza, Wandę Bohdanowicz, która 20 lipca 
1945 roku wraz z kuzynem Andrzejem Olszyńskim, przyjechała do brata. Był to 
akurat ten dzień, w którym Leski otrzymał wspomnianą nagrodę i odznaczenie.

Późnym wieczorem, już po ciemku, zabrał swoją rodzinę i samochodem 
udali się do domu. Kiedy dojeżdżali już do celu zostali oświetleni reflektorami 
i ostrzelani, a później zrewidowani przy świetle latarek. Zabrano im wszystko 
co mieli przy sobie: dokumenty i materiały ze Stoczni, a także nagrodę 
i zawiadomienie o odznaczeniu Leskiego.

Załadowano ich do ciężarówki udając się w kierunku Gdańska. Niewiele 
się namyślając, gdy przejeżdżali wzdłuż cmentarza we Wrzeszczu, Leski, 
odtrącając trzymających go żołnierzy i chwytając za tylną burtę, wyrzucił się 
tzw. szczupakiem jak najdalej do tyłu. Gdy sam o tym opowiadał mówił, że był 
to jego drugi i ostatni niebezpieczny skok.

Poturbowany i brudny poszedł do swoich przyjaciół i współpracowników, 
gdzie został ogolony, umyty i opatrzony przez lekarza. Zdał sobie sprawę, 
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że jego droga do pracy w gospodarce morskiej, przy jej odbudowie i budowie 
stała się zamknięta, a perspektywy unormowania stosunków w tej sferze - 
nikłe. Choć wiele o tym myślał, nie potrafił jeszcze stworzyć sobie własnej, 
pożytecznej i realnej koncepcji działania, choć był pewien, że biernym być nie 
można.

Musiał jednak chwilowo „zniknąć z horyzontu” i w porozumieniu 
z dawnymi współdziałaczami, jeszcze nie ujawniony, pojechał do Poznania, 
gdzie 25 listopada 1945 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia 
na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Jak później o tym mówił, ktoś go wyręczył 
i ujawnił.

Kazimierz Leski sądzony był przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, 
w grupie 10 oficerów Armii Krajowej, w dniach od 4 do 30 stycznia 1947 roku. 
Otrzymał wyrok 12 lat więzienia (najwyższy wśród sądzonych), z pozba
wieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. Cały 
pobyt w więzieniu jest bardzo dokładnie opisany w jego książce, czterokrotnie 
wznawianej.

W ponury zimowy dzień 22 stycznia 1955 roku, Kazimierz Leski, całkiem 
niespodziewanie, został po 10 latach warunkowo zwolniony, z uprzedzeniem 
o konsekwencjach następnego „przestępstwa”. Na ulicy czekała już na niego 
siostra Wanda Bohdanowicz, u której zamieszkał. Zwolnienie warunkowe 
pociągało za sobą niesamowite problemy: codzienne meldowanie się w komisariacie, 
niemożność stałego zameldowania, a tym samym otrzymania jakiejkolwiek 
pracy. Po wielkich awanturach uzyskał zameldowanie tymczasowe, a stałe 
dopiero po dwóch latach, dzięki interwencji zatrudniających go Państwowych 
Wydawnictw Technicznych.

W czerwcu 1957 roku Kazimierz Leski został zrehabilitowany i oczyszczony 
z bezpodstawnego zarzutu współpracy z okupantem. Pozostawiono jednak 
zarzut próby obalenia ustroju.

Mimo dużych trudności postanowił jednak powrócić do pracy, na której 
się znał i którą lubił - do przemysłu okrętowego. Podjął pracę w Zjednoczeniu 
Przemysłu Okrętowego, które mieściło się wtedy w Warszawie. Powierzono mu 
kierowanie działem odpowiadającym za planowanie i rozwój przemysłu 
okrętowego oraz handel i eksport jego produkcji. Ale już w założeniu wyjęto 
z jego zakresu działania i sprawy dotyczące okrętów wojennych. Zastrzeżenie 
to doprowadziło do pewnego absurdu. W 1960 roku został on mianowany 
przewodniczącym delegacji Zjednoczenia w sprawie dostaw statków do Związku 
Radzieckiego w pięciolatce 1961-1965. Delegacja wyjechała do Moskwy, ale 
bez przewodniczącego, ponieważ nie dostał paszportu. To był koniec 
bezpośredniego udziału Kazimierza Leskiego w pracach przemysłu okrętowego.

Przy najbliższej zdarzającej się okazji Leski przeniósł się do Polskiej 
Akademii Nauk i zatrudnił w charakterze pracownika naukowego Ośrodka 
Informacji Naukowych. Miał teraz możliwość zająć się swoim „konikiem” - 
„badaniami nad możliwościami zastąpienia człowieka przez maszynę w funkcji 

270



PUŁKOWNIK PILOT DR INŻ. KAZIMIERZ LESKI - WSPÓŁTWÓRCA OKRĘTÓW PODWODNYCH...

gromadzenia i analizowania, a w przyszłości i syntetyzowania tekstów pisanych 
w języku naturalnym”. Był to temat jego pracy doktorskiej4. Pracował tam, 
do uzyskania emerytury w 1979 roku.

Po wielu zabiegach dopiero 1 grudnia 1971 roku uzyskał prawo do renty 
inwalidy wojskowego, a w marcu 1972 roku wykreślono go z rejestru 
skazanych i przywrócono odebrane wyrokiem z 1947 roku odznaczenia, w tym 
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.

Dr inżynier pułkownik Kazimierz Leski zmarł w Warszawie 27 maja 
2000 roku. Jego pogrzeb w Warszawie na Powązkach odbył się z najwyższymi 
honorami państwowymi i wojskowymi, z bardzo licznym udziałem generalicji 
i przedstawicieli różnych organizacji społecznych.

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, w czym brał też udział 
przedstawiciel Bractwa Okrętów Podwodnych, władze Warszawy ufundowały 
i w dniu 20 czerwca 2002 roku, odsłoniły przy ul. Nowy Świat 2, na domu 
gdzie się urodził, tablicę pamiątkową:

DR INŻ. PŁK PILOT KAZIMIERZ LESKI „BRADL” 1912-2000 
WAWELBERCZYK. ABSOLWENT POLITECHNIKI W DELFT 
KONSTRUKTOR I BUDOWNICZY OKRĘTÓW PODWODNYCH 

ORP „ORZEŁ” I ORP „SĘP”

Charakterystyka okrętów:

Wyporność okrętu: nawodna - 1100, podwodna 1473 tony, długość - 
84,0 m, szerokość - 6,7 m (średnica kadłuba mocnego - 4,4 m), zanurzenie 
w położeniu nawodnym - 4,17 m.

Uzbrojenie: Armata Boforsa - 1 x 105 mm przed kioskiem w osłonie wieży 
obrotowej. Na „Sępie” po 1945 r. armata radziecka P-100, bez osłony. Armata 
p-lot - Boforsa 2 x 40 mm w wodoszczelnej części kiosku, podnoszona 
hydraulicznie wraz z obsługą. Wyrzutnie torpedowe kalibru 550 mm (z wkładkami 
kalibrowymi 533 mm), cztery na dziobie i cztery na rufie, oraz dwie 
dwururowe, nad kadłubem mocnym przed i za kioskiem, obracane hydraulicznie 
na obie burty. Łączna ilość torped - 20, w tym osiem zapasowych, po cztery 
na dziobie i rufie.

Maksymalna prędkość: nawodna - 20 węzłów, podwodna - 9, (jedno
godzinna), czas podwodnego pływania z prędkością 5 węzłów - 20 godzin. 
Autonomiczność przebywania na morzu - 3 miesiące.

Siłownia okrętu: napęd nawodny - dwa silniki wysokoprężne: Sulzer 
6QD42 o łącznej mocy 4740 KM. Napęd podwodny - dwa dwu-komutatorowe 
silniki elektryczne prądu stałego Brown-Boveri, o łącznej mocy 1100 KM. 
Napęd okrętu dwu-śrubowy.

4 K. Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone..., s. 468.
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Maksymalna głębokość zanurzenia - 100 m, eksploatacyjna - 80 m. Czas 
szybkiego zanurzenia na głębokość peryskopową - 50 sekund.

Komplet załogi - 60 osób, w tym 7 oficerów.
W zakresie konstrukcji kadłuba, nowatorskim rozwiązaniem, przyjętym 

później przez innych, było przeniesienie wręg na zewnątrz kadłuba mocnego, 
uzyskując więcej wolnej wewnętrznej przestrzeni, bez zwiększania średnicy 
kadłuba mocnego. Do nowych rozwiązań należał telefon łączności podwodnej, 
zaprojektowany i wykonany w Instytucie Radiotechniki w Warszawie przez 
prof. Janusza Groszkowskiego, zapewniającym łączność pod wodą naszym 
„bliźniakom” do jednej mili.

Udział polskiego przemysłu w ich budowie wynosił ok. 10% ich wartości. 
Były to: blachy na kadłub z Huty Pokój i Zakładów Zgoda, baterie 
akumulatorów z Zakładów Tudor w Piastowie, aparatura radiowa i łączności 
z Zakładów Ava w Warszawie, kable i osprzęt elektrotechniczny oraz całe 
wyposażenie kwatermistrzowskie.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że były to w tamtym czasie, jedne 
z najnowocześniejszych okrętów podwodnych na świecie. Podziwiać należy 
dużą wiedzę techniczną sprawność organizacyjną i zaangażowanie Kierownictwa 
Marynarki Wojennej RP, oraz udział przemysłu i społeczeństwa polskiego, 
co umożliwiło wybudowanie tych okrętów w trzy lata.

Zaangażowanie inż. Kazimierza Leskiego w projektowaniu i budowie 
tych okrętów, miało bardzo duże znaczenie, co dziś można dostrzec na planie 
generalnym ORP „Orzeł”.
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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 RF’


