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WSTĘP

Przekazujemy Czytelnikom kolejny 29 numer „Biuletynu Historycznego” 
Muzeum Marynarki Wojennej, który wydawany jest już od ponad 

50 lat. Zamieszczone w nim artykuły zostały przygotowane w większości przez 
przedstawicieli środowiska historyków Marynarki Wojennej, w tym pracowników 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Przy zróżnicowanej tematyce prace 
zajmują się głównie polskimi siłami morskimi oraz ochroną granicy morskiej 
państwa.

Poświęcone są m.in. problemom politycznym i logistycznym w przededniu 
II wojny światowej, opisują działania bojowe i uzbrojenie okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej, a także epizody z życia kulturalnego ich załóg. Rozpatrują 
również kwestie ochrony granicy morskiej po II wojnie światowej oraz inne 
zagadnienia - na przykład powojennej odbudowy infrastruktury MW. Tradycyjnie 
nie zabraknie biografistyki, bibliografii i przedstawienia wybranego piśmiennictwa 
wojskowego dotyczącego Marynarki Wojennej. Novum stanowi publikacja 
wspomnień laureata otwartego konkursu „Wspomnienia ze służby w Marynarce 
Wojennej”, ogłoszonego przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w 2013 r.

Ostatnia część rocznika obejmuje materiały konferencji naukowej „Mapy 
Lubinusa - problemy datowania i konserwacji” zorganizowanej w naszej 
siedzibie. Upublicznienie unikalnego egzemplarza tej mapy, odkrytego niejako 
ponownie, stało się dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ważnym 
wydarzeniem, jako instytucji, w zbiorach której można znaleźć zabytki 
związane nic tylko z dziejami polskiej Marynarki Wojennej, ale również 
łączące się z historią Pomorza.

Na wstępie kmdr por. dr Jarosław Kropłewski opisuje problemy, z jakimi 
musieti zmierzyć się członkowie misji zakupów gen. pil. Ludomiła Rayskiego 
do Wielkiej Brytanii w sierpniu 1939 r.: kmdr inż. Stanisław Rymszewicz 
i kmdr por. Ludwik Ziembicki, aby pozyskać sprzęt i materiały dla Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Artykuł kmdr. por. w st. spocz. Waltera Patera, poświęcony ORP „Garland”, 
jest kontynuacją jego studiów nad działalnością polskich okrętów nawodnych, 
zwłaszcza niszczycieli, w II wojnie światowej. Kilka artykułów na temat ich 
sukcesów bojowych opublikowanych zostało w „Biuletynie Historycznym” 
w latach 2006-2011. Kmdr por. Jerzy Łubkowski kontynuuje opis dziejów 
innego wielce zasłużonego dla oręża polskiego na morzu niszczyciela ORP „Burza” 
w latach 1942-1944. Z kolei mgr Andrzej Kotecki opisuje odmienną stronę 



życia personelu PMW. Przedstawia, jak Szczepcio i Tońcio, czyli Kazimierz 
Jan Wajda i Henryk Vogelfagler - duet, który wykorzystując lwowską gwarę 
i specyficzną melodykę języka rozbawiał przed wrześniem 1939 r. radio
słuchaczy, podnosił w czasie wojny gotowość, nie tylko bojową, naszych załóg 
okrętów.

Dzięki uprzejmości nestora i jednego z najwybitniejszych historyków 
Marynarki Wojennej prof. dr hab. Czesława Ciesielskiego, publikujemy 
opracowane przez niego wspomnienia kpt. mar. Karola Feliksa Bnińskiego- 
-Mizgalskiego, we wrześniu 1939 r. szefa Służby Uzbrojenia Wybrzeża. Z kolei 
dr Jerzy Romanowicz przybliża sylwetkę komandora podporucznika Bronisława 
Chybowskiego, jednego z organizatorów walki podziemnej marynarzy 
w okupowanej Polsce. Kmdr por. SG w st. spocz. dr Grzegorz Goryński 
analizuje na podstawie bogatych i zarazem zagadkowych materiałów źródłowych 
sensacyjne i tragiczne losy podporucznika marynarki Stanisława Krupińskiego - 
ofiary stalinowskich represji. W następnym artykule dr Ireneusz Bieniecki 
opisuje udział jednostek ochrony granic w ćwiczeniach wojskowych na Wybrzeżu 
w latach 1965-1991.

Swoją służbę, od szkolenia podstawowego w WSMW, tzw. unitarki, 
wspomina kmdr por. w st. spocz. Marek Wiewiórkowski, przedstawiając 
między innymi, (był ich naocznym świadkiem) wydarzenia z życia podchorążych, 
które stały się legendarne dla następnych dziesiątków roczników słuchaczy 
oksywskiej uczelni.

W swoim następnym opracowaniu, dotyczącym piśmiennictwa wojskowego 
kpt. rez. dr Wojciech Mazurek analizuje obraz morskich operacji desantowych 
w pracach naukowych i kwalifikacyjnych w akademiach wojskowych 
i uczelnianych wydawnictwach naukowych. Natomiast mgr Jan Tymiński 
podjął się przedstawienia obszernej bibliografii wybitnego historyka MW kmdr, 
por. Edmunda Kosiarza (1929-1994), w dwudziestą rocznicę jego śmierci.

Numer zamykają cztery artykuły, będące pokłosiem wspomnianej wyżej 
konferencji poświęconej Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego Eilhardusa 
Lubinusa, autorstwa badaczy zajmujących się jej problematyką - dr Ewy 
Gwiazdowskiej z Muzeum Narodowego w Szczecinie, mgr Mirosławy Koutny- 
-Giedrys z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (Muzeum Zamkowe), 
mgr Doroty Szymczak i mgr. Roberta Kupisińskiego z Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku oraz mgr. Jana Tymińskiego z MMW.

Redakcja

6



Kmdr por. dr Jarosław KROPLEWSKI

OFICEROWIE PMW W MISJI 
GEN. LUDOMIŁA RAYSKIEGO

Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 
w przededniu II wojny światowej

Kiedy 15 marca 1939 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Pragi stało 
się jasne, że prowadzona dotychczas przez zachodnie demokracje 

polityka ustępstw wobec roszczeń Hitlera poniosła fiasko. Mając na uwadze 
jego żądania wysunięte 24 października 1938 r. wobec Polski1, gabinet 
Neville'a Chamberlain'a2 nie dał wiary w zapewnienia „wodza” III Rzeszy, 
iż dotychczasowe nabytki terytorialne w pełni go satysfakcjonują. Anglicy 
założyli, że następną ofiarą niemieckiego ekspansjonizmu będzie Polska. 
Obawiano się, iż jej rząd ugnie się pod presją Hitlera, co pozwoli mu na skuteczne 
oddziaływanie polityczne i militarne na kraje Europy Zachodniej.

31 marca 1939 r. premier Wielkiej Brytanii złożył w Izbie Gmin specjalne 
oświadczenie: Na wypadek jakichkolwiek działań wojennych mogących wyraźnie 
zagrozić niepodległości Polski i które by rząd polski uznał za konieczne 

1 III Rzesza domagała się między innymi zgody na anektowanie Wolnego Miasta Gdańska 
do Niemiec i oddania „korytarza przez korytarz”, tj. pasa przecinającego Pomorze Gdańskie 
z zachodu na wschód, w celu zbudowania na jego terenie niemieckiej eksterytorialnej autostrady 
i linii kolejowej dla ułatwienia komunikacji z Prusami Wschodnimi. Żądania te minister Beck 
utrzymywał w tajemnicy w nadziei, że uda mu się skłonić Hitlera do zrezygnowania 
z antypolskich zamierzeń. W grudniu 1938 r. Niemcy ponowiły swoje żądania, domagając się 
wyraźniej niż kiedykolwiek włączenia się Polski do wyprawy na ZSRR (w ramach tzw. paktu 
antykominternowskiego zawartego w 1936 r. między Niemcami a Japonią, do którego następnie 
przystąpiły Włochy). Z końcem stycznia 1939 r. hitlerowski minister spraw zagranicznych 
Joachim von Ribbentrop przybył do Warszawy, aby namówić Polskę do przyjęcia żądań Hitlera 
i wyrażenia zgody na rolę satelity Niemiec - przypis - J. K. Szerzej: Wojciech Roszkowski. 
Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003.

2 Arthur Neville Chamberlain-premier Wielkiej Brytanii w latach 1937-1940. 30 września 1938 r. 
podpisał układ monachijski oddający Niemcom część Czechosłowacji (tzw. Sudetenłand). 
Takie postępowanie utwierdziło Hitlera w przekonaniu, że Wielka Brytania zachowa neutralność 
wobec wszelkich jego działań w Europie. Szerzej: A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku. 
Poznań 2003; R. C. Self. Neville Chamberlain: A Biography, Ashgate 2006.
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odeprzeć przy użyciu swoich narodowych sił zbrojnych, rząd Jego Królewskiej 
Mości będzie czuł się zobowiązany do udzielenia Rządowi Polskiemu 
natychmiastowego poparcia będącego w jego mocy. Dał też Rządowi Polskiemu 
zapewnienie pod tym względem. Mogę dodać, że Rząd Francuski upoważnił 
mnie do wyjaśnienia, że jego stanowisko iv tej sprawie jest takie samo, jak 
stanowisko Rządu Jego Królewskiej Mości3.

6 kwietnia tego roku, w czasie wizyty ministra spraw zagranicznych 
Józefa Becka4 w Londynie zawarto gwarancyjny układ brytyjsko-polski. który 
zastąpił jednostronne gwarancje brytyjskie trwałym, wzajemnym zobowiązaniem 
współpracy i pomocy w wypadku bezpośredniego ataku niemieckiego5. W ślad 
za Wielką Brytanią poszedł rząd francuski, potwierdzając zarazem ważność 
sojuszu łączącego go z Polską6. Niestety, w czasie londyńskich rozmów nie 
poruszono tematów związanych z wielkością kredytów, które miały być 
udzielone Polsce7 *. Sprawa ta została ostatecznie rozwiązana dopiero 2 sierpnia 
1939 r., kiedy w czasie kolejnych rozmów londyńskich przyznano kredyt 
w wysokości 8 153 333 funtów na zakup sprzętu w Wielkiej Brytanii. Francja 
zarezerwowała na ten sam cel 2,5 min funtów. W tym czasie Wojsko Polskie 
oczekiwało na pomoc kredytową w wysokości 60 milionów funtów6. Brytyjskie 
sfery rządowe były niechętne do udzielenia jakiejkolwiek pożyczki finansowej. 
Nowa polityka zagraniczna Chamberlain^ nie znalazła poparcia wszystkich 
członków rządu i spowodowała w tej sprawie polaryzację stanowisk. Przeciwko 
wsparciu polskich potrzeb wojskowych optował sir Horace Wilson - doradca 
rządu do spraw przemysłowych oraz sir John Simon - minister skarbu, który 
był stanowczo przeciwny wszelkiemu zwiększeniu obciążeń budżetu państwa 
i usilnie zwalczał udzielanie jakiejkolwiek pomocy finansowej państwom, 
którym Wielka Brytania dała gwarancję niepodległości9. Odmienne stanowisko 

■’ P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005, s. 54.
4 Józef Beck - minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej w latach 1932-1939. Autor 

polityki równowagi pomiędzy ZSRR a III Rzeszą. Przyczynił się do zawarcia 25 lipca 1932 r. 
w Moskwie układu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim, a 26 stycznia 1934 w Berlinie 
podpisania deklaracja o niestosowaniu przemoc}' z Niemcami. Szerzej: J. Beck: Ostatni raport. 
Warszawa 1987.

5 M. Nurek, Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941, Warszawa 1983 r., s. 196.
6 Układ sojuszniczy z Francją został podpisany 19 lutego 192 1t.; Szerzej: S. Sierpowski: Polityka 

zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1994.
' Zagadnienie dotyczące udzielenia kredytów wojennych przez Wielką Brytanię i Francję zostało 

przedstawione w książce Eugeniusza Guza, Zagadki i tajemnice kampanii wrześniowe/. 
Warszawa 2009. s. 104-115.

s Anita J. Prażmowska w swojej książce Britain, Poland and the Easter Front, Cambridge Univcrsity 
Press 2004. podała listę priorytetów według ciężaru gatunkowego państw oczekujących na pomoc 
finansowo-materiałową od Wielkiej Brytanii. Polskę Anglicy uplasowali (już po udzieleniu nam 
sojuszniczych gwarancji) na 9 pozycji po Egipcie. Iraku. Belgii. Portugalii. Turcji. Grecji, 
Holandii i Rumunii. Świadczyło to o niepoważnym potraktowaniu polskich żądań kredytowych.

' Morskie aspekty polskiej misji zakupów zbrojeniowych w Anglii w 1939 r, red. T. Skinder-Szuchcitz, 
Londyn 2011, s. 17.
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prezentowało Foreign Office (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz 
Admiralicja Brytyjska. Gorącym zwolennikiem wsparcia Polski był również 
ambasador Zjednoczonego Królestwa w Warszawie - sir Howard Kennard10, 
który w swoich raportach przesyłanych do Londynu argumentował: Pożyczka 
udzielona Polsce stanowiłaby ostrzeżenie dla Niemiec i pozwoliłaby Polsce 
wykorzystać duży zasób rezerw dla których nie było uzbrojenia [...]. Ponadto 
podkreślał, iż w Polsce istniało minimalne ryzyko nadużyć finansowych 
i korupcji, więc pieniądze przeznaczone na zbrojenia byłyby odpowiednio 
wykorzystane. Dawał on też przestrogę, że III Rzesza wyciągnie odpowiednie 
wnioski w wypadku, gdyby Polacy zostali z „pustymi rękoma”11.

Istotnie, Niemcy bardzo uważnie śledzili przebieg brytyjsko-polskich 
rokowań finansowych, słusznie bowiem uważali je za miernik rzeczywistego 
stosunku Londynu do udzielanych Polsce gwarancji. 14 sierpnia 1939 r. 
w czasie spotkania z głównodowodzącymi sił zbrojnych III Rzeszy, Hitler 
wyjaśnił dlaczego plan „Fali Weiss”12 pozostaje w mocy i z jakich powodów 
on sam żywi niezachwianą pewność, iż Zachód nie wypowie Niemcom wojny. 
Argumentował to w następujący sposób: Gdyby Wielka Brytania postępowała 
szczerze i uczciwie, zaoferowałaby przecież Polsce coś więcej aniżeli marne 
8 milionów funtów. Anglicy nie topią gotówki w niepewnych interesach, sami 
zaś Polacy przejawialiby daleko idącą pewność siebie, niżby to wynikało 
z raportów FA (FA - Forschungsaht - Biuro Badań - instytucja mająca monopol 
na prowadzenie podsłuchu telefonicznego w III Rzeszy)13.

22 maja 1939 r. z zamiarem zbadania przygotowań wojennych w Polsce, 
przybyła do Warszawy delegacja brytyjskiego sztabu. Na jej czele stał 
gen. Emilius Clayton14, wcześniej powołany do służby czynnej ze stanu spoczynku. 
Przedstawicielem Admiralicji Brytyjskiej był komandor Henry Bernard 

10 Howard William Kennard - ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce oraz przy rządzie RP 
na obczyźnie. W. T. Kowalski. Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie, Warszawa 1970, 
s. 842.

11 Morskie aspekty..., s. 18.
Kryptonim strategicznego planu wojny z Polską opracowany przez sztab Wehrmachtu w 1939 r. 
Zakładał on rozpoczęcie działań wojennych bez wypowiedzenia wojny i prowadzenie jej 
zgodnie z założeniami wojny błyskawicznej. Przewidywał okrążenie polskich sił zbrojnych 
na zachód od Wisły i Narwi poprzez jednoczesne uderzenie z niemieckiej części Śląska oraz 
poprzez Pomorze Zachodnie i Prusy Wschodnie w kierunku na Warszawę Zasadniczym jego 
celem było okrążenie i zniszczenie Wojska Polskiego w zachodniej części Polski. Encyklopedia 
Wojskowa, cz. I, praca zbiorowa, Warszawa 2007, s. 405.

’ ’ D. Irving, Wp/zia Hitlera, Warszawa 1996, s. 178.
'' Powodem wyznaczenia gen. Clayton’a na przewodniczącego delegacji brytyjskiej była jego 

służba na stanowisku attache wojskowego w Warszawie na początku lat dwudziestych. Jako 
przeciwnik rządów Józefa Piłsudskiego został po przewrocie majowym odwołany do Wielkiej 
Brytanii. Morskie aspekty, s. 13. Szerzej: M. Nowak-Kiełbakowa, Polska - Wielka Brytania 
w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923-1937, Warszawa 1989.
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Rawlings15. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że członkowie misji nie byli 
upoważnieni przez swoich zwierzchników do podpisywania protokołów, dawania 
jakichkolwiek gwarancji czy obietnic. Przewodniczącym delegacji polskiej był 
szef Sztabu Głównego gen. bryg. Wacław Stachewicz16. Problemy morskie 
referował szef Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW) kontradmirał Jerzy 
Świrski17 i szef sztabu KMW kmdr Karol Korytowski18. Polska delegacja miała 
nadzieję na skonkretyzowanie wcześniejszych obietnic i pozyskanie konkretnej 
pomocy wojskowej. Rozmowy dotyczące wsparcia Polskiej Marynarki Wojennej 
(PMW) w zakresie obrony Wybrzeża oraz zwalczania hitlerowskiej żeglugi 
zostały zainicjowane w dniu 23 maja i trwały do 30 maja 1939 r.19. Jedynym, 
z dzisiejszego punktu widzenia, pozytywnym efektem tych rozmów było 
podjęcie decyzji o odesłaniu trzech najnowszych i najlepiej uzbrojonych 
niszczycieli PMW do Wielkiej Brytanii, jeszcze przed rozpoczęciem działań 
wojennych20. Nie spełniły się nadzieje szefa KMW na pozyskanie od Royal 
Navy dwóch monitorów21 z 380 mm działami w pancernych wieżach, które 
miały swoją artylerią osłaniać bazę na Helu. Nie uzyskano zrozumienia dla 

15 Kmdr Henry Bernard Rawlings, podobnie jak gen. Clayton, przebywał na początku lat 
dwudziestych w Polsce. Pełnił funkcję oficera łącznikowego w brytyjskiej misji wojskowej 
gen. Adriana Cartona de Wiarfa. http://www.worldnavalships.com/forums/showthread.php

16 Gen. bryg. Wacław Stachiewicz - szef Sztabu Głównego WP w latach 1935-1939, a we 
wrześniu 1939 r. szef Sztabu Naczelnego Wodza. Encyklopedia Wojskowa cz, II, praca zbiorowa, 
Warszawa 2007, s. 321-322. Szerzej: T. Kryska-Karski i S. Żurakowski, Generałowie Polski 
Niepodległej, Warszawa 1991.

17 Kadm Jerzy Świrski - szef Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1925-1947. Archiwum 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie (dalej: AIPMS), 
MAR.A.1.17. Kierownictwo Marynarki Wojennej. Teczki admirała Jerzego Świrskiego.

18 Kmdr Karol Korytowski - szef sztabu Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1933-1939. 
AIPMS, MAR.A.V. 12.98. Wydział Personalny KMW. Akta personalne - Karol Korytowski.

19 Przebieg rozmów przedstawiono w oparciu o skrót stenogramu z posiedzenia delegacji zamieszczony 
w S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 2, Albany 1987, s. 29-31.

20 Plan, któremu później nadano kryptonim „Peking”, zakładał skierowanie do Wielkiej Brytanii 
trzech polskich niszczycieli: OORP ..Burza”, „Błyskawica” i „Grom”. Rozwiązanie to było 
podyktowane wysokim prawdopodobieństwem bezproduktywnego ich zniszczenia, gdyby 
w sytuacji spodziewanej wojny z Niemcami pozostały na Bałtyku. Okręty te były stosunkowo 
duże i istniało ogromne ryzyko, że już w pierwszych dniach wojny zostaną zniszczone przez 
wroga, stanowiąc łatwy cel. Zgodnie z umową polsko-brytyjską, miały one przejść do portów 
brytyjskich i stamtąd wraz z Anglikami prowadzić działania przeciwko III Rzeszy. J. Pertek, 
Wielkie dni małej floty, Poznań 1972, s. 31-38. Według Pawła Wieczorkiewicza szef KMW 
„antycypował” plan „Peking” dużo wcześniej, biorąc pod uwagę możliwość wojennej 
służby polskich jednostek poza Bałtykiem. P: Wieczorkiewicz, Łańcuch historii. Warszawa 2012. 
s. 198.

21 Okręty przeznaczone głównie do ostrzeliwania wybrzeży oraz walki z artylerią nieprzyjaciela; 
wyporność ok. 8000 t., silnie opancerzone, uzbrojenie składało się z 1 lub 2 armat dużego kalibru - 
do 380 mm. umieszczonych zwykle w jednej wieży pancernej oraz broni przeciwlotniczej. 
Ponieważ okręty tej klasy przeznaczone były do działań w pobliżu lądu, szczególnie zaś 
do bombardowania umocnień brzegowych, zanurzenie ich było nieduże - do 3,5 m. I. Grajewski, 
J. Wójcicki, Mały leksykon morski. Warszawa 1981. s. 169.
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potrzeby wysłania na Bałtyk eskadry angielskich okrętów, w celu przerwania 
niemieckich linii komunikacyjnych z Prusami Wschodnimi, a szczególnie 
ze Szwecją., z której importowano rudę żelaza dla przemysłu zbrojeniowego 
III Rzeszy. Podczas rozmów poruszono również sprawę zakupów zbrojeniowych 
w Wielkiej Brytanii z kredytów, które miano udzielić Polsce na ten cel. 
W ostatnim dniu spotkania delegacji ustalono, że do Londynu zostanie wysłana 
polska misja wojskowa, w celu dokonania zakupu materiałów wojennych22.

Misja kmdr. Rymszewieża i kmdr. por. Ziembickiego

11 czerwca 1939 r. rozpoczęła w Londynie swoją działalność wojskowa 
misja zakupów z gen. bryg. pil. inż. Ludomirem Rayskim23 na czele. W jej 
skład weszli także oficerowie Marynarki Wojennej24 - kmdr inż. Stanisław 
Rymszewicz25 i kmdr por. Ludwik Ziembicki26. Komórka morska misji miała 

22 S. M. Piaskowski, op. cit. s. 31.
23 Ludomir Antoni Rayski - gen. pilot. W latach 1915-1918 oficer lotnictwa w armii tureckiej. 

Od 1919 r. w lotnictwie polskim. Dowodził między innymi: 7. Eskadrą im. Tadeusza Kościuszki, 
21. eskadrą i III Dywizjonem Lotnictwa. Był szefem Departamentu Lotnictwa i dowódcą Lotnictwa 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, a także zastępcą II wiceministra spraw wojskowych. 
Rzecznik rozwoju lotnictwa opartego na polskich konstrukcjach i przemyśle. Niesłusznie 
uznawany przez władze państwa za współodpowiedzialnego za niedostateczne przygotowanie 
lotnictwa polskiego do wojny. Encyklopedia Wojskowa, praca zbiorowa, Warszawa 2007, s. 231.

24 W misji brali udział: ppłk Swiderski - specjalista od uzbrojenia wojsk lądowych, ppłk pil. 
Makowski - specjalista od pilotażu, ppłk Konarski - konstruktor samolotów, mjr Pociask i kpt. 
Suski, jako specjaliści od łączności. W późniejszym czasie misję uzupełniono o specjalistów 
broni pancernej, przemysłu wojennego, intendentury i służby sanitarnej. S. Rymszewicz, 
Sprawy Marynarki Wojennej w misji generała Rayskiego - maszynopis [w:] Wspomnienia 
dotyczące spraw Marynarki Wojennej w latach 1926-1939, Archiwum Muzeum Marynarki 
Wojennej (AMMW), sygn. 34 R., s. 1.

25 Kmdr Stanisław Rymszewicz - absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii w Kronsztadzie i kursu 
radiotelegraficznego w Sewastopolu. Był autorem wielu ulepszeń w komunikacji między 
okrętami i sztabem. W 1919 r. wstąpił do odtwarzającego się wojska polskiego. Po zweryfikowaniu 
w stopniu kapitana objął stanowisko kierownika Działu Radiotelegraficznego w sekcji 
elektrotechnicznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1920 r. został dowódcą nowo utworzonego 
Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w Zegrzu. Ukończył Kurs Aplikacyjny 
Wyższych Dowódców Łączności we Francji. W latach 1925-1927 kierował obozem szkolnym 
Wojsk Łączności. W 1927 r. został przeniesiony do Marynarki Wojennej z przydziałem do 
Służby Technicznej KMW w wydziale budowy okrętów. Był zastępcą przewodniczącego 
Komitetu Nadzoru Budowy Okrętów w stoczniach francuskich, a następnie przewodniczącym 
komisji nadzorującej budowę niszczycieli OORP „Grom” i „Błyskawica” w Wielkiej Brytanii. 
W grudniu 1937 r. został II zastępcą szefa Służby Technicznej KMW, kontradmirała Xawerego 
Czernickiego. Z uwagi na doświadczenie zebrane w czasie pełnienia obowiązków służbowych 
w komisjach nadzorczych, znajomości stosunków panujących w Royal Navy i dobrej znajomości 
języka angielskiego został w 1939 r. wyznaczony jako delegat do Misji Zakupów w Wielkiej 
Brytanii. Morskie aspekty..., s. 32-35; AIPMS, MAR.A.V.12.180. Wydział Personalny KMW. 
Akta personalne - Stanisław Rymszewicz; Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. 2, pod red. 
J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 509-510.

26 Kmdr por. Ludwik Ziembicki - absolwent Szkoły Aspirantów Morskich w Austrio-Węgrzech. 
W latach 1936-1939 szef Artylerii i Służby Uzbrojenia KMW. W 1936 r. przewodniczył komisji 
odbioru dział z firmy „Bofors” dla ORP „Grom”. Opiniował i występował z wnioskiem 
w przetargach na zakup dział dla baterii nadbrzeżnych. W misji gen. Rajskiego brał udział 
od 11.06 do 25.08.1939 r. i pełnił w niej funkcję zastępcy kmdr. inż. Stanisława Rymszewicza. 
AIPMS, MAR.A.V. 12.235. Wydział Personalny KMW. Akta personalne - Ludwik Ziembicki. 
Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. 2, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 474-475.
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swoją siedzibę w budynku nowego attachatu morskiego przy ul. 51 New 
Cavendish27. W swoich wspomnieniach kmdr Stanisław Rymszewicz zadania 
misji ujął następująco: Należało ustalić rodzaj i ilość materiałów wojennych, 
potrzebnych dla Polskich Sił Zbrojnych (Wojska, Lotnictwa i Marynarki 
Wojennej), będących w natychmiastowej dyspozycji Wielkiej Brytanii, lub 
takich, które trzeba by zamówić w wytwórniach brytyjskich z późniejszym 
terminem dostawy. Po uzyskaniu tych materiałów należało zorganizować 
transport lądowy i wodny oraz zabezpieczyć ich załadunek w angielskich 
portach wysyłkowych i wyładunek w polskim porcie przeznaczenia28.

KMW wiele sobie obiecywało po brytyjskich zapewnieniach kredytowych. 
Kontradmirał Xawery Czernicki29 przyjął z nieukrywanym zadowoleniem 
pojawiającą się możliwość wzmocnienia morskiej siły zbrojnej w oparciu o brytyjskie 
dofinansowanie. W KMW opracowano „Wykaz sprzętu do otrzymania z Anglii”30.

Tabela 1
Wykaz sprzętu do otrzymania z Anglii

Wyróżnienie Materiałowo 
(zł)

Gotówkowo 
(zł)

Razem 
(zł) Uwagi

6 okrętów podwodnych typu „Orzeł” 79 200 000 7 200 000 86 000 000

144 torpedy 533 mm dla ww. okrętów 9 360 000 - 9 360 000

138 torped jako uzupełnienie zapasu 
torped dla istniejących okrętów 8 970000 - 8 970000

W tym 
natychmiast 

60 sztuk

50 torped lotniczych (450 mm) 3 000 000 3 000 000
W tym 

natychmiast 
32 sztuki

12 wodnosamolotów torpedowo- 
- bombowych 7 200 000 - 7 200 000

W tym 
natychmiast 

6 sztuk
Razem: 107 730 000 7 200 000 114530 000

27 W czasie wojny była to siedziba Kierownictwa Marynarki Wojennej. AIPMS. Akta KMW, 
sygn. R. 115. Dziennik Zarządzeń szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.

28 S. Rymszewicz, op. cit., s. 3.
wXawery Czernicki - szef Służb KMW - zastępca szefa KMW w latach 1932-1939. Kadry 

Morskie Rzeczypospolitej t. 2, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 484. Szerzej: 
Kontradmirał Xawery Stanisław Czernicki, pod red. Jerzego Przybylskiego, Gdynia 2001.

30 Obok zabiegów dotyczących pozyskania sprzętu i materiałów zamieszczonych w Wykazie 
sprzętu do otrzymania z Anglii kmdr Rymszewicz był poproszony przez kadm. Czernickiego, 
aby zbadać sprawę pozyskania dwóch dodatkowych ścigaczy (dwa były już budowane 
w stoczniach brytyjskich). Komandor rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami firmy 
J. Samuel White. Stocznia oferowała dwa silniki: włoski Isotta Fraschini i amerykański Vimalert. 
Koszt budowy ścigacza z włoskimi silnikami wynosił 30 000 funtów i był o 1000 funtów wyższy 
niż z amerykańskimi. Jednak po otrzymaniu informacji o wysokości kredytu przeznaczonego 
dla PMW na zakup materiałów, zrezygnowano z budowy tego typu okrętów. T. Skinder-Suchcitz, 
Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska. Warszawa-Londyn 1997, s. 110-111.
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cd. tabeli 1

* sprzęt i materiały do natychmiastowego otrzymania

Źródło: Morskie aspekty polskiej misji zakupów zbrojeniowych w Anglii M' 1939 r„ red. T. Skinder-Szuchcitz, 
Londyn 2011,'s. 24-25.

Wyróżnienie Materiałowo 
(zł)

Gotówkowe 
(zł)

Razem 
(zł) Uwagi

12 dział przeciwlotniczych 
na podstawach morskich kal. 100, 
102 lub 105 mm

2 280 000 * 2 280 000

12 000 naboi do ww. dział z ładunkiem 
prochowym i zapalnikami 3 720 000 * 3 720 000

3 aparaty centralne do strzelań plot. 840 000 * 840 000
Amunicja do dział 40 mm plot. 
Vickiersa 
a) 3 000 naboi plot.
b) 2 000 naboi uderzeniowych 
c) 1 500 naboi smugowych

a) 105 000
b) 70 000
c) 52 000

* 227 000

Części zapasowe do dział 40 mm 
Vickiersa
a) zamek kompletny
b) podajnik kompletny
c) dźwignie ryglujące

a) 1 050
b) 625
c) 1 200

* 2 875

Sprzęt trałowy
a) 4 parawany szybkobieżne
b) 6 parawanów dla statków

a) 128 000
b) 192 000

* 320 000

Sprzęt nawigacyjny
a) 2 sondy naddźwiękowe Huges
b) 3 kociołki kompasów 160 mm
c) 15 kompasów z płynem
d) 6 sekstantów Huges typu Mark VIIIA

a)20 000 
b)5 000
c) 2 000 
d) 8 000

* 35 000

Niestety, zapotrzebowanie na sprzęt dla Marynarki Wojennej nie należało 
do pierwszoplanowych zamówień Wojska Polskiego. Według ich ważności 
klasyfikowało się ono niżej, niż zapotrzebowanie na umundurowanie.

13

Tabela 2
Kolejność Ważności Zamówień

Źródło: Morskie aspekty polskiej misji zakupów zbrojeniowych w Anglii 
w 1939 r., red. T. Skinder-Szuchcitz, Londyn 2011, s. 22.

1. Lotnictwo oraz materiały pędne i smary dla lotnictwa
2. Surowce
3. Materiały wybuchowe
4. Półfabrykaty metali
5. Maszyny i obrabiarki
6. Łączność
7. Umundurowanie
8. Marynarka [Wojenna}
9. Materiały sanitarne

10. Materiały optyczne
11. Obrona przeciwlotnicza
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Analiza porównawcza potrzeb Marynarki Wojennej zawartych w „Wykazie 
sprzętu do otrzymania z Anglii” z kolejnością ważności zamówień opracowanych 
przez Sztab Główny świadczy o tym, że nabycie materiałów wojskowych 
na potrzeby obrony Wybrzeża nie stanowiły w tych zakupach priorytetu. Jak 
słusznie zauważyła Teresa Skinder-Suchcitz: Oczekiwania Marynarki Wojennej 
były nierealne i świadczyły dobitnie o braku porozumienia między KMW, 
Sztabem Głównym i rządem [...]. Jednak w warunkach ogólnych braków 
w każdej dziedzinie sił zbrojnych, wymagane było pobranie decyzji i ustalenie 
pierwszeństw w zamówieniach jak i ich kolejność. Biorąc pod uwagę plany 
obrony kraju, Marynarka [Wojenna] nie mogła figurować na czołowych 
miejscach31.

Wiele uwag do wymiaru potrzeb zgłaszanych przez KMW miała 
Admiralicja Brytyjska. W piśmie do brytyjskiego Ministerstwa Skarbu 
z 13 czerwca 1939 r., urzędnik Admiralicji pisał: Nie chcielibyśmy, aby Polska 
Marynarka czuła, że jej potrzeby zostały zignorowane. Proponowałem, aby jej 
pewne uzbrojenie, jak na przykład działa i torpedy, które są im bardzo 
potrzebne zostały dostarczone Polakom. Można dać im w każdym razie 
sposobność użycia części udzielonych kredytów32.

Członkowie misji po przybyciu do Londynu w dniu 12 czerwca pierwszą 
wizytę złożyli w Ambasadzie RP. Ambasador Edward Raczyński33 i Attache 
Wojskowy i Lotniczy w Wielkiej Brytanii - ppłk pil. Bohdan Kwieciński34, 
przestrzegli członków misji, aby realnie podchodzili do swoich oczekiwań. 
Komisja przyjęła strategię swojej działalności opierającą się na następujących 
założeniach:

1) Władze angielskie wojskowe bardzo chętnie udzielą nam wszelkiej możliwej 
pomocy materiałowej, o ile angielskie władze cywilne przydzielą do tego celu 
odnośny kredyt (kredyt został przydzielony dopiero 2 sierpnia 1939 r. - J. K.);

2) Wobec tego władzom angielskim wojskowym należy’ podać wykazy 
wszystkich potrzebnych nam faktycznie materiałów, stawiając w pierwszym 
rzędzie materiały, które można uzyskać w przeciągu najbliższych 2 miesięcy, 
tj. surowce, obrabiarki i sprzęt gotowy;

3) Nie stawiać wymagań nadmiernych, bowiem Anglicy na ogół dobrze 
orientują się w naszych potrzebach;

31 Morskie aspekty polskiej..., s. 23.
32 Ibidem, s. 21.
33 Ambasador RP w Wielkiej Brytanii od 1934 aż do cofnięcia uznania rządowi RP na uchodźstwie 

przez rząd brytyjski (5 lipca 1945). W latach 1941-1945 jako ambasador kierował jednocześnie 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych w rządzie RP na uchodźstwie. Wielka Encyklopedia PWN, 
t. 23, red. Jan Wojnowski, Warszawa, s. 44.

34 Ppłk pil. Bohdan Kwieciński - pełnił funkcję attache Wojskowego i Lotniczego w Wielkiej 
Brytanii od czerwca 1939 r., Historia Polskiego Lotnictwa Wojskowego 1918-1939, pod red. 
I. Kolińskiego, Warszawa 1978, s. 594.
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4) Sprzęt angielski, który otrzymamy, ma odpowiadać ściśle warunkom 
technicznym angielskim i odbierany ma być przez komisje techniczne angielskie, 
zaś rola naszej komisji odbiorczej ma się ograniczyć tylko do przyjęcia 
ilościowego, (podobnie jak to jest stosowane przez samych Anglików przy odbiorze 
sprzętu artyleryjskiego, produkowanego w Polsce dla armii angielskiej);

5) Na konferencjach z odnośnymi władzami wojskowymi angielskimi 
prosić o podanie ceny żądanego przez nas sprzętu, bowiem w przyszłości będzie 
zależała od przydzielonego kredytu materiałowego przez cywilne władze 
angielskie;

6) Przy pertraktacjach z wojskowymi władzami angielskimi kłaść nacisk 
na wspólnej kolaboracji w ewentualnych przyszłych działaniach wojennych;

7) Obecnie zamówione w Anglii materiały dla Polski z budżetu bieżącego, 
nie mogą być przeniesione na zakup kredytowy .35

W następnym dniu delegacja, w tym samym składzie osobowym, udała 
się z wizytą do Ministra Koordynacji Spraw Obrony36 admirała floty lorda 
Alfreda Chatfielda37, a następnie kmdr Rymszewicz i kmdr por. Ziembicki 
zostali przyjęci przez zastępcę szefa Departamentu Wywiadu Morskiego 
Admiralicji - kmdr. Geofrey'a Cook'a 38. Zarówno podczas jednego, jak 
i drugiego spotkania przedstawiciele misji KMW wysłuchali dwóch, prawie 
identycznych oświadczeń, które brzmiały następująco:

1) Wielka Brytania nie jest jeszcze należycie przygotowana do wojny;
2) Przemysł zbrojeniowy Wielkiej Brytanii obecnie jest dopiero w trakcie 

rozwijania swej aktywności na szerszą skalę;
3) Materiały uzbrojenia, które Wielka Brytania mogłaby natychmiast 

dostarczyć Polsce nie są nowe, lecz w pewnym procencie już zużyte, zaś 
zupełnie nowe materiały mogą być dostarczone tylko w niewielkiej ilości, ze 
względu na to, że Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii same nie są dostatecznie 
zaopatrzone w nowy sprzęt;

4) Polskiej Misji Wojskowej będą podane nazwy i adresy firm brytyjskich, 
które produkują materiały wojenne dla Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii. Firmy 
te mogą być wizytowane przez członków misji dla przekonania się na miejscu 
o jakości materiałów, dla zaznajomienia się z warunkami technicznymi 
produkcji i odbioru tych materiałów. Dla dostawy analogicznych materiałów 
dla Polskich Sil Zbrojnych muszą być zawarte z firmami je produkującymi 

35 AIPMS, MAR.A.1.11. Depesze kmdr. Rymszewicza z Komisji gen, Rayskiego w Londynie. 
Sprawozdanie kmdr. Rymszewicza z 13 czerwca 1939 r.

36 Ministerstwo zostało utworzone w 1939 r. Jego zadaniem było przestawienie brytyjskiej gospodarki 
na produkcję wojenną. Podlegało ono bezpośrednio premierowi rządu. S. Rymszewicz, op. cit., s. 5.

37 Admirał floty lord Alfred Enrle Montacute Chatfield - w latach 1933-1938 był pierwszym 
lordem morskim, a od 1939 do 1940 r. ministrem Koordynacji Spraw Obrony. A. Wilson, 
J. F. Callo, Who's Who in Naval History: From 1550 to the present. Routledge, 2004, s.75.

38 Kmdr Geoffrey Cook był zastępcą admirała Johna Henry’ego Godfreya, szefa Intelligence 
Service Admiralicji Brytyjskiej, Morskie aspekty polskiej..., op. cit., s. 44.
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umowy o ściśle określonej treści i podpisane przez upoważnionego do tego 
członka Misji Polskiej";

5j Należność za te dostawy materiałowe byłaby płacona przez tzw. Export 
Credits Guarantee Departament Brytyjskiego Ministerstwa Handlu39.

Dla Marynarki Wojennej szczególnie ważną sprawą było pozyskanie 
monitorów typu Marshall Soult, o wypożyczenie których nieskutecznie zabiegał 
szef KMW w czasie majowych rozmów sztabowych z delegacją brytyjską 
w Warszawie. Sprawa ta została ponownie poruszona w czasie spotkania 
z kmdr. Cook'em, który zobowiązał się zająć tym problemem. W swoim 
sprawozdaniu kmdr Rymszewicz zauważył, że sprawa dotycząca monitorów nie 
była znana brytyjskiemu adwersarzowi40 41. Świadczy to o tym, że rozmowy 
warszawskie nie miały dla Brytyjczyków większego znaczenia, a prośby strony 
polskiej zostały przez nich zignorowane. Zastanawiający jest także brak 
informacji w gremiach kierowniczych KMW o rzeczywistych możliwościach 
wsparcia ze strony Admiralicji. Wspominana już Teresa Skinder-Suchcitz pisze: 
Admirałowie Świrski i Czernicki zdradzili zasadnicze niezapoznanie się 
z możliwościami Royal Navy. Jednak krótkie przestudiowanie corocznego 
wydawnictwa „Jane's Fighting Ships" pokazałoby, że Wielka Brytania 
zbudowała tylko cztery monitory do obrony wybrzeży i nadbrzeżnych 
fortyfikacji: HMSS „Marshall Soul" i „Marshall Ney" w 1915 r„ o wyporności 
6400 ton z dwoma 15 calowymi działami (381 mm), oraz w 1916 r. HMSS 
„Terror” i „Berus”, wyporność 7 200 ton (2 x 15 calowe działa). HMSS 
„Marshall Ney” od lat 20. miał wymontowane działa główne i był hulkiem 
w Devanport pod nazwą HMS „Drakę". W takich warunkach odstąpienie 
dwóch monitorów było nierealnym dezyderatem4'.

Do połowy czerwca 1939 r. kmdr Rymszewicz odbył w Admiralicji 
Brytyjskiej trzy konferencje z komandorem Cook'em oraz z trzema jego 
współpracownikami. Rezultaty swoich zabiegów przedstawił w sprawozdaniu 
do szefa Misji gen. Rayskiego:

1) Monitory nie mogą być oddane nam, bowiem z ogólnej ilości trzech 
monitorów (nie liczono tutaj monitora przerobionego na hulk - J. K.) dwa są 
poza wodami angielskimi, zaś jeden potrzebny jest Marynarce Angielskiej 
na wypadek wojny. W zamian za to Admiralicja Brytyjska obecnie rozważy, 
wspólnie z Ministerstwem Wojny, do którego w Anglii należy obrona wybrzeża, 
odstąpienie nam ciężkich dział, które mogły by być ustawione na lądzie 
na wybrzeżu;

2) Wodnosamoloty w Anglii należą do Lotnictwa i będą włączone na listę 
materiałową doręczoną przez nas w Ministerstwie Lotnictwa;

39 S. Rymszewicz, op. cit.. s. 6.
40AIPMS, MAR.A.1.11. Depesze kmdr. Rymszewicza z Komisji gen. Rayskiego w Londynie.

Sprawozdanie kmdr. Rymszewicza z 13 czerwca 1939 r.
41 Morskie aspekty polskiej..., s. 26.
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3) Torpedy lotnicze 450 mm. (18") Administracja Brytyjska ma swoje 
zapasy dość ograniczone i dlatego ze swoich zapasów odstąpić tych torped nie 
może. Wypadnie je zamówić w firmie „The Whitehead Torpedo Co" , kiedy 
sprawa kredytu materiałowego udzielonego nam przez rząd angielski będzie 
definitywnie rozstrzygnięta;

41

4) Torpedy normalne 533,4 mm (21") mogą być odstąpione w niewielkiej 
ilości z magazynów Admiralicji Brytyjskiej, o ile będą mogły być użyte 
do aparatów torpedowych posiadanych przez nas. Sprawa ta jest rozpatrywana 
przez Admiralicję Brytyjską;

5) Działa przeciwlotnicze mogą być odstąpione, lecz nie 4" a 3" (75 mm), 
jak tylko sprawa kredytu materiałowego zostanie załatwiona;

6) Amunicja do dział przeciwlotniczych - ma być dostarczona do w . 
dział 75 mm w ilości przewidzianej normami wyposażenia Admiralicji Brytyjskiej;

1

7) Aparaty centralne do strzelania przeciwlotniczego nie są potrzebne 
do dział 75 mm, bowiem działa te posiadają własne korektory;

8) Amunicja do dział 40 mm Vickers'a ma być odstąpiona z zapasów 
Admiralicji Brytyjskiej w żądanej przez nas ilości;

9) Części zamienne do dział 40 mm Vickers'a - będą odstąpione 
z posiadanych zapasów przez Admiralicję Brytyjską. Zapotrzebowanie na sprzęt 
trałowy i nawigacyjny jest aktualnie rozpatrywane;

10) Zamówienie okrętów podwodnych w Anglii z kredytu materiałowego 
poruszyłem już w rozmowie z komandorem Cook'em i doręczyłem mu specyfikację 
naszych okrętów typu „Orzeł" .4243

O konieczności posiadania przez PMW okrętów podwodnych typu „Orzeł” 
kmdr Rymszewicz informował kmdr Cook'a już wcześniej, dostarczając mu 
ogólną specyfikację okrętu. Wyraził wówczas opinię, iż: (kmdr Cook) rozumie 
nasz punkt widzenia i że w wypadku budowy tego typu okrętów podwodnych 
z kredytu angielskiego w Anglii musielibyśmy dostarczyć plany konstrukcyjne 
Admiralicji Brytyjskiej, albo bezpośrednio stoczni angielskiej, zależnie od tego 
w jaki sposób będzie załatwiona sprawa kredytu materiałowego angielskiego 
dla Polski44.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w kontaktach personalnych 
przedstawiciele KMW spotykali się z dużą uprzejmością ze strony brytyjskiej, 

42 The Whitehead Torpedo Faktory w Weymouth była częścią zakładów Vickiers’a, w której 
produkowano uzbrojenie torpedowe. Vickers - brytyjska firma zbrojeniowa. Swoją działalność 
rozpoczęła w 1829 r. jako mała firma metalowa. W latach 1904-1936 odpowiadała za 
wyposażanie armii w 76.2 mm i 84 mm armaty połowę oraz w latach 1919-1938 w działa 
połowę większych kalibrów i czołgi. Znana była również z produkcji lekkich czołgów z okresu 
II wojny światowej (Vickers Mk I i II) A. Ciepliński. R. Wożniak, Encyklopedia współczesnej 
broni palnej (od połowy XIX wieku). Warszawa 1994, s. 235-236.

43 AIPMS, MAR.A.1.13 Protokoły z działalności kmdr. iąż. Rymszewicza. Sprawozdanie dla gen. 
pil. Ludomira Rayskiego z 21 czerwca 1939 r.

44 AIPMS, MAR.A.1.11. Depesze kmdr. Rymszewicza z Komisji gen, Rayskiego w Londynie. 
Niedatowane sprawozdanie kmdr. Rymszewicza do szefa Służb KMW w Warszawie.
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a Admiralicja robiła co mogła, aby dopomóc w zdobywaniu potrzebnych 
materiałów. Do pomocy kmdr. Rymszewiczowi wyznaczono, jako oficera 
łącznikowego, kpt. mar. lorda Dunwich'a, który z wielkim zaangażowaniem 
wspierał swoich polskich kolegów45. Generał Rayski porównywał pozytywne 
podejście Admiralicji do obojętnego traktowania polskich potrzeb przez 
brytyjskie Ministerstwo Lotnictwa46 47. Zgodnie z przyjętym przez Brytyjczyków 
zwyczajem członkowie Misji, oprócz prowadzenia pertraktacji i zwiedzania 
firm produkujących materiały wojenne, brali udział w spotkaniach towarzyskich. 
Kmdr Rymszewicz wspomina: Prawie co dzień wypadało zaproszenie całej 
Misji albo na drugie śniadanie (lunch), albo na popołudniową herbatkę 
(afternoon tea). Zaczęło się od zaproszenia na drugie śniadanie przez premiera 
Chamberlaina do gmachu urzędowego. Na takie przyjęcia ważnych misji 
zagranicznych zawsze są zapraszani równocześnie przedstawiciele opozycji 
parlamentarnej. Podobne zaproszenia Misja otrzymywała również od ministrów 
poszczególnych resortów sił zbrojnych: Wojny (War Office), Lotnictwa (Air 
Ministra), Zaopatrzenia Lotniczego (Ministra of Air Supply) i Marynarki 
(Admirality). Wszyscy ci ministrowie są osobami cywilnymi, członkami partii 
rządzących i równocześnie posłami do Izby Gmin lub do Izby Lordów. [...]. 
Niezależnie od przyjęć, podczas których, stosownie do przyjętych w Anglii 
zwyczajów, kontynuowano rozmowy, rozpoczęte na konferencjach urzędowych. 
Misja kilkakrotnie była zapraszana na różnego rodzaju imprezy artystyczne...41.

Niestety, pomimo przychylności Admiralicji pertraktacje szły niezwykle 
wolno. Wpływ na to miał brytyjski system realizacji zamówień oraz fakt, że 
wysoko wykwalifikowani oficerowie KMW prowadzili rozmowy z brytyjskimi 
oficerami sztabowymi, którzy w sprawach technicznych byli dyletantami48. 
Prosili oni, aby każdą sprawę przedstawić na piśmie w formie notatki. Na tej 
podstawie zwracali się do fachowców, których wyjaśnień nie zawsze rozumieli. 
Rezultatem takiego postępowania były niepotrzebne nieporozumienia oraz 
zwłoka w podejmowaniu decyzji. Anglicy skrupulatnie przestrzegali wszelkich 
formalności i wymagali ich od innych49. Ponadto dodatkowym powodem 
opóźnień było to, że firmy w których zamierzano nabyć materiały dla PMW 
miały już wypełniony portfel zamówień przez brytyjskie zapotrzebowania 
rządowe. Realizacji zamówień nie sprzyjał również rozpoczynający się 
wówczas okres wakacyjny. W Wielkiej Brytanii trwał on od połowy lipca 

45 Morskie aspekty polskiej.... s. 27. W swoich wspomnieniach kmdr Rymszewicz podaje, że 
do obsługi całej Misji był przydzielony kpt. Jones - jako brytyjski oficer łącznikowy - nieźle 
władający językiem polskim. Bywał on przed tym w Polsce i nawet przez pół roku gościł 
w majątku kresowym Jundziłłów-Balińskich. Regulował on sprawy miejsca i czasu konferencji 
oraz spotkań członków Misji z przedstawicielami odnośnych władz brytyjskich, zajmujących 
się zaopatrzeniem w różnych rodzajach broni i w służbach. S. Rymszewicz, op. cit.. s. 2.

46 Morskie aspekty polskiej..., s. 27.
47 S. Rymszewicz, op. cit., s. 4.
48 Morskie aspekty polskiej.... s. 28.
49 Ibidem.
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do końca sierpnia. Zamykano wtedy fabryki na jeden lub dwa tygodnie i nawet 
biura były obsadzone jedynie szkieletowym personelem50.

Delegaci KMW odbyli szereg podróży do arsenałów i zakładów brytyjskich, 
w których produkowano i magazynowano materiały wojenne. Swoje spostrzeżenia 
zawierali w protokołach i notatkach kierowanych do kadm. Czernickiego. 21 czerwca 
1939 r. kmdr por. Ludwik Ziembicki zwiedzał zakłady Vickers'a5i produkujące 
lekką i ciężką broń maszynową, automatyczne działka przeciwlotnicze oraz 
aparaty centralne do strzelań. Prezentacja nie wywarła na nim większego 
wrażenia. W protokole datowanym na 23 czerwca pisał: Podczas zwiedzania 
zademonstrowano mi:

1) Karabin maszynowy Vickers'a najnowszego modelu, który to jest 
przeznaczony specjalnie do samolotów. Jest on wykonany w dwóch typach:

a) ruchomy, to znaczy obracalny w wieżyczce samolotu. Waży około 12 kg. 
Szybkostrzelność wynosi około 1000 strzałów na minutę,

b) wmontowany na stałe w skrzydle samolotu, waga około 15 kg. 
Szybkostrzelność około 1500 strzałów na minutę. Oba typy działają przez 
wykorzystanie gazów powstających przy wy strzale. [...];

2) Działko przeciwlotnicze 40 mm. Jest to działko podobne do tego, jakie 
mamy obecnie na kontrtorpedowcach typu ,,Wicher” lecz ulepszone i nieco 
zmodyfikowane. [...];

3) Aparaty centralne do strzelań przeciwlotniczych. Jak mogłem się 
zorientować, to aparaty centralne wyrabiane przez Vickers'a są podobne jak te, 
które używamy u nas (P.Z.O. wzgl. La Precission Modern) i działają na takich 
samych zasadach;

4) Poza tym dowiedziałem się, że Yickers wyrabia specjalne aparaty 
centralne do strzelań przeciwlotniczych z okrętów. Jednakże tego rodzaju 
aparaty centralne są tajemnicą admiralicji i nie pokazywano je mnie. 
Biorąc pod uwagę sprzęt wprowadzony w naszej Marynarce Wojennej 
i zastosowany u nas, nie widziałem w zakładach Yickersa w Craiford nic 
takiego, czym było specjalnie się zainteresować .52

Po odbyciu szeregu konferencji w Admiralicji Brytyjskiej oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji z kadm. Czernickim 21 lipca kmdr Rymszewicz 
sporządził kolejne sprawozdanie dla szefa Misji gen. Rayskiego. Sprawy 
zakupu materiałów wojennych przedstawił następująco:

1) Na powtórną interwencję moją w Admiralicji Brytyjskiej otrzymałem 
odpowiedź odmowną co do oddania nam do dyspozycji monitora typu 
„Marshall Soult”;

2) Admiralicja Brytyjska zgodziła się odstąpić nam z własnych zapasów 
6 dział 6" typu morskiego dla ustawienia ich na lądzie (obrona wybrzeża 

50 Ibidem.
51 Vickers - patrz przypis 42.
32 AIPMS, MAR.A.I.13 Protokoły z działalności kmdr. inż. Rymszewicza. Protokół nr 5 z dnia 

23 IV 1939 r. kmdr. por. Ziembickiego.
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morskiego) wraz ze 100 nabojami na każde działo za cenę 43.000 funtów. Ilość 
naboi za mała i dla uzupełnienia wypadałoby zamówić te naboje w firmie 
,, Yickers” do 500 na każde działo;

3) Administracja Brytyjska zgodziła się odstąpić nam z własnych zapasów 
12 dział 3" przeciwlotniczych typu morskiego (dla obrony wybrzeża) za cenę 
12 x 1800funtów = 21.000funtów;

4) Admiralicja Brytyjska zgodziła się odstąpić nam z własnych zapasów 
5040 naboi (po 420 na działo) za łączną cenę 4.284 funtów (po 17 szylingów 
za nabój);

5) Admiralicja Brytyjska zgodziła się odstąpić z własnych zapasów 
12 torped lotniczych 450 [mm] po cenie 1000 funtów za sztukę, czyli łącznie 
12.000funtów;

6) Admiralicja Brytyjska zgodziła się odstąpić nam z własnych zapasów 
6.000 naboi dla dział 40 mm i zapasowe części do tych dział za cenę 7.250funtów;

7) Również Admiralicja Brytyjska zgodziła się odstąpić z własnych 
zapasów torpedy 533,4 mm oraz sprawa zastosowania tych torped u nas 
ze względu na inną konstrukcję tych torped niż nasze torpedy o tej samej 
średnicy, jest bardzo skomplikowana i dlatego przypuszczalnie KMW zdecyduje 
się, aby tych torped nie brać.

O ile KMW zdecyduje się wziąć materiały, wymienione w punktach 
2, 3, 4 i 5, to ich koszt wyniesie 88.000 funtów, przeto z przyznanego nam 
kredytu 100.000 funtów53 (dla Marynarki Wojennej) pozostałoby tylko 12.000 
funtów na które zależnie od decyzji KMW mam zamówić w Anglii:

a) dodatkową amunicję dla dział 3" i 6",
b) parawany ,54
c) torpedy 533,4 mm,
d) (wodnosamoloty nie odpowiednie) .55
KMW zainteresowało się zakupem dział 6" i 3". W związku z powyższym 

zapadła decyzja, aby oddelegować do Wielkiej Brytanii, przebywającego 
wówczas w Paryżu, kpt. mar. Bohdana Wrońskiego56. Po przybyciu do Londynu 
został on natychmiast skierowany do arsenału Royal Navy w Chatam. Warto 
w tym miejscu przytoczyć jego wspomnienia z okresu, kiedy wspierał misję 
kmdr. Rymszewicza: Przyszła z Warszawy depesza, że mam natychmiast udać 

53 Na zakupy materiałów wojennych dla PMW przeznaczono sumę 100.000 funtów, co stanowiło 
1,25% z 8.000.000 funtów. Była to ostateczna wielkość pożyczki udzielonej przez Brytyjczyków 
na dozbrojenie Wojska Polskiego.

54 Specjalne typy trału ochronnego, który zabezpiecza płynący okręt przed natknięciem się 
na minę kotwiczną. Encyklopedia techniki wojskowej, praca zbiorowa. Warszawa 1987, s. 475.

55 AIPMS. MAR.A.I.14. Sprawozdania z działu materiałowego Marynarki Wojennej. Sprawozdanie 
dla Szefa Misji Zakupów gen. bryg. pil. L. Rayskiego z dnia 21.07.1939 r.

■’6 Kpt. mar. Bohdan Wroński w tym czasie służył w KMW na stanowisku zastępcy szefa Artylerii 
i Uzbrojenia - kmdr. por. Ludwika Ziembickiego. Od 16 lipca do końca sierpnia 1939 r. był 
członkiem Misji Wojskowej gen. Tadeusza Kossakowskiego w Paryżu ubiegającej się o zakup 
dział 305 mm. Przed wybuchem wojny powrócił do Warszawy. Kadry Morskie..., s. 469.
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się do Londynu w sprawie zakupu dział przeciwlotniczych na nasze wybrzeże. 
Attachat załatwił szybko wizę, samolot, bilet. Wyjazd natychmiast. Ale wyjechałem 
pociągiem, bo samolotem „natychmiast” było za dwa dni, a pociągiem zaraz 
wieczorem...!...). Kiedy dość wczesnym rankiem stukałem kołatką w drzwi na 51 - 
serce stukało mi trochę żywiej, bo może dowiem się za chwilę szczegółów 
współpracy polsko-brytyjskiej na morzu; może jakaś brytyjska eskadra szykuje 
się do Gdyni i do obrony jej bazy potrzebne są te działa. Serce kołatało bez 
potrzeby. W biurze zastałem komandora Rymszewicza, który przy kordialnym 
przywitaniu ukręcił mi guzik od marynarki, a potem wyjaśnił cel mego 
przyjazdu. Mam udać się do Chatham (arsenał marynarki niedaleko Londynu) 
i tam obejrzeć 12 dział trzycalowych przeciwlotniczych, które Marynarka 
Brytyjska skłonna nam jest odstąpić. Eskadry czy monitory to fantazja. W tym 
czasie obrona przeciwlotnicza naszego wybrzeża składała się z 14 dział 
przeciwlotniczych kalibru 74 mm i 8 dział Bofors produkcji starachowickiej. 
12 dział 3 calowych (76 mm) wzmacniało naszą opl o 100%. Do Chatam 
udałem się służbowym samochodem przysłanym z Admiralicji. Kierowca był 
jakiś wysłużony podoficer marynarki. Pogoda była słoneczna, droga jak 
autostrada, więc jechaliśmy szybko, tak że nie bardzo obserwowałem krajobraz, 
tym bardziej, że tłumaczyłem sobie na angielski „warunki odbioru dział” 
wykute kiedyś w paryskiej szkole. Przypomniałem sobie nawet wzory, aby 
koniec końców pokazać Anglikom, że i myśmy nie z jednego podręcznika uczyli 
się balistyki. Słowem przygotowałem się według systemu francuskiego na 
naukowo-techniczną rozprawę. W arsenale oczekiwał na mnie starszawy 
lieutenant-commander, który miał mi pokazać działa. Stały one na trawniku 
przed halą, w której ćwiczono działoczyny. Był to sprzęt wzoru 1916, zdjęty 
ze starych pancerników, za bardzo jak na mój francuski „modernistyczny” smak 
przestarzały. Kiedy omawialiśmy właściwości tych dział już przy biurku (nb. 
w małym pokoju stały 3 biurka i było trzech oficerów zawalonych, przynajmniej 
tak wyglądało, robotą, to okazało się, że moje (czytaj francuskie) formuły 
o wytrzymałości podstawy, zużyciu lufy, szybkostrzelności itp. są absolutnie 
zbędne. Gdybym zabłysnął wzorem, to ośmieszyłbym się dokumentnie. „Działo 
jest nienowoczesne, zgoda, ale strzela. Przyrządy celownicze - kiepskie - racja, 
- ale wie pan dobrze, że prawdopodobieństwo trafienia samolotu jest znikome, 
zresztą my stosujemy zaporę. Zużycie amunicji duże - no tak, wojna jest rzeczą 
kosztowną. Pokażę panu działoczyny”. Weszliśmy do hali ćwiczeń, gdzie kilka 
działoczynów ćwiczyło przy różnych działach. Była i „moja” 3-calówka. 
W akcji wyglądała wcale nieźle. Obsługa głośno powtarzała komendy 
(to zawsze robi dobre wrażenie), elementy nastawiali sprawnie i szybko, 
a celowniczy miał taką minę jakby naprawdę „miał na celu”. Właściwie działo 
to zaczęło mi się podobać. Ponieważ zbliżał się czas lunchu, mój cicerone 
zaprosił mnie do mesy. Po drodze spotkaliśmy gromadę oficerów idących 
z arsenału z komandorem na czele. Komandor był klasyczny, z monoklem, 
z czarną laseczką, z małym brzuszkiem. Rzecz charakterystyczna, o ile 
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większość angielskich admirałów oznacza się wzrostem raczej smukłym, a tuszą 
raczej ,,chudą”, to komandorzy często robią wrażenie podtatusiałych 
wujaszków. W mesie całe towarzystwo stało z „drinkiem” w ręku. Nie rozumiem 
do dziś dnia tego zwyczaju zatruwania się przed posiłkiem, ale to jest narodowy 
rytuał, więc gdy wlazłeś między wrony - wybrałem sherry i tak odbyło się moje 
pierwsze „cheers”. Zaproszenia na lunch nie przyjąłem, wymawiając się 
pilnością spraw w Londynie. W drodze powrotnej, układając w myśli raport, 
jaki o tych działach wyślę do Warszawy, doszedłem do wniosku, że ten angielski 
lieutenant-commander nie bardzo zna się na wytrzymałości tworzyw, ale ma 
dużo artyleryjskiego sensu. Na pewno więcej niż ja i moi francuscy 
profesorowie. Postanowiłem napisać raport pozytywny. Lepsze 12 starych dział 
niż nic. Pozytywny raport powędrował do Warszawy, ale działa połskiego 
wybrzeża nie ujrzały55.

Powyższa narracja pokazuje, jak faktycznie wyglądał stan przygotowań 
Brytyjczyków do zbliżającego się szybkimi krokami konfliktu zbrojnego.

Zachodni sojusznik Polski nie zamierzał również dzielić się wiedzą na 
temat najnowszych nowinek technologicznych wprowadzanych do swojego 
uzbrojenia. 12 lipca kmdr Rymszewicz otrzymał pismo, w którym kadm. 
Czernicki polecał: Poczynić starania celem wyjaśnienia w jakie przyrządy 
(jakiego typu, jakiej produkcji) zaopatruje Marynarka Wojenna Angielska swoje 
okręty dla podsłuchu i komunikacji podwodnej. Pożądane są możliwie dokładne 
dane o tych przyrządach. Aparaty firmy angielskiej Henry Hughes zarówno jak 
amerykańskie (Boston) są tu znane i tutejsze Kierownictwo nie interesują. 
Byłoby bardzo wskazanym ustalić również czy Polska Marynarka Wojenna 
mogłaby korzystać z tego samego źródła w tej dziedzinie jak i marynarka 
angielska. Chodziłoby o następujące przyrządy:

1) Oscylatory dźwiękowe dla komunikacji podwodnej , częstotliwość dźwięków 
2100 okresów na sekundę. Szybkość nadawania ok. 100 lit/min. Zasięg - około 
15 mil morskich;

*58

2) Stacje ultra dźwiękowe dla sondażu poziomego (detection) i komunikacji 
podwodnej kluczem i telefonicznie (peryfony) . Doskonałość pomiaru kierunku 
ok. 1-go stopnia. Podsłuch szmerów wytwarzanych, przez okręty będące w ruchu 
na odległość nie mniejszą niż 2000 mir. Sondowanie poziome przynajmniej 
na odległość 1000 mtr. Komunikacja podwodna na klucz ok. 5000 mtr;

59

37 B. Wroński, Wspomnienia płynąjak okręty, Londyn 1981, s. 9-11.
58 Aparat przeznaczony do nadawania i odbierania sygnałów podwodnych. Sygnały są nadawane 

za pomocą umieszczonej w wodzie membrany, wprawianej w ruch przez elektromagnesy, mają 
ustaloną charakterystykę dźwięku i są odbierane na okręcie za pomocą hydrofonów. 
I. Grajewski, J. Wójcicki, op. cit., s. 194.

9 Urządzenie przeznaczone do wykrywania i określenia położenia zanurzonych okrętów 
podwodnych za pomocą wykorzystania zjawiska echa hydrolokacyjnego. Stacja ultradźwiękowa, 
dzięki dodatkowemu blokowi, pozwalała również na prowadzenie łączności podwodnej 
za pomocą alfabetu Morse'a. Encyklopedia..., s. 668.
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3) Aparaty podsłuchowe wielomikrofonowe (multispoty) . Dokładność 
pomiaru kierunku 1-2 stopni. Zasięg 4 do 6 km .

60
61

KMW zależało na pozyskaniu tych aparatów celem wyposażenia w nie 
okrętów podwodnych. Kmdr Rymszewicz zabiegał o 3 oscylatory. Brytyjczycy 
nie byli jednak skłonni do ich przekazania. Ich stanowisko w powyższej sprawie 
zostało przedstawione w piśmie kmdr. Rymszewicza do kadm. Czernickiego 
z dnia 25 lipca. Oto jego fragmenty: W sprawie 3 przyrządów wymienionych 
w piśmie Pana Admirała otrzymałem w dniu dzisiejszym na konferencji 
w Admiralicji Brytyjskiej odpowiedź ustną, jak niżej:

1) Nie mogą podać nam adresu dostawcy oscylatorów dźwiękowych dla 
komunikacji podwodnej, ponieważ dla siebie te aparaty są wyrabiane 
w arsenałach Admiralicji Brytyjskiej i są tajne - nie podlegają wydaniu innemu 
państwu, nawet zaprzyjaźnionemu;

2) Stacje ultradźwiękowe do sondowania są używane w Admiralicji Brytyjskiej 
firmy francuskiej „Societe Condensation et Application Mechaniąue” (for Detecting 
and Listening Apparatus);

3) Multispotty - nie mogę nic powiedzieć jak tylko, że u nich były próbowane 
niemieckie aparaty firmy „Atlas-Yerne” (pewno nie chcą powiedzieć co u siebie 
używają) ".6

W tym samym czasie, kiedy PMW ubiegała się o pozyskanie ww. urządzeń, 
polskie Biuro Szyfrów podzieliło się swoją wiedzą na temat niemieckiej 
maszyny szyfrującej „Enigma”63 z władzami brytyjskimi i francuskimi. 
Świadczyło to o szczerości i otwartości rządu polskiego w stosunku do swoich 
zachodnich sojuszników.

Delegaci PMW w Londynie o wynikach swoich rozmów oraz wizyt 
w instytucjach i zakładach brytyjskich każdorazowo meldowali przełożonym 
w Warszawie. O intensywności spotkań świadczy ilość depesz sporządzonych 
przez kmdr. Rymszewicza. Przez niespełna trzy miesiące pobytu napisał ich 
około pięćdziesięciu. Dowodzi to nie tylko o jego aktywności i pracowitości, 

60 Inna nazwa tego urządzenia to szumonamiernik. Bierne urządzenie hydrolokacyjne służące 
do określania kierunku, z którego nadchodzą fale dźwiękowe, wywołane przez śruby napędowe 
będącego w ruchu okrętu. Dźwięki te, chwytane przez hydrofon zamocowany na zewnątrz 
kadłuba okrętu, są w nim przetwarzane w drgania elektryczne, po czym prąd elektryczny 
zamienia się znowu w fale dźwiękowe w słuchawkach hydroakustyka. Wprawny hydroakustyk 
potrafi określić nie tylko kierunek, w którym znajduje się obserwowany okręt i odległość 
od niego, lecz na podstawie charakterystyki dźwięku może również ustalić jego typ. 
1. Grajewski, J. Wójcicki, op. cit., s. 269.

61 AIPMS, MAR.A.I.13. Protokoły z działalności kmdr. inż. Rymszewicza.
62 AIPMS, MAR.A.1.11. Depesze kmdr. Rymszewicza z Komisji gen. Rayskiego w Londynie. 

Sprawozdanie kmdr. Rymszewicza do szefa Służb KMW w Warszawie z dnia 25.07.1939 r.
63 Niemiecka maszyna szyfrująca została rozpracowana przez trójkę polskich matematyków: 

Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego w styczniu 1933 r. Polacy 
zbudowali replikę maszyny, co umożliwiło deszyfrowanie tajnych depesz niemieckich. Wiedza 
ta przyczyniła się w czasie 11 wojny światowej do sukcesów militarnych wojsk alianckich. 
E. Mc Gilvray, Polski Rząd na uchodźstwie. Warszawa 2011, s. 77.
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ale przede wszystkim o nastawieniu Brytyjczyków, którzy mając niewiele 
do zaoferowania regularnie zmieniali, przedstawiane swoim polskim partnerom, 
oferty. 5 sierpnia kadm. Czernicki, pragnąc uporządkować dotychczasowe 
rezultaty negocjacji polecił kmdr. Rymszewiczowi sporządzić i przesłać 
do KMW [...] wykaz stanu pertraktacji na określony dzień, który należy ustalić 
we własnym zakresie. Wykaz ten winien dać całkowity obraz obecnego stanu 
pertraktacji (w dniu określonym )M.

Trzy dni później kmdr Rymszewicz wysłał list do kadm. Czernickiego 
z wykazem materiału dla Marynarki Wojennej na poczet kredytu materiałowego 
angielskiego, sporządzonych według wskazówek kontradmirała. Wyglądał on 
następująco:

Tabela 3
Stan pertraktacji na dzień 8.08.1939 r.

Lp. Nazwa materiału Cena w funtach Termin dostawy

1 4 działa 6 cali razem ze stu 
nabojami na każde działo około 28 700 funtów ze składu Admiralicji Brytyjskiej

2 12 dział 3 calowych wraz 
z 420 nabojami na każde działo

około 26 000 funtów ze składu Admiralicji Brytyjskiej

3 6 500 naboi dla 40 mm dział 
Vickersa

7 150 funtów ze składu Admiralicji Brytyjskiej

4 Części zapasowe 100 funtów ze składu Admiralicji Brytyjskiej
5 12 torped lotniczych 450 mm 12 000 funtów ze składu Admiralicji Brytyjskiej

6 9 360 naboi 3 calowych 
(po 780 na każde działo) 8 500 funtów

Będą zamówione w firmie Vickers - 
termin dostawy około 4-5 miesięcy

7 400 naboi 6 calowych 
(po 100 na każde działo)

około 7 000 funtów Będą zamówione w firmie Yickers - 
termin dostawy około 4-5 miesięcy

Łącznie zaangażowana kwota: 89 450 funtów

Źródło: Morskie aspekty polskiej misji zakupów zbrojeniowych w Anglii w 1939 r., red. 
T. Skinder-Suchcitz, Londyn 2011, s. 146.

Zgodnie z meldunkiem kmdr. Rymszewicza: [...] w powyższej cenie 
materiałów nie ujęto kosztów ich transportu i asekuracji przy wysyłce do Gdyni. 
Termin dostawy dodatkowej amunicji do dział 6 i 3 calowych został podany 
w przybliżeniu, ponieważ nie ustalono jeszcze czy amunicja będzie zamawiana 
przez Admiralicję Brytyjską czy przez tamtejszą Komisję Zakupów.

Za pozostałą kwotę kmdr Rymszewicz proponował zakupić okazyjnie 
maszyny do gięcia blach, parawany firmy Vickers oraz torpedy w firmie 
Whitehead64 65.

10 sierpnia Admiralicja Brytyjska przesłała do kmdr. Rymszewicza pismo, 
w którym informowała go o materiałach przygotowanych do wysłania oraz 
o warunkach transportu i ubezpieczenia. Jest to kolejny dowód na niepoważne 

64 Morskie aspekty polskiej..., s. 143-144.
05 Morskie aspekty polskiej..., s. 147.
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traktowanie polskiego kontrahenta i na labilność podejmowanych przez nich 
decyzji. Oto jego treść: Jestem upoważniony przez Lordów Admiralicji, aby 
zawiadomić Pana, że niżej wymieniony sprzęt jest przygotowany do wysłania 
do Polski statkiem zamówionym przez Ministerstwo Lotnictwa:

- 12 3" [calowych] H.A [high angle] III łożyska x 27 teleskopów typu G 336 
(dwa na łożysko oraz 3 zapasowe) x 3 pojemniki narzędzi x 1 komplet zapasowych 
części...;

- 12 Q.F. [ąuick firing-szybkostrzelające] 20 cwt [cetnarowe] Mark II 
działa z pełnym ekwipunkiem;

— 12 zespołów części zapasowych: broni małokalibrowej, narzędzi i ekwipunku 
do dział Q.F. 20 cwt;

- 6 000 pocisków do 40 mm dział Vickiers'a nowego typu, kompletowane 
jak następuje: 5 280 H.E. przeciwlotniczych z koszącymi zapalnikami, 720 smugowych, 
5 400 pocisków do 3" dział. Zapasowe części i ekwipunek do 40 nowych dział 
typu Vickers'a [...];

- 12 torped 18 calowych viii F.A.A. wyposażonych w żyrokompasy, 
zapalniki, głowice i inne materiały wybuchowe do torped;

- 12 kontaktowych głowic i zespół ekwipunku magazynowego. Cena 
w przybliżeniu wyżej wymienionych przedmiotów wynosi 73 858 funtów jednak 
ta suma nie obejmuje kosztów opakowania, transportu do portu i przewozu. 
Zaopatrzenie do tych torped będzie także dostarczone z magazynów, szczegóły 
i koszta są w opracowaniu i nie oczekuje się, że będą gotowe do przesyłki razem 
z torpedami. Cały ten sprzęt jest sprzedawany w takim stanie w jakim się znajduje 
i przyjęte jest, że zostanie przyjęty tak jak jest opisany w spisie. Nie byłoby 
praktyczne aby przedstawiciel Rządu Polskiego był obecny przy pakowaniu 
sprzętu. Uważa się również za przyjęte, że odpowiedzialność Admiralicji 
Brytyjskiej kończy się z wysianiem sprzętu i że Rząd Polski poniesie wszelkie 
dalsze koszta związane z ryzykiem przewozu i nie mogącym być pokrytym przez 
ubezpieczenie. Musimy także zwrócić uwagę, że w tym sprzęcie znajdują się 
pewne materiały, które są pokryte licencjami i podlegają zapłacie Rządowi 
Brytyjskiemu za ich użycie, lub są wynalazkami Oficerów Brytyjskiej Admiralicji 
i Admiralicja może być obciążona dodatkowymi opłatami względem ich użycia, 
gdyż do tego czasu warunki ich wykorzystania nie były ustalone poza granicami 
kraju. W wypadku takich roszczeń, Admiralicja Brytyjska chce wyjaśnić, 
że będą one pokryte przez Rząd Polski... .66

Po dwóch dniach od otrzymania tego listu kmdr Rymszewicz został 
poproszony na konferencję do Admiralicji, na której Brytyjczycy anulowali 
swoje pismo z 10 sierpnia. Jednocześnie przedstawili nową propozycję 
materiałową dla PMW wraz z ich cenami:

1) 12 torped 18" za 22 766funtów,
2) 12 dział 3" za 21 715 funtów,

66 Ibidem, s. 169.

25



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. KROPLEWSKI 2014 NR 29

3) 5 400 naboi 3" za 33 155funtów,
4) 6 000 naboi 40 mm i części zapasowe za 5 119 funtów,
5)4 działa 6" wraz z 400 nabojami 6" za 28 666funtów.
Łączna kwota wynosi 111 421 funtów67 68 69 70. W kwocie tej nie zawarto 

kosztów zakupu opakowań, transportu od arsenału do portu załadowania 
w Anglii. Jak pisze kmdr Rymszewicz: Administracja Brytyjska zrobiła rabat 
i obniżyła łączncf cenę ww. materiałów do ceny 99 950 funtów68. Ponieważ 
w cenie tej nie uwzględniono maszyn do cięcia blach, dodatkowych naboi 
do armat 3", parawanów oraz opakowań i kosztów przewozu, wszystko to 
na łączną sumę 83 350 funtów, należało wynegocjować dodatkowy kredyt 
od Brytyjczyków o tej wysokości69.

23 sierpnia kadm. Czernicki poinformował kmdr. Rymszewicza, 
że II Wiceminister Spraw Wojskowych zwiększył kredyt dla Marynarki Wojennej 
do około 180 000 funtów. Jako, że różnica pomiędzy kwotą będącą w dyspozycji 
PMW, a faktycznym kosztem całego zakupu materiałów wraz z kosztami 
transportu i ubezpieczenia wynosiła ponad 3000 funtów, kmdr Rymszewicz 
otrzymał polecenie, aby: [...] kombinował na miejscu opakowania, a przewóz 
materiałów przerzucił na wojsko . 24 sierpnia 1939 r. kadm. Czernicki wysłał 
telegram nr 20038 11 24 1055 z zarządzeniem powrotu delegatów PMW 
w Misji gen. Rayskiego do kraju . Resztą spraw dotyczących przekazania 
materiałów został obarczony Attache Morski w Londynie - kmdr por. Tadeusz 
Stoklasa . Kmdr Rymszewicz po powrocie do Polski został natychmiast 
skierowany do rumuńskiego portu Gałacz, aby zorganizować tam bazę 
przeładunkową MW dla zakupionych we Francji i Wielkiej Brytanii materiałów 
wojennych . Placówka ta była nieustannie inwigilowana przez wywiad 
niemiecki. Wkroczenie Armii Czerwonej 17 września 1939 r. w granice 
Rzeczypospolitej podważyło sens jej istnienia. Następnego dnia władze 
rumuńskie, naciskane przez przedstawicielstwo niemieckie, wycofały zgodę 
na funkcjonowanie bazy.
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W sierpniu 1939 Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydzierżawiło 4 statki: 
z Polski parowce s/s „Lwów” i „Robur VIII” oraz brytyjskie motorowce 
m/s „Lassell” i „Clan Menzies”74. 19 sierpnia kmdr por. lord Dunwich poinformował 
kmdr. Rymszewicza, że materiały wojenne zamówione przez PMW na kwotę 
99 950 funtów zostaną załadowane na m/s „Lassell”, na którym miały się 

67 AIPMS. MAR.A.1.11. Depesze kmdr. Rymszewicza z Komisji gen. Rayskiego w Londynie. 
Sprawozdanie z 14.08.1939 r.

68 Ibidem.
69 Ibidem
70 AIPMS, MAR.A.1.16. Depesza od kadm. Czernickiego do kmdr. Rymszewicza z 23.08.1939 r.
'' Morskie aspekty polskiej.... s. 161.
72 Attache Morski w Londynie w latach 1939-1945. AIPMS, MAR.A.V.12.189. Wydział Personalny 

KMW. Akta personalne - Tadeusz Stoklasa; Kadry Morskie.... s. 439-440.
Kadry Morskie..., s. 509.

74 T. Skinder-Suchcitz, op. cit., s. 119- 120.
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znaleźć również materiały dla lotnictwa. Informacja ta została potwierdzona 
tego samego dnia przez Admiralicję75. Z uwagi na fakt, że decyzja o zakupie 
dział 6" zapadła zbyt późno, nie zdołano ich załadować na m/s „Lassell”. 
Dokonano tego dopiero 27 sierpnia, gdy do Gravesend zawinął s/s „Lwów”. 
Jednak z uwagi na wzmożenie ruchów okrętów niemieckich i włoskich oraz 
na fakt, że przeszły one na sygnalizację wojenną, Admiralicja wstrzymała 
wszelki ruch statków na wschodni Bałtyk76.
W dniach 26-29 września s/s „Lwów” i „Robur VIII” rozładowano i zwolniono 
z polskiego czarteru rządowego.

15 września m/s „Lassell” wyruszył z Liverpoolu do Gałaczu, a 18 września 
wypłynął do tego samego portu przeznaczenia, w eskorcie ORP „Błyskawica,” 
m/s „Clan Menzies”77 78. Dwa dni później na posiedzeniu rządu brytyjskiego 
postanowiono, aby Ministerstwo Lotnictwa zawiadomiło Polaków, że port 
docelowy dla m/s „Lassell” został zmieniony na Istambuł. Argumentowano to 
w sposób następujący: Przeszedł już moment, w którym to uzbrojenie mogłoby 
być pomocne Polakom i jeżeli pan uważa, iż pomogłoby w załatwieniu sprawy 
dać znać rządowi tureckiemu, że pan nie jest pewny jak tymi materiałami będzie 
dysponował Rząd Jego Królewskiej Mości (...) mógłby pan zasugerować, 
że będzie nakłaniał swój rząd do natychmiastowego odstąpienia tych materiałów 
Turcji, na konto części 25 milionowego kredytu, który mamy im udzielić™.

Podobną decyzję podjęto 26 września w odniesieniu do m/s „Clan Menzies”79.
Niestety, na tym nie skończyła się cyniczna polityka Brytyjczyków 

w odniesieniu do zamówionych u nich materiałów wojennych. Pomimo tego, 
że żaden statek nie dotarł do Polski, rachunki za materiały dotarły do polskich 
władz w Londynie. 30 września kmdr por. Stoklasa zwrócił się do płk. Adama 
Koca80 o zapłacenie rachunku za materiały, które były załadowane na m/s „Lassell”, 

75 AIPMS, MAR.A.I.16. List do kmdr. Rymszewicza od kmdr. por. lorda Dunwich’a 19.08.1939 r.
76 Jak wspomina kmdr Rymszewicz: Pierwotnie statki te miały płynąć do Polski przez cieśniny 

duńskie, aby ominąć Kanał Kiloński. Władze brytyjskie posiadały informacje, że Niemcy 
wiedzą o mającym nastąpić rejsie tych statków z materiałami wojennymi dla Polski i że mają 
zamiar nie dopuścić do wejścia na Bałtyk. Miało to nastąpić nie w drodze otwartej napaści, 
lecz w drodze sprowokowanej kolizji z niemieckim statkiem, specjalnie do tego celu przygotowanym 
ze wzmocnionym dziobem dla zadania silnego uderzenia taranowego. Wobec tego, władze 
brytyjskie decydowały posłać te statki przez Morze Śródziemne do rumuńskiego portu Galatz 
[Galacz - J. K.J. skąd drogą kolejową materiały, dostarczone przez te statki, miały być 
przewiezione do Polski. S. Rymszewicz, op. cit., s. 9.

77 Ms „Clan Menzies” i ORP „Błyskawica” zostały po czterech dniach rejsu zatrzymane 
w Gibraltarze ze względu na tragiczną sytuację militarną w kraju. ORP „Błyskawica” 
powróciła do bazy w Plymouth, jako eskorta konwoju podążającego do Wielkiej Brytanii. 
S. Kudela. ORP „Błyskawica " niszczyciel Polskiej Marynarki Wojennej, Bydgoszcz 2007, s. 32.

78 T. Skinder-Suchcitz, op. cit.. s. 120.
79 Ibidem.
80 Od 11.09.1939 r. wiceminister skarbu, a od 30.09.1939 r. minister skarbu w rządzie 

gen. Władysława Sikorskiego. A. K. Kunert, Z. Walkowski, Kronika kampanii wrześniowej 
1939, Warszawa 2005. s. 132.
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pisząc: Proszę Pana Pułkownika o dokonanie rozrachunku uwzględniając 
następujący przebieg całej sprawy: Pierwsza transza kredytu materiałowego 
opiewa na kwotę 99 950funtów. Materiał wartość, którego została określona na 
powyższą kwotę, został załadowany na statki „Lassell" i „Lwów”. S/s „Lassell 
doszedł do swojego miejsca przeznaczenia, gdzie materiał został rozładowany. 
S/s „Lwów" z Anglii nie wyszedł i z polecenia Admiralicji został rozładowany. 
Z powyższego wynika, że w ramach przyznanego kredytu, Rząd Polski (Kierownictwo 
Marynarki Wojennej) zostaje obciążone następującymi pozycjami:

1) Wartość ładunku na s/s „Lassel”;
2) Częściowe koszta, załadunku, wyładunku i frachtu s/s „Lassell”;
3) Koszta załadowania materiałów na s/s „Lwów”.

Wobec tego, że cały kredyt materiałowy KMW wynosił 99 950 funtów + 80 350 
funtów = 180 300 od pp. 1, 2, 3, będę mógł zorientować się co do wysokości 
sumy pozostałej do dyspozycji Marynarki Wojennej .̂

Jak konstatuje Teresa Skinder-Suchcitz: Trudno jest ustalić, czy suma ta 
została zapłacona i skąd autor listu miał informacje, że materiały dotarły 
do portu przeznaczenia? Prawdopodobnie nigdy się o tym nie dowiemy 
ponieważ wszystkie Akta Ministerstwa Skarbu zostały zniszczone w czasie 
ewakuacji Rządu Polskiego z Francji do Anglii w 1940 r.81 82.

Po zamknięciu bazy przeładunkowej w Gałaczu kmdr Rymszewicz zajął 
się ewakuacją personelu wojskowego z Rumunii do Francji, gdzie odtwarzano 
oddziały wojska polskiego. W listopadzie 1939 r. przybył do hotelu „Regina” 
w Paryżu, gdzie miało swoją siedzibę KMW83. 1 stycznia 1940 r. szef KMW 
wyznaczył go na stanowisko kierownika Samodzielnego Referatu Technicznego 
i Zaopatrzenia Materiałowego KMW. Ponadto, dodatkowo pełnił obowiązki 
szefa Administracji KMW. W 1947 roku powrócił do Polski Pracował jako 
inspektor okrętowy Wydziału Żeglugi Głównego Urzędu Morskiego. 
Jednocześnie wykładał elektronikę na Politechnice Gdańskiej. W 1958 r. 
odszedł na emeryturę ze stanowiska głównego inspektora-elektryka w Polskim 
Rejestrze Statków w Gdańsku. Zmarł 5 lutego 1973 r.84.

Drugi z delegatów KMW w Misji gen. Rayskiego - kmdr por. Ludwik 
Ziembicki - również przed wybuchem wojny powrócił do Warszawy. 5 września 
1939 r. ewakuował się z KMW na Wołyń, skąd przez Węgry przedostał się do 
Francji. W czasie wojny służył kolejno na stanowiskach: tymczasowego 
komendanta Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, zastępcy kierownika 
Komendy Uzupełnień Floty, tymczasowego komendanta Szkoły Specjalistów 

81 AIPMS.MAR.A.I.15. List Attache Morskiego w Londynie kmdr. por. Tadeusza Stoklasy 
do Ministra Skarbu z 30.09.1939 r.

82 T. Skinder-Suchcitz, op. cit., s. 122.
83 AIPMS, akta KMW, sygn. MAR.A.IV.l, Pismo szefa KMW do Ministra Spraw Wojskowych 

Z 7.10.1939 r.; Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, cz. 5, Marynarka Wojenna, 
Londyn 1962, s. 148.

84 Kadry Morskie ...., s. 510.
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Morskich, komendanta Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, kierownika 
Komendy Uzupełnień Floty, kierownika Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego 
KMW. Dowodził I Dywizjonem Kontrtorpedowców oraz pełnił obowiązki 
komendanta Komendy Morskiej „Północ”. Pływał jako stażysta na brytyjskich 
okrętach liniowych HMS „Anson”, „Howe” i krążowniku „Berwick”. Był także 
oficerem łącznikowym MW przy Sztabie Naczelnego Wodza. Po wojnie 
pozostał w Wielkiej Brytanii. Zmarł 25 kwietnia 1985 r. w Londynie85.

85 Kadry Morskie ...., s. 475.
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Kmdr por. w st. spocz. mgr Walter PATER

NISZCZYCIEL „GARLAND”

Artykuł ten jest kontynuacją studiów nad działalnością polskich 
okrętów nawodnych, zwłaszcza niszczycieli, również „Garlanda”1, 

w II wojnie światowej. Kilka publikacji na temat ich sukcesów bojowych 
ukazało się w „Biuletynie Historycznym” w latach 2006-2011.

Literatura o niszczycielu „Garland” jest tak samo skromna, jak i o innych 
polskich okrętach tej klasy, zatem trudno go uznać, jak to czasami bywa, za 
okręt zapomniany. Ostatnio dziejami „Garlanda” w swoisty sposób zajmował 
się też Mariusz Borowiak2. W jednym z rozdziałów jego książki, która miała 
burzyć mity o działalności Polskiej Marynarki Wojennej w czasie II wojny 
światowej, zatytułowanym „Ofiary huraganu atlantyckiego”, po długim wstępie, 
krótko opisuje jak „Garland” utracił kmdr. ppor. Michała Gierżoda i bsm. 
Zygfryda Stasiewicza 15 listopada 1940 r. w sztormie na Atlantyku. Wydaje się, 
że drugi fragment tej książki dotyczący „Garlanda” - Kłopoty mechanika 
z „Garlanda”, bardziej spełnia oczekiwania, jako autora. Jego tematem jest 
sprawa z połowy 1942 r„ odnosząca się do kwalifikacji starszego mechanika 
kmdr. ppor. Wacława Trzebińskiego. Ale z tego, co w nim napisał, trudno 
uznać, że kmdr ppor. Trzebiński nie miał być kompetentny. Najpoważniej zajął 
się dowódcą okrętu - kmdr. ppor. Bolesławem Biskupskim - w drugiej książce 
o tym samym tytule, w rozdziale „Sprawca dwóch zderzeń” oraz w podrozdziale 
„Na wojnie”, książki „Plamy na banderze” (polskiej banderze wojennej!), 
zatytułowanym identycznie. Tytułowy sprawca to kmdr ppor. Bolesław Biskupski, 
a zderzenia to kolizje „Garlanda”: 5 września 1943 r. z niszczycielem HMS 
„Ambuscade”, po zakończeniu ćwiczeń w Gourock i 15 września 1943 r. 
z niszczycielem eskortowym HMS „Bicester”, przy dobijaniu do niego przy 
Gourock Pier. Z tych fragmentów nie wynika wina polskiego okrętu ani jego 

1 W. Pater, Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej, (3-4). Działania 
bojowe ORP „Garland" w czerwcu i lipcu 1940 r. oraz zatopienie „U 407” 19 września 1944 r„ 
„Biuletyn Historyczny” MMW, 2007 nr 22, s. 91-109.

2 Mariusz Borowiak, Mała flota bez mitów, Gdańsk 1999, s. 297-303 i 417-423; Idem, Mała flota 
bez mitów (2), Gdańsk 2001, s. 289-293 i 307-321.; Idem, Plamy na banderze. Warszawa 2008, 
s, 293-295.
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dowódcy za opisane zdarzenia, niemające znaczenia. Ponadto w drugiej z tych 
książek, w rozdziale „Niezasłużona chwała”, zajmuje się rozprawą z autorami 
wcześniejszej generacji, którzy przypisywali „Garlandowi” udział w ofensywnych 
działaniach brytyjskiej 2. Flotylli Niszczycieli na Morzu Śródziemnym 
w czerwcu i lipcu 1940 r„ z którymi już w 1982 i 1983 r„ odpowiednio rozprawił 
się Paweł Piotr Wieczorkiewicz3. A z tytułów książki oraz rozdziału można 
sądzić, że piętno niezasłużonej chwały obarcza załogę okrętu, W drugiej książce, 
która miała zburzyć mity z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej, w rozdziale 
Ostatni rok wojennej epopei „Garlanda”, znajdujemy opis jego działań na 
Morzu Śródziemnym od kwietnia do listopada 1944 r„ wykonany na podstawie 
materiałów źródłowych4, co jest faktem pozytywnym, ale nie wiadomo dlaczego 
ten szkic znalazł się w tej książce.

W ramach umowy międzyrządowej Polski i Wielkiej Brytanii5, Polska 
Marynarka Wojenna od Royal Navy otrzymywała okręty, które obsadzała 
własnymi załogami. Pierwszym był niszczyciel „Garland”. Uroczyste przekazanie 
niszczyciela Polskiej Marynarce Wojennej odbyło się 3 maja 1940 r. na Malcie. 
Okręt, ze względów kurtuazyjnych, zachował brytyjską nazwę „Garland” 
(„Wieniec”).

ORP „Garland”6 („H 37”) był niszczycielem brytyjskiego typu „G”. 
Budowany był od 22 sierpnia 1934 r. do 3 marca 1936 r„ zwodowany został 
24 października 1935 r. w stoczni Fairfield Shipbuilding and Engineering 
Company Limited w Glasgow. Jako 15 (lub 16) okręt Royal Navy otrzymał 
nazwę „Garland”, pierwszy okręt o tej nazwie istniał już w 1242 r. Jednostkami 
bliźniaczymi były: „Gallant”, „Gipsy”, „Glowworm”, „Grafton”, „Grenade”, 
„Greyhound” i „Griffin”. Po ukończeniu budowy wszedł w skład floty 
atlantyckiej, a później - floty Morza Śródziemnego. Po przedwczesnej eksplozji 
własnych bomb głębinowych 17 września 1939 r. odniósł poważne uszkodzenia. 
W 1940 r. zakończono jego remont i modernizację, zmieniając uzbrojenie 
i przystosowując do działań w ochronie konwojów. W trakcie modernizacji 
został wypożyczony Polskiej Marynarce Wojennej.

3 Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Prawdy i mity wojennej historii, „Morze”. 1982 nr 9, s. 6-7; Idem, 
O flocie polskiej w latach II wojny światowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1983 nr 2-3, 
s. 596-616.

4 Dziennik działań bojowych ORP „Garland” za czas od 4 kwietnia do 6 czerwca 1944 r„ Kronika 
ORP „Garland” oraz Meldunku z akcji w dniu 18/19 września 1944 r., zakończonej zatopieniem 
„U-407” dowódcy „Garlanda” kmdr. ppor. Bolesława Biskupskiego do szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej wiceadm. Jerzego Swirskiego 1. dz. 82/Tj/44 z 1 listopada 1944 r„ który 
był opublikowany, [w:] Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, 
Gdynia 1999, dokument 20, s. 286-288.

5 Treść umowy i protokołu z 18 listopada 1939 r. oraz protokołu z 3 grudnia 1940 r., [w;] Polskie 
Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, wrzesień 1939 - 
czerwiec 1941, Londyn 1959, s. 153-156. 276-278.

6 Zmiany konstrukcyjne ORP „Garland” za czas 3 V 1940-1 XI 1945, Archiwum Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Zespól akt Kierownictwa Marynarki Wojennej. 
Referat Organizacyjno-Szkoleniowy, sygn. MAR.A.V.3/3.
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Przejęty ORP „Garland”7 charakteryzowały następujące dane taktyczno- 
-techniczne. Miał 1335 ton wyporności standardowej i 1860 ton wyporności 
pełnej, przy wymiarach: długość - 98,43 m, szerokość - 10,06 m, zanurzenie: 
dziób - 3,5 m, rufa - 4,44 m. Wysokość metacentryczna okrętu przy połowie 
zapasu ropy wynosiła 0,7 m, przy pełnym zapasie - 0,7 m. a bez ropy - 0,6 m. 
Jako uzbrojenie miał cztery pojedyncze działa kalibru 120 mm Mk IX Vickers- 
-Armstrong na podstawach Mk XVII, dwa poczwórnie sprzężone 12,7 mm 
najcięższe karabiny maszynowe Vickers Mk III, dwie poczwórne wyrzutnie 
torpedowe Mk VIII i osiem 533,4 mm torped Mk IX oraz dwa miotacze bomb 
głębinowych Thornycroft Mk IV z szafkami do ładowania po pięć bomb każda 
i wyrzutnię bomb głębinowych na pięć bomb Mk VII. Wyposażony był w trał 
typu parawan oraz aparat podsłuchowy Asdic 128. Miał maszyny o mocy 
34 000 KM, trzy kotły wodnorurkowe, dwie turbiny Parsonsa z przekładnią, 
dwa wały i dwie śruby. Na próbach odbiorczych osiągał prędkość maksymalną 
33 węzły, a 31 węzłów przy pełnej wyporności. Zapas ropy wynosił 438 ton, 
maksymalnie - 455 ton. Zasięg maksymalny 4200 Mm na jeden kocioł przy 
prędkości ekonomicznej 11 węzłów, 3640 Mm - na dwa kotły - z prędkością 
ekonomiczną 13 węzłów, 1050 Mm na trzy kotły z prędkością 31 węzłów. 
Zużycie ropy: przy 11 węzłach na 1 kocioł 1,1 tony na godzinę - 382 godziny 
ruchu, 13 węzłów na dwa kotły 1,5 tony na godzinę - 280 godzin ruchu, 
31 węzłów na trzy kotły - 11,9 tony na godzinę - 35 godzin ruchu. Powierzchnia 
steru wynosiła 18,83 m2. Cyrkulacja przy sterze na burtę (35°) i 31 węzłach - 
708 m, 25 węzłów - 507,5 m, 20 węzłów - 370 m, 14 węzłów - 384 m.

Do pierwszej obsady oficerskiej okrętu szef Kierownictwa Marynarki 
Wojennej wyznaczył8 na: dowódcę okrętu kmdr. ppor. Antoniego Doroszkowskiego, 
zastępcę dowódcy okrętu kpt. mar. Zbigniewa Wojewódzkiego, oficera 
nawigacyjnego ppor. mar. Antoniego Tyca, oficera artylerii por. mar. Michała 
Różańskiego, oficera broni podwodnej ppor. mar. Witolda Wojciechowskiego, 
oficera sygnałowego por. mar. Wacława Farę, oficera mechanika kpt. mar. 
Michała Gierżoda, komisarza ppor. mar. Józefa Chojnowskiego i oficera 
wachtowego ppor. mar. Józefa Bartosika.

Podczas służby w Polskiej Marynarce Wojennej niszczycielem „Garland” 
dowodzili9: kmdr ppor. Antoni Doroszkowski od 3 marca do 7 października 
1940 r., kmdr ppor./por. Konrad Namieśniowski od 7 października 1940 r. 
do 20 stycznia 1942 r., kmdr por. Henryk Eibel od 20 stycznia do 8 listopada 
1942 r., kpt. mar./kmdr ppor. Stanisław Biskupski od 8 listopada 1942 r. do 5 stycznia 
1945 r„ kpt. mar./kmdr ppor. Kazimierz Hess od 5 stycznia do 22 grudnia 1945 r. 
i kmdr ppor. Marian Kadulski od 22 grudnia 1945 r. do 24 września 1946 r.

7 Ibidem.
8 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 

1918-1947, red. Jan Kazimierz Sawicki. Gdynia 1996, s. 289.
9 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. V, Polska Marynarka Wojenna. Dokumentacja organizacyjna 

i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918-1947), red. J. K. Sawicki. Gdynia 2011, s. 402.
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Znajdujące się w literaturze przedmiotu wzmianki o udziale niszczyciela 
„Garland” w sukcesach floty brytyjskiej na Morzu Śródziemnym w czerwcu 
i lipcu 1940 r. zostały już krytycznie przedstawione w „Biuletynie Historycznym”10, 
zatem nie trzeba do nich powracać.

W końcu lipca 1940 r. „Garland”11 został wcielony do brytyjskiej 
14. Flotylli Niszczycieli. 27 lipca opuścił Aleksandrię w zespole złożonym 
z lotniskowca, dwóch okrętów liniowych, dwóch krążowników i 9 niszczycieli. 
Wieczorem, na południe od wschodniego wybrzeża Krety, zespół bezskutecznie 
zaatakowały samoloty. Ponowny atak lotnictwa włoskiego nastąpił również 
29 lipca. Następnego dnia zespół powrócił do Aleksandrii. Przed upływem doby 
„Garland”, wraz z dwoma krążownikami i czterema niszczycielami, wyszedł na 
patrol. W czasie patrolu zespół również był atakowany przez samoloty. 
3 sierpnia okręty zawinęły do Haify.

W sierpniu „Garland” pełnił służbę eskortową nadal w tym rejonie. 
Wówczas 18 i 19 sierpnia eskortował s/s „Warszawa”. Statek ewakuował 
polskich żołnierzy z Bałkanów do Brygady Karpackiej i za zgodą dowódcy 
brygady okręt uzyskał wówczas 17 ochotników na uzupełnienie załogi.

W końcu miesiąca okręt dostał rozkaz przejścia do Wielkiej Brytanii 
i 30 sierpnia opuścił Aleksandrię w zespole składającym się z lotniskowca, 
dwóch okrętów liniowych, trzech krążowników i 12 niszczycieli. 2 września 
zespół ten był, bez rezultatu, atakowany przez włoskie samoloty. 3 września 
spotkał eskadrę dwóch lotniskowców i dwóch okrętów liniowych idących 
z Gibraltaru. Większość okrętów zespołu zawróciło z nią na wschód, natomiast 
„Garland”, po uzupełnieniu ropy na Malcie, wraz z czterema brytyjskimi 
niszczycielami, poszedł do Gibraltaru. 4 września zespół niszczycieli został 
zaatakowany przez samoloty, które zrzuciły około 200 bomb. Wprawdzie żadna 
bezpośrednio nie trafiła „Garlanda”, ale ich Spiskie upadki spowodowały na nim 
uszkodzenie kotłów, co unieruchomiło okręt. Jeden z niszczycieli wziął 
„Garlanda” na hol. Po godzinie udało się uruchomić jeden z kotłów i „Garland” 
poszedł dalej o własnych siłach, przychodząc do Gibraltaru 5 września 
wieczorem. W Gibraltarze naprawiono uszkodzenia - 12 i 13 września okręt już 
odbył patrol w cieśninie.

14 września „Garland” wyszedł z Gibraltaru, kierując się na miejsce 
spotkania z konwojem idącym do Wielkiej Brytanii. Przed południem 
15 września zauważono w odległości 5 mil wynurzony okręt podwodny, który 
zaraz zanurzył się. „Garland”, używając azdyku, atakował go dwukrotnie 
bombami głębinowymi. Na powierzchni ukazały się plamy ropy i bańki 
powietrza, więc prawdopodobnie został poważnie uszkodzony. Wieczorem 

10 W. Pater, op. cit., s. 91-109.
“ Udział ORP „Garland” w działaniach wojennych przedstawiono na podstawie opracowania 

kmdr. Bohdana Wrońskiego zamieszczonego [w:] Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie 
światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. I, wrzesień 1939-czerwiec 1941, Londyn 1959; 
cz. 2, Londyn 1975.
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18 września „Garland” dołączył do eskorty konwoju 40 statków, z którym 
odszedł do Belfastu, a następnie do Plymouth. W drodze, 22 września rano, 
został dwukrotnie zaatakowany przez samoloty.

Tego dnia wieczorem przybył do Plymouth, gdzie został podporządkowany 
dowódcy Zachodniego Obszaru Morskiego, dołączając do „Błyskawicy” 
i „Burzy”. „Garland” oraz Błyskawica” i Burza” weszły w skład 5. Flotylli 
Niszczycieli. Jej zadaniem było utrzymywanie patroli w kanale La Manche oraz 
obserwacja i zwalczanie żeglugi nieprzyjaciela u wybrzeży Francji. Noce okręty 
spędzały na patrolach, na dzień wracając na redę Plymouth, pozostając tam 
w dziesięciominutowym pogotowiu. Już rano 23 września „Garland”, „Błyskawica” 
i „Burza”, wraz z trzema niszczycielami brytyjskimi, wyszły na nocny patrol 
pod Ushant.

W nocy z 10 na 11 października „Garland” i Burza” brały udział w operacji 
pod Cherbourgiem. Wówczas Cherbourg był bombardowany przez okręt 
liniowy „Revenge”, krążowniki „Newcastle” i „Emerald” oraz 12 niszczycieli.

30 października „Garland” opuścił Plymouth i dołączył do konwoju 
składającego się z pięciu statków, eskortowanego przez dwa krążowniki oraz 
sześć niszczycieli. Z konwojem pozostał do 3 listopada, kiedy został wyznaczony 
do udzielenia pomocy uszkodzonemu s/s „Windsor Castle”. Poszukiwał tego 
statku przez dwie doby bez rezultatu i następnie, w myśl otrzymanych 
rozkazów, dołączył 5 listopada do konwoju 40 statków idących ze Stanów 
Zjednoczonych do Clyde. „Garland” objął obowiązki dowódcy eskorty, 
składającej się z trzech niszczycieli i czterech okrętów eskortowych. 8 listopada 
wieczorem konwój bez wypadków przybył do Clyde.

W dniu 13 listopada „Garland” i trzy brytyjskie niszczyciele wyszły 
z Clyde, jako eskorta okrętu liniowego „Revenge” i statku. 15 listopada 
na 20° długości geograficznej zachodniej niszczyciele opuściły konwój ze względu 
niemożność utrzymania prędkości w silnym sztormie. Tego dnia „Garland” 
odniósł poważne uszkodzenia spowodowane dużą falą. Ponadto zmyła ona 
z pokładu kmdr. ppor. inż. Michała Gierżoda i st. bsm. Zygfryda Stasiewicza. 
Okręt 17 listopada powrócił do Greenock i stanął do remontu, który trwał 
do końca miesiąca.

3 grudnia „Garland” wyszedł do Liverpoolu, gdzie objął obowiązki 
dowódcy eskorty konwoju liczącego 20 statków, eskortowanego przez 7 niszczycieli. 
Po wyprowadzeniu konwoju na Atlantyk, 6 grudnia silny sztorm rozproszył 
konwój, a jego eskorta z powodu doznanych uszkodzeń musiała zawrócić 
do portu. „Garland” został przy konwoju do 8 grudnia i wtedy powrócił 
do Greenock. Potem do końca roku okręt był remontowany.

Konwoje eskortowane przez „Garlanda” w 1941 r. składały się przeważnie 
z dużych i szybkich statków, transportujących wojsko i materiał wojenny. 
W styczniu odprowadził konwój na Atlantyk i po opuszczeniu go na 25° długości 
geograficznej zachodniej, w drodze powrotnej, wraz z kanadyjskim niszczycielem 
„Ottawa”, przeprowadził patrol przeciwko okrętom podwodnym. Po powrocie 
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okręt znów stanął do remontu, z którego wyszedł 22 stycznia. Następnego dnia, 
jako dowódca eskorty, wraz z francuskim niszczycielem „Leopard”, eskortował 
statek idący do Kanady. „Leopard” z braku ropy opuścił konwój 26 stycznia, 
a „Garland” pozostał ze statkiem jeszcze dobę i po doprowadzeniu go na 28° 
długości geograficznej zachodniej, powrócił do Greenock.

W lutym niszczyciele „Garland” i „Piorun” prowadziły wspólne działania. 
8 lutego wyszły z konwojem 39 statków, idącym do Stanów Zjednoczonych. 
Konwój był eskortowany przez trzy krążowniki i 12 niszczycieli. 12 lutego oba 
okręty i brytyjski niszczyciel „Legion” odłączyły od konwoju i powróciły 
do Greenock, przeprowadzając po drodze patrol przeciwko okrętom podwodnym. 
17 lutego „Garland” i „Piorun” wyszły na konwój, eskortowany przez krążownik 
i pięć niszczycieli. Po odprowadzeniu statków na 21° długości geograficznej 
zachodniej, 20 lutego niszczyciele odeszły od konwoju i o godz. 13.00 objęły 
eskortę dwóch statków z wojskiem, idących do Clyde, jednym z nich był 
s/s „Sobieski”.

W marcu „Garland” brał udział w eskortowaniu dwóch konwojów, 
trwających po 10 dni. Oba konwoje składały się z ponad 40 statków każdy 
i były ochraniane przez lotniskowce, krążowniki i niszczyciele. W czasie 
drugiego wyjścia sztormy rozproszyły konwój i eskorta musiała się rozdzielić 
na poszczególne grupy statków. „Garland” zdołał zgromadzić wokół siebie pięć 
statków i doprowadził je do północnych wybrzeży Szkocji.

W kwietniu „Garland” i „Piorun” również walczyły razem. 5 kwietnia 
okręty opuściły Greenock z transportowcami wojska idącymi na Islandię. 
Eskorta składała się z okrętu liniowego „Resolution” i czterech niszczycieli. 
Po przybyciu do Hvalfjordu, 9 kwietnia okręty uzupełniły ropę i wyszły w osłonie 
okrętu liniowego „Resolution” i krążownika pomocniczego „Derbyshire”, 
idących do Kanady. 11 kwietnia „Garland” został odesłany na ratunek rozbitków 
z zatopionego statku s/s „Salier” i 12 kwietnia powrócił do Hvalfjordu. 
Po uzupełnieniu ropy, 14 kwietnia rano polskie niszczyciele, wraz z okrętem 
liniowym „Rodney” i niszczycielem „Legion”, wyszły z Reykjaviku, eskortując 
dwa transportowce wojska do Clyde, jednym z nich był m/s „Batory”. W Clyde 
okręty uzupełniły ropę i wyszły w osłonie okrętu liniowego „Rodney” na patrol 
między Szetlandami a Islandią. Patrol minął bez wydarzeń i niszczyciele, 
po uzupełnieniu ropy w Scapa Flow, powróciły do Greenock, gdzie „Garland” 
stanął do dłuższego remontu.

W kwietniu „Garland” i „Piorun” prowadziły intensywną działalność. 
W ciągu 17 dni, między 5 a 23 kwietnia, okręty przebyły ponad 6000 mil każdy. 
W portach przestały 40 godzin, tylko kiedy uzupełniały ropę. Od 24 kwietnia 
do 24 czerwca 1941 r. „Garland” przebywał w remoncie w Glasgow.

Po ukończeniu remontu powrócił do służby eskortowej w Clyde Escort 
Force, w której był również „Piorun”. 22 lipca „Garland” został czasowo 
przydzielony do Home Fleet, aby wziąć udział w operacji na Spitsbergen. 
Celem jej było zbadanie możliwości założenia na wyspie bazy, która by 
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ułatwiła przeprowadzanie konwojów do Murmańska. Zespół, który miał 
wykonać to zadanie, składał się z dwóch krążowników - „Nigeria” i „Aurora” 
oraz dwóch brytyjskich niszczycieli. „Garland”, wraz z dwoma trałowcami, 
został wyznaczony do eskorty ropowca „Oligarch”, który ze Scapa Flow miał 
przejść do Islandii, a następnie na Spitsbergen. 24 lipca „Garland” z zespołem 
wyszedł ze Scapa Flow i 30 lipca przybył do Isfiordu na Spitsbergenie, gdzie 
pozostawał cztery dni. W tym czasie, wraz z innymi niszczycielami, brał udział 
w patrolach i osłonie krążowników. 4 sierpnia zabrawszy ropowiec i jeden 
z trałowców, opuścił Spitsbergen i odprowadził je do Hvalfjordu na Islandii, 
skąd po uzupełnieniu ropy, 9 sierpnia wyszedł do Greenock, jako eskorta pięciu 
statków.

W początkach września „Garland” i „Piorun” brały udział w eskortowaniu 
konwoju „WS-11”, składającego się z 17 transportowców wiozących sprzęt 
wojenny do Afryki. Eskorta konwoju składała się z lotniskowca „Furious”, 
krążownika liniowego „Repulse”, krążownika „Sheffield” i krążownika 
przeciwlotniczego „Cairo” oraz 9 niszczycieli (w tym „Garlanda” i „Pioruna”) 
oraz trzech eskortowców. 3 września w południe, w pozycji około 850 mil 
morskich na zachód od Cherbourga, „Garland” i „Piorun” otrzymały z „Repulse” 
rozkaz opuszczenia konwoju i udania się na ratunek brytyjskiego statku 
s/s „Fort Richepance”, który w drodze ze Stanów Zjednoczonych do Clyde, 
został zaatakowany przez samolot i okręt podwodny w odległości około 200 mil 
na północny wschód od pozycji konwoju. „Garland” i „Piorun” odłączyły 
od konwoju i 4 września około godz. 2.00 znalazły się na przypuszczalnej 
pozycji statku. Z powodu mgły poszukiwania były utrudnione. Około godz. 3.00 
„Garland” podniósł pierwszego rozbitka, a o 4.00 „Piorun” spostrzegł łódź 
ratunkową i dwie tratwy, z których uratowano 26 ludzi. Brakowało jeszcze 
kapitana, 35 członków załogi oraz pasażerów. Poszukiwania trwały do godz. 
10.45 i mimo licznie napotkanych szczątków storpedowanego statku, nie udało 
się odnaleźć pozostałych rozbitków. Później okręty powróciły do Greenock.

17 września „Garland” i „Piorun” opuściły Greenock, udając się w składzie 
eskorty konwoju do Gibraltaru, a następnie na Maltę. Konwój składał się 
z 15 dużych statków i był eskortowany przez okręt liniowy „Prince of Wales”, 
krążowniki „Kenya” i „Euryalus” oraz 9 niszczycieli. 21 września w pobliżu 
Azorów eskorta została wzmocniona przez okręt liniowy „Rodney”, krążownik 
„Sheffield” i 6 niszczycieli. 22 września „Rodney”, w osłonie obu niszczycieli 
polskich i holenderskiego „Isaac Sveers”, opuścił konwój i udał się do Gibraltaru.

Konwój z Gibraltaru na Maltę składał się z 9 dużych statków o łącznym 
tonażu 81 000 ton, wiozących około 2600 ludzi i sprzęt wojenny, przeznaczony 
do obrony wyspy. Bezpieczne doprowadzenie konwoju do miejsca przeznaczenia 
zostało powierzone eskadrze „H” w składzie: lotniskowiec „Ark Royal”. okręty 
liniowe „Prince of Wales”, „Nelson” i „Rodney”, pięć krążowników i 13 niszczycieli. 
Podzielona była na dwa zespoły: „A” i „X”, z których pierwszy, składający się 
z dwóch krążowników i 6 niszczycieli, miał zadanie bezpośredniej osłony 
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konwoju do portu La Yaletta, a drugi, składający się z lotniskowca, trzech 
okrętów liniowych, dwóch krążowników i 12 niszczycieli miał towarzyszyć 
konwojowi do Pantellerii, a następnie odłączyć się i wykonać zagon na 
północny wschód, w celu ściągnięcia na siebie nieprzyjaciela i tym samym - 
pośredniej ochrony konwoju. Konwój miał osiągnąć wysokość Pantellerii 
27 września wieczorem. Zespół „X” miał 28 września pozostać przez cały dzień 
w pobliżu południowych wybrzeży Sycylii, a następnie rano dnia następnego 
połączyć się i powrócić do Gibraltaru. Niszczyciele polskie i holenderski „Isaac 
Sweers” opuściły Gibraltar w osłonie okrętu liniowego „Nelson” 24 września 
wieczorem, wychodząc początkowo na Atlantyk dla zmylenia posterunków 
obserwacyjnych nieprzyjaciela na wybrzeżach hiszpańskim i afrykańskim, 
a następnie - po zapadnięciu zmroku - przeszły cieśninę i dołączyły do głównych 
sił rano 25 września. 25 i 26 września przeszły bez zdarzeń i dopiero rano 
następnego dnia konwój został wykryty i w południe zaatakowany przez 
25 włoskich samolotów typu Savoia. Do godz. 15.00 atakowały konwój samoloty 
torpedowe i bombowce. HMS „Nelson” został trafiony torpedą w dziób, 
ponadto stracono trzy samoloty. Natomiast Włosi stracili 13 samolotów, 
8 zostało zestrzelonych przez okręty, a 5 przez myśliwce z lotniskowca „Ark 
Royal”. Jeden samolot został zestrzelony wspólnie przez „Garlanda” i brytyjski 
niszczyciel „Lively”. O godz. 15.00 własne rozpoznanie lotnicze zameldowało 
dwa zespoły okrętów włoskich. Jeden składał się z dwóch okrętów liniowych, 
pięciu krążowników, 14 niszczycieli i znajdował się w odległości 40 mil od 
konwoju, a drugi - z dwóch krążowników i pięciu niszczycieli - dalej na Morzu 
Tyrreńskim. Okręty liniowe „Prince of Wales” i „Rodney”, dwa krążowniki 
i sześć niszczycieli, w tym „Garland”, zostały wydzielone do zaatakowania 
głównych sił włoskich. Z lotniskowca „Ark Royal” wystartowały samoloty 
torpedowe. Konwój nie zmieniając kursu szedł nadal na Maltę. Ale Włosi - 
mimo przewagi w siłach lekkich - walki nie przyjęli i korzystając z większej 
prędkości odeszli na północ. Natomiast zespół brytyjski powrócił do konwoju. 
27 września o godz. 19.20 - kiedy konwój doszedł do cieśniny między Sycylią 
a wybrzeżem Tunisu - zespół „X” odłączył od konwoju i odszedł na północny 
wschód w składzie: lotniskowiec, trzy okręty liniowe i 9 niszczycieli, wśród 
nich „Garland” i „Piorun”. Krążowniki i 9 niszczycieli pozostały przy konwoju. 
Po odejściu zespołu „X” konwój został zaatakowany przez lotnictwo. Statek 
„Imperial Star” został zatopiony, ale niszczyciele uratowały jego załogę 
i zaokrętowane oddziały wojskowe. Nad ranem 28 września konwój wszedł 
w zasięg lotnictwa bazowanego na Malcie i bez dalszych strat przybył tego dnia 
do La Valetta. Zespół „X” nie napotkał ani lotnictwa, ani okrętów włoskich. 
Wieczorem 28 września „Nelson”, który ze względu na uszkodzenie torpedą 
miał ograniczoną prędkość i krępował ruchy zespołu „X”, odszedł do Gibraltaru 
w osłonie trzech niszczycieli, wśród których były „Garland” i „Piorun”.

2 października 1941 r. oba polskie niszczyciele opuściły Gibraltar 
z konwojem transportującym wojsko do Wielkiej Brytanii. Był tam również 
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oddział Polaków zbiegłych z Francji i Północnej Afryki. Eskorta składała się 
z krążownika „Edinburgh” i czterech niszczycieli. Na pokładzie „Garlanda” 
znajdowało się trzech oficerów oraz 20 podoficerów i szeregowców Wojska 
Polskiego. Po powrocie „Garland” i „Piorun” rozpoczęły eskortowanie szybkich 
konwojów na trasie Halifax-Greenock. Do końca roku 1941 „Garland” 
uczestniczył w eskorcie dwóch szybkich konwojów. Wówczas po raz pierwszy 
polskie niszczyciele przybiły do brzegów amerykańskich. Ich załogi były 
przyjmowane serdecznie przez Polonię amerykańską i miejscowe władze.

W styczniu 1942 r. „Garland” odbył szereg ćwiczeń w Greenock i odbył 
kilkudniowy atlantycki patrol w osłonie okrętu liniowego „Resolution”. 
24 stycznia wyszedł z konwojem do Halifaxu i powrócił 20 lutego, również 
z konwojem, do Greenock. Po tym konwoju wyszedł 25 lutego z następnym 
konwojem do połowy drogi do Stanów Zjednoczonych, a następnie - 
po doprowadzeniu konwoju, idącego do Wielkiej Brytanii do wybrzeży Szkocji, 
poddano go dłuższemu remontowi.

Po ukończeniu remontu i krótkim okresie ćwiczeń, „Garland” wraz 
z brytyjskim niszczycielem „Volunteer”, 16 maja otrzymał rozkaz eskortowania 
pustego statku pasażerskiego do Islandii. Statek przeznaczony był do zabrania 
przebywających w Murmańsku rozbitków z krążownika „Edinburgh”. Podejście 
do lądu i zakotwiczenie w Seydisfjordzie odbyło się w gęstej mgle. Po uzupełnieniu 
zapasu ropy oba niszczyciele powróciły do statku i odprowadziły go do 
Reykjawiku. Na redzie portu nastąpiło spotkanie z ośmiu niszczycielami 
i krążownikiem, który nadał sygnał nakazujący niszczycielom „Garland” 
i „Volunteer” pozostawienia statku na miejscu i dołączenie do zespołu, który 
wyszedł na morze. 21 maja zespól wszedł do Seydisfjordu, gdzie nastąpiło 
uzupełnienie ropy oraz krótki odpoczynek. 23 maja rano zespół odkotwiczył 
i wkrótce po wyjściu z portu powiększył się o krążowniki „Liverpool”, 
„Norfolk” i „Kent”. Pod wieczór pięć niszczycieli, w tym „Garland”, zostało 
wydzielonych do odszukania konwoju i objęcia jego eskorty. Konwój wyszedł 
kilkanaście godzin wcześniej z fiordu Akureyri. W tym czasie gęsta mgła 
uniemożliwiła poszukiwanie, dlatego niszczyciele powróciły do zespołu i zajęły 
miejsca w osłonie krążowników. 24 maja o godzinie 21.20 „Garland” wykrył 
zanurzony okręt podwodny i wykonał dwa ataki bombami głębinowymi. 
Odwołany przez admirała dowodzącego operacją, powrócił na swą pozycję. 
Dwie godziny później zespół, po wykonaniu zwrotu, ponownie przechodził 
przez miejsce ataków. Na powierzchni morza zaznaczyło się ono szeroko 
rozlaną tłustą plamą. „Garland” uzyskał kontakt i wykonał dalsze dwa ataki, 
lecz odwołany sygnałem powrócił do eskorty.

Wkrótce po północy 25 maja nastąpiło pobieranie ropy w ruchu 
z krążownika „Kent”. Trwało przez dwie godziny i pozwoliło na zwiększenie 
zapasu paliwa o 100 ton. Tego dnia o godzinie 7.00 spotkano konwój PQ-16 
liczący 15 statków w eskorcie pięciu niszczycieli, pięciu korwet, trzech trałowców, 
dwóch okrętów podwodnych oraz pomocniczego krążownika przeciwlotniczego.
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Średnia prędkość konwoju wynosiła 7 węzłów. W niespełna godzinę po dołączeniu 
do konwoju nastąpił pierwszy alarm przeciwlotniczy, spowodowany ukazaniem 
się niemieckiego samolotu rozpoznawczego. Od tej chwili Niemcy śledzili 
konwój bez przerwy, zmieniając maszyny mniej więcej raz na trzy godziny. 
Utrzymywały się poza zasięgiem dział okrętów i stamtąd kierowały atakami 
z powietrza i spod powierzchni morza. O godzinie 10.00 „Garland” uzyskał kontakt 
azdykowy i wykonał atak. Rezultat ataku nie został sprawdzony ze względu na 
brak czasu, a „Garland” zajął nową pozycję w osłonie - skrajne lewe skrzydło, 
na wysokości środka konwoju.

Po fałszywym alarmie przeciwlotniczym w południe, pierwszy rzeczywisty 
atak doszedł do skutku wieczorem. Został wykonany przez znaczną liczbę 
bombowców i samolotów torpedowych. Jedyny samolot myśliwski konwoju 
typu Hurricane został wystrzelony z katapulty i zaatakował samoloty torpedowe, 
niszcząc Heinkla 111. Drugi został zestrzelony przez „Garlanda” ogniem 
Oerlikonów. W wyniku nalotu został uszkodzony statek, który odesłano 
z powrotem na Islandię. W tym czasie konwój znajdował się około 300 mil 
na północ od kręgu polarnego i słońce utrzymywało się nad horyzontem przez 
całą białą noc.

26 maja o godz. 3.00 wszystkie krążowniki opuściły konwój zabierając 
z sobą trzy niszczyciele. Pięć minut po ich odejściu nastąpił atak lotniczy. 
Grupy samolotów torpedowych wykonały szereg ataków, które nie zadały 
konwojowi żadnych strat. Alarm przeciwlotniczy trwał do godz. 6.00 rano. 
W południe „Garland” znowu otworzył ogień do samolotu obserwacyjnego, 
który zbliżył się na odległość około 7000 m. Wieczorem o godz. 18.00 nastąpił 
masowy nalot, który jednak nie był skuteczny.

Po północy 27 maja około godziny 2.45 nastąpił nowy atak lotnictwa 
bombardującego i nurkowego trwający około półtorej godziny. Jeden statek 
w konwoju został zatopiony. W niespełna godzinę po nim rozpoczął się nowy. 
Trwał godzinę i 20 minut, wykonany był przez samoloty bombowe. Skuteczny 
ogień przeciwlotniczy niszczycieli odparł nalatujące samoloty bez strat wła
snych. O godz. 10.00 „Garland” uzyskał kontakt azdykowy i wykonał atak 
bombami głębinowymi. W tym czasie samolot obserwacyjny kilkakrotnie 
usiłował nadlecieć nad okręt, za każdym razem został odparty ogniem artylerii 
„Garlanda”.

W dniu 27 maja konwój przechodził na południe od Wyspy Niedźwiedziej 
w takiej odległości, że było widać szczyty gór. Samoloty niemieckie miały 
wtedy około 40 minut lotu ze swych baz. Od godz. 12.20 nastąpiły silne ataki 
samolotów bombowych z wysokiego pułapu. Odbywały się one falami po około 
20 samolotów. „Garland” znajdował się na wysokości środka lewej kolumny 
konwoju w odległości około 4000 m od niej. O godz. 13.55 siedem Junkersów 
88 nadleciało wprost na okręt. Jeden z nich z lotu nurkowego zrzucił cztery 
bomby, które upadły w odległości 10 m od prawej burty na wysokości działa nr 
2, tuż przed pomostem, rażąc siłą wybuchu i odłamkami przede wszystkim 
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obsługę broni przeciwlotniczej. Z obsługi dział nr 1 i 2, z wyjątkiem jednego 
starszego marynarza, wszyscy zostali ciężko ranni lub polegli. Obsługa prawego 
Oerlikona zginęła. Duże straty poniosła ekipa zaopatrywania dział. Park 
amunicyjny Oerlikonów wyleciał w powietrze. W sześciu miejscach okrętu 
powstały pożary, a dalocelownik i dalmierz zostały rozbite. Uszkodzone zostały 
działa nr 1 i 2 oraz kotłownia nr 2. Mimo strat i uszkodzeń okręt nie opuścił 
swego miejsca w eskorcie i jego działa rufowe nie przerwały ognia. Działo nr I, 
aczkolwiek uszkodzone, nadawało się do strzelania, obsadzano obsługą złożoną 
z torpedystów, kucharzy i stołowych. Pożary ugaszono, ranni zostali zniesieni 
do mesy oficerskiej, gdzie lekarz dokonywał opatrunków i operacji.

„Garland” zaimprowizowaną obsługą dział i zmniejszoną artylerią bronił 
konwoju jeszcze w następnych ośmiu nalotach. 27 maja w nalotach na konwój 
wzięło udział 18 samolotów. Odbój alarmu przeciwlotniczego nastąpił o godz. 
22.55. W czasie tych nalotów zostały zatopione cztery statki, a dwa ciężko 
uszkodzone. O północy z 27 na 28 maja do burty „Garlanda” dobił niszczyciel 
HMS „Achates” i oddał swego lekarza do pomocy w ratowaniu rannych. Ich 
liczba i ciężki stan zmusiły dowódcę okrętu, po naradzie z lekarzami, do 
zwrócenia się do dowódcy eskorty na HMS „Ashanti” z prośbą o pozwolenie 
odłączenia od konwoju i udania się z możliwie największą prędkością do 
Murmańska. Dowódca eskorty wyraził zgodę i kiedy „Garland” zwiększając 
prędkość przechodził wzdłuż burty HMS „Ashanti”, jego załoga na rozkaz 
swego dowódcy oddała honory przechodzącemu „Garlandowi”.

Odłączenie od konwoju nastąpiło 28 maja o godz. 1.35, a już o 2.30, 
w odległości około 5 mil, „Garland” zauważył okręt podwodny na powierzchni. 
Rozpoczęto pościg, lecz po 20 minutach go zaniechano, ponieważ maksymalna 
prędkość okrętu wynosiła tylko 23 węzły i działa dziobowe były uszkodzone, 
więc szanse zniszczenia ściganego okrętu podwodnego były niewielkie. 29 maja 
o godz. 1.30 „Garland” przybył do Murmańska.

W czasie przejścia obaj lekarze - polski i angielski - wykonywali 
operacje i opatrywali rannych, a załoga okrętu dokonała prowizorycznych 
napraw. Po zacumowaniu, już o 1.40 zaczęto przewozić rannych do rosyjskiego 
szpitala. Szybkie zorganizowanie transportu rannych było zasługą brytyjskiej 
misji w Murmańsku. Do szpitala zabrano dwóch oficerów oraz trzydziestu 
czterech podoficerów i marynarzy ciężko rannych, a trzech oficerów oraz 
czterech podoficerów i marynarzy lekko rannych pozostało na okręcie. Straty 
okrętu były następujące: w czasie ataku poległo szesnastu podoficerów 
i marynarzy, w drodze do Murmańska zmarło sześciu rannych podoficerów 
i marynarzy, a w szpitalu w Murmańsku dalszych czterech. Wszyscy ranni 
do 19 czerwca powrócili na okręt, z wyjątkiem oficera i dwóch marynarzy, 
których przewieziono pociągiem sanitarnym do szpitala w Archangielsku, skąd 
po wyleczeniu powrócili na okrętach brytyjskich do Wielkiej Brytanii. Pogrzeb 
poległych i zmarłych odbył się 2 czerwca w morzu na pokładzie brytyjskiego 
patrolowca „Niger”.
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„Garland” pozostał w remoncie w Murmańsku do 4 czerwca, a następnie 
pod Murmańskiem w Vaenga do 20 czerwca. W tym czasie przyjął trzech 
oficerów oraz trzydziestu trzech podoficerów i marynarzy z zatopionego okrętu 
podwodnego „Jastrząb”. 20 czerwca „Garland” przeszedł do Archangielska, 
skąd 26 czerwca w eskorcie konwoju wyruszył do Wielkiej Brytanii.

W czasie postoju okrętu w portach rosyjskich wszystkie sprawy z władzami 
radzieckimi załatwiano za pośrednictwem Brytyjczyków. Żadnych zasadniczych 
trudności w otrzymywaniu pomocy, środków transportowych, zaopatrzenia itp. 
nie było. Dowódca okrętu w swym raporcie napisał między innymi, że: 
ustosunkowanie się władz portowych, a zwłaszcza szpitalnych, do Polaków 
było życzliwe, nacechowane większą sympatią niż do innych narodowości. 
Wypadki z września 1939 r. w rozmowach były z reguły przemilczane, a jeżeli 
były poruszane, to dotyczyły tylko znajomości pewnych osób, miejscowości lub 
dziedzin życia zawodowego. Wówczas podnoszono raczej dodatnie strony 
znanych spraw.

Droga powrotna do Wielkiej Brytanii minęła bez wydarzeń i „Garland” 
po krótkim pobycie na Islandii powrócił do Gourock 8 lipca. Tego dnia 
odesłano do szpitala 16 rannych, niezupełnie jeszcze wyleczonych w szpitalu 
w Murmańsku. 10 lipca okręt rozpoczął remont. Tego dnia naczelny wódz 
w towarzystwie szefa KMW dokonał przeglądu załogi i inspekcji okrętu.

Po zakończeniu remontu „Garland” 18 września 1942 r. powrócił 
do służby eskortowej na Atlantyku. 6 października wyszedł w eskorcie konwoju 
do Stanów Zjednoczonych. W czasie przejścia 12 października dwukrotnie 
atakował okręty podwodne bombami głębinowymi i ogniem artylerii. W drodze 
powrotnej jego dowódca stanął na czele eskorty konwoju, który przyszedł 
do Wielkiej Brytanii bez strat. 17 listopada „Garland” udał się z konwojem 
do Kanady. W drodze powrotnej w eskorcie konwoju atakował okręt podwodny.

Działalność ORP „Garland” od 3 maja 1940 r. do 18 września 1942 r.

Tabela 1

Wyszczególnienie Liczba
Udział w eskorcie konwojów oceanicznych 41
Eskorta konwojów przybrzeżnych 14
Patrole bojowe samodzielne lub w zespole 22
Udział w operacjach z flotą brytyjską 2
Udział w osłonie okrętów brytyjskich 8
Ataki bombami głębinowymi na okręty podwodne nieprzyjaciela 15
Walki z lotnictwem nieprzyjaciela (ostrzeliwanie) 18
Walki z jednostkami nieprzyjaciela na wybrzeżu 1
Rozstrzeliwanie i zatapianie min 5
Okręty podwodne nieprzyjaciela prawdopodobnie uszkodzone lub zatopione 2
Samoloty nieprzyjaciela prawdopodobnie uszkodzone lub zestrzelone 2
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cd. tabeli 1

Wyszczególnienie Liczba
Alarmy przeciwlotnicze 85
Alarmy bojowe przeciw okrętom podwodnym nieprzyjaciela 48
Bombardowanie przez nieprzyjacielskie lotnictwo konwojów brytyjskich, w których 
eskorcie „Garland” brał udział 14

Liczba przebytych mil morskich 121 280
STRATY:
Zabitych: 10 podoficerów i 15 marynarzy
Utonęło: 1 oficer i 1 podoficer
Ciężko rannych: 2 oficerów, 3 podoficerów i 25 marynarzy
Lekko rannych: 3 oficerów, 2 podoficerów i 2 marynarzy

25 
2

30 
7

ODZNACZENIA:
Virtuti Militari: 3_oficerów, 3 podoficerów i 3 marynarzy 
Krzyż Walecznych: 8 oficerów, 35 podoficerów i 73 marynarzy 
Distinguished Service Order: 1 oficer
Distinguished Service Cross: 1 oficer
Distinguished Service Medal: 2 marynarzy

9 
116

1
1
2

Źródło: IPiMS, Zespół akt ORP „Garland", sygn. MAR.A.V.2O.

W eskorcie konwoju, który wyszedł z Clyde 14 lutego 1943 r., wzięły 
udział „Garland” i „Burza”, którą przydzielono do służby eskortowej w Clyde. 
21 lutego konwój został zaatakowany przez okręty podwodne i dwa statki 
zostały storpedowane. Tego dnia „Burza” została odesłana do konwoju idącego 
w pobliżu, który atakowało duże zgrupowanie okrętów podwodnych, a „Garland” 
pozostał przy swoim konwoju i 27 lutego atakował okręt podwodny bombami 
głębinowymi. W drodze powrotnej oba niszczyciele wyszły z Nowej Funlandii 
5 marca, eskortując konwój 75 statków. Konwój był silnie atakowany i stracił 
7 statków oraz niszczyciel HMS „Harvester”. Okręty eskorty zatopiły trzy 
okręty podwodne, a jeden prawdopodobnie. Potem „Garland” odbył jeszcze 
cztery konwoje przez Atlantyk. W dniu 1 czerwca stanął do remontu, który trwał 
do 1 września 1943 r.

W pierwszych dniach września „Garland” i „Burza” zostały wcielone do Grupy 
Niszczycieli „EG 8”, której zadaniem było zwalczanie okrętów podwodnych. 
We wrześniu przeprowadzała ona ćwiczenia. 3 października w osłonie dwu 
lotniskowców Grupa „EG 8” wyszła z Clyde na Azory, gdzie z lotniskowców 
należało wyładować personel i sprzęt dla lotnisk zakładanych na wyspach. 
Okręty przybyły 8 października do portu Angra na wyspie Terceira. W ciągu 
dwóch tygodni niszczyciele patrolowały w rejonie Azorów przeciwko okrętom 
podwodnym oraz ochraniały port Angra przed ewentualnym atakiem. 
24 października grupa „EG 8” i lotniskowiec „Fencer” opuściły Azory, udając 
■się na patrol przeciwko okrętom podwodnym na północnym Atlantyku. 
29 października zespół dołączył do konwoju idącego do Wielkiej Brytanii. 
Po powrocie z niego „Garland” stanął do miesięcznego remontu.
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Po ukończonym remoncie „Garland” wyszedł z Clyde w składzie eskorty 
konwoju 17 transportowców wojska i przybył do Gibraltaru 24 grudnia 1943 r. 
Z Gibraltaru wyszedł razem z dwoma niszczycielami brytyjskimi, eskortując 
dwa statki do Dakaru i Freetown. Konwój przybył do Dakaru po południu 
30 grudnia i po uzupełnieniu ropy okręty opuściły port rano 31 grudnia.

1 stycznia 1944 r. „Garland” został przydzielony do dyspozycji dowódcy 
Rejonu Zachodniej Afryki i operował z Freetown do końca marca 1944 r. 
Po przybyciu do Freetown przestał prawie cały styczeń w remoncie. Potem 
operował do 26 marca eskortując konwoje o niewielkiej liczbie statków, 
na trasie Freetown - Gibraltar, Takoradi, George Town i Bathurst. 11 lutego 
1944 r. po raz pierwszy przekroczył równik. W tym okresie jego kontakt 
z nieprzyjacielem ograniczył się do dwukrotnego rzucenia bomb głębinowych. 
3 kwietnia 1944 r„ eskortując konwój „SR-12”, „Garland” po kilkudniowej 
żegludze z Freetown, wszedł do Gibraltaru. Wtedy zakończyła się jego 
trzymiesięczna służba u zachodnich wybrzeży Afryki12.

W kwietniu „Garland” eskortował konwoje kursujące między Gibraltarem, 
Maltą, Neapolem i portami afrykańskimi. Najczęściej wraz z dwoma lub trzema 
niszczycielami brytyjskimi i amerykańskimi wyruszał do Neapolu i Bizerty, 
ubezpieczając zbiornikowce i transportowce. Od 8 marca do 26 kwietnia 
przebył 9 800 mil morskich.

W ostatnim dniu kwietnia wyruszył na patrol do Neapolu. Otrzymał 
rozkaz dołączenia do trzech brytyjskich niszczycieli, objęcia nad nim 
dowództwa i wyruszenia w rejon wysp Ponza i Yentotene, na zachód od 
Neapolu. Niszczyciele utworzyły zespół, którego zadaniem było zwalczanie 
okrętów podwodnych.

7 maja „Garland” wraz z niszczycielami: brytyjskim „Zetland” i greckim 
„Themistocles” wyruszył z Neapolu na kolejny patrol przeciwko okrętom 
podwodnym i w wyznaczonych rejonach zespół przeprowadził dwa zadania 
bojowe. Jeszcze w tym dniu zespól wzmocniły niszczyciele „Bicester”, „Loyal” 
i „Chiddingfold”. Po całonocnych poszukiwaniach okręty skierowano na patrol 
wzdłuż wschodniego wybrzeża Sardynii. W ciągu kolejnych dwóch dni „Garland”, 
wraz z niszczycielami „Chiddingfold” i „Themistocles”, kilkakrotnie zmieniał 
rejony działań.

Od 9 maja dowódca „Garlanda” dowodził zespołem 12 niszczycieli. 
Wieczorem wchodzące w skład niego okręty amerykańskie, brytyjskie, greckie 
i polski patrolowały wyznaczone rejony, kontynuując poszukiwania okrętów 
podwodnych między Sycylią a Sardynią.

W nocy z 13 na 14 maja „Garland” kotwiczył na redzie Neapolu i wówczas 
przeszło czterdzieści minut jego artylerzyści odpierali ataki niemieckich 
samolotów. O godz. 14.45 okręt wyszedł z Neapolu z zadaniem poszukiwania 

12 Do opracowania ostatniego okresu wojennej działalności niszczyciela „Garland” wykorzystano 
fragment książki M. Borowiaka, Mała flota bez mitów (2)...s. 307-321.
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i niszczenia na wodach Zatoki Neapolitańskiej dryfujących torped, zrzucanych 
podczas nocnego nalotu. O godz. 22.00 okręt powrócił na redę Pozzuoli, koło 
Neapolu, gdzie dołączyły „Zetland” i „Themistocles”. Dwa dni później sytuacja 
się powtórzyła w okolicach Palermo, gdzie zauważono pięć samolotów typu 
Dornier i otwarto do nich ogień.

Przez kolejne dziesięć dni „Garland” patrolował okolice Sardynii między 
wyspą Maritimo a Neapolem. Po komunikacie pilota RAF o zaobserwowaniu 
U-boota rozpoczęto jego poszukiwania. Po dwóch godzinach uzyskano kontakt 
i zrzucono 10 bomb głębinowych. W ostatnich dniach maja „Garland” kontynuował 
służbę patrolową w pobliżu Neapolu.

Na początku czerwca wyszedł na kolejny patrol w pobliże Maddalena, 
obszaru na północ od Sardynii. Został wyznaczony na okręt flagowy zespołu, 
do którego skierowano niszczyciele brytyjskie „Liddesdale” i „Zetland” oraz 
grecki „Themistocles”. Ich zadaniem było poszukiwanie i zwalczanie okrętów 
podwodnych.

6 czerwca „Garland” został odesłany do La Valetta w związku z planowanym 
czyszczeniem kotłów. Między 27 kwietnia a 6 czerwca okręt przebył 9960 mil 
morskich. Podczas przeszło dwutygodniowego postoju przeprowadzono drobne 
remonty. 22 czerwca, dokonano pomiarów na mili pomiarowej i kompensację 
dewiacji. Podczas nocnych ćwiczeń w rejonie wyspy Fifla „Garlandowi” 
towarzyszył krążownik HMS „Aurora”, następnego dnia w rejonie wyspy Gozo, 
zastąpiony przez grecki okręt podwodny „Pipinos”.

26 czerwca „Garland” powrócił do służby konwojowej i kilka tygodni, 
wraz z niszczycielami brytyjskimi, eskortował transportowce do Neapolu, 
Algieru i Augusty.

Od 19 lipca do 1 sierpnia w Neapolu przeprowadzono czyszczenie kotłów 
i naprawę zbiorników ropy, a 24 lipca „Garland” na redzie uczestniczył 
w przeglądzie floty przez króla brytyjskiego Jerzego VI.

W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi pracy stoczniowców z Neapolu, 
usuwających nieszczelności w zbiornikach paliwa, „Garland” został odesłany 
na remont do Aleksandrii, który trwał do 3 września. 5 września okręt wyruszył 
na ćwiczenia i wspólnie z HMS „Easton” ćwiczył ataki torpedowe oraz 
strzelania z dział głównego kalibru i 20 mm działek przeciwlotniczych. Przez 
kolejne dwa dni doskonalono wykorzystanie trału oraz przeprowadzano 
pozorowane ataki torpedowe na okręty podwodne, a następnie niszczyciel 
powrócił do Aleksandrii.

8 września poinformowano dowódcę okrętu, że „Garland” został wcielony 
do zespołu „Force A”, którego zadaniem było zwalczanie nieprzyjacielskiej 
żeglugi i lotnictwa w pobliżu Krety i na Morzu Egejskim. Dowódcą zespołu 
został kontradm. Thomas Hope Troubridge, któremu podlegały: krążownik 
„Royalist” (okręt flagowy), lotniskowce eskortowe „Hunter”, „Khedive”, „Pursuer” 
i „Searcher” oraz 10 niszczycieli (8 angielskich, polski i grecki - „Navarinon”). 
Później zespół został wzmocniony lotniskowcami („Emperor” i „Attacker”), 
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krążownikami „Aurora”, „Prince David”, „Colombo” i „Argonaut” oraz 
8 niszczycielami (7 brytyjskimi i greckim „Themistoclesem”).

Niszczyciele osłony opuściły Aleksandrię 9 września rano. Po dwóch 
godzinach dołączyły do sił głównych ,jForce A”. Patrolowanie wzdłuż południowych 
wybrzeży Krety rozpoczęto następnego dnia i kontynuowano do 12 września. 
O godz. 18.12 „Royalist” z pięcioma niszczycielami poszedł na nocny patrol 
na północ od Krety, podczas którego zatopiono kilka małych statków 
ewakuacyjnych. W dniu 13 września, po pobraniu ropy z lotniskowca „Khedive”, 
„Garland” dostał rozkaz eskortowania lotniskowca, który miał osłaniać inwazję 
wyspy Kithira, do miejsca spotkania z krążownikiem „Prince David”. 16 września 
napotkano lotniskowiec HMS „Searcher” z dwoma niszczycielami. Połączone 
siły patrolowały wybrzeża Krety, równocześnie samoloty z obu lotniskowców 
wspierały operacje na wyspie Kithira. 17 września „Garland” i „Khedive” 
przeszły cieśniną Kasso i po dołączeniu do zespołu lotniskowca „Attacker” 
rozpoczęły patrolowanie północnych brzegów Krety. Po południu „Garland” 
został wysłany na blokadę wyspy Santorino. Wkrótce zauważono dym 
na horyzoncie. Ale statku nie było widać. Nie wykazywały go także echa 
urządzeń technicznych. Przypuszczano, że dym pochodzi z pławy dymnej 
zrzuconej przez samolot.

To wówczas współpracując z dwoma okrętami brytyjskiej 24. Flotylli 
Niszczycieli - „Terpsichore” i „Troubridge” - niszczyciel „Garland” zatopił 
19 września na Morzu Egejskim niemiecki okręt podwodny „U 407”13. Atak był 
zespołowy, ale polski okręt był tym, który go wypatrzył i zaatakował14. Jednak 
jego bombardowanie okazało się mało skuteczne i decydujące ciosy zadały mu 
okręty brytyjskie, stąd zniszczenie U-boota, przez literaturę brytyjską i niemiecką, 
przypisywane jest wszystkim trzem niszczycielom. Natomiast Stanisław 
Mariusz Piaskowski w swych kronikach zamieścił notatkę15 zatytułowaną 
wprost - ORP „Garland” zatopił „U 407” na Morzu Kreteńskim.

Po dojściu „Garlanda” na odległość 700 m zauważono na powierzchni 
morza jakby mały dymiący komin. Zbliżywszy się na 200 m rozpoznano rurę 
wydechową silników Diesla niemieckiego okrętu podwodnego, a za nią 
peryskop. Zarządzono alarm bojowy, ale w tym momencie peryskop schował 
się. Na miejsce niknącego peryskopu rzucono fosfor. Po chwili otrzymano 
kontakt z lewej burty i o godz. 16.43 wykonano atak z dziobowego miotacza 
bomb głębinowych Hedgehog. Trafienia nie uzyskano. Następny atak wykonano 
w godzinę później rzucając 10 bomb głębinowych - także bez rezultatu.

Na sygnał nadeszły cztery niszczyciele, które razem z „Garlandem” 
rozpoczęły obserwację, rzucając od czasu do czasu bomby głębinowe.

13 Szerzej na temat zatopienia „U 407”: W. Pater, op. cit., s. 91-109.
14 P. P. Wieczorkiewicz, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów 

na morzu w latach 1939-1945, [w:] Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim 
teatrze działań wojennych, Gdynia 1999, s. 157, przyp. 97.

15 Stanisław Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1990, s. 182.
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19 września, na jednym z niszczycieli zauważono okręt podwodny płynący 
na powierzchni morza, do którego otwarto ogień artyleryjski. Po bliższym 
podejściu także „Garland” rozpoczął ostrzeliwanie okrętu z dział 120 mm i 20 mm. 
Zaobserwowano liczne trafienia w okręt podwodny wolno przesuwający się i idący 
w kierunku okrętu dowódcy zespołu, z którego nadszedł sygnał przerwania 
ognia i przeprowadzenia ataku bombami głębinowymi.

Na „Garlandzie”, obawiając się ataku torpedowego, zwiększono prędkość 
i kierując się przed dziób okrętu podwodnego z małej odległości rzucono 
9 bomb głębinowych. Podczas wykonywania tego ataku okręt podwodny 
przeciął burtę „Garlanda” na długości około 10 m. Jednak atak był skuteczny 
i „U 407” został zatopiony o godz. 3.55.

Opis zatopienia „U 407” znajduje się w Wyciągu z Dziennika działań 
bojowych ORP „Garland” za czas od dn. 5.8.1944 - do dn. 20.9.194416. 
Meldunek dowódcy „Garlanda” do szefa KMW o zatopieniu „U 407” jest 
bardziej znany, ponieważ został opublikowany17. Warto poznać zdanie innych 
świadków zdarzenia. Wspomnienie o zatopieniu „U 407”'8 opublikował Stefan 
Gorazdowski, który wówczas w stopniu porucznika marynarki, zajmował 
na „Garlandzie” stanowisko oficera nawigacyjnego. Relację ówczesnego st. 
bsm. Romana Jakubowskiego, pełniącego wtedy służbę na pomoście bojowym 
„Garlanda”, opublikował Zbigniew Damski19. Szczegółowy opis tego wydarzenia, 
zachowany w pamięci ówczesnego por. mar. Konstantego Zubkowskiego, 
oficera broni podwodnej „Garlanda”, został opublikowany20 przez Aleksandra 
Gośka. Treść tych relacji nie pokrywa się z tym, co podaje literatura brytyjska 
i niemiecka. Ponadto komendant morski Północ, który przesłał szefowi KMW 
dokumentację o tym wydarzeniu, skomentował21 ją następująco. Dzięki dobrej 
obserwacji „Garland” pierwszy zauważył dym, który pochodził z okrętu 
podwodnego nieprzyjaciela. Wykres nie daje obrazu ataku, nie widać odruchów 
dowódcy okrętu na dane z azdyku. Możliwe, że panowały warunki niepomyślne 
dla tego urządzenia i dowódca kierował się własnymi przewidywaniami. 
Z zeznań jeńców wynika, że atak bombami głębinowymi był właściwy. 
Wezwanie na pomoc innych niszczycieli było usprawiedliwione, bo dało 

16 Wyciąg z Dziennika działań bojowych ORP „Garland” za czas od dn. 5.8.1944 do dn. 20.9.1944. 
załącznik do pisma komendanta morskiego Północ kmdr. Henryka Eibla do szefa KMW 
wiceadm. Jerzego Świrskiego 1. dz. 523/Tj./44 z 7 października 1944 r. dotyczące przesłania 
dokumentów z „Garlanda”, AIPMS, Zespół akt ORP „Garland”, sygn. MAR.A.V.20,

17 Polska Marynarka Wojenna..., dokument 20, s. 286-289. Oryginał w AIPMS, ORP „Garland”, 
sygn. MAR.A.V.2O, kopia w zbiorach autora.

18 Stefan Gorazdowski, „U 407" sunk. Long live Poland. U 407 zatonął.......Marynarz Polski”, 1947
nr 16, s. 14-15.

19 Zbigniew Damski, ORP „Garland” topi „U407”, „Polska Zbrojna”. 1994 nr 40.
20 Aleksander Gosk., „ U 407” zatonął, „Morze”, 1985 nr 5, s. 6-7.
21 Pismo komendanta morskiego Północ kmdr. Henryka Eibla do szefa KMW wiceadm. Jerzego 

Świrskiego 1. dz. 523/Tj./44 z 7 października 1944 r. dotyczące przesiania dokumentów 
z „Garlanda”, AIPMS, ORP „Garland”. sygn. MAR.A.V.2O.
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pomyślny rezultat w postaci zatopienia nieprzyjacielskiego okrętu podwodnego. 
Na koniec prosił szefa KMW o przyznanie odznaczeń dla dowódcy okrętu 
i jego załogi.

Ratowaniem niemieckich rozbitków zajęły się pozostałe niszczyciele. 
Wyłowionych z morza 47 jeńców zabrał „Garland”. Ze względu na uszkodzenia 
„Garland” otrzymał rozkaz powrotu do Aleksandrii oraz odesłania jeńców 
i 19 września o godz. 10.30 odłączył od zespołu. Nazajutrz po południu, rozpoczął 
zdawanie jeńców władzom brytyjskim. Później „Garland” rzucił cumy przy 
nabrzeżu, aby rozpocząć naprawę uszkodzeń. Jego postój w Aleksandrii trwał 
do 27 września.

Pierwszym zadaniem „Garlanda” po usunięciu uszkodzeń było dołączenie, 
wraz z niszczycielem HMS „Tumult”, do „Force A” na Morzu Egejskim. 
28 września o 10.00 oba okręty przeszły cieśninę Scarpanto i trzy godziny 
później doszło do spotkania z krążownikiem „Black Prince”, lotniskowcem 
„Stalker” i czterema niszczycielami. Dwie z najmniejszych jednostek, „Calpe” 
i „Cleveland, pozostały a „Catterick” i „Tenacious” odesłano do Aleksandrii, 
zastąpiły je „Garland’ i „Tumult”. Polski okręt zajął pozycję w osłonie 
lotniskowca. Zespół patrolował rejon na południe od wyspy Levitha. O 18.00 
okręty idąc w szyku torowym, przeszły przez kanał Chinaro. Po kilku 
godzinach z krążownika dotarł meldunek o niezidentyfikowanym samolocie. 
Minęło kilka minut, gdy dowódca „Garlanda” odebrał wiadomość o obcym 
samolocie zbliżającym się z lewej burty. Zarządzono alarm przeciwlotniczy 
i o 22.08 „Garland” otworzył ogień z działa nr 1 i Oerlikonów. Dopiero o godz. 
22.45 zarządzono odbój alarmu przeciwlotniczego.

W nocy okręty „Force A” rozpoczęły patrolowanie rejonu położonego 
na północny wschód od wyspy Andros. Nad ranem „Black Prince” i „Tumult” 
opuściły zespół, aby przeprowadzić bombardowanie wyspy Syros. W czasie tej 
akcji okręty brytyjskie zatopiły pięć barek, a kilka innych poważnie uszkodziły. 
Poważnym zniszczeniom uległy urządzenia portowe i obiekty wojskowe.

Krótko przed godziną 10.00 HMS „Calpe”, wyznaczony do eskortowania 
12. Flotylli Trałowców, odszedł w rejon wyspy Chios. Odtąd tylko HMS 
„Cleveland” i ORP „Garland” osłaniały lotniskowiec eskortowy „Stalker”. 
W tym składzie okręty patrolowały rejon odległy o około 10 mil na północny 
wschód od wysp Andros i Tinos. O 16.00 do zespołu dołączyły krążownik 
„Black Prince” i niszczyciel „Tumult”, powracające z akcji. Teraz okręty obrały 
kurs na południe i przeszły przez kanał Chinaro. Niedaleko wysepki Kos 
nastąpiło kolejne rozdzielenie zespołu. „Stalker”, „Tumult” i „Cleveland” ruszyły 
do Aleksandrii, a „Garland” i „Black Prince” rozpoczęły patrol pomiędzy 
wysepkami Kos i Stampalia.

30 września o godz. 4.18 niemal jednocześnie na obu okrętach, 
zbliżających się do Morza Kandyjskiego, podsłuch zameldował o wykryciu 
nawodnego echa w odległości 7000 jardów. Minęło sześć minut od ogłoszenia 
alarmu bojowego i wystrzelono sześć rakiet oraz osiem pocisków oświetlających.
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Wykrytym obiektem okazał się grecki żaglowiec o wyporności około 30 ton. 
W odległości 300 jardów od statku zauważono łódź z czterema osobami. 
Po oświetleniu stwierdzono, że żaglowiec został opuszczony przez załogę, która 
przeniosła się do szalupy. „Garland” przyjął na pokład ludzi i przeprowadzono 
przesłuchanie. Był to żaglowiec „Coorimini 115” z czteroosobową grecką załogą, 
odbywający podróż z St. Nicola na Krecie na Wyspę Kos z ładunkiem owoców, 
oliwy i prowiantu. Dowódca „Garlanda” po przesłuchaniu greckich marynarzy, 
odesłał ich na żaglowiec. We wczesnych godzinach popołudniowych „Garland” 
i „Black Prince” znalazły się na wodach zatoki Chania, aby zbombardować 
lotnisko Maleme. Akcje prowadził krążownik, który kilkakrotnie w ciągu dnia 
i nocy wykonywał ostrzał artyleryjski. „Garland” wówczas patrolował wejście 
do zatoki. Operując na tych wodach, zauważono mały żaglowiec w odległości 
około 6 mil. Był to „P-ll-26” idący pod banderą grecką z Iraklionu do Pireusu 
z ładunkiem rodzynek, oliwy i mydła. Przewożono na nim też 17 pasażerów 
narodowości greckiej.

„Garland” powrócił do osłony krążownika, znajdującego się w zatoce. 
Około godziny 18.41 nieprzyjacielskie baterie nadbrzeżne z Gapo Spado 
przystąpiły do ostrzeliwania „Black Prince”. Pozwoliło to krążownikowi 
przeprowadzić nocne bombardowanie lotniska. „Garlandowi” przypadł obowiązek 
patrolowania wejścia do zatoki Chania, celem uchronienia krążownika przed 
ewentualnym atakiem ścigaczy. Operację zakończono 1 października o godz. 
5.15 i dzień później oba okręty przybyły do Aleksandrii.

Pod koniec trzeciego dnia postoju „Garlanda” w porcie nadeszła wiadomość 
o włączeniu go do grupy operacyjnej, której zadaniem były działania na Morzu 
Egejskim. Zespół aliancki składał się z krążownika „Black Prince”, lotniskowca 
„Stalker” oraz niszczycieli „Terpsichore”, „Termagent”, „Tenacious” i „Garland”. 
6 października rano w Admiralicji podjęto decyzję o odesłaniu lotniskowca 
eskortowego oraz niszczycieli „Terpsichore” i „Termagent” do grupy „Force 
A”. Jeszcze przed wieczorem okręty powróciły i połączyły się z „Black Prince”, 
„Garlandem” i „Tenaciousem” w rejonie wyspy Levitha. Do nich dołączył 
zespół składający się z krążownika „Aurora”, lotniskowca eskortowego 
„Hunter” i dwóch niszczycieli. W następnym dniu te siły wzmocniły jeszcze 
dwa niszczyciele. Następnie całą noc trwało patrolowanie rejonu na południe od 
wyspy Levitha. Nim nastąpiło scalenie obu zespołów, „Garland” opuścił zespół 
o godz. 11.30 z rozkazem przekazania swej łodzi motorowej do dyspozycji 
HMS „Catterick”, aby można było przewieźć oddział desantowy z wyspy 
Levitha na „Aurorę”. Odtąd niszczyciel pozostawał w osłonie „Aurory”.

Rano 7 października zespół „Force A” przeszedł kanał Chinaro i rozpoczął 
patrolowanie na północ od wyspy. Do wieczornego rajdu pod Zatokę Salonicką 
przydzielono krążownik „Aurora” i niszczyciel „Garland”. Patrol tych okrętów 
trwał całą noc. W tym czasie na wodach zatoki działały niszczyciele 
„Termagent” i „Tuscan”, które natknęły się na niemiecki konwój i zatopiły 
trawler, torpedowiec oraz statek żaglowy. Do 10 października pozostałe okręty 
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zespołu i samoloty zbombardowały baterie nadbrzeżne, stacje radarowe i inne 
obiekty na półwyspie Kasandra. 11 października „Garland” i „Hunter” odłączyły 
się od zespołu i zawinęły do Aleksandrii.

Na 13 października 1944 r. Admiralicja brytyjska zaplanowała początek 
operacji „Manna”, której celem było zapobieżenie przejęciu władzy w Grecji 
przez Narodowy Front Wyzwoleńczy, wobec wycofywania się okupacyjnych 
wojsk niemieckich. Najsilniejszymi punktami niemieckiego oporu były wyspy 
Kreta i Rodos. Brytyjczycy nie zamierzali atakować ich bezpośrednio, ponieważ 
aliancka flota wojenna praktycznie już uniemożliwiła ruch między mniejszymi 
wyspami, sprawiając, że wojska niemieckie rozpoczęły wycofywanie 
garnizonów z tego rejonu. Dzięki temu można było przygotować uderzenie na 
Peloponez. Zanim do tego doszło, na początku miesiąca przeprowadzono kilka 
ograniczonych akcji. Poza tym lotnictwo zatopiło lub poważnie uszkodziło 
kilka statków w różnych punktach u wybrzeży Grecji. Na siedem dni przed 
operacją siły morskie i powietrzne przeprowadziły bombardowanie portów, 
lotnisk i pociągów, doprowadzając do dezorganizacji komunikacji na lądzie 
i morzu. Do operacji przygotowano dwa zespoły okrętów: jeden operujący z baz 
na Malcie i w południowych Włoszech, a drugi - z Aleksandrii. Dowódcą 
operacji został kontradm. John Maurice Mansfield, jednocześnie dowódca 
15. Dywizjonu Krążowników. Podlegały mu m. in. cztery krążowniki, kilkanaście 
niszczycieli brytyjskich, kanadyjskich i greckich, sześć transportowców 
desantowych, liczne trałowce, ścigacze i małe jednostki desantowe. Zespół 
uzupełniały dwa lotniskowce eskortowe. Druga grupa okrętów, w składzie 
której znalazł się niszczyciel „Garland”, złożona była z trzech lotniskowców - 
„Stalker”. „Attacker” i „Emperor”, oraz dwóch flotylli niszczycieli. Wzmacniał 
je krążownik „Royalist”.

Następnego dnia po południu, gdy główne siły weszły na Morze Egejskie, 
nastąpiło ich rozdzielenie. „Garland” został przydzielony do osłony lotniskowców 
i kontynuował patrolowanie północnego brzegu Krety. 15 października otrzymał 
zadanie osłony lotniskowca „Stalker”. Na patrolu niszczyciel pozostawał przez 
okres zajmowania Pireusu. Z lotniskowców manewrujących na Morzu Egejskim 
wystartowały samoloty, których zadaniem była osłona okrętów desantowych 
oraz bombardowanie obiektów na Krecie i Peloponezie. Rankiem tego dnia 
okręty kontradmirała Mansfielda stanęły u wejścia do Zatoki Sarońskiej, 
po wcześniejszym oczyszczeniu z min toru wodnego redy Pireusu. Następnie 
do akcji weszły barki i okręty desantowe. Działania te zapoczątkowały inwazję 
na Grecję. 16 października o godz. 19.00 akcja została zakończona i „Garland” 
otrzymał rozkaz powrotu do Aleksandrii.

Trzy dni później „Garland” z pełnymi zbiornikami paliwa przyjął na 
pokład brytyjskich oficerów sztabowych, których należało przetransportować 
do Pireusu. Podróż zajęła dwa dni i po jednodniowym postoju powrócił 
do Aleksandrii. 21 października o godzinie 16.00 niszczyciel wyszedł z Pireusu, 
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eskortując grecki transportowiec „lonia”. Po następnych dwóch dniach powrócił 
i potem przez tydzień stał w porcie.

W ostatnim dniu października „Garland” wyszedł na spotkanie z niszczycielem 
HMS „Teazer”, eskortującym niemiecki statek szpitalny „Gradisca”. Do spotkania 
doszło 35 mil morskich na północ od Aleksandrii. „Gradisca” trafiła później 
pod opiekę władz brytyjskich. Wówczas zakończyła się działalność niszczyciela 
„Garland” na Morzu Śródziemnym.

Od 2 do 12 listopada niszczyciel pozostawał w Aleksandrii. Następnie 
przez dzień osłaniał lotniskowiec „Formidable”, który przeprowadzał ćwiczenia. 
Podobne zadania wypełniał jeszcze 16 i 17 listopada. Jedynym wydarzeniem 
było poszukiwanie zaginionego brytyjskiego samolotu, który po półgodzinnych 
poszukiwaniach odnaleziono i uratowano dwóch lotników.

Rano 20 listopada „Garland” wyszedł z Aleksandrii jako osłona lotniskowca 
„Emperor”, który udawał się do Gibraltaru. Był to pierwszy etap rejsu 
niszczyciela z Aleksandrii do Wielkiej Brytanii. Zadanie trwało pięć dni. Drugi 
etap okręt przebył, eskortując konwój idący na Wyspy Brytyjskie. 29 listopada 
osiągnął Falmouth i wkrótce udał się do Devonportu, gdzie przeszedł generalny 
remont. Potem do zakończenia wojny brał udział w działaniach na Morzu 
Północnym i na wodach kanału La Manche. Po zakończeniu wojny uczestniczył 
w zatapianiu zdobytych niemieckich okrętów podwodnych.

Zmiany konstrukcyjne w latach 1940-1945

Zmiany w wyposażeniu i uzbrojeniu polskich okrętów w latach II wojny 
światowej, ich remonty i modernizacje, odbywały się na podstawie umowy 
międzyrządowej pomiędzy Polską i W. Brytanią i protokółu z 18 listopada 1939 r. 
oraz dodatkowego tajnego protokółu do tej umowy podpisanego przez obie 
strony 3 grudnia 1940 r.22 23. Bardziej szczegółowo tę problematykę opisał 
w swoich wspomnieniach2'1 kmdr Stanisław Rymszewicz.

Do jego obowiązków, jako szefa Samodzielnego Referatu Technicznego 
i Uzbrojenia w Kierownictwie Marynarki Wojennej, między innymi należało 
załatwianie wszystkich spraw remontowych polskich okrętów oraz zaopatrzenie 
ich w materiały techniczne i w uzbrojenie. Czynił to w porozumieniu 
z Admiralicją brytyjską, ponieważ ona pokrywała przedsiębiorstwom i instytucjom 
brytyjskim koszty dostaw na polskie okręty. Wypłaty z tego tytułu dokonywane 
były przez Admiralicję, po każdorazowym uzgodnieniu z Kierownictwem 
Marynarki Wojennej, w którego imieniu najczęściej on występował.

Kmdr Stanisław Rymszewicz brał udział w pracy komisji remontowych, 
które zazwyczaj odbywały się pod przewodnictwem admirałów z lokalnych 

22 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1. .... 
s. 153-156,’276-278.

23 Stanisław Rymszewicz, Służba w Marynarce Wojennej, maszynopis, kopia w zbiorach autora, 
s. 105-107.
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dowództw brytyjskiej marynarki wojennej. Na konferencjach rozpatrywane 
były szczegółowo listy remontowe, przedkładane wcześniej przez dowódcę 
okrętu poprzez zaokrętowanego oficera łącznikowego odpowiednim władzom 
brytyjskim, którzy zastępowali komisję remontową. W tej komisji z polskiej 
strony, poza kmdr. Rymszewiczem, zazwyczaj brał udział dowódca okrętu, jego 
zastępca i okrętowi oficerowie specjaliści - oficer mechanik, oficer artylerii, 
oficer broni podwodnej, oficer nawigacyjny i oficer sygnałowy. Ze strony 
brytyjskiej udział brali wyznaczeni oficerowie specjaliści, jako doradcy 
admirała przewodniczącego, w liczbie 2-3 razy większej niż liczba polskich 
oficerów. Na komisji była rozpatrywana nie tylko lista remontowa sporządzona 
przez dowódcę okrętu, ale i lista przeróbek oraz ewentualnie nowych instalacji, 
które Admiralicja brytyjska zaleciła wykonać na okrętach określonego typu. 
Ta lista była rozpatrywana i dyskutowana, gdy do remontu stawał okręt, który 
przed wojną był polską własnością. Natomiast na okrętach brytyjskich 
przydzielonych Polskiej Marynarce Wojennej na czas wojny, przeróbki i nowe 
instalacje obowiązywały automatycznie takie same, jakie zostały przyjęte 
na tego samego typu okrętach brytyjskich, takie jak np. ustawienie dodatkowych 
dział przeciwlotniczych, zamiana istniejących dział na inne, ustawienie radaru 
albo azdyku, zdjęcie jednego z aparatów torpedowych dla ustawienia na 
górnym pokładzie bomb głębinowych lub na dziobie okrętu miotacza bomb 
głębinowych.

Kmdr Rymszewicz przygotowywał również listy dodatkowych instalacji 
i przeróbek przy obejmowaniu przez Polską Marynarkę Wojenną okrętów marynarki 
brytyjskiej, będących w służbie, takich jak: niszczyciel „Garland”, krążowniki 
„Dragon” i „Conrad” oraz ścigaczy „S-3” i „S-4” oraz nowo zbudowanych 
okrętów brytyjskich, takich jak niszczyciele „Piorun”, „Krakowiak”, „Kujawiak” 
i „Ślązak” oraz okrętów podwodnych „Sokół” i „Dzik”, które były przewidziane 
do obsadzenia przez polskie załogi. Dodatkowa instalacja i przeróbki dotyczyły 
przeważnie kuchen, flag, proporców dziobowych i znaków dowódców oraz 
przeznaczenia niektórych pomieszczeń. Do niego należała także problematyka 
tłumaczenia na język polski różnych instrukcji marynarki brytyjskiej i wydawanie 
ich drukiem.

W późniejszym czasie z powodu zwiększenia się liczby okrętów, w 1942 r„ 
dla zdecentralizowania spraw załatwianych przez Kierownictwo Marynarki 
Wojennej, zostały utworzone na prawach dywizjonów nowe instytucje - Komenda 
Morska Północ w Greenock koło Glasgow i Komenda Morska Południe 
w Plymouth.
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Remonty niszczyciela „Garland” w latach 1940-1945

Tabela 2

Data rozpoczęcia i zakończenia remontu Czas trwania 
remontu Rezerwa

Od Do
13 października 1940 23 października 1940 10 dni -

Styczeń 1941 Marzec 1941 3 miesiące -

25 czerwca 1941 Wrzesień 1941 3 miesiące

26 października 1941 4 listopada 1941 10 dni -

3 grudnia 1941 9 grudnia 1941 6 dni -

6 lutego 1942 10 lutego 1942 4 dni -

9 marca 1942 4 maja 1942 1 miesiąc i 2 dni -

30 maja 1942 4 czerwca 1942 5 dni

8 lipca 1942 21 września 1942 2 miesiące i 15 dni -

3 listopada 1942 16 listopada 1942 13 dni -

28 maja 1943 3 września 1943 3 miesiące 8 dni Październik 1943

3 marca 1945 24 marca 1945 22 dni Czerwiec-lipiec 1945 1

Źródło: Wykaz, okresów remontu i rezerw okrętów, AIPMS, Zespół akt KMW. Referat 
Organizacyjno-Szkoleniowy, sygn. MAR.A. V.3/3.

Jak wynika z tabeli 2 „Garland” podczas służby pod biało-czerwoną 
banderą dość często był remontowany24. W roku 1940, przez 10 dni, od 13 
do 23 października; w 1941 r. - ponad pół roku, najpierw trzy miesiące od stycznia 
do marca, później znów przez trzy miesiące od 25 czerwca do września, 
następnie przez 10 dni od 26 października do 4 listopada oraz sześć dni od 3 
do 9 grudnia. Pięć razy stawał do remontu w 1942 r.: na cztery dni od 6 do 
10 lutego, na ponad miesiąc od 9 marca do 4 maja, na pięć dni od 30 maja do 
4 czerwca, na dwa i pół miesiąca od 8 lipca do 21 września i na prawie pół 
miesiąca od 3 do 16 listopada. W 1943 r. był w remoncie ponad trzy miesiące 
od 28 maja do 3 września i na koniec, w 1945 r. - 21 dni od 3 do 24 marca.

W okresie służby niszczyciela „Garland” w latach 1940-1945, w celu 
unowocześnienia okrętu wprowadzane były następujące zmiany. W październiku 
1940 r. w Her Majesty’s Dockyard Devonport zdjęto jeden rufowy aparat 
torpedowy, trał i windy trałowe oraz maszt rufowy, a na platformie aparatu 
torpedowego wstawiono 76 mm armatę przeciwlotniczą oraz zwiększono zapas 
bomb głębinowych do 60 sztuk i zainstalowano pierwszy aparat radarowy 
286M. W czerwcu roku następnego w stoczni Fairfield w Glasgow zdjęte 
zostało jedno 120 mm działo rufowe nr 4 oraz wyrzutnia bomb głębinowych na 

24 Wykaz okresów remontu i rezerw okrętów, AIPMS, KMW. Referat Organizacyjno-Szkoleniowy. 
sygn. MAR.A.V.3/3.
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pięć bomb i skrócono drugi komin o 2,13 m. Natomiast wstawiono dwie 
wyrzutnie bomb głębinowych na - dziewięć bomb każda, dwa miotacze bomb 
głębinowych na rufie, zwiększono zapas bomb głębinowych do 70 sztuk 
i zainstalowano kabel antymagnetyczny.

W marcu i kwietniu 1942 r. na stoczni w Middelsbrough wstawiono 
na pomost flagowy dwa pojedyncze 20 mm działka przeciwlotnicze Oerlikon, 
zamontowano radionamiernik krótkofalowy, zwiększono zapas bomb 
głębinowych do 100 sztuk, na pomoście bojowym wymieniono celowniki 
torpedowe na Mk III, wymieniono radar 286M na 286P (z obracalną anteną) 
wraz z 252, zainstalowano urządzenie do zwalczania min akustycznych i zdjęto 
dwa poczwórnie sprzężone 12,7 mm najcięższe karabiny maszynowe. Tego 
roku w lipcu i sierpniu na stoczni w Troon w miejsce najcięższych karabinów 
maszynowych wstawiono dwa pojedyncze 20 mm działka przeciwlotnicze 
Oerlikon, zainstalowano radar artyleryjski 285 na dalmierz, przestawiono dwa 
miotacze bomb głębinowych ze śródokręcia na rufę oraz dokonano napraw 
kadłuba po uszkodzeniach doznanych w konwoju do Rosji w maju tego roku.

Dużo poważnych zmian nastąpiło w 1943 r. Od czerwca do sierpnia 
w stoczni John Brown w Glasgow zdjęto 120 mm dziobowe działo nr 2, 
dalocelownik i dalmierz z radarem 285, 76 mm działo przeciwlotnicze 
ze śródokręcia, konżugator morski i przeciwlotniczy i 6I-centymetowy reflektor 
z pomostu rufowego oraz usunięto urządzenie odpalania hydraulicznego bomb 
głębinowych. Jednocześnie wstawiono na okręt zespolony wielotrzonowy 
miotacz bomb głębinowych Mk II Hedgehog na platformę działa nr 2, dwa 
pojedyncze 20 mm działka przeciwlotnicze Oerlikon na pomost rufowy, dwa 
51-centymetowe reflektory na pomost bojowy, radar 271 na miejsce 
dalocelownika wraz z radarem 242 i 253 oraz 251, wstawiono radar 291 
na miejsce radaru 286P, wymieniono azdyk 128 na 144Q, zainstalowano azdyk 
1478, zwiększono zapas bomb głębinowych do 120 sztuk, wymieniono jedną 
torpedę na bombę głębinową 907 kg, zainstalowano podwójną grzechotkę 
(Foxer Mk I) i dwie wyrzutnie rakiet oświetlających na dziale nr 3 oraz 
na pomoście flagowym, wymieniono miotacz bomb głębinowych na miotacz 
Mk IV wraz ze stojakami oraz zainstalowano izolację arktyczną wraz 
z dodatkowym ogrzewaniem elektrycznym i parowym.

W 1944 r. „Garland” przechodził naprawy w czerwcu na Malcie i w Neapolu 
oraz we wrześniu w Aleksandrii. Natomiast od stycznia do marca 1945 r. w Her 
Majesty’s Dockyard Devonport zmniejszono zapas bomb głębinowych do 
110 sztuk, zainstalowano pojedynczą grzechotkę (Unifoxer Mk II), wymieniono 
posiadane torpedy na torpedy Mk IX i 907 kg bombę głębinową na torpedę oraz 
zainstalowano radary: nawigacyjny QH i taktyczny Plan Position Indicator.

Ponadto przewidziane były jeszcze: zainstalowanie dziobowej wyrzutni 
bomb głębinowych - podwójnego Squida, zdjęcie zespolonego wielotrzonowego 
miotacza bomb głębinowych Mk II Hedgehog, przestawienie dziobowego 
działa nr 1 na platformę po miotaczu bomb głębinowych Hedgehog, wymiana 
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radaru 271 na 277 oraz niesprecyzowane zwiększenie uzbrojenia przeciwlotniczego 
bliskiego zasięgu.

Według dokumentu25 26 Admiralicji brytyjskiej, „Garland” od 3 maja 1940 r. 
do 8 maja 1945 r., należał do Polskiej Marynarki Wojennej, której okręty 
uczestniczyły w działaniach wojennych w latach 1939-1945 pod operacyjnym 
dowództwem Admiralicji. W 1941 r. brał udział w działalności Floty 
Śródziemnomorskiej i uczestniczył w eskortowaniu konwojów atlantyckich, 
w latach 1942-1944 - w osłonie konwojów do północnej Rosji i na Morzu 
Śródziemnym oraz w działaniach Home Fleet w 1945 r.

Szef KMW w rozkazie dziennym nr 51 z 19 września 1946 r., wydanym 
w związku ze zwrotem władzom brytyjskim okrętów wypożyczonych oraz 
oddaniem okrętów przybyłych w 1939 r. z Polski, o „Garlandzie”, zwracanym 
24 września, napisał: Spuszczamy banderę na ORP „Garland”, który był 
naszym od 3 maja 1940 r. Po służbie na Morzu Śródziemnym brał udział 
w październiku 1940 r. w bombardowaniu Cherbourga, był w 1941 r. w wyprawie 
na Spitzbergen, przeszedł ciężki konwój na Maltę. W 1942 r. ciężko się skrwawił 
przy konwoju niosącym pomoc Związkowi Sowieckiemu do Murmańska. 
Dziewięciokrotnie przebył Atlantyk, był w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych 
w osłonie konwojów. Dwukrotnie przechodził równik w osłonie konwojów, 
idących na południe. Do końca wojny przebył 217 000 mil morskich. Zatopił 
wespół z brytyjskim okrętem jeden okręt podwodny, jeden okręt podwodny 
uszkodził i prawdopodobnie zestrzelił dwa samoloty16.

„Garland” brał udział w 84 patrolach i operacjach, w ochronie 87 konwojów 
oceanicznych i 35 przybrzeżnych, 30 walkach z okrętami nawodnymi i 22 - 
z podwodnymi. Straty okrętu: 25 podoficerów i marynarzy podczas walk oraz 
oficer i podoficer zmyci z pokładu podczas sztormu. Rannych zostało 
5 oficerów oraz 32 podoficerów i marynarzy27.

Po zwróceniu go 24 września 1946 r. władzom Wielkiej Brytanii, nadal 
służył w Royal Navy do 1947 r., już jako HMS „Garland”. W 1947 r. został 
sprzedany Holandii i po przebudowie w 1949 r. wszedł w skład holenderskiej 
marynarki wojennej pod nazwą „Marnix”, najpierw jako szkolny okręt 
artyleryjski i obrony przeciw okrętom podwodnym, a od 1952 r. - fregata. 
W roku 1964 został spisany ze stanu floty i sprzedany na złom. W 1964 lub 
1968 r. został rozebrany w Antwerpii.

5 Wanda Troman, Udział polskich okrętów iv wojnie 1939-1945 według Admiralicji brytyjskiej, 
„Nasze Sygnały”. 1988 nr 184, s. 18-20.

26 Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, red. W. Krzyżanowski. A. Piechowiak, 
B. Wroński, Londyn 1968, s. 135.

27 S. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej. Album planów, Albany 1981, s. 82.
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Kmdr por. mgr inż. Jerzy ŁUBKOWSKI

NAJWIĘKSZE DNI CHWAŁY ORP „BURZA” 
W DZIAŁANIACH W DRUGIEJ 

WOJNIE ŚWIATOWEJ 
(służba w latach 1942-1944)

ORP „Burza” był drugim niszczycielem zakupionym przez Polską 
Marynarkę Wojenną w dwudziestoleciu międzywojennym. Okręt 

zbudowany został w latach 1926-1932 we francuskiej stoczni Chantiers Navals 
Francais i przesłużył pod biało-czerwoną banderą ponad 44 lata1.

W latach drugiej wojny światowej ORP „Burza” operował na wielu 
akwenach świata obejmujących wody europejskie, afrykańskie i północnoamerykańskie. 
Przebył łącznie 98000 mil morskich, uczestniczył w 45 patrolach, 19 konwojach 
oceanicznych i 25 konwojach przybrzeżnych. W wyniku przeprowadzonych 
akcji bojowych i stoczonych walk z wrogiem na konto „Burzy” zalicza się 
zniszczenie jednego okrętu podwodnego na pewno i drugiego prawdopodobnie 
oraz uszkodzenie dwóch innych. W walce z samolotami polski niszczyciel 
zestrzelił łącznie 4 samoloty wroga (2 na pewno i 2 prawdopodobnie).

Podczas wojny ORP „Burza” spędził na morzu 40 miesięcy, a 23 miesiące 
przebywał na remontach w brytyjskich stoczniach. Uwzględniając zatem 
przysparzający ciągłych kłopotów stan techniczny niszczyciela, oraz nieszczęśliwe 
awarie i uszkodzenia w walce, należy stwierdzić, że było to i tak bardzo 
intensywne eksploatowanie wysłużonego okrętu. Największe dni chwały ORP 
„Burza” odnotował w latach 1942-1944 r.

Powrót „Burzy” na atlantyckie szlaki

Na początku 1942 roku ORP „Burza” ciągle wykonywał zadania w ramach 
Irish Sea Escort Force, jednakże coraz więcej jego urządzeń, uzbrojenia 
i innych elementów konstrukcyjnych sprawiało poważne kłopoty załodze 
i w związku z tym niezbędny był gruntowny remont, aby umożliwić 

1 Po raz pierwszy polską banderę na ORP „Burza” podniesiono 10 sierpnia 1932 r., a po raz 
ostatni spuszczono ją 28 czerwca 1976 r.
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sfatygowanemu kontrtorpedowcowi dalszą służbę w składzie zespołów bojowych. 
Podjęto zatem decyzję o skierowaniu go do stoczni.

Nim jednak to się stało Admiralicja Brytyjska zaproponowała Kierownictwu 
Marynarki Wojennej wykorzystanie „Burzy” jako brandera2 do akcji zniszczenia 
jednego z największych ówczesnych suchych doków używanych przez Niemców 
w podbitej Francji.

Dok ten o nazwie „Normandie” znajdował się w porcie Saint-Nazaire 
i był w stanie przyjmować nawet największe okręty liniowe, łącznie z „Tirpitzem”, 
który rozmiarami przewyższał nawet zatopionego w maju 1941 roku „Bismarcka”3.

Zdaniem Brytyjczyków ewentualne wykorzystanie „Burzy” jako brandera 
wynikało z faktu, że była to jednostka produkcji francuskiej, do której coraz 
częściej brakowało części zamiennych, wykazywała się przy tym dużą 
awaryjnością! była już w „średnim” wieku, nie rokującym na zbyt długą służbę. 
Jednakże, aby użyć „Burzy” do zniszczenia doku „Normandie” Admiralicja 
potrzebowała zgody strony polskiej, gdyż był to okręt stanowiący własność 
rządu RP.

Kierownictwo MW nie było zachwycone tą propozycją, gdyż zdecydowanie 
osłabiłoby to stan posiadania polskiej marynarki, albowiem większość okrętów, 
którymi dysponowała w czasie działań wojennych, miało zostać zwrócone 
Royal Navy po ich zakończeniu, zgodnie z protokółem podpisanym 3 grudnia 
1940 roku. „Burza” natomiast była jednym z dwóch niszczycieli, których 
protokół ten nie dotyczył.

Ostatecznie szef Kierownictwa MW wiceadmirał J. Świrski, po przeprowadzeniu 
w dniu 19 stycznia 1942 roku inspekcji na stacjonujących w Greenock polskich 
kontrtorpedowcach,4 nie wyraził zgody na użycie „Burzy” jako brandera i w wyniku 
tego okręt został skierowany 2 lutego 1942 roku do Portsmouth w celu 
przeprowadzenia kapitalnego remontu. Do akcji zniszczenia „Normandie” 
wykorzystano natomiast zbudowanego jeszcze w latach pierwszej wojny światowej 
eks-amerykańskiego niszczyciela „Campbeltown”.

Kolejny remont ORP „Burza” był najdłuższym w jej dziejach, bo trwał 
od 19 lutego, aż do 14 września 1942 roku, tj. prawie siedem miesięcy. W tym 
czasie dokonano gruntownej konserwacji kadłuba i pozostałych elementów 
konstrukcyjnych okrętu, przejrzano i wyremontowano szereg urządzeń, dokonano 
zasadniczych zmian w uzbrojeniu. Zgodnie bowiem z nową koncepcją służby 
„Burza” miała powrócić do akcji konwojowych na Atlantyku.

W ramach modernizacji uzbrojenia „Burzy” zdjęto z niej dwa działa artylerii 
głównej kal. 130 mm. W miejsce wieży nr 1 zainstalowano najnowocześniejszy 
ówczesny brytyjski system do zwalczania okrętów podwodnych tzw. hedgehog'a 

’ Brander - okręt wyładowany materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi, przeznaczony 
do staranowania jednostek wrogich oraz zniszczenia ich poprzez detonację ładunków lub 
podpalenie materiałów łatwopalnych.

3 „Tirpitz” miał długość 251 m i pełna wyporność 52 600 ton.
” S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, tom 3, Albany 1990, s. 11.
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czyli jeża, który mógł jednocześnie miotać 24 pociski głębinowe na odległość 
około 180 m i to przed dziób okrętu. Pociski z jeża detonowały w wodzie tylko 
w przypadku natrafienia na kadłub okrętu. Z jednej strony stanowiło to ich 
zaletę, gdyż dawało natychmiastową informację o skuteczności ataku, z drugiej 
natomiast nie stanowiły zagrożenia dla U-boota takiego jak bomby głębinowe, 
które mogły zniszczyć go lub uszkodzić detonując nawet w odległości 25 m. 
Niewątpliwie jednak „pokrycie” pociskami pewnej powierzchni zwiększało 
prawdopodobieństwo bezpośredniego trafienia ściganego okrętu podwodnego 
w porównaniu do obkładania go bombami z miotaczy, czy nawet serii bomb 
zrzucanych ze zrzutni rufowych.

Hedgehog był w 1942 roku tak tajnym typem uzbrojenia, że jego 
montowanie na „Burzy” odbywało się pod namiotem płóciennym, pomimo że 
okręt znajdował się na terenie pilnie strzeżonej stoczni. Poszczególne części 
jeża dostarczano w oddzielnych skrzyniach, a załoga nie była informowana 
o ich przeznaczeniu5.

W celu poprawienia możliwości obrony „Burzy” przed atakami z powietrza 
w miejsce wieży nr 3, na nadbudówce rufowej, zainstalowano czterolufową 
armatę kal. 40 mm czyli słynnego pom-poma, który w tym czasie stanowił 
główne uzbrojenie przeciwlotnicze wielu kontrtorpedowców i krążowników. 
Z kolei w miejsce zdemontowanych, często zacinających się działek Vickers'a 
oraz nkm-ów postawiono cztery pojedyncze działka kal. 20 mm typu Oerlikon, 
z których dwa znajdowały się na nadbudówce dziobowej, a dwa na śródokręciu. 
Te nowe elementy uzbrojenia „Burzy”, w połączeniu z wcześniej zainstalowaną 
armatą kal. 76 mm tworzyły rzeczywiście sprawny i silny system obrony 
przeciwlotniczej okrętu.

Tabela 1

Charakterystyka działka kal. 40 mm

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Działka automatyczne typu pom-pom stanowiły w czasie wojny uzbrojenie większości 
polskich niszczycieli oraz obydwu krążowników. Produkowano je na różnych odmianach 
podstaw. Lufy chłodzone były wodą, a odpalanie pocisków było ręczne lub elektryczne

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

- liczba luf
- kaliber
- długość lufy
- zasięg skuteczny
- szybkostrzelność
- całkowita waga działa wraz z podstawą
- średnica maksymalna

-4
- 40 mm
- 157 cm
- 3,500 m
- 100 pocisków na minutę
- 11,175 kg
- 244 cm

Źródło: S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946, Warszawa 1996, s. 99.

5 L Pertek, ORP „Burza". Warszawa 1992, s. 103.
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W dziale broni podwodnej na „Burzy” wymieniono dwa stare miotacze 
bomb głębinowych oraz dostawiono dwa dalsze tak, że okręt posiadał ich teraz 
łącznie cztery. Jednocześnie przedłużono zrzutnie bomb głębinowych, co 
pozwalało na zwiększenie zapasów bomb, znajdujących się bezpośrednio na 
pokładzie głównym. Dokonano również wymiany aparatów torpedowych 
zastępując stare francuskie kal. 550 mm nowymi brytyjskimi kal. 533 mm. 
W końcowym etapie remontu na okręcie zainstalowano radar nawigacyjny 
typu 271S. 6.

Tabela 2

Charakterystyka działka kal. 20 mm typu Oerlikon

Źródło: S. M. Piaskowski. Okręty Rzeczypospolitej..., Warszawa 1996, s. 98.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Działko automatyczne Oerlikon kalibru 20 milimetrów zostało skonstruowane w Szwajcarii 
jako broń przeciwlotnicza. Od 1940 roku produkowane było także w Wielkiej Brytanii, na 
podstawie licencji zakupionej tuż przed II wojną światową. Masowo rozpoczęto wytwarzać je 
jednak dopiero w Stanach Zjednoczonych. Oerlikony produkcji angielskiej i amerykańskiej 
stosowano przede wszystkim jako uzbrojenie okrętowe. Ze względu na swą prostą obsługę 
były one najpopularniejszą bronią przeciwlotniczą małego kalibru aż do roku 1944

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

- długość lufy
- kaliber
- liczba gwintów w lufie (prawoskrętnych)
- szybkostrzelność:
- donośność maksymalna przy < podn. 45°
- zasięg skuteczny
- pionowy kąt ostrzału
- poziomy kąt ostrzału
- średnica wolnej przestrzeni potrzebnej 

do obracania działka
- długość działka od tylców do wylotu lufy 
- waga działka całkowita bez podstawy
- waga podstawy typu Mark 1/ II AZ III A
- pojemność magazynka
- normalne wyposażenie w magazynki
- waga naboju

- 140 cm
- 20 mm
- 9
- 465-480 pocisków na minutę,
-5715 m
- 1200 m
-75°
-360°
- 3,05 m

- 2,44 m
- 78,5 kg
- 508/520/520 kg
- 60 naboi
- 8 szt.
- 0,241 kg7

W czasie, gdy okręt przechodził generalny remont, w jego załodze 
nastąpiły również poważne zmiany. Jeszcze w ostatnim dniu stycznia na 
ORP „Piorun” przeniesieni zostali I mechanik kpt. mar. L. Szmidt i oficer broni 
podwodnej por. mar. Z. Węglarz. Natomiast 20 lipca 1942 roku dowódcą 
kontrtorpedowca mianowany został, na podstawie zarządzenia personalnego 
szefa KMW nr 5/Tj, kpt. mar. Franciszek Pitułko, który na to stanowisko 

S. M. Piaskowski, Kroniki..., s. 13.
' Archiwum Muzeum MW, Opis działka 20 mm Oerlikon. Gdynia 1945, s. 1.
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przybył prosto z ORP „Piorun”. „Burza” była dla niego pierwszym okrętem, 
na którym miał dowodzić, w związku z tym, bezpośrednio po nominacji, 
skierowany został na kurs taktyki w Liverpoolu.

W dziesięć dni po dowódcy wyznaczony został także jego nowy zastępca. 
Był nim kpt. mar. Włodzimierz Łoskoczyński, dawny oficer sygnałowy 
„Burzy”, który tak jak kpt. mar. F. Pitułko ostatnie miesiące służby przed 
nominacją spędził na „Piorunie”.

Po tych najważniejszych dla okrętu zmianach nastąpiły kolejne, wskutek 
czego ze „starej” załogi „Burzy” nie pozostał prawie nikt. Większość funkcji 
oficerskich powierzono młodym podporucznikom, którzy stopnie te uzyskali 
zaledwie rok wcześniej. Jedynie wśród kadry podoficerskiej pozostało kilku 
starszych i bardziej doświadczonych, zajmujących się szkoleniem nowo 
przybywających na okręt marynarzy.

6 sierpnia z kursu w Liverpoolu powrócił kpt. mar. F. Pitułko i przystąpił 
do wykonywania obowiązków dowódcy. Na oficera łącznikowego Admiralicja 
Brytyjska przydzieliła mu por. L. Armstronga. Głównym zadaniem stało się 
teraz zgranie załogi w jeden sprawny organizm. Najpierw jednak 14 września 
1942 roku „Burza” opuściła suchy dok w Portsmouth i pobrawszy paliwo 
i wodę udała się na fumigację i deratyzację pomieszczeń.

Obsada oficerska załogi ORP „Burza” w sierpniu 1942 roku

Tabela 3

Lp. Stopień Nazwisko i imię Funkcja

1 kpt. mar. Pitułko Franciszek dowódca okrętu
2 kpt. mar. Łoskoczyński Włodzimierz zastępca dowódcy okrętu
3 por. mar. Szabunia Wiktor I oficer artylerii
4 ppor. mar. Pilarz Adam II oficer artylerii
5 ppor. mar. Wasilewski Mieczysław I oficer broni podwodnej
6 vacat II oficer broni podwodnej
7 ppor. mar. Pawłowicz Jerzy oficer sygnałowy (p.o.)
8 ppor. mar. Olszowski Stanisław oficer nawigacyjny (p.o.)
9 kpt. mar. Rydzewski Franciszek I oficer mechanik
10 ppor. mar. Erlich Juliusz8 11 oficer mechanik
11 por. mar. Chojnowski Józef komisarz (kwatermistrz)
12 ppor. rez. Tukanowicz Stanisław lekarz okrętowy

Źródło: S. M. Piaskowski, Kontrtorpedowce „Wicher" i „Burza”, Albanyl984, s. 42.

Przez kolejne dwa tygodnie „Burza” przechodziła klasyczne próby 
stoczniowe, a załoga intensywnie ćwiczyła wykonywanie alarmów okrętowych. 
W międzyczasie dokonano również demagnetyzacji okrętu, gdyż zagrożenie 
ze strony niemieckich min magnetycznych było bardzo poważne, zwłaszcza 
w pływaniu kabotażowym.

8 6 listopada 1942 r. ppor. mar. J. Erlicha zastąpi! na stanowisku ppor. mar. Przemysław Wesołowski.
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30 września 1942 roku na niszczyciel załadowano amunicję do artylerii 
głównej i przeciwlotniczej, bomby głębinowe oraz ładunki głębinowe 
do hedgehog'a. Uzupełniono też zapasy wody, paliwa i żywności, po czym 
11 października „Burza” wyruszyła w rejs do bazy w Greenock, gdzie znajdował 
się ośrodek szkoleniowy Royal Navy. Tutaj, w ciągu miesiąca, załoga okrętu 
miała przejść ostateczny cykl przygotowań do służby konwojowej, do której 
przeznaczono niszczyciel po ośmioipółmiesięcznym remoncie.

Decyzja o skierowaniu „Burzy” do służby konwojowej na Atlantyku 
podyktowana była faktem prowadzenia wojny totalnej przez niemieckie U-booty, 
w wyniku której sytuacja alianckiej żeglugi była bardzo tragiczna i każda 
jednostka eskortowa liczona była w tym czasie prawie na wagę złota.

Rankiem 15 października „Burza” dotarła do zatoki Clyde, a w kilka 
godzin potem zacumowała do burty tankowca na redzie Greenock, zwanej Taił 
of the Bank9. Załoga niszczyciela z ogromną radością spostrzegła, że nieopodal 
cumuje również ORP „Błyskawica” i w związku z tym zrodziły się nadzieje 
na ponowne współdziałanie polskich okrętów w jednym zespole. Niestety 
„Błyskawica” krótko potem skierowana została do działań na Morzu Śródziemnym, 
a załoga „Burzy” rozpoczęła szkolenie z zakresu ochrony statków transportowych 
na długich szlakach komunikacyjnych.

Centrum szkolenia grup eskortowych w Greeenock mieściło się na okręcie - 
bazie HMS „Sandhurst”, gdzie załoga „Burzy” zdobywała dodatkowe wiadomości 
o zasadach eskortowania konwojów i zwalczania „wilczych stad” złożonych 
z U-bootów. Szkolenie teoretyczne było popierane praktykami, w czasie których 
polski niszczyciel eskortował na krótkich trasach przybrzeżnych samotne statki 
poruszające się między portami Wielkiej Brytanii i Irlandii10. Do najważniejszych 
ćwiczeń taktycznych należały jednak ataki na okręt podwodny wykonywane we 
współdziałaniu z angielskimi okrętami podwodnymi. Najczęściej realizowano je 
w rejonie Moville w Irlandii Północnej, gdzie umiejętnościami swoimi mógł się 
wykazać oficer sygnałowy ppor. mar. Jerzy Pawłowicz, któremu podlegała 
obsługa asdicu. Dzięki danym, jakie dostarczali oni na pomost bojowy, niemal 
wszystkie ćwiczebne ataki kończyły się sukcesem, bo po wrzuceniu do wody 
granatów imitujących bomby głębinowe „ścigane” okręty podwodne wystrzeliwały 
żółte boje, co miało oznaczać, iż uznawały skuteczność ataku „Burzy”.

10 listopada 1942 roku „Burza” powróciła do Greenock z krótkiego rejsu 
eskortowego do Lough Foyle. Natychmiast uzupełniono na niej zapasy i odbyto 
strzelania próbne z artylerii głównej, po czym dowódca okrętu otrzymał rozkaz 
dołączenia „Burzy” do eskorty konwoju idącego na drugą stronę Atlantyku. 
Po bardzo długiej przerwie najstarszy wówczas polski niszczyciel ponownie 
powrócił do bojowej służby.

9 J. Pertek, ORP „Burza"..., s. 105.
10 ORP „Burza” podczas szkolenia załogi w Greenock brała udział m.in. w eskortowaniu z Anglii 

do Irlandii m/s „Empire Dolphin” oraz s/s „Julianna” idącego na spotkanie transatlantyckiego 
konwoju, ibidem, s. 106-107.
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Czas, w jakim „Burza” ponownie została włączona do służby konwojowej 
był bardzo znamienny dla dotychczasowego przebiegu działań na morzu. 
W listopadzie bowiem flota handlowa aliantów poniosła jedne z największych 
strat w tonażu, jakie odnotowano w historii całej wojny. Ponad 80 statków 
o łącznej wyporności blisko 500000 ton zatopionych zostało przez U-booty 
i to tylko na atlantyckich trasach.

Do zwalczania statków płynących w konwojach Niemcy wprowadzili 
torpedy nowego rodzaju tzw. Flachenabsuchende Torpedos (FAT), które dzięki 
dodatkowemu urządzeniu nastawianemu bezpośrednio przed odpaleniem, 
samoczynnie zaczynały poruszać się ruchem zygzakowatym, co umożliwiało 
trafienie jednostek skupionych w konwoju praktycznie bez celowania11. 
Dodatkowo od połowy roku wzrosła zdecydowanie autonomiczność U-bootów 
czyhających na swe ofiary na Atlantyku, poprzez wprowadzenie do służby 
w Krigsmarine podwodnych okrętów zaopatrzeniowych.

Grupy niemieckich U-bootów, zgodnie z taktyką Rudel-Taktik12, 
opracowaną przez sztab admirała Karla Dónitza, śledziły i atakowały alianckie 
konwoje, już nie pojedynczo jak to było na początku wojny, ale zespołowo. 
Zmienił się także teren „polowania”: U-booty nie wypatrywały wyłącznie celów 
na wodach podejściowych do Europy, ale atakowały konwoje niemal 
na przestrzeni całego Oceanu Atlantyckiego, począwszy od wybrzeży Ameryki, 
której porty stanowiły główne źródło zaopatrzeniowe dla aliantów walczących 
na Starym Kontynencie.

W ramach przeciwdziałania taktyce „wilczych stad” alianci wprowadzili 
zasadę eskortowania konwojów przez całą trasę, od portów europejskich, aż do 
Stanów Zjednoczonych i odwrotnie. W tym celu na oceanie została wyznaczona 
umowna linia dzieląca go na dwie części: wschodnią, w której dowodzenie 
operacyjne sprawowała Admiralicja Brytyjska i zachodnią, podległą operacyjnie 
Marynarce Wojennej Stanów USA. Granica ta zwana była Change of 
Operational Control Linę13, którą od pierwszych liter zwano popularnie Chop- 
-Line, czyli linią tasaka.

Wyruszając w listopadzie 1942 roku w swój pierwszy rejs na drugą 
stronę Atlantyku, „Burza” znalazła się w eskorcie konwoju B-3, która składała 
się oprócz niej z dwóch okrętów brytyjskich i trzech norweskich. Liderem 
zespołu był brytyjski niszczyciel HMS „Towy” pod dowództwem komandora 
Evansa14.

Sztormowa pogoda, która od początku towarzyszyła konwojowi, mocno 
dawała się we znaki zarówno statkom, jak i okrętom. Na „Burzy”, mimo że była 
świeżo po remoncie, zaczęły występować drobne usterki, ale nie miały one 
istotnego znaczenia dla całości funkcjonowania niszczyciela. Gorzej było z jej 

11 J. Piekałkiewicz, Wojna na morzu 1939-1945, Łódź 2002, s. 240.
12 Taktyka wilczej watahy (niem.).
13 Linia zmiany kontroli operacyjnej (ang.).
14 M. Wasilewski, Ostatni wojenny dowódca „Burzy", „Nasze Sygnały”. 1982 nr 149, s. 25.
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dzielnością morską, gdyż zbudowana z przeznaczeniem na Bałtyk, doznawała 
mocnych przechyłów, a ciągłe sztormowanie spowodowało, że już po dwóch 
dniach zapasy paliwa spadły poniżej przewidywań i dowódca okrętu 
zdecydował się na bardzo trudny manewr pobrania mazutu na pełnym oceanie 
z idącego w konwoju tankowca. Tym bardziej, że „ubytki” w tonażu na „Burzy” 
szybciej niż na innych okrętach niekorzystnie zmieniały jej wysokość 
metacentryczną13 * 15 i zagrażały utrzymaniu stateczności przy dużych przechyłach.

Manewr podejścia i podania węża na tankowiec, mimo wysokiej fali, 
udał się kmdr. ppor. F. Pitułce doskonale, ale utrzymanie się obydwu jednostek 
burta w burtę nie mogło trwać długo. Z tego powodu do zbiorników „Burzy” 
przetoczono zaledwie 30 ton paliwa. Tankowanie powtórzono, gdy pogoda 
uległa lekkiej poprawie i oceaniczna fala nieco siadła. Jednak i tym razem tylko 
niewielka ilość paliwa, około 20 ton, została dostarczona na okręt.

Obydwa tankowania zwiększyły jednak autonomiczność „Burzy” o 3-4 dni, 
co w połączeniu z tymi zapasami, które były jeszcze w zbiornikach pozwalały 
niszczycielowi na osiągnięcie celu.

Szalejący sztorm spowolnił przejście konwoju na drugą stronę Atlantyku, 
ale jednocześnie zabezpieczył go przed atakami U-bootów, które pojawiły się 
dopiero przy samych wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. Statki przekazano już 
jednak pod eskortę niszczycieli amerykańskich, a grupa konwojowa po dziesięciu 
dniach zmagania się z oceanem skierowała się do bazy w Argentii, położonej 
w głębokim fiordzie w Nowej Funlandii.

Po zacumowaniu w porcie Amerykanie bardzo troskliwie zajęli się 
polskim niszczycielem. Ekipa remontowa z okrętu - bazy USS „Prairie” 
naprawiła uszkodzenia spowodowane sztormem, a załoga zapewniła rozrywkę 
Polakom, podejmując ich w messach na przyjęciach i organizując na pokładzie 
występy hollywooodzkich artystów16. Amerykanie najwięcej troski wykazywali 
w stosunku do szczególnego członka załogi „Burzy”, jakim był szczeniak 
o imieniu Pimpuś. Piesek zaokrętowany został na niszczyciel jeszcze w Szkocji 
i podobnie jak ludzie, ciężko zniósł trudy rejsu. Teraz nadrabiał to fasując 
od Amerykanów całe sterty smakołyków17. Sztormowe dni „odreagowywała” 
również cała załoga. W czasie przejścia morzem warunki bytowania na okręcie 
były dalekie od zadowalających. W pomieszczeniach marynarskich panowała 
ciasnota i niektórzy z marynarzy musieli spać na zwojach cum lub bezpośrednio 
na pokładach. Ze względu na potrzebę oszczędzania paliwa cały okręt był słabo 
ogrzewany. Posiłki były monotonne i nie najwykwintniejsze.

Postój w bazie w Argentii miał dać załodze „Burzy” upragniony odpoczynek, 
ale i tu dopadły ją listopadowe sztormy. Pierwszy z nich pozrywał cumy i dopiero 

13 Wysokość metacentryczna - w teorii okrętu jest to odległość pozornego środka obrotu
jednostki pływającej w czasie przechyłu od środka ciężkości. Wysokość metacentryczna jest
podstawową wielkością określającą stateczność początkowąstatku.

‘6 J. Pertek, ORP „Burza".... s. 112-113.
" M. Wasilewski, Ostatni wojenny dowódca..., s. 25.
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dostarczone nowe, grubsze z „Prairie” wraz z gumowymi odbijaczami właściwie 
zabezpieczyły okręt. Kolejny, 30 listopada, kiedy „Burza” szykowała się 
do wyjścia z portu, spowodował uszkodzenie kluzy i utratę kotwicy w trakcie 
pobierania paliwa z tankowca.

Prowizoryczna naprawa na niewiele się zdała, bo gdy niszczyciel ledwo 
znalazł się na oceanie fala dokończyła zniszczenia i woda zalała forpik. W tej 
sytuacji wzmocniono pierwszą grodź rozpornicami, a dowódca skierował 
„Burzę” do portu Saint Johns, leżącego po przeciwnej stronie zatoki Placentia, 
niż baza w Argentii.

Postój „Burzy” w porcie Saint Johns trwał dwa dni. Miejscowa ekipa 
warsztatowa naprawiła uszkodzony dziób i 3 grudnia okręt wyruszył w rejs 
powrotny do Anglii, tym razem w eskorcie B-6 konwoju HX-217. Konwój ten 
składał się z czterech grup statków o łącznej liczbie 33 i grupy okrętów.

Pierwsza z nich wyszła z portu w Norfolku i połączyła się 28 listopada 
z drugą grupą, która wypłynęła z Nowego Jorku. Statki, idące początkowo 
kursem na NE, osłaniane były przez amerykańskie niszczyciele i lotnictwo, 
więc rejs przebiegał pomyślnie. Na wysokości Halifaxu, 3 grudnia 1942 roku 
dołączyły do nich jednostki, które wyszły z Argentii oraz zespół eskortowy B-6, 
który zluzował osłonę amerykańską.

Flagowym okrętem osłony był brytyjski niszczyciel HMS „Famę”, którym 
dowodził kmdr por. Ralph Heathcote. „Burza” została mu podporządkowana 
w związku z faktem, iż drugi niszczyciel ze stałego zespołu B-6, HMS „Yiscount” 
stał jeszcze w stoczni w remoncie po wcześniejszym staranowaniu „U-619”. 
Resztę eskorty stanowiły cztery korwety: trzy norweskie („Rosę”, „Eglantine” 
i „Potentilla”) i jedna brytyjska („Verwain”)ls.

W konwoju HX-217 ORP „Burza” otrzymał pozycję na lewym skrzydle. 
Cały czas statkom i okrętom towarzyszyła eskorta powietrzna złożona 
z samolotów dalekiego zasięgu. Dopiero chwilowe pogorszenie pogody pozbawiło 
konwój osłony lotnictwa. Ten sam sztorm przeszkodził zapewne także U-bootom, 
które przez cztery dni nie atakowały HX-217. Dowódca zespołu kmdr por. Ralph 
Heathcote otrzymywał jednak stale meldunki z informacjami o dużej koncentracji 
niemieckich okrętów podwodnych na trasie przejścia konwoju. Na podstawie 
namierzania rozmów radiowych prowadzonych przez Niemców doliczono się 
ich aż 22. Na dodatek sztormowa pogoda rozproszyła idące w konwoju statki, 
które trzeba było ponownie zebrać w jeden zespół. Zadanie to powierzone 
zostało m.in. „Burzy”, której dowódca wykazał się niespodziewanie „pasterskim” 
instynktem i szybko wskazał pogubionym jednostkom drogę do konwoju.

Z kolei śledzące konwój HX-217 U-booty, dla odmiany, czyniły to 
wyjątkowo mało skutecznie, wchodząc sobie wzajemnie w drogę, co znów 
odwlekło na pewien czas atak na grupę B-6 i osłaniane przez nie statki.

18 J. Pertek. ORP „Burza”..., s. 116.
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Pierwszy kontakt z okrętem podwodnym, wzrokowy i poprzez asdic, 
nawiązany został 6 grudnia przed południem. Uczynili to marynarze z „Burzy”. 
Nim jednak doszło do ataku U-boot zanurzył się i kontakt został stracony. 
W związku z tym kmdr por. R. Heathcote- zarządził dwukrotnie zmianę kursu, 
aby zmylić ewentualną pogoń. Manewr ten przyniósł skutek, bo ponowną 
obecność U-bootów zauważono dopiero następnego dnia wieczorem. Tym 
razem sygnał przyszedł z prawoskrzydłowej korwety, która następnie wykonała 
atak za pomocą bomb głębinowych.

Obecność wilczego stada wokół konwoju wykryły także pozostałe okręty 
eskorty, w tym i ORP „Burza”. Kontrtorpedowiec natychmiast ruszył do ataku, 
a dostrzeżony przez obserwatorów w gęstniejących ciemnościach U-boot 
wykonał alarmowe zanurzenie. Sytuację tą tak opisał ówczesny oficer broni 
podwodnej por. mar. Mieczysław Wasilewski:
Nieprzyjaciel musiał również zauważyć bliskość trzykominowego eskortera, bo 
zaczął się gwałtownie zanurzać. Odległość 2000 jardów. Azdyk otrzymał po 
chwili „kryształowe” echo. Operator podał namiar i chyba tylko dla formy 
rozpoznając je jako „okręt podwodny” z ważnym komentarzem „echo przesuwa 
się w lewo!” Nowe poprawki kursu i ilość obrotów przez dowódcę. Radar 
wzywa pomost. 3 małe echa widoczne na ekranie przed dziobem, odległość 
8000 jardów. Oficer wachtowy z „alarmu okręt podwodny” bierze szybko 
namiar na echa i melduje dowódcy, że są one w luce pomiędzy „Burzą” 
i „Famę”19.

Nawiązawszy stały kontakt z U-bootem poprzez asdic, dowódca „Burzy” 
zdecydował się na wyjście z eskorty konwoju oraz na wykonanie ataku, o czym 
powiadomił przez radio lidera. Ponieważ namiar na nieprzyjaciela był stały, 
co oznaczało, że kursy obydwu okrętów - nawodnego i podwodnego przetną 
się, kmdr ppor. F. Pitułko polecił przygotować bomby na zrzutniach rufowych 
i miotaczach burtowych do tzw. ataku dwuwarstwowego, co oznaczało, że 
w serii 10 bomb przygotowanych do zrzutu połowa miała nastawione zapalniki 
ciśnieniowe na 50 stóp, a druga połowa na 100 stóp. Seria detonacji na różnych 
głębokościach dawała bowiem większe prawdopodobieństwo trafienia U-boota, 
a przynajmniej uszkodzenia go ciśnieniem 500 ton na cal kwadratowy, które 
działało niczym potężne kleszcze.

Rzucanie dużej liczby bomb jednocześnie również zwiększało prawdo
podobieństwo zniszczenia atakowanego okrętu podwodnego, ale miało to także 
i ujemną stronę: szybko zubożało zapasy bomb zgromadzonych na okręcie, 
a walka z U-bootami trwała na ogół przez wiele dni i w konsekwencji mogło 
to spowodować, że nim konwój dotrze do celu eskorcie zabraknie środków 
do walki.

Wykonawszy atak na U-boota „Burza” natychmiast musiała powrócić 
na swoje miejsce w szyku eskorty, gdyż HMS „Famę” także nawiązał kontakt 

14 M. Wasilewski, Ostatni wojenny dowódca..., s. 26.
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z okrętami podwodnymi i również opuścił swoją pozycję w celu wykonania 
ataku. Zadaniem osłony było bowiem utrzymanie U-bootów jak najdalej 
od konwojowanych statków, aby nie dopuścić ich na odległość strzału 
torpedowego, ale jednocześnie stałe podążanie za idącym naprzód zespołem, 
gdyż 6 jednostek osłony mogło szybko zaangażować się w pojedynki 
z okrętami czterokrotnie liczniejszego przeciwnika i tym samym pozostawić 
eskortowane statki na pastwę pozostałych U-bootów.

Wracając na swoje miejsce w szyku „Burza” ponownie nawiązała kontakt 
z wrogiem i to idącym w wynurzeniu. Tym razem dowódca zdecydował się 
na atak torpedowy. Nim jednak do niego doszło U-boot wykonał alarmowe 
zanurzenie. Polscy marynarze próbowali dosięgnąć go jeszcze salwą z działa, 
ale trafienia nie uzyskali. Efektów nie przyniósł również atak pięcioma 
bombami głębinowymi, który z założenia był tylko atakiem odstraszającym.20

Atakując konwój HX-17 U-booty przez cały dzień 7 grudnia 1942 roku 
nie uzyskały żadnego rezultatu, mimo swojej tak zdecydowanej przewagi. 
Doznały one nawet straty, gdyż w ciemnościach doszło do zderzenia „U-221” 
z „U-254”, który został poważnie uszkodzony i dnia następnego „dobity” bombą 
lotniczą z „Liberatora” 120 eskadry. Dopiero o godzinie 01.35 dnia następnego 
ofiarą wilczej watahy padł angielski zbiornikowiec „Empire Spencer” o wyporności 
8200 BRT, który po storpedowaniu poszedł na dno21.

Rankiem konwój wszedł w zasięg lotnictwa dalekiego zasięgu z Coastal 
Command, stacjonującego w Islandii. To znacznie wsparło siły osłaniające 
konwój. Korzystając z chwili oddechu eskortowce poczęły uzupełniać paliwo 
z tankowca. Jako pierwsza dokonała tego „Burza” pobierając około 100 ton 
mazutu.

U-booty ponowiły atak na konwój HX-217 9 grudnia. W jego wyniku 
storpedowany został transportowiec z amunicją „Charles L M”. Zła pogoda 
na kilka godzin przerwała ataki Niemców, których obecność ponownie wykryto 
dopiero wieczorem. Między innymi około godz. 22.00 spotkanie z U-bootem 
odnotowała „Burza”.

Nieprzyjaciel wykryty został na powierzchni zaledwie pół mili przed 
dziobem polskiego niszczyciela. Kmdr ppor. F. Pitułko nie miał wątpliwości, 
że zamiast strzelać do niego najlepiej będzie jeśli dokona staranowania U-boota. 
Nim jednak „Burza” nabrała pełnej prędkości Niemcy wykonali, jak zwykle, 
mistrzowski manewr alarmowego zanurzenia. W tej sytuacji nastąpił atak 
bombami głębinowymi, po detonacji których dał się słyszeć inny wybuch 
podwodny. Kmdr ppor. F. Pitułko był pewny, że U-boot został zniszczony. 
Admiralicja brytyjska odnotowała ten fakt jako zatopienie prawdopodobne.

11 grudnia nad konwojem HX-217 „patronat” objęły samoloty z baz 
w Irlandii Północnej. Było to niezwykle ważne, gdyż na niszczycielach i korwetach 

“0 M. Wasilewski. Trójkąt strzału, „Nasze Sygnały”, nr 101, s. 19.
21 J. Pertck, ORP „Burza"..., s. 115-123.
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z eskorty zapasy bomb głębinowych praktycznie zostały wyczerpane. Na szczęście 
z walki zrezygnowały U-booty, które zniechęcone słabymi wynikami ataków 
torpedowych wycofały się w stronę własnych baz lub na otwarty ocean. W trzy 
dni potem konwój HX-217 wpłynął cało do ujścia rzeki Clyde.

Dowódca eskorty kmdr por. Ralph Heathcote bardzo entuzjastycznie 
ocenił postawę załogi „Burzy” w czasie walki z U-bootami, zapewniając 
jednocześnie, że zawsze chciałby mieć taki okręt do swojej dyspozycji. 
Niewątpliwie była to zasłużona pochwała, choć prasa brytyjska była w tym 
względzie znacznie chłodniejsza.

Kolejna wyprawa „Burzy” na drugą stronę Atlantyku rozpoczęła się 
o północy 20 grudnia 1942 roku. Polski niszczyciel wraz z pozostałymi 
okrętami eskorty połączył się z konwojem na otwartym morzu na wysokości 
portu Lough Foyle. Silny wiatr i wysoka fala ponownie powodował, 
że wszystkie jednostki z trudem przebijały się w kierunku zachodnim. 
Po jakimś czasie część statków uległa rozproszeniu, co narażało je szczególnie 
na ataki niemieckich okrętów podwodnych. „Burza” również ze znacznym 
wysiłkiem pokonywała długą atlantycką falę.

Zła pogoda, a być może dłuższa, bardziej północna trasa przemarszu, jak 
również okres świąt Bożego Narodzenia przyczyniły się do tego, że konwój 
szedł w stronę Stanów Zjednoczonych nie niepokojony przez U-booty. Bez 
żadnych strat dotarł na wody Nowej Funlandii, gdzie nad dzielącymi się na 
mniejsze grupy statkami eskortę przejęły okręty amerykańskie. Od zespołu B-6 
odłączył się również HMS „Famę”, który pilnie musiał wzmocnić osłonę innego 
konwoju, wracającego do Anglii. „Burza” i korwety wpłynęły tymczasem 
31 grudnia do portu w Argentii celem dania odpoczynku załogom i uzupełnienia 
zapasów.

W jedenaście dni potem grupa eskortowa B-6 przydzielona została 
do nowego konwoju o numerze SC-116. On również do Wielkiej Brytanii szedł 
trasą mocno wysuniętą na północ i zmagał się z silnym sztormem. Warunki 
hydrometeorologiczne były tak złe, że okręty nie mogły uzupełnić paliwa 
pobierając je z tankowca towarzyszącego konwojowi. W tej sytuacji zdecydowano, 
że paliwo zostanie pobrane w portach Islandii.

Po podejściu konwoju na wody przybrzeżne Islandii ORP „Burza” 
wszedł do Hvalfjórdhur, gdzie po kilku godzinach zapasy zostały uzupełnione 
i niszczyciel znów dołączył do SC-116. Temu konwojowi także sprzyjało 
szczęście, bo niezauważony przez nieprzyjaciela znalazł się pod koniec stycznia 
w' Wielkiej Brytanii.

„Burza”, mocno „nadszarpnięta zębami” sztormów najpierw zawinęła 
27 stycznia do Greenock, a następnie przeszła do Glasgow. Atlantyckie trasy 
na tyle dały się we znaki staremu okrętowi, że ponownie należało go wydokować 
i przeprowadzić naprawy oraz konserwację kadłuba. Trwała ona kilkanaście 
dni, po czym okręt został skierowany do Tobermory, gdzie załoga odbyła 
kolejny trening w zakresie zwalczania okrętów podwodnych.
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W drugiej połowie lutego 1943 roku „Burza” ruszyła po raz piąty przez 
ocean. Tym razem była w składzie grupy eskortowej B-3, tak jak w pierwszym 
przejściu transatlantyckim. Grupą dowodził kmdr por. A. A. Tait, a w jej skład 
oprócz „Burzy” wchodziły: brytyjskie niszczyciele HMS „Harvester” i HMS 
„Escapade”, francuskie korwety „Aconit”, „Renoncule” i „Roselys” oraz polski 
niszczyciel ORP „Garland”, dowodzony przez kmdr ppor. Bolesława Biskupskiego2’.

Równolegle z konwojem, w eskorcie którego szły dwa polskie 
niszczyciele, do Stanów Zjednoczonych zmierzał inny konwój oznaczony 
numerem ON-166. Liczył on aż 63 statki i obrał trasę biegnącą bardziej 
na południe, niż konwój eskortowany przez grupę B-3. Osłonę ON-166 stanowiły 
okręty amerykańskie dowodzone przez komandora Paula R. Heinemana.

21 lutego konwój ON-166 zaatakowany został przez U-booty. Ponieważ 
grupa eskortowa A-3 składała się tylko z pięciu korwet i dwóch kanonierek , 
a więc dość powolnych jednostek, jej dowódca zażądał natychmiastowego 
wzmocnienia. Na pomoc Amerykanom i Kanadyjczykom skierowano zatem 
„Burzę”, która z prędkością 30 węzłów ruszyła na SW.

23

22 lutego obserwatorzy z „Burzy” dostrzegli rozbłyski ognia artyleryjskiego. 
Kmdr ppor. F. Pitułko zarządził alarm bojowy. Wkrótce jednak okazało się, 
że to USS „Spencer” usiłuje zatopić ogniem z armat storpedowany wcześniej 
przez U-boota norweski statek „Nielsen Alonso”. Obawiano się bowiem, że 
Niemcy korzystając z okazji mogą dokonać wejścia na jego pokład i uzupełnić 
swoje zapasy, lub co gorzej zdobyć materiały, które przydatne byłby ich wywiadowi.

Po nawiązaniu kontaktu ze „Spencerem” dowódca „Burzy” zaproponował, 
że to jego niszczyciel wykona to nieprzyjemne, ale konieczne zadanie i dokończy 
dzieła zniszczenia za pomocą torpedy.

Nieruchomy wrak „Nielsen Alonso” nie był skomplikowanym celem 
i wystarczyła jedna torpeda, aby ostatecznie posłać go na dno. „Burza” ruszyła 
więc dalej goniąc konwój ON-166. Pierwsze statki zauważono tuż przed 
zmierzchem 22 lutego. Kiedy jednak polski niszczyciel dołączył do eskorty 
panowały już całkowite ciemności i tylko trzy płonące niczym pochodnie statki 
świadczyły o toczącej się wokół konwoju bitwie. „Burza” natychmiast włączyła 
się do akcji i z miejsca nawiązała kontakt asdic'owy z najbliższym U-bootem. 
Obrzuciła go dwoma seriami bomb, po których kmdr ppor. F. Pitułko był 
pewien, że musiały trafić w cel.

Przekonanie dowódcy „Burzy” potwierdził wkrótce wynurzający się 
z wody uszkodzony U-boot, do którego ogień otworzyli z kolei artylerzyści 
z pom-pomów i Oerlikonów. Niemiecki okręt podwodny miał jednak dużo 
szczęścia, gdyż w chwili wynurzenia znajdował się w przeciwnej cyrkulacji niż 
niszczyciel i szybko zniknął w mroku. Na dodatek widocznie znalazł się

f E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1981, s. 287.
’J Skład grupy eskortowej A-3 stanowiły: amerykańskie kanonierki „Spencer” i „Campbell”, 

brytyjska korweta „Dianthus” oraz kanadyjskie korwety: „Trillium”, „Rosthern”, „Chilliwack” 
i „Dauphin”. I Pertek, ORP „Burza”..., s. 133-134.

68



NAJWIĘKSZE DNI CHWAŁY ORP „BURZA” W DZIAŁANIACH W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWE!

w cieniu radarowym lub ponownie zanurzył się, bo operatorzy z „Burzy” nie 
mogli go namierzyć i w związku z tym niszczyciel pospiesznie podążył 
za oddalającym się konwojem.

Tymczasem obrzucony bombami przez polski niszczyciel okręt 
podwodny, którym był „U-606” dowodzony przez por. Hansa Dóhlera, został 
na tyle uszkodzony, że przebywanie w zanurzeniu groziło mu zatonięciem. 
Wyszedł więc ponownie na powierzchnię oceanu i usiłował niepostrzeżenie 
odejść z miejsca walki. Na idącego jednak w wynurzeniu U-boota natknął się 
USS „Campbell”, który najpierw obłożył go ogniem artyleryjskim, a potem 
postanowił staranować. Niestety, manewr ten wykonał tak fatalnie, że sam uległ 
poważnemu uszkodzeniu, rozpruwając sobie burtę poniżej linii wodnej o stery 
głębokościowe niemieckiego okrętu, który rozpaczliwie próbował uniknąć 
kolizji wykonując cyrkulację. Woda wdarła się do wnętrza kanonierki i zalała 
maszynownię, w skutek czego została ona całkowicie unieruchomiona24 25. 
Groziło jej więc nie tylko zatonięcie, ale i ewentualny atak innego niż „U-606” 
niemieckiego okrętu podwodnego, bo ten ostatni sam wzywał pomocy, nadając 
sygnały SOS.

Mając przed sobą dwa uszkodzone okręty, „Burza” opuściła szalupy 
i podniosła paru rozbitków z U-boota2'7. na którym tylko kilkunastu marynarzy 
przeżyło ostrzał artyleryjski. To samo uczyniła załoga USS „Campbell”. Jego 
dowódca, kmdr por. James Hirshfield, obawiając się jednakże, że kanonierka 
może zatonąć, przekazał jeńców i 50 rozbitków ze storpedowanego statku oraz 
zdecydowaną większość swojej załogi na pokład polskiego niszczyciela. Sam 
natomiast z kilkoma ochotnikami pozostał na pokładzie własnego okrętu.

„Burza” trwała na straży przy USS „Campbell” nie chcąc zostawić go 
na pastwę U-bootów. Jednakże zapas paliwa zaczął raptownie maleć i kmdr 
ppor. F. Pitułko musiał zdecydować się na odejście w stronę, gdzie zniknął 
konwój. Na szczęście na horyzoncie pojawiła się korweta „Dianthus”, która 
zastąpiła na straży polski okręt.

„Burza” ponownie zatem ruszyła śladem konwoju, ale z niezbyt dużą 
prędkością z uwagi na mały zapas paliwa. Stąd nie dogoniła go i nie wzięła 
udziału w ostatnim epizodzie walki eskorty z U-bootami, którym ostatecznie 
udało się zatopić 7 statków z konwoju, co przy tak dużej liczbie jednostek 
zgrupowanych w ON-166 i utracie dwóch własnych okrętów nie było wielkim 
sukcesem, a raczej porażką.

Współdziałanie ORP „Burza” z eskortą A-3 szeroko komentowała prasa 
amerykańska, chwaląc postawę Polaków, co szczególnie radośnie przyjęte 
zostało przez polonię amerykańską. Tymczasem niszczyciel, po czterech dniach 
samotnej żeglugi, na dosłownie resztkach mazutu, zawinął z rozbitkami i jeńcami 

24 E. Kosiarz, Flota Białego..., s. 291.
25 Załoga „Burzy” uratowała 7 członków załogi „U-606”, w tym 3 oficerów. Pięciu Niemców 

wyciągnęli z wody marynarze z „CampbelPa”, ibidem, s. 291.
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do Saint Johns, gdzie po ich wyokrętowaniu załoga mogła znaleźć chwilę 
odpoczynku przed następnym rejsem w składzie konwoju zmierzającego 
do Wielkiej Brytanii.

1 tym razem konwój złożony z 75 statków eskortowała grupa B-3 
z „Burzą” i „Garlandem” w swoim składzie, które tradycyjnie zajmowały 
miejsce na lewym skrzydle formacji. Konwojowi HX-228, ostatecznie sformowanemu 
5 marca 1943 roku, od samego początku towarzyszyły trudne warunki hydro
meteorologiczne. Choć spowolniały one przemarsz całego zespołu przez ocean, 
to załogi statków i okrętów liczyły, że wysoka fala uniemożliwi U-botom 
wykonywanie skutecznych ataków na nie tak, jak to wiele razy było w podobnych 
przypadkach. Nadzieje alianckich marynarzy spełzły jednak na niczym, bo już 
na środku Atlantyku Niemcy przystąpili do akcji.

Pierwszą ich ofiarą padł niestety sam okręt flagowy zespołu tj. niszczyciel 
HMS ,,Harvestar”. Storpedowany kolejno przez dwa U-booty angielski okręt zatonął 
wraz z większością swojej załogi i dowódcą konwoju kmdr por. A. A. Taifem. 
W odwecie jednego z napastników zaraz potem zatopiła francuska korweta 
„Aconit”, która następnie podjęła z wody 29 marynarzy z „Harvestar'a” i 20 
z „U-432”. Już wcześniej na jej pokładzie znalazło się 24 marynarzy z zatopionego 
amerykańskiego statku amunicyjnego i 5 jeńców z „U-444”. Ponieważ wśród 
rozbitków wielu było rannych, a na korwecie nie było lekarza, pomoc 
zaofiarował por. Andrzej Ożogowski - lekarz z ORP „Burza”. Oba okręty nie 
mogły jednak zbliżyć się do siebie, bo przy wysokiej fali przechyły burtowe 
wynosiły ponad 40°. Polski lekarz w tej sytuacji zaproponował więc, że 
na „Aconit” przeprawi się za pomocą tratwy ratunkowej. Jego brawurowy wyczyn 
odbił się potem szerokim echem w kręgach marynarzy, którzy rzadko uznawali 
oficerów innych korpusów za prawdziwych ludzi morza.

Konwój HX-228 przybył do Anglii 15 marca 1943 roku. Po wejściu do 
portu w Greenock dowódcy obydwu polskich niszczycieli wystosowali pisemne 
kondolencje do rodziny kmdr por. A. A. Tait'a. W odpowiedzi otrzymali oni list 
od jego brata, profesora G. A. Tait'a, w którym podkreślał, że dla nieżyjącego 
dowódcy HMS „Harvestar” współpraca z Polską i Francuską Marynarką 
Wojenną była najwspanialszą służbą morską w jego życiu26.

Ostatnie lata liniowej służby ORP „Burza” w czasie wojny

W pierwszych miesiącach 1943 roku w bitwie o Atlantyk zdecydowaną 
przewagę zdobyli alianci. Tracili oni coraz mniej statków z konwojów przemierza
jących trasy między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią i jednocześnie 
nabierali wprawy w zwalczaniu wilczych stad złożonych z starzejących się 
technologicznie U-bootów. Mimo to dowódców okrętów eskortujących 
transportowce dalej obowiązywał rygorystyczny nakaz natychmiastowego 

26 Por. E. Kosiarz, Flota Białego..., s. 296 i J. Pertek. ORP „Burza"..., s. 150-151.
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powrotu na miejsce w szyku osłony, zaraz po wykonanym ataku na okręt 
podwodny, nawet gdyby dalsze tropienie U-boota mogło przynieść jego 
ostateczne zniszczenie. Ten wymóg parokrotnie udaremnił załodze „Burzy” 
przypieczętowania ostatecznego sukcesu posłaniem wrogiego okrętu na dno. 
Jednakże zaangażowanie i chęć do walki polskich marynarzy powodowała, 
że okręt zyskał sobie renomę i chętnie był wcielany do zespołów eskortowych.

27 marca „Burza” i „Garland” kolejny raz wyruszyły w składzie grupy 
eskortowej B-3 na drugą stronę Atlantyku. W dwa dni potem konwój znalazł się 
jednak w oku tak straszliwego sztormu, iż w jednej chwili na wielkiej fali 
wywrócił się i zatonął statek komodora, a „Burza” znów doznała uszkodzenia 
swego wrażliwego dziobu i poczęła brać mocno wodę. Kmdr ppor. F. Pitułko 
musiał zatem skierować swój okręt z powrotem ku brzegom Anglii celem 
dokonania niezbędnej naprawy.

31 marca „Burza” weszła do Gourock, skąd skierowano ją do Glasgow 
celem wydokowania. W czasie remontu niszczyciela wielu członków załogi 
otrzymało krótkie urlopy celem zregenerowania sił po trudach atlantyckiej 
służby. Dowódca okrętu 3 maja 1943 roku otrzymał natomiast awans na stopień 
komandora porucznika.

Remont „Burzy” w Erderslie Dock trwał do połowy maja. Po jego 
zakończeniu i pomyślnym przeprowadzeniu prób odbiorczych niszczyciel 
ponownie udał się do Tobermory na ćwiczenia taktyczne. Jak zwykle nie trwały 
one zbyt długo i 29 maja „Burza” powróciła do portu w Greenock, gdzie 
połączyła się z grupą eskortową B-6. W tydzień potem zespół ten ponownie 
wyruszył w osłonie konwoju. Trasa rejsu tym razem wiodła do Afryki 
Zachodniej.

Skierowanie „Burzy” wraz z grupą eskortową B-6 na wody afrykańskie 
wiązało się z faktem wysyłania przez admirała K. Dónitza na ten akwen coraz 
większej liczby U-bootów, które wycofywano z północnego Atlantyku na skutek 
coraz większych strat ponoszonych w walkach z alianckimi okrętami. W maju 
1943 roku straty te zwiększyły się bowiem z dotychczasowych 13% do 30% 
ogółu niemieckich okrętów podwodnych operujących na oceanie. Aby zatem 
podnieść morale swoich podwodniaków i jednocześnie nie utracić funduszy 
na budowę nowych U-bootów Dónitzowi potrzebny był sukces. Uznał, że można 
go odnieść na słabiej strzeżonych przez aliantów morskich trasach środkowego 
Atlantyku, przy wybrzeżach Afryki i Ameryki Południowej.

Dla załogi „Burzy” rejs do portów Czarnego Lądu był całkowicie nowym 
doświadczeniem, gdyż samo przejście trwało dwa tygodnie, podczas którego 
przebyto prawie 3800 mil morskich i trzykrotnie tankowano paliwo na otwartym 
oceanie. Na domiar złego zamiast przeraźliwego zimna, które dotychczas 
mocno dawało się we znaki polskim marynarzom na północnoatlantyckich 
trasach, ale do którego już przywykli, teraz dla odmiany doskwierały im 
niespotykane upały. Szczególnie dawało to się odczuć w czasie dni, podczas 
których konwój zawinął najpierw do Dakaru, a następnie 23 czerwca wszedł 
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do portu Freetown w Sierra Leone. Tutaj na załogę „Burzy” czekała kolejna 
niespodzianka - rozkaz o włączeniu niszczyciela do sił morskich Afryki 
Zachodniej. Oznaczało to, że ich walka z upałami będzie trwała nadal.

Nowym zwierzchnikiem złogi „Burzy”, czyli morskim komendantem we 
Freetown, był komandor Henderson, stary znajomy zarówno dowódcy okrętu 
kmdr. ppor. F. Pitułki, jak i jego zastępcy kpt. mar. W. Łoskoczyńskiego. 
Obydwaj polscy oficerowie znali go jeszcze ze służby na ORP „Piorun”, jako 
dowódcę zespołu eskortowego, do którego należał ten polski niszczyciel.

Zadania ORP „Burza” na wodach Afryki niczym się nie różniły od tych, 
które wykonywał ostatnio na północnym Atlantyku. Eskortując pojedyncze 
statki i konwoje polski niszczyciel odwiedził takie porty, jak: Lagos w Nigerii. 
Pointę Norie i Matadi w belgijskim Kongu oraz Sekondi - Tokaradi na Złotym 
Wybrzeżu. W czasie rejsu do Matadi, 12 lipca 1943 roku o godz. 07.50 
w pobliżu wyspy Świętego Tomasza „Burza”, jako pierwszy w historii polski 
okręt wojenny, przekroczyła równik. Ze względu jednak na warunki wojenne 
załoga nie świętowała tego wydarzenia, a jedynie później wręczono wszystkim 
jej członkom specjalne dyplomy.

Służba u wybrzeży Afryki Zachodniej była dla polskich marynarzy 
niezwykle uciążliwa, choć szczęśliwie omijały ich zawsze niebezpieczne 
spotkania z U-bootami. Wpływało na to przede wszystkim nieprzystosowanie 
„Burzy” do rejsów w tropikach, a więc brak klimatyzacji w pomieszczeniach, 
nadmierne nagrzewanie się komór amunicyjnych oraz zbiorników z wodą pitną, 
szybkie psucie się żywności. Wskutek tego wśród członków załogi odnotowano 
pierwsze przypadki depresji, a także szereg udarów cieplnych, zachorowań 
na grypę i biegunki połączone z kolką.

Na szczęście pobyt „Burzy” w Afryce Zachodniej nie trwał zbyt długo. 
Zakończył się 28 lipca 1943 roku, kiedy to niszczyciel został włączony 
do eskorty konwoju zmierzającego do Anglii. Do celu konwój przybył 19 sierpnia, 
a „Burza” ponownie zacumowała w porcie Greenock. Znów musiała przejść 
krótki remont, a załoga udała się na urlopy w dwóch turach. W czasie postoju 
w stoczni dokonała się kolejna istotna zmiana personalna: kpt. mar. Włodzimierza 
Łoskoczyńskiego zastąpił na stanowisku z.d.o. kpt. mar. Paweł Żelazny.

W czasie pobytu w Greenock „Burza” wkrótce spotkała się z „Garlandem” 
i wraz z nim została włączona do nowego zespołu bojowego EG-8, który - 
oprócz polskich okrętów - składał się z czterech niszczycieli brytyjskich: HMS 
„Inconstant”, HMS ., Viscount”, HMS „Whitehall” i HMS „Wrester”.

Pierwszym zadaniem grupy były trzytygodniowe ćwiczenia, w których 
udział wziął również pomocniczy lotniskowiec eskortowy HMS „Fencer”. 
Miały one za cel przygotować okręty i ich załogi do akcji założenia alianckich 
baz na Azorach, należących do Portugalii zachowującej ciągle neutralność 
w czasie działań wojennych. Operacji nadano kryptonim „Alacrity”27.

27 Alacrity - (ang.) gotowość, skwapliwość.
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Stworzenie baz morskich i lotniczych na Azorach, odległych od Portugalii 
o około 750, a od Nowego Jorku o blisko 2 500 mil morskich, było bardzo 
potrzebne aliantom, gdyż umożliwiłoby to zlikwidowanie tzw. „czarnej otchłani 
atlantyckiej”, tj. obszaru oceanu, gdzie nie docierało lotnictwo dalekiego 
zasięgu stacjonujące na Wybrzeżach Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii 
z jednej strony, a Stanów Zjednoczonych i Kanady z drugiej. Na obszarze tym 
dochodziło bowiem najczęściej do ataków U-bootów na alianckie konwoje28 *.

3 października 1943 roku grupa EG-8 przybyła do Moville na redę 
Londonderry. Tutaj dołączyły do niej duży transportowiec „Frankonia” o wyporności 
20175 BRT oraz pomocniczy lotniskowiec eskortowy HMS „Fencer”. Tak 
sformowany konwój, z prędkością niemal 18 węzłów, wyruszył w stronę wysp 
Terceira i Faial. Do celu dotarł w pięć dni potem. Rankiem 8 października 
zawinął do portu Angra i do Heroismo na Terceirze. W jakiś czas potem 
dołączyły do niego dwie inne grupy transportowców i okrętów osłony, 
a premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill poinformował 12 października 
Izbę Gmin o powyższych wydarzeniach, które stanowiły znaczący epizod 
w „bitwie o Atlantyk ” .

Pobyt „Burzy” na Azorach trwał blisko trzy tygodnie. W tym czasie 
niszczyciel konwojował transportowce pomiędzy portami leżącymi na wyspach 
lub też patrolował wody przybrzeżne. Z tego powodu załoga miała okazję tylko 
raz i to przez kilka godzin rozprostować nogi na lądzie w porcie Horta na 
wyspie Fayal.

Pod wieczór 24 października „Burza” wraz z „Garlandem”, HMS , Jnconostant” 
i lotniskowcem „Fencer” wyruszyły w drogę powrotną do Anglii. Trasa przejścia 
prowadziła okrężną drogą, bo najpierw wiodła w stronę Grenlandii, a następnie 
ku wybrzeżom Kanady. Po pięciu dniach rejsu zespół spotkał idący do Wielkiej 
Brytanii konwój SC-145, którego eskortę stanowiła dobrze znana załodze 
„Burzy” grupa B-6 z HMS „Famę” na czele. Obydwa konwoje połączyły się 
i na początku listopada dotarły na angielskie wody przybrzeżne, zupełnie nie 
niepokojone przez niemieckie okręty podwodne.

W końcu 1943 roku „Burza” kontynuowała służbę konwojową, która 
powodowała, że okręt i jego załoga nie tylko przebyli setki mil, ale ponownie 
znaleźli się w różnych strefach klimatycznych. Najpierw bowiem polski 
niszczyciel eskortował idący do Murmańska konwój JW-54A i 18 listopada 
przekroczył północne koło podbiegunowe. Po powrocie do Greenock dołączył 
2 grudnia do „starej” grupy eskortowej B-3, którą po śmierci kmdr. Taita 
dowodził kmdr M. J. Evans zaokrętowany na fregacie HMS „Towy”. Wraz 
z nią „Burza” eskortowała połączone konwoje KMS-35 i OS-61 idące 
na południe. 21 grudnia zawinęła do Gibraltaru wraz z konwojem KMS-35, 

2ti E. Kosiarz, Flota Białego..., s. 416-417.
■9 Mimo, że założenie alianckich baz na Azorach nastąpiło na mocy porozumienia podpisanego 

przez portugalskiego dyktatora Antonio de Oliveira Salazara i przedstawiciela Wielkiej Brytanii, 
to jednak Portugalia zerwała stosunki dyplomatyczne z Niemcami dopiero 7 maja 1945 roku.
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a w trzy dni potem ruszyła w drogę powrotną do Anglii w osłonie konwoju 
MKS-34. Na oceanie dołączył do niego konwój idący z Sierra Leone.

W czasie powrotnego rejsu na „Burzy” doszło do przykrego wypadku. 
Pod wpływem silnej depresji za burtę wyskoczył i utonął bsmt Longin 
Kuczwald. Stało się to niedaleko wybrzeży Irlandii30.

Z początkiem przedostatniego roku wojny „Burza” odbyła kolejne dwa 
rejsy do Gibraltaru i z powrotem do Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie 
musiała również dwukrotnie stanąć w doku celem naprawy uszkodzonego 
asdic'u. Ostatni raz polski niszczyciel zawinął do Gibraltaru 7 marca 1944 roku. 
Po sześciu dniach zasłużonego postoju w porcie ponownie ruszył do Clyde, 
gdzie wszedł 23 marca. Dowódca okrętu kmdr ppor. Franciszek Pitułko, mając 
na uwadze fatalny stan techniczny niszczyciela, po 18 miesiącach służby 
na Atlantyku w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych, zużycie 
mechanizmów okrętowych po przebyciu 65000 mil morskich, złożył stosowny 
meldunek w tej sprawie Kierownictwu Marynarki Wojennej. W jego wyniku 
2 kwietnia zdecydowano, że „Burza” jeszcze raz stanie do remontu, ale po jego 
zakończeniu nie wróci już do służby liniowej.

Decyzja o wycofaniu ORP „Burza” z działalności bojowej nie była 
zapewne łatwa dla Kierownictwa Marynarki Wojennej, gdyż traciło ono w ten 
sposób jeden z nielicznych ówczesnych okrętów, które stanowiły własność 
rządu polskiego i brały czynny udział w walce z Niemcami. Jego stan 
techniczny nie pozostawiał jednak złudzeń i ostatecznie niszczyciel 31 marca 
1944 roku został skierowany na wschodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii, gdzie 
w West Hartlepool miał zostać poddany ostatniemu, wojennemu remontowi.

W porcie przeznaczenia „Burza” zacumowała 7 kwietnia i w miesiąc 
potem rozkazem szefa Kierownictwa MW nr 10/Tj. z 8 maja została przesunięta 
do pierwszej rezerwy31. W kilka dni potem z załogą i okrętem pożegnał się jego 
dowódca, kmdr ppor. Franciszek Pitułko. Zarówno dla niego, jak i dla jego 
podwładnych była to szczególna chwila, bo rozstawali się ludzie, którzy przez 
półtora roku stworzyli bardzo zgrany i sprawny zespół, dzięki któremu tak 
pozytywnie mówiło się o „Burzy” i w Wielkiej Brytanii, gdzie od pięciu lat 
okręt przebywał na stałe i po obydwu stronach Atlantyku, gdzie wielokrotnie 
docierał z konwojami, zmagając się z wrogiem i nieprzejednanymi siłami natury.

Kmdr ppor. F. Pitułko był niewątpliwie głównym filarem sukcesów 
„Burzy”, co zostało nieco później podkreślone dwoma przyznanymi mu 
ważnymi i prestiżowymi odznaczeniami: polskim Srebrnym Krzyżem Virtuti 
Militari, nadanym przez Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
oraz angielskim - Distinguished Service Cross, nadanym przez Admiralicję 
Brytyjską. Wraz z dowódcą ze składu załogi zostało odwołanych wielu jej 
członków, gdyż stojąc w remoncie „Burza” nie potrzebowała tak silnej obsady.

30 J. Pertek, ORP „Burza"..., s. 162.
31 S. M. Piaskowski, Kroniki.... s. 152.
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Oficjalnie remont ORP „Burza” zakończony został 15 listopada 1944 roku. 
Ponieważ bitwa o Atlantyk praktycznie została już w tym czasie zakończona, 
a i działania wojenne chyliły się ku końcowi, Kierownictwo Polskiej Marynarki 
Wojennej zdecydowało, że zasłużony niszczyciel zostanie okrętem szkoleniowym, 
a jego miejscem postoju pozostanie baza West Hartlepool (Newcastle). Na mocy 
tej decyzji na pokładach „Burzy” przez następne miesiące wiedzę morską 
nabywały nowe pokolenia polskich marynarzy, które szły na uzupełnienia załóg 
okrętów pozostających w linii. Druga wojna światowa nie dobiegła bowiem 
jeszcze końca.

75



Kpt. mar. Karol Feliks BNIŃSKI-MIZGALSKI

WSPOMNIENIA WOJENNE

Wstęp

Autor Wspomnień Karol Feliks Bniński-Mizgalski, syn Karola Stanisława 
i Marianny z Dziorobków, urodził się 30 czerwca 1906 r. w Poznaniu. 

Pochodził z rodu od dawna dobrze znanego w Wielkopolsce. Jego prapradziad 
Paweł Bniński, uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej nosił pseudonim Mizgalski, 
który następnie rodzina przyjęła jako nazwisko. Ojciec był dyrektorem banku 
w Poznaniu.

Karol Feliks po uzyskaniu matury w Toruniu, dokąd przenieśli się jego 
rodzice, przyjęty został w 1926 r. w wyniku egzaminu konkursowego do 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, przemianowanej w 1928 r. 
na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Szkołę tę ukończył w 1929 r. 
z 14 lokatą na 21 absolwentów, mianowany podporucznikiem marynarki 
w korpusie morskim ze starszeństwem z dniem 15 sierpnia. Następnie po odbyciu 
rocznego Kursu Aplikacyjnego dla Podporuczników Marynarki Wojennej, który 
dawał przygotowanie „do samodzielnego pełnienia obowiązków młodszych 
oficerów na okrętach floty”, pełnił służbę jako oficer wachtowy na kanonierce 
ORP „Generał Haller” i na torpedowcach. W 1931 r. był zastępcą dowódcy 
ORP „Generał Haller”. Awansowany do stopnia porucznika marynarki ze 
starszeństwem z dniem 1 stycznia 1932 r„ odbył następnie od 1 kwietnia 1932 r. 
półroczny Kurs Oficerów Artylerii Morskiej, a w jego ramach staż w dziale 
artylerii na okrętach floty w Gdyni oraz na zakończenie czterotygodniową 
praktykę na okrętach francuskiej floty śródziemnomorskiej w Tulenie. W latach 
1934-1935, jako oficer artylerii służył na kontrtorpedowcu ORP „Wicher”, 
a później był dowódcą baterii artylerii nadbrzeżnej i komendantem garnizonu na 
Helu. W 1937 r. po awansie do stopnia kapitana marynarki 29 marca 1937 r. 
i po odbyciu kursu na Wydziale Materiały Wybuchowe w Szkole Uzbrojenia 
w Warszawie, wyznaczony został na stanowisko referenta do spraw amunicji 
w Służbie Uzbrojenia Komendy Portu Wojennego w Gdyni, gdzie pełnił 
również obowiązki szefa tej służby, a we wrześniu 1939 r. szefa Służby 
Uzbrojenia Wybrzeża. Po kapitulacji Helu 2 października 1939 r. ówczesny 
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kapitan marynarki Karol Feliks Mizgalski przebywał do lutego 1945 r. w kilku 
oflagach na terenach III Rzeszy, ostatnio w Woldenbergu (Dobiegniew). 
Po wyzwoleniu z obozu przez armię sowiecką zgłosił się do dyspozycji 
Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego pod patronatem komunistycznych 
władz, które skierowały go do pracy w odbudowywanej marynarce handlowej. 
Służbie w tej marynarce poświęcił pozostałą część swego zawodowego życia aż 
do przejścia na emeryturę w 1971 r. Jako oficer marynarki handlowej, od 1949 r. 
kapitan żeglugi wielkiej, pływał na różnych statkach, w tym także na 
tankowcach typu „Karpaty”, a od marca 1963 r. pracował w Przedsiębiorstwie 
Usług Morskich „Port Service” w Gdyni.

Żonaty od 1936 r. z Zofią Krystyną z Wojciechowskich, miał z tego 
małżeństwa dwoje dzieci: Kazimierza Andrzeja (w przyszłości lekarza medycyny) 
i Hannę Marię, później zamieszkałych na stałe w Anglii. Zmarł 4 października 
1983 r., pochowany został na cmentarzu katolickim w Sopocie.

Wspomnienia, choć pisane w końcowym okresie życia, trzy lata przed 
śmiercią, a więc po wielu latach od wydarzeń, w których ich Autor sam 
uczestniczył i w ciągu których nieubłagany czas zatarł wiele szczegółów, 
posiadają umiarkowaną wartość poznawczą i mogą stanowić także dla historyka 
skromny przyczynek do opracowań o losach ludzi, uczestników opisywanych 
wydarzeń w okresie wojny i po jej zakończeniu.

Przygotowując Wspomnienia z woli dr. Kazimierza Bnińskiego, syna 
Autora, do ich ewentualnej publikacji, jedynie w niektórych przypadkach 
zmieniono pisownię i dopisano w odsyłaczach niezbędne wyjaśnienia, 
pozostawiając tekst w zasadzie w stanie rozbudowanym. Integralną częścią 
Wspomnień jest zamieszczony na końcu Aneks.

Wspomnienia

Z ukończeniem w 1936 r. Wydziału Materiały Wybuchowe w Szkole 
Uzbrojenia w Warszawie otrzymał Karol Mizgalski przydział do Szefostwa 
Uzbrojenia Komendy Portu Gdynia, na etat referenta do spraw amunicji. 
Szefostwo Uzbrojenia składało się z: szefa, referenta uzbrojenia i referenta 
do spraw amunicji. Referentem uzbrojenia był kpt. mar. rez. Ryszard Reyman. 
Jemu podlegał magazyn sprzętu oraz warsztat uzbrojenia. Referentowi do spraw 
amunicji podlegała składnica amunicyjna na Oksywiu. Komendantem składnicy 
był por. mar. Władysław Trzciński. Stanowisko szefa Służby Uzbrojenia 
w Gdyni było tylko okresowo obsadzone. Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem 
wojny 1939 r. pełnił funkcję szefa Służby Uzbrojenia. Na czas wojny na szefa 
Służby Uzbrojenia Komendy Portu Wojennego wyznaczony został kpt. mar. Józef 
Danyluk, a na szefa uzbrojenia wojsk lądowych mjr rez. Józef Rawski.

Szefostwu Uzbrojenia Komendy Portu Gdynia podlegał cały sprzęt 
uzbrojenia i amunicja dla wszystkich jednostek wchodzących w skład Floty, jak 
również oddziałów wojsk lądowych Wybrzeża, a także batalionów morskich 
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i placówki Westerplatte. Szefostwo obowiązywało następujące założenie: 
w odniesieniu do amunicji - dwie jednostki ognia były przechowywane 
w składnicy uzbrojenia, a jedna ognia znajdowała się przy jednostce 
zmobilizowanej, natomiast cały sprzęt uzbrojenia znajdował się w magazynach 
zmobilizowanych jednostek. Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte, 
Morski Dywizjon Lotniczy i Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej były 
jednostkami wydzielonymi, posiadającymi cały sprzęt i amunicję we własnych 
magazynach. Natomiast w magazynach składnicy znajdowały się jedynie 
nadwyżki sprzętu i to w ograniczonej ilości. Zadaniem służby było dopilnowanie 
stanów ilościowych amunicji i gotowości bojowej sprzętu będącego w posiadaniu 
wszystkich jednostek pozostających na jej zaopatrzeniu.

W marcu 1939 r. wezwany został do Warszawy kontradmirał Józef 
Unrug1. Po powrocie na zwołanej odprawie oficerów oznajmił, że „według 
zdania Sztabu Głównego wojna jest nieunikniona i że najpóźniej do jesieni 
Niemcy rozpoczną działania wojenne przeciw Polsce. Od momentu rozpoczęcia 
wojny będziemy otoczeni i zdani wyłącznie na własne siły. Nie należy liczyć na 
jakąkolwiek pomoc z zewnątrz”. Kontradmirał Unrug jednocześnie podał 
zaufanym oficerom terminy obrony wyznaczone przez Sztab Główny dla 
poszczególnych placówek, mianowicie: Poczty Polskiej w Gdańsku - 24 godz., 
Westerplatte 3 - dni, Gdyni - 7 dni i Helu - 14 dni. Na koniec odprawy 
kontradmirał Unrug zobowiązał oficerów, aby na temat odprawy nikomu nie 
mówić, a nawet nie prowadzić dyskusji między oficerami.

Dla służby uzbrojenia rozpoczął się gorączkowy okres. Na Wybrzeże 
zaczęły nadchodzić transporty z amunicją i sprzętem. Ze względu na posiadanie 
na Wybrzeżu nadwyżek mobilizacyjnych postanowiono, poza dwoma pułkami 
strzelców morskich i czterema batalionami obrony Wybrzeża stworzyć 
z nadwyżek stanowych dodatkowe rezerwowe bataliony, które wyposażono 
przeważnie w broń francuską, jaką otrzymano w ilości 2 800 karabinów. Duże 
trudności były z umundurowaniem. Marynarze w oddziałach lądowych nosili 
częściowo mundury granatowe, częściowo drelichy. Brakowało granatowych 
półpłaszczy. Umundurowanie rezerwistów składało się przeważnie z ubrań 
drelichowych.

Początkowo wszystkie transporty przeznaczone dla Gdyni przechodziły 
przez Gdańsk, co było bardzo ryzykowne. Władze Gdańska stawały się z dnia 
na dzień coraz butniejsze. Ostatecznie doszło do tego, że transporty mundurów 
i uzbrojenia zatrzymywane były przez Gdańsk, między innymi transport broni 
i amunicji przeznaczony dla Westerplatte, co miało miejsce w dniu 28 sierpnia 
1939 r. na stacji Troyl (Trojan).

W związku z całkowitym odcięciem placówki Westerplatte i niedopuszczeniem 
transportów kolejowych do miejsc przeznaczenia Dowództwo Floty zadecydowało 

1 Kontradm. Józef Unrug był dowódcą Floty, a z chwilą rozpoczęcia wojny dowodził całością sił 
na Wybrzeżu.
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zaopatrzenie placówki Westerplatte w uzupełniający sprzęt uzbrojenia i amunicję 
kierować drogą wodną, mimo, że port gdański był już zamknięty, a wejście 
obstawione. Na kierownika tej wyprawy został wyznaczony osobiście kpt. mar. 
Mizgalski. Na miejscu trzeba było złożyć działo 75 mm, które uprzednio 
przemycone zostało w wagonie kolejowym na teren Westerplatte, lecz bez 
oporopowrotnika2. Oporopowrotnik dostarczony został do Gdyni na wypadek 
gdyby podstęp się nie udał a działo przechwycone zostałoby przez Niemców 
i w związku z tym byłoby bezużytecznie stracone. Wyprawa odbyła się 
holownikiem w ciemną i spokojną noc. Załoga z trudem znalazła wejście 
do basenu Westerplatte mimo braku dostatecznych znaków orientacyjnych 
i zgodnie z uprzednim ostrzeżeniem, aby przy wejściu do portu zachować 
najdalej idącą ostrożność i ciszę, gdyż w przeciwnym wypadku można by się 
liczyć z otwartą odprawą i zatopieniem. Szczęśliwym trafem wślizgnęli się 
niezauważeni w wejście gdańskiego portu i dalej do kanału amunicyjnego. Przy 
nabrzeżu przyjął holownik kpt. Franciszek Dąbrowski i jeden żołnierz, 
wzrostem bardzo wysoki. Na miejscu załoga Westerplatte szybko opróżniła 
pokład holownika wypełniony sprzętem i skrzyniami z amunicją oraz uporała 
się z podniesieniem z pokładu oporopowrotnika. Działo, dawne rosyjskie, 
zostało złożone przez puszkarzy specjalnie zabranych na tę wyprawę z Gdyni. 
Uzupełnienie sprzętu, uzbrojenia i amunicji przyczyniło się w dużej mierze 
do przedłużenia bohaterskiej obrony placówki Westerplatte. Po spełnieniu 
polecanego zadania i dzięki uśpieniu czujności „wartujących” przy wejściu 
do portu Niemców rozpoczęto bez przeszkód drogę powrotną. Ścisłej daty tej 
wyprawy, z uwagi na dużą odległość w czasie od tych wydarzeń, kpt. mar. 
Mizgalski nie był w stanie ustalić. Mogło to mieć miejsce nocą z 28/29, 
względnie z 29/30 sierpnia 1939 r. Wojny jeszcze nie było, był jednak stan 
wojenny. Niemieckie samoloty przeprowadzały loty rozpoznawcze nad polskimi 
terenami, my zaś mieliśmy zakaz strzelania do tych samolotów, by nie 
prowokować Niemców. Niemcy natomiast nie liczyli się z niczym.

Już od samego początku organizacji obrony wybrzeża wyłoniła się potrzeba 
posiadania artylerii wsparcia. Tymczasem na pokrycie potrzeb Morskiego 
Dywizjonu Artylerii Lekkiej nie było ani sprzętu, ani doświadczonych 
lądowych oficerów artylerzystów, jak i podoficerów. Obsadę skompletowano 
po krótkim przeszkoleniu marynarzy artylerzystów, którzy byli w rezerwie. 
Kierownictwo Marynarki Wojennej przydzieliło dla tego dywizjonu czterech 
oficerów i ośmiu podoficerów artylerzystów z Pińska, natomiast z magazynów 
w Modlinie przysłano komplet czterech dział kal. 105 mm oraz dziewięć luf kal. 
75 mm i cztery lufy do 3-calowych (76 mm) dział rosyjskich3. Lufy dział 
rosyjskich były przewzorcowane do kalibru 75 mm i posiadały tym samym 

2 Była to armata starego typu kal. 76 mm.
' Dywizjon Artylerii Lekkiej składał się z trzech baterii: 1 bateria - cztery armaty 105 mm,

2 bateria - cztery armaty 75 mm, 3 bateria - trzy armaty 75 mm, a po zdjęciu z zatopionego
ORP ..Mazur” dwóch armat, miała pięć armat kal. 75 mm.
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jednolitą amunicję z działami francuskimi. Największą zasługę w skompletowaniu 
dział 75 mm miał młody i dzielny por. art. Eugeniusz Kloc, który z własnej 
inicjatywy uzyskał z magazynów w Toruniu po 240 pocisków 75 mm i 160 pocisków 
105 mm na każde działo oraz brakujące części dział i celowników z magazynów 
warszawskich. Działa te były jednak bez przodków. Ich siłą pociągową były 
zdobyte z tranzytu kolejowego dwa małe ciągniki i samochody ciężarowe. 
Z pola walki ciągniki wyciągały pojedyncze działa podczas nierównego pojedynku 
artyleryjskiego. Pomimo czynnego udziału Morskiego Dywizjonu Artylerii 
Lekkiej bataliony morskie upominały się o wsparcie artyleryjskie. Natomiast 
w magazynach posiadano jedynie kilka dział kal. 75 mm o podstawach 
morskich. Mimo to wykorzystano je podczas działań wojennych, montując je 
na platformy wagonowe i tworząc z nich ruchome zestawy.

Przydział amunicji małokalibrowej został uzupełniony do czternastu 
jednostek ognia na całkowity stan posiadanych karabinów i broni maszynowej. 
Cała amunicja przeznaczona dla wszystkich bojowych jednostek była złożona 
w składnicy amunicyjnej na Oksywiu. Podczas akcji bojowych oddziały składały 
swoje zapotrzebowanie na amunicję według przewidzianych potrzeb i było ono 
realizowane bez ograniczeń. Kwatermistrz Lądowej Obrony Wybrzeża kpt. 
Józef Scholz utrzymywał stale przy sobie po jednym samochodzie z amunicją 
i żywnością, przeznaczone do natychmiastowego uzupełnienia potrzeb 
jednostek rozbitych w czasie akcji. Metoda ta dobrze zdała egzamin. Często też 
jednostki wypadowe zdobywały sobie sprzęt uzbrojenia i amunicję na Niemcach. 
Tak na przykład 2. Morski Pułk Strzelców w pierwszych dniach wojny, 
wypadem na Oliwę, zagarnął znaczne zasoby w sprzęcie i amunicji4.

Był też nabytek bojowy. Na krótko przed rozpoczęciem wojny sprawdzono 
pociągi załadowane towarem tranzytowym zgromadzone na terenach portowych 
w Gdyni. Podczas tej inspekcji znaleziono w wagonach na bocznicy kilka 
tysięcy hełmów stalowych oraz osiem szybkostrzelnych 40 mm działek na licencji 
Boforsa5. Cały sprzęt był przeznaczony do Anglii. Działka Boforsa zostały 
podzielone pomiędzy Gdynię i Hel i pomimo braku celowników były postrachem 
dla śmiało nurkujących samolotów niemieckich. Celowanie było prowadzone 
przy pomocy amunicji smugowej, której było pod dostatkiem.

Niemcy rozpoczęli wojnę rankiem 1 września 1939 r. nalotem samolotów 
bombardujących na lotnisko w Pucku. Podczas nalotu zginął dowódca Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego, kmdr por. pil. Edward Szystowski i zniszczony został 

4 Wypad miał miejsce w nocy z 1 na 2 września na oddziały nieprzyjacielskie obsadzające teren 
polski na północ od granicy polsko-gdańskiej. Doprowadził on do znacznych strat wśród 
hitlerowców i do odzyskania dużej części polskiego terenu.
Działka te produkowano w Polsce na licencji szwedzkiej firmy zbrojeniowej Bofors. Odkryto je 
w wagonach kolejowych już w czasie działań wojennych. Spośród ośmiu działek połowę 
przewieziono na Hel, a połowę otrzymała LOW. Działka te nie w pełni zostały wykorzystane 
z braku dostatecznej ilości amunicji.
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cały stan posiadanych samolotów6. Bezpośrednio po nalocie na Puck nastąpił 
nalot na magazyny uzbrojenia i magazyny broni podwodnej oraz baseny 
portowe w Gdyni. Podczas tego nalotu kpt. mar. Reyman i chor. Lichy byli 
w barakach warsztatów uzbrojenia. Gdy bomby już spadły zdążyli jeszcze 
wskoczyć do przygotowanego zawczasu wykopu. Odłamek bomby urwał chor. 
Lichemu lewą rękę. Jeden z rusznikarzy, czy puszkarz, którego nazwiska 
Mizgalski nie pamięta, skoczył do ustawionego nad magazynem karabinu 
maszynowego i poczęstował wychodzący z lotu nurkowego samolot niemiecki 
dobrą serią z najbliższej odległości. Szkody wyrządzone tym nalotem były 
niewielkie.

Wszystkie walczące oddziały dokuczliwie odczuwały brak wsparcia 
artyleryjskiego. Wycofujący się z terenu Wejherowa 1. Morski Pułk Strzelców, 
mimo posiadania zespołu dwóch dział 75 mm, prosił o wsparcie artyleryjskie. 
Natomiast w magazynie posiadano jeszcze kilka dział 75 mm, lecz na 
podstawach morskich. Zdecydowano, że działa te należy wykorzystać przez 
ustawianie na specjalnie przygotowanej platformie wagonowej, którą następnie 
wysłano do akcji. Dowódcą tego ruchomego zespołu artyleryjskiego na szynach 
był kpt. mar. Jerzy Błeszyński7.

Mizgalski przypomina sobie, jak jeden z batalionów walczących 
w obronie przedpola Kępy Oksywskiej prosił o wsparcie artyleryjskie za wszelką 
cenę. Posiadane w magazynie dwa działka 47 mm o podstawach morskich były 
bez oporopowrotników i nadawały się jedynie do prowadzenia bezpośredniego 
ognia. Ich donośność wynosiła około 3 tys. metrów. Działka ustawiono 
na krzyżujących się palach wkopanych w dołach, w miejscach lekkiego 
wzniesienia pokrytych krzewami bezpośredniego przedpola, na którym toczyły 
się walki i które przechodziło z rąk do rąk. Ze względu na ciężką i trudną 
sytuację prace przy zamocowaniu dział osobiście nadzorował kpt. Mizgalski. 
Później dowiedział się, że działka te oddały wielką przysługę walczącemu 
batalionowi, rażąc z bliskiej i bezpośredniej odległości nacierającego wroga. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności tak się złożyło, że sprzęt, materiał oraz ludzi 
dowiózł na miejsce instalowania działek 47 mm na zaplecze walczącego 
przedpola Kępy Oksywskiej ten sam bosman, który dowodził wyprawą 
holownika na Westerplatte i który po zatopieniu tego holownika przez lotnictwo 
niemieckie w pierwszym dniu wojny został kierownikiem taboru dowożącego 
wspomniany sprzęt.

Oksywie było pod stałym ostrzałem ciężkiej artylerii pancernika 
„Schleswig-Holstein”. Co dziesięć minut padał na określonym miejscu pojedynczy 

0 Ocalałe wodnosamoloty ewakuowano pod Jastarnię, ale nie były one w stanie wykonać żadnego 
lotu bojowego.

7 Kpt. mar. Jerzy Błeszyński był dowódcą pociągu pancernego zbudowanego w Warsztatach 
Portowych MW. Pociąg ten pod nazwą „Smok Kaszubski” uzbrojony był w działko kal. 37 mm 
i 4 cekaemy. W akcji wykonanej 9 września przeciwko oddziałom niemieckim w kierunku 
zajętego już Wejherowa jego dowódca został ciężko ranny. Zmarł następnego dnia w szpitalu.

81



„BIULETYN HISTORYCZNY” K. F. BNIŃSK1-MIZGALSKI 2014 NR 29

pocisk kalibru 280 mm. Pocisk rozpryskiwał się bardzo charakterystycznym 
odgłosem, po czym rozlatywały się również świszczącym odgłosem łaty 
czerepu. Ostrzał ten, prowadzony na oślep, nie spowodował większych strat 
materialnych, ani ludzkich. Pewnego dnia, wypatrując w towarzystwie kolegów 
miejsca upadku pocisku, usłyszano z bliskiej odległości przygłuszony odgłos 
wirującego w powietrzu samego dna pocisku, który następnie upadł pod nogami 
załogi, nie czyniąc jednak nikomu krzywdy. Jeden z żołnierzy odważył się 
dotknąć upadłą cześć i dotkliwie poparzył sobie palce.

Około 10 września żołnierze otrzymali rozkaz udania się z pozostałą 
grupą szefów służb Komendy Portu Wojennego w Gdyni, z kmdr. Romanem 
Somnickim i kmdr. Kazimierzem Świtalskim, na Hel. Przeprawa nie była taka 
prosta, gdyż w zatoce bezkarnie panowały już jednostki marynarki niemieckiej. 
Przeprawy dokonano na kutrze rybackim, wykorzystując zamglenie zatoki 
i zapadający zmierzch dnia. Przybyli jednak bez przeszkód do Jastarni, której 
port przedstawiał cmentarzysko naszych rozbitych i zatopionych trawlerów 
(trałowców), ze sterczącymi częściowo nadbudówkami i masztami. Najgroźniejsze 
były pływające dookoła miny i pływająca na wierzchu warstwa mazi ropy. 
Podobny obraz przedstawiał port wojenny w Helu z zatopionym ORP „Wicher” 
i jednym z trawlerów.

Po przybyciu na Półwysep Helski kpt. mar. Mizgalski mianowany został 
przez kontradm. Józefa Unruga szefem Służby Uzbrojenia Wybrzeża. Pierwszą 
jego czynnością było postanowienie wydobycia wszystkich dział 75 mm 
z zatopionych trawlerów w Jastarni i na Helu oraz stworzenie na doświadczeniu 
gdyńskim, nowej pięciodziałowej baterii na palach pod Jastarnią. Karol Mizgalski 
zorganizował grupę nurków i puszkarzy, którzy demontowali zatopione działa, 
grupę puszkarzy oraz artylerzystów, którzy przygotowali podstawy z wykopanych 
pali, na których kolejno montowali podstawy morskie i składali lufy. Prace te 
wykonano bez środków pomocniczych (dźwigi) i podczas ciągłych nękających 
nalotów lotnictwa niemieckiego oraz ostrzału z dalekonośnych dział ustawionych 
już na terenach zdobytych, leżących naprzeciw zatoki. Na dowódcę nowej 
baterii wyznaczony został kpt. mar. Stanisław Mieszkowski, który nadzorował 
montowanie i składanie dział własnej baterii. Kpt. mar. Mizgalskiemu pozostało 
dopilnowanie prac związanych z obsadą tych dział. Po tygodniu bateria pod 
Jastarnią była skompletowana. Jej celem była obrona nasady cypla w razie 
natarcia niemieckiego, obrona wejścia do portu w Jastarni oraz zwalczanie 
ewentualnego desantu niemieckiego od strony zatoki. Do wykorzystania z takim 
trudem stworzonej baterii nie doszło. Przeszkodziła kapitulacja Helu.

Po kapitulacji załogi Helu, Niemcy pozostawili obrońców do następnego 
dnia w całkowitej i nieskrępowanej swobodzie. Nakazano nawet żołnierzom 
niemieckim oddawanie honorów polskim oficerom. Chwilowo nie odebrano im 
nawet broni bocznej, ani nie domagano się czasowo jej wydania. Nazajutrz 
ogłoszono zbiórkę wszystkich polskich oficerów w porcie wojennym Hel 
i powiadomiono, że będą wywiezieni w głąb Niemiec. Po zebraniu się 
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w ogłoszonym terminie przybyła grupa oficerów niemieckich z kontradm. 
Schmundtem8 na czele. W grupie tej był również kontradm. Józef Unrug. 
Zwrócił się do kontradm. Schmundta z prośbą o zezwolenie na wygłoszenie 
przemówienia do zebranych oficerów polskich, na co otrzymał zgodę.

Kontradm. Unrug wystąpił pomiędzy jedną i drugą grupą i przemówił 
tymi słowy: „Pragnę podziękować Wam, Panom oficerom, za dzielną postawę 
podczas działań wojennych, jednocześnie proszę pamiętać, że opuszczamy 
ostatni wolny skrawek Polski, do której wrócimy, gdyż panami tej ziemi 
możemy być tylko my”.

Po pożegnaniu się kontradmirała z oficerami jeńcami zostaliśmy zaokrętowani 
na trawlery niemieckie i przewiezieni do Gdańska na m/s „Gustloff”. Celem 
tego pobytu na m/s „Gustloff” była możność przesłuchania Polaków przez 
poszczególnych zainteresowanych niemieckich oficerów. Osobiście kpt. mar. 
Mizgalski był przesłuchiwany przez niemieckiego kapitana, prawdopodobnie 
szefa uzbrojenia. Rozmowa miała przebieg swobodny w języku niemieckim, 
bez tłumaczeń. Niemiec miał pretensje, że nie odebrał na Helu wszystkich dział. 
Mizgalski oświadczył mu, że działa, które obrońcy Helu mieli podczas działań 
wojennych, zgodnie z umową kapitulacyjną zostały przekazane władzom 
niemieckim. Na to Niemiec poirytowanym głosem dalej kontynuował: „a czym 
żeście strącili nam aż 118 samolotów”? Na to Mizgalski odpierał ten zarzut, 
twierdząc, że tej liczby nie doliczyli się, a ilość strąceń przez nas samych 
stwierdzona waha się w granicach około 60 aparatów. Na to z kolei Niemiec, 
że podana przez niego liczba to samoloty, które opuściły swe bazy i do nich już 
nie wróciły. Zatem prawdopodobnie uszkodzone powpadały w drodze powrotnej 
do morza. Ostatecznie oświadczył Mizgalski, argumentując, że usunięcie baterii 
bez śladu przez jedną noc jest rzeczą niemożliwą, z czym w końcu się Niemiec 
zgodził. Po tym wstępie nadal kontynuował pytaniem: „a kto i kiedy sprowadzał 
na Westerplatte to przeklęte działo”? Na co znowu Mizgalski oświadczył mu, 
że osobiście przyczynił się do tego, a miało to miejsce na krótko przed wybuchem 
wojny. Niemca interesował sposób wejścia do zamkniętego i strzeżonego portu. 
Na to otrzymał odpowiedź, że liczył tylko na przechytrzenie czujności 
niemieckich żołnierzy, „czuwających” przy wejściu. Na pytanie Mizgalskiego, 
dlaczego tak złorzeczy na to działko powiedział, że jeden z pocisków 
wystrzelonych przez to działo w kierunku pancernika „Schleswig-Holstein” 
wpadł przypadkowo do szachtu odwietrznikowego, dostał się pod pokład 
pancerny do pomieszczeń lazaretu okrętowego i uśmiercił wszystkich 
znajdujących tam żołnierzy rannych podczas natarcia na Westerplatte oraz całą 

8 Kontradm. Hubert Schmundt w okresie wojny z Polską był dowódcą niemieckich sił morskich 
na Zatoce Gdańskiej. W dniu 2 października 1939 r. około godz. 11.00 przejął oficjalnie 
na Helu wschodnią część półwyspu łącznie z obiektami cywilnymi i wojskowymi. Według 
relacji autora Wspomnień Schmundt był kolegą Unruga z ławy szkolnej i w pewnym stopniu 
wykazywał życzliwość wobec Polaków, czego dowodem mogła być osobista interwencja 
w Gestapo, które aresztowało Polaka.
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obsadę szpitalną. Zapytany, dlaczego rannych nie złożono w szpitalu miejskim 
w Gdańsku, wyjaśnił że było tak ze względu na bardzo dużą ilość rannych 
podczas pierwszych dni walk, a także nie chciano wywoływać tym faktem 
paniki w mieście. Dodam tu, że zachowanie się niemieckiego kapitana w czasie 
przesłuchania było spokojne i poprawne.

Wracając jeszcze do wybuchu pocisku z polskiego działa na niemieckim 
okręcie, to istnieje bardziej prawdopodobna wersja powtórzona kontradm. 
Unrugowi przez kontradm. Schmundta, a mianowicie podczas wyjścia okrętu 
„Schleswig-Holstein” z Gdańska pancernik został trafiony pociskiem 152 mm 
z baterii Laskowskiego, dowodzonej przez kpt. mar. Zbigniewa Przybyszewskiego. 
Pocisk ten przypadkowo dostał się odwietrznikiem pod pokład pancerny 
do pomieszczeń lazaretu okrętowego, czyniąc tam straszne spustoszenie9.

Po jednodniowym pobycie na m/s „Gustloff” przewiezieni zostali polscy 
oficerowie do Gdyni i ulokowani w Szkole Morskiej, skąd nazajutrz wywieziono 
ich do obozu jenieckiego Nienburg. nad granicę holenderską. Komendantem 
obozu jenieckiego był pozostały na miejscu niemiecki pułkownik, dowódca 
pułku artylerii, którego jednostka stacjonowała w Polsce.

W pierwszych dniach naszego pobytu w Nienburgu niemiecki pułkownik 
złożył wizytę polskiemu kontradmirałowi jednocześnie prosząc go o rewizytowanie, 
na co admirał się zgodził. Po kilku dniach podjechał samochodem adiutant 
pułkownika i zabrał naszego admirała do willi pułkownika na przedmieściu 
Nienburga. W proszonej kolacji oprócz admirała i pułkownika uczestniczyła 
jedynie żona pułkownika. Po kolacji w gabinecie przy czarnej kawie i kieliszku 
koniaku dwaj starsi panowie roztrząsali zagadnienie przebiegu i końca 
rozpoczętej wojny. Znamienne było oświadczenie niemieckiego pułkownika, 
że Hitler rozpoczął z góry przegraną wojnę. Niemiecki sztab generalny, do którego 
pułkownik również należał, po poważnej i głębokiej analizie, „przeprowadzonej 
dobrze wyostrzonym ołówkiem” (słowa pułkownika), doszedł do wniosku, 
że Niemcy wojny tej wygrać nie mogą, i że ta wojna „Blitzkriegiem” nazwana, 
nie może się skończyć, natomiast przemienić się musi w długoletnią wojnę 
światową, której Niemcy nie będą w stanie przetrwać.

Według przewidywań sztabu generalnego miało nastąpić szybkie i łatwe 
opanowanie Europy. W pierwszym etapie znajdowała się Czechosłowacja, która 
potrzebna była Hitlerowi do: a) zasilenia armii niemieckiej w broń karabinową 
i maszynową, artylerię i zapasy amunicji, której Niemcy nie posiadali 
w dostatecznej ilości, b) posiadała dobre lotnictwo, c) jej podporządkowanie 
stwarzało korzystną sytuację do uderzenia na Polskę od południa.

Po łatwym opanowaniu Czechosłowacji następną ofiarą agresji miała być 
Polska, ujęta z trzech stron w kleszcze, niezdolna do dłuższej obrony. 

9 W świetle istniejących publikacji pojedynek artyleryjski między baterią cyplową im. Heliodora 
Laskowskiego a pancernikiem „Schleswig-Holstein” miał miejsce 27 września. Artylerzyści 
polskiej baterii osiągnęli nakrycie celu już za trzecią salwą. Jeden z pocisków rozerwał się 
na pancerzu działa pancernika, powodując śmierć jednego marynarza i kilku ranił.
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Po Polsce Hitler zamierzał zabezpieczyć sobie flankę północną przez opanowanie 
Norwegii i Danii, pozostawiając sobie Szwecję, jako państwo neutralne. 
Opanowanie Belgii i Holandii miało umożliwić uderzenia na Francję od 
północy i minięcie fortów Maginota. W odniesieniu do opanowania Anglii sztab 
generalny nie miał jeszcze wówczas ustalonego stanowiska. Hitler zamierzał 
trzymać Anglię z dala od działań wojennych. Po opanowaniu i uporządkowaniu 
całej Europy, najdalej za dwa lata, Hitler przewidywał uderzenie na Rosję 
Sowiecką. Niemiecki sztab generalny zdawał sobie jednak sprawę z trudności, 
jakie staną przed dowództwem, zwłaszcza wynikające z dużych odległości 
liczących tysiące kilometrów i z problemem utrzymania swoich osi aprowizacyjnych. 
Tak idealistycznie rozpracowany przez Hitlera plan strategiczny sztab generalny 
uważał za absurdalny, a samego Hitlera za największego dyletanta strategii 
wojennej. Taka była opinia niemieckiego pułkownika. Generał Blomberg, szef 
sztabu, który kategorycznie sprzeciwił się zakusom Hitlera, z jego rozkazu 
został zamordowany. Pozostałych generałów Hitler uczynił sobie powolnymi 
i oni przystąpili do realizacji jego niedorzecznego i zgubnego planu. Pułkownik 
niemiecki stwierdził, że sztab generalny był zdania, że najdłużej przez pięć lat 
Niemcy będą w stanie przeciwstawić się oporem aliantom, gdyż tylko na pięć 
lat wystarczą własne i zdobyte dyspozycyjne surowce, potrzebne do prowadzenia 
wojny, a po tym czasie również materiał ludzki niezbędny do zasilenia armii 
będzie na całkowitym wyczerpaniu. Po pięciu latach działań wojennych Niemcy 
staną przed gorszą groźbą zagłady niż ta, jaką przeżyli w 1918 r. Pułkownik 
niemiecki zapewniał admirała, że drugi raz hańby klęski nie przeżyje, a gdy to 
nastąpi, wówczas sam sobie odbierze życie.

Warunki bytu w Nienburgu były mierne, polscy jeńcy otrzymywali 
zgodnie z konwencją taką samą strawę, jaką dostawał żołnierz niemiecki. 
Jednak po kilku tygodniach wywieziono polskich jeńców w zamkniętych 
wagonach bydlęcych do austriackiej miejscowości podgórskiej Spittal. Pod 
eskortą żołnierzy prowadzeni byli przez całe miasteczko do obozu leżącego 
za miastem. Po drodze minięto stojący przy murze krzyż z ukrzyżowanym 
Chrystusem naturalnej wielkości. Opodal stały niewiasty austriackie, które 
patrząc na mijające kolumny jenieckie, rzewnie płakały, podczas gdy szeregi 
jenieckie mijające krzyż uchylały czapki z głów przed majestatem męczeństwa.

Warunki bytu w obozie w Spittal były dość nędzne, strawa w pierwszym 
okresie składała się z kapusty, kartofli i wody bez soli. Chleba nie otrzymywano. 
Później jedzenie poprawiło się. Z biegiem czasu ratowały warunki wyżywienia, 
przychodzące od rodzin paczki żywnościowe. Z nadchodzącym okresem 
Gwiazdki do komendanta obozu zgłosiła się delegacja kobiet austriackich 
z chęcią przygotowania jeńcom skromnych upominków gwiazdkowych. 
Komendant niewiasty przegnał. Złośliwość władz obozowych nie miała granic. 
Na miesiąc przed Gwiazdką wszystkie nadchodzące paczki żywnościowe 
zostały zmagazynowane w ogrzanym pomieszczeniu i wydane jeńcom dopiero 
na Wielkanoc. Zawartość paczek nie nadawała się już do konsumpcji. Miało to 
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miejsce również w innych obozach jenieckich. Był to więc nakaz odgórny 
będący wyrazem barbarzyńskiej chęci znęcania się nad obezwładnionymi 
i głodnymi jeńcami.

W Spittal komendantem obozu był emerytowany pułkownik austriacki, 
który poczytywał sobie za obowiązek codziennie odwiedzać kontradm. Unruga, 
zachowując przy tym, ku uciesze gapiących się jeńców, ściśle ten sam 
ceremoniał podejścia do drzwi boksu admiralskiego. Pułkownik podchodząc do 
drzwi wygładzał sobie mundur i sprawdzał, czy pas jest właściwie obciągnięty. 
Przed drzwiami stawał na baczność i poprawiał czapkę na głowie oraz 
sprawdzał czy emblemat czapki leży prawidłowo w linii nosa. Po tych 
wstępnych czynnościach odważał się zapukać do drzwi. Z boksu było słychać 
głos kontradmirała - „wejść”. Pułkownik był trochę głuchawy i polecenia 
„wejść” nie dosłyszał, uważał więc że przez dziurkę od klucza należy sprawdzić 
obecność admirała w boksie. Zdjął zatem czapkę z głowy, nachylił się do 
dziurki od klucza i dobrze zlustrował zawartość pomieszczenia. Upewniwszy 
się, że admirał jest obecny, włożył czapkę i w pozycji na baczność po raz wtóry 
zastukał do drzwi. Głośniejsze „wejść” pozostawało niedosłyszalne przez 
pułkownika. Uznał więc, że należy podejść chytrze. Po następnym, mocniejszym 
zastukaniu, szybko przyłożył ucho do drzwi i usłyszawszy wreszcie wyraźniejszy 
odgłos pułkownik poprawił sobie mundur, sprawdził czapkę i dziarskim krokiem 
wkroczył do pomieszczenia, przy ogólnej wesołości przygodnych kibiców, 
których niemało zawsze się zbierało na tę okazję.

W lecie 1940 r. przewieziono jeńców do Woldenbergu (Dobiegiew), 
do obozu Oflag II C, w którym przebywaliśmy do lutego 1945 r. W pewnym 
okresie Niemcy postanowili zlikwidować obóz jeniecki. Było to pewnego 
marcowego wieczoru 1942 r. Obóz podobnie jak podczas okresowych ćwiczeń 
przeprowadzanych przez komendę, otoczony został zwiększoną obsadą niemiecką. 
Na wieżach strażniczych wystawiono drugi ciężki karabin maszynowy, a między 
wieżami, co drugi żołnierz wyposażony był w lekką broń maszynową. Jeńcy, 
nie przejmowali się częstymi ćwiczeniami niemieckich żołnierzy, bowiem 
o godz. 18.00 zamykano ich w barakach. W danym dniu prawie wszyscy jeńcy 
pozostali do ostatniej chwili poza barakami, by odetchnąć jak najdłużej 
wiosennym powietrzem. Przechodząc obok jednej grupy żołnierzy, stojących 
przy drutach, usłyszeli: „Uciekajta do baraku, gdyż zaraz będzie szarf 
geszossen. Powiedzta o tym innym”. Zaledwie dostaliśmy się do baraku, 
rozpoczęła się strzelanina. Po około 15 minutach nastała grobowa cisza 
przerwana wrzaskiem wpadających do baraku jeńców, którzy strzelaninę 
przeżyli leżąc na placu obozowym. Nie mogąc bez narażania życia wyjść 
z baraku pozostali do rana nieświadomi przyczyny wieczornej strzelaniny. 
Nazajutrz dopiero wyjaśniło się. Jeńcy będący z drugiej strony obozu widzieli, 
jak na krótko przed rozpoczęciem strzelaniny wszedł do obozu komendant, 
generał Puttkamer, w otoczeniu Czecha - majora, swego zastępcy, porucznika 
austriackiego - przezwanego Wesołkiem, sonderfiihrera Kempa, polskiego 
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renegata i innych. Grupa ta zatrzymała się przy bramie wejściowej. Na znak 
generała adiutant wyciągnął z kabury pistolet i oddał strzał w powietrze, po nim 
rozpoczęła się kilkunastominutowa strzelanina ze wszystkich wieź i obsady 
drutów. Wskazywało to na ohydną prowokację niemiecką. W tym momencie na 
placach było pełno jeńców, gdyż miało to miejsce jeszcze przed terminem 
udania się do baraków. Jeńcy na odgłos strzałów legli na ziemię i w tym 
położeniu przetrwali strzelaninę. Po strzelaninie generał Puttkamer podszedł do 
najbliższej grupy leżących jeńców i kopiąc pierwszego z brzegu zapytał, czy 
jest ranny, czy zabity? Ten odpowiedział - „ani ranny, ani zabity”. Wobec tego 
generał wściekając się ryczał: „Jeżeli nie jest ranny, ani zabity to dlaczego leży? 
Na ten odgłos podnieśli się wszyscy leżący na placu jeńcy, z wyjątkiem 
kilkudziesięciu zabitych i rannych. Było to dzieło dokonane przez jednego 
żołnierza spośród kilkuset strzelających. Nazajutrz pytani żołnierze dlaczego, 
mimo rozkazu, nie strzelali do nas? Odpowiedzieli: „my jesteśmy frontowymi 
żołnierzami i jeszcze tak nisko nie upadliśmy by strzelać do bezbronnych ludzi. 
A co do tego żołnierza, który do was strzelał, to możecie być spokojni, my sami 
przy okazji rozprawimy się z nim”. Kompanie wartownicze składały się 
z rekonwalescentów, którzy przed ponownym wysłaniem na front przechodzili 
okres spokojnej służby, pilnując obozów jenieckich.

Z tym całym zdarzeniem znamienny był fakt, że wieczorny wypadek 
w obozie II C w Woldnebergu podany został już tej samej nocy przez BBC 
z Londynu i odebrany przez własny obozowy radioodbiornik.

Londyn, 17 stycznia 1980 r.

Przejrzał, wstępem poprzedził i przypisami uzupełnił 
prof. dr hab. Czesław Ciesielski
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Aneks

Służba Uzbrojenia Marynarki Wojennej 
Skład personalny ”

Kolejni szefowie Służby Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warszawie:
- kmdr ppor. Laskowski Heliodor,
- kmdr ppor. Ziembicki Ludwik.
- kpt. mar. Mroczkowski Jerzy (referent do spraw uzbrojenia).

Szefowie Służby Uzbrojenia Komendy Portu Wojennego Gdynia (do 1939 r.):
- kpt. mar. Duracz Tomasz.
- kpt. mar. Piątkowski Tadeusz,
- kpt. mar. Romanowski Marian,
- kpt. mar. rez. Reyman Ryszard (referent do spraw uzbrojenia),
- kpt. mar. Mizgalski Karol (referent do spraw amunicji, po. szefa Służby 

Uzbrojenia Komendy Portu Wojennego w Gdyni w ostatnich miesiącach 
przed wybuchem wojny).

- kpt. mar. Danyłuk Józef (w służbie uzbrojenia przy sztabie płk. S. Dąbka), 
- mjr rez. Rawski Józef (szef Służby Uzbrojenia Lądowej Obrony Wybrzeża), 
- por. mar. Trzciński Władysław (komendant Składnicy Amunicyjnej na Oksywiu, 
- chor. mar. Piotrowski - kierownik Składnicy Amunicyjnej,
- starszy bosman Moczadło Franciszek (pirotechnik, komendant Składnicy 

Amunicyjnej na Helu).

Podoficerowie w służbie uzbrojenia do września 1939 r.:
- chor. mar. Lichy Jan (kierownik warsztatów uzbrojenia, puszkarz),
- chor. mar. Jędrasiak Franciszek (puszkarz),
- bosman Pawlak Edmund (puszkarz),
- bosmanmat Krzemiński Franciszek (puszkarz),
- bosmanmat Szymczak Leon (puszkarz),
- bosmanmat Puksep Józef (rusznikarz),
- bosmanmat Trepka Władysław (rusznikarz),
- starszy bosman Pacholczyk Władysław (pirotechnik),
- bosman Wróbel Władysław (pirotechnik),
- bosmanmat Zawiślak Michał (pirotechnik),
- bosmanmat Marcinowski (pirotechnik),
- bosmanmat Pukrop Józef (rusznikarz),
- mat Zroziński Bernard (optyk),
- mat Szczelin Czesław (?).

10 Stopnie wojskowe według stanu z 1939 r.
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Pracown icy cywilni:
- Damec Rudolf (technik),
- Różalski Mieczysław (kasjer),
- świderski Józef (kierownik kancelarii),
- Sieńska Lucyna (sekretarka, maszynistka),
- Kurpiński Jan (kalkulator),
- Gruszczyńska Katarzyna (kartoteka materiałowa),
- Gajewska Janina (kartoteka materiałowa),
- Krupiński Bronisław (kierownik warsztatu),
- Szulc Józef (magazynier),
- Gadomski Rufin (magazynier),
- Chudko Roman (magazynier),
- Ledóchowski Konstanty (kartotekarz),
- Szulc Tadeusz (technik),
- Dobrań Józef (kartotekarz).
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Dr Jerzy ROMANOWICZ

KOMANDOR PODPORUCZNIK
BRONISŁAW CHYBOWSKI (1890-1968)

Bronisław Klemens Chybowski urodził się 4 listopada 1890 roku 
w Nadarzynie, woj. warszawskie. Był synem Władysława i Małgorzaty 

z domu Stempczyńskiej. Jego ojciec był dwukrotnie żonaty, z Teklą z domu 
Stempczyńską i jako wdowiec z jej siostrą Małgorzatą. Władysław Chybowski 
służył jako wachmistrz straży ziemskiej, pracował również jako intendent 
w szpitalu. Bronisław miał czterech braci: Władysława Czesława (1886-1959)’, 
Edwarda Włastibora (1888-1949)1 2, Łukasza Bohdana (D'H-1980)3 oraz 
przyrodniego - Mariana Wincentego, który zmarł w 1884 roku, mając zaledwie 
miesiąc i 17 dni. Do szkół uczęszczał w Warszawie. 17 listopada 1908 roku 
ukończył eksternistycznie gimnazjum Mariana Rychłowskiego. Od 1907 roku 
działał w ruchu niepodległościowym. Należał do Narodowego Związku 
Robotniczego (NZR)4. W swoim mieszkaniu przechowywał broń i bibułę 
organizacji, tam również odbywały się zebrania. Kiedy na ulicy zastrzelono 
członka NZR Łypaczewskiego, B. Chybowski narażony był na dekonspirację 
przez matkę zabitego, która nieopatrznie przybyła z wiadomością o śmierci 
syna, toteż dalsza praca wymagała dużej ostrożności. W związku ze starciem 
zbrojnym organizacji z żandarmerią w 1909 roku w Warszawie na Dworcu 
Wschodnim i na trasie od dworca do ulicy Targowej nr 14, w którym zginęli 
członkowie NZR (m.in. Roliński „Sokół”), B. Chybowski został aresztowany 
31 października. Był oskarżony przez władze rosyjskie o przynależność 
do grupy bojowej „Niezwyczajna”. Siedział w więzieniu przy ulicy Spokojnej.

1 Członek Związku Walki Czynnej w Krakowie, wiceprezes Komitetu Narodowego Amerykanów 
Polskiego Pochodzenia.

2 Był nauczycielem i inspektorem szkolnym.
’ Był inżynierem, specjalistą z dziedziny ogrzewnictwa i wentylacji.
4 Narodowy Związek Robotniczy powstał w czerwcu 1905 roku z kół robotniczych Towarzystwa 

Oświaty Narodowej i Związku im. Jana Kilińskiego. Znajdował się pod wpływem Stronnictwa 
Demokratyczno-Narodowego. W 1908 roku przeszedł do opozycji wobec procarskiej polityki 
endeckiej. W 1917 roku zerwał formalny związek z tzw. stronnictwami niepodległościowymi. 
W maju 1920 roku wraz z Narodowym Stronnictwem Robotników z byłego zaboru pruskiego 
utworzył Narodową Partię Robotniczą.
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W czasie pobytu w więzieniu odmawiano mu widzenia z rodziną. Na mocy 
rozporządzenia generała-gubematora warszawskiego z dnia 31 marca 1910 roku 
B. Chybowskiemu zabroniono pobytu w Warszawie i guberniach: warszawskiej, 
lubelskiej, piotrkowskiej i siedleckiej na czas trwania na tym terytorium stanu 
wojennego. Jako miejsce zamieszkania obrał Kalisz. W maju 1910 roku został 
tam deportowany, przechodząc przez etapowe więzienia na Pradze oraz na 
Tyńcu w Kaliszu. Na czas pobytu w tym mieście w 1910 roku generała-gubematora 
warszawskiego Chabowski został aresztowany przez żandarmerię i przetrzymany 
w areszcie policyjnym. Poza tym stale pozostawał pod ścisłym nadzorem 
policji. Na podania ojca W. Chybowskiego z 13 i 27 sierpnia 1910 roku 
o pozwolenie synowi na powrót do Warszawy generał-gubemator warszawski 
odpowiedział odmownie.

Na początku 1911 roku udało mu się przedostać do Krakowa. Tam 
pozostawał w łączności z innymi emigrantami NZR, spośród których Michał 
Sadowski i Stanisław Trudnowski w wyniku procesu o zabójstwo szpiega- 
prowokatora (?) Stanisława Rybaka5 zostali wydaleni z granic Austro-Węgier. 
Chybowski w swojej działalności organizacyjnej, oprócz wspomnianych działaczy, 
stykał się z Janem Stanisławem Jankowskim, Adamem Chądzyńskim, Wincentym 
Michalakiem, Kopczyńskim, Zawiślakiem oraz Recławem.

W czasie pobytu w Krakowie jako jeden z pierwszych wstąpił 
do Towarzystwa „Strzelec”.

W chwili wybuchu wojny światowej B. Chybowski przebywał w Warszawie. 
5 sierpnia 1915 roku wstąpił do Batalionu Warszawskiego Polskiej Organizacji 
Wojskowej pod dowództwem por. Tadeusza Żulińskiego. Został wcielony 
do kompanii por. Aleksandra Tomaszewskiego ps. „Wysocki”, z którą potem 
wszedł do VI batalionu I Brygady Legionów Polskich. Następnie służył 
w III batalionie 5. Pułku Piechoty. Odszedł z frontu wołyńskiego, „superarbitrowany” 
i zwolniony w 1916 roku.

Z dokumentów wynika, że 7 stycznia 1916 roku został na stałe urlopowany 
do Krakowa i przebywał w Domu Rekonwalescentów Legionów Polskich 
w Kamieńsku. Jako zawód podawał wtedy „korespondent handlowy”. 22 kwietnia 
opuścił Kamieńsk i następnego dnia przyjechał pociągiem do Krakowa, skąd 
9 maja wyjechał do Białobrzegów koło Radomia.

Po wyjściu z Legionów pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej. 
Następnie, po odzyskaniu przez kraj niepodległości, przeszedł do służby 
w Komisariacie Generalnym Ziem Wschodnich Naczelnego Dowództwa Wojska 
Polskiego.

Studiował nauki prawne i społeczne w Krakowie. W 1918 roku ukończył 
Szkołę Nauk Społecznych i Handlowych w Warszawie. Specjalizował się 
w zagadnieniach gospodarczych.

5 Stanisław Rybak został zamordowany 8 VIII 1910 roku na krakowskich Plantach z wyroku 
partii NZR, której był prominentnym działaczem. Sprawcą zabójstwa był Stanisław Trudnowski.
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W okresie działalności w ruchu niepodległościowym Bronisław Chybowski 
używał pseudonimów: „Mazur”, „Jan”. „Zdanowicz”.

W 1919 roku zaszły zmiany w jego życiu osobistym. 20 marca wziął 
w parafii Świętej Trójcy w Warszawie ślub z Teresą Stanisławą Frankowską, 
córką Jana i Marii z domu Szczepkowskiej.

Od 1920 roku służył w Wojsku Polskim (w stopniu porucznika od 
26 lutego 1920 r.), w latach 1921-1922 w Intendenturze Morskiej. Od stycznia 
1923 roku służył w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Służbie Gospodarczej 
na stanowisku referenta.

W 1924 roku B. Chybowski stracił rodziców. Najpierw, 4 lutego zmarł 
jego ojciec, a 21 marca - matka.

Rocznik Oficerski z 1924 roku wymienia Chybowskiego jako porucznika 
w korpusie oficerów administracji, ze starszeństwem z 1 stycznia 1923 roku, 
służył j.w., na etacie w Okręgowym Zakładzie Gospodarczym Nr 1. Następnie 
został kierownikiem Referatu Żywnościowo-Kwaterunkowego KMW, a od 
1 stycznia 1930 do 4 maja 1931 roku służył w Kierownictwie Rejonu 
Intendentury MW jako referent. Rocznik Oficerski z 1932 roku wymienia go 
jako oficera korpusu administracji i intendenta z przydziałem do KMW 
w Warszawie. Od 31 sierpnia do 1934 roku zajmował stanowisko kierownika 
Referatu Ogólnego. W dniu 19 marca 1937 roku został awansowany do stopnia 
kapitana adm. int. W okresie 1937/1938 był nieetatowym wykładowcą 
na Wydziale Administracyjnym Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej 
w Toruniu, gdzie wykładał zagadnienia dotyczące uposażeń i administracji 
transportu, a jednocześnie zajmował stanowisko kierownika Referatu w KMW. 
W tym czasie mieszkał w Warszawie na Żoliborzu przy ul. Wespazjana 
Kochowskiego nr 13. Przed wybuchem wojny był kierownikiem Wydziału 
Należności Pieniężnych KMW6.

W czasie kampanii 1939 roku, 5 września został ewakuowany 
z Kierownictwem Marynarki Wojennej do Pińska, następnie na Wołyń. Znalazł 
się w Deraźnem, lecz uniknął niewoli sowieckiej7. Od 1 grudnia 1939 roku 
działał w konspiracji. Z dniem 15 października 1941 roku został przeniesiony 
do konspiracyjnej organizacji Marynarki Wojennej o kryptonimie „Alfa” 

6 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (dalej: CAW), sygn. MN 494, 
27.06.1938, Chybowski Bronisław: Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka 
Wojenna, cz. 1, Korpus oficerów 1918-1947, red. J. K. Sawicki. Gdynia 1996, s. 199, 553; 
B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Wydział Marynarki Wojennej „Alfa” Komendy Głównej Armii 
Krajowej, Toruń 2001, s. 238-239: Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. V, Polska Marynarka 
Wojenna. Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918-1947), 
red. J. K. Sawicki, Gdynia 2011, s. 189. 190, 193, 194, 197, 207.

7 Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. MAR. A.II 1/10, Sprawozdanie 
szefa KMW kontradm. J. Świrskiego dla Naczelnego Wodza z października 1939 r.
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z Okręgu Warszawa ZWZ, gdzie pełnił służbę jako oficer do zleceń przy 
Inspektorze Antonim8.

Utworzona 1 września 1941 roku konspiracyjna organizacja „Alfa” 
weszła w skład Związku Walki Zbrojnej. Po wcieleniu jej do Armii Krajowej 
z dniem 20 marca 1942 roku podporządkowana została komendantowi Obszaru 
Nr V - Zachód i jako Wydział Marynarki Wojennej (kolejne kryptonimy: 
„Alfa”, od czerwca 1944 r. - „Ostryga”) wchodziła w skład Oddziału III 
(Operacyjno-Wyszkoleniowego) i w ramach Wydziału Broni Głównych 
stanowiła organ pracy Szefa Operacji Komendy Głównej Armii Krajowej. 
Kierownikiem Wydziału Marynarki Wojennej, czyli komendantem „Alfy”, był 
kmdr ppor. Antoni Gniewecki9 ps. „Witold”. „Alfa” zajmowała się całością 
spraw organizacyjnych, szkoleniowych, zaopatrzenia i mobilizacyjnych 
w odniesieniu do marynarki10.

W .Alfie” kpt. mar. B. Chybowski ps.,Jan” został wyznaczony na stanowisko 
zastępcy Komendanta Rezerw (od 15 października 1941 r. do 9 lipca 1942 r.), 
następnie był p.o. oficerem personalnym i mobilizacyjnym (10 lipca-17 sierpnia 
1942 r.), później p.o. Komendantem Rezerw (10 lipca-31 sierpnia 1942 r.), a od 
1 września 1942 roku oficerem organizacyjnym Sztabu i Komendantem 
Rezerw. Sprawy personalne i mobilizacyjne podporządkowano oficerowi 
organizacyjnemu, likwidując etat oficera personalnego i mobilizacyjnego11. 
W marcu 1943 roku, po zlikwidowaniu etatu oficera do spraw marynarki 
handlowej, sprawy tego działu podporządkowano oficerowi organizacyjnemu12, 
czyli B. Chybowskiemu. Współpracował on w wielu kwestiach z ppor. mar. 
Witoldem Bublewskim ps. „Wybicki”. Jako oficer do zleceń W. Bublewski miał 
bardzo szerokie kontakty z wieloma oficerami „Alfy” oraz z poszczególnymi 
pionami Polskiego Państwa Podziemnego, w których gestii leżały m.in. 
zagadnienia administracyjne i gospodarki morskiej13.

W dniu 20 kwietnia 1942 roku B. Chybowski złożył przysięgę według 
roty obowiązującej w Siłach Zbrojnych w Kraju. Został również upoważniony 
przez kmdr. ppor. A. Gnieweckiego do przyjmowania przysięgi przy powoływaniu 
osób do służby czynnej w „Alfie”14. Przyjął przysięgę m.in. od Piotra Blitka ps.

8 Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: IPN), Biuro Udostępniania (dalej: BU), 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie (dalej: MBP), sygn. 1558/73, 
Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 1 z 1 IV 1942 r.

9 Awans na stopień komandora porucznika otrzymał 11 XI 1942 r. (Ł.dz. 65/BP). Ibidem, 
Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 5 z 18 III 1943 r.

10 Studium Polski Podziemnej w Londynie, Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza, Kierownictwo 
Marynarki Wojennej i sprawy morskie, sygn. 2.6, Wyciąg z meldunku organizacyjnego nr 170 
„Alfa" - „203” z 20 XII 1942 r. („203” - kryptonim Wydziału Marynarki Wojennej).

11 IPN BU. MBP, sygn. 1558/73, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 3 z 1 IX 1942 r.
12 Ibidem, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 6 z 1 VI 1943 r.
13 Archiwum Muzeum Stutthof (dalej: AMSt.), Relacje i wspomnienia, t. XIX, Relacja W. Bublewskiego.
14 IPN BU, MBP, sygn. 1558/73, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 2 z 16 VII 1942 r.
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„Morski” (1 listopada 1942 r.), Zygmunta Tomaszewskiego ps. „Bończa” 
(13 grudnia), Zdzisława Majchrzyckiego ps. „Szlong” (27 lutego 1943 r.)15.

Komendzie Rezerw („Spichlerz”) podlegała kadra „Alfy”, tj. główny 
ośrodek odtwarzania zasobów osobowych złożony z:

- zawiązków jednostek „Alfy”, czyli Wydziału Marynarki Wojennej, 
oznaczonych kryptonimem „Kocioł”;

- zawiązków jednostek „Delty”, czyli gospodarczego aparatu morskiego 
Marynarki Handlowej, oznaczonych kryptonimem „Kercelak” .16

Podczas okupacji struktuiy organizacyjne „Kotła” zmieniały się. Zorganizowano 
tam m.in. zawiązki artylerii nadbrzeżnej („Berta”) oraz kompanie: łączności 
morskiej i lądowej, techniczną, funkcyjną, pokładową, strzelecką, a także 
plutony: samochodowy („Taksówka”), lotnictwa morskiego („Gołąb”), żandarmerii 
morskiej („Słowik”) i dywizjon specjalistów morskich („Honolulu”)1'.

Wymienione zawiązki miały częściową, a w wielu wypadkach pełną 
obsadę personalną. Według niepełnych danych Komenda Rezerw liczyła 
w fazie początkowej ponad 50 osób18.

W 1943 roku kmdr por. A. Gniewecki sprecyzował zadania dla „Kotła”:
- doprowadzenie do pełnego stanu organizacyjnego zawiązków' 

jednostek „Alfy”;
- zorganizowanie łączności;
- osiągnięcie gotowości alarmowej;
- prowadzenie szkolenia bojowego, w tym zajęć praktycznych i teoretycznych;
- przygotowanie do walki powstańczej, a następnie do zadań administra

cyjnych, gospodarczych i technicznych .19
Tak więc „Kocioł”, podporządkowany bezpośrednio Komendantowi 

Rezerw, stanowił ośrodek „Alfy” skupiający organizowane oddziały bojowe, 
specjalistów morskich oraz kadrę techniczną i administracyjną.

Z kolei utworzone obok zawiązków jednostek Wydziału Marynarki 
Wojennej („Kocioł”) zawiązki jednostek „Delty”, mające kryptonim „Kercelak”20 21, 
składały się z:

- zawiązku plutonu nawigacyjnego żeglugi morskiej;
- zawiązku administracyjnego żeglugi morskiej;
- zawiązku plutonu technicznego żeglugi morskiej' .1

15 Ibidem, „Monitor Komendanta Spichlerza” nr 2 z 20 XII 1942 r„ nr 3 z 28 II 1943 r.
16 Ibidem. Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 4 z 20 XII 1942 r.
17Ibidem, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 3 z 1 IX 1942 r.; B. Chrzanowski. 

A. Gąsiorowski, Wydział Marynarki..., s. 58.
18 Ibidem, s. 59.
19 IPN BU, MBP. sygn. 1558/73, Wytyczne w sprawie organizacji i zadań zawiązków oddziałów 

„Alfy”.
20 1 VII 1943 r. zlikwidowano komórki o kryptonimie „Kercelak”.
21 Ibidem, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 2 z 16 VII 1942 r.
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Komendzie Rezerw przez pewien czas podlegały także zawiązek 
rezerwistów („Stodoła”)22 23 i zawiązki Flotylli Rzecznych: porty wojenne wraz 
z zawiązkami rzecznych dywizjonów bojowych („Kajak Nr 1 i Nr 2”). 
Podporządkowano jej też kwatermistrzostwo"’.

W ramach Komendy Rezerw została zorganizowana 1 września 1942 
roku Kompania Sztabowa, składająca się z Plutonu Obsługi Kwatermistrzostwa 
Nr 1, Plutonu Obsługi Kwatermistrzostwa Nr 2 i Kancelarii Ewidencji 
Personalnej, Plutonu Bezpieczeństwa. W tym samym dniu w Komendzie 
Rezerw utworzono etat oficera do zleceń24.

W dniu 1 maja 1943 roku powstał ośrodek rzeczny „Alfy” pod kryptonimem 
„Szczupak”25, którego częściami składowymi zostały istniejące już zawiązki 
dywizjonów bojowych, oznaczone teraz jednym kryptonimem „Kajaki”, 
i zawiązek portowy „Przystań”. Komendantem „Szczupaka” został wyznaczony 
20 kwietnia 1943 roku kmdr ppor. Władysław Macioch ps. „Mizio”. Podlegał 
on Komendantowi Rezerw i ponosił przed nim odpowiedzialność służbową26. 
Komendantowi Rezerw podlegał też komendant zawiązku „Zatoka”, który 
zorganizowano z członków harcerskiego kręgu morskiego2'.

Do tworzonych zawiązków kmdr por. A. Gniewecki dobierał odpowiednich 
ludzi. Duży wpływ na obsadę personalną miał też sam Komendant Rezerw - 
B. Chybowski.

W „Alfie” odpowiadał on za sprawy szkoleniowe28. Opracował m.in. plan 
szkolenia służby bezpieczeństwa i razem z kpt. mar. Sergiuszem Szawemowskim 
ps. „Ignacy” - „Prawidła strzelania”. Sprawował też osobisty nadzór nad kursami 
podchorążówki „Alfy”, wizytując jej zajęcia. B. Chybowski wspominał, że: 
„Prowadzono szkolenie bojowe i w walkach powstańczych w pomieszczeniach 
zamkniętych oraz w terenie, prowadzono kursy szkolenia młodszych 
dowódców, kursy specjalistów morskich, kurs taktyczny lekarzy, przeszkolono 
wyższych dowódców, prowadzono studium techniczne”29. Tak zapamiętał go 
szef służby zdrowia „Alfy” dr Tadeusz Gerwel ps. „Orda”: „Nosił druciane 
okulary i wytarty płaszcz. Zadawał krótkie pytania. Na kursach podchorążówki 
zjawiał się nagle. Do niczego się nie wtrącał”30.

22 W dniu 15 V 1943 r. kmdr por. Gniewecki skasował zawiązki „Stodoły”.
23 Ibidem, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 2 z 16 VII 1942 r.
24 Ibidem, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 3 z 1 IX 1942 r.
25 I II 1944 r. zawiązek „Szczupak” został zlikwidowany, a jego komendant kmdr ppor. W. Macioch 

przeniesiony do zawiązków„Kotła”. na funkcję zastępcy Komendanta Rezerw. Ibidem, Dziennik 
Zarządzeń Komendanta „Alfy” z 1 II 1944 r.

26 Ibidem, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 6 z 1 VI 1943 r.
27 Ibidem, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 8 z 30 XI 1943 r.
28 Szerzej: J. Romanowiez, Szkolenie w Wydziale Marynarki Wojennej „Alfa” Komendy Głównej 

Armii Krajowej, „Słupskie Studia Historyczne” 2003, nr 10, s. 167-182.
29 IPN BU, MBP, sygn. 1558/69, Jan |B. Chybowski], Wspomnienie z podziemnej walki 

marynarzy, Wałbrzych 1947 [rkps], s. 4.
30 AMSt., Relacje i wspomnienia, t. XXII, Relacja T. Gerwela.
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Od 1 września 1942 roku Komendant Rezerw wydawał własny „Rozkaz 
Dzienny”31. Na przykład w „Rozkazie Dziennym” z czerwca 1943 roku ujął 
sprawy w jedenastu punktach. Pierwszy punkt dotyczył zorganizowania 
zawiązków oddziałów. Podał, że zostały zorganizowane: 2. Kompania 
Strzelecka z dniem 21 kwietnia 1943 roku, Kompania Artylerii Nadbrzeżnej - 
1 maja. Kompania Artylerii Przeciwlotniczej - 23 maja. Kolejne punkty dotyczyły 
podporządkowania Kajaków Nr 1 i 2, skasowania zawiązków „Stodoły”, 
przeszkolenia, złożenia przysięgi, wcielenia, przesunięcia, przydziału, 
mianowania, wyznaczenia na stanowiska. W ostatnim punkcie ogłosił listę 
szeregowców z cenzusem32. W innym „Rozkazie Dziennym”, wydanym 
w lutym 1944 roku, kmdr ppor. Chybowski wymienił osoby, które złożyły 
przysięgę i przyrzeczenie służbowe. Podał przydziały i przeniesienia oraz 
informację o aresztowaniu 3 lutego 1944 roku inżyniera o ps. „Wit”33 (NN) 
z zawiązków stoczni w Gdyni (P 1). Ponadto zakomunikował, że w październiku 
1943 roku został aresztowany przez Niemców lekarz o ps. „As”34 (z zawiązku 
rezerwowego lekarzy portu w Gdyni) i 22 października rozstrzelany w Warszawie 
na ul. Młynarskiej. Następna kwestia dotyczyła zakończenia dziesięciotygodniowego 
kursu dla marynarzy specjalistów, uruchomionego 14 września 1943 roku przy 
morskim dywizjonie samochodowym o kryptonimie „Taksówka”. Udzielił też 
pochwały jednej osobie za wzorową służbę35.

Dokumenty „Alfy” przechowywano w specjalnych skrytkach. Całość 
dokumentacji, a więc „Dzienniki Zarządzeń”, „Rozkazy Dzienne”, wnioski 
awansowe, nominacje, różnego rodzaju rozkazy, wytyczne stanowiły archiwum 
„Alfy”. Jego część była ukryta u B. Chybowskiego36.

W „Rozkazie Dziennym” z września 1943 roku Komendant „Alfy” 
w uznaniu zasług w pracy konspiracyjnej udzielił pochwały grupie osób. Wśród 
wyróżnionych był B. Chybowski37.

W związku z zakresem pracy kmdr por. A. Gniewecki przesunął z dniem 
1 października 1943 roku etat Komendanta Rezerw do drugiej kategorii 
stanowisk służbowych38.

W dniu 11 listopada 1943 roku B. Chybowski został awansowany 
do stopnia komandora podporucznika (L.dz. 113/BP)39. W uzasadnieniu wniosku 
awansowego Komendant „Alfy” napisał: „Położył wybitne zasługi w pracy

31IPN BU, MBP, sygn. 1558/73, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 3 z 1 IX 1942 r.
32 Ibidem, Rozkaz Dzienny Komendanta Rezerw nr 5 z I VI 1943 r.
33 W innym dokumencie podano rok urodzenia: 1901. Ibidem, Rozkaz Dzienny Komendanta 

Rezerw nr 7 z 30 XI 1943 r.
34Zob. ustalenia odnośnie do nazwiska: B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Wydział Marynarki..., 

s. 68, przyp. 93.
35 IPN BU. MBP, sygn. 1558/73, Rozkaz Dzienny Komendanta Rezerw nr 8 z 5 II 1944 r,
36 B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Wydział Marynarki..., s. 76.
37 IPN BU, MBP, sygn. 1558/73. Rozkaz Dzienny Komendanta „Alfy” nr 5 z 1 IX 1943 r.
38 Ibidem, Dziennik Zarządzeń Komendanta „Alfy” nr 8 z 30 XI 1943 r.
39 Ibidem, Rozkaz Dzienny Komendanta „Alfy” nr 7 z 30 XI 1943 r.
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organizacyjnej na szczeblu sztabu »Alfy« oraz w pracy tworzenia zawiązków 
w terenie. Posiada wszelkie kwalifikacje wojskowe i moralne do awansu”40.

Brał udział wraz z Komendą Marynarki w powstaniu warszawskim, 
w ramach Sztabu Głównego Armii Krajowej. Wydział Marynarki Wojennej 
wystawił jednostki rezerw jako zgrupowanie marynarzy pod dowództwem 
kmdr. ppor. Władysława Maciocha ps. „Mizio”. Jego zastępcą był kpt. mar. 
Sergiusz Szawernowski ps. „Ignacy”, który w trakcie walki przejął dowodzenie 
zgrupowaniem41.

Swoje działania i walki zgrupowania marynarzy w powstaniu 
warszawskim kmdr ppor. Chybowski tak wspominał w powojennej relacji42: 
„W dniu 27 lipca 1944 r. [...] jako Komendant Rezerw zarządziłem pogotowie 
rezerw, pełną gotowość dowódców i łączności, codzienne odprawy z dowódcami 
i sam codziennie składałem raport sytuacyjny Komendantowi Marynarki.

W dniu 29 lipca na kontakcie z komendantem Okręgu Warszawskiego, 
gen. Monterem43, w siedzibie Okręgu przy ul. Filtrowej 68 uzgodniłem zadania 
jednostek Marynarki w zbliżającej się walce powstańczej.

Jednostki Marynarki miały wziąć udział w powstaniu zgodnie z planem 
jako zgrupowanie marynarzy, któremu zostały wyznaczone następujące zadania:

- wsparcie oddziałów wojska przy opanowaniu portu Czerniakowskiego:
- opanowanie jednostek pływających;
- uruchomienie flotylli rzecznej, przeprowadzenie działań rzecznych, 

uruchomienie transportów rzecznych wojska i sprzętu.
W dniu 31 lipca o godz. 19.55 otrzymałem z Komendy Okręgu 

Warszawskiego alarm z wyznaczeniem godziny »W« (wybuchu powstania) 
na dzień 1 sierpnia godz. 17.00. Z uwagi na zapadłą już godzinę policyjną 
(godz. 20.00) alarm mógł być rozesłany do poszczególnych dowódców dopiero 
z chwilą otwarcia bram domów. Toteż w dniu 1 sierpnia punktualnie o godz. 5.00 
została uruchomiona łączność. [...] Alarm dotarł wszędzie. Mobilizacja 
powstańcza została wykonana sprawnie. Wykonanie sprawdziłem i zdałem 
raport sytuacyjny Komendantowi Marynarki.

Stanowisko wyczekiwania zostało wyznaczone w budynku Zarządu Dróg 
Wodnych przy ulicy Solec 2 i stąd poszło uderzenie na porty wojskowy 
i cywilny, które zostały opanowane gładko. Jednostki pływające wyszły jednak 
z portu na godzinę przed godziną »W«, wskutek czego w/w (drugie i trzecie) 
zadania nie mogły być wykonane nie z winy marynarzy.

W porcie Czerniakowskim zgrupowanie prowadziło ciężkie walki 
w ciągu wielu tygodni, odpierając dzielnie wszystkie ataki przeważających sił 
nieprzyjaciela. W ciągłej walce, źle uzbrojeni potrafdi marynarze utrzymać się 
na stanowisku od pierwszego dnia powstania aż do chwili upadku dzielnicy.

40 Wniosek awansowy na stopień kmdr. ppor. z 16 VIII 1943 r. (kopia w zbiorach autora).
41 IPN BU. MBP. sygn. 1558/69, Jan [B. Chybowski], Wspomnienie..., s. 5, 7.
42 Ibidem, s. 6-8.
43 PIk/gen. ..Monter" - Antoni Chruściel.
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[...] W walce tej wykruszyły się szeregi zgrupowania marynarzy oraz poległ 
bohatersko jego dowódca, kpt. Ignacy”44.

Po zakończeniu działań wojennych usiłowano zorganizować środowisko 
Wydziału Marynarki Wojennej w ówczesnym Związku Uczestników Walki 
Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację. Jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia 
był kmdr por. A. Gniewecki, wspomagany przez kmdr. ppor. B. Chybowskiego45. 
Niestety, klimat polityczny pierwszych lat powojennych nie sprzyjał tego typu 
działaniom.

W grudniu 1947 roku B. Chybowski napisał relację pt. „Wspomnienie 
z podziemnej walki marynarzy”, której fragmenty cytowane są powyżej.

Bolesław Chybowski do Marynarki Wojennej już nie powrócił. Związał 
się natomiast z ruchem spółdzielczym. Był jednym ze współzałożycieli 
Spółdzielczej Wytwórni Szkieł Specjalnych „Pyroflex” w Warszawie46 na 
Pradze, a potem został jednym z jej prezesów. Przewodniczył na pierwszym 
zebraniu organizacyjnym, które odbyło się 30 grudnia 1946 roku przy ulicy 
Kępnej nr 11. Wtedy został wybrany do Rady Nadzorczej47. Z dniem 1 lutego 
1953 roku objął stanowisko kierownika technicznego48. W Spółdzielni tej 
pracował aż do przejścia na emeryturę, tj. do 1 stycznia 1968 roku. Wówczas 
mieszkał przy ul. Londyńskiej 8 m. 5.

Zmarł 24 listopada 1968 roku w Warszawie, mając 78 lat. Został pochowany 
na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 222, rząd III, grób 11). Jego żona zmarła 
3 maja 1961 roku.

Za swoją działalność kmdr ppor. Bronisław Chybowski został uhonorowany 
m.in.: Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (L.dz. 458 BP 
z 27 IX 1944 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości (1938), 
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości, Medalem za Długoletnią Służbę - brązowym49.

44 Kpt. mar. Sergiusz Szawernowski „Ignacy” zginął 14 IX. 1944 r. od pocisku artyleryjskiego 
w wypalonych murach tzw. bursy przy ul. Czerniakowskiej 169.

43 „Polska Niepodległa” 1948, nr 1-2, s. 9. B. Chybowski wysunął postulat dokooptowania 
przedstawiciela „Alfy” do Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu i władz 
ZUWZoNiD.

46 Obecna nazwa: Spółdzielnia Pracy Usług Szklarskich „Pyroflex”.
Wyciąg z Protokołu nr 1 Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielni Pracy Spółdzielczej 
Wytwórni Szkieł Specjalnych „Pyroflex” (kopia w posiadaniu autora).

48 Pismo dotyczące mianowania B. Chybowskiego kierownikiem technicznym z 1 11 1953 r. 
(odpis w posiadaniu autora).

49 CAW. sygn. MN 494, 27.06.1938. Chybowski Bronisław.
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Pierwsza strona relacji Bolesława Chybowskiego
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Mgr Andrzej KOTECKI

„LWOWSKA FALA” DLA POLSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ

Któż nie słyszał o „Wesołej Lwowskiej Fali”. Ta rozrywkowa audycja 
emitowana w latach 30. XX w. przez Rozgłośnię Lwowską Polskiego 

Radia przeszła do legendy w dziejach polskiej radiofonii. A postaci, które ją 
tworzyły, to niemal pomnikowi bohaterowie wspomnień naszych dziadków. 
Szczepcio i Tońcio, czyli Kazimierz Jan Wajda i Henryk Yogelfagler, stworzyli 
duet, który wykorzystując lwowską gwarę i specyficzną melodykę języka 
rozbawiali przez lata radiosłuchaczy. Ich sława objęła całą ówczesną 
Rzeczypospolitą. Można ich było również oglądać na ekranach kin, gdyż wzięli 
udział w kilku pełnometrażowych produkcjach tamtego czasu.

Niestety, historia ta uległa raptownemu przerwaniu. Wybuch II wojny 
światowej a później agresja radziecka z 17 września 1939 zniweczyły działalność 
„Lwowskiej fali”. W tych tragicznych chwilach większości zespołu udało się 
przekroczyć granicę rumuńską, gdzie natychmiast podjęli działalność artystyczną 
wśród polskich uchodźców cywilnych czy w obozach internowanych żołnierzy1. 
Kolejnym etapem na ich emigracyjnym szlaku była Francja, a po jej kapitulacji 
w 1940 r. ostatecznie osiedli na Wyspach Brytyjskich.

Występy dla internowanych żołnierzy stały się wyrazem chęci służenia 
Ojczyźnie poprzez krzewienie słowa, pieśni i tańca. Taka postawa skłoniła 
twórcę i kierownika artystycznego, a zarazem autora tekstów i całych programów, 
Wiktora Budzyńskiego, do sformalizowania ich działalności estradowej. 
Propozycję w tej sprawie złożył Edwardowi Ligockiemu, pracownikowi 
Departamentu Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych. Oto 
argument, jakiego użył w tej rozmowie:
Puste mamy plecaki, łachy na grzbiecie, ale cząstkę Polski w sercach. Może 
udałoby się pokazać „Lwowską Falę” w wojsku.

1 Ten etap historii „Lwowskiej Fali” został szczegółowo przedstawiony w książce Stefana Józefa 
Pastuszko, Zycie kulturalne w Polskich Silach Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny 
światowej'. Uniwersytet Historyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach - Ludowe 
Towarzystwo Naukowowo-Kulturalne Oddział Kielce - Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie: Kielce - Warszawa 2009. s. 322 i nasi.
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Idea ta ze strony samego Ligockiego spotkała się z uznaniem, wręcz 
entuzjazmem. Natomiast nie od razu znalazła odzew w kręgach decyzyjnych 
MSWojsk. Niewątpliwie pilniejszymi i ważniejszymi były sprawy związane 
z odbudową Armii Polskiej we Francji, przerzutem internowanych z Rumunii, 
Węgier i z innych miejsc w Europie. Jednak ostatecznie rozwiązanie się 
znalazło. W kwietniu 1940 r. zespół pod nazwą Polowa Czołówka Teatralna 
Nr 1 „Lwowska Fala” otrzymała przydział do Wydziału Propagandy MSWojsk. 
Pod względem kwatermistrzowskim został przypisany do Ośrodka Zapasowego 
1. Dywizji Grenadierów w Coetquidan. I pod tą nazwą zespół występował 
do chwili rozformowania w 1946 r. Mając na uwadze fakt, iż w tym miejscu 
przebywali również przedstawiciele morskiej formacji wojskowej, należy 
przypuścić, że i oni byli odbiorcami popisów artystycznych „Lwowskiej Fali”. 
Działania wojenne na terenie Francji, jej klęska i ewakuacja wojsk alianckich 
do Wielkiej Brytanii, były również udziałem artystów. Zdekompletowany 
zespół, bez „zaplecza teatralnego”, który z niemałym wysiłkiem udało się 
skompletować w Rumunii i Francji, po raz wtóry niemal z marszu rozpoczął 
działalność estradową już na Wyspach Brytyjskich. Z czasem rozwinęła się ona 
tak dalece, że zespół z trudem znajdował czas na przygotowywanie nowych 
programów. Odbiorcami była przede wszystkim zgromadzona Wielkiej Brytanii 
„mundurowa” i cywilna Polonia. Ale nie tylko. Wraz z upływem kolejnych 
miesięcy oraz rozbudową sił alianckich, artyści zaczęli przygotowywać również 
programy w języku angielskim. Ich adresatami byli Anglicy oraz przedstawiciele 
Sił Sprzymierzonych, stacjonujących w Wielkiej Brytanii. Pierwszy z anglo
języcznych spektakli powstał w 1941 r. i nosił tytuł „Artistic Evening Party”. 
I tak w każdym kolejnym roku wojny przygotowywany był jeden program 
obcojęzyczny. Na przełomie lat 1942/43 program nosił tytuł „Polish 
Panorama”. W rok później zespół przygotował kolejny „Basic Polish”. Ale 
oczywiście zasadnicza działalność zespołu to występy dla środowisk polskich. 
Łącznie w ramach PSZ oraz działalności dla aliantów, zespół wystąpił ponad 
700 razy’. W tej liczbie znalazły się występy dla marynarzy PMW, a także dla 
załóg floty handlowej2 3. Na przestrzeni całego okresu działalności PMW, 
„Czołówka Polowa” wystąpiła 10 razy przed członkami załóg polskich okrętów. 
Pierwszy z nich miał miejsce 5 stycznia 1941 r. w Glasgow. Obok marynarzy, 
jego odbiorcami byli zaprzyjaźnieni z artystami z wcześniejszych występów 
lotnicy. Jako że było to pierwsze spotkanie z bracią marynarską, artyści byli 

2 S. J. Pastuszko, op. cit.
3 W zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie znajduje się zbiór eksponatów pod nazwą 

„Kolekcja Leopolis”. Jednym z jej znaczących elementów są archiwalia stanowiące dokumentację 
działalności Polowej Czołówki Teatralnej Nr 1 „Lwowska Fala”. Składają się na nie pamiętniki 
artystów Włady Majewskiej i Szczepcia, Księgi Pamiątkowe zespołu, oryginały tekstów 
programów artystycznych, zdjęcia, afisze, wycinki prasowe. Materiał ów stał się źródłem do 
opracowania tego artykułu. W artykule zostały wykorzystane jedynie te materiały, które 
odnoszące się do współpracy z PMW.

101



„BIULETYN HISTORYCZNY” A. KOTECKI 2014 NR 29

mocno stremowani, o czym nie omieszkał napisać autor artykułu zamieszczonego 
na łamach „Polski Walczącej”: [...] MARYNARZE. Jedną z następnych imprez. 
„Lwowskiej Fali” był „wypad” do marynarzy. Występ odbył się na odmianę 
w town-hallu z „prawdziwą” sceną. Przywykli do widowni koloru khaki, patrzyliśmy 
z lekką tremą na salę, wypełnioną granatowo-czarnym ludem; jaśniejszą plamę 
tworzyły tylko szarobłękitne mundury lotników. Czy spodoba się nasz program 
ludziom z „Burzy” i „Błyskawicy” - oto było pytanie. Liczyliśmy jednak trochę 
na zaprzyjaźniony dywizjon lotniczy, w którym służyło dużo lwowskich 
znajomków. Spodziewaliśmy się, że ci nas nie zawiodą i we właściwej chwili 
uśmiechem i oklaskami podeprzeć nie omieszkają.

Obawy nasze rozproszył doszczętnie gwizd potężny, którym przywitano 
zespół wychodzący na scenę. Kiedyś dawniej, w początkach naszej angielskiej 
kariery, była by nas taka oryginalna owacja zmiotła za kulisy, ale teraz 
świadomi teatralnych obyczajów tubylczych, wiedzieliśmy, że gwizd nie oznacza 
niezadowolenia. Z ulgą przyjęliśmy te brawa, dane na kredyt i śmiało zaczęliśmy 
przedstawienie. Gwizdano jeszcze dużo tego dnia, a nastrój wytworzył się taki, 
że przedstawienie to zaliczamy do najmilszych w naszej pracy na emigracji.

W czasie przerwy kilkunastu widzów przyszło na pogawarkę za kulisy, 
któryś z kolegów nawet krajana z wioski rodzinnej odnalazł i potoczyły się 
rozmowy o podróżach dawnych i przygodach ciągle nowych, o rejsach dalekich 
a niebezpiecznych.

Słuchaliśmy wszystkiego z. uwagą największą: opowiadającymi byli 
przecież ludzie, którzy od krwawego września, aż do chwili obecnej ani na chwilę 
nie przerwali walki z nieprzyjacielem, nie utracili bezpośredniej łączności 
z Ojczyzną mając stale pod stopami pokłady okrętów Rzeczypospolitej. [.

Ruchliwość polskich okrętów, zmiana miejsca ich bazowania pomiędzy 
kolejnymi rejsami, a także działalność na oddalonych od W. Brytanii akwenach 
(np. M. Śródziemne), nie sprzyjały zbyt częstym wizytom zespołu wśród załóg. 
Dlatego też odstępy pomiędzy poszczególnymi występami są tak znaczne. 
Kolejne spotkanie z PMW miało miejsce 27 marca 1941 r. w Glasgow. I tym 
razem na widowni zasiadły załogi dwóch polskich niszczycieli OORP „Burza” 
i „Błyskawica”. Jedynym śladem tego występu jest zapis kronikarski. Ponadto 
w „Kronice” „Lwowskiej Fali” zachowała się oryginalna wstążka otokowa czapki 
marynarskiej z ORP „Burza”. Kolejne występy, które miały miejsce w 1942 roku, 
pozostawiły po sobie znacznie więcej zapisów. Pierwszy z nich odbył się 
8 maja 1942 r. na terenie Stacji Zbornej MW. Z zachowanych zapisów 
kronikarskich wiemy, że był on adresowany do członków załóg dwóch polskich 
okrętów - OORP „Kujawiak” i „Błyskawica”. W przypadku tego ostatniego 
okrętu znajdujemy bardzo charakterystyczny wpis. Otóż swój lakoniczny wpis 
autor (niestety podpis nieczytelny) zilustrował dwubarwnym rysunkiem Myszki *

4 Ludwik Bojczuk, Wiosenne wędrówki „Lwowskiej Fali". Z życia obozów; [w: | „Polska Walcząca - 
Żołnierz Polski na Obczyźnie”, 1941 nr 25. s. 7.

102



„LWOWSKA FALA” DLA POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Miki. Rysunek i wpis został wykonany za pomocą dwukolorowego, niebiesko- 
-czerwonego ołówka5. Z kolei w pamiętniku solistki zespołu, Włady Majewskiej, 
znajduje się notka odnosząca się do ORP „Kujawiak:

Na pokładzie ORP „Kujawiak” składam najlepsze życzenia i myślę, 
że w Polsce spotkamy się znowu.

ZD ORP „Kujawiak” (podpis nieczytelny).

Cała strona została zapełniona znaczkami pocztowymi i stemplami 
okrętowymi. Ale w tym przypadku warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden, 
niewielki element. Otóż po prawej stronie karty została wklejona niewielka 
karteczka z herbem okrętu. Na wystylizowanej tarczy herbowej znajduje się po 
lewej stronie połowa Gryfa Pomorskiego, a z prawej połowa orła z godła 
państwowego. Kompozycję tą w części górnej łączy korona. Pod tarczą 
herbową znajduje się napis ORP „Kujawiak”.

ZDO okrętu wpisał się również do pamiętnika Szczepcia następującymi 
słowami: „Good luck” polskim pracownikom w tych smutnych czasach. Do zobaczenia 
w Polsce. Plymouth 8 V 42.

Kolejnego wpisu dokonał ziomek artystów ze Lwowa ppor. mar. S. Kopecki, 
wyrażając w nim nadzieję, powrotu do rodzinnego miasta:

Z najlepszymi i najserdeczniejszymi życzeniami szybkiego powrotu do naszego 
kochanego Lwowa wpisał

S. Kopecki ppor. mar. Plymouth 8.5.42.

Jak widać z powyższych przykładów, stało się tradycją że przedstawiciele 
załóg okrętów „ilustrowali” swoje zapisy znaczkami pocztowymi i pieczęciami 
okrętowej Agencji Pocztowej. Pośród tych dedykacji warto zwrócić uwagę 
również na fakt, że widzem tego w tym dniu był brytyjski oficer łącznikowy 
zaokrętowany na ORP „Kujawiak”. Niestety jego wpis jest na tyle nieczytelny, 
iż trudno go przytoczyć, a także trudne jest do ustalenia jego nazwisko.

Zachowane wpisy mają różnorodny charakter. Jedne miały wydźwięk 
satyryczny, jak choćby dokonany ręką oficera mechanika por. mar. Franciszka 
Rydzewskiego:

Ile razy jedząc zrazy, trafisz na cebulę, wspomnij o mnie, wspomnij czule.

F. Rydzewski por. mar.

Obok odnajdziemy równie niezwykle wymowne, zawierające ogromny 
ładunek emocjonalny i oddającym cały tragizm polskich losów po 1939 r.:

5 Młodszym czytelnikom należy tutaj wyjaśnić, że jeszcze po wojnie w użyciu biurowym były 
dwustronne ołówki kopiowe - z jednej strony był ołówek niebieski, z drugiej czerwony.
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8 V 1942 Plymouth
Serdeczne podziękowanie składam za Słowo Polskie tu na obczyźnie które 

usłyszałem po dwóch latach niewoli rosyjskiej.
(podpis nieczytelny)6 7.

Do księgi wpisali się również inni widzowie. Emocje związane z występem 
artystów dla żołnierzy, którzy powrócili z Rosji były obecne zarówno w gronie 
aktorów, jak również słuchaczy. Pamiątkowe wpisy z owego spotkania 
znajdujemy również w pamiętniku Włady Majewskiej. Ten sam występ znalazł 
swoje odbicie w Pamiętniku „Lwowskiej Fali”. Również i w nim cała strona 
została „wyklejona” znaczkami i ostemplowana. Nie omieszkała również o nim 
napisać prasa, czyli „Polska Walcząca - Żołnierz Polski na Obczyźnie”:

8 V1942 P....
Odwiedziliśmy dziś „Kujawiaka ”. który właśnie stroił się i malował przed 

wyruszeniem na morze... Spędziliśmy bardzo miłe popołudnie na pokładzie, 
a wieczorem daliśmy przedstawienie na Stacji Zbornej Marynarki Wojennej dla 
załogi „Kujawiaka” i innych marynarzy1.

Drugi występ z tego roku (1942) odbył się z końcem lata - 15 września. 
Tym razem jego odbiorcami byli członkowie załogi ORP „Garland”. Do pamiętnika 
Szczepcia został wklejony firmowy papier listowy z ORP „Garland”. Niemal 
całą kartkę zajmuje wpis8, którego autorem jest kmdr ppor. Wacław Trzebiński 
- I mechanik na okręcie:

Kochany Szczepciu!
Piszę jakbyśmy się widzieli przedwczoraj, przedwczoraj, a to przecież już 

blisko 10 lat, jak spotkałem się z. tobą na ORP „Wilk” przy narodzinach 
„Lwowskiej Fali”. Zawsze to będę pamiętał

Wacek Trzebiński
Wpis tego samego autora znajdujemy również - obok oczywiście wpisów 

innych członków załogi - w pamiętniku Włady Majewskiej, również w „Kronice”. 
Dodatkowo w tej ostatniej do wpisów została dołączona pamiątkowa wstążka 
otokowa złotym kolorze do czapki marynarskiej. Znajduje się na niej napis 

D W zakończeniu jednego z artykułów prasowych, który podsumowuje dotychczasową, trzyletnią 
działalność „Czołówki” czytamy: 2 VI 1942 Miejsce postoju. Dzisiaj odbyło się w obozie 
rozdzielczym pierwsze przedstawienie „Lwowskiej Fali” dla żołnierzy, którzy powrócili z Rosji. 
Graliśmy w sali, gdzie chwilowo obozują i odpoczywają po długiej i ciężkiej udręce. [...] 
A podczas wieczornicy znowu śmiech miesza się ze łzami i znowu trudno samemu wytrzymać 
na estradzie, aby się w sposób niezgodny z obyczajem teatralnym po prostu nie rozbeczeć”. 
Jubileusz teatru żołnierskiego; [w:] „Polska Walcząca - Żołnierz Polski na Obczyźnie”, nr 46.

7 Ibidem. Jest tu prawdopodobnie mowa o ostatnim rejsie. Zakończył się on tragicznie 16 czerwca 
1942 u wybrzeży Malty.

8 Wpis ten zawiera reminiscencje pobytu w latach 30. XX w. artystów „Lwowskiej Fali” 
na polskim Wybrzeżu. Ostatni raz byli w czerwcu 1939 r., występując m.in. dla załogi 
Westerplatte. Więcej na ten temat zob.: A. Kotecki, „Lwowska Fala” na brzegu Bałtyku; 
„30 Dni”, 2014 nr 3 (113). s. 34-37.
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ORP „Garland”, a przed nim odbity stempel z sylwetką okrętu widzianego 
z lewej burty.

W kolejnym roku wojny, 13 czerwca 1943 roku, zespół dał koncert dla 
przedstawicieli PMW. Niestety, w przeciwieństwie do poprzednich nie pozostawił 
on żadnego (poza kronikarskim zapisem) śladu w archiwum Polowej Czołówki 
Teatralnej.

Kolejne dwa występy, które miały miejsce w 1944 r. zostały udokumentowane 
zapisami archiwalnymi. Pierwszy z nich odbył się 11 kwietnia. Tym razem 
widownię stanowili polscy podwodniacy z OORP „Wilk”, „Dzik” i „Sęp”, które 
przebywały wówczas w bazie Royal Navy w Plymouth. Jednym z widzów, który 
obok innych przedstawicieli marynarskiej braci uwiecznił swoje uczestnictwo w tej 
imprezie był słynny podwodniak kmdr Andrzej Kłopotowski. Z kolei w pamiętniku 
Szczepcia odnajdujemy obszerny i bardzo osobisty wpis ppor. mar. Henryka Hoyera:

Mieliśmy wtedy, Szczepciu 21 lat mniej. Przez jesienne dni przesiadywaliśmy 
w przepełnionej „Sali matematyki” na Politechnice. Było dużo zapału do nauki, 
który jednak karnawał nadszarpnął trochę, a wykończyła zupełnie - lwowska 
wiosna. Pamiętam wiosnę we Lwowie - w parku Stryjskim, na Janowskiej, 
na Wysokim Zamku. A tę na Pohulance i w Parku Łyczakowskim? Wszystko 
to odżyło w moich wspomnieniach pod wpływem Waszego dzisiejszego 
przedstawienia.

Devenport 11.4.44. H. Hoyerppor. mar.
Drugi z występów dla PMW tego roku miał miejsce następnego dnia - 

12 kwietnia 1944 r. w Bickleigh. Jego widzami byli marynarze skoszarowani 
w Polskim Obozie Morskim.

W dwóch ostatnich latach wojny „Lwowska Fala” wystąpiła jeszcze 
dwukrotnie dla polskich marynarzy. Po raz pierwszy w końcu działań wojennych. 
23 kwietnia 1945 r. w Dundee zespół wystąpił dla Kompani Zaopatrzenia 
i załóg OORP „Sokół” i „Dzik”.

Przedstawione powyżej bezpośrednie kontakty nie były jedynymi związkami 
z Polską Marynarką Wojenną w działalności Polowej Czołówki Teatralnej Nr 1 
„Lwowska Fala”. Elementy takie odnajdujemy również w kolejnych programach 
estradowych tego zespołu. Jednym z pierwszych tekstów nawiązującym 
do działalności PMW był wiersz ORP „Orzeł”. W całości jest on poetyckim 
epitafium dla okrętu i jego załogi - dumy polskiej floty. Jest to parafraza oracji 
księdza Kamińskiego nad trumną „małego rycerza” Michała Wołodyjowskiego, 
wygłoszonej po zakończeniu Mszy św. w kolegiacie stanisławowskiej z zakończenia 
„Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza9.

9 „[...] Panie Pułkowniku Wołodyjowski! [...] Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum Grają! 
Wojna! Nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz? Szabli się nie chwytasz? Na koń nie 
siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu? Zaliś swej dawnej przepomniał cnoty, że nas samych 
a żalu jeno i trwodze zostawiasz? [...], H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Świat Książki, 
Warszawa 1996, s. 615.
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O.R.P. „Orzeł”
Komandorze-podporuczniku Grudziński.
Komendy nie dajesz?
Przez peryskop nie patrzysz?
Przy sterze nie stajesz?
Co się z Tobą stało, młody komandorze? 
Mapy w kąt porzucone - a załoga w śnie? 
Powstań! Słyszysz, jak sztormem woła Ciebie morze? 
Milczysz...
O.R.P. Orzeł legł na morza dnie, 
Gdzie? Nikt nie wie. Maj 1940-ci 
Ostatni patrol. Tygodnie czekania... 
Tyle nadziei, a tak mało wieści.
Potem komunikat i tylko dwa zdania:
Okręt Podwodny Rzeczypospolitej walkami wsławiony 
O.R.P. Orzeł - należy uważać za stracony —
Szukają Ciebie nasze myśli - ptaku 
Biegną śladami twoich orlich dróg 
1 przypadają do twojego wraku 
Gdzie bohaterstwem śmierć znaczyła próg. 
Szukają Ciebie nasze myśli - Orle.
A pamiętają wrzesień - kilka dat. 
I idą z Tobą w bohaterstwa glorii 
Przez Bałtyk, Tallin i przez Kattegat. 
Nie miałeś Polski i nie miałeś portu, Zamków przy działach nie miałeś i map. 
Byłeś podobny tym ostatnim fortom...
Biało-czerwony sztandar krył twój trap. 
A przeciw sobie miałeś siłę floty 
Morskiej, powietrznej germańskiego wroga, 
Was sześćdziesięciu - cały skład twej roty - 
Ostatnia z Gdyni sławna twoja droga.
[Granatów mało było, gdyś szedł wtedy 
przez las podwodnych okrętów i min. 
Sumiennie wszystkie zużyłeś torpedy 
Jak żołnierz ostatni i jak wierny syn.]10 
Cieśniny duńskie, wody Kattegatu, 
Morze Północne - zna też Skagerrak 
Pieśń o tym obcym, zbłąkanym dziwaku 
Co tak samotnie Polski nosił znak.
Nosił w banderze, w swych torpedach nosił,

111 Wersy w kwadratowym nawiasie, w oryginale zostały wykreślone przez autora, W. Budzyńskiego.
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Kiedy się kończył krwawo polski wrzesień, 
Słusznie w rozkazach ich komandor głosi: 
„Polska żyje i walczy - Orzeł w świat wieść niesie” - 
W październikowy ranek, mglisty szary, 
Zdumiony witał go brytyjski port, 
I tłum żeglarzy dziwował się starych 
Podziwiał bosman, kapitan i lord:
Jakiż to okręt bez map i bez kraju ?
Jakiż to okręt bez zamków u dział?
Już go poznali - już hołd mu oddają...
Niemy w zachwycie wyspiarski lud stał... 
A polskie statki: Burza, Błyskawica, 
Wilk, Grom już salut bratni jemu ślą.
Nikt go nie chwali, nikt się nie zachwyca, 
Tylko meldują, że już razem są.
Skrwawionej Polski żelazne dziedzice 
Nowe fortece - reduty wolności, 
Burza i Grom, Wilk i Błyskawica, 
Meldunkiem Orła witały najprościej - 
Nie pora w sławie długo stać na redzie, 
Kiedy wre walka, kiedy płonie świat, 
Więc w nową służbę Orzeł sławę wiedzie. 
Zna go już każdy okręt, port i mat. -
Gdy na majowy szedł wiosenny patrol 
Z którego nigdy nie powrócić miał, 
Szukał od Wschodu... stamtąd... z. Gdyni wiatru 
Polskiego Morza żegnał w myślach szkwał...
A na ten patrol, na patrol ostatni 
Idzie z nim z Polski warta honorowa, 
Z nadmorskich fortów idą cienię bratnią, 
Z Gdyni, z Oksywia, z. Helu, z Wejherowa... 
Cała, załoga naszej Westerplatte - 
Broń prezentuje — broń bez amunicji.
A za nią idą z. portu gdyńskie braty 
Robotników brygady, baony, milicje. 
Pierwszy i Drugi Pułk Morskiej Piechoty, 
I Kosynierzy Gdyńscy - (tak to nie do wiary!) 
Wiodąjak za Kościuszki kosynierskie roty, 
By zdobyć amunicję - obyczajem starym. 
Na ten ostatni patrol, na Orła spotkanie 
Przyjdą z. Kępy Oksywskiej bohaterów cienie, 
Przyjdą by mu powiedzieć: spełnili zadanie,
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Siedem dni, siedem nocy zewsząd otoczeni, 
Wyjdzie z wąwozów Kępy na Orła szukanie. 
Wyjdzie z garstką swych ludzi On - Gdyni obrońca, 
Pułkownik - co dał rozkaz ostatni: „Kochani - 
nie mamy nic do bronienia — lecz honor do końca ”, 
Rzekł - i ostatnią kulę w własną pierś skierował... 
Pułkownik Dąbek - Bałtykowi wierności dochował. 
Tyle gości rycerskich z wszystkich ciągnie stron. 
Zbudźcie się i uderzcie w pokładowy dzwon...
Z Gdyni niosą wam serca, a z. Oksywia krew, 
Z Helu niosą swe rany, z Westerplatte śpiew...
Zbudź się Orle i słuchaj twojej pieśni gdyńskiej!...
Komandorze-podporuczniku Grudziński, komendy nie dajesz?
Na pokład nie wyjdziesz? Przy sterze nie stajesz?
Co się z Tobą stało młody komandorze?
Mapy w kąt porzucone a załoga w śnie?
Powstań! Słyszysz jak sztormem woła Ciebie morze?
Milczysz?--
O.R.P. Orzeł legł na morza dnie.

Autorem tego wiersza, tak jak wszystkich tekstów składających się na 
programy „Lwowskiej Fali” jest Wiktor Budzyński. Wykonawczynią utworu 
była Mira Grelichowska. Na potrzeby tej deklamacji artystka zakładała długą 
suknię wykonaną z tkaniny o barwie zbliżonej do munduru marynarskiego. 
Powyżej mankietów zostały naszyte oznaki stopnia komandora porucznika, 
analogiczne oznaczenie stopnia artystka miała na naramiennikach sukni.

Kolejny motyw marynarski spotykamy w czwartym programie zespołu 
przygotowanym w czasie wojny i noszącym tytuł „Chłopcy z Polski”. Powstał 
on na przełomie lat 1941 i 1942. Na okładce programu spektaklu zostało 
zamieszczone zdjęcie ORP „Orzeł” oraz jego krótka historia w języku polskim 
i angielskim. W trakcie występu przez scenę przewijali się reprezentanci wszystkich 
rodzajów wojsk PSZ. Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawiciela braci 
marynarskiej. A oto ta scena przytoczona w całości wraz z didaskaliami: 
(Lotnik wychodzi lub znika w światłach. Po czym ilustracja fortepianowa 
na motywie marynarskim)
II. Piet rek ze Lwowa. Pewnie go znacie?

Choć nie miał rzeki we Lwowie
Nad Bałtyk jeździł wiosną lub latem.

Marynarz: Do Gdyni hulamy panowie.
1. Iz tych wycieczek nad Polski Bałtyk

Marynarz się polski narodził
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//. Dziś przeciw Niemcom, na polskim okręcie
Już na wyprawy chodzi.

Marynarz: Ta ma się wie na „ Sokole ’’
U. 1 daje Szwabom szkolę pod wodą

Gryzie jak rekin tam w dole.
(Marynarz znika w światłach. Na ilustracji fortepianowej wchodzi żołnierz 
I Dywizji Pancernej w pełnym oporządzeniu)

Zgodnie z informacją zawartą w roboczym materiale scenicznym, w postać 
marynarza wcielał się H. Hausman.

Kolejny program zawierał znacznie obszerniejszy element marynistyczny. 
Trzeci numer tego programu nosił tytuł „Konwój”. Głównym jego elementem 
było napisane i skomponowane przez W. Budzyńskiego „Tango Marynarskie”.

3. Konwój

Profesor: Ten rok 1942 był nowym rokiem chwały dla naszej Marynarki 
Wojennej i Floty Handlowej. W najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych 
konwojach szły nasze okręty. Do Murmańska - Garland, na Maltę - Kujawiak. 
Na wszystkie morza świata w tej wojnie szła wiernie z Aliantami polska 
bandera.

Powiedział jeden z naszych marynarzy: „Morze wygląda inaczej niż 
w płomiennych przemówieniach”. Na pewno inaczej wygląda i na tym obrazku, 
który za chwile zobaczycie. Otwórzcie podręczniki na opowiadaniu zatytułowanym 
„Konwój”.
(Kurtyna podnosi się do góry ukazując fragment pokładu okrętowego i grupę 
marynarzy.)
(Płyta nr,14\ll. „ Weather Effects. Pasek 2. Sea Ejfects”).
O marynarzu mówią „Nie da przejść dziewczynie”11
O marynarzu szepcą: „Pije, pije moc”
Czemu nie mówią, kto tam stoi przy maszynie
Kto wypatruje oczy w dzień i noc?

11 „Marynarskie tango”, tekst i słowa Wiktor Budzyński, aranżacji dokonał Henryk Hausman. 
Była to jedna z najpopularniejszych piosenek powstałych na potrzeby „Lwowskiej Fali” w tym 
okresie jej działalności. O jej popularności niech świadczy fakt, o którym napisał sam 
W. Budzyński: „Tylko dzięki Wam (...) „Tango Marynarskie” zawędrowało do czołgów 
I Dywizji Pancernej w jej najgorętszych chwilach roku 1944 i do obozów uchodźctwa polskiego 
w Afryce.... [w:| W. Budzyński, Na wojennej Lwowskiej Fali. Wybór piosenek, wierszy i humoru 
z wojennych programów Teatru Żołnierskiego „Lwowska Fala" z. lat 1939-1946, Enol Publishing 
Co. Ltd. 1947. Z tą piosenką autor artykułu ma również własne wspomnienia. Otóż na obozach 
harcerskich w latach 60. i 70. cieszyła się ona dużą popularnością. Jedyną zmianą było 
wprowadzenie słowa ..harcerz" zamiast „marynarz”. Oczywiście modyfikacja dotyczyła słów o „piciu”. 
Młodzi harcerze nie mieli pojęcia o pochodzeniu utworu, który wszedł do ich śpiewnika.
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O marynarzu twierdzą: „Trwoni grosz obficie"
Gadają ludzie: „ Całą gębą pan ”.
Ale nie mówią, jak on tęskni skrycie
Ile ma w sercu utajonych ran.
Refren: To marynarskie tango nie ma być przebojem

To bardzo prosta piosenka gdzieś słyszana raz
To marynarskie tango idzie wraz z konwojem
I nie wiadomo dokąd zaprowadzi nas
To marynarskie tango na akordeonie
Graj bracie, niech się nam przypomni lwowski park 
A jeśli trzeba zagraj w Oerlikonie
Kiedy nam szwabskie bomby lecą gdzieś na kark.

II.
Marynarz mówi głośno: „Niech cholera bierze”
A po cichutku myśli: „Boże ty mnie strzeż"
Marynarz szepce: „Kocham. Niech mi panna wierzy”
A w duszy myśli jeszcze jedna myśli: „Jeszcze jedna też”.
Marynarz mówi głośno: „Kraj to dla mnie morze”
A myśli wtedy: Poznań, Gdynia, Łódź
I już mu nawet prawda nie pomoże
Więc w tej piosence serce jego zbudź.
Refren: To marynarskie tango było już w Murmańsku

Na Malcie było i w Afryce i gdzie chcesz
A jeszcze będzie z nami w starym polskim Gdańsku
Na Helu i w Jastarni zaśpiewamy też.
To marynarskie tango zagraj nam z fasonem
Kiedy do portu okręt wchodzi tu czy tam
Banderę polską wiatr kołysze w różne strony
I daje znak, że czas do Gdyni wracać nam.

(Obserwator z głębi patrzy przez lornetę. Z głośników głosy:)
Głos I: Sektor obserwacji działa nr 2. Kąt kursowy prawo 90. Sylwetka z prawej burty.
(Klakson alarmowy. Wszyscy stają na stanowiskach. Niektórzy nakładają hełmy)
Glos II: Przygotować bomby głębinowe. Nastawcie A.
(Na przedzie sceny po rozejściu się mężczyzn został jeden, który podejmuje 
refren z nadgłosem dwóch stojących z głębi marynarzy. Po pierwszym refrenie 
nadgłosem schodzą się ze wszystkich stron inni, grupują się w głębi i kończą 
wspólnym specjalnie opracowanym Refrenem II oraz, codą zbiorową).
(Płyta Nr 14MI)
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Siedmioletnie (1939-1946) występy w środowisku emigracyjnym wśród 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych u kresu działań wojennych spowodowały, 
że powstawało stosunkowo niewiele nowych tekstów. Niezmienny pozostawał 
również krąg odbiorców. To przecież ciągle byli ci sami emigranci, ci sami 
żołnierze. Dlatego też w końcu zaczęły pojawiać się opinie o monotonii 
artystycznej. I choć wiele z utworów stało się szlagierami, jak choćby 
„Marynarskie Tango”, to jednak widzowie oczekiwali i pragnęli nowych 
wrażeń. A zespół nie zawsze nadążał za tymi oczekiwaniami.

Co by jednak nie powiedzieć, występy te wniosły ogromny wkład 
w życie kulturalne PSZ i ówczesnej Polonii. Jej podstawową siłą popularności 
były dwa czynniki. Po pierwsze, występy nawiązywały do minionej 
rzeczywistości II RP, z której słuchacze przebywający w Rumunii, Francji czy 
w końcu Wielkiej Brytanii zostali brutalnie wyrwani. A każdy jej wspomnienia 
i atmosferę niósł w sercu. Drugim czynnikiem wpływającym na popularność, 
był fakt, że znane z fal radiowych i uwielbiane postaci Szczepcia i Tońcia 
można było zobaczyć i posłuchać „na żywo”, na estradzie. Wielokrotnie 
widzowie nawiązywali osobisty kontakt z artystami, o czym świadczą 
zachowane wpisy w pamiętnikach i „Kronice”. Nie bez znaczenia było również 
to, że owe „mityczne” postaci, tak jak ich odbiorcy, nosili nie tylko na estradzie, 
ale również na co dzień mundury wojskowe, a ich teksty stanowiły żywą 
reakcję na bieżące wydarzenia, mające miejsce w środowisku polonijnym, czy 
też na frontach II wojny światowej.

Ważnym jest, że artyści nigdy nie odmówili występów, nie bacząc 
na warunki czy na stan własnego zdrowia. Zawsze byli do dyspozycji dla swoich 
widzów. Dzięki takiej postawie mógł Tymon Terlecki napisać:

„Lwowska Fala” idąc śladem tych, którzy prosto z jej przedstawień 
przemykali się do wojska we Francji i tych, których świadomie i karygodnie 
przemycała pod ławkami i wśród rekwizytów swego ubogiego wozu Tespisa - 
stała się „Czołówką Teatralną Wojska Polskiego”. Stała się teatrem żołnierskim, 
rosnącym z niego i dla niego, utożsamianym z jego dolą, czuciem i istnienie'2.

12 T. Terlecki, Przedmowa, [w:] W. Budzyński, op. cit., s. nlb.
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Program „Chłopcy z Polski”. W roli marynarza H. Hausman

Po przedstawieniu dla załogi ORP „Garland”
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Kmdr por. rez. dr Zbigniew WOJCIECHOWSKI

BUDOWNICTWO W MARYNARCE WOJENNEJ 
W LATACH 1945-1989

CZĘŚĆ I

W momencie utworzenia Marynarki Wojennej w kraju w lipcu 1945 r. 
jej struktury zostały dostosowane do obszaru działania przedwojennej 

floty morskiej, czyli rejonu Zatoki Gdańskiej. Część portów zajmowały jeszcze 
wojska radzieckie. Wprawdzie w pierwszych planach jej rozwoju zakładano 
zorganizowanie obszarów nadmorskich, lecz skromne siły i środki pozwoliły jedynie 
na sformowanie dwóch obszarów - Gdyńskiego (GON) i Szczecińskiego (SON).

Kwestia przejęcia i wykorzystania portu w Świnoujściu miała charakter 
kuriozalny. Stała się tematem specjalnej konferencji zorganizowanej w dniu 
7 września 1946 r. z udziałem przedstawicieli rządu polskiego i Ministerstwa Sił 
Zbrojnych ZSRR. Bez powiadomienia Marynarki Wojennej oddano do dyspozycji 
radzieckiej Flocie Bałtyckiej znaczne tereny miejskie i portowe, z wyjątkiem 
Basenu Południowego (też zajętego przez radziecką Bazę Nurków) z częściami 
przylegającymi do basenu lotnictwa morskiego. Pozostałe elementy jak Baseny 
Zimowy i Węglowy wykorzystywała flota handlowa i rybacka. W tej sytuacji 
dowódca SON kmdr por. Marian Wojcieszek postulował pilne przejęcie Basenu 
Południowego z terenami przyległymi należącymi dawniej do Krigsmarine 
w myśl zasady, że otrzymuje je w pierwszej kolejności polska Marynarka 
Wojenna1. Po licznych interwencjach w 1947 r. ostatecznie przejęto od wojsk 
radzieckich część portu (Basen Węglowy i Półwysep Kosa) oraz niektóre 
obiekty wojskowe Świnoujścia.

W związku ze zmianą koncepcji obrony wybrzeża i rozwoju Marynarki 
Wojennej (powstały okręgi wojskowe odpowiedzialne za obronę pasa nadmorskiego) 
najpierw rozwiązano flotyllę SON, a potem zawieszono i całkowicie zaniechano 
organizacji obszarów nadmorskich.

1 Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni (AMW), sygn. 62/49/3, k. 27, Pismo dowódcy SON 
do dowódcy MW z 7.5.1947 r.
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W tej sytuacji MW została w zasadzie odpowiedzialna na lądzie jedynie 
za obronę czterech baz morskich Gdyni, Ustce, Kołobrzegu i Świnoujściu2.

W latach 1968-1971 w oparciu o istniejące bazy zorganizowano 8. i 9. Flotyllę 
Obrony Wybrzeża (Świnoujście, Hel) i 3. Flotyllę Okrętów (uderzeniową) 
w Gdyni.

Zmiany strukturalne morskiego rodzaju sił zbrojnych związane były 
nierozerwalnie z rozwojem służb logistycznych. Temat ten dotychczas nie był 
opracowany z wyjątkiem obszernej monografii i kilku opracowań Sławomira 
Kudeli3 oraz kilku artykułów przyczynkarskich innych autorów.

Wśród szerokiej działalności logistycznej MW jednym z głównych jej 
obszarów było budownictwo. Od 1951 r. na wybrzeżu realizowano je w czterech 
kierunkach: budownictwo ogólnowojskowe, specjalne, morskie i mieszkaniowe.

Do tej pory nie zostało szerzej zaprezentowane Czytelnikom, dlatego 
poniższe opracowanie stara się wypełnić lukę w istniejącej historiografii.

Budownictwo obiektów w Marynarce Wojennej rozwijało się w czterech, 
charakterystycznych okresach:

1. w latach 1945-1950 - odbudowa zniszczonych podczas działań wojennych 
obiektów wojskowych i mieszkalnych oraz ich 
remonty i adaptacje;

2. w latach 1950-1960 - rozwój budownictwa na całym wybrzeżu;
3. w latach 1960-1972 - najbardziej dynamiczny okres rozwoju budownictwa 

wojskowego w tym mieszkaniowego;
4. w latach 1972-1989 - okres po przejęciu spraw kwaterunkowo-budowlanych 

przez Pomorski Okręg Wojskowy (POW).
Od 1945 r. w Głównym Porcie MW pracami remontowo-budowlanymi 

kierował niewielki Oddział Kwaterunkowo-Eksploatacyjny. Jego pierwszym 
szefem był kmdr por. Stanisław Zaucha, obrońca Gdyni z 1939 r. Niewielkie 
możliwości wykonawcze (brak sił i zaplecza remontowego) oraz brak ewidencji 
obiektów zajmowanych przez Marynarkę Wojenną uniemożliwiał efektywną 
działalność. Wprawdzie w Gdyni istniał Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo- 
-Budowlany, ale podlegał Dowództwu Okręgu Wojskowego II w Toruniu.

Dzięki interwencji dowódcy MW w maju 1946 r., w miejsce wspomnianego 
Oddziału utworzono Szefostwo Kwaterunkowo-Budowlane Dowództwa MW 
oraz Zarządy Kwaterunkowo-Budowlane w Gdyni (I kategorii) i Świnoujściu 
(II kategorii)4. W jednostkach powstały sekcje administracji koszar.

W początkowym okresie koncentrowano się na prowizorycznej odbudowie 
zniszczonych obiektów koszarowych, portowych i hydrotechnicznych oraz 
wykonywaniu najpilniejszych remontów budynków do bieżących potrzeb. 
Często jedynym źródłem informacji o stanie i przeznaczeniu urządzeń byli 

~ W. Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945-1949, Gdańsk 1976. s. 74.
•’ S. Kudela, Służby techniczne i zaopatrzenia Marynarki Wojennej 1945-1968, Gdynia 2005.
4 AMW. sygn. 55/19/24, k. 28, Rozkaz NDWP nr 084/Org. z 20.5.1946 r. Utworzenie Zarządów 

Kwaterunkowo-Budowlanych nie doszło do skutku.
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robotnicy, którzy w czasie okupacji pracowali na tych terenach. W większości 
przechodzili do organizujących się służb kwaterunkowo-budowlanych i portowych. 
Sytuacja powtarzała się we wszystkich garnizonach obejmowanych przez 
Marynarkę Wojenną, przy czym na Ziemiach Odzyskanych była trudniejsza 
z uwagi na kompletny brak rozeznania sytuacji5.

Dynamiczny wzrost potencjału i infrastruktury morskiego rodzaju sił 
zbrojnych spowodował niewydolność Głównego Portu MW, który powołano, aby 
wykonywał swoje obowiązki logistyczne jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 
a nie na całym wybrzeżu. Jak pisał w sprawozdaniu jego dowódca kmdr 
Konstanty Siemaszko: „Biorąc pod uwagę szybką rozbudowę różnych jednostek 
zaopatrzenie nie mogło być normalne, gdyż dotychczasowy aparat zaopatrzenia 
nie był przygotowany do nowych zadań”6.

Po przekształceniu w 1947 r. Głównego Portu MW w Kierownictwo 
Administracyjno-Techniczne MW (KAT MW) zagadnieniami infrastruktury zajmował 
się Wydział Kwaterunkowo-Budowlany Głównego Kwatermistrzostwa MW. 
Nadzorował i czuwał nad właściwą eksploatacją nieruchomości i terenów 
wojskowych (poligony, lotniska, porty, itd.). Opracowywał także roczne plany 
i preliminarze budżetowe7. Najwięcej kłopotów sprawiał brak mieszkań dla kadry 
we wszystkich garnizonach morskich, a najbardziej w Gdyni.

W latach 1946-1947 kredyty przeznaczone na rozwój sił morskich zostały 
ograniczone do minimum ze względu na trudności ekonomiczne kraju. 
Przewidywały jedynie wydatki na remonty i utrzymanie istniejącej infrastruktury 
portowej, składnic, magazynów, budynków mieszkalnych, baz morskich, lotnisk 
i obiektów fortyfikacyjnych. W początkowym okresie prace budowlane wykonywano 
siłami własnymi. Zadania specjalistyczne powierzano drogą przetargów drobnym 
przedsiębiorstwom, co poważnie ograniczało możliwości budownictwa. 
Po upaństwowieniu gospodarki kraju w 1948 r. w nowej rzeczywistości nie było 
m.in. metod rozliczeń finansowych budów. Przykładowo: „Nagminnym zjawiskiem 
był brak dokumentacji kosztorysowej, a rozliczenia zadań dokonywano po upływie 
dłuższego czasu od zakończenia prac. Określenie ich wartości odbywało się 
w sposób orientacyjny i nie zawsze zgodny z rzeczywistością”8.

W lutym 1949 r. w wyniku reorganizacji utworzono w Dowództwie MW 
Wydział Budownictwa, a w Szefostwie Tyłów MW Wydział Kwaterunkowy.

Wkrótce Wydział Budownictwa przemianowano na Zarząd Budownictwa 
Wojskowego nr 6 (ZBW nr 6). Podlegały mu: Garnizonowy Referat Mieszkaniowy, 
Garnizonowa Sekcja Kwaterunkowa i 6. Okręgowy Magazyn Kwaterunkowy.

5 Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie (AMON), sygn. 512/92/46, k. 33, 
Historia służby kwaterunkowo-budowlanej MW z 1963 r.

b AMW, sygn. 2/49/27, k. 192-193, Meldunek dowódcy Głównego Portu MW z 4.11.1946 r. 
Personel MW w latach 1946-1947 wzrósł z 2,7 tys. do 6 tys. ludzi.

7 AMW, sygn.87/50/1, k. 60-61, Instrukcja organizacyjna MW z 5,4.1948 r., Instrukcja 
kwaterunkowo-budowlana. Zakres działania i uprawnień.

8 AMON, sygn. 512/92/46, Historia służby kwaterunkowo-budowlanej MW..., op. cit., k. 37-38.
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Szefostwo Tyłów MW współpracowało w sprawach budownictwa 
z Okręgowym Biurem Projektów Budownictwa oraz 5. i 9. batalionem 
budowlanym, nie będącymi w składzie MW.

Narastające trudności związane z wykonaniem zwiększających się z roku 
na rok planów spowodowały powstanie w 1950 r. w Dowództwie MW oddzielnej 
komórki - Szefostwa Budownictwa MW, odpowiedzialnej za infrastrukturę 
koszarową i mieszkaniową9. Jak pisał w meldunku dowódca MW: „Projekt planu 
budownictwa w MW na 1952 r. (117,9 min zł) został zredukowany do minimum 
ze względu na obecne możliwości ZBW nr 6, które są spowodowane kłopotami 
w uzyskaniu sił fachowych na wybrzeżu”10.

Rozwój budownictwa ogólno wojskowego i specjalnego (fortyfikacji) 
spowodował podporządkowanie obu batalionów dowódcy MW poprzez wspomniany 
ZBW nr 6 oraz utworzenie wojskowych przedsiębiorstw budowlanych (m.in. 
w Gdyni i Wejherowie). Te ostatnie posiadały pierwszeństwo w otrzymywaniu 
materiałów i sprzętu, a siłę roboczą zapewniały bataliony i pułki budowlane. Ich 
skład osobowy rekrutował się głównie z ludzi bez zawodu, którzy przygotowanie 
fachowe otrzymywali w wojsku na kilkumiesięcznych kursach. Nie gwarantowały 
one nabycia pełnych kwalifikacji. Odbijało się to na jakości wykonywanych prac.

Pod koniec 1956 r. reaktywowano Kwatermistrzostwo MW, a wraz z nim 
powstał Oddział Budownictwa MW z Biurem Projektów.

Pomimo reorganizacji nadal występowały trudności obiektywne związane 
nie tylko z bieżącym administrowaniem majtkiem trwałym ale także zaniedbania 
i brak kompetencji w nadmiernie rozbudowanych strukturach zarządzania.

W 1958 r. w ramach kolejnych zmian powstał w Gdyni Zarząd 
Kwaterunkowo-Budowlany MW (ZKB MW) wraz z podległym mu 6. Biurem 
Projektów Budowlanych. Sformowano 16 Wojskowych Administracji Koszar 
(WAK) i 16. samodzielną kompanię inżynieryjno-remontową, którą w trzy lata 
później rozbudowano jako 33. batalion inżynieryjno-budowlany (następnie 
pułk)11.

Warto zaznaczyć, że w tym okresie prowadzono budowy także dla jednostek 
lotniczych oraz lądowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

W celu doskonalenia sił morskich i uporządkowania zasad funkcjonowania 
oraz scalenia komórek organizacyjnych w marcu 1968 r. nastąpiło wspomniane 
połączenie pionu technicznego i kwatermistrzowskiego w Szefostwo Służb 
Technicznych i Zaopatrzenia (STiZ) Dowództwa MW.

W 1972 r. wraz z powstaniem zintegrowanej służby zakwaterowania 
i budownictwa wyłączono z Marynarki Wojennej i przekazano Dowództwu POW 
33. pułk inżynieryjno-budowlany, 60. batalion remontowo-budowlany, 6. Biuro 

J J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie Wybrzeża w latach 1949-1956, 
Warszawa 1979, s. 72.

10 AMW, sygn. 334/53/3, k. 66, Pismo dowódcy MW z 20.7.1951 r.
11 AMON, sygn. 512/92/46, k. 32-35, Historia służby kwaterunkowo-budowlanej MW z 1963 r. 

ZKB MW był jednym z sześciu ZKB w Wojsku Polskim.

116



BUDOWNICTWO W MARYNARCE WOJENNEJ W LATACH 1945-1989

Projektów Budowlanych oraz 22. WAK. W ramach tej reorganizacji w rok później 
rozformowano ZKB MW12, a w to miejsce w STiZ Dowództwa MW utworzono 
mały liczebnie Wydział Nadzoru Służby Zakwaterowania i Budownictwa13. 
Powyższe zmiany znacznie ograniczyły możliwości Marynarki Wojennej w dalszym 
rozwoju budownictwa wojskowego.

Odtąd sprawami budownictwa i zakwaterowania na Pomorzu zajmowały 
się Wojskowe Rejonowe Zarządy Kwaterunkowo-Budowlane (WRZKB), podlegające 
pod Dowództwo POW w Bydgoszczy. Były to zarządy z siedzibami w Gdańsku 
(potem w Gdyni), Koszalinie i Szczecinie14.

Duże zasługi w rozbudowie infrastruktury ma dowódca MW adm. Ludwik 
Janczyszyn, który dzięki osobistemu zaangażowaniu doprowadził do powstania 
wielu obiektów morskiego rodzaju sił zbrojnych, które funkcjonują po dzień 
dzisiejszy.

Pod koniec omawianego okresu wartość realna przekazywanych z budżetu 
środków finansowych była coraz mniejsza. Inflacja, brak materiałów budowlanych 
i urządzeń w znacznym stopniu ograniczała wysiłek służby zakwaterowania 
i budownictwa.

Budownictwo ogólnowojskowe

Po zakończeniu II wojny światowej przede wszystkim skupiono się 
na szybkim dostosowaniu i bieżących remontach istniejących obiektów wojskowych 
przeznaczonych na najpilniejsze potrzeby rozwijającej się Marynarki Wojennej. 
Po rozminowaniu zajmowano wszystkie obiekty, które należały do polskich 
i niemieckich sił zbrojnych z wyjątkiem tych, które znajdowały się jeszcze 
w rękach Armii Radzieckiej.

Sukcesywnie oddawano do użytku sieć koszarową porty, lotniska, zakłady 
naprawcze, składnice i magazyny oraz instytucje usługowe (piekarnie, łaźnie, 
przychodnie zdrowia z izbami chorych, kasyna, kantyny i warsztaty).

W tym czasie pilną kwestią było uporządkowanie i zagospodarowanie 
terenów zajętych na cele obronne. Najważniejszym rejonem okazał się Półwysep 
Helski od Juraty do cypla z wyłączeniem miejscowości Hel.

W województwie gdańskim nie było większych kłopotów z władzami 
terenowymi. Inaczej wyglądała sytuacja na Pomorzu Zachodnim i Środkowym. 
Władze powiatu wolińskiego i Świnoujścia nie rozumiały zgłaszanych potrzeb, 
a nawet sabotowały starania dowództwa SON. Sporną sytuację potęgowała 
stacjonująca w mieście Armia i Flota Radziecka. Dopiero interwencja dowódcy MW 

12 AMW, sygn. 3701/82/19, k. 171, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 046/Org. 
z 18.7.1972 r.

13 C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów. 
Warszawa 1992, s. 278.

M AMON, sygn. 474/92/153, k. 240-252, Pismo Głównego Kwatermistrza WP nr 02728 z 25.3.1971 r.
WRZKB podlegały liczne WAK, GAM oraz wojskowe jednostki inżynieryjno-budowlane.
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w Ministerstwie Administracji Publicznej i u wojewody szczecińskiego 
uregulowała kwestie sporne, dotyczące przede wszystkim ulokowania kadry 
i marynarzy. Trudności występowały także w rejonie Kołobrzegu. Pomimo 
dobrej współpracy administracyjnymi ogrom zniszczeń miasta uniemożliwiał 
właściwe zakwaterowanie15.

Utworzenie w 1947 r. KAT MW spowodowało dalszy rozwój infrastruktury 
dostosowanej do potrzeb morskiego rodzaju sił zbrojnych. Powstały w Gdyni 
m.in. Składnica Materiałów Pędnych, Garnizonowe Ambulatorium, Okręgowy 
Warsztat Szewski i Stacja Obsługi Samochodów Dowództwa MW. Pojawiły się 
także własne ośrodki kultury w Gdyni, Sopocie i Gdańsku-Wrzeszczu (kino- 
-teatry i kluby). Ważną kwestią okazało się zorganizowanie systemu składnic 
i magazynów zapewniających funkcjonowanie sił morskich zarówno w czasie 
pokoju jak i wojny. Do już istniejących dołączyły nowo sformowane: 15. Skład 
Amunicyjny i 19. Skład Broni Podwodnej w Helu; 6. Skład Sprzętu Chemicznego 
w Gdyni-Oksywiu i 17. Skład Amunicyjny w Wąwozie Ostrowskim; 
10. Składnica Intendencka; 24. Składnica Uzbrojenia i Sprzętu Technicznego 
w Darłowie.

Niezmiernie ważnym problemem było zaopatrzenie w opał na zimę. 
Pierwsza tymczasowa składnica opałowa powstała w 1945 r. na terenie portu 
gdyńskiego w rejonie Basenu nr I. Zaopatrywała w węgiel zarówno okręty jak 
i kadrę zawodową. W garnizonach morskich utworzono mniejsze składy opałowe. 
W 1949 r. w KPW Gdynia zbudowano składnicę z prawdziwego zdarzenia 
mogącą pomieścić 3 tys. ton węgla. Została zlokalizowana między wschodnią 
granicą Stoczni MW, a magazynami żywnościowymi. Do 1961 r. utworzono 
18 składnic opałowych w większych WAK.

Inaczej wyglądała sytuacja z węglem o wyższej kaloryczności tzw. 
bunkrowym dla jednostek pływających. Najpierw od Zarządu Portu Gdynia 
wydzierżawiono zasobniki o pojemności 2 tys. ton węgla. W bazie w Świnoujściu 
użytkowano zasobnik 200 ton, a w Kołobrzegu i Ustce od 100 do 200 ton węgla 
bunkrowego. W 1956 r. sprawę rozwiązano podpisując umowę z Centralą Handlu 
Zagranicznego „Węglokoks” o odstąpieniu wydzierżawionych zasobników 
w zamian za nieograniczoną możliwość bunkrowania16.

W latach 50. Marynarka Wojenna przejęła szereg terenów przeznaczonych 
zarówno na rozbudowę obiektów koszarowo-magazynowych, lotnisk i poligonów, 
jak również powstających fortyfikacji. W Ustce zajęto duży kompleks koszarowy 
po niemieckiej dywizji pancernej. Kadra MW otrzymała 28, a Szkoła Specjalistów 
Morskich 12 budynków. 6 obiektów usługowych było wspólnych. 14 willi (w tym 
4 drewniane) powstałe obok kompleksu zasiedlono kadrą zawodową. Część 

15 AMW, sygn. 2/49/12, k. 17, Sprawozdanie z inspekcji SON z 17.5.1946 r.; k. 18, Pismo 
dowódcy MW do Ministerstwa Administracji Publicznej z 1.6.1946 r. oraz k. 410. Pismo 
dowódcy MW do wojewody szczecińskiego z 20.6.1946 r.

16 AMON, sygn. 512/92/46, k. 57-61, Historia służby kwaterunkowo-budowlanej MW z 1963 r.

118



BUDOWNICTWO W MARYNARCE WOJENNEJ W LATACH 1945-1989

budynków drewnianych była zniszczona w 45% i nadawała się do rozbiórki. 
W kompleksie przejęto łącznie 46 budynków koszarowych o kubaturze 166 tys. m3’7.

Dzięki porozumieniu MON z Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem 
Leśnictwa i Ministerstwem Żeglugi w latach 1951-1953 przejęto ponad 2,2 tys. 
ha17 18. Posiadała także na Pomorzu w zarządzie i użytkowaniu 3907 ha terenów 
leśnych skupionych w 18 kompleksach19. W kolejnych latach nadal porządkowano 
sytuację prawną własności. Status prawny rejonu koszar MW w Ustce o pow. 
710 ha, jako „lasu przykoszarowego” uregulowano komisyjnie dopiero w 1956 r.20.

Braki nowych obiektów, głównie na Pomorzu Zachodnim i Środkowym 
rekompensowano przejmując budynki od administracji lokalnej. W 1949 r. KPW 
Kołobrzeg otrzymała Dom Rybaka (remont kosztował 2,2 min zł) oraz kompleks 
obiektów koło latarni morskiej. Z kolei w Świnoujściu uzyskano kilkanaście 
budynków koszarowych, magazynowych i mieszkalnych, w Darłowie - kompleks 
koszarowo-mieszkaniowy, a w Ustce - trzy budynki dla tamtejszej bazy morskiej21.

Rys. 1. Szkic przekazanego terenu Marynarce Wojennej koło Ustki z 1956 r.
Źródło: AWT. sygn. 569/76/16, k. 49

17 AMW, sygn. 299/53/37, k. 219-222, Wykaz mienia zajętego przez MW w Ustce (załącznik) 
z 22.11.1951 r.

18 S. Kudela, Służby techniczne i zaopatrzenia..., s. 119-120.
19 AMW, sygn. 1013/55/96, k. 344-345. Wykaz terenów leśnych w MW z 28.7.1953 r.
20 Archiwum Wojskowe w Toruniu (AWT), sygn. 569/76/16, k. 47-49, Wniosek Komisji POW 

z 1956 r.
21 AMW, sygn. 3420/72/173. k. 1-2, 24, 26, 42-46, 120, 133-190, Protokóły zdawczo odbiorcze 

obiektów MW z lat 1949-1957.
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Niepotrzebne nieruchomości terenowe i budynki sukcesywnie przekazywano 
administracji terenowej. Tylko w latach 1956-1960 było to ponad 120 budynków, 
w tym 58 w Świnoujściu, 15 w Gdyni (m.in. szpital dla miasta), 16 w Gdańsku, 
13 w Kołobrzegu oraz 4 budynki i halę warsztatową w Wejherowie.

Budownictwo w ówczesnym okresie charakteryzowało się krótkimi terminami 
realizacji zadań oraz prowadzeniem robót na szeroką skalę. Trudny egzamin 
stanowiło doprowadzenie do stanu używalności dużych, poniemieckich kompleksów 
koszarowych w Ustce i Dziwnowie. Oba rozlokowane na znacznej przestrzeni, 
o skomplikowanym wyposażeniu były częściowo zniszczone. Brakowało 
jakichkolwiek informacji o sieci mediów i dotychczasowym funkcjonowaniu. 
Wskutek unieruchomienia przepompowni wody gruntowe zalały piwnice 
i kanały. Dzięki ofiarnej pracy wykonawcy - Wojskowego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego z Gdyni, w krótkim czasie udało się przygotować koszary 
do zakwaterowania kosztem prac inwentaryzacyjnych. Dużym wysiłkiem 
doprowadzono do użytku także poniemieckie lotnisko w Dziwnowie.

Wyzwaniem okazało się wznoszenie punktów obserwacyjnych (PO), 
rozlokowanych wzdłuż całego wybrzeża. Ich wykonanie było szczególnie trudne 
ze względu na niedostępny teren i zły dojazd22.

Drugi etap budownictwa w Marynarce Wojennej trwający od 1950 do 1960 r. 
charakteryzował się dynamicznym rozwojem wszystkich jego form. Najwięcej 
powstawało obiektów ogólnowojskowych (koszarowych, administracyjnych 
i magazynowych). Budowano głównie na terenie woj. gdańskiego. Dla przykładu 
można podać, że w 1956 r. na 74,7 min zł środków inwestycyjnych zadania 
wykonano w 95% z tego wydatkowano 61,9 min zł w woj. gdańskim, 4,9 min zł 
w szczecińskim, a 3,3 min zł w koszalińskim23. Ta asymetria inwestycyjna, 
chociaż mniejsza w następnych dekadach, utrzymała się do końca lat 80.

Lata 1952-1953 można uważać za początek planowania inwestycji, które 
przygotowywano z wyprzedzeniem, zwłaszcza w zakresie dokumentacji technicznej. 
Opracowano jednolity system cenników i rozliczenia robót oraz nadzoru 
i kontroli, podporządkowany obowiązującym przepisom państwowym.

Plan inwestycji w 1953 r. zakładał kosztem 74,5 min zł zbudowanie 
m.in. w Gdyni-Oksywiu (19,4 min zł) piekarni, łaźni, wartowni i internatu, 
w Babich Dołach (13,3 min zł) infrastruktury lotniska i dwóch budynków 
mieszkalnych, w Gdańsku-Oliwie (6,1 min zł) - głównego pawilonu szpitalnego 
i część polikliniki, w Wejherowie (5,3 min zł) budynku koszarowego, kotłowni, 
wartowni, sieci mediów i bloku mieszkalnego, w Świnoujściu (4,8 min zł) 
magazynu amunicji w Przytorze oraz remontu klubu garnizonowego i dwóch 
budynków mieszkalnych, a w' Kołobrzegu zbudowanie (1,1 min zł) klubu-kasyna24.

22 AMON, sygn. 512/92/46, k. 38-39 i 56. Historia służby kwaterunkowo-budowlanej MW z 1963 r. 
Zbudowano 16 punktów obserwacyjnych.

23 AMW, sygn. 1789/59/2. k. 38, Roczne sprawozdanie z wykonanych inwestycji w MW w 1956 r. 
oraz k. 46. Zestawienie rodzajów budownictwa w MW w 1956 r.

24 AMW, sygn. 724/54/3, k. 10-20, Plan inwestycji ZBW nr 6 na 1953 r. z 10.7.1952 r.
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Według wykazu nieruchomości budowlanych Marynarka Wojenna w tym 
czasie posiadała 150 obiektów ogólnowojskowych, specjalnych i mieszkalnych, 
wliczając kompleksy koszarowe jako pojedyncze obiekty. Najwięcej było ich 
w Gdyni - 40, Świnoujściu - 18, Dziwnowie - 13, Ustce i Gdańsku - po 10 
i Helu - 925.

Środki finansowe przeznaczane na inwestycje do końca lat 50. wzrastały 
niewiele. Np. w 1957 r. wyniosły 87,4 min zł26.

W tymże roku decyzją Głównego Kwatermistrza WP Marynarka Wojenna 
otrzymała dodatkowo dla nowo formowanych jednostek w Dziwnowie dwa 
kompleksy koszarowe, magazyny amunicyjne, 5 budynków mieszkalnych przy 
ul. Sienkiewicza, Słowackiego i Pogodnej oraz obiekt kolonijny. W Świnoujściu 
kompleks koszarowy, kasyno przy ul. Wojska Polskiego nr 11-13 i 7 budynków 
mieszkalnych przy ul. K. Miarki, Granicznej i Powstańców27.

Omawiany okres to przede wszystkim czas budowy licznych obiektów 
wojskowych na Wybrzeżu. Zapominano jednak o konieczności remontów budynków 
istniejących, co powodowało stopniową ich dekapitalizację. W całym 1956 r. Zakłady 
Budownictwa Wojskowego nr 24 na 115 zadań budowlanych (największe 
w Cewicach) realizowały jedynie 8 remontów28.

Nie wszystkie obiekty były dobrze wykonane. Zdarzały się braki i usterki, 
najczęściej w pracach wykończeniowych. Niewłaściwe wykonane instalacje m.in. 
przez Wojskowe Przedsiębiorstwa Budowlane niejednokrotnie doprowadzały 
do awarii urządzeń takich jak pompy, piece, wentylatory itp.29.

Spośród wielu budynków koszarowych, magazynowych, administracyjnych, 
szkoleniowych, gospodarczych i usługowych na uwagę zasługuje kilka 
charakterystycznych obiektów. I tak w Rozewiu w latach 1952-1954 i 1959-1960 
powstał kompleks koszarowy (11 budynków wraz z trzema blokami mieszkalnymi 
po 16 izb); wzdłuż wybrzeża zbudowano 16 punktów obserwacyjnych (w latach 
1947-1956) przystosowanych potem do obserwacji radiolokacyjnej; w Cewicach 
zbudowany od podstaw kompleks koszarowo-lotniskowy (1955-1959) liczący 
28 obiektów (15,9 min zł), w Kołobrzegu i w Gdyni-Redłowie budynki koszarowe 
(w 1951 r.) oraz koszary (3,3 min zł) i Składnica Mundurowa w Gdyni-Grabówku, 
a także składnica w Gdyni-Pogórzu (14,3 min zł) o powierzchni składowania 
1500 m2. Docelowo miała wynosić 3,8 tys. m2. Na lotnisku w Słupsku zbudowano 
port lotniczy, magazyny amunicyjne i klub oficerski oraz zmodernizowano sieć 

25 AMW, sygn. 1013/55/96, k. 212-218, Wykaz nieruchomości budowlanych na terenie MW 
z 18.8.1953 r.

26 AMW, sygn. 1789/59/14, k. 83-85, Roczny plan realizacji inwestycji w MW w 1957 r.
27 AWT, sygn. 760/60/5, k. 184-185, Pismo szefa Departamentu Służby Kwat.-Bud. WP do POW 

z 25.7.1957 r.
2S AMW. sygn. 1785/59/16, k. 62-67, Roczny plan oddawania obiektów do użytku ZKB nr 24 

na 1956 r.
AMW, sygn. 724/54/3, k. 42, Meldunek szefa Wydziału Kwaterunkowego MW do dowódcy 
MW z 6.5.1952 r.
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wodno-kanalizacyjną. Z kolei w Ustce wzniesiono szereg magazynów, stację 
pomp, salę widowiskowa i dużą mechaniczną piekarnię, w której zastosowano 
niespotykane dotąd rozwiązania, np. nowoczesne piece piekarnicze, maszyny 
i transformatory. Doświadczenia te przydały się przy budowie identycznej 
piekarni w Gdyni-Oksywiu.

Deficyt niektórych materiałów budowlanych, rewizja inwestycji, duża 
koncentracja nakładów oraz obowiązujące cykle budowy przy braku siły roboczej 
wprowadziły w szerszym zakresie postęp techniczny i przemysłowe metody 
wykonania. Warto przypomnieć, że w 1958 r. po raz pierwszy zastosowano 
stropy prefabrykowane w garażach w Cewicach i magazynie kwaterunkowym 
w Gdyni oraz tynki suche w magazynach w Świnoujściu. Płytki PCW w koszarach 
w Babich Dołach i Świnoujściu, a masy szpachlowe w kinoteatrze w Helu30.

Fot. 1. Kompleks budynków Marynarki Wojennej przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. 
Z prawej gmach Dowództwa MW, fot. autor

Sztandarową inwestycją okazał się kompleks biurowo-usługowo-mieszkalm 
w śródmieściu Gdyni przy Skwerze Kościuszki. Powstał tu m.in. monumentalny 
gmach Dowództwa MW (koszt 3,04 min zł), siedziba Kwatermistrzostwa MW 
kasyno oficerskie i ambulatorium. Najokazalsza była siedziba Dowództwa MW 
powstała w latach 1951-1952 w stylu socrealistycznym o kubaturze 31,1 tys. m3 
Drugi co do wielkości budynek Kwatermistrzostwa MW, pierwotnie 
projektowany dla ambulatorium, ZBW nr 6 i 6. Biura Projektów MW był o połowę 
mniejszy. Po 1968 r. w nim znalazły się służby techniczne i zaopatrzenia MW 
Warto też wymienić powstałe wówczas kino i klub garnizonowy w Gdyni 
-Oksywiu (1950-1953). Kino (dzisiejszy kino-teatr „Grom”) o kubaturze 31 tys. m 
miało 1163 miejsca i było największe tego typu na Wybrzeżu. W Gdańsku- 
-Oliwie powstał 7. Szpital MW (1952-1961) kosztem 6,2 min zł, a w Helu za 14,2 min z 
kino (dzisiejszy kino-teatr „Wicher”) wraz z klubem oficerskim (1957-1960' 

30 Ibidem, k. 44.
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i kasynem (1961-1962). Kino o kubaturze 14,4 tys. m3 miało 560 miejsc. 
Zastosowano w nim szereg nowych materiałów i nowatorskich rozwiązań 
technicznych m.in. systemu wentylacji.

Ważną inwestycją było również uruchomienie w 1959 r. stacji destylacji wody 
w KPW Gdynia, gdyż do tej pory wodę importowano za dewizy. Wykorzystano 
wówczas stary kocioł okrętowy, a na zbiorniki przeznaczono dwa złomowane kotły 
walczakowe. Wydajność stacji wynosiła 60 t wody na dobę. Koszt budowy stacji 
zamknął się kwotą 630 tys. zł, co dawało oszczędności 4 min zł w skali roku31.

Rozbudowywano również bazę szkoleniową w powstałej w lutym 1946 r. 
Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej (OSMW). Początkowo miała swoją 
siedzibę w niedużym budynku przedwojennego Szpitala MW. Półtora roku 
później przeniesiono ją do wyremontowanego kompleksu koszar przedwojennego 
Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty i Kadry Floty.

Podchorążowie OSMW nie mieli jednak odpowiednich warunków zakwate
rowania. Dlatego postanowiono rozbudować obiekty szkoły. Najpierw powstał 
jednopiętrowy łącznik między stołówką a budynkiem nr 9. Duży, trzypiętrowy 
gmach reprezentacyjny z flankującymi skrzydłami, w stylu socrealizmu, wzniesiono 
w latach 1951-1953. Umiejscowiono w nim główne wejście do uczelni.

W połowie lat 50. dobudowano oszklony łącznik i połączono pozostałe 
budynki szkolne wokół placu apelowego krużgankami oraz zagospodarowano 
sam plac. Dodatkowo przy ul. Grudzińskiego powstał w latach 1951-1952 
jednopiętrowy blok (nr 300), gdzie ulokowano kompanię obsługi, orkiestrę 
szkoły, później cywilnych pracowników wojska. Od 1968 r. miała tu swoją 
siedzibę Szkoła Chorążych MW32. * s.

Fot. 2. Budynek wejściowy do Akademii Marynarki Wojennej, fot. autor

S1 Ibidem, k. 57-58. Koszt produkcji 1 tony wody destylowanej wynosił teraz jedynie 30 zł.
52 J. Chłopecki, B. Piaseczny, Gmachy Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 

[w:] Ochrona Zabytków Architektury Obronnej. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych 
Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, Gdynia - Hel, 2-4.10.1998 r..
s. 58-61.

123



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. WOJCIECHOWSKI 2014 NR 29

Największej rozbudowie militarnej podlegał garnizon helski. Po przejściu 
sił OWRGB i przekazaniu przez POW kompleksu Hel Bór, półwysep stał się 
najbardziej rozbudowaną i przystosowaną do działań bojowych bazą Marynarki 
Wojennej. W celu zapewnienia odpowiednich warunków służby zbudowano 
budynki koszarowe oraz sztabowy i szkoleniowy, komendę garnizonu, liczne 
warsztaty, magazyny, obiekty techniczne i gospodarcze oraz oczyszczalnię 
ścieków wraz z 2,2 km sieci kanalizacyjnej oraz 12 km dróg33.

W latach 1961-1965 przewidywano powstanie m.in. parku samochodowego 
i garaży na 150 pojazdów, izby chorych na 50 łóżek z przychodnią specjalistyczną, 
pawilonu handlowego oraz zaplecza sportowego z halą i krytym basenem 
pływackim. Tego ostatniego nie zrealizowano34. Rozbudowano także obiekty 
fortyfikacyjne i morskie, które zostaną omówione na dalszych stronach.

Rys. 2. Szkic lokalizacji budynku szkoleniowego w porcie wojennym w Helu z 1958 r.
Źródło: AMON, sygn. 494/92/389, k. 42

AMW, sygn. 345/53/2, k. 1-8, Plan budownictwa ZBW nr 6 z 1951 r. Budżet wynosił 40,2 min zł.
34 AMON, sygn. 494/92/190, k. 312-322, Plan generalny bazy Hel z 1958 r.
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Oprócz Bazy Głównej MW Gdynia - Hel rozwijano bazy morskie na Pomorzu 
Zachodnim. W Świnoujściu kosztem 4,8 min zł powstał budynek koszarowo- 
-sztabowy i magazyn techniczny z suwnicą na Półwyspie Kosa, a w Darłowie 
(13,9 min zł) odbudowano m.in. dwa hangary, kotłownię i łaźnię35.

W latach 1957-1960 znacznie ograniczono środki budżetowe na inwestycje 
wojskowe, co było spowodowane zmniejszeniem się sił zbrojnych. Kompensacja 
potrzeb wymusiła racjonalizację wydatków budowlanych oraz optymalne 
wykorzystanie posiadanej infrastruktury36.

Pomimo tego do 1962 r. zbudowano łącznie 571 obiektów ogólnowojskowych 
o kubaturze 1,046 min m3 w tym:

- 2 budynki hotelowe - o kubaturze 6 tys. m ;3
- 105 obiektów koszarowych - 290,1 tys. m ;3
- 11 budynków administracyjnych - 85,9 tys. m ;3
- 10 budynków kulturalno-oświatowych - 68,2 tys. m ;3
- 9 obiektów służby zdrowia - 56.4 tys. m ;3
- 54 obiekty gospodarcze - 80,6 tys. m ;3
- 69 obiektów techniczno-usługowych - 128,1 tys. m ;3
- 168 magazynów - 257,6 tys. m ;3
- 8 baraków - 10,4 tys. m ;3
- 135 innych obiektów (m.in. piekarnie, łaźnie, pralnie, cieplarnie, stajnie, 

chlewnie) - 64.2 tyS; m .3
Najdroższe okazały się obiekty specjalistyczne (np. kotłownie, hydrofornie, 

pralnie, kuchnie), kluby i kasyna, a najtańsze magazyny i składy37.
Pomimo zbudowania wielu obiektów przechowujących uzbrojenie, amunicję, 

materiały wybuchowe, sprzęt, mienie wojskowe i zaopatrzenie kwatermistrzowskie 
nadal brakowało wystarczającej powierzchni magazynowej. Tylko w służbie 
uzbrojenia do przechowywania amunicji niedobory wynosiły ok. 6,7 tys. m2 
powierzchni magazynów. Dlatego oprócz racjonalizacji składowania i adaptacji 
poniemieckich obiektów w tym baterii artylerii nadbrzeżnej Schleswig-Holstein 
w Helu, miano zbudować - zgodnie z ustaleniami w ramach Układu Warszawskiego - 
dwa dodatkowe składy w Bolszewie i Strzebielinie. Ich rolą było odciążenie 
magazynów w Wąwozie Ostrowskim i Helu38.

Znacznym uzupełnieniem okazało się przejęcie od Lasów Państwowych 
kompleksu magazynów w Karsiborze na sprzęt techniczny, chemiczny i broń 
podwodną o pow. 8,5 tys. m2. Od Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich 
i Usług Rybackich „Odra” w Świnoujściu uzyskano obiekty poniemieckiej 
fabryki min i torped w Warszawie, powstałej w 1940 r. Cenny nabytek składał się 

35 AMW, sygn. 2310/61/35, k. 1-35, Plan robót inwestycyjnych i fortyfikacyjnych ZKB MW na lata 
1958-1960, zatwierdzony przez MON.

36 AMW, sygn. 1789/59/2, k. 161, Pismo szefa Sztabu Generalnego WP do dowódcy MW 
z 6.8.1957 r.

37 AMW, sygn. 3106/66/35, k. k. 40-42, 47-53, 62-65, 107, Pismo szefa ZKB MW z 22.5.1962 r.
38 S. Kudela, Służby techniczne i zaopatrzenia..., s. 121-122 i 306-307.
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z 28 obiektów ogrodzonych (warsztaty, schrony, magazyny, kotłownia, kuźnia 
i wartownia) o pow. 12,6 tys. m2. Wartość kompleksu wyceniono na 22,5 min zł39.

W nielicznych wypadkach drogą zbycia zbędnych obiektów i terenów (np. 
portowych) udało się pozyskać środki finansowe i rozbiórkowe materiały budowlane 
na własne inwestycje. Tą drogą w latach 1973-1975 finansowano budowę 
14 garaży i Radiowego Centrum Odbiorczego 6. Ośrodka Radioelektronicznego 
MW (6. ORel MW) w Gdańsku-Jelitkowie. Podczas budowy Portu Północnego 
za zlikwidowaną 25 bas w Gdańsku-Stogach otrzymano w ramach rekompensaty 
kwotę 23 min zł 40.

Równolegle przeprowadzano remonty kapitalne (zwane gruntownymi) 
obiektów ogólnowojskowych, które w znacznym stopniu uległy dekapitalizacji. 
Jednak przyznane środki okazały się niewystarczające, tym bardziej, że nie 
zawsze udało się je w pełni wykorzystać. W latach 1970-1973 przeznaczano 
na ten cel średnio w roku 24-26 min zł. Np. w 1970 r. zakładano wyremontować 
87 tys. m2 budynków, a wykonano 28,4 tys. m2, przy czym ok. 60% realizowano 
tzw. sposobem gospodarczym, czyli bezpośrednio przez zainteresowane jednostki 
wojskowe, które nie były do prac przygotowane. Ten sposób remontów wobec 
braku możliwości ulokowania zleceń w przedsiębiorstwach budowlanych okazał 
się jedyną drogą do uratowania przed całkowitym zniszczeniem wielu budynków. 
Szybko upowszechnił się w całym Wojsku Polskim. W pierwszej kolejności 
remontowano obiekty, które ze względu na swój charakter musiały ciągle 
funkcjonować np. kotłownie (Siemirowice, Świnoujście), kuchnie i stołówki 
(WSMW, Ustka, Hel i Gdańsk-Oliwa) oraz koszarowe (Ustka, Gdańsk-Oliwa)41.

Dla zapewnienia właściwej sprawności fizycznej i rozwoju sportu 
zapoczątkowano wznoszenie specjalnych obiektów w największych garnizonach 
morskich. W Gdyni-Oksywiu planowano zbudować centralny ośrodek sportowy 
ze stadionem, halą sportową, basenem otwartym i krytą pływalnią. Hale sportowe 
w Świnoujściu, Helu i Ustce, stadion w Helu, basen kryty w Ustce, a basen 
odkryty w Świnoujściu42. Jedynie w Gdyni udało się zbudować komplet obiektów 
sportowych.

Gdy w 1972 r. rozpoczęto tworzyć zintegrowaną służbę zakwaterowania 
i budownictwa w siłach zbrojnych, majątek administrowany przez ZKB MW 
przekazano do dwóch zarządców: WRZKB w Gdyni i Szczecinie43. Nowe instytucje 

39 AMW, sygn. 3217/66/22, k. 159, Pismo szefa ZKB MW z 4.7.1962 r. oraz AMON, sygn. 1861/01/440, 
k. 130-132, Wykaz inwentaryzacyjny budynków przekazanych przez PPD i UR „Odra” wraz z planem 
sytuacyjnym z 1.1.1964 r.

40 3524/75/133, k. 180, Wytyczne poprawione budowy kompleksu 6. ORel MW w Gdańsku-Jelitkowie 
z 21.2.1973 r.

41 AMW, sygn. 3524/75/272, k. 26, Plan kapitalnych remontów w MW w 1971 r. oraz k. 34-38, 
Zestawienie nakładów na remonty gruntowne w MW na lata 1970-1973.

42 AMW, sygn. 2920/64/2, k. 39, Pismo szefa Oddziału I Sztabu Głównego MW w sprawie zaplanowania 
obiektów sportowych z 21.2.1961 r.

43 Część mienia WAK początkowo przekazano WRZKB Gdańsk. Potem instytucję zlikwidowano, 
a mienie przekazano WRZKB Gdynia.
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przejęły mienie wojskowe 22. WAK, w tym gospodarkę obiektami ogólno- 
wojskowymi, specjalnymi, morskimi i mieszkaniowymi. Jedna z największych - WAK 
KPW Świnoujściu - przekazała WRZKB Szczecin 42 kompleksy wojskowe 
z 342 różnymi budynkami o pow. 464 tys. m2, w tym 26 koszarowe, 43 mieszkalne, 
20 kotłowni, SNDW oraz magazyny i składy w Karsiborze. Zatrudniała 
110 pracowników stałych i 9 osób wojskowych. Mała WAK w Janogrodzie 
zarządzała kompleksem koszarowym (29 budynków), mieszkalnym (2 budynki) 
i składnicą w Przytorze. Stan utrzymania powyższych obiektów oceniono jako 
dobry44.

Z kolei WAK KPW Hel przekazał WRZKB Gdynia 8 kompleksów 
wojskowych o pow. 440 tys. m2, w tym 17 kotłowni, 3 ujęcia wody, oczyszczalnię 
ścieków, internat (180 miejsc), ośrodki wczasowe, 2 pawilony handlowe, sklep 
oraz 43 budynki mieszkalne. Do obsługi zatrudniano 14 wojskowych i 117 stałych 
pracowników cywilnych45.

Następstwem wprowadzonych zmian było włączenie jednostek i instytucji 
usługowych (warsztatów, składnic, łaźni, pralni, piekarni, pododdziałów 
transportowych i wartowniczych) w struktury KPW w Gdyni, Helu i Świnoujściu, 
co usprawniło ich działalność. Dokonano także połączenia istniejących składnic. 
1. Składnicę Broni Podwodnej połączono z 6. Składnicą Sprzętu Chemicznego 
w 1. Składnicę MW, do której potem włączono 17. Składnicę Amunicji 
i 10. Składnicę MW, tworząc w 1986 r. najważniejszą instytucję tego typu jako 
1. Składnicę Techniki Morskiej w Gdyni-Pogórzu46.

Akcja porządkowania obiektów wojskowych Marynarki Wojennej na terenie 
POW trwała od 1976 do 1980 r. Najpierw zakończono szereg ważnych inwestycji, 
m.in. budynki szkoleniowy i hotelowy w Świnoujściu, kasyno na 400 osób 
w Dziwnowie, warsztaty i internat w Helu, Ośrodek Przetwarzania Informacji 
w Gdyni-Redłowie, węzeł łączności w Gdyni, budynek koszarowy i warsztat 
w Gdyni-Oksywiu oraz stołówkę w Gdańsku na Westerplatte47. Pomimo dużej 
determinacji Dowództwa MW, niektórych inwestycji nie udało się zrealizować, 
np. nie powstały: Klub Oficerski MW (21,8 min zł) i Muzeum MW (14,1 min zł) 
oraz Poliklinika (70 min zł) w Gdyni48.

W ramach akcji WRZKB Szczecin pilotował zamierzenia inwestycyjne 
i remontowe w następujących garnizonach MW: Świnoujście, Dziwnów, Janogród, 

44 AWT, sygn. 140/79/33, k. 320-342, Protokół rewizji gospodarczej WAK KPW Świnoujście 
z 30.6.1973 r. oraz k. 378-382, Protokół rewizji gospodarczej WAK 2 Oddziału Zabezpieczenia MW 
w Janogrodzie z 25.8.1973 r.

45 AMW, sygn. 3524/75/282, k. 199-201, Protokół przekazania WAK KPW Hel z 20.11.1972 r.
46 Szerzej Z. Wojciechowski, Centralna Składnica MW w latach 1928-2000. [w:] Kontradmirał 

Xawery Stanisław Czernicki. Gdynia 2002. W 1993 r. otrzymała nazwę Centralna Składnica MW 
im. kadm. K. Czernickiego.

4'AWT, sygn. 183/82/59, k. 24-38, Notatka służbowa Szefostwa Służby Zakwaterowania 
i budownictwa POW z 18.1.1977 r. oraz sygn. 162/82/23, k. 183-190, Analiza opisowa do projektu 
planu inwestycji ogólnowojskowych WRZKB Gdynia na 1977 r.

48 AWT, sygn. 183/82/59, k. 327-329, Wyciąg z planu inwestycji WRZKB Gdynia na lata 1976-1980.
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Darłowo, Ustronie Morskie i Kołobrzeg. W 1977 r. wycofano się z wszystkich 
nowych zadań inwestycyjnych w czterech garnizonach, w tym w Świnoujściu.

Gdyński WRZKB także wstrzymał inwestycje w Gdyni, Gdańsku, 
Wejherowie, Helu, Siemirowicach i Strzepczu, skupiając się na dokończeniu 
rozpoczętych budów. Większość przyznanych środków przeznaczono na remonty 
i budownictwo specjalne.

W tymże roku kubatura obiektów POW wynosiła 42,6 min m3, a Marynarki 
Wojennej 5,2 min m3. Stosownie do niej POW na remonty otrzymał 995 min zł, 
a MW 108 min zł. Ze względu na pilną konieczność przeprowadzenia remontów 
bieżących i konserwacji obiektów siły morskie uzyskały na ten cel 56,3 min zł. 
a na remonty kapitalne mniejszą kwotę - 51,6 min zł49.

WRZKB Gdynia w oparciu o przekazane środki budżetowe w latach 
1976-1978 wykonał szereg remontów kapitalnych w kompleksach MW na kwotę 
94,1 min zł, z tym że jej potrzeby realizował angażując od 37 do 49% swoich 
możliwości. Pozostałe moce przerobowe kierował na jednostki POW i WOPK. 
Z ważniejszych obiektów objętych remontami należy wymienić kino-teatr 
i internat w Gdyni-Oksywiu oraz szpital, piekarnię, kuchnię, stołówkę, internat 
i 4 budynki koszarowe w Ustce50.

W WSMW celem umieszczenia specjalistycznych pracowni i urządzeń 
elektronicznych zbudowano w rejonie stołówki trzypiętrowy obiekt, a w latach 
1978-1979 dwa ośmiopiętrowe akademiki dla podchorążych po około 210 miejsc 
każdy.

Z kolei w 1981 r. otwarto nowoczesny hotelowiec z kuchnią i jadalnią dla 
podchorążych z Libii, którzy studiowali w latach 1981-1987. Wykonała go firma 
jugosłowiańska51. Tak powstały kompleks uczelniany pozwalał na właściwe 
prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego podchorążych.

Mimo dużych problemów na początku lat 80. udało się wprowadzić 
do planów inwestycji kilka obiektów, w tym budynki koszarowe (po 150 żołnierzy) 
dla Bazy Technicznej MW w Demptowie i 6. ORei. MW w Gdańsku-Oliwie. 
budynek dla Orkiestry Reprezentacyjnej MW i stołówka na 600 miejsc w Gdyni- 
-Oksywiu oraz obiekty szkoleniowe w Helu i Ustce52.

W warunkach trudnej sytuacji ekonomicznej kraju na początku lat 70. 
założono przykoszarowe gospodarstwa rolne, które obejmowały około 150 ha 
gruntów. Celem poprawy sytuacji żywnościowej marynarzy zbudowano 12 chlewni, 
rozszerzono produkcję warzyw w tunelach foliowych oraz przetwórstwo warzyw

49 Ibidem, k. 24-38, Notatka służbowa Szefostwa Służby..., op. cit., s. 39 oraz sygn. 183/82/79, 
k. 10-12, Pismo Sztabu POW do Głównego Kwatermistrza WP z 18.1.1978 r.

511AWT, sygn. 162/82/142, k. 166-169, Informacja na temat realizacji napraw gruntownych 
w kompleksach MW w latach 1976-1978.

51 J. Chłopecki. B. Piaseczny, Gmachy Akademii Marynarki Wojennej..., s. 59-61.
52 Zob. przypis nr 43.
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i owoców. W 1984 r. produkcja żywca wieprzowego wynosiła 270 ton, a warzyw 
i owoców 600 ton, co zaspokajało znaczną część potrzeb żywnościowych53.

Istotną częścią budownictwa ogólno wojskowego były ośrodki wczasowe 
i wypoczynkowe dla kadry zawodowej, pracowników wojska i ich rodzin. 
Pierwsze ośrodki podległe Marynarce Wojennej otwarto na Pomorzu Zachodnim. 
W 1948 r. rozpoczęła działalność stała baza kolonijna w domu wczasowym 
„Świat Dziecka” w Dziwnowie, a w cztery lata później, w byłym ośrodku 
Funduszu Wczasów Pracowniczych w Międzyzdrojach, uruchomiono obiekt 
wczasowy liczący 8 niedużych budynków54.

Ze względu na dużą atrakcyjność Zatoki Gdańskiej powstało tu kilka 
ośrodków wczasowych dostępnych dla żołnierzy z całych sił zbrojnych. Były to 
Wojskowe Domy Wypoczynkowe (WDW) w Sopocie i Juracie oraz zwrócony 
przez Główny Zarząd Informacji MON dom przy ul. Bolesława Prusa w Gdyni55. 
Pierwsze dwa domy wczasowe sukcesywnie powiększano ze 120 do 240 miejsc 
(każdy posiadał 100 personelu obsługi) oraz rozbudowywano zaplecze gospodarcze. 
W WDW Jurata kosztem 3,2 min zł powstały 4 pawilony mieszkalne dla 
wczasowiczów, klub, stołówka, kuchnia i dwa magazyny56.

W 1971 r. podczas wizyty Głównego Kwatermistrza WP w Gdyni uzyskano 
jego zgodę na dotację 4,5 min zł, którą przeznaczono na adaptację budynków 
w Helu Borze na Sezonowy Nieetatowy Dom Wypoczynkowy (SNDW) 
„Albatros” oraz wykorzystanie 1,2 min zł z nadwyżek pomocniczej działalności 
gospodarczej MW. Budowa trwała do 1975 r. Podobny ośrodek 9. FOW 
„Kormoran” powstał w Helu, a w Juracie utworzono ośrodek campingowy 
„Czajka” podlegający KPW Gdynia57.

Jednak Marynarka Wojenna nie posiadała własnego ośrodka wczasowego 
w górach, dlatego rozpoczęła poszukiwania w atrakcyjnym regionie Przedgórza 
Sudeckiego. Na początku lat 60. planowano pozyskać obiekt zabytkowy, który 
spełniałby rolę WDW. Wybrano 3 kondygnacyjny, barokowy budynek pałacowy 
o pow. 2 tys. m wraz z 2 ha terenem w miejscowości Rząśnik w powiecie 
Złotoryja na Dolnym Śląsku. PGR Rząśnik pałac przekazał w 1962 r. Ze względu 
na znaczne zniszczenie obiektu został zwrócony58.

W ramach dalszych poszukiwań odpowiedniego miejsca na ośrodek wczasowy 
w 1969 r. otrzymano nieodpłatnie od Zespołu Elektrowni Wodnych w Straszynie 

53 Z. Łopiński, Warunki socjalno-bytowe składu osobowego Marynarki Wojennej (1945-1980), 
„Przegląd Morski”, 1980 nr 9, s. 75.

54 AMW. sygn. 3420/72/173. k. 42-43, Protokół przekazania obiektów w Międzyzdrojach MW 
z 18.10.1951 r. oraz Z. Łopiński, Warunki socjalno-bytowe..., s. 72.

55 AMW, sygn. 293/53/37, k. 298, Pismo GZI MON do Głównego Kwatermistrza MW z 20.4.1951 r.
56 AMW, sygn. 332/53/7. k. 52-53, Pismo Głównego Kwatermistrza WP z 31.10.1950 r. oraz 

sygn. 724/54/3. k. 19-20, Plan inwestycji ZBW nr 6 na 1953 r. z 10.7.1952 r.
57 AMW. sygn. 3524/75/272, k. 3-4, Plan na przebudowę SNDW Hel-Bór na lata 1972-1974 

z 7.3.1972 r.
58 AMW, sygn. 1861/01/429, k. 24-33, Dokumentacja przekazania obiektu PGR Rząśnik z 29.3.1962 r. 

Obecnie zabytkowy zespół pałacowy jest w ruinie.
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teren o pow. 9,4 ha w Tleniu w Borach Tucholskich. Najpierw powstał tam 
SNDW. Z czasem stał się centralnym ośrodkiem wczasowo-wypoczynkowym MW59.

W połowie lat 80. własna baza wypoczynkowa mogła jednorazowo przyjąć 
ok. 770 osób. W każdym roku z koloni i obozów korzystało ponad 1,7 tys. dzieci i młodzieży. 
Dla przedszkolaków zbudowano 9 placówek posiadających około 940 miejsc60.

Marynarka Wojenna posiadała także szereg obiektów zabytkowych, które 
wykorzystywano nie zawsze zgodnie z ich przeznaczeniem. Do najstarszych 
należały: w Gdańsku 3 budynki mieszkalne z 1890 r., 2 chlewnie z 1909 r., 3 obiekty 
koszarowe w tym internat z hotelem z 1910 r., w Sopocie kościół garnizonowy 
z 1901 r. i 8 budynków WDW z lat 1900-1911, w Ustce budynki sztabowe i biurowe 
z 1911 r. i 6 mieszkalno-poligonowych z 1909-1910 r., a w Wejherowie budynek 
sztabowy i biurowy z 1912 r.61. Część z nich przekazano administracji lokalnej.

Budownictwo specjalne

Budownictwo wojskowych obiektów fortyfikacyjnych zarówno stałych 
jak i polowych nosiło nazwę budownictwa specjalnego.

Na wybrzeżu znajdowało się wiele fortyfikacji poniemieckich, które można 
było jeszcze wykorzystać. W tym celu w latach 1945-1946 prowadzono sporadyczne 
rozpoznanie terenów pod kątem budowy własnych obiektów, przede wszystkim 
w rejonie Zatoki Gdańskiej, Świnoujścia i Ustki.

Rys. 3. Plan kompleksu koszarowego nr 4396 w Janogrodzie 
(Białej Górze k. Międzyzdrojów) z 1954 r.

Źródło: AMW, sygn. 1346/56/86, k. 65

59 Ibidem, k. 544, Protokół zdawczo-odbiorczy terenu w m. Tleń z 14.1.1969 r.
u’ Z. Trochimiak, Służby kwatermistrzowskie i sprawy socjalno-bytowe MW w latach 1945-1985, 

„Przegląd Morski”, 1985 nr 10, s. 112.
61 AMON. sygn. 1375/97/42, k. 81-87, Zestawienie obiektów zabytkowych stan na 25.4.1983 r.
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Po wstępnym zagospodarowaniu istniejących obiektów militarnych w związku 
z budową pierwszych obiektów fortyfikacyjnych w 1946 r. przeprowadzono 
dokładniejsze ich rozpoznanie. W rejonach przyszłej lokalizacji baterii artylerii 
nadbrzeżnych przeznaczonych do obrony organizowanych baz morskich saperzy 
przeprowadzili rekonesans terenu. Np. dowódca 1. mksap ze Świnoujścia meldował: 
„Koło Międzyzdroju (Białogóra - przyp. autora) na placu były niemieckie baterie 
przeciwlotnicze. Platforma betonowa o wymiarach 185 x 12 m z torem kolejowym 
i 14 działek plot, obecnie zepsute. Na drugiej platformie 2 działka plot. Budynki 
i zabudowania w dobrym stanie. Do budynków prowadzi pierwszorzędna droga 
asfaltowa”6'.

Na przełomie 1946 i 1947 r. na polecenie szefa Sztabu Generalnego WP 
przeprowadzono akcję dokładnego rozpoznania wszystkich fortyfikacji na wybrzeżu. 
Cały pas nadbrzeżny o szerokości 50 km od Piławy do Świnoujścia podzielono 
na 15 odcinków. Na każdy odcinek oddelegowano oficera, podoficera i 2 marynarzy. 
Grupy wyposażono w mapy w skali 1 : 200 000, gdyż brakowało dokładniejszych 
map. W toku prac okazało się, że na niektórych odcinkach nie odnaleziono 
fortyfikacji stałych z wyjątkiem polowych np. rowów strzeleckich i przeciw
pancernych. W niektóiych odnaleziono dużą koncentrację budowli trwałych. Kilku 
rejonów nie sprawdzono ze względu na obecność Armii Radzieckiej.

Rys. 4. Fragment szkicu z naniesionymi niemieckimi obiektami fortyfikacyjnymi z 1947 r.
Źródło: AMW, sygn. 35/49/47, k. 42 *

02 AMW, sygn. 35/49/47, k. 48, Meldunek dowódcy 1. mksap z 30.9.1946 r.
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Grupy nanosiły na mapy rozpoznane obiekty i wykonywały ich plany. 
Saperzy 52. bsap i 1. mksap skupili się na 192 obiektach na Pomorzu Zachodnim6’. 
W rejonie Szczecina i Świnoujścia 1. mksap wykrył 150 obiektów oraz fabrykę 
amunicji i torped w Przytorze. Z kolei grupy 52. bsap odnalazły w pobliżu koszar 
w Kołobrzegu 4 bunkry przy stanowiskach artylerii plot, w Ustce duży schron 
żelbetowy i 5 stanowisk artylerii z dodatkowym schronem w stanie zupełnie nie 
zniszczonym, a w rejonie Koszalina odnalazły tylko jeden punkt obserwacyjny63 64.

W rejonie Zatoki Gdańskiej zinwentaryzowano 74 obiekty w większości 
były to schrony lekkie typu D.G.O., jako ukrycia dla ludzi65.

Dowództwo Okręgu Wojskowego II w Toruniu w piśmie do szefa Sztabu 
Głównego MW przedstawiło wstępne wyniki własnego rozpoznania umocnień 
niemieckich. W kilku rejonach: Półwysep Helski, Gdynia - Sopot - Gdańsk 
i okolice, Łeba oraz Świnoujście - Międzyzdroje odnaleziono najwięcej fortyfikacji. 
Na przykład na cyplu helskim nie wiedziano o przedwojennej, polskiej 31. baterii 
artylerii nadbrzeżnej im. Heliodora Laskowskiego i tak ją opisano: „Znaleziono 
umocnienia żelazo-betonowe 4 dział kał. 152 mm, szwedzkiego wyrobu. Jedno 
działo podczas działań wojennych zostało zniszczone66, pozostałe trzy są całe lecz 
bez zamków. Na około baterii (...) cały system schronów żelazo-betonowych dla 
obsługi i amunicji oraz punkt obserwacyjny, który został zdewastowany i zniszczony”. 
Okolice Trójmiasta tak scharakteryzowano: „Na wybrzeżu pomiędzy Oksywiem, 
Gdynią, Sopotem, Gdańskiem jest szereg żelazo-betonowych placówek dla ckm 
i dział plot, bez sprzętu, częściowo zburzone”67.

Akcja miała na celu zinwentaryzowanie nie tylko fortyfikacji, ale także 
lotnisk, magazynów i terenów, które znalazły się w gestii Marynarki Wojennej 
oraz tych, które miały być użyteczne później - w latach 1947-1949. Wykonane 
plany szczegółowe w skali 1 : 25 000 przesłano do Sztabu Głównego MW.

W drugiej połowie roku przydatne obiekty oczyszczono, zamknięto, 
zaopatrzono w stosowną numerację i napisy „Obiekt wojskowy - wstęp 
wzbroniony”, W garnizonie Gdynia-Oksywie np. duży schron na 850 ludzi we 
wsi Oksywie otrzymał numer 1. Podobny przy Basenie nr X otrzymał numer 2, 
a tunel podziemny w porcie wojennym - numer 8. Na terenie administrowanym 
przez Marynarkę znalazło się 35 dużych schronów plot, w tym 16 w Gdyni (m.in. 
7 dużych schronów 2-4 piętrowych), 10 w Świnoujściu (m.in. przy Basenie 

63 AMW, sygn. 35/49/47, k. 236. Pismo szefa Inżynierii MW z 1.2.1947 r.
64 AMW, sygn. 35/49/48, k. 9-15, Formularz rozpoznanych fortyfikacji z 2.1.1947 r. oraz k. 12 

i 90, Meldunki dowódcy 52. bsap z 28.12.1946 r.
AMW, sygn. 35/49/47, k. 13-44, Formularz rozpoznanych fortyfikacji w rejonie Gdańsk - 
Gdynia z 1947 r.

66 Działo zostało przypadkowo wysadzone w powietrze już po działaniach wojennych prawdopodobnie 
przez nieostrożnych szabrowników.

67 AMW, sygn. 2/49/31, k. 297-298, Pismo DOW II do szefa Sztabu MW z 18.12.1946 r.
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Zimowym schron 2 piętrowy na 750 ludzi) i 4 w Gdańsku (m.in. schron 
4 piętrowy na ul. Św. Katarzyny)68.

Rozwój sił morskich i lądowej obrony wybrzeża spowodował utworzenie 
rozkazem MON nr O155/Org. z 28 maja 1947 r. wyspecjalizowanej instytucji - 
Szefostwa Inżynierii MW (SI MW), która nadzorowała budowę fortyfikacji. 
Początkowo wznoszono głównie stałe stanowiska baterii artylerii nadbrzeżnych 
i umocnienia połowę. Cały ciężar prac spoczął na batalionie i kompanii saperów 
MW, które faktycznie wykonywały zadania inżynieryjno-budowlane. Potem 
włączono do prac 5. i 9. batalion budowlany. Ze względu na dużą odległość 
od Gdyni nadzór nad poszczególnymi budowami powierzono Kierownictwom 
Robót ściśle związanym z konkretnym zadaniem.

Rys. 5. Plan rozmieszczenia niemieckich fortyfikacji w Kołobrzegu z 1947 r.
Źródło: AMW, sygn. 35/49/48, k. 256

68 AMW, sygn. 35/49/47, k. 1-2, Pismo p.o. dowódcy MW kadm. A. Mohuczego z 14.1.1947 r. oraz 
sygn. 82/50/48, k. 4-6, Wykaz schronów i urządzeń OPL znajdujących się w budynkach 
i na terenach MW z 3.2.1948 r.
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W lipcu 1947 r. powstało w Janogrodzie Kierownictwo Robót MW nr 1 
liczące 6 osób. Po dwóch latach rozrosło się do 45 osób i przeniesiono je do 
Kołobrzegu. W tym samym roku w Ustce utworzono Kierownictwo Robót MW 
nr 2, które przeszło do Janogrodu, a potem do Świnoujścia, podporządkowując je 
szefowi Tyłów tamtejszej Bazy MW. Od 1952 r. miało swoja siedzibę 
w Wisłoujściu. Z kolei w 1954 r. sformowano w Ustroniu Morskim Kierownictwo 
Robót MW nr 3, potem przeniesione na Hel. W swej strukturze posiadały: 
drużynę transportową drużynę gospodarczą warsztat naprawy sprzętu saperskiego 
oraz magazyn specjalny.

Do ich zadań najpierw należała adaptacja przejętych obiektów na tymczasowe 
kwatery, pomieszczenia gospodarcze i magazyny materiałów budowlanych, 
sprzętu i narzędzi. W wypadku braku możliwości zakwaterowania stawiano 
baraki mieszkalne. Budowano naziemną linię energetyczną i żużlowe drogi 
dojazdowe. Potem właściwe fortyfikacje, wykonując prace ziemne, zbrojeniowe, 
betoniarskie, instalacyjne i wykończeniowe. Powstawały stanowiska ogniowe, 
centrale artyleryjskie, stanowiska dowodzenia, punkty obserwacyjne i kierowania 
ogniem, magazyny amunicji, schrony dla załogi i sprzętu. Obiekty indywidualnie 
dostosowywano do warunków terenowych baterii69.

Dla utajnienia planów realizacji kolejnych obiektów i ich lokalizacji 
w dokumentacji używano określenia np. „Zadanie nr III” bez podania nazwy 
i miejsca dyslokacji, a całość zamierzeń ujmowano w Planach rdos czyli Planach 
robót dotyczących obiektów specjalnych.

W 1956 r. wszystkie trzy Kierownictwa Robót MW rozformowano.
Artylerię nadbrzeżną rozpoczęto organizować w 1946 r„ wykorzystując 

otrzymane z ZSRR w ramach reparacji wojennych 12 dział morskich kal. 130 mm 
z amunicją i częściami zamiennymi. Ponieważ NDWP odrzucił projekt 
wykorzystania niemieckiej baterii „Schleswig-Holstein”, dowódca MW kadm. 
A. Mohuczy wystąpił z propozycją budowy trzech baterii w dwóch wariantach. 
Meldował, że projekt budowy baterii w wariancie stanowisk stałych, żelbetowych 
będzie kosztował ok. 14 min zł, a w wariancie drugim, drewnianym - 3,5 min 
zł.

Kadm. A. Mohuczy proponował: Baterie o konstrukcji żelbetowej wykazują 
nieporównywalną wyższość nad drewnianymi, gdyż solidne wykonanie staje się 
prawie niezniszczalne, jak to miało miejsce z baterią kal. 152,4 mm w 1939 r„ 
której działa nie były wyprowadzone ani na chwilę mimo kilkakrotnych trafień 
w betonowe podstawy pociskami kal. 280 mm. [...]

W związku z posiadaną na ten cel kwotą 20 min zł przedstawiam projekt:
1. Wybudować baterię o konstrukcji drewnianej w Świnoujściu;
2. Wybudować baterię żelbetonową w rejonie Redłowa, ograniczając się do budowy 

samych stanowisk dział. Centrala Artyleryjska na razie prowizoryczna;  *SI

69 AMW, sygn. 4998/95/17P, k. 4-6, Inwentarz zespołu akt Kierownictwa Robót MW nr 1, 2 i 3.
SI MW wchodziło w skład Dowództwa MW.
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3. Zainstalować baterię na Helu na istniejących trzech stanowiskach 
żelbetonowych baterii kal. 152,4 mm, której działa są zużyte. Stanowiska 
dla czwartego działa wybudować później. Centrala Artyleryjska 
prowizoryczna jak w Redłowie. Koszty wymiany dział na kal. 130 mm są 
niewielkie. Koszary istniejące, powojenne wymagająjedynie remontu;

4. Budowa stanowisk u ujścia Wisły odłożyć do czasu uzyskania funduszy 
na ten cel”' .10

Naczelny Dowódca WP marsz Polski Michał Żymierski zaaprobował 
przedstawione wnioski z wyjątkiem punktu nr 1.

Poszczególne baterie rozmieszczono w Gdyni-Redłowie -11. bas (ukończona 
częściowo w połowie 1948 r.), na cyplu helskim - 13. bas (1949 r.), w Janogrodzie 
- 17. bas (k. Międzyzdrojów - 1950 r.) i Kołobrzegu - 19. bas. Ponieważ stanowiska 
miały wytrzymać ostrzał pociskami kal. 152 mm oraz trafienia bombami do 200 kg 
przy budowie 17. bas zwiększono grubość ścian frontowych do 2 m70 71.

W marcu w 1950 r. w Dowództwie MW opracowano nowy plan rozwoju 
artylerii nadbrzeżnej. Jego organizację oparto na samodzielnych bateriach 
uzbrojonych w armaty radzieckiej produkcji kal. 100, 130 i 152 mm 72. W tymże 
roku saperzy MW przepracowali na budowie nr I (Redłowo) 10,8 tys. roboczodni, 
na budowie nr II (Hel) 4,5 tys., na budowie nr III (Janogród) 33,2 tys., a na budowie 
nr IV (Kołobrzeg) 20,3 tys. roboczodni. Łącznie niemal 70 tys. roboczodni73.

Prace inżynieryjne i montażowe prowadzono w szybkim tempie. Było to 
jedno z największych przedsięwzięć realizowanych przed 1956 r. Roboty ziemne, 
murarskie i instalacyjne wykonywały batalion i kompania saperów MW oraz 5. i 9. 
bataliony budowlane74.

W latach 1951-1952 przystąpiono do organizowania i wznoszenia 
stanowisk 9. bas w Ustce (budowa nr V), 25. bas w Gdańsku-Siankach (Stogach) 
budowa nr VI, a w 1954 r. 31. bas w Ustroniu Morskim (budowa nr VIII) i 34. bas 
w Rozewiu (budowa nr IX)75.

Do osłony przed lotnictwem wspomniane baterie posiadały 4-6 sztuk 
armat plot. kal. 37 mm wzór 39 oraz plutony wkm kal. 12,7 mm wzór 38 DSzK76.

70 AMW, sygn. 2/49/31, k. Meldunek p.o. dowódcy MW kadm. A. Mohuczego do NDWP z 30.11.1946 r. 
Kolejne 12 armat kal. 130 mm zakupiono dopiero w latach 1954-1955.

71 AMW. sygn. 236/52/16, k. 27, Opis techniczny bas w Janogrodzie z 1950 r.
72 AMW, sygn. 207/52/64, k. 502, Zgodnie z etatem nr 35/129 bateria liczyła 150 żołnierzy 

i 2 pracowników wojska.
73 AMW, sygn. 2070/60/23, k. 9-13, Sprawozdanie z prac wykonanych na budowach specjalnych w 1950r.
74 C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 224-226 oraz W. Zawadzki, Baterie artylerii 

stałej, „Morza, statki i okręty”, 1998 nr 3, s. 71.
75 AMW, sygn. 936/55/63, k. 30-31, Plan zamierzeń MW w dziale budownictwa fortyfikacji 

nadbrzeżnych na 1954 r. Łącznie prowadzono 26 zadań budowlanych.
76 W. Pater, Baterie artylerii stałej Marynarki Wojennej w latach 1945-1977, „Przegląd Morski”. 

1995 nr 5, cz. 2, s. 63-66.
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Znaczne środki finansowe przekazano dopiero w latach 1951-1953. Ogółem 
ponad 25,5 min zł. Pozwoliły na zintensyfikowanie robót przy kolejnych bateriach 
artylerii7'.

Koszty pierwszych sześciu baterii szacowano na ok. 73 min zł. Była to połowa 
całego budżetu Marynarki Wojennej w 1951 r. Najtańsza okazała się 11. bas - 
10,4 min zł, a najdroższa, ostatnia 25. bas - 14,8 min zł. Ze względu na trudny 
teren, rosnące ceny materiałów i wyposażenia ostateczne koszty okazały się 
jeszcze wyższe .

O trudnościach na jakie natrafili saperzy świadczy sprawozdanie Kierownictwa 
Robót MW nr 2. Budowę 25. bas w Gdańsku-Siankach (Stogach) rozpoczęto 
3 stycznia 1952 r. W początkowym okresie przygotowano poniemieckie bunkry 
na tymczasowe pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze oraz magazyny materiałów 
budowlanych i sprzętu. Zbudowano prowizoryczną linię wodociągową, linię 
energetyczną wysokiego napięcia kablem ziemnym i żużlowe drogi dojazdowe. 
Nastroje znacznie poprawiły się z chwilą otrzymania baraków mieszkalnych, 
a tym samym wzrosła wydajność pracy. Jedyną bolączką był brak rozrywek 
kulturalnych oraz niedostateczne zaopatrzenie mundurowe - „marynarze chodzili 
prawie boso”. Brakowało nie tylko oficerów (było tylko trzech), ale i kwater. 
Wystąpiły również nieścisłości w dokumentacji technicznej. Cechą charakterystyczną 
były ciągle opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych (żwir, cement). 
Pomimo tych trudności wykonano 120% planu rocznego tylko dlatego, że pracowano 
na trzy zmiany. Dla uczczenia rocznic państwowych żołnierze batalionu 
budowlanego i marynarze Kierownictwa robót MW nr 2 podejmowali szereg 
zobowiązań produkcyjnych77 78 79.

Do końca 1953 r. przekazano jedynie 8 w pełni wykończonych obiektów 
bas, w tym 4 stanowiska ogniowe, Centralę Artyleryjską, Główny i Zapasowy 
Punkt Kierowania Ogniem (GPKO, ZPKO), schron dla załogi oraz 250 mb sieci 
kablowej, 850 mb wodociągów i 1,4 km dróg utwardzonych i ogrodzeń80.

77 AMW. sygn. 2070/60/89, k. 16. Nakłady finansowe na budowę fortyfikacji stałych w latach 
1951-1956.

78 AMW, sygn. 2070/60/218, k. 1-2, Zestawienie orientacyjnych kosztów niektórych bas z 10.1.1956 r. 
Koszt stanowiska ogniowego wynosił 0,95 min zł, centrali artyleryjskiej 1.1 min zł, a magazynu 
amunicji głównego kalibru 2 min zł.

79 AMW. sygn. 1069/20, k. 5-7, Kierownictwo robót MW nr 2, Sprawozdanie nr 0017 z 19.01.1953 r. 
z wykonywanych prac specjalnych na budowie nr VI za rok 1952.

80 AMW, sygn. 936/55/63, k. 234, Wykaz przekazanych obiektów fortyfikacyjnych w latach 1946-1953 
z 31.10.1953 r.
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Rys. 6. Wykres ilości obiektów wykonanych i przekazanych 
do eksploatacji przez SI MW w latach 1946-1953 

Źródło: AMW, sygn. 2070/60/89, k. 92

Łącznie w latach 1946-1953 wykonano 75 obiektów fortyfikacji stałej, 
przy czym budowa niektórych z nich przeciągała się na następne lata (np. 
Gdańsk, Oksywie). Wśród oddanych do użytku było: 24 stanowiska ogniowe, 
5 Central Artyleryjskich, 3 GPKO, 3 Flagowe Stanowiska Dowodzenia (FSD), 
4 schrony dla załogi, 7 elektrowni i 7 magazynów amunicji. W okresie wzmożonych 
prac w latach 1952-1953 zużyto ok. 7 tys. t cementu, 1 tys. t stali, 32,6 tys. t żwiru 
i 1,5 tys. m drewna. Do przewiezienia materiału tylko w 1953 r. użyto 2040 wagonów 
kolejowych o nośności 201, co obrazuje ogromny wysiłek inwestycyjny81.

O kłopotach występujących na budowach może świadczyć sprawozdanie 
z prac przy wznoszeniu 9. bas w Ustce, gdzie napisano: Rozpoczęto budowę 
dwóch obiektów oraz wykańczanie 4 niedokończonych. [...] Ogółem zatrudniono 
3 oficerów, 2 podoficerów i 18 marynarzy z Kierownictwa Robót MW nr 2 oraz 
oficera, 2 podoficerów i 120 szeregowców z batalionu budowlanego. Największą 
bolączką jest brak sprzętu specjalistycznego i narzędzi (betoniarki, piły tarczowe 
i wiertarki). Brak było całkowicie narzędzi kowalskich, ślusarskich i stolarskich. 
[...] Brak było także tlenu i późno otrzymywano niektóre materiały budowlane.

AMW, sygn. 2070/60/89, k. 3, 10, 78, 93, Plan robót fortyfikacji stałej SI MW w 1953 r. oraz 
C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, wyd. cyt., s. 225.
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Minio wykonania planu w 100% i wydajności 130%, wykonano dodatkowe 
prace nie objęte planem82.

Oprócz powyższych trudności dodatkowym problemem okazała się absencja 
wykonawców. Na przykład w maju 1952 r. na budowie nr VI w Gdańsku-Stogach 
na 282 ludzi, w pracach faktycznie uczestniczyło 178 ludzi, w tym tylko jeden 
oficer i 2 podoficerów83. Podobne zjawiska występowały na pozostałych 
budowach.

W marcu 1955 r. przystąpiono do wznoszenia dwóch baterii artylerii 
nadbrzeżnej kal. 100 mm na cyplu helskim (27. bas) i na Oksywiu (28. bas), 
a w kwietniu najsilniejszej baterii kal. 152 mm (3. bas) na Półwyspie Helskim 
w rejonie Góry Szwedów84.

Nowych 8 armat morskich kalibru 100 mm typu B-34 U z wyposażeniem 
dotarło z ZSRR koleją85. Stanowiska ogniowe typu lekkiego budowano w kształcie 
ośmiokąta o średnicy 8 m. Na cyplu rozmieszczono je wzdłuż linii prostej 50 m 
od siebie w pobliżu brzegu zatoki. Wszystkie połączono potemą (podziemnym 
korytarzem) o łącznej długości 250 m. Około 150 m za owymi stanowiskami 
wzniesiono wieżę GPKO i stanowisko dowodzenia (umieszczone w przedwojennym 
schronie 31. baterii im. H. Laskowskiego). W głębi zbudowano centralę 
artyleryjską, schrony dla reflektora przeciwlotniczego oraz agregatu i obsługi86. 
Podobnie wyglądała bateria na Oksywiu, rozmieszczona na północ od portu 
wojennego, bezpośrednio nad klifem opadającym ku morzu.

S"AMW, sygn. 1276/56/15, k. 13-14. Sprawozdanie z wykonywanych prac na budowie nr V 
w 1953 r. z 5.1.1954r.

83 AMW, sygn. 782/12, k. 97-98, Wykaz stanu osobowego jednostek zatrudnionych przy wykonywaniu 
prac specjalnych na budowie nr VI w 5.1952 r.

84 Szerzej Z. Wojciechowski, Obiekty militarne Półwyspu Helskiego w latach 1920-2006, „Zeszyty 
Naukowe AMW”, 2010 nr4 (183), s. 247-271.

85 W. Zawadzki, op. cit., s. 76. Zasięg skuteczny ognia 16,4 km.
86 AMW, sygn. 2920/64/2, k. 27-28, Zestawienie wybudowanych obiektów fortyfikacyjnych 

w latach 1955-1960 z 15.6.1962 r., Stanowisko ogniowe armaty kal. 100 mm posiadało kubaturę 
932 m3, koszt 1,28 min zł. Zbudowano 8 obiektów za kwotę ok. 10 min zł.
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Rys. 7. Fragment mapy z rozmieszczeniem obiektów 3. bas 
na Półwyspie Helskim w rejonie Góry Szwedów z 1955 r.

Źródło: AM W, sygn. 3418/72/796, k. 7

Helską 3. bas wyposażono w 4 armaty morskie kal. 152 mm typu MU-2-II-S, 
umieszczone na dwuczęściowych stanowiskach żelbetowych. Grubość ścian 
zewnętrznych dochodziła do 2,4 m, a stropu 1,6 m. Działobitnie pokryto siatką 
maskującą rozpiętą na składanym szkielecie.

W skład baterii wchodziły: główny i zapasowy punkt kierowania ogniem 
ze stacją radiolokacyjną, schron dowodzenia, centrala artyleryjska, stanowisko 
plutonu rozpoznania radioelektronicznego, elektrownia z hydrofornią, schrony 
załogi, schron dowódcy plutonu ogniowego, dwa magazyny amunicji oraz dwa 
schrony dla agregatów i reflektorów. Razem 16 obiektów umocnionych87. * i

87 AMW, sygn. 3418/72/796, k. 18-26, Założenia projektowe na budowę baterii 152 mm z 12.11.1955 r. 
oraz W. Pater, wyd. cyt., cz. 1, s. 56-57, oraz cz. 2, s. 63 i 66 oraz W. Zawadzki, wyd. cyt., s. 71
i 76. Zasięg skuteczny ognia wynosił 23 km.
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Rekordowym pod względem wykorzystania budżetu był rok 1955. 
Kosztem 39,3 min zł przekazano użytkownikom 15 obiektów, 15 wykonano w stanie 
surowym, a 36 ukończono częściowo. Oprócz bas powstały: umocniony 
posterunek radiolokacyjny w Międzyzdrojach, stanowisko dowodzenia Bazy MW 
i kompresorownia w Świnoujściu, schron dla dowódcy pułku lotniczego w Babich 
Dołach oraz warsztaty remontowe i baza magazynowa w Wejherowie. Na Oksywiu 
dokonano częściowej przebudowy tunelu na magazyn mps, schron dla ludzi 
i szpital. W szpitalu planowano uruchomić oddział chirurgiczny, wewnętrzny lub 
dla zagazowanych na 80 chorych i 40 osób personelu. Prace przerwano 
ze względu na zalanie wodą 70 m tunelu.

Dla zobrazowania skali robót warto przytoczyć kilka danych. Wykonano 
łącznie 55,7 tys. m3 wykopów, zalano 19,3 tys. t betonu, ułożono 10,5 km sieci 
energetycznej, 3,8 km drogi z trelinki i zbudowano 13,2 km ogrodzenia. 
Na realizację wszystkich prac potrzeba było 253,3 tys. roboczodni88.

W latach 1955-1960 zbudowano 82 obiekty umocnione o kubaturze 64,4 tys. m3, 
na co wydatkowano 96,7 min zł. Niemal wszystkie weszły w skład bas (96%), 
kończąc ich budowę. Łącznie na całym wybrzeżu we wszystkich jedenastu 
bateriach artylerii stałej zbudowano 138 obiektów fortyfikacji stałej89.

Wyjątkiem było kilka obiektów przeznaczonych dla łączności i kwatermistrzostwa. 
Na wyróżnienie zasługują: radiolokacyjne posterunki obserwacyjne dla stacji 
ZaŁp - B oraz wspomniane składnice w Bolszewie i Strzebielinie.

Wyposażenie wznoszonych fortyfikacji wykonał}' liczne przedsiębiorstwa 
krajowe i zagraniczne z ZSRR, NRD i Czechosłowacji. Kopuły pancerne 
dalmierzy i dalocelowników, drzwi pancerne, kapelusze maskownicze i wentylatory 
produkowała Stocznia MW. Lampy, drzwi, świetliki Spółdzielnia Robót 
Technicznych z Gdyni, a zbiorniki, czerpnie i siatki ochronne Gdańskie Zakłady 
Mechaniczne. Wykorzystano również znalezione na jednej ze stacji kolejowej 
poniemieckie drzwi i płyty stalowe o wadze 120190.

Wraz z budową baterii artylerii nadbrzeżnych jesienią 1952 r. - w myśl 
decyzji MON - rozpoczęto wzmacniać na niektórych odcinkach wybrzeża obronę 
przeciwdesantową. Większość fortyfikacji potowych wykonywały w latach 1953-1954 
pododdziały Okręgu Wojskowego nr II i saperzy MW. Z powodu trudnych 
warunków terenowych, niedostatecznego wyposażenia w sprzęt techniczny, prace 
wymagały dużego wysiłku żołnierzy. Umiejscowienie obiektów na wydmach, 
a także brak urządzeń odwadniających spowodowały, że zostały stosunkowo 
szybko zniszczone przez morze. Na ich wykonanie zużyto ogromne ilości 
materiałów budowlanych. Ogółem powstało 11 batalionowych i 7 kompanijnych 
rejonów umocnionych91. Te ostatnie stanowiły obronę przeciwdesantową bas.

88 AMW, sygn. 2070/60/53, k. 14-24, Sprawozdanie z wykonanych robót inżynieryjnych przez
SI MW w 1955 r. oraz sygn. 936/55/62. k. 16-18, Pismo szefa Służby Zdrowia MW z 5.2.1953 r.

89 W. Pater, Baterie..., cz. 1, s. 55.
90 AMW, sygn. 936/55/63. k. 47-49. Pismo SI MW z 14.11.1953 r.
91 C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 262-263.
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Rys. 8. Szkic rejonu samoobrony 31. bas w Ustroniu Morskim z 1954 r.
Źródło: AMW, sygn. 1557/57/24, k. 569

W maju 1952 r. kompania szkolna bsap MW i pluton saperów 3. batalionu 
piechoty morskiej z Dziwnowa (50 ludzi) w ramach szkolenia przystąpiły 
do wykonywania fortyfikacji polowych przy 11. bas w Gdyni-Redłowie. Najpierw 
wykopali zewnętrzny pierścień okopów wzmacnianych płytami betonowymi 
o długości 3,4 km. Następnie ustawili 55 betonowych stanowisk ogniowych, 
15 schronów lekkich (dla 6-10 ludzi), 22 schrony przedpiersiowe (dla 2-4 ludzi) 
z blachy falistej, co było nowością oraz 2 punkty obserwacyjne. Wszystkie prace 
wykonywano ręcznie w trudnym terenie i w złych warunkach atmosferycznych. 
Wykonywanie form betonowych odbywało się na miejscu. Prace zakończono 
w listopadzie 1955 r. ogrodzeniem całego rejonu (9,8 tys. roboczogodzin). Zużyto 
70 t cementu, 30 t żelaza, 55 kopuł żelbetowych, 609 stropowych płyt betonowych 
i 8,4 tys. bocznych płyt betonowych92 *. Była to pierwsza, nietypowa, szybsza i tańsza 
metoda budowy obiektów militarnych, w odróżnieniu od powszechnie stosowanego 
żelbetonu lanego.

Baterie artylerii, w których nie było KRU, posiadały mniej rozbudowane 
systemy samoobrony składające się z fortyfikacji polowych. 

92 AMW, sygn. 2070/60/19, k. 1-5, Sprawozdanie z prac fortyfikacyjnych przy budowie KRU
Redłowo z 18.12.1955 r.
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Rys. 9. Schemat batalionowego punktu amunicyjnego z 1955 r.
Źródło: AMW, sygn. 4337/03/210, k. 35

Największymi rejonami obrony przeciwdesantowej były BRU. W latach 
1953-1954 na Półwyspie Helskim w rejonie Góry Szwedów powstał BRU - 2 
na powierzchni 4 x 1,5 km. Był to jedyny na wybrzeżu w pełni rozbudowany 
system obrony. Jako wzorcowy składał się z umocnionych stanowisk ogniowych 
dla czołgów (19), dział (43), moździerzy (24), karabinów maszynowych (79), 
batalionowych stanowisk dowodzenia (2), punktów obserwacyjnych (14), 
schronów lekkich (115) i przed piersiowych (17), punktów amunicyjnych (2) oraz 
dwóch gniazd dla rannych. Posiadał 14,7 km rowów strzeleckich i łącznikowych 
oraz 150 przeszkód ppanc i 150 przeszkód przeciwpiechotnych, 60 kopuł 
i 365 cylindrów żelbetowych, 121 stropowych płyt betonowych i 63,5 tys. (!) płyt 
bocznych. Najwięcej wykorzystano płyt betonowych w kształcie trapezu93.

93 AMW, sygn. 2070/60/89, k. 119-149, Plan fortyfikacji potowych. Budowa rejonów umocnionych 
BRU - 2 Hel i KRU - 11 Redłowo z 1954 r.
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Rys. 10. Sposoby budowy nisz, schronów i stanowisk ogniowych z płyt betonowych 
Źródło: AMW, sygn. 4337/03/210, k. 6

Wskutek odprężenia w stosunkach międzynarodowych w dekadzie lat 60. 
nakłady finansowe na budownictwo specjalne zmalały. Wprawdzie w pierwszej 
pięciolatce przewidywano wydatkować 85,6 min zł, ale planowano zbudować 
tylko 25 obiektów, w tym adaptować do własnych potrzeb 6 obiektów 
poniemieckich, m.in. baterii „Schleswig-Holstein”. Już w 1963 r. MON nie 
otrzymał dofinansowania i musiał zmniejszyć o 280 min zł plan inwestycyjny. 
W związku z tym w Marynarce Wojennej skreślono m.in. budowę strzelnicy 
w Helu i budynków garażowych w Gdyni-Pogórzu94.

Nowością wprowadzoną do sił zbrojnych były schrony z elementów 
składanych, które można było łatwo i szybko ustawić w terenie. Dlatego 
zamówiono 60 schronów mniejszych SBF-180 i 30 większych SBF-220 oraz 
65 schronów z elementów żelbetowych. Najwięcej ich wykorzystywało 
Dowództwo MW (20) i 51 batalion łączności - (18)95.

Na lata 1971-1975 przyznano limit 50 min zł na budownictwo specjalne, 
który sukcesywnie wykorzystywano, przydzielając najwięcej środków 8. FOW 
(9 min zł) i 9. FOW (8 min zł). Wśród nowo zbudowanych obiektów dominowały

94 AMW, sygn. 3429/72/24, k. 44-45, Notatka służbowa szefa ZBW MW z 2.6.1961 r. oraz AMON, 
sygn. 348/92/108. k. 90-91 i 124, Referat na konferencję koordynacyjną budownictwa 
specjalnego MON z 15.2.1962 r.

95 AM W, sygn. 3429/72/89, k. 339, Pismo dow<5dcy MW do szefa Wojsk Inżynieryjnych WP z 27.7.1968 r.
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pomocnicze, takie jak hydrofornia i magazyny w Helu, strzelnica w Darłowie, 
garaże i stacja transformatorowa w Gdyni-Oksywiu, centrum nadawcze w Rumi 
oraz drogi dojazdowe i ogrodzenia96.

Mając na uwadze konieczność pozbycia się części fortyfikacji, na podstawie 
zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 071/Sztab z 12.9.1969 r., Si MW 
wyznaczyła komisję inwentaryzacyjną, która dokonała przeglądu wszystkich 
obiektów. Komisja zaproponowała przekazanie ZKB MW niektórych obiektów 
grupy „B” oraz pozbycie się i skreślenie z ewidencji wielu obiektów grupy „C” 
i „D”. Wśród przekazanych obiektów grupy „B” znalazły się w województwie 
szczecińskim magazyny w Karsiborze (66), Ognicy (65) i Przytorze (1), w woj. 
koszalińskim schrony i stanowiska ogniowe w Kołobrzegu (4), a w woj. 
gdańskim - magazyny, schrony i zbiorniki w Helu (19) oraz magazyn w Gdyni. 
Ogółem było ich 15 897.

Pozostawiono tylko 62 najważniejsze obiekty grupy „A”, głównie schrony 
i magazyny. Najwięcej pozostawiono ich w woj. szczecińskim - 34, a najmniej 
w woj. koszalińskim - 2. Większość podlegała 8. FOW - 30 i 9. FOW - 2698.

W następnym roku jeszcze raz powrócono do tej sprawy. Okazało się, 
że w siłach zbrojnych jest zbyt dużo obiektów grupy „A”. Dlatego polecono 
przekwalifikować je w ten sposób, aby fortyfikacje o dużej kubaturze, 
po adaptacji wykorzystać na magazyny i składy grupy „B” oraz przekazać 
w użytkowanie Służbie Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwater
mistrzostwa WP. Z kolei fortyfikacje nieprzydatne dla wojska przekwalifikować 
do grupy „C” i „D”, przekazując szefowi Obrony Cywilnej Kraju.

Komisja SI MW powtórnie dokonała przeglądu wszystkich obiektów 
umocnionych w jednostkach MW i stwierdziła, że są użytkowane zgodnie 
z przeznaczeniem. Obiekty z rozformowanych sześciu bas przejęły inne jednostki 
wojskowe (np. 11. bas - Węzeł Łączności MW, 29. bas - 9. dywizjon artylerii 
plot, 34. bas - 55. kompania chemiczna), ponieważ straciły swoje dotychczasowe 
przeznaczenie i w głównej mierze zostały magazynami. Podkreślono, że nowi 
użytkownicy nie mają odpowiednich sił i środków, aby utrzymać je we 
właściwym stanie technicznym. Wobec tego zaproponowano przekazanie ich 
odpowiednim WRZKB i WAK99.

96 AMW, sygn. 3524/75/272, k. 10-12, Plan robót obiektów specjalnych na 1972 r. z 2.2.1972 r. 
oraz k. 56-57, Plan budownictwa specjalnego MW na lata 1971-1975 z 15.3.1971 r. i k. 48-54, 
Skorygowany plan rdos MW na 1971 r. z 31,3,1971 r. W 1971 r. przyznany limit wynosił 11 min zł, 
który zwiększono do 14,5 min zł.

97 AMW, sygn. 4010/91/2, k. 155-159, Protokół przekazania obiektów fortyfikacyjnych grupy „B” 
z MW w 1972 r.

98 Ibidem, k. 163-168, Zestawienie obiektów fortyfikacyjnych grupy „A” i propozycje w zakresie 
ich wykorzystania oraz zagospodarowania przez MW z 29.6.1974 r. oraz k. 160-163, Zestawienie 
obiektów fortyfikacyjnych grupy „A” w 8. i 9. FOW z 20 i 29.5.1974 r.

99 AMW, sygn. 3706/82/15, k. 25, Projekt zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP dot. 
wykorzystania stałych obiektów fortyfikacyjnych grupy „A” z 1975 r. oraz k. 30-31, Notatka 
służbowa z przeglądu obiektów fortyfikacyjnych w jednostkach MW z 17.11. 1975 r.
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Pomimo ogromnego wysiłku inwestycyjnego, rejony umocnione BRU 
i KRU nie zostały wykorzystane. Z czasem zapomniane - uległy stopniowej 
degradacji i zniszczeniu. Część umocnień polowych zachowano na ewidencji 
wojska. Niektóre rozebrano, pozostawiając je jako place ćwiczeń. Część 
elementów betonowych samowolnie użyto na budowę dróg i ścieżek. W tej 
sytuacji dowódcom jednostek wojskowych nakazano ukrócić ten proceder 
i otoczyć ochroną pozostałe fortyfikacje100.

W połowie 1974 r. podczas rozformowania bas gdyż przestarzały sprzęt 
artyleryjski nie był już potrzebny, planując zastąpić go wyrzutniami rakiet typu 
„ziemia - woda” 101, przypomniano sobie o rejonach umocnionych. W czasie 
inwentaryzacji okazało się, że MW posiadała BRU - 2 Hel i BRU - 11 
Świnoujście oraz KRU w Rozewiu, Międzyzdrojach i Helu-Borze. Z kolei POW 
dysponował BRU - 4 w Ustce, BRU - 8 w Kołobrzegu Zachodnim i BRU - 13 
w Dziwnowie. Według meldunków dowódców 8. i 9. FOW BRU w Świnoujściu 
miał 171 obiektów, a BRU w Helu - 214, w większości już zarośniętych, 
rozebranych i zasypanych102.

Jeszcze w 1977 r. zbudowano 5 schronów „Cedr” w KPW Świnoujście 
i Hel, Bazie Technicznej MW, CSS MW w Ustce i 7. pułku lotnictwa myśliwsko- 
-szturmowego w Siemkowicach103. Potem fortyfikacji stałej powstawało bardzo 
mało. Koncentrowano się na remontach istniejących obiektów oraz infrastrukturze 
pomocniczej. Przykładowo w latach 1977-1980 przewidywano zbudowanie 
m.in. elektrowni awaryjnej w Świnoujściu, kotłowni w Ustce, garaży w Gdyni- 
-Witominie i rozbudowy SNDW w Helu i Helu-Borze. Duży nacisk położono 
na modernizację dróg wewnętrznych, sieci energetycznej, oświetleniowej i wodno- 
-kanalizacyjnej oraz sygnalizacji alarmowej i przeciwpożarowej104.

Pomimo zwiększania nakładów finansowych na remonty105 nie udało się 
zahamować dekapitalizacji większości obiektów fortyfikacyjnych ze względu 
na rosnący kryzys gospodarczy w kraju.

Umocnienienia powstałe w Marynarce Wojennej spełniły swoją rolę w czasie 
kiedy je wykorzystywano. W dzisiejszej dobie fortyfikacje stałe nie stanowią już 
o wartości bojowej sił zbrojnych, lecz mają dużą wartość historyczną i poznawczą.

100 AMW, sygn. 3597/78/41, k. 149, Pismo szefa Sztabu MW z 20.10.1971 r.
11,1 W. Pater, Baterie..., cz. 2, s. 73 oraz W. Zawadzki, op. cit., s. 74-75. W 1993 r. prasa lokalna 

poinformowała, że ostatnie 15 armat kal. 130 mm wystawiono na przetarg.
102 AMW, sygn. 4010/91/2, k. 174, Wytyczne w sprawie całkowitego rozliczenia z gospodarki 

wojskowej, rozformowanych bas z 14.8.1974 r.
103 Ibidem, k. 90. Sprawozdanie ze stanu techniki i działalności SI MW w 1977 r.
104 AWT, sygn. 183/82/59, Notatka służbowa POW dot. porządkowania obiektów w jednostkach 

MW..., k. 24-38.
105 AWT, sygn. 183/82/79, k. 10-11, Sprawozdanie z działalności Służby zakwaterowania 

i budownictwa POW z 18.1.1978 r. W 1977 r. na prace budowlane wydatkowano 26,3 min zł, 
a naprawy bieżące i konserwacja pochłonęły 56,3 min zł; AMW, sygn. 4007/92/13, k. 234, 
Pismo szefa Oddziału Finansów DMW z 13.2.1982 r. o przyznaniu preliminarza budżetowego 
na 1982 r. dla SI MW w kwocie 59 min zł.
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Stały się popularne wśród turystów i wczasowiczów. Dobrze się stało, 
że niektóre, dzięki zapałowi miłośników fortyfikacji, zostały uchowane 
od zniszczenia i są odnawiane oraz rekonstruowane. Przykładem do naśladowania 
mogą być otoczone troskliwą opieką umocnienia w Jastarni, Helu, Świnoujściu, 
czy ostatnio w Ustce106.

Na wybrzeżu znajduje się jeszcze szereg innych, nie mniej interesujących 
fortyfikacji, które czekają na swoich opiekunów. Je również warto zachować 
dla potomnych.

106 Zob. P. Sadowski, Skansen  fortyfikacji w Jastarni, Gliwice 2008: Fortyfikacje Półwyspu Helskiego, 
mapa turystyczna, skal 1:20-000, Gliwice 2008; A. Wroński, P. Laskowski. Świnoujskie fortyfikacje, 
Świnoujście 1999; P. Laskowski, Fortyfikacje Świnoujścia, Warszawa 2008; J. Sadowski, Szlak 
fortyfikacji twierdzy Świnoujście, Gliwice 2011 i M. Baranowski, Twierdza Ustka, Ustka 2011.
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PODPORUCZNIK MARYNARKI 
STANISŁAW KRUPIŃSKI - 

OFIARA STALINOWSKICH REPRESJI

5 września 1949 r. do samolotu rejsowego PLL Lot, który miał o godz. 7.15 
wystartować z gdańskiego lotniska do Łodzi, weszli funkcjonariusze 

Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i „aresztowali” kilku pasażerów. 
Wśród nich znajdował się Stanisław Krupiński były oficer Marynarki Wojennej 
oraz Norbert Imbery, Stefan Gajewski, Kazimierz Stepczyński i Heinz Zippel1.

Norbert Lierman Imbery syn Hugona Liermana, obywatela niemieckiego i Polki Marii Śmierzchalskiej. 
Urodzi! się 27 marca 1916 r. w Cotbuss (Niemcy). Po zakończeniu I wojny światowej 
z rodzicami przyjechał w 1919 r. do Bydgoszczy. Tu się osiedlili, chociaż czasowo, do 1925 r. 
mieszkali także w Sopocie. W 1931 r. zmarł jego ojciec. Przed II wojną światową studiował 
w Poznaniu medycynę. Na uniwersytecie wystąpił czynnie w obronie prześladowanych 
współobywateli wyznania mojżeszowego. W 1938 r. przerwał studia, sprzedał sklep 
w Bydgoszczy i wspólnie z matką przeniósł się do Gdym. Podczas okupacji przebywał na 
Węgrzech. Tam został adoptowany przez rodzinę Imbery i odtąd nosił ich nazwisko. Po wojnie 
wrócił do Polski i zamieszkał w Gdańsku. Żonaty z Ireną Sikorzyńską. Mieli oni córkę.

Stefan, Franciszek Gajewski, syn Szczepana i Marianny z Jankowskich, urodzony 5 VIII 1904 r. 
w Koźminku, powiat Kalisz. Był on żonaty z Janiną Suwalińską z którą miał córkę Annę- 
-Stefanię. W 1924 r. ukończył w Liskowie Kaliskim trzy kursy Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego. Tego roku przyjęty został do pierwszej Cywilnej Szkoły Pilotów w Ławicy 
pod Poznaniem, po ukończeniu której we wrześniu 1926 r. wcielony został do 3. pułku lotniczego. 
Tam w maju następnego roku ukończył Szkołę Rezerwy. W 1932 r. przeniesiony został do 6. pl 
we Lwowie. Dwa lata później trafił do „Szkoły Orląt” w Dęblinie na kurs instruktorów 
pilotażu. W' 1939 r. odbył w 1. pl w Warszawie szkolenie na samolotach bombowych „Łoś”, po 
którym został do niego przeniesiony. Tu zastała go wojna i walki do 15 września, do czasu, 
kiedy dowódca nakazał przedostać się do Rumunii, a kiedy została ona zajęta przez Niemców, 
przez Maltę na pokładzie statku trafił do Francji. Po jej upadku został ewakuowany z pozostałymi 
polskimi lotnikami do Wielkiej Brytanii. Tu przyjęto go w 1940 r. do 304. Polskiej Eskadry 
Bombowej. Rok później odbył przeszkolenie w angielskiej szkole nawigacyjno-bombowej. 
W 1943 r. został mianowany chorążym i przeniesiony do Transport Command w Indiach, 
w której latał do końca wojny. Na początku 1946 r. powrócił do Anglii i zadeklarował powrót 
do Polski. 21 maja tego roku na pokładzie statku m/s „Sobieski” przybył do Gdańska Nowego 
Portu. W 1946 r. został zdemobilizowany w stopniu chorążego. Rząd Polski w Londynie za zasługi 
wojenne nadał mu w 1942 r. Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami i Brązowy Krzyż Zasługi.

Kazimierz Stepczyński urodził się 15 II 1913 r. w Bydgoszczy. Syn Leona i Agnieszki 
z domu Kowalewskiej. Był on żonaty z Marią Jakubowską z którą miał córkę Lilianę. 
Zamieszkiwali oni w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Jaśkowa Dolina 23 f. Pracował jako 
urzędnik. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (dalej AIPN Gd), sygn., 
Gd 469/1, k. 259-260; Wyrok Sądu Marynarki wojennej z 26 VII 1950 r.; Ibidem, k. 271-272, 
Opinia składu sądzącego z 26 VII 1950 r.; k. 85-87.

Heinz Alfons Zippelj syn Juliusza i Marii z domu Zimmermann. Jego rodzice byli Niemcami. 
Urodził się 24 Xlf 1914 r. w Tomaszowie Mazowieckim, w którym przebywał do 1920 r. 
Później jego rodzice przenieśli się do Bydgoszczy. W dokumentach procesowych zanotowano, 
że był on narodowości polskiej bez obywatelstwa (bezpaństwowiec). Skończył dwa lata studiów 
na Politechnice Warszawskiej. Mieszkał w Gdańsku przy ulicy Grobla Angielska 17. Jesienią 
1935 r. powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej na dziewięciomiesięczne 
przeszkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty w Zambrowie. Po nim skierowany do 1. batalionu 
strzelców w Chojnicach. Służbę tę zakończył w stopniu kaprala podchorążego rezerwy.
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Historia ta przez bardzo długi czas z uwagi na bezpieczeństwo państwa 
skwapliwie skrywana była przed opinią publiczną. Przypadek ten dobitnie 
ukazuje nam, w jaki okrutny sposób postępowały w Polsce osoby, które zamiast 
stać w tamtym okresie na straży praworządności, wykorzystywały prawo do 
represji. Mimo, że historycy2 badający powojenne dzieje polskiej Marynarki 
Wojennej opisali już okres stalinowskich zbrodni w tym rodzaju Sił Zbrojnych, 
to odkrywane są wciąż nowe, nieznane dotąd przypadki. Do nich należy postać 
podporucznika rezerwy Stanisława Krupińskiego, którego Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku skazał na karę śmierci. Początek jego dramatu zaczął się 
5 września 1949 r., gdy naczelnik Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku kpt. Jan Zimnicki podpisał „Postanowienie 
o zarządzeniu rewizji” u Stanisława Krupińskiego, a przeprowadził ją Szczepan 
Janczak z funkcjonariuszami WUBP3. W jego trakcie ujawniono: 9 mm pistolet 
typu „belgijka” oraz 14 nabojów4, pieniądze oraz zegarek marki „Doxa”. 
Podpisując protokół Krupiński zaznaczył, że zegarek i pieniądze nie należą 
do niego5. Jak się później okazało ów pistolet i zatrzymanie na lotnisku nie były 
najistotniejszymi wątkami dochodzenia, a okazał się nim inny epizod z życia 
bohatera tego artykułu.

Stanisław Krupiński „i inni” został wspomnianego dnia tymczasowo 
zatrzymany „w związku z prowadzonym dochodzeniem”6. Pięć dni później 
Wojskowy Prokurator Rejonowy w Gdańsku ppłk Jan (Iwan) Amons7 zastosował 
wobec niego areszt tymczasowy do 10 grudnia 1949 r. Zarzucano mu: bezprawne 

2 Oto kilku z nich. Cz. Ciesielski, Oficerowie Marynarki Wojennej przed sądami wojskowymi, 
„Rocznik Gdyński” b.d.w., nr 11; Idem, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej. Uznanie i represje, 
(1918-1946; 1945-1951), Gdańsk 1995; Idem, Oskarżeni o sabotaż w Marynarce Wojennej 
(/948-1950), „Przegląd Morski” (dalej PM) 1990, nr 5; D. Nawrot, Organa represji Marynarki 
Wojennej w latach 1945-1956, „Przegląd Morski” 1996, nr 7-8; Idem, Zarząd Informacji 
Wojskowej nr 8 w Gdyni - organizator represji w Marynarce Wojennej [w:] System represji 
stalinowskich w Polsce 1944-1956. Represje w Marynarce Wojennej, red. I Hałagida, Gdańsk 2003; 
J. Przybylski, Czy na pewno prowokacja? (Jeszcze raz w sprawie OH „Żuraw"), „Przegląd 
Morski” 1989, nr 10; P. Semków, Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945-1957, 
Warszawa 2006.

3 AIPN Gd, sygn., 146/130, k. 17 i 18, Postanowienie o zarządzeniu rewizji z 5 IX 1949 r. oraz 
Protokół rewizji osobistej z 5 IX 1949 r.

4 W „Protokole oględzin dowodów rzeczowych” Józef Leszczyński, kierownik rusznikami WUBP 
w Gdańsku odnotował, że było 12 nabojów 9 mm w stanie dobrym. Pistolet ten nie posiadał 
żadnych uszkodzeń zewnętrznych i wewnętrznych, z wyjątkiem cienkiej warstwy rdzy. Innymi 
słowy pistolet ten był sprawny technicznie i nadawał się do użycia. Ibidem, k. 29, Protokół z 6IX 1949 r.

5 Ibidem, k. 18, Protokół rewizji osobistej z 5 IX 1949 r.
6 Ibidem, k. 20, Postanowienie o zatrzymaniu nie datowane.
7 Ppłk Jan (Iwan) Amons ur. 29 VI 1918 r. w Skarżycach k. Winnicy, ZSRR. W 1939 r. po 

ukończeniu w Chabarowsku jednorocznego kursu prawniczego dla prokuratorów i sędziów 
śledczych został prokuratorem. Od 1942 r. na stanowisku oficera śledczego w Armii Czerwonej. 
Dwa lata później skierowany został do Wojska Polskiego na stanowisko prokuratora 2. Dywizji 
Piechoty, które sprawował do połowy 1945 r. Od 9 VII 1945, przez rok był wiceprokuratorem 
KBW. W latach 1946-1948 był prokuratorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie. 
Przez kolejne dwa lata kierował WPR w Gdańsku, a w latach 1950-1954 był szefem Prokuratury 
Wojsk Lotniczych. W 1955 r. powrócił do ZSRR. Znany był z żądania bardzo surowych 
wyroków, przeważnie kary śmierci. D. Burczyk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955), 
Gdańsk 2012, s. 132.
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przechowywanie broni oraz to, że: Wspólnie z Imberym Norbertem i innymi 
stworzyli związek mający na celu zbrodnię w którym to związku brali czynny udział, 
a w dniu 5 września [19]49 r. usiłował wraz z innymi nielegalnie wyjechać poza 
granice Państwa Polskiego tj. do Szwecji drogą powietrzną przez uprzednie 
sterroryzowanie pilotów samolotu obsługującego trasę Gdańsk - Łódź, w tej formie, 
że przy użyciu pistoletów mieli zmusić do lotu Gdańsk - Szwecja a w razie 
oporu zabić i obsadzić swoim pilotem Gajewskim Stefanem Ponadto Krupiński 
według prokuratora był także podejrzany o „kontakt z obcym wywiadem”8.

Szybko się jednak okazało, że ów kontakt z obcym wywiadem stał się 
głównym elementem prowadzonego śledztwa, a później orzekania sądowego.

Nim przejdę do dalszego przedstawiania faktów tej zawiłej i niecodziennej 
sprawy, przedstawię głównego jej bohatera - Stanisława Krupińskiego i jego związki 
z Marynarką Wojenną. Urodził się on 27 października 1920 r. w miejscowości 
Kamion, powiat skierniewicki. Jego ojciec Bronisław, z zawodu rzeźnik, służył 
do wybuchu II wojny światowej w Policji Państwowej w Skierniewicach, 
Łowiczu, a od 1938 r. w ochronie placówek dyplomatycznych i konsularnych 
w Warszawie. Dosłużył się on stopnia starszego przodownika. W maju 1944 r. 
zmarł. Matka Stanisława Krupińskiego Maria, z domu Bogusławska zajmowała 
się domem. Stanisław edukację własną zakończył na małej maturze. Początkowo 
przez 6 lat uczęszczał on do szkoły powszechnej w Skierniewicach. Ostatnią 
siódmą klasę ukończył w Łowiczu, do którego przenieśli się jego rodzice. 
W 1935 roku rozpoczął, jako uczeń, pracę w fabryce części i silników 
samolotowych. W 1937 r. zmienił miejsce pracy i przeniósł się do fabryki 
pilników i kontynuował naukę w gimnazjum ogólnokształcącym dla pracujących. 
We wrześniu 1939 r. jako szeregowy uczestniczył w walkach z Niemcami 
o Warszawę. Po jej kapitulacji wyjechał do rodzinnego Kamiona. W listopadzie 
1939 r. przyjęto go w szeregi organizacji podziemnej o nazwie Polska 
Organizacja Wojskowa, a jego bezpośrednim dowódcą był Tadeusz Dudziński. 
W POW był do maja 1942 r„ to jest do złapania go przez Niemców na placu 
Żelaznej Bramy i wywiezienia do Essen na roboty przymusowe. Później 
przewieziono go do Wrocławia, w którym pracował do maja 1944 r. Stąd, jak 
się później okazało, podjął skuteczną próbę ucieczki. Podczas przesłuchania 
przez oficera śledczego WUBP w Gdańsku Tadeusza Korola 5 września 1949 r. 
zaznaczył, że pod koniec maja 1944 r. był już w Warszawie. Tu ukrywał się 
przed Niemcami pod nazwiskiem Stanisław Górski. Dzięki rodzinnym 
kontaktom przyjęty został w szeregi Armii Krajowej, a jego dowódcą był Leon 
Słony. Do wybuchu Powstania Warszawskiego nie brał udziału w walkach 
z Niemcami. 1 sierpnia 1944 r. wyznaczony został na dowódcę plutonu 
egzekucyjnego. W AK miał pseudonim „Nurek”. Podczas walk na Czemiakowie, 
pod koniec września został ranny w nogę. Dzięki pomocy wuja uniknął niewoli 

8 AIPN Gd, sygn., Gd 146/130, k. 22-23, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Stanisława 
Krupińskiego z 10 IX 1949 r.
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niemieckiej i dostał się do Kamiona. Tu doczekał w styczniu 1945 r. wyzwolenia. 
Kiedy organizowała się nowa polska władza wstąpił do Milicji Obywatelskiej. 
Nie był w niej długo. Niebawem przyjęty został w szeregi Polskiej Partii 
Robotniczej. Jak zaznaczył, partia pod koniec marca 1945 r. wysłała go do 
Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych. Po półrocznym 
szkoleniu we wrześniu otrzymał stopień podporucznika i skierowanie do 
Marynarki Wojennej w Gdańsku Nowym Porcie. Zajmował stanowisko oficera 
artystycznego w 1. pułku Morskim, który później przemianowany został 
na Kadrę Marynarki Wojennej. Jako oficer nie służył długo. 1 kwietnia 1946 r. 
został z wojska zwolniony na własną prośbę (z powodu złego stanu zdrowia), 
ale kontaktu z MW, Trójmiastem i Nowym Portem nie zerwał. 8 grudnia 1946 r. 
ożenił się ze Stanisławą Wielogórską. Do tego czasu zajmował się tylko 
handlem. Natomiast po zawarciu związku małżeńskiego pomagał żonie 
w sklepie przy ulicy Wolności 12 w Gdańsku Nowym Porcie, a także był 
fotografem na statku wycieczkowym „Grażyna”, który z Gdańska pływał do 
Helu9.

W tym czasie prowadził także inną działalność, o której niewiele osób 
wiedziało.

W Gdańsku długo jednak nie pozostał. Jesienią 1947 r. wyjechał z żoną 
i maleńkim dzieckiem do rodzinnej miejscowości Kamion koło Skierniewic, 
w której zamieszkał. Tu do aresztowania pracował. Początkowo w Spółdzielni 
Zbytu Zwierząt, następnie w Centrali Mięsnej, aż w końcu został kierownikiem 
w Centrali Zbytu Odpadów Użytkowych.

Współpraca czy gra z Informacją Wojskową

W pierwszej połowie 1947 r. Stanisław Krupiński podjął współpracę 
z kontrwywiadem Informacji Wojskowej przy Marynarce Wojennej, jako tajny 
współpracownik. Termin jej rozpoczęcia oraz okoliczności w jakich do niej 
doszło, są nieco zagadkowe. Dwa odpisy jego zobowiązania do współpracy 
dostarczone prokuraturze podczas toczącego się śledztwa mają różniące się 
daty. Pierwsze, opatrzone pieczęcią „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ - 
GŁÓWNY ZARZĄD INFORMACJI’’ nosi datę 27 czerwca 1947 r. Drugie, 
z pieczęcią „WOJEWÓDZKI URZĄD BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
W GDAŃSKU” opatrzone jest datą 27 lipca 1947 r.10.

Treść zobowiązania na obydwu dokumentach jest ta sama: Ja niżej podpisany 
Stanisław Krupiński ppor. zobowiązuje się współpracować z organami 
Informacji W.P. w wykrywaniu elementów wrogich działających na szkodę 
Demokratycznego Państwa Polskiego zarówno z pośród Polaków jak 
i cudzoziemców. Powierzone mi przez Oficera Informacji zadania i obowiązki 

9 Ibidem, k. 157, Protokół przesłuchania świadka z 27 VI 1947 r.
10 Ibidem, k. 153, Odpis zobowiązania Stanisława Krupińskiego z 27 VI 1947 r. oraz Zobowiązanie 

z 27 VII 1947 r.
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będę wykonywał szczerze, sumiennie i dokładnie. Rozmowy prowadzone 
z Oficerem Informacji, jak również fakt współpracy z Organami Informacji W.P. 
będę utrzymywał w jak najściślejszej tajemnicy nawet przed najbliższą rodziną. 
Wiadomym mi jest, że w razie rozgłoszenia, dekonspiracji lub dwulicowości 
w wykonywaniu powierzonych mnie przez Oficera Informacji obowiązków, będę 
pociągnięty do odpowiedzialności prawnej tak jak za zdradę tajemnicy 
służbowej. Raporty o wykonaniu zadań będę pisał własnoręcznie, podpisując 
pseudonimem „KOT”. Stanisław Krupiński'1.

Na obydwu dokumentach nie ma personaliów oficera IW, który to 
zobowiązanie odebrał. Z innego dokumentu wynika, że najprawdopodobniej był 
to kpt. Ludwik Mochejski, starszy oficer sekcji I. Oddziału Informacji MW, 
który 27 czerwca 1947 r. przesłuchiwał w charakterze świadka Stanisława 
Krupińskiego11 12.

Ale czy w rzeczywistości tak było? Wyjaśnienie tego, jak się później 
okazało, było niezmiernie istotne dla całej sprawy, gdyż odpowiedź na to 
pytanie stała się istotą całego procesu. Ustalenie daty podjęcia współpracy 
dawało odpowiedź na inne istotne pytania: czy ppor. rez. Stanisław Krupiński 
był szpiegiem, czy też będąc tajnym współpracownikiem Informacji WP prowadził 
wspólną grę, która miała doprowadzić do zatrzymania „Janusza” - Janusza 
Krasińskiego13. Ustalenie tego nie było takie proste, nawet dla sądu.

Jakie były okoliczności podjęcia współpracy Krupińskiego z Informacją 
MW? W aktach sprawy znajdujemy dwie różniące się opcje. O pierwszej 
dowiadujemy się z przesłuchań, które prowadził 16 i 19 września 1949 r. oficer 
śledczy WUBP Henryk Kaczmarczyk. Wynika z nich, że w marcu lub na 
początku kwietnia 1947 r. z Warszawy do Trójmiasta przyjechał Janusz 
Krasiński, znajomy Wiesławy Grzeszczak, którą poznał także Stanisław 
Krupiński w czasie okupacji. To ona skierowała Krasińskiego do Krupińskiego 
z listem polecającym, prosząc go jednocześnie o udzielenie mu pomocy. Dodała 
także, że wszystko co, będzie on mu opowiadał, jest prawdą. Nie mogąc przyjąć 
w swoim mieszkaniu gościa z Warszawy, Krupiński skierował go na nocleg do 
Mieczysława Uklejewskiego, bosmanmata swojego znajomego, który pełnił 
służbę czynną w MW. Tego samego dnia Krupiński poszedł jeszcze odwiedzić 
swojego gościa i z nim porozmawiać. Uklejewskiego w mieszkaniu nie było, 
ale Krasiński czekał na niego. Podczas rozmowy, jak zeznał Krupiński podczas 
przesłuchania Kaczmarczykowi, otrzymał on od Krasińskiego propozycję 
agenturalnej współpracy. Dowiedział się od niego wówczas, że Krasiński 
pracuje na rzecz wywiadu amerykańskiego14.

11 Ibidem.
12 Ibidem, k. 157.
13 Janusz Krasiński, syn Franciszka i Zofii z Sieczkowskich, urodził się 5 lipca 1928 r. w Warszawie.
14 AIPN Gd. sygn., Gd 146/130, k. 94-95, Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego 

z 16 IX 1949 r.
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Krupiński zwlekał z udzieleniem odpowiedzi na tę propozycję. 
Odpowiedział tylko, że się zastanowi. Następnego dnia, kiedy Janusz Krasiński 
wyjechał do Warszawy, Krupiński spotkał bosmana Lecha Kleszczewskiego, 
którego znał z okresu swojej służby w MW. Opowiedział mu o propozycji 
„Janusza” i podjął próbę pozyskania go do współpracy na rzecz Amerykanów. 
Kleszczewski nie zgodził się na taką współpracę. Zasugerował on, że należy 
o tym „zameldować”, a także, że „sam to załatwi”15.

Niedługo po tej rozmowie u Stanisława Krupińskiego zjawili się 
oficerowie Informacji Wojskowej i zabrali go na przesłuchanie do Gdyni. Tam 
został on przesłuchany i zwerbowany do współpracy z Informacją WP16.

Analiza zeznań Krasińskiego przed oficerem śledczym wskazuje, że nie 
był on precyzyjny w przedstawianiu faktów. Data na zobowiązaniu do 
współpracy z Informacją MW precyzyjnie określa termin jej rozpoczęcia. Stąd 
można wnioskować, że rozmowa Krasińskiego z Uklejewskim odbyła się nieco 
wcześniej, najwyżej kilka dni. Wynika z tego, że próba pozyskania 
Krupińskiego przez Krasińskiego mogła mieć miejsce w czerwcu 1947 r„ 
a jeszcze dokładniej w połowie tego miesiąca. Podczas zeznań składanych 
16 września 1949 r. Krasiński ujawnił jeszcze jeden istotny szczegół swojej 
współpracy z Informacją Wojskową. Otóż podał on, że z prowadzącym go 
kapitanem spotykał się kilka razy, ale „żadnych materiałów nie dawał”17. 
Stwierdzenie to budzi wątpliwości. W aktach sprawy znajdują się bowiem dwa 
odpisy informacji podpisane pseudonimem „Kot” datowane: 5 września 1947 r. 
oraz 6 listopada 1947 r. i opatrzone pieczęcią „WOJEWÓDZKI URZĄD 
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W GDAŃSKU”. Druga wątpliwość 
dotyczy samych odpisów. Skąd wobec tego one się wzięły? Próba wyjaśnienia 
tego znajduje się w innym miejscu dokumentacji procesowej i daje opis innego 
przebiegu zdarzeń.

W Protokole z przesłuchania podejrzanego prowadzonego 7 września 
1949 r. przez oficera śledczego Jana Dziemkowskiego znajduje się inna wersja 
zeznań mówiąca o czasie nawiązania współpracy Krasińskiego z Informacją 
MW: „W miesiącu kwietniu 1947 r., kiedy to pojechałem willisem z osobnikami 
z informacji na Kamienną - Górę, gdzie mieściły się biura wojskowe informacji, 
tam to złożyłem wyczerpujące zeznania co do pracy tego wywiadowcy USA, 
przez którego zostałem zawerbowany przed trzema cywilami oraz komandorem 
ppor. [...]. Przed wyjściem otrzymałem formularz zobowiązujący mnie do tego, 
że będę wszystko donosił na tego osobnika z wywiadu amerykańskiego oraz 
że nikomu tego nie ujawnię, które to zobowiązanie podpisałem. Powiedziano mi 
także żebym obrał sobie pseudonim, [...]. Obrałem sobie wówczas pseudonim 

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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„Nurek” który miałem nadany podczas okupacji, kiedy to byłem w Armii 
Krajowej”™.

Jeden z tych cywili, według zeznań Krupińskiego, był kapitanem 
informacji i polecił mu kontaktować się z nim i wykonywać wszystkie zadania 
oraz meldować o spotkaniach wyznaczonych przez tego kapitana. Odtąd, jak 
zeznał Krupiński, spotykał się z Krasińskim, wykonywał jego zadania i meldował 
kapitanowi Informacji MW. Do zatrzymania Krasińskiego, jak podkreślił 
w zeznaniu Krupiński: ...spotykałem się kilkakrotnie z kapitanem z. informacji, 
M’ różnych dzielnicach Gdańska, Sopotu i Gdyni informując go o posunięciach 
tego szpiega amerykańskiego oraz jakie materiały mu dostarczałem. Dzień 
przed aresztowaniem tego szpiega spotkałem się z. kpt. w Sopocie przy ulicy 
Rokossowskiego z którym udałem się do mieszkania majora [...] przy ul. Armii 
Czerwonej nr 67 gclz.ie w mieszkaniu tym dałem majorowi zdjęcie tego szpiega, 
które on dla siebie robił w moim zakładzie fotograficznym. Z rozmowy 
prowadzonej pomiędzy majorem a kapitanem zoriętowałem'9 się że tego dnia 
osobnik ten pracujący dla wywiadu amerykańskiego zostanie aresztowany* 20 *.

Zeznając to, czyżby Krasiński mylił czas i fakty? A może mówił on 
prawdę, tylko wszystkie te fakty (zobowiązania) nie zostały w postaci odpisów 
załączone do akt sprawy? Pewne elementy tej układanki są jednak wspólne. 
Do Informacji MW Krupiński trafił najprawdopodobniej poprzez działania bosmata 
Lecha Kleszczewskiego, którego o współpracę z nią podejrzewał. Fakt ten 
przedstawił śledczemu Dziemkowskiemu następująco: Zapytałem się go wówczas, 
co mam robić, gdyż mam tu na wybrzeżu szpiega amerykańskiego. On powiedział 
mi wówczas, że o tym trzeba zameldować, lecz on się tym zajmie, gdyż jest to 
interes na którym można zarobić”2' (po spotkaniu z Lechem Kleszczewskim, 
następnego dnia po zwerbowaniu do współpracy z Krasińskim).

I faktycznie do Krupińskiego po upływie krótkiego okresu czasu 
przyjechali funkcjonariusze Informacji MW, o czym już wspomniano.

Współpraca Stanisława Krupińskiego z Krasińskim

O próbach pozyskania Krupińskiego do działalności wywiadowczej przez 
Janusza Krasińskiego na rzecz amerykańskiego wywiadu już wzmiankowano. 
W protokole przesłuchania podejrzanego z 19 września 1949 r. odnotowano, 
że do propozycji współpracy wywiadowczej doszło już na pierwszym spotkaniu. 
Wówczas to Krasiński wtajemniczył Krupińskiego w swoje sprawy. Opowiedział 
mu m.in. o tym, że do Polski przyjechał z Niemiec, z amerykańskiej strefy 
okupacyjnej. Tam przeszedł przeszkolenie szpiegowskie i został przysłany do 
Polski, aby prowadzić działalność wywiadowczą. Podczas tej rozmowy 

|S Ibidem, k. 78-85, Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego z 7 IX 1949 r.
Oryginalna pisownia.

20 A1PN Gd. sygn., Gd 146/130. k. 78-85, Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego z 7IX 1949 r.
Ibidem, k. 80.
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zaproponował Krupińskiemu współpracę z nim, za którą miał otrzymywać 
wysokie wynagrodzenie. Krasiński określił także zadania, jakie miał on realizować. 
Działalność moja - jak zeznał 19 września 1949 r. Krupiński - miała polegać 
na utworzeniu przeze mnie komórki szpiegowskiej na terenie Nowego Portu, 
którą miałem kierować w myśl poleceń Krasińskiego. Zadaniem tej komórki 
miało być zbieranie wiadomości z dziedziny wojskowej, gospodarczej i o ruch 
statków w porcie Gdańskim12, oraz oświadczył mi że na jego osobiste polecenie 
będę robił zdjęcia w porcie gdańskim obiektów przemysłowych i kanału 
portowego22 23.

Na spotkaniu tym Krupiński nie dał ostatecznej odpowiedzi, czy decyduje 
się na prowadzenie działalności wywiadowczej. Odpowiedzi twierdzącej udzielił 
on dopiero kilka dni później. Była ona faktycznym początkiem ich współpracy. 
Po wyrażeniu zgody poszedłem z Krasińskim do sklepu w Nowym Porcie - 
zeznał dalej Krupiński - gdzie kupiliśmy błony (filmy) do mojego aparatu 
i z Krasińskim udałem się na teren portu Gdańskiego, gdzie robiłem zdjęcia 
kanału portowego i portu węglowego. Zdjęć tych było około 8 względnie 10 sztuk. 
Po upływie kilku dni Krasiński mówił mi aby zrobić mu zdjęcia dokumentów 
wszystkich jakie posiadam. Ja zdjęcia takie wykonałem tj. sfotografowałem 
swoje zaświadczenie tożsamości, kartę rybacką, przepustkę wojskową, 
zaświadczenie R.K.U. i kartę demobilizacyjną. Po sporządzeniu wspomnianych 
zdjęć Krasiński film zabrał z sobą24.

Z protokołu tego dowiadujemy się także o innych kwestiach tej skomplikowanej 
sprawy, o czym Krupiński go informował. Wiadomości te dotyczyły nazwisk 
wszystkich oficerów MW służących w Gdańsku, począwszy od kmdr. ppor. 
Franciszka Dąbrowskiego, jego zastępcy do spraw polityczno-wychowawczych, 
podporucznika Lecha Patyka, a w szczególności o oficerach polityczno- 
-wychowawczych, ich stanie moralnym oraz poziomie wyszkolenia bojowego. 
Krasiński miał wówczas dowiedzieć się także o uzbrojeniu i wyposażeniu floty 
MW oraz wiedzy, którą zawierały instrukcje MW, z którymi był zaznajomiony 
Krupiński. O uzbrojeniu Krupiński miał powiedzieć, że było ono takie, jakie 
otrzymaliśmy z Lubeki tj. trawlery, które zostały nam zwrócone i łodzie 
podwodne, które powróciły ze Szwecji. Odnośnie uzbrojenia kadry Marynarki 
Wojennej RP w Gdańsku powiedziałem, że specjalnego uzbrojenia nie ma, 
natomiast mają normalne uzbrojenie piechoty tj. karabiny i automaty25. Oprócz 
tego Krupiński miał informować o tym, że w Gdańsku znajduje się kadra MW 
a port wojenny MW jest w Gdyni na Oksywiu. Podczas tego spotkania 

22 Oryginalna pisownia.
23 AIPN Gd. sygn., Gd 146/130, k. 97-102. Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego 

z 19 IX 1949 r.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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Krasiński polecił Krupińskiemu wykonać zdjęcia oksywskiego portu wojennego 
MW oraz stoczni w Gdańsku26.

Rozpatrując ten wątek nie sposób postawić pytania o pobudki, jakie 
kierowały Krupińskim, że zgodził się na współpracę. Na to pytanie udzielił on 
odpowiedzi 27 marca 1950 r. podczas przesłuchania prowadzonego przez chor. 
Zygmunta Bazaniaka. Odpowiedź była prozaiczna - pieniądze. Zgodziłem się 
na współpracę z wywiadem amerykańskim z chęci zysku, ponieważ Krasiński 
proponując mnie tę pracę powiedział, że wywiad amerykański rozporządza 
dużymi zasobami pieniędzy2'.

Porównując treść protokołów przesłuchania Stanisława Krupińskiego 
z 7 oraz 16 i 19 września 1947 r. zaskakujący jest jeden element. W dwóch 
ostatnich protokołach brak informacji potwierdzającej fakt, że Krupiński 
o werbunku i kontaktach z Krasińskim informował oficera Informacji MW. 
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dalszej części tekstu.

W miejscu tym należy dodać, że Wiesława Grzeszczyk skazana została 
16 stycznia 1948 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 4 lata, 
a Janusz Krasiński - na 15 lat pozbawienia wolności28.

Próba ucieczki do Szwecji - czy prowokacja UB?

Czytając „Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu” Stanisława 
Krupińskiego dowiadujemy się o zamiarze ucieczki grupy osób do Szwecji 
samolotem, który miał zostać przez nich porwany. Więcej światła na tę sprawę 
rzuca prowadzone śledztwo, aczkolwiek należy zaznaczyć, że osoba Krupińskiego 
wyłączona została do odrębnego postępowania.

Wątek ten (organizowanie ucieczki z Polski) pojawił się dopiero w sierpniu 
1949 r„ kiedy Krupiński pracował w Kamionie koło Skierniewic. Można się 
tylko domyślać, że gdyby nikt z wybrzeża do niego się nie odzywał, pracowałby 
spokojnie dalej.

Niestety tak nie było. Jak zeznał po zatrzymaniu 5 września 1949 r„ jego 
udział w próbie ucieczki do Szwecji był następujący. W połowie sierpnia 
otrzymał list od jego byłego „fotograficznego” wspólnika Józefa Langa29, który 
mieszkał w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Kochanowskiego 58. Poinformował 
on, że „ma do mnie b. ważny interes”30. Niedługo po tym liście Lang przyjechał 
osobiście do Krupińskiego, aby zakomunikować mu, że „jest wyjazd do Szwecji 

26 Ibidem.
2' Ibidem, k. 126-129, Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego z 27 III 1950 r.
28 Ibidem, k. 42, Protokół przesłuchania świadka - Janusza Krasińskiego z 8 VII 1950 r.
29 Józefa Langa Krupiński poznał w 1946 r. Był on fotografem i wspólnikiem braci Wielogórskich, 

z którymi prowadzili wspólnie zakład fotograficzny i foto laboratorium w Gdańsku Nowym 
Porcie przy ulicy Wolności 12. Po zlikwidowaniu tego zakładu Lange zajął się wyrobem mydła 
i robił odbitki zdjęć turystom, którzy pływali statkiem „Grażyna” z Gdańska do Helu.

30 AIPN Gd, sygn., Gd 146/130, k. 57-71, Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego 
z 5 IX 1949 r.
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i może mnie zabrać”31 32 33. Podczas dalszej rozmowy Lang wyjawił Krupińskiemu, 
że poznał doktora, który szukał pewnych i zdecydowanych (aby go nie zawiedli 
i nie wycofali się w ostatniej chwili) ludzi, aby zabrać ich do Szwecji. 
Na pytanie Krasińskiego, cóż tam będzie robił odparł, że według doktora: 
Ludzie znajdujący się na terenie Szwecji do czasu otrzymania pracy otrzymują 
po 600 koron na utrzymanie. Ja - jak zeznał później Krupiński - wówczas 
zdecydowałem się na wyjazd celem udania się do Ameryki do wujka mojej żony 
Czarnieckiego Antoniego zam. w Detroit .

Przybysz z Gdańska wyznał jeszcze, że ten doktor miał już przygotowanego 
pilota z angielskiego lotnictwa RAF, który w powietrzu miał przejąć stery 
samolotu. Nazywał się on Gajewski i mieszkał przy ulicy Libermana 48 b we 
Wrzeszczu. Jego nazwisko - jak podkreślił w zeznaniu Krupiński - i adres 
poznał od Imberego dopiero 4 września.

Lang zrobił na Krupińskim zapewne dobre wrażenie. Płacił za wszystko. 
Obiecał też, że przyśle mu bilet lotniczy, aby mógł za tydzień z Łodzi 
przylecieć samolotem do Gdańska. Powiedział także, że w Łodzi ma kupić 
jeszcze dwa bilety lotnicze na fałszywe nazwiska, jeden dla doktora i dla siebie 
(Krupińskiego). Krupiński wybrał nazwisko „Gajewski”. Dwa dni później - jak 
powiedział Krupiński oficerowi śledczemu WUBP - z Gdyni nadszedł do niego 
list od Langa ze wspomnianym biletem, na lot 20 sierpnia. Po przylocie 
do Gdańska, Krupiński udał się najpierw do Langa i wspólnie wybrali się 
do doktora, którym okazał się Norbert łmbery mieszkający we Wrzeszczu, przy 
ulicy Uphagena 12. We trójkę „ogólnie rozmawiali o podróży”. Po tej zapoznawczej 
rozmowie, łmbery zaprosił ich na następny dzień. Podczas powrotu do mieszkania 
Langa powiedział on Krupińskiemu, że jego zadaniem „będzie” dostarczenie 
pistoletu, na który przeznaczono 100 000 zł. Krupiński to zadanie przyjął: 
„Powiedziałem, że może uda mi się dostarczyć broń”. Na spotkaniu następnego 
dnia łmbery - jak zeznał 5 września 1949 r. Krupiński - zlecił mu kupno broni 
i wręczył na nią 71 000 zł. Przedstawił im także na mapie Europy trasę przelotu 
samolotu. Według niego, na pokonanie przestrzeni dzielącej Polskę od Szwecji, 
potrzeba było półtorej godziny lotu. Dodał, że ma otrzymać od marynarza lub 
kapitana szwedzkiego statku mapę z dokładnie wytyczonym kursem z Polski 
do „Karskrone”3’. Oprócz tego łmbery poinformował ich, że planowana akcja 
miała odbyć się 5 września. Na spotkaniu tym łmbery jeszcze raz wypytał 
Krupińskiego, czy naprawdę zdecydował się lecieć do Szwecji. Odpowiedział, 
że tak. Oprócz tych ustaleń, łmbery zlecił Krupińskiemu, że gdy przyleci 
do Łodzi, ma kupić jeszcze dwa bilety lotnicze - powrotne z Łodzi do Gdańska 
na nazwiska: Markwitz i Zalewski. Na następnym spotkaniu z Imberym. 
Krupiński zwrócił pieniądze przeznaczone na pistolet oznajmiając, że go nie 

3‘ Ibidem.
32 Ibidem.
33 Oryginalna pisownia.
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kupił. Po zwróceniu Imberemu pieniędzy odczułem, - zeznał Krasiński - że był 
rozczarowany i odniosłem wrażenie jako by chciał mnie wykluczyć z paczki 
i wyjazdu do Szwecji. Gdy odchodziłem z Langiem, Imbery wręczył mi 5000 zł 
na moje wydatki, ponieważ w mojej nieobecności Lang powiedział mu że jestem 
w ciężkich warunkach materialnych34.

Stanisław Krupiński jeszcze raz rozmawiał z Imberym o kupnie pistoletu. 
Wcześniej zasygnalizował mu, że zna osobę, która broń posiada. Pieniędzy 
na jej kupno jednak nie otrzymał, a tylko na bilety lotnicze oraz garnitur 
i niewielką sumę na jego przeróbkę. Obaj umówili się, że jeżeli pistolet będzie 
do kupienia, Krupiński wyśle do Imberego telegram o treści: „Jest do kupienia 
aparat fotograficzny”. Wówczas do Łodzi przyjedzie z gotówką sam Imbery 
i spotkają się przed biurem Lotu35.

O możliwości kupienia pistoletu Krupiński przypomniał sobie będąc 
w Gdańsku. Podczas zeznań wyjawił to prowadzącemu przesłuchanie. Pistolet 
miał mieszkaniec Kamiona Aleksander Dąbrowski, który chciał zamienić go 
na dubeltówkę. Po powrocie z Gdańska, 24 sierpnia Krupiński udał się do 
Dąbrowskiego dowiedzieć się, czy ten nadal pistolet posiada i czy chce się 
zamienić. Gdy otrzymał odpowiedź twierdzącą, postanowił sfinalizować kupno 
pistoletu, choć miał wątpliwości, czy nie jest on za duży. Właściwy telegram 
wysłał następnego dnia do Imberego, a kolejnego dnia udał się do Dąbrowskiego, 
aby wziąć pistolet. Wówczas oświadczył Dąbrowskiemu, że w sobotę 
(27 sierpnia) otrzyma dubeltówkę. W sobotę Krupiński spotkał się z Imberym 
w Łodzi. Na pistolet otrzymał od niego 40 000 zł. Broni jednak Imbery nie 
zabierał, tylko pozostawił Krupińskiemu. Mając taką sumę ten ostatni popełnił 
„drobne oszustwo”, do którego przyznał się podczas przesłuchania. Za 12 000 zł 
kupił sobie w Łodzi rzeczy osobiste. Następnego dnia udał się do Dąbrowskiego, 
któremu oświadczył, że dubeltówka na zamianę została sprzedana. Pistolet 
także został zbyty, otrzymał zań 20 000 zł. Dąbrowski zgodził się na 15 000 zł, 
a resztę przekazał Krupińskiemu36.

Do 3 września 1949 r. Krupiński wywiązywał się ze swoich obowiązków. 
Dopiero tego dnia oznajmił żonie, że „jedzie zarobić trochę pieniędzy”. Do Gdańska 
pojechał jednak pociągiem przez Warszawę. Kiedy przybył do mieszkania 
Langa, zastał go w łóżku. Ten oznajmił, że jest chory na zapalenie płuc i do 
Szwecji z nimi nie poleci. Dodał jeszcze, że szukał go Imbery, do którego miał 
się udać. W domu Imberego nie było, a jego żona oznajmiła Krupińskiemu, 
że jej małżonek udał się na lotnisko odebrać przybyłego. Wkrótce zjawił się 
gospodarz, który przyjął pistolet i ukrył go na strychu. Podczas rozmowy 
Imbery wtajemniczył Krupińskiego w szereg nieznanych mu wcześniej faktów. 
W „zorganizowanym przez niego locie” miało podróżować 19 osób, w tym 

’4 AIPN Gd. sygn.. Gd 146/130. k. 57-71, Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego 
z 5 IX 1949 r.

’ Ibidem.
Ibidem.
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jeszcze dwóch pilotów RAF. Ponadto pokazał mu mapy, pozbawione oznaczeń 
skąd pochodziły, na których naniesiono korytarze powietrzne. Po tej rozmowie 
Imbery oświadczył, że nazajutrz „wszyscy omówimy plan działania”37.

Rano 4 września 1949 r. do Imberego przyszedł jeszcze jeden nieznany 
Krupińskiemu mężczyzna, którego gospodarz nazywał „Dzikowski”. Podczas 
przesłuchania Krupiński zaznaczył, że właściwe nazwisko Dzikowskiego było 
inne, a bilet lotniczy dla niego wykupiony został dla Antosiewicza. Podczas 
śniadania zebrana trójka (Imbery, Krupiński i Dzikowski) rozmawiali o pogodzie 
na następny dzień i czy uda im się polecieć do Szwecji. Po tej rozmowie 
Krupiński opuścił na kilka godzin Imberego, aby odwiedzić swoją matkę, która 
mieszkała w Sopocie. O godz. 15.00 powrócił i wspólnie z Imberym udali się 
do Stefana Gajewskiego, aby wspólnie uzgodnić szczegóły zaplanowanej na 
dzień następny akcji. U Gajewskiego czekał już Dzikowski, a po pewnym 
czasie przyszło jeszcze dwóch „osobników”, których Krupiński nie znał. 
Imbery podczas przesłuchania go w charakterze świadka przez Mieczysława 
Jastera przeprowadzonego 9 maja 1950 podał, że na spotkaniu tym oprócz 
gospodarza - Gajewskiego było jeszcze pięć osób: Jóźwikowski, Stępczyński, 
Zippel, Krupiński i on38. W tym gronie Imbery przedstawił swój plan działania 
podczas lotu w celu opanowania samolotu. Krupiński zrelacjonował go następująco: 
Imbery wysunął myśl że z chwilą gdy wystartujemy z lotniska we Wrzeszczu 
i miniemy Gdańsk, pilot Gajewski miał wstać z miejsca i otworzyć drzwi 
do Kabiny pilotów. Miało to oznaczać rozpoczęcie planu działania celem 
sterroryzowania pilotów i opanowania maszyny. Imbery powiedział, że on jako 
najsilniejszy w/g wskazówek Gajewskiego miał pistoletem sterroryzować 
prawego pilota, kazać mu wyjść z miejsca, które miał zająć Gajewski. 
Natomiast lewy pilot gdy by nie usłuchał rozkazu Gajewskiego miał być również 
przez Imberego obezwładniony, a jeżeli by stawiał opór miał być wyciągnięty 
przez niego z siedzenia, a miejsce jego miał zająć jeden z dwóch pozostałych 
pilotów39.

Jak dodał Krupiński działania te miał przeprowadzić Imbery z pistoletem 
w ręku. Drugi pistolet (ten bez amunicji) miał być w posiadaniu Krupińskiego 
lub drugiej, nieznanej mu osoby, którą określił jako „osobnika z zawiniętym 
uchem. Piloci oraz dwie osoby, które nie należały do grupy chcącej nielegalnie 
wyjechać do Szwecji, miały zostać odizolowane od pozostałych i „sterroryzowane”, 
aby zachowały spokój. Według Krupińskiego, nikt nie stawiał sprzeciwu, 
a wszyscy uznali plan za dobry i przyjęli go. Dostarczenia pistoletów na 
lotnisko podjął się sam Krupiński. Fakt ten tak Krupiński opisał w zeznaniu: 
Dostarczenia pistoletów na lotnisko podjąłem się ja które miałem wziąść40 
do Imberego. Umówiliśmy się z. Imberym że ja z pistoletami mam przyjść 

37 Ibidem.
38 Ibidem, k. 39-41, Protokół przesłuchania świadka Norberta Imberego z 9 V 1950 r.
37 Ibidem, k. 57-71. Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego z 5 IX 1949 r.
40 Oryginalna pisownia.
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na ostatku. W razie gdyby na lotnisku była rewizja względnie zagrażało by inne 
niebezpieczeństwo łmbery miał mieć kapelusz, na głowie, a gdy nie, będzie 
z gołą głową. W razie gdy - zeznawał dalej Krupiński - łmbery miał by 
kapelusz na głowie ja miałem się wrócić i obmyć pistolety amoniakiem w myśl 
wskazówek Dzikowskiego, ażeby nie było odcisków palcy" i wyrzucić je 

42 w gruzy .
W przypadku gdyby zaistniała konieczność pozbycia się pistoletów, 

a wszyscy wsiedliby do samolotu, mieli odbyć lot do miejsca wskazanego 
na bilecie. Krupiński w zeznaniu dodał jeszcze, że Dzikowski wysunął propozycję 
obezwładnienia pilotów nawet bez broni, gdyż jak to ujął: „w powietrzu 
odważnych nie ma”, potwierdził to Gajewski. Na zakończenie spotkania łmbery 
podsumował je stwierdzeniem, że „plan przelotu do Szwecji jest tak pewny, 
nikt o tym nie wie i musi się udać”41 42 43. Ale czy rzeczywiście tak było?

Po tym spotkaniu Krupiński kupił amoniak i odwiedził Langa. Powiedział 
mu, że wszystko jest już uzgodnione, omówione i czekają na odlot. Wówczas - 
jak zeznał Krupiński - Lang poprosił go, aby ten udał się do Imberego i odebrał 
od niego 40 000 zł, które mu pożyczył. Gdyby łmbery nie chcial ich oddać, 
to niech zwróci chociaż 15 000 zł, a resztę odda mu w koronach w Szwecji, 
gdyż zdecydował się lecieć, łmbery - według Krupińskiego - wysłuchał prośby 
Langa, ale dodał, że on musi się orientować, iż to go także coś powinno 
kosztować. Żądaną sumę 15 000 zł jednak zwrócił. Dał też Krupińskiemu 
20 000 zł za przeniesienie pistoletów na lotnisko. Z pieniędzmi tym Krupiński 
poszedł do Langa, aby mu je oddać. Wówczas dowiedział się od niego, że: 
„łmbery jest kanciarz, a my to jedziemy na ich koszt”. Oprócz tego zwrócił mu 
także od siebie 10 000 zł, które pożyczył, a także dołożył jeszcze 10 000 zł, 
które miały zostać przesłane żonie Krupińskiego44.

Wieczorem, 4 września 1949 r. Krupiński wrócił do Imberego i zabrał 
pistolety. U niego także nocował. Rano 5 września poszedł do Langa, aby 
wspólnie z nim udać się na lotnisko. Lang jednak zrezygnował z tego lotu, 
tłumacząc się chorobą. Oddał Krupińskiemu bilety: swój i jego. Wobec tego 
Krupiński sam poszedł na lotnisko. Tam zobaczył przechadzającego się 
Imberego bez nakrycia głowy. Wówczas - jak zeznał Krasiński - miał on 
pewność, że nie grozi im żadne niebezpieczeństwo, udał się do biura lotniska, 
aby oddać bilet. Później udał się do samolotu, który miał lecieć do Łodzi. Przy 
wejściu do samolotu odbyła się rewizja, w wyniku której u Krupińskiego 
znaleziono pistolet tzw. „belgijkę z amunicją”. Drugiego pistoletu, jak podkreślił 
Krupiński, nie wykryto. Pozwolono mu wejść i zająć miejsce. Kiedy wszyscy 

41 Oryginalna pisownia.
42 Al PN Gd, sygn., Gd 146/130, k. 57-71. Protokół przesłuchania Stanisława Krupińskiego 

z 5 IX 1949 r.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
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byli już na miejscach i samolot gotowy do startu, w jego pobliże podjechało 
auto i wszyscy (poza załogą) zostali „aresztowani”45.

Tak zakończył się lot, który był według Imberego tak pewny, że musiał 
się udać. Niestety w rzeczywistości było inaczej. Wszyscy wylądowali w areszcie. 
Czy był to tylko przypadek, że ucieczka się nie powiodła? A może była 
to „akcja”, którą poprzez tajnych współpracowników kontrolowało UB? 
Z zebranych dokumentów nie wynika jasno, co spowodowało takie zakończenie. 
Można tylko snuć hipotezy.

Akt oskarżenia Stanisława Krupińskiego i jego proces sądowy

Ustalenia wszystkich okoliczności udziału Krupińskiego w zarzucanej 
mu przez Wojskową Prokuraturę Rejonową (WPR) „zbrodni” trwało ponad 
10 miesięcy i zakończyło się sformułowaniem wobec niego aktu oskarżenia. 
W tym czasie był on intensywnie przesłuchiwany przez kilku oficerów' śledczych 
WUBP w Gdańsku, m.in. przez: chor. Zygmunta Bazaniaka, Tadeusza Korola, 
Henryka Kaczmarczyka i Jana Dziemkowskiego. Pierwszy z nich opracował 
„Postanowienie o wyłączeniu sprawy do odrębnego prowadzenia” z 25 kwietnia 
1950 r„ „Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności” z 24 lipca 1950 r. 
i Akt oskarżenia. 25 lipca 1950 r. śledztwo zostało zakończone46.

Teraz akt oskarżenia i akta sprawy trafiły do WPR. W ostatni dzień lipca 
kpt. Andrzej Wojtowicz z WPR ponownie przesłuchał Krupińskiego. W odniesieniu 
do czynionych mi zarzutów, ujętych pociągnięciem mnie do odpowiedzialności 
karnej stwierdzam, iż w zasadzie polegają one na prawdzie. Przyznaję się 
zarówno do zatajenia przed organami ńi/.[ormacji] Mar.[ynarki] Wp/.[ennej] - 
istotnych okoliczności z mojej działalności na rzecz obcego rządu jak 
i wprowadzenia ich w błąd. Pragnę tutaj wyjaśnić, iż rzeczywiście w pisemnych 
moich meldunkach istnieją podobne zatajenia, niemniej jak sobie uprzytamniam 

45 Ibidem.
46 Zygmunt Bazaniak sporządzając „Postanowienie o wyłączeniu materiałów Stanisława Krupińskiego 

do odrębnego prowadzenia” uznał, że w toku „wszechstronnego śledztwa” ustalono, iż 
organizatorem nielegalnego wyjazdu samolotem był Norbert Imbery, który dla zrealizowania 
zaplanowanych przedsięwzięć zorganizował grupę ludzi. Ponadto w śledztwie ustalono, jak 
podkreślił Bazaniak, że podejrzany Krupiński w okresie 1947 r. działał wybitnie na szkodę 
państwa polskiego przez gromadzenie materiałów odnoszących się do tajemnic państwowych 
i przekazywanie ich obcym rządom. Działalność Stanisława Krupińskiego w powiązaniu 
z innymi podejrzanymi miała, według prowadzącego śledztwo jedynie charakter marginesowy. 
Wobec czego było celowym, aby dalsze śledztwo prowadzić oddzielnie. Powyższe Postanowienie 
naczelnik Wydz. Śledczego WUBP w Gdańsku kpt. Ziemnicki zatwierdził. 25 lipca chor. 
Zygmunt Bazaniak dopełnił pozostałe czynności procesowe. Zaznajomił on „podejrzanego” 
Stanisława Krupińskiego z .materiałami śledztwa i postanowił śledztwo w tej sprawie zamknąć. 
Oba te dokumenty Krupiński podpisał nie wnosząc zastrzeżeń.
Ibidem, k. 28, Postanowienie o wyłączeniu materiałów z 25 IV 1950 r.; Ibidem, k. 132, Protokół 
zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa z 25 VII 1950 r.; Ibidem, k. 133. Postanowienie 
o zamknięciu śledztwa z 25 VII 1950 r.
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o sprawach tych meldowałem ustnie w Informacji. [...] Jak sądzę, dzięki moim 
informacjom — zdjęty został przez władze bezpieczeństwa - agent obcego 
wywiadu".

Prowadzący śledztwo chor. Zygmunt Bazaniak postanowił pociągnąć 
Stanisława Krupińskiego do odpowiedzialności karnej za popełnienie pięciu 
czynów przestępczych. Pierwszy z nich dotyczył okresu od 27 czerwca do 
listopada 1947 r. W tym czasie, jak określił to Bazaniak, Krupiński będąc 
w Gdańsku i oddając usługi władzy polskiej wprowadził ją w błąd, przez zatajenie 
istotnych faktów ze swojej działalności w stosunku do obcego rządu. Polegało 
to na tym, że Krupiński przyjął współpracę z Informacją Marynarki Wojennej 
i podpisał stosowne zobowiązanie, a wcześniej współpracował już z agentem 
obcego wywiadu Januszem Krasińskim, który prowadził akcję szpiegowską na 
szkodę państwa polskiego. Krupiński w raportach kierowanych do Informacji 
Marynarki Wojennej i podpisywanych pseudonimem „Kot”, świadomie 
i celowo pominął wszystkie okoliczności swej współpracy z Krasińskim. 
Dotyczyły one tego, że: dał się mu zwerbować, otrzymał od niego konkretne 
zadania oraz obietnicę wynagrodzenia w dolarach, jak też dostarczał 
Krasińskiemu szereg informacji i dokumentów w celach szpiegowskich. 
Ponadto, będąc przesłuchiwany przez oficerów Informacji MW w sprawie 
znanej mu osoby prowadzącej działalność na rzecz obcego wywiadu, podał 
fikcyjne osoby oraz nieprawdziwe dane o ich działalności. Czynił to, według 
śledczego, w pełnej świadomości, iż udziela on informacji niezgodnych 
z prawdą. Drugi zarzut dotyczył działalności Krupińskiego z okresu od 3 czerwca 
do połowy lipca 1947 r. na terenie Gdańska. Jako zdemobilizowany oficer MW 
RP, działał na szkodę państwa polskiego. Gromadził i przekazywał dokumenty 
stanowiące tajemnicę państwową i służbową w taki sposób, że wszedł 
w porozumienie i wyraził zgodę na współpracę z agentem obcego wywiadu 
Januszem Krasińskim. Wykonując zadania otrzymane od niego, dostarczał mu 
szereg zdjęć fotograficznych oficerów MW RP z ich nazwiskami i krótkimi 
charakterystykami, zdjęcia kilku ważniejszych obiektów portu gdańskiego oraz 
szereg zdjęć z dokumentów wojskowych, przepustek do portu wojennego. 
Materiały te dostarczał w pełnej świadomości, iż posłużą one jemu 
do wykonania zadań szpiegowskich otrzymanych od obcego wywiadu w celu 
działania na szkodę państwa polskiego. Trzeci z nich dotyczył przechowywania 
w okresie od 26 sierpnia do 4 września 1949 r. bez wymaganego zezwolenia 
broni palnej - 9 mm pistoletu (15. systemu belgijskiego o nr 9201), którą miano 
użyć do popełnienia przestępstwa. Kolejny odnosił się do przestępstwa 
określonego w art. 1 Dekretu z 13 czerwca 1946 r., a mówiącego „kto 
dopuszcza się gwałtownego zamachu [...] przy użyciu broni lub w innych 
okolicznościach szczególnie niebezpiecznych”47 48. Miało ono polegać na tym, 

47 Ibidem, k. 142-143. Protokół przesłuchania podejrzanego z 31 VII 1950 r.
4n Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 

Państwa, (Dz. U. z 1946. nr 30, poz. 192).
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że Krasiński w okresie 16 sierpnia do 5 września 1949 r. wszedł w porozumienie 
z: Norbertem Imberym, Stefanem Gajewskim, Heinzem Zipplem i Kazimierzem 
Stepczyńskim w celu jego popełnienia, które zrealizować mieli przy wykorzystaniu 
samolotu Polskich Linii Lotniczych „LOT”, przewidując konieczność użycia 
przemocy wobec obsługi samolotu. Brał on udział we wspólnym zebraniu, 
na którym uzgodniono formy działania wobec obsługi w razie jej oporu, tj. jej 
sterroryzowania przy pomocy broni palnej, a następnie z powziętym planem 
w dniu 5 września 1949 r. w celu jego wykonania, z polecenia Imberego, 
przyniósł na lotnisko i dostarczył organizatorowi planowanej ucieczki do Szwecji 
dwie sztuki krótkiej broni palnej (pistolet 15. belgijska nr 9201 i pistolet czeska 
zbrojowka nr 268855). Piąty z zarzutów polegał na zamiarze przekroczenia 
granicy państwa polskiego bez właściwych dokumentów i w miejscu do tego 
nie przeznaczonym, przedsięwziął działania, skierowane bezpośrednio 
do urzeczywistnienia tego zamiaru usiłując dokonać nielegalnego przelotu 
do Szwecji samolotem komunikacyjnym PLL „LOT”, zamierzonego przestępstwa 
nie dokonując z przyczyn od niego niezależnych. Na tej podstawie 
chor. Zygmunt Bazaniak postanowił pociągnąć do odpowiedzialności karnej 
Stanisława Krupińskiego z następujących artykułów Dekretu z 13 czerwca 1946 r.: 
art. 8§L art. 7, art. 4§ 1, art. 13§2 w związku z art. 1 oraz art. 24 Kodeksu Karnego 
Wojska Polskiego (KKWP)49 w zw. z art. 23 Rozporządzenia Prezydenta RP50 
z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach państwa51 *.

49 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Kodeks Kamy 
Wojska Polskiego (Dz. U. 1944, nr 6, poz. 27).

50 Zygmunt Bazaniak podał niewłaściwy artykuł Wspomnianego Rozporządzenia. Powinien być 
art. 22, a nie jak zapisał on w Postanowieniu art. 23. Zob. Dz. U. RP 1927, nr 117, poz. 996.
AIPN Gd. sygn., 146/130, k. 130-131, Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności 
karnej Stanisława Krupińskiego z 24 VII 1949 r.
Art. 8§ 1 „Kto wprowadza w błąd władzę polską przez udzielenie jej fałszywych wiadomości lub 
dostarczanie podrobionych albo przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów, mających 
znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego, podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 5 lub dożywotnio, albo karze śmierci”.
Art. 7 „Kto, działając na szkodę Państwa Polskiego, gromadzi lub przekazuje wiadomości, dokumenty 
lub inne przedmioty stanowiące tajemnicę państwową lub wojskową, podlega karze więzienia 
na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio, albo karze śmierci".
Art. 4§1 „Kto Bez zezwolenia wyrabia, gromadzi lub przechowuje broń palną amunicję, materiały 
lub przyrządy wybuchowe albo inne przedmioty mogące sprowadzić niebezpieczeństwo powszechne, 
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio, albo karze śmierci”.
Art. 13§2 w zw'. z art. 1 „Kto w celu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 1, 3 lub 7, 
wchodzi tv porozumienie z innymi osobami, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 3 
lub dożywotnio, albo karze śmierci”.
Zob. Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie 
odbudowy państwa (Dz. U. 1946, nr 30. poz. 192).
Art. 24 KKWP w zw. z art. 23 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 23 grudnia 1927 o granicach 
państwa „Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przestępstwa przedsiębierze 
działanie skierowane bezpośrednio ku urzeczywistnieniu tego zamiaru, lecz zamierzonego 
przestępstwa nie dokonywa”.
Art. 22 rozporządzenia „O granicach" „Kto:I świadomie przekracza granicę Państwa bez właściwych 
dokumentów, albo u' miejscu na to nie przeznaczonym, albo mimo zamknięcia ruchu granicznego 
ulega karze więzienia do i roku i karze grzywny”.
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Akt oskarżenia Stanisława Krupińskiego chor. Zygmunt Bazaniak zakończył 
sporządzać 27 lipca 1950 r. Sprawa ta podlegała właściwości Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Gdańsku, jak w nim zaznaczył przy zastosowaniu przepisu 
art. 209§l Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego (KWPK)52, w której 
sąd wyklucza jawność całej rozprawy, jeżeli by ona (jawność) mogła ujawnić 
okoliczności, których zachowanie w tajemnicy jest niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo państwa lub dobro służby.

31 lipca 1950 r. Wojskowy Prokurator Rejonowy mjr Franciszek Mateja 
wydał „Postanowienie o zatwierdzeniu aktu oskarżenia”. Po zapoznaniu się 
z aktami sprawy uznał on, że wszystkie okoliczności zostały w postępowaniu 
przygotowawczym wyjaśnione, a akt oskarżenia oparty został na ustaleniach 
i materiale faktycznym oraz, że przyjęta kwalifikacja prawna przestępstwa 
odpowiada przepisom prawa. Mateja zatwierdził akt oskarżenia i postanowił 
sprawę przeciwko Krupińskiemu skierować do rozpatrzenia przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Gdańsku. Dwa dni później dokument ten trafił do adresata53.

6 września 1950 r. sędzia wojskowy kpt. Zygfryd Turek zapoznał 
Krupińskiego z Aktem oskarżenia. Oskarżony zgłosił wniosek o przesłuchanie: 
kapitana Informacji MW Ludwika Mochejskiego „...na okoliczność iż wiedział 
o tym, że daję fikcyjne materiały Krasińskiemu i oni kazali (Informacja MW - 
przyp. G.G.) mi go utrzymać” (kontakt z Krasińskim - przyp. G.G.) oraz bosmata 
Lecha Kleszczewskiego, że mu pierwszemu podał on informację o szpiegu oraz 
to, że Kleszczewski jest „pracownikiem Informacji”54. Sędzia Turek wyznaczył 
termin rozprawy określając, że rozpocznie się ona 27 września w WSR o godz. 
9.00 i odbędzie się na posiedzeniu niejawnym. Poinformował także 
oskarżonego, że nie przysługuje mu obrońca, gdyż rozpatrzył pozytywnie 
wniosek WPR mjr. Franciszka Mateji, w którym to wnosił on o rozpatrzenie 
sprawy Krupińskiego bez obrońcy55 (sic!).

Czynności te, co warto zauważyć, odbyły się rok po zatrzymaniu całej 
grupy przed odlotem samolotu w Gdańsku Wrzeszczu. W tym czasie, co warto 
także odnotować, Stanisławowi Krupińskiemu urodziło się drugie dziecko.

Na rozprawę w charakterze świadków wezwano: Norberta Imberego 
i Aleksandra Dąbrowskiego, którzy byli osadzeni w Więzieniu Karno-Śledczym 
w Gdańsku oraz wskazanych przez oskarżonego. W piśmie skierowanym 
do Wydziału Informacji MW sędzia Turek prosił (!) o spowodowanie 

'Dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego (Dz. U. 1945. 
nr 36, poz. 216).

33 AIPN Gd, sygn., Gd 146/130, k. 164, Postanowienie WPR z 31 VII 1950 r„ Ibidem, k. 167, 
Przesłanie aktu oskarżenia, które w WSR datowano 2 VIII 1950 r.

54 Ibidem, k. 171, Protokół odczytania aktu oskarżenia z 6 IX 1949 r.
55 Mjr Mateja powołał się na art. 53§2 pkt. d (KWPK) - który traktował o tym, że obecność 

obrońcy w rozprawie jest obowiązkowa „o ile sąd nie uzna udziału obrońcy za niewskazany 
z uwagi na bezpieczeństwo Państwa”. Ibidem, k. 168, Wniosek WPR do WSR bez daty; 
Ibidem, k. 171, Protokół odczytania aktu oskarżenia z 6 IX 1949 r.; Ibidem, k. 169-170, Arkusz 
zarządzeń z 6 IX 1950 r.
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stawiennictwa kpt. Mochejskiego na rozprawie przeciwko Krupińskiemu. Jak 
zaznaczył on, świadek „ma zeznawać na okoliczność wiadomo mu zawerbowania 
Krupińskiego Stanisława oraz czy dawał temuż polecenie na współpracę 
ze szpiegiem Krasińskim i w jakim zakresie o ile tak było”56.

Do Lecha Kleszczewskiego dotarło także wezwanie WSR z 7 września 
na tę rozprawę. Potwierdza to „Poświadczenie zwrotne odbioru” podpisane 
przez niego 18 września 1950 r„ ale nie stawił się on na tej rozprawie. 
„Usprawiedliwienie” na nieobecność świadka na rozprawie przesłał dowódca 
JW nr 5512 (ORP „Błyskawica”) Zdzisław Studziński, komunikując sąd, że nie 
może się on stawić na rozprawie ze względów służbowych57 (sic!).

Formalności stało się za dość, ale niestety nie przybliżyły one nikogo 
do poznania prawdy.

Jak zadecydowano wcześniej, 27 września rozpoczęła się rozprawa przeciwko 
Stanisławowi Krupińskiemu. Składowi sędziowskiemu przewodniczył kpt. 
Zygfryd Turek, a w jego składzie znaleźli się jeszcze dwaj ławnicy: ppor. 
Wojciech Klamecki i ppor. Alojzy Witta. Oskarżyciela reprezentował WPR mjr 
Mateja. Na wniosek prokuratora zarządzono tajność rozprawy. Oskarżony 
przyznał się do czterech z pięciu zarzutów. Do pierwszego z nich nie. 
Przedstawił on przed sądem swoją wersję zdarzeń dotyczącą jego współpracy 
z Krasińskim i Informacją MW. Jeszcze raz podał, że poprzez Kleszczewskiego 
skontaktował się z Informacją MW. Po około dwóch tygodniach przyjechał do 
jego mieszkania Kleszczewski wraz z kapitanem (Mochejskim) i pojechał z nim 
do Gdyni. W siedzibie Informacji MW, jak zeznał przed sądem Krupiński, 
podał, że zna „osobnika”, który współpracuje z obcym wywiadem. Jak zaznaczył 
on, jego nazwisko podał zmyślone. Oficerom Informacji, ani Kleszczewskiemu 
nie podał, że został już zwerbowany do współpracy przez tego szpiega. 
Wówczas, będąc w Informacji MW podpisał zobowiązanie do współpracy 
z organami Informacji. Na jednym z kolejnych spotkań przekazał zdjęcie 
Krasińskiego, które to nakazał mu dostarczyć jeden z oficerów. Opowiedział 
także przed sądem, co dostarczał Krasińskiemu. O tych materiałach i skrytce, 
w której te materiały ten ukrywał zawiadomił Informację MW. Współpraca 
z Informacja trwała do jego wyjazdu na jesieni do Warszawy. Sąd „...z uwagi 
na niestawiennictwo świadków wnioskowanych przez osk\wion&\go oraz z. uwagi 
na całkowite i dostateczne wyjaśnienie wszystkich okoliczności dotyczących 
sprawy, Sąd postanowił pominąć dowód z przesłuchania świadków”5*.

Prokurator na rozprawie poparł akt oskarżenia w całej rozciągłości 
i wniósł o wymierzenie oskarżonemu jak najsurowszej kary, a oskarżony prosił 
sąd o wzięcie pod uwagę wszystkich okoliczności łagodzących i wydanie 
sprawiedliwego wyroku”59. Po około pięciu godzinach (ok. 14.00) proces 

50 Ibidem, k. 174, Pismo do Wydz. Informacji MW bez daty.
57 Ibidem, k. 175, Pismo dowódcy JW nr 5512 z 27 IX 1950 r.
58 Ibidem, k. 176-183, Protokół rozprawy głównej.
59 Ibidem.
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zakończono, a przewodniczący składu orzekającego ogłosił, że ogłoszenie 
wyroku nastąpi 30 września w południe na jawnej części rozprawy60.

Ogłaszając wyrok w sprawie przeciwko Stanisławowi Krupińskiemu sąd 
uznał opierając się na dowodach, że wina oskarżonego dopuszczenia się 
przestępstwa zarzucanego mu aktem oskarżenia w punkcie pierwszym 
(naruszenie art. 8§2 Dekretu z 13.09.1946 r.), jak i pozostałych punktach została 
udowodniona. Orzekając wymiar kary sąd. jak to podkreślił w uzasadnieniu wyroku, 
rozważył pobudki działania oskarżonego, które „uwidoczniły wyraźnie jego 
chęć zysku”. Oskarżony, według sądu, kierując się tymi niskimi pobudkami 
„stoczył się w bagno szpiegostwa”. Okazał on w swoim działaniu „zimną 
premedytację popełnienia przestępstwa” na szkodę Polski Ludowej okazując 
tym działaniem swą wrogość do ustroju socjalistycznego. Dalej uzasadniał sąd, 
że Krupiński nie poprzestał na jednym wrogim czynie (działaniu) przeciwko 
Polsce Ludowej, lecz kontynuował je w dalszym ciągu. W sumie okazał się on, 
według sądu „osobnikiem z deprawowanym i niebezpiecznym - dla porządku 
prawnego Polski Ludowej”61.

Rozpatrując czyny Krupińskiego sąd wziął na jego korzyść, znaczny 
upływ czasu miedzy dwoma najcięższymi przestępstwami, jakich się dopuścił, 
przez co ich ciężar gatunkowy nieco został złagodzony. To, a także dotychczasowa 
niekaralność oskarżonego, co podkreślił sąd, wpłynęły na wymiar kary - 
dożywotniego więzienia62.

Orzeczona kara nie była sprawiedliwa. Była z pewnością za surowa, by 
nie powiedzieć, nieludzka, podyktowana określonym zapotrzebowaniem władzy. 
Doszukiwać się można w orzeczonym wyroku, że był wyrazem frustracji 
władzy, która pokazała wszystkim, jak kończy się takie postępowania. Sąd nie 
starał się szukać prawdy „ponad wszelką wątpliwość”, tylko przyjął słowa 
oskarżonego człowieka, który przecież nie był prawnikiem i nie był świadom 
wszystkich niuansów prawnych, a tym samym nie potrafił się bronić. 
Odmówiono mu prawa do obrońcy, zasłaniając się przepisami „ze względu na 
bezpieczeństwo państwa i dobro służby”. Na rozprawie nie wysłuchano świadków, 
którzy mogli potwierdzić wersję Krupińskiego. Tu sąd nie zatroszczył się 
o swój autorytet i nie wyciągnął jakichkolwiek konsekwencji wobec świadków, 
którzy nie przyszli. Znając tamte czasy i poznając coraz lepiej funkcjonowanie 
powojennego systemu należy stwierdzić, że nie był to tylko niefortunny zbieg 
okoliczności, czy przeoczenie. Z pewnością nie brak w tych tragicznych losach 
jednego z Polaków celowości oraz przemyślanych działań represyjnego systemu. 
Los jednostki niewiele wtedy znaczył , a mógł być przykładem i ostrzeżeniem. 
Biada tym, którzy dostali się w tryby maszyny stalinowskich represji.

f'° Ibidem.
61 Ibidem, k. 184-187. Wyrok WSR w Gdańsku z 30 IX 1950 r.
62 Ibidem.

165



„BIULETYN HISTORYCZNY” G. GORYŃSKI 2014 NR 29

Orzeczony przez sąd wyrok, jak się okazało budził zastrzeżenia WPR 
i oskarżonego. Nie usatysfakcjonował prokuratora bo był za niski. A dla 
skazanego, co jest zrozumiałe, za wysoki. 9 października 1950 r. Stanisław 
Krupiński złożył do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie prośbę 
rewizyjną. Wnosił w niej o złagodzenie wymierzonej jemu kary. Kwestionował 
on przyjęte przez sąd I instancji nie tylko jego wyjaśnienie, ale i brak potrzeby 
przesłuchania wskazanych przez niego świadków6’.

Pod koniec listopada 1950 r. wpłynął do NSW wniosek rewizyjny 
Naczelnego Prokuratora Wojskowego, który wnosił o uchylenie zaskarżonego 
wyroku i o skierowanie sprawy sądowi 1 instancji do ponownego rozpatrzenia. 
Ppłk Feliks Słomnicki, wiceprokurator NPW uzasadniał go tym, że orzekając 
tylko karę dożywotniego więzienia z przestępstwo z art. 7 Dekretu z 13 czerwca 
1946 r. zamiast ...jedynie współmiernej w tej sprawie kary — kary śmierci, Sąd 
orzekający nie opad się przy wymiarze kary - według niego - na tych przesłankach, 
które sam podkreślił w uzasadnieniu swego wyroku, a które znajdują całkowite 
potwierdzenie w całokształcie okoliczności sprawy. Skazany. - syn b. granatowego 
policjanta, - człowiek zdecydowany na wszystko, o czym świadczy cała jego 
przestępcza działalność w okresie od czerwca 1946 r. do 5.9.1949 r. obejmująca 
szereg perfidnych zbrodni - na żadne względy nie zasługuje6".

Jak zaznaczył ppłk Słomnicki, należało uznać niniejszy wniosek rewizyjny 
za uzasadniony. 31 stycznia 1951 r. Najwyższy Sąd Wojskowy w składzie 
sędziowskim: ppłk Józef Dziowgo (przewodniczący), ppłk Marian Krupski 
(sędzia sprawozdawca) i kpt. Karol Ratajczak z udziałem prokuratora Słomnickiego, 
na niejawnym posiedzeniu rozpatrzył skargę rewizyjną skazanego Stanisława 
Krupińskiego oraz wniosek rewizyjny NPW na wyrok WSR z 30 września 1950 r. 
Sąd ten postanowił tak, jak wnioskował prokurator, uchylił wyrok sądu 
I instancji, a sprawę przekazał WSR w Gdańsku do ponownego rozpatrzenia 
w innym składzie sądu. Skargę rewizyjną skazanego zarzucającą błędne i wbrew 
okolicznościom sprawy przypisywane jemu przestępstwa, a ponadto pogwałcenie 
przepisów postępowania przez pominięcie dowodów „ze świadków naprowadzonych 
przez skazanego” oraz wymierzenie jemu zbyt wysokiej kary NSW pozostawił 
bez uwzględnienia63 64 65.

NSW w uzasadnieniu tego wyroku podał, że sąd I instancji nie uwzględnił 
w dostatecznej mierze osobowości sprawcy. Rozpatrujący skargi NSW podkreślił, 
że skazany to były oficer WP, który przeszedł szkołę polityczno-wychowawczą 
w WP, czyli człowiek ...któremu zagadnienia społeczne i polityczne nie są obce 
i który czynów przestępnych dopuścił się w pełnej świadomości ich niebezpieczeństwa 
społecznego i ich wagi ze względu na charakter, oraz grożącej mu bezwzględnej 
i surowej odpowiedzialności karnej. Skazany to człowiek, [...] który na żadne 

63 Ibidem, k. 195, Prośba Stanisława Krupińskiego do NSW z 6 X 1950 r.
64 Ibidem, k. 197, Wniosek rewizyjny NPW z 28 XI 1950 r.
65 Ibidem, k. 198-200, Wyrok NSW z 31 I 195.1 r.
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względy nie zasługuje i którego wyeliminowanie ze społeczeństwa jest celowe 
i słuszne [...] Dotychczasowa niekaralność i upływ czasu od popełnienia 
przestępstwa z art. 7 cyt. dekretu nie mogą w żadnym wypadku uzasadniać 
odstąpienia od wymierzenia skazanemu najsurowszego ustawowego wymiaru 
kary za to przestępstwo - jak to błędnie uczynił sąd orzekający00.

Tak sprecyzowana wykładnia nie pozostawiała żadnych wątpliwości. 
WSR w Gdańsku wymierzyć miał Stanisławowi Krupińskiemu taką karę, jaką 
wskazał NSW i o jaką wnioskował ppłk Feliks Słomnicki. Wyznaczony przez 
WPR skład sądzący nie miał żadnych argumentów, aby wymierzyć inną 
(łagodniejszą) karę.

Nim do tego doszło, czyniono także wysiłki, które mały złagodzić zasądzony 
wyrok. Stanisław Krupiński zwrócił się do WSR z prośbą o przydzielenie mu 
obrońcy z urzędu lub wyrażenie zgody na jego wybór67.

Prośbę do „Najwyższego Prezesa Sądu rejonowego w Warszawie” skierowała 
na początku lutego 1951 r. także małżonka Stanisława Krupińskiego, Danuta. 
Napisała ona w niej: „Kara wyznaczona mu (małżonkowi przyp. G.G.) już go 
całkowicie załamała. [...] Mam na utrzymaniu dwoje dzieci Maciej lat 3 i pół 
i Gustaw 1 rok i trudności w utrzymaniu się w pracy”68. Poprosiła prezesa NSW 
o opinię u władz więziennych i przedłożenie akt jej męża Prezydentowi Polski 
Ludowej w celu zmniejszenia kary w drodze łaski. Niestety jej prośba nie 
została spełniona. Widnieje na niej lakoniczna, napisana ołówkiem, dekretacja 
„Wpłynęła po posiedzeniu niejawnym NSW”. Natomiast na drugiej stronie 
wiceprezes NSW zadekretował szefowi WSR w Gdańsku - „Do załatwienia”. 
16 lutego 1951 r. prośba to trafiła do gdańskiego WSR, ale niestety skutku nie 
przyniosła.

Kilka dni wcześniej, czynności do nowego procesu podjął również sędzia 
mjr Brzeziński, który zwrócił się do dowódcy 13. pułku KB W o wydelegowanie 
2 oficerów w stopniu nie niższym, niż podporucznik, na rozprawę w charakterze 
ławników. Ustalił on także termin nowej rozprawy na 19 lutego 1951 r. oraz 
odrzucił wniosek oskarżonego o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Rozprawa 
ponownie odbyć się miała bez obrońcy69.

Składowi sędziowskiemu przewodniczył mjr Marian Brzeziński, a ławnikami 
byli: por. Janusz Pomierny i ppor. Kazimierz Kwapisz. Z ramienia WPR brał 
udział prokurator kpt. Kazimierz Białkowski. Podobnie, jak na wcześniejszej 
rozprawie (30 września 1950 r.), Krupiński do zarzutów wynikających z 7. i 8. Dekretu 
z 13.06.1946 r. nie przyznał się, gdyż jak zeznał przed sądem: „Działałem 
z rozkazu NN komandora ppor. i kpt. Mochejskiego, z którymi stykając się 

6,1 Ibidem.
6' Ibidem, k. 205, Prośba Stanisława Krupińskiego do WSR z 15 II 1951.
68 Ibidem, k. 209. Prośba Danuty Krupińskiej z 7 II 1951 r.
69 Ibidem, k. 212, Pismo WSR nr Sr 60/51do dowódcy JW 1851 z 13 II 1951 r.; Ibidem, k. 206-207, 

Arkusz zarządzeń WSR z 12 II 1951 r.
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mówiłem im jakie wręczam materiały”70. A do pozostałych zarzutów przyznał 
się. Druga rozprawa miała także charakter niejawny. Oskarżony opowiedział 
także o swoich kontaktach i Informacją MW. W zasadzie powtórzył on wersję 
z poprzedniej rozprawy. Teraz także prokurator sprzeciwił się dopuszczeniu 
dowodu „ze świadków podanych przez oskarżonego”71 72 * 74. Sąd ten sprzeciw 
przyjął, bowiem odrzucił wniosek oskarżonego i powołanie świadków, których 
Krupiński zgłosił na rozprawie 27 września 1950 r., uznając, że dostatecznie tę 
kwestię już wyjaśniono. Nowych szczegółów, które mogłyby wnieść nowe 
elementy do wyjaśnienia całej sprawy nie zgłoszono. Prokurator wniósł o wymierzenie 
kary śmierci. Sąd postanowił, że wyrok ogłosi 22 lutego po południu. I tak się 
stało. Niespodzianki nie było. Stanisław Krupiński został skazany na łączną 
karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych 
na zawsze i przepadek całego mienia'2.

Sąd nie był lub nie chciał być zdolny do wyjaśnienia wszystkich 
okoliczności tej sprawy. Świadczy o tym zapis z protokołu rozprawy: [...] 
Niewątpliwie zeznania świadków o których dopuszczenie na rozprawie upraszał 
osk[arzo]ny mogły wnieść momenty nowe do sprawy, jednakowoż Sąd z uwagi 
na trudności w stawieniu się na rozprawę powyższych świadków [...], oraz 
z. uwagi na postanowienie NSW w tym przedmiocie, zawnioskowanych przez 
osA[arzone]go świadków nie wezwał13.

Po cóż więc była ta rozprawa? Sąd wykazał się wyjątkową arogancją 
wobec prawa i oskarżonego. Także kłamał, gdyż nie wysłał nawet wezwań 
do stawiennictwa na rozprawę świadków o których wnioskował oskarżony. 
Ograniczył się tylko do stwierdzenia, że są trudności w ich stawiennictwie 
(sic!).

Walka o życie Stanisława Krupińskiego

Skazanie na śmierć było szokiem nie tylko dla skazanego, ale i dla jego 
najbliższej rodziny. Podjęli oni walkę o jego życie. 28 lutego 1951 r. sam 
skazany skierował do Prezydenta RP Bolesława Bieruta prośbę o „łaskę” - 
zamianę kary śmierci na więzienie. Dzisiaj - napisał Krupiński - z perspektywy 
czasu, zdaję sobie sprawę z ogromu mego czynu przestępczego, lecz analizując 
moją współpracę, pozwolę sobie wyrazić pogląd, że najwyższy wymiar kary jaki 
otrzymałem jest zbyt surowy i do pewnego stopnia niesłusznym, ponieważ 
o swojej współpracy powiadomiłem Organa Informacji Marynarki Wojennej 
i dalsze kontynuowanie jej wynikało z polecenia jakie otrzymałem odnośnie 
tejże współpracy .

70 Ibidem, k. 213-226, Protokół z rozprawy głównej z 22 II 1951 r.
71 Ibidem.
72 Ibidem, k. 227-232, Wyrok WSR w Gdańsku z 22 II 1951 r.

3 Ibidem.
74 Ibidem, k. 247-248, Prośba St. Krupińskiego do Prezydenta RP z 28 II 1951 r.
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Kilka dni wcześniej do Prezydenta Bieruta wpłynął rozpaczliwy i zarazem 
błagalny list żony - Stanisławy Danuty Krupińskiej. Zrozpaczona do granic - 
napisała ona - zwracam się z błagalną prośbą jako do Ojca naszej Ludowej 
Ojczyzny o ratunek dla ojca nieletnim dzieciom, którego jedno z nich nie zna. 
[...] Ja jako matka dwojga pozostałych mi dzieci ze łzami zalewającymi mi oczy 
zwracam się do Obywatela Prezydenta o łaskę dla człowieka i ojca moich 
dzieci, by one widząc go na widzeniu raz w miesiącu wiedziały, że mają ojca. 
[...] Widząc skruchę męża mego zrozpaczonego i proszącego o ratunek, 
twierdząc, że nie jest winien kary śmierci za szpiegostwo, którym się nie 
zajmował prosi o łaskę Obywatela Prezydenta w imieniu swoich dzieci, które 
kocha nad życie15.

Prośba pani Krupińskiej do Prezydenta RP wpłynęła 27 lutego do Belwederu. 
Otrzymała ona dekretację „MON wg właściwości 27.2.51” i nieczytelny podpis. 
5 marca dotarła ona do Ministra Obrony Narodowej i na polecenie marszałka 
Konstantego Rokossowskiego została skierowana do Naczelnego Prokuratora 
Wojskowego płk. Stanisława Zarakowskiego. „z prośbą o rozpatrzenie 
i powiadomienie petentki”. Od niego trafiła 15 marca do NSW* 76 77.

Okazało się, że pani Krupińska prośbę tę do Prezydenta wysłała 
dwukrotnie. Drugi raz na początku marca 1951 r. Do kancelarii Prezydenta RP 
dotarła 6 marca, a Ministra Obrony Narodowej dziesięć dni później. Drugiej 
prośbie nadano także urzędowy bieg.

Na początku kwietnia 1951 r. do Prezydenta RP skierowała pełną wiary 
i nadziei prośbę Maria Krupińska, matka Stanisława Krupińskiego. Ona także 
prosiła o jego ułaskawienie: Zwracam się do Ciebie Prezydencie jako do Ojca 
naszej Ojczyzny - napisała ona - z najgorętszą prośbą, jaka tyłko wypłynąć 
może z serca matki o uchylenie kary śmierci dla syna mego[...]. Strata dla mnie 
starej kobiety syna była by nie do przeżycia. Kochany Prezydencie w imieniu 
swoim - matki i dwójki pozostawionych dzieci bez ojca maleńkich wnucząt - 
błagam o ułaskawienie go. Błagam jeszcze raz i wierzę w twoją siłę i dobroć 
Prezydencie, że zrozumiesz jak cierpię. Wierzę w Ciebie Prezydencie, że ułaskawisz 
syna mego, który walczył za swoją Ojczyznę i nie pozwolisz mu tak marnie 
zginąć11.

Prośbie tej nadano 9 kwietnia 1951 r. także urzędowy bieg. Podobnie jak 
dwie poprzednie, ta także opatrzona została dekretacją „MON wg właściwości 
11.4.51” i nieczytelny podpis. Z Ministerstwa ON trafiła ona 19 kwietnia 
do WSR w Gdańsku, cztery dni później do NPW, a 25 kwietnia do NSW.

Maria Krupińska skierowała także prośbę do marszałka Konstantego 
Rokossowskiego, w której zwróciła się o ułaskawienie syna: Ob. Marszałku, 

73 Ibidem, k. 262-263, Prośba Stanisławy Danuty Krupińskiej do Prezydenta RP z 24 II 1951 r.
76 Ibidem, k. 249, Pismo szefa Gabinetu Ministra Obrony Narodowej ppłk. Stanisława Gudowicza 

do płk. Zarakowskiego z 6 III 1951 r.
77 Ibidem, k. 270, Prośba Marii Krupińskiej do Prezydenta Bieruta z 7 IV 1951 r.
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zrozumiesz mnie - napisała pani Krupińska w niej - bo sam masz, lób™ miałeś 
Matkę, którą kochałeś, i prześlesz mi słowa pocieszenia, że syn mój nie zginie. 
Pozostaję z wiarą w Ciebie Marszałku 9.

Ta prośba także została skierowana do płk. Zarakowskiego78 79 80, aby udzielono 
jej odpowiedzi. Treści udzielonych odpowiedzi zapewne już nie poznamy.

Wniosek rewizyjny skazanego, a także prośby skierowane do Bieruta 
i Rokossowskiego przez matkę oraz żonę spowodowały zaskakującą zmianę 
nastawienia Naczelnego Prokuratora Wojskowego, który wniósł do NSW wniosek 
rewizyjny. Ppłk Feliks Słomnicki, ten sam, który nie tak dawno podważył 
zasadność wydanego 30 września 1950r. przez WSR wyroku, skazującego 
Krupińskiego na karę dożywotniego więzienia, jako kary zbyt łaskawej, 
wytknął w nim nieprawidłowości, jakich dopuścił się WSR w Gdańsku podczas 
rozprawy. Wniósł on o uchylenie wydanego przez ten sąd wyroku z 22 lutego 
1951 r. i zwrócenie sprawy temuż sadowi do ponownego rozpatrzenia po 
uzupełnieni śledztwa. W uzasadnieniu ppłk Słomnicki napisał: Wyrok ten - kara 
śmierci przyp. G.G. - zaskarżam jako wydany z pogwałceniem przepisów 
postępowania (art. 240 KWPK), co miało wpływ na wyrok. Skazany w toku 
całego śledztwa, jak również tak na pierwszej jak i na drugiej rozprawie składał 
wyczerpujące wyjaśnienia w odniesieniu do czynionego mu zarzutu z art. 7 
Dekr. z 13 VI1946 r., przy czym wnosił o dopuszczenie wymienionych w aktach 
sprawy świadków, którzy mieli złożyć istotne dla jego sprawy zeznania. [...] 
W tych warunkach Sąd I-ej instancji, niesłusznie odmówił wnioskowi skazanego, 
motywując swoje stanowisko w mało przekonywujący sposób trudnościami 
związanymi ze sprowadzeniem tychże świadków na rozprawę. O ile sprowadzenie 
tych świadków na rozprawę było połączone z trudnościami, należało [...] akta 
sprawy zwrócić Wojskowemu Prokuratorowi Rejonowemu do uzupełnienia 
śledztwa przez ustalenie i przesłuchanie ww”81.

Według NPW przesłuchanie tych świadków dałoby podstawę do Jedynie 
słusznej" oceny czynu Krupińskiego i ustalenia stopnia jego winy. 
Zastanawiająca jest radykalna zmiana nastawienia NPW do Stanisława 
Krupińskiego, a w związku z tym rodzi się pytanie, dlaczego wcześniej NPW 
nie dostrzegła tych nieprawidłowości? Czyżby jak Temida, ona także była 
ślepa?

78 Oryginalna pisownia.
79 AIPN Gd, sygn.. Gd 146/130. k. 269, Prośba Marii Krupińskiej do Ministra ON z 7 IV 1951 r.
80 Ibidem, k. 268, Pismo szefa gabinetu MON do płk. Zarakowskiego z 11 IV 1951 r.
81 Ibidem, k. 274-275. Wniosek rewizyjny NPW do NSW z 30 IV 1951 r.
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Przełom w sprawie

15 maja 1951 r. zebrał się na niejawnym posiedzeniu NSW pod 
przewodnictwem Prezesa płk. Wilhelma Świątkowskiego, przy udziale sędziów: 
ppłk. Romana Bojko - sprawozdawcy i mjr. Zygmunta Wizelberga oraz prokuratora 
NPW ppłk. Słomnickiego, który rozpoznał jej wniosek rewizyjny oraz skargę 
rewizyjną skazanego na wyrok z 22 lutego 1951 r. Sąd w postanowieniu swoim 
podkreślił, że odmowę przesłuchania świadków o których wnioskował 
oskarżony, uznać należy za pogwałcenie przepisów postępowania, szczególnie 
gdy sąd uzasadnił w mało przekonywujący sposób trudnościami związanymi ze 
sprowadzeniem tych świadków. Dokładne wyjaśnienie wszystkich istotnych dla 
sprawy okoliczności, była zdaniem NSW, podstawą do wydania słusznego 
orzeczenia. Z tego też powodu NSW postanowił uchylić wyrok wydany przez 
WSR w Gdańsku, w którym Krupińskiego skazano na karę śmierci, a jego 
sprawę przekazać temuż sądowi do ponownego rozpoznania po uzupełnieniu 
śledztwa82 83.

Tym postanowieniem NSW w części naprawił wcześniejsze błędy. Czy 
sprawiedliwość zatriumfowała? W pewnym sensie tak, ale był to zaledwie 
maleńki promyk nadziei na sprawiedliwość.

Dwa tygodnie później Prezes NSW płk Świątkowski wystosował do szefa 
WSR w Gdańsku pismo, w którym przesłał dwa odpisy postanowienia NSW. 
W dekretacji poczynionej na nim napisano: „Odpis postanowienia NSW wraz 
z aktami przesłać do WPR oraz powiadomić skazanego o orzeczeniu '.

Z pewnością postanowienie podjęte przez NSW bardzo ucieszyło Stanisława 
Krupińskiego i jego najbliższą rodzinę. Być może jego najbliżsi nie zdawali 
sobie sprawy z tego, w jak wyjątkowo trudnej sytuacji się znalazł. To nowe 
postanowienie dawało jednak jakąś nadzieję na przełom w jego sprawie.

Pod koniec czerwca 1951 r. Krupiński zwrócił się ponownie do WSR 
z prośbą o przydzielenie obrońcy z urzędu lub zezwolenie na powołanie 
obrońcy z wyboru oraz o powołanie świadków: kpt. Mochejskiego, bosmata 
Lecha Kleszczewskiego i kmdr. ppor. którego Krupiński nie znał, ale znali go 
dwaj pozostali84.

Niejasną grę wobec Krupińskiego prowadziła niestety nadal NPW. Świadczą 
o tym dwa dokumenty z końca października 1951 r. Pierwszy z nich podpisał 
szef Wydziału Specjalnego GZI, a adresowany był on do (rąk własnych) szefa 
Wydziału VII NPW ppłk Heleny Wolińskiej. Autor podał w nim informacje 
dotyczące Krupińskiego, które podważały jego zeznania dotyczące współpracy 
z Informacją MW85. Czy były one prawdziwe, trudno je zweryfikować.

82 Ibidem, k. 277-279, Postanowienie NSW z 15 V 1951 r.
83 Ibidem, k. 276, Pismo Prezesa NSW nr Sn.Odw.S. 896/51 do WSR z 31 V 1951 r.
84 Ibidem, k. 289, Prośba St. Krupińskiego do WSR z 21 VI 1951 r.
85 Ibidem, k. 292-293, Pismo GZI nr FA-266/27/51 z 25 X 1951 r.
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Drugie z pism jest odpowiedzią NPW o którą zwróciła się 3 lipca 1951 r. 
WPR w Gdańsku. Wolińska załączyła do niego notatkę, jaką kilka dni 
wcześniej otrzymała z GZI, wraz z własnym komentarzem: „Treść - tej notatki 
przyp. G.G. - stanowi wystarczający dowód winy podejrzanego. Kleszczewski 
Lech i kpt. Machejski nie mogą być przesłuchani”86 *.

Zdumiewające stwierdzenie, przecież Wolińska, w świetle prawa, nie mogła 
decydować za sąd.

Pod koniec 1951 r. WPR oraz śledczy WUBP w Gdańsku podjęli nakazane 
im uzupełnienia śledztwa. 22 grudnia w Zakładzie Karnym w Rawiczu 
przesłuchany przez kpt. Kazimierza Białkowskiego został (dopiero) Janusz 
Krasiński. Wcześniej jego zeznań nie było w aktach sprawy, a przecież był on 
niezwykle istotną osobą w postępowaniu procesowym. Już na początku zeznań 
Krasiński uściślił, że w pierwszych dniach czerwca udał się do Gdańska, gdzie 
spotkał Krupińskiego, czyli dwa miesiące później niż zeznał Krupiński. Gdy 
proponowałem Krupińskiemu współpracę, rano w dzień mego przyjazdu - 
zeznał on - tenże zachowywał się bardzo nieufnie i nie chciał się na to zgodzić. [...'] 
Około 3-4 tygodni później wróciłem na wybrzeże przy końcu czerwca lub na 
początku lipca 1947 r. [...] Aresztowany zostałem 16/17 lipca 1947 r. Chcę 
dodać, że nie kieruję się żadną sympatią, ani antypatią w stosunku do Krupińskiego, 
mimo iż przypuszczam, że to on wydał mnie organom Informacji Marynarki 
Wojennej. Zeznaję prawdę. Przypuszczenie moje opieram na tym, że Informacja 
posiadała moje zdjęcie, które wykonał mi Krupiński mimo, że ja sam jeszcze 
tego zdjęcia nie otrzymałem. Rewidujący u mnie zachowywali się tak, jak gdyby 
wiedzieli dokładnie czego mają i gdzie szukać. Nie robiono szczegółowej 
rewizji, zadowolili się zawartością walizki, gdzie miałem materiały. O tym, 
że materiały są walizce wiedział tylko Krupiński. Podczas śledztwa czułem, 
że pomija się osobę Krupińskiego, podczas gdy odnośnie innych osób prowadzono 
ze mną dość drobiazgowe śledztwo* 1.

Krasiński może nie wniósł dużo nowych elementów, ale potwierdził 
wersję Krupińskiego, którą dotąd kwestionowano.

W grudniu podjęto próbę, nie udaną zresztą, porównania z oryginałem 
zobowiązania o współpracy z Informacją MW Krupińskiego. Jak komunikował 
naczelnik Wydziału Śledczego WUBP w Gdańsku, okazało się to niemożliwe, 
gdyż nie ma jego teczki w Gdyni. Mogła, jak podano, znajdować się ona 
w GZI88.

12 lutego 1952 r. w siedzibie GZI przesłuchany został przez oficera 
śledczego GZI MON kpt. Edwarda Umera w obecności prokuratora NPW ppłk 
Heleny Wolińskiej kpt. Ludwik Mochejski89. Zeznał on, że Oddział Informacji MW 

86 Ibidem, k. 290, Pismo NPW nr 01952/VII z 31 X 1951 r.
8z Ibidem, k. 297-300, Protokół przesłuchania świadka (Krasińskiego) z 22 XII 1951 r.
88 Ibidem, k. 295. Pismo WUBP nr Śl. 1612/50 do WPR z 13 XII 1951 r.
89 Kpt. Mochejski, s. Kazimierza i Agnieszki, urodził się 4 sierpnia 1923 r. w Brzezinach. Służbę 

wojskową pełnił w JW 3426.
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w czerwcu 1947 r. otrzymał z nieoficjalnych źródeł informację, iż Stanisław 
Krupiński zna i kontaktuje się z „osobnikami” współpracującymi z wywiadem 
amerykańskim. 27 czerwca został on zatrzymany i przesłuchany przez oficerów 
Informacji oraz „zawerbowany” w celu ujęcia podanych przez niego „Józefa” 
i „Zdzisława”. Natomiast 7 lipca, jak zaznaczył Mochejski, Krupiński powiedział, 
że z nimi współpracuje jeszcze „Janusz”. Nie podał on bliższych jego danych, 
ale wymienił kontakt „Janusza” Wiesławę Grzeszczak z Warszawy. Zapytany 
o fotografię Krasińskiego, Mochejski zeznał: „Nie przypominam sobie, aby 
Krupiński kiedykolwiek dostarczył ją dla Oddziału Informacji MW”. Po przejęciu 
akt sprawy nie zdołano jej odnaleźć, ani natrafić na jakikolwiek jej ślad90.

Mochejski nic nowego nie powiedział, chociaż potwierdził, że Informacja 
MW otrzymała od Krupińskiego informacje naprowadzające.

14 marca 1952 r. odbyło się przygotowawcze posiedzenie niejawne WSR, 
któremu przewodniczył szef ppłk Edward Rataj. Obecni na nim byli jeszcze 
sędziowie: kpt. Kazimierz Jankowski i ppor. Michał Wójcik oraz prokurator 
kpt. Kazimierz Białkowski. Sprawozdawca (kpt. Jankowski) przedstawił, że nie 
został przesłuchany świadek Kleszczewski wymieniony w postanowieniu NSW, 
którego zeznania miałyby znaczenie z uwagi na niedostateczne wyczerpującą 
treść przesłuchania świadka Mochejskiego. Ten ostatni powinien był zeznawać 
szczegółowo na każdy temat powoływany w obronie oskarżonego. Braki te, 
zdaniem sprawozdawcy, dałoby się usunąć w toku bezpośredniej konfrontacji 
oskarżonego z Mochejskim. Ale, jak zaznaczył Jankowski, gdy przesłuchanie 
Mochejskiego okaże się niemożliwe nastąpi konieczność zwrotu akt do 
prokuratury w celu dalszego uzupełnienia śledztwa. Sąd, mimo tych wątpliwości, 
sprawę Krupińskiego postanowił rozpoznać91.

Tego samego dnia sędzia Jankowski wyznaczył termin rozprawy Stanisława 
Krupińskiego na 21 marca 1952 r„ na którą wezwany został kpt. Mochejski. 
Podobnie jak poprzednie, także i ta toczyć się miała bez udziału obrońcy, 
o którego wnioskował oskarżony92 93. Rozprawa rozpoczęła się zgodnie z planem. 
Sadowi przewodniczył kpt. Jankowski, którego wspomagali sędzia ppor. 
Mieczysław Filipowicz oraz ławnik strzelec Kazimierz Dmowski z KBW. 
Z WPR obecny był kpt. Stanisław Boroś. Oskarżony przedstawił wersję 
wydarzeń, która została wcześniej opisana. Dodał tylko kilka nowych 
szczegółów. Zeznał on, że „zarówno kontakt z Krasińskim jak i Krasińskiemu 
wiadomości udzielałem za wiedzą informacji”95. Mimo wysiłków nie udało się 
sądowi zrealizować całego planu. Nie stawił się na rozprawę świadek 
Mochejski i nie przedstawiono powodów jego nieobecności. Według sądu jego 
obecność była konieczna, gdyż zachodziła nieodzowna potrzeba jego 

90AIPN Gd, sygn., Gd 146/130, k. 301-303. Protokół przesłuchania świadka (Mochejskiego.) 
z 1211 1952 r.

9j Ibidem, k. 308. Protokół WSR z 14 III 1952 r.
92 Ibidem, k. 306-307, Arkusz zarządzeń WSR w Gdańsku z 14 III 1952 r.
93 Ibidem, k. 309-320, Protokół rozprawy głównej.
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przesłuchania i ustosunkowania się do podanych przez Krupińskiego faktów. 
Rozprawę odroczono do 31 marca 1952 r.94 95.

Ostatecznie, mimo czynionych prób, aby mjr Mochejski (awansował) stawił 
się na rozprawie, sąd na posiedzeniu 14 maja 1952 r. postanowił delegować 
do tej czynności przewodniczącego składu sędziowskiego i przesłuchał go 
następnego dnia w Gdyni. Zeznający, zasłaniając się „nie pamięcią” pewnych 
faktów świadczących na korzyść oskarżonego, nie był w stanie sobie przypomnieć 
zdarzeń. Innym, które dotyczyły współpracy Krupińskiego z Informacją MW 
zaprzeczał lub ją wykluczał. Potwierdził wersję Krupińskiego dotyczącą Wiesławy 
Grzeszczak. Czy podał jej adres - zeznawał Mochejski - nie pamiętam, raczej 
jednak tak. Dał w każdym razie fotografię Wiesławy Grzeszczak, nie pamiętam 
czy do razu, wtedy gdy mówił o Januszu, czy później. [...] Nie przypominam 
sobie, by dał Krupiński zdjęcia Janusza, nie wydawałem mu poleceń by 
sporządził zdjęcie Janusza, przynajmniej nie przypominam sobie, czy dał on 
jakiekolwiek negatyw. Skłonny jestem jednak raczej twierdzić, że negatywu, ani 
pozytywu zdjęć Janusza nie dawał. Zdaje mi się, że Krupiński nie ukrywał 
adresu Janusza, ale twierdzę też, gdyż wydaje mi się, że słysząc o Januszu 
niewątpliwie musieliśmy pytać go o dane bliższe45.

Czytając te zeznanie trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Mochejski nie był 
przekonujący lub starał się coś ukryć. 20 maja sprawę przeciwko Krupińskiemu 
wznowiono. W jej trakcie oskarżony złożył wniosek o przesłuchanie świadków: 
Kleszczewskiego, komandora ppor. który był podczas jego przesłuchania, 
a później także spotykał się z Krasińskim oraz porucznika, który przeszukiwał 
w mieszkaniu u Uklejewskiego walizkę Krasińskiego. Sąd wniosek ten uznał 
za zasadny i postanowił odroczyć rozprawę do czasu przesłuchania świadków96. 
Dziesięć dni później odbyło się kolejne niejawne posiedzenie WSR pod 
przewodnictwem jego prezesa ppłk. Edwarda Rataja. Uczestniczyli w nim 
jeszcze: sędziowie: kpt. Jankowski (sprawozdawca) oraz por. Kęsik oraz prokurator 
Białkowski. Omawiano na nim sprawę Krupińskiego. Sprawozdawca referując 
przebieg rozprawy podał, że zeznania Mochejskiego przeczą całkowicie obronie 
oskarżonego. Przedstawił także wniosek oskarżonego o powołanie świadków 
i podsumował, że musi być on spełniony z pewnych istotnych dla sprawy 
powodów. Wymienił on, że skonfrontowanie zeznań Mochejskiego z materiałami 
sprawy, wskazuje na istnienie pewnych sprzeczności. Dotyczyły one m.in. zdjęcia 
Krasińskiego, przekazywania mu materiałów, o których mówił Informacji Krupiński 
i dlaczego nie został on z nim aresztowany. Krasiński nie był na przesłuchaniach 
także pytany o „Zdzisława” i „Józefa”. To należało według Jankowskiego 
wyjaśnić. Sędzia sprawozdawca podsumował także dotychczasowe ustalenia 
sądu stwierdzeniem, że rozstrzygnięcie sprawy nie będzie możliwym do czasu 

94 Ibidem.
95 Ibidem, k. 326-332, Protokół przesłuchania świadka (Mochejskiego) z 15 V 1952 r.
96 Ibidem, k. 333-340, Protokół rozprawy głównej WSR w Gdańsku z 14 V 1952 r.
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przesłuchania osób wskazanych przez oskarżonego, sprowadzenia fotografii, 
którą okazano Krasińskiemu, a którą miał dostarczyć Informacji Krupiński oraz 
pozostałych dowodów rzeczowych znalezionych podczas przeszukania 
u Krasińskiego oraz gdy nie zostanie wyjaśniony całokształt współpracy 
Krupińskiego z organami kontrwywiadu. Ze względu na to, że sądowi nie były 
znane nazwiska osób, które jak określił sędzia Jankowski, bezwzględnie musza 
być przesłuchane, zachodziła potrzeba czynienia odpowiednich ustaleń drogą 
uzupełnienia śledztwa. Mimo zastrzeżeń prokuratury sąd postanowił zwrócić 
prokuratorowi akta sprawy w celu ich uzupełnienia o wskazane zeznania 
i dowody rzeczowe97.

Tak zdecydowanej reakcji sadu jeszcze w tej sprawie nie było, gdyż nie 
mówił on o tym, że materiały z śledztwa są niewystarczające, ale wskazał jego 
braki i nakazał je uzupełnić.

W czerwcu 1952 r. zaczęły się dotąd nie występujące spory między 
sądem a prokuraturą. Na początku tego miesiąca prokurator Białkowski 
wystąpił do WSR w Gdańsku z „Wnioskiem o przywrócenie terminu”, gdyż 
zamierzał złożyć zażalenie na decyzję tego sądu w sprawie Krupińskiego, którą 
ten podjął 30 maja tr. i równocześnie to zażalenie złożył98 99. W uzasadnieniu 
zażalenia prokurator napisał: Po przeprowadzeniu wyczerpującego dowodu 
z zeznań ,s'w. Mochejskiego, które potwierdziły tezę aktu oskarżenia. Sąd nabrał 
wątpliwości co do możliwości rozstrzygania sprawy na płaszczyźnie zeznań św. 
Mochejskiego, a więc świadka, który najbardziej jest zorientowany jest 
łv konkretnych okolicznościach sprawy, dlatego tylko, że zeznania te sprzeczne 
są z obroną oskarżonego. Wątpliwości usunąć mają dowody raczej pośrednie. 
[...] Stwierdzić jednak wypada, że Sąd niesłusznie zwrócił akta Prokuraturze 
do dokonania pewnych czynności procesowych, których przeprowadzenie, nie 
było przecież połączone ze szczególnymi trudnościami".

9 czerwca 1952 r. na posiedzeniu niejawnym WSR w składzie sędziowie: 
Jankowski, Kęsik i asesor Michał Wójcik, z udziałem prokuratora 
Białkowskiego rozpatrzył złożone cztery dni wcześniej przez WPR wniosek 
i zażalenie. Sąd postanowił zażalenie WPR na postanowienie WSR przedstawić 
do rozstrzygnięcia NSW z opinią, że zażalenie to na uwzględnienie nie 
zasługuje100.

Najwyższy Sąd Wojskowy na ten temat wypowiedział się dopiero 
20 stycznia 1953 r. Sędziowie: płk Aleksander Tomaszewski (przewodniczący), 
ppłk Marian Krupski i ppłk Roman Kryże podzielili w pełni stanowisko sądu 
I. instancji i postanowili nie uwzględnić zażalenia WPR, a postanowienie WSR 
z 30 maja 1952 r. utrzymać w mocy101.

9/ Ibidem, k. 341-343, Protokół posiedzenia niejawnego WSR w Gdańsku z 30 V 1952 r.
98 Ibidem, k. 345, Pismo Pr.II-232/50 z 5 VI 1952 r. do WSR.
99 Ibidem, k. 346, Zażalenie WPR do WSR.
100 Ibidem, k. 347, Protokół niejawnego posiedzenia WSR z 9 VI 1952 r.
101 Ibidem, k. 348-349, Postanowienie NSW z 20 I 1953 r.
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Rozstrzygnięcie to było przełomowym w sprawie przeciwko Stanisławowi 
Krupińskiemu. Sad bowiem dał możliwość skorzystania z prawa do obrony, 
wskazując jednocześnie, że prokuratura musi uzupełnić śledztwo i realizować 
także nakazane jej postanowienia sądu w tej sprawie. Prokuratura bezradna 
wobec takich rozstrzygnięć przyjęła je do realizacji.

15 czerwca 1953 r„ po niespełna czterech latach od zatrzymania Stanisława 
Krupińskiego pełnych najgorszych emocji, oficer śledczy WUBP w Gdańsku 
por. Stefan Miechówka postanowił umorzyć wobec niego postępowanie karne 
dotyczące zarzutów z art. 7 i 8§2 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. z powodu 
braku dowodów winy (sic!) i ponownie pociągnąć do odpowiedzialności karnej 
za pozostałe zarzuty102. Tego dnia wydane zostało także przez por. Miechówkę 
„Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej” Stanisława 
Krupińskiego oraz „Postanowienie o zamknięciu śledztwa”103.

Akt oskarżenia (nowy), który WUBP w Gdańsku sporządziło 16 czerwca, 
a dwa tygodnie później Prokurator WPR mjr Stanisław Urbaniak zatwierdził, 
przesłano do WSR w Gdańsku104. Tam na niejawnym posiedzeniu przygoto
wawczym zebrał się sąd w składzie: ppłk Edward Rataj (przewodniczący), ppor. 
Jan Korolewicz i asesor Mieczysław Filipowicz z udziałem prokuratora mjr. 
Stanisława Urbaniaka. Sąd postanowił przyjąć akt oskarżenia przeciwko 
Stanisławowi Krupińskiemu, a rozprawę przeprowadzić niejawnie 29 lipca 
1953 r. 5 Składowi sędziowskiemu przewodniczył ppłk Rataj wraz z por. 
Ryszardem Włodarczykiem i por. Mieczysławem Filipowiczem z udziałem 
prokuratora ppor. Jerzego Morawskiego. Oskarżony do zarzucanych mu 
czynów przyznał się częściowo, tj. do chęci nielegalnego przelotu oraz do 
dostarczenia broni. Nie przyznał się do planowanej napaści na obsługę 
samolotu. Opowiedział o swoim udziale w planowanym uprowadzeniu 
samolotu z gdańskiego lotniska. Zeznał, że broń służyć miała do zastraszenia 
pilota. „Gajewski - jak zeznał Krupiński - nie zgodził się (na użycie broni - 
przyp. G.G.) i powiedział, że kula nie wybiera i można trafić w przewód i wtedy 
nastąpić może katastrofa”106. Nowych wniosków nikt nie zgłosił. Prokurator 
wniósł o karę dożywotniego więzienia, a oskarżony poprosił sąd o jak najniższy 
wymiar kary. Rozprawę zakończono, a przewodniczący ogłoszenie wyroku 
wyznaczył na 31 lipca107.

Sąd ogłaszając wyrok, zwrócił szczególnie uwagę na to, że zorganizowany 
przez Imberego i Gajewskiego zbrodniczy związek planował dokonać grupowej 

102 Ibidem, k. 353, Postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa z 15 VI 1953 r.
103 Ibidem, k. 354-355, Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej z 15 VI 1953 r.; 

Ibidem, k. 356, Postanowienie o zamknięciu śledztwa z 15 VI 1953 r.
“M Ibidem, k. 363, Postanowienie o zatwierdzeniu aktu oskarżenia z 30 VI 1953 r.; Ibidem, 

k. 358-362, Akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi Krupińskiemu z 16 VI 1953 r.
105 Ibidem, k. 366, Postanowienie WSR w Gdańsku z 4 VII 1953 r.
106 Ibidem, k. 370-377, Protokół rozprawy głównej z 29 VII 1953 r.
107 Ibidem.
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ucieczki za granicę państwa poprzez sterroryzowanie załogi i uprowadzenie 
samolotu, który prowadzić miał Gajewski. Orzekając wymiar kary za czyny 
popełnione przez Krupińskiego - łączną karę 15 lat pozbawienia wolności 
z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat - 
sąd uwzględnił, jak podkreślił ppłk Rataj: Wielkie społeczne niebezpieczeństwo 
zbrodniczego związku oraz szkodę jaką mogło ponieść państwo w wypadku 
zrealizowania przez oskarżonego i jego wspólników zamierzonej grupowej 
ucieczki zagranicę'0*.  Jako okoliczności łagodzące sąd wskazał sytuację 
rodzinną oskarżonego oraz szczere wyjaśnienie okoliczności sprawy.

Była to kara surowa, ale dająca nadzieję i możliwość „odkupienia” winy. 
Była, w porównaniu do poprzednich, najniższą z orzeczonych przez ten sąd 
Stanisławowi Krupińskiemu.

6 sierpnia 1953 r. Krupiński skierował do NSW skargę rewizyjną, która 
rozpatrzona została 20 listopada. Sąd nie uwzględnił skargi skazanego, a wyrok 
WSR z 31 lipca 1953 r. pozostawił w mocy108 109. Tym postanowieniem wyrok 
skazujący Stanisława Krupińskiego stał się prawomocny i należało go wykonać.

Zasądzoną karę odbywał on w Zakładzie Karnym w Sztumie. Stan jego 
zdrowia nie był najlepszy. Z tego powodu (choroba płuc) skłoniła go do opuszczenia 
Marynarki Wojennej. W więzieniu jeszcze bardziej uległ chorobom. Na jesieni 
1955 r. przebywał w szpitalu w Gdańsku. 10 kwietnia 1956 r. pani Maria 
Krupińska skierowała list do I Sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba. Zwróciła 
się w nim o pomoc i ratunek dla syna: W obecnej chwili, gdy Polska Ludowa 
otacza wielką opieką i troską masy ludowe, proszę Cię Obywatelu Sekretarzu 
o wysłuchanie naszej prośby i udzielenie prawa łaski i zwolnienie mojego syna 
z więzienia w Sztumie. Zrobił źle, jedynie pod wpływem namowy złych 
podszeptów. Teraz zrozumiał, że padł ofiarą i pragnie być wolnym i pracować 
dla Polski Ludowej. [...] Błagamy, wróćcie nam syna, ojca i męża i nie pozwólcie 
zginąć człowiekowi, który może być jeszcze pożytecznym dla społeczeństwa. 
Pragnę bardzo powrotu syna mego, gdyż sytuacja materialna moja, żony i tych 
dzieci jest bardzo ciężka. Zapewniam Was jako matka, że kilkuletnia kara jaką 
już odsiedział, odcierpiał uczyniła z syna innego człowieka, który swą pracą 
w Polsce Ludowej dla dobra kraju i rodziny wykaże lojalność i zrehabilituje się'10

Dodać należy, że był to już kolejna prośba skierowana do najwyższych 
władz partyjnych. W piśmie z 10 kwietnia 1956 r. Maria Krupińska zaznaczyła, 
że zwracała się z podobną w treści prośbą od I Sekretarza KC PZPR Bolesława 
Bieruta, ale nie otrzymała odpowiedzi. Prośba ta do Ochaba, a przynajmniej do 
Biura Listów i Inspekcji KC PZPR, dotarła 14 kwietnia111.

108 Ibidem, k. 380-383, Wyrok WSR w Gdańsku z 31 VII 1953 r.
109 Ibidem, k. 386-387, Postanowienie NSW z 20 XI 1953 r.
110 Ibidem, k. 423-425, Pismo Marii Krupińskiej do Edwarda Ochaba z 10 IV 1956 r. wraz 

z Prośbą.
111 Ibidem.
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Odzew na wspomnianą prośbę zapewne był. Świadczą o tym chociażby 
dwa dokumenty. Miesiąc później Generalna Prokuratura zwróciła się do Sadu 
Wojewódzkiego (SW) w Gdańsku o akta sprawy Stanisława Krupińskiego. 
6 sierpnia 1956 r. natomiast Sąd Wojewódzki w Gdańsku prosił Generalną 
Prokuraturę o zwrot wspomnianych akt. „z uwagi na konieczność zastosowania 
amnestii wobec wymienionego”112.

Zachowało się także pismo szefa Wydziału III Prokuratury Wojewódzkiej 
(PW) w Gdańsku do Wydziału IV Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, w którym 
prosił on o przyśpieszenie załatwienia pisma z 12 czerwca 1956 r. w sprawie 
Stanisława Krupińskiego - nadesłanie postanowienia o amnestii113. Z dekretacji 
na nim poczynionej odnotowano, że rozpatrywano je w trybie „Bardzo pilne” 
i zanotowano: „Zażądać akta z uwagi na konieczność zastosowania amnestii, 
zawiadomić Prok. Woj., iż odp. post, nadeślemy po nadejściu akt z Gen. Prok. 
3 VIII”114.

Ponownie w sprawie Stanisława Krupińskiego wypowiedziała się 29 sieipnia 
1956 r. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku. Wnioskowała ona do Sądu 
Wojewódzkiego - Wydział IV Kamy o zastosowanie wobec skazanego amnestii 
z 1952 r. i 1956 r. oraz wymierzenie kary łącznej. 1 września wniosek ten był 
już w sadzie115. Dwa dni później na posiedzeniu niejawnym Sąd Wojewódzki 
Wydział IV Karny w składzie: M. Hiliński, M. Sieńko i M. Bandurski, wydał 
postanowienie w tej sprawie. Na podstawie amnestii z dnia 22 listopada 1952 r. 
złagodził on orzeczoną karę o 1/3 i wymierzył mu łączną karę 10 lat pozbawienia 
wolności i utrzymał w mocy karę dodatkową - utratę praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych. Natomiast na podstawie przepisów o amnestii 
z dnia 27 kwietnia 1956 r. złagodził karę o połowę i wymierzył łączną karę 7 lat 
pozbawienia wolności, a karę dodatkową złagodził do 2 lat i 6 miesięcy. 
I najważniejsze, Sąd nakazał zwolnić Stanisława Krupińskiego z więzienia 
5 września 1956 r.116.

Tego dnia opuścił on sztumskie więzienie. Po siedmiu długich latach, 
pełnych różnych, często odbierających jakąkolwiek nadzieję na sprawiedliwość 
rozstrzygnięć, ppor. rez. Stanisław Krupiński - oficer Marynarki Wojennej 
powrócił do społeczeństwa. Zamieszkał w Sopocie przy ulicy Armii Czerwonej, 
a pracował w Centrali Produktów Naftowych w Gdyni. Otrzymał on od władzy 
komunistycznej solidną nauczkę za swoją niefrasobliwość. Nie ulega wątpliwości, 
że Informacja MW chciała zemścić się na nim za zerwanie z nią współpracy. 
Zastanawiające jest także i to, że postępowanie niektórych sędziów WSR 
w Gdańsku także budzi dużo zastrzeżeń i wątpliwości co do wydawanych orzeczeń. 
Nie starali się oni odkryć prawdy, tylko realizowali wnioski Wojskowej

112 Ibidem, k. 427, Pismo SW w Gdańsku z 6 VIII 1956 r. do Gen. Prokuratury.
113 Ibidem, k. 428, Pismo PW w Gdańsku z 26 VII 1956 r. do SW w Gdańsku.
114 Ibidem.
115 Ibidem, k. 434, Pismo PW w Gdańsku z 29 VIII 1956 r. do SW w Gdańsku.
'16 Ibidem, k. 434, Postanowienie SW w Gdańsku z 3 IX 1956 r.
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Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Można by powiedzieć, że Temida 
w gdańskim WSR była ślepa, głucha i często niesprawiedliwa, szczególnie 
w latach 1949-1951.

Postscriptum

Jak zaznaczono na początku, na gdańskim lotnisku zatrzymano kilka 
osób. Pięciu z nich: Norbert Imbery, Stefan Gajewski, Kazimierz Stepczyński 
i Heinz Zippel i Stanisław Krupiński zostało aresztowanych. W stosunku 
do czterech pierwszych toczyło się odrębne postępowanie, które zakończyło się 
w Sądzie Marynarki Wojennej. Rozprawa rozpoczęła się 17 lipca 1950 r. sąd 
zebrał się w składzie: kpt. Kazimierz Jankowski - przewodniczący oraz ławnicy 
ppor. Bolesław Widawski i chor. Wiesław Cwiakowski. Oskarżał prokurator 
por. Kazimierz Białkowski z WPR w Gdańsku. Przewód sądowy zakończono 
25 lipca 1950 r. Wyrok ogłoszony został już następnego dnia o godz. 14.00 .

Norbert Imbery skazany został na karę śmierci, utratę praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia. 
Na taką samą karę skazano chor. rez. Romana Gajewskiego. Heinz Zippel 
otrzymał karę łączną 15 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. Kazimierza Stepczyńskiego skazano 
na 10 lat więzienia z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw 
honorowych na okres 5 lat117 118 119.

14 września 1950 r. zebrał się NSW w składzie: ppłk Kryspin Mioduski - 
przewodniczący, ppłk Juliusz Krupski - sędzia sprawozdawca oraz ppłk dr Jan 
Serafin, z udziałem prokuratora NPW mjr. Henryka Zelnika. Postanowił on nie 
uwzględnić skarg rewizyjnych obrońców skazanych, a wyrok Sądu MW 

, 119utrzymać w mocy .
Prezydent RP Bolesław Bierut decyzją z 27 września 1950 r. nie skorzystał 

z prawa łaski w stosunku do Norberta Imberego, natomiast Stanisławowi 
Gajewskiemu zamienił karę śmierci na dożywotnie więzienie120.

Norberta Imberego stracono (rozstrzelano) w Więzieniu Karno-Sledczym 
w Gdańsku 5 października 1950 r. o godz. 6.00 rano121.

22 czerwca 1956 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowił zwolnić 
Stefana Gajewskiego z odbywania kary więzienia ze skutkiem natychmiastowym. 
Sąd ustalił dla niego 6 letni okres próby. Na mocy amnestii karę dożywotniego 
więzienia zamieniono mu na 12 lat pozbawienia wolności122.

117 AIPN Gd., sygn., Gd 469/1, k. 243-256, Protokół rozprawy głównej Sądu MW z 17 VII 1950 r.
1'8 Ibidem, k. 261 -269. Wyrok Sądu MW z 26 VII 1950 r.
119 Ibidem, k. 291-293, Postanowienie NSW z 14 IX 1950 r.
,2U Ibidem, k. 308, Pismo NSW z 29 IX 1950 r.
121 Ibidem, k. 324. Protokół wykonania kary śmierci z 5 X 1950 r.
i2‘ Ibidem, k. 147. Postanowienie SW w Gdańsku z 22 VI 1956 r.
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Zwolniony warunkowo z odbywania kary został 23 lipca 1956 r. Heinz 
Zippel. Jemu także wyznaczono okres próby, który trwać miał do 10 września 
1959 r.123.

Kazimierz Stepczyński więzienie opuścił 8 czerwca 1955 r. W wyniku 
amnestii wymierzoną karę 15 łat pozbawienia wolności zamieniono na 10 lat'24.

Przytaczane dokumenty są oschłe, by powiedzieć, że pozbawione wszelkich 
emocji. Ale w życiu każdego z tych osób było ich wiele. Brak możliwości 
znalezienia pracy, a także celowe izolowanie Polaków od „imperialistycznego 
zachodu” sprawił, że podjęli oni desperacką próbę, która zakończyła się 
tragicznie. Bezsprzecznie złamali oni prawo, ale z pewnością nie zasłużyli na 
tak drastyczne kary. Największą ofiarę zapłaciła rodzina Norberta Imberego. 
Aresztowana została również jego żona. Ona także przebywała w tym samym 
więzieniu, w Gdańsku. O egzekucji męża dowiedziała się nieoficjalnie tego 
samego dnia od więźnia funkcyjnego. Ich maleńkie dziecko, mające 7 miesięcy, 
które zostało im odebrane i zmarło w sierocińcu. Norberta Imberego 
pochowano skrycie w tylnej części Cmentarza Garnizonowego w Gdańsku. 
Po prawej jego stronie - jak napisał Waldemar Kowalski - umieszczono trzy 
mogiły z enigmatycznymi numerami na metalowych krzyżach. Ta z numerem 
30/50 odnosiła się do Norberta Imbery. Informacja numeryczna na krzyżu 
pokrywa się z wykazem zmarłych sporządzonym przez administrację więzienia. 
Trzydziesty zgon w 1950 r. Tylko tyle...125.

Tym, co dla nich możemy dziś zrobić, to ocalić pamięć o nich. Udowodnić, 
że spotkała ich niezasłużona i surowa kara.

123 Ibidem, k. 157. Postanowienie SW w Gdańsku z 23 VII 1956 r.
124 W. Kowalski, Dwie strony krat. Z historii więzienia w Gdańsku, Gdańsk 2003, s. 117.
125 Ibidem, k. 116.
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Dr Ireneusz BIENIECKI

JEDNOSTKI OCHRONY GRANIC PRL 
W WYBRANYCH ĆWICZENIACH WOJSKOWYCH 

NA WYBRZEŻU W LATACH 1965-1991

W drugiej połowie lat 60. rozpoczęto w Wojsku Polskim praktyczne 
badania i ćwiczenia dotyczące wykorzystania posiadanych sił i środków 

w ewentualnej przyszłej wojnie. Na podstawie zarządzenia Ministra Obrony 
Narodowej (MON nr 09/0per.) z 3 lutego 1967 r. w sprawie organizacji 
i prowadzenia studiów działań wojennych w Wietnamie oraz założeń Szt. Gen. 
WP dotyczących organizacji i prowadzenia studiów operacyjnych teatrów 
działań wojennych w WP gen. dyw. Grzegorz Korczyński polecił uruchomić 
i kontynuować w instytucjach podległych Głównemu Inspektorowi Obrony 
Terytorialnej (GIOT) studia operacyjne Zachodniego Teatru Działań 
Wojennych (ZTDW) w tym i obszaru kraju, wykorzystując doświadczenia 
uzyskane w czasie działań wojennych w Wietnamie1.

W celu doskonalenia zasad współdziałania jednostek wojskowych na 
Wybrzeżu - Sztaby Brygad Wojsk Ochrony Pogranicza (BWOP - Szczecin, 
Koszalin i Gdańsk), Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (MBOP - Gdańsk 
Nowy Port), pododdziały i okręty pogranicza brały corocznie udział w ćwiczeniach 
organizowanych na szczeblach: centralnym, Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
(POW), Sztabu Głównego Marynarki Wojennej (MW) i sztabów poszczególnych 
flotylli. Niektóre ćwiczenia miały również na celu przygotowanie i zgranie 
działań sztabów i jednostek w zakresie organizacji obrony baz morskich 
w ogólnym systemie Obrony Terytorialnej Kraju (OTK)2.
Udział sił i środków przeznaczonych do ochrony granicy morskiej w tych 
ćwiczeniach był również sprawdzianem możliwości realizacji określonych 
zadań przez te jednostki wojskowe na wypadek zagrożenia i wojny. Poniżej 
przytoczono i szerzej scharakteryzowano wybrane, ważniejsze ćwiczenia 
na Wybrzeżu, organizowane przez szczebel centralny, w których brały udział 
nadmorskie BWOP i MBOP.

1 Archiwum Instytucji MON (dalej AIMON) w Modlinie. Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 115, 
Zarządzenie GIOT nr 0188/Oper. z 5.08.1967 r. w sprawie organizacji i prowadzenia studiów 
operacyjnych teatrów działań wojennych w instytucjach podległych GIOT, s. 1-2.

2 Archiwum Straży Granicznej (dalej ASG) w Szczecinie. Akta DWOP, sygn. nr 2369, t. 3. Analiza 
sytuacji operacyjnej na odcinku granicy morskiej w latach 1961-1965 oraz wnioski i propozycje 
w sprawie organizacji ochrony tej granicy w latach 1966-1970 z 10.10.1968 r., s. 42.
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Ćwiczenie sprawdzające system radiolokacyjny na odcinku 
Bałtyckiej BWOP - od 15 do 17 lipca 1966 r.

Ćwiczenie sprawdzające działanie systemu obserwacji r./lok. na środkowym 
Wybrzeżu (odcinek BBWOP) od 15 do 17 lipca 1966 r. przeprowadziła komisja, 
której przewodniczył płk Stanisław Łuczyński z Dowództwa WOP (DWOP).

W ramach ćwiczenia o godz. 16.30 - 15 lipca 1966 r. z dywizjonu okrętów 
pogranicza (dOP) w Gdańsku skierowano okręt „OP-205” z zadaniem 
wysadzenia o godz. 3.00 - 16 lipca 1966 r. grupy pozorującej w rejonie Punktu 
Obserwacji Wzrokowo-Technicznej (POWT) - 24 na odcinku strażnicy WOP 
Jarosławiec. Jednak z uwagi na sztormową pogodę uniemożliwiającą wysadzenie 
grupy pozorującej, okręt skierowano do Świnoujścia.

Dopiero 16 lipca po ustabilizowaniu się pogody i zmniejszeniu stanu 
morza, ponownie skierowano okręt w rejon Ustki celem wykonania zadania 
wynikającego z założenia ćwiczenia. Wysadzenia grupy pozorującej z „OP-205” 
dokonano o godz. 8.00 - 17 lipca w odległości ok. 2 km od POWT - 24 strażnicy 
Jarosławiec. Zbliżanie się okrętu do brzegu zostało wykryte przez służbę POWT 
na pół godziny przed wysadzeniem grupy, a cel prowadzono do momentu dobicia 
szalupy do lądu.

Z uwagi na pojawienie się nierozpoznanego celu na odcinku służbowej 
odpowiedzialności dowódca strażnicy Jarosławiec podjął działania, w wyniku 
których grupa alarmowa strażnicy zatrzymała szalupę z grupą marynarzy - 
pozorujących nielegalne przekroczenie granicy (npg).

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że działanie 
strażnicy było prawidłowe, a dowódca strażnicy kpt. Jan Jankowski właściwie 
ocenił sytuację, podjął prawidłową decyzję i szybko zareagował na zmiany 
w rozwoju sytuacji3. Również wystąpienie żołnierzy grupy alarmowej 
do zatrzymania szalupy nie nasuwało żadnych zastrzeżeń.

Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia sprawdzającego stwierdzono, 
że system obserwacji radiolokacyjnej (r./lok.) strażnic na odcinku 15. BBWOP 
działał sprawnie i gwarantował możliwość wykrywania w normalnych warunkach 
hydrometeorologicznych przestępców granicznych, usiłujących naruszyć nielegalnie 
granicę morską.

Do niedociągnięć ujawnionych podczas ćwiczenia zaliczono niezbyt 
precyzyjne przekazywanie, nanoszenie i ocenę namiarów wykrytego celu przez 
Służbę Dyżurno Operacyjną (SDO) BBWOP4.

3 Kpt. Jan Jankowski pełnił następnie służbę w KBWOP, którą zakończył pod koniec lat 80. 
w stopniu płka.

4 ASG w Szczecinie, Akta DWOP. sygn. nr 1645, t. 15, Sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia 
sprawdzającego działanie systemu obserwacji r./lok. na odcinku 15. BBWOP z 19 lipca 1966 r., 
s. 1-2; oraz Tamże, Myśl przewodnia i przebieg ćwiczenia organizowanego na odcinku 
15. BBWOP od 15 do 17 lipca 1966 r. z 19 lipca 1966 r„ s. 1-3.
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Ćwiczenie doświadczalne - 29 czerwca 1967 r.

Zgodnie z zatwierdzonym przez dowódcę 9. Flotylli Obrony Wybrzeża 
(FOW) programem badań - 29 czerwca 1967 r. przeprowadzono ćwiczenie 
doświadczalne przydatności stacji r./lok. t. RN-231 do wykrywania i określania 
upadków min morskich z samolotu - imitowanych wybuchami podwodnymi. 
W ćwiczeniu brały udział: POWT WOP Hel nr 3, 11., 25. i 27. Bateria Artylerii 
Stałej (BAS), POWiŁ Hel oraz trałowiec nr 613.

Przebieg ćwiczenia był następujący. Na sygnał kierownictwa ćwiczenia 
trałowiec nr 613 w nakazanych pozycjach rzucał 400 g ładunki trotylu podwieszone 
na pływakach, imitując prawdopodobne wypryski słupa wody od upadających 
min morskich. Wykonano 6 serii wybuchów po 2-4 serii, w odstępach 13 do 
26 sekund pomiędzy każdym.

Na podstawie wyników ćwiczenie ustalono, że stacje r./lok. t. ZAŁP-B 
zamontowane w BAS mogły zabezpieczyć obserwację pionową rejonu 1 Mm 
(kwadrat o bokach Mm) przy uprzednio nastawionej odległości i kierunku do 
zasięgu 120 kbl. Wadą tej obserwacji był brak synchronicznego przekazywania 
i automatycznego przeliczania danych o celach powietrznych wprowadzonych 
na stację t. ZAŁP-B. Z ogólnej liczby 20 wybuchów zaobserwowano 
w: 11. BAS - 13; 25. BAS - 15; 3. BAS - wybuchy w 6 seriach, lecz nie 
zapisano ilości wykrytych celów w każdej serii.

Stacja r./lok. t. RN-231 zamontowana na POWT WOP Hel wykryła 
wypryski wody. Łącznie na 20 wybuchów zaobserwowano ich 8.

Na podstawie wyników ćwiczenia wyciągnięto następujące wnioski:
- stacje r./lok. t. ZAŁP-B zainstalowane w BAS mogły być dodatkowo 

wykorzystane do obserwacji przeciwminowej, zabezpieczając 1 Mm 
powierzchni wody, przy stanie morza do 3 °B. Natomiast zabezpieczenie 
obserwacji przeciwminowej większego rejonu wód przybrzeżnych 
uznano jako mało skuteczne, ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo 
wykrycia min upadających do wody;

- stacja r./lok. t. RN-231 zabezpieczała wykrycie wyprysków słupa wody 
(imitujących upadające miny) z prawdopodobieństwem wykrycia ok. 40% 
przy stanie morza 1-2 °B;

- stacja RN-231 nie posiadała układów przeciwzakłóceniowych i nie miała 
możliwości współpracy ze stacjami rozpoznania r./lok., znajdującymi 
się na uzbrojeniu okrętów, samolotów, baterii i punktów obserwacyjnych.

Po przeprowadzonym ćwiczeniu zgłoszono propozycje aby Szefostwo 
Obserwacji i Łączności MW zbadało możliwości synchronicznego przekazywania 
danych ze stacji t. SON-9 na stacje t. ZAŁP-B oraz przystosowania stacji 
RN-231 do obserwacji przeciwminowej. Ponadto 9. FOW miała przeprowadzić 
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ćwiczenie doświadczalne w zakresie współpracy radiolokatorów t. „JAWOR”, 
SON-9, „STRZAŁA” i ZAŁP-B w obserwacji przeciwminowej5.

Ćwiczenie pk. „WRZESIEŃ-67” (4-8 września 1967 r.)

Zgodnie z wytycznymi GIOT do szkolenia na 1967 r. na odcinku służbowej 
odpowiedzialności Kaszubskiej BWOP, od 4 do 8 września 1967 r. przeprowadzono 
brygadowe ćwiczenie z wojskami pod kryptonimem „WRZESIEŃ-67” na temat 
„Brygada WOP w ochronie morskiej granicy państwowej i walce z dywersją 
i desantem morskim nieprzyjaciela w systemie obrony wybrzeża w okresie 
bezpośredniego zagrożenia i początkowym okresie wojny”.

Ćwiczenie odbyło się w północnej części ówczesnego województwa 
gdańskiego i obejmowało swoim zasięgiem strefę nadgraniczną oraz rejon pasa 
granicznego w ówczesnych powiatach: Lębork, Wejherowo, Puck i Nowy Dwór 
Gdański. Ponadto obejmowało ono rejon Zatoki Gdańskiej i wody terytorialne 
na odcinku brygady. Ćwiczenie trwało 4 doby.

Celem ćwiczenia było zgrywanie działań pododdziałów brygady wykonujących 
obserwację Wybrzeża, obronę obiektów oraz zwalczających desanty morskie i GDR.

W ćwiczeniu brały udział następujące pododdziały: ćwiczący Sztab KBWOP, 
zasadnicze służby brygady, batalion odwodowy oraz większość strażnic nadmorskich 
i pododdziałów przysztabowych. Do pozorowania strony przeciwnej w ćwiczeniu 
wydzielono grupę żołnierzy z pododdziałów brygady. Jako środki pozoracji 
wykorzystano: okręt t. OP, jacht, śmigłowiec t. SM-2 i samolot t. JAK-12.

W grupie ćwiczących żołnierzy przeważali szeregowi, którzy stanowili 
82,9%, grupa podoficerów liczyła - 18,9%, a oficerowie - 9,5% ćwiczących.

Zestawienie sił biorących udział w ćwiczeniu pk. „WRZESIEŃ-67” 
odbytych 4-8 września 1967 r. na odcinku KBWOP

Tabela 1

Wyszczególnienie 
grup ćwiczących

Stany osobowe ćwiczących grup:
oficerów podoficerów szeregowych razem

Kierownictwo i rozjemcy 7 — - 7
Pozoracja 1 2 11 14
Ćwiczący 76 166 725 967
Ogółem 84 168 736 988
Odsetek ogółu ćwiczących 9,5 18,9 82,9 100

Źródło: AIMON w Modlinie, Akta IOT i WOWewn., sygn. nr 25/91, t. 17, Sprawozdanie z odbytych 
ćwiczeń brygadowych z wojskami pk. „'WRZESIEŃ-67” odbytych od 4 do 8.09.1967 r. 
z20.09.1967, s. 1-3.

5 ASG w Szczecinie, Akta KB WOP, sygn. nr 1629, t. 43, Zadanie na ćwiczenie doświadczalne 
w systemie obserwacji p. minowej środkami radiotechnicznymi szefa sztabu 9. FOW kmdr, 
por. I. Błasiaka z 26.06.1967 r„ s. 1-2; oraz. Protokół z przeprowadzonego ćwiczenia doświadczalnego 
w zakresie wykrywania i określania przy pomocy stacji r./lok. słupa wody od wybuchów 
podwodnych szefa wydziału Obserwacji i Łączności 9. FOW kmdr. ppor. inż. M. Masiuka 
z 12.08.1967 r„ s. 1-5.
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W ćwiczeniu tym wykorzystano 50 pojazdów transportowych różnych 
typów, wśród których były: 22 pojazdy ciężarowe, 10 pojazdów specjalnych, 
9 samochodów osobowo-terenowych, 8 samochodów osobowych i 1 motocykl.

Tabela 2

Zestawienie środków transportu i sprzętu łączności w czasie ćwiczeń 
pk. „WRZESIEŃ-67” odbytych 4-8 września 1967 r. na odcinku KBWOP

Wyszczególnienie 
grup ćwiczących

Środki 
transportu

Środki łączności:
radiostacje 

t. R-118
radiostacje 

t. R-108
radiotelefony 

t. FM
razem sprzęt 

łączności
Kierownictwo 
i rozjemcy 1 - 1 1

Pozoracja 1 - 2 3 5
Ćwiczący 48 2 15 12 29
Ogółem 50 2 17 16 35

Źródło: Ibidem, Zał. nr 1 - Zestawienie sił i środków zaangażowanych w ćwiczeniu „ WRZESIEŃ-67".

Podobne ćwiczenie zrealizowano na środkowym Wybrzeżu. Zgodnie 
z zasadniczymi zamierzeniami szkolenia bojowego Wojsk Wewnętrznych (WW) 
i jednostek OT od 12 do 15 września 1967 r. przeprowadzono na terenie byłego 
województwa koszalińskiego brygadowe, jednostronne ćwiczenie taktyczne 
z 15. BBWOP na temat „Działanie BWOP w ochronie granicy państwowej 
i udział w walce z desantem powietrznym i morskim nieprzyjaciela ”, Kierownikiem 
ćwiczenia był szef Zarządu IIIOT - płk dypl. Jerzy Paśnik.

Strona ćwicząca - 15. BBWOP z całym stanem osobowym została 
uzupełniona na czas ćwiczenia rezerwą według ustalonego etatu ćwiczebnego 
z wyjątkiem strażnic WOP: Mielno, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Smołdziński 
Las. Stroną pozorującą pole walki była kompania rozpoznawcza z 13. pułku 
WOW w składzie 3 pl po 3 dr (w dr po 8 ludzi).

Dowódca 15. BBWOP wydzielił dla potrzeb kierownictwa ćwiczenia 
19 radiostacji R-105 i 6 samochodów t. GAZ-69. Ponadto dla uzupełnienia 
potrzeb transportowych ćwiczącej brygady d-cy sąsiadujących nadmorskich 
BWOP oraz 13. pułku Wojsk Obrony Wewnętrznej (WOW) przekazali na czas 
trwania ćwiczenia ogółem 53 samochody różnych typów6.

6 AIMON w Modlinie. Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 115, Rozkaz GIOT - wiceministra ON gen. 
dyw. G. Korczyńskiego nr 029/G1OT z 25.08.1967 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia 
brygadowego jednostronnego ćwiczenia taktycznego z 15. BBWOP, s. 1-4.
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Tabela 3
Zestawienie środków transportowych przekazanych do BBWOP 

na czas ćwiczenia od 12 do 15 września 1967 r.

Rodzaj pojazdów
Pojazdy przekazane z:

13. pułku 
WOW

12. 
PBWOP

16. 
KBWOP

razem 
pojazdów

Samochody ciężarowo-szosowe 
Samochody osobowo-terenowe

23 5 7 35

t. GAZ-69 A i specjalne 
Samochody ciężarowo-terenowe

1 autobus 3 3 7

t. GAZ-63 5 3 3 11
Ogółem pojazdów 
na uzupełnienie ćwiczenia 29 11 13 53

Odsetek ogółu pojazdów 54,7 20,8 24,5 100

Źródło: AIMON w Modlinie. Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 115. Rozkaz GIOT - wiceministra ON 
gen. dyw. G. Korczyńskiego nr 029/G1OT z. 25.08.1967 r. sprawie organizacji 
i przeprowadzenia brygadowego jednostronnego ćwiczenia taktyczjiego z 15. BBWOP. s. 3.

Ponadto w tym ćwiczeniu od 11 do 12 września 1967 r. zaangażowano również 
siły i środki MBOP w postaci 3 okrętów.

Badania operacyjne (18-20 czerwca 1968 r.)

Na podstawie rozkazu GIOT nr 0144/Org. z 25 lipca 1968 r. w celu 
rozwijania prac badawczo-usprawniających we wszystkich jednostkach WW 
i sprawnej realizacji tych prac szef Inspektoratu Obrony terytorialnej (IOT) gen. 
bryg. Tadeusz Hupałowski nakazał szefom WOP i WOW, aby w oparciu 
o uzyskane doświadczenia z prac badawczo-usprawniających realizowanych 
w latach 1967-1968 przez niektóre jednostki WW, w celach eksperymentalnych 
opracowali własne plany realizacji przedsięwzięć badawczo-usprawniających 
na rok 1968 i lata następne. W planach tych nakazano uwzględnić prowadzenie 
prac w podległych Szefostwach oraz we wszystkich podległych jednostkach7.

W oparciu o zasygnalizowane wcześniej przesłanki zagrożenia polskiego 
morza terytorialnego i Wybrzeża, zgodnie z decyzją szefa WOP, od 18 do 20 czerwca 
1968 r. przeprowadzono badania operacyjne na granicy morskiej, których celem było:

- zbadanie możliwości wykrywania okrętów podwodnych przez stacje 
r./lok. - brzegowe i okrętów;

- sprawdzenie możliwości wykrywania okrętów podwodnych przez 
samoloty Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego WOP (ELRWOP);

- sprawdzenie możliwości wykrywania przez służbę POWT płetwonurków 
wysadzanych na plażę.

7 AIMON w Modlinie, Akta Cd0'1, sygn. nr 21/91, t. 116, Zarządzenie Szefa IOT - I zastępcy 
GIOT gen. bryg T. Hupałowskiego nr 0179/Oper. w sprawie kontynuowania prac badawczo- 
-usprawniających we wszystkich jednostkach WW z 25.09.1968 r.. s. 1-2.
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Badania te przeprowadzono na odcinku BBWOP, przy czym dzienną operację 
badawczą przeprowadzono (19 czerwca 1968 r.) na odcinku strażnicy WOP 
w Ustce, natomiast nocną operację badawczą (19/20 czerwca 1968 r.) przeprowadzono 
na odcinku strażnicy WOP w Darłowie.

Do udziału w badaniach, na wniosek szefa WOP - Dowództwo MW 
przydzieliło okręt podwodny ORP „Sęp” oraz dwóch płetwonurków8. W badaniach 
brały udział 3 okręty WOP, samolot t. AN-2, śmigłowiec oraz dwie motorówki 
t. M-14. Podczas badań ORP „Sęp” posługiwał się wyłącznie peryskopem 
o średnicy 180 mm.

Dzienną operację badawczą mającą na celu ustalenie możliwości wykrywania 
okrętów podwodnych przez stacje r./lok. obserwacji brzegowej (t. RN-231 
i RO-231) zainstalowane na POWT, stacje r./lok. (RN-231, „ŻARNICA”) 
i hydroakustyczne „TAMIR-10” i MG-11) zainstalowane na okrętach patrolowych 
WOP oraz przez samolot t. An-2 przeprowadzono 19 czerwca 1968 r. w godz. 
8.00-16.00 na odcinku strażnicy WOP Ustka BBWOP.

Analiza uzyskanych wyników potwierdziła, że okręt podwodny w położeniu 
nawodnym, pozycyjnym i peryskopowym mógł być wykryty przez wszystkie 
rodzaje użytych środków. W położeniu podwodnym mógł być wykryty jedynie 
przez stacje hydroakustyczne i w niektórych wypadkach (przy niedużej 
głębokość zanurzenia) przez samolot. Najskuteczniejsze okazały się stacje 
r./lok. t. RN-231, stacje hydroakustyczne t. MG-11 oraz samolot.

a) Wykrywanie okrętu podwodnego przez stacje r./lok.

Stacja r./lok. t. RN-231 wykryła okręt podwodny w zanurzeniu peryskopowym 
na odległość do 5,5 Mm, zainstalowane na okręcie patrolowym na odległość 
3,6 Mm. Stacja r./lok. t. RO-231 zainstalowana na POWT-31 wykryła okręt 
podwodny w zanurzeniu peryskopowym 4,1-4,5 Mm, a stacja t. „ŻARNICA” 
w zasadzie do 1 Mm. W położeniu nawodnym i pozycyjnym okręt podwodny 
przez cały czas operacji był w zasięgu stacji r./lok. RN-231 i RO-231.

b) Wykrywanie okrętu podwodnego przez stacje hydroakustyczne

Okręt podwodny przez cały czas obserwacji w każdym położeniu był 
w zasięgu stacji hydroakustycznej t. MG-11, która miała z nim stały kontakt. 
Natomiast wykrycie okrętu podwodnego przez stację t. „TAMIR-10” miało 
miejsce tylko w nielicznych przypadkach i na bardzo małych odległościach.

8 AIMON w Modlinie, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 149, Sprawozdanie z badań operacyjnych 
na granicy morskiej przeprowadzonych w dniach 18-20. 06.1968 r„ s. 2-3; oraz ASG w Szczecinie. 
Akia Szefostwa WOP, sygn. nr 2368, t. 4, Ramowy plan przeprowadzenia badań operacyjnych 
na granicy morskiej opracowany przez zastępcę szefa WOP płk. dypl. F. Stramika z 14.06.1968 r.. 
s. 1-3.
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c) Wykrywanie okrętu podwodnego przez samolot t. An-2
Okręt podwodny w położeniu nawodnym był widoczny z samolotu 

lecącego na wysokości 300 m z odległości 10 km, w zanurzeniu pozycyjnym 
z odległości 6 km, a w zanurzeniu peryskopowym z odległości 5 km. Ponadto 
z samolotu wyraźnie widać było sylwetkę okrętu w zanurzeniu peryskopowym, 
białą plamę powstałą podczas szasowania balastów, a także ślad toru wodnego 
okrętu i peryskopu. Zjawisko to obserwowano z odległości 1200-6000 m.

Nocną operację badawczą przeprowadzono na odcinku strażnicy WOP 
w Darłowie w warunkach nocnych od godz. 21.00 - 19 czerwca 1968 r. do 
godz. 2.00 - 20 czerwca 1968 r. Celem tej operacji było potwierdzenie uzyskanych 
poprzednio wyników w obserwacji dziennej w warunkach nocnych przy 
wykorzystaniu stacji r./lok. t. RO-231 i RN-231 zainstalowanych na POWT-25 
i POWT-26.

Z uwagi na trudne warunki hydrometeorologiczne (gęstą mgłę) operację 
przeprowadzono na skróconych odległościach w porównaniu do planowanych.

a) Wykrywanie okrętu podwodnego przez stacje r./lok. i przez stacje 
hydroakustyczne

Uzyskane wyniki potwierdziły w pełni możliwości wykrycia okrętów 
podwodnych w położeniu nawodnym, pozycyjnym i peryskopowym przez 
stacje r./lok. t. RN-231 i RO-231 oraz stacje hydroakustyczną t. MG-11 - 
w zanurzeniu podwodnym wyłącznie przez stacje hydroakustyczną MG-11.

b) Wykrywanie płetwonurków
W ramach badań możliwości wykiywania okrętów podwodnych sprawdzono 

możliwość wykrywania płetwonurków wysadzonych na plażę. Do badań tych 
użyto dwóch płetwonurków wysadzanych na plażę, których wyposażono 
w aparaturę powietrzną. Ubezpieczani przez ponton zostali wysadzeni z łodzi 
motorowej w dzień w odległości 350 m, w nocy 250 m od plaży i 500-600 m 
od POWT.

W obu przypadkach stwierdzono, że w odległości do 1 Mm od POWT 
istniała możliwość wykrycia przez stację r./k>k. t. RN-231 wynurzonego z wody 
płetwonurka, tj. w momencie gdy osiągnął on grunt i dalszą drogę do lądu pokonywał 
pieszo. Stacja r./lok. w tym przypadku musiała pracować na najniższym 
zakresie (0,5-3 Mm), co z kolei nie odpowiadało obowiązującemu reżimowi 
pracy tych stacji, w systemie ochrony granicy morskiej, nastawionych na wykrywanie 
celów nawodnych na morzu terytorialnym i w pasie wód przyległych.

Wykrywanie płetwonurków wychodzących z morza odbywało się na granicy 
dwóch różnych ośrodków rozprzestrzeniania się fal elektromagnetycznych, 
gdzie następowały zmiany w zobrazowaniu na ekranie stacji r./lok. Ponadto 
czas wychodzenia płetwonurków był zbyt krótki (2-3 min), co w sumie dawało 
minimalne możliwości wykrycia przez nieuprzedzonego operatora stacji r./lok. 
Możliwość wykrywania istniała tylko przy stanie morza 0-1 °B, bowiem przy 
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wyższym stanie morza występowała fala przybojowa, która dawała na ekranie 
stacji silne echa przy samym brzegu.

Z powyższych względów nie wydawało się możliwe wykorzystanie 
posiadanych stacji r./lok. obserwacji brzegowej do wykrywania wychodzących 
z morza płetwonurków. Jednak za celowe uznano prowadzenie dalszych badań 
w tym zakresie, przy wykorzystaniu bardziej wszechstronnie przygotowanych, 
wyszkolonych i wyposażonych płetwonurków oraz bliższym poznaniu taktyki 
i metod działania płetwonurków państw zachodnich.

c) Wykrywanie nisko lecących celów przez, stację r./lok. obserwacji brzegowej
Dodatkowo w czasie badań operacyjnych przeprowadzonych z okrętem 

podwodnym sprawdzono możliwość wykrywania samolotu tłokowego (t. An-2) 
lecącego na wysokości 200 i 300 m przez stacje r./lok. obserwacji brzegowej. 
W przypadkach obu wysokości stwierdzono, że samolot był z powodzeniem 
obserwowany zarówno przez stacje r./lok RN-231 jak i RO-231 na odległość 
10 Mm od stacji w kierunku morza.

Przeprowadzone badania operacyjne wykazały pełną przydatność r./lok. 
systemu wykrywania (brzegowego i okrętowego) WOP do ujawniania okrętów 
podwodnych w położeniu nawodnym, pozycyjnym i peryskopowym w pasie 
wód przyległych oraz nisko lecących samolotów tłokowych i śmigłowców.

Przeprowadzone badania wykazały również, że samolot t. An-2 mógł być 
skutecznie wykorzystany do wykrywania i obserwacji okrętów podwodnych 
przy sprzyjających warunkach hydrometeorologicznych w pasie wód przyległych.

Jednocześnie polecono, aby zebrane w toku badań operacyjnych spostrzeżenia 
doprowadzić do wiadomości załóg strażnic, okrętów i ELRWOP. Szczególną 
uwagę zamierzano zwrócić na wzbogacanie wiedzy operatorów r./lok. w tym 
zakresie, wprowadzając odpowiednie uzupełnienia do programów szkolenia 
strażnic i Szkoły Podoficerów i Młodszych Specjalistów Radiolokacji 
i Łączności WOP.

Uzyskane doświadczenia zamierzano pogłębić w toku podobnych badań 
operacyjnych, które planowano przeprowadzić w 1969 r. na odcinku KBWOP, 
ze szczególnym uwzględnieniem problemu wykrywania i zabezpieczenia 
granicy morskiej przed płetwonurkami9.

Ćwiczenie wykrywalności celów (6-8 lipca 1970 r.)

Od 6 do 8 lipca 1970 r. komisja kierowana przez ppłk. mgr. W. Popiela 
przy współudziale oficerów Pomorskiego dOP Świnoujście oraz dowódców 
strażnic nadmorskich WOP Dziwnów i Międzyzdroje przeprowadziła próby 
wykrywalności celów przez POWT nr 3 i stację r./lok. okrętu OP-325.

9 AIMON w Modlinie. Akta GIOT. sygn. nr 21/91, t. 149, Sprawozdanie z badań operacyjnych 
na granicy morskiej przeprowadzonych od 18 do 20.06.1968 r.. s. 3-7.
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Pierwszą próbę związaną z wykrywaniem celów nawodnych typu: ponton, 
łódź motorowa, kuter KP i okręt OP przeprowadzono od godz. 20.00 - 6 lipca 
1970 r. do godz. 6.00 - 7 lipca 1970 r.

Natomiast 7 lipca 1970 r. w godz. 16.30-18.30 dokonano prób wykrywalności 
balonów przez stację r./lok. POWT nr 3. Warunki w czasie ćwiczenia były 
następujące: kierunek wiatru południowo-wschodni, siła wiatru 1, stan morza 
0 °B, temp. + 15 °C. Próby przeprowadzono przez wypuszczenie balonów 
wypełnionych wodorem o średnicy ok. 0,6 m używanych przez batalion 
komandosów w Dziwnowie do określania kierunku wiatrów. Balony wypuszczono 
z „KP-110” stojącego w morzu w odległości 1,2-1,4 Mm od POWT nr 3. 
Pierwszy balon wypuszczony z pewnym obciążeniem został wykryty na ekranie 
stacji i był prowadzony 1,2 Mm od „KP-110” równolegle do brzegu przez 
ok. 10 minut.

W następnej próbie wypuszczono dwa połączone balony, które wykrywane 
były z przerwami. Balony szybko poszły w górę i zanikły na ekranie radaru. 
Obserwacja trwała ok. 2 minut.

W trzeciej próbie wypuszczono jeden balon, który został wykryty przez 
radar i był prowadzony przez 6 minut, przebywając odległość od „KP-110” 
około 1,8 Mm.

Wszystkie wypuszczone balony obserwowano na radarze w promieniu 
od POWT nr 3 nie przekraczającym 1.7 Mm i w tej odległości zanikły. Wysokość 
wzlotu balonów w czasie ich wykrywania przez POWT oceniono wzrokowo 
na ok. 300-500 m. Pierwszą obserwację dokonano na zakresie pracy stacji - 
6 Mm. a pozostałe na zakresie 3 Mm.

Kolejne próby wykrywalności balonów tego samego typu przez radar 
okrętu „OP-325” (t. RN-231) przeprowadzono 8 lipca 1970 r. w godz. 19.00-22.00. 
Ogółem dokonano 6 prób, przy czym warunki meteorologiczne były zmienne.

W pierwszych 3 próbach: kierunek wiatru wschodni, siła wiatru 5, stan morza 
2-3 °B, temp. + 24 °C. W tych warunkach „OP-325” znajdował się w odległości 
3 Mm od POWT nr 3. Wypuszczone balony z lekkim obciążeniem uniosły się 
szybko w górę i odleciały kierunkiem wiatru, niewykryte przez radar okrętu.

Kolejne 3 próby przeprowadzono bliżej brzegu, bardziej w kierunku 
wschodnim w odległości OP-325 - 4 Mm od POWT nr 3. Siła wiatru przy tych 
próbach zmniejszyła się, a stan morza wg obserwacji wynosił 1-2 °B10.

Balony wypuszczone w ostatnich 3 próbach wykryto na ekranie radaru 
okrętowego w odległościach:

- połączone 4 balony z dużym obciążeniem wykryto w odległości 
4 kabli i prowadzono je do 7 kabli,

- 2 połączone balony z dużym obciążeniem wykryto w odległości 2,5 kabla 
i prowadzono do 12 kabli.

10 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2370, t. 3, Notatka służbowa z przeprowadzonych 
prób wykrywalności celów przez POWT nr 3 i okręt dOP OP-325 z 21.07.1970 r„ s. 1-2.
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Wyżej wymienione próby wykonano z okrętem na postoju. Ostatnią próbę 
przeprowadzono w ruchu okrętu wypuszczając 1 balon z dużym obciążeniem, 
który został wykryty w odległości 4 kabli i był prowadzony do 7,5 kabla. 
Wysokość obciążonych balonów do chwili możliwości ich zaobserwowania 
wzrokowego oceniano na 150-200 m. Wypuszczone balony w tych próbach nie 
zostały wykryte przez POWT nr 3 i 4, z wyjątkiem 4. próby, gdzie POWT nr 3 
na krótką chwilę uchwycił cel.

Brak wykrywalności tych celów przez POWT tłumaczono tym, że były 
one dokonywane z dużej odległości, bowiem przeprowadzenie prób bliżej 
POWT było niemożliwe, ze względu na stan morza i odbicia od fal.

Na POWT zakłócenia od fal dochodziły z kierunku wiatru do 3 Mm. 
Zakłócenia od fal na radarze okrętowym od strony wiatru dochodziły do 1,5 -2 Mm11 *.

Ćwiczenie„POJEZIERZE-70” (21-26 listopada 1970 r.)

Zgodnie z decyzją przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju (KOK) 
podjętą § września 1970 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających 
jednostek wojsk operacyjnych, OTK oraz ogniw i sił układu terytorialnego 
zastępca przewodniczącego KOK ds. Sił Zbrojnych i Planowania Strategiczno- 
-Obronnego gen. broni Wojciech Jaruzelski zarządził przeprowadzenie od 
21 do 26 listopada 1970 r. w garnizonie Koszalin kompleksowego ćwiczenia 
mobilizacyjno-taktycznego o charakterze doświadczalnym pk. „POJEZIERZE-70’’ 
na temat „Mobilizacyjne rozwinięcie wszystkich jednostek wojskowych w dużym 
garnizonie miejskim oraz PKO i sił obrony terytorialnej przeznaczonych 
do zabezpieczenia przebiegu mobilizacji, ochrony ludności i funkcjonowania 
jednostek GN, jak również organizacja i prowadzenie skoordynowanych działań 
obronnych w rejonie wybrzeża morskiego”1'.

W celu zabezpieczenia pobrania na wymienione ćwiczenia pojazdów 
samochodowych z Gospodarki Narodowej (GN) z-ca szefa Szt. Gen. WP 
ds. org.-mob. - gen. bryg. Antoni Jasiński przydzielił z dyspozycji Szt. Gen. 
limity w następujących wysokościach:

- dla PO W —100 pojazdów samochodowych oraz 30 przyczep transportowych 
na okres 6 dni;

- dla POW - 300 pojazdów samochodowych i 70 przyczep transportowych 
na 1 dobę;

- dla jednostek Milicji Obywatelskiej (MO) i Straży Pożarnej przewidzianych 
do militaryzacji - 100 pojazdów samochodowych i 4 przyczepy 
transportowe na okres 3 dni;

11 ASG w Szczecinie. Akta DWOP, sygn. nr 2370, t. 3. Notatka służbowa z przeprowadzonych 
prób wykrywalności celów przez POWT nr 3 i okręt dOP OP-325 z 21.07.1970 r., s. 3.
AIMON w Modlinie. Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 137, Zarządzenie nr 05/70 z-cy 
przewodniczącego KOK ds. Sił Zbrojnych i Planowania Strategiczno-Obronnego gen. broni 
W. Jaruzelskiego z 6.10.1970 r., s. 1-6.
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- dla zmilitaryzowanego oddziału odbudowy sieci energetycznej średnich 
i niskich napięć - 12 pojazdów samochodowych i 4 przyczepy 
transportowe na 1 dobę .13

Ćwiczenie to miało charakter eksperymentalny. Dla ćwiczenia przyjęto 
aplikacyjnie terytorium Pomorza Zachodniego oraz berlińsko-ruhrski kierunek 
operacyjny, w ramach którego założono działanie wojsk na froncie zewnętrznym 
i wewnętrznym. Praktycznie ćwiczenie prowadzono na terenie miasta i powiatu 
Koszalin. W ćwiczeniu uczestniczyły wojska operacyjne i wojska obrony 
terytorialnej, w których w układzie militarnym 15. BBWOP mobilizowała 
dowództwo brygady i cztery jednostki wojskowe.

Podstawowe zadania szkoleniowe drugiego etapu obejmowały na froncie 
wewnętrznym, w układzie militarnym:

- praktyczne kierowanie przebiegiem końcowych czynności osiągania 
pełnej gotowości bojowej wojsk przy założonym skróceniu czasu 
mobilizacji średnio od 12 do 24 godzin;

- przejście 15. BBWOP na strukturę ochrony i obrony granicy państwowej 
oraz organizację współdziałania z wydzielonymi do wzmocnienia 
obrony granicy siłami środkami;

- koordynację działań w obronie wybrzeża morskiego przez GO POW;
- współdziałanie z siłami układu terytorialnego w likwidacji grup 

dywersyjno-rozpoznawczych oraz skutków masowego rażenia nieprzyjaciela .14

Ćwiczenie związane z przeciwdziałaniem naruszeniom granicy morskiej 
przez płetwonurków z 19 lipca 1966 r. oraz 6 września, 22 września 

i 3 października 1972 r.

Pierwsze próby związane z wykrywaniem płetwonurków na Wybrzeżu 
podjęto już w drugiej połowie lat 60. Spowodował je meldunek z 4 sierpnia 
1966 r. ówczesnego d-cy BBWOP - pika dypl. Czesława Stępińskiego do szefa 
WOP, w którym informował o poniżej opisanym zdarzeniu, na odcinku 
służbowej odpowiedzialności BBWOP.

O godz. 23.45 - 18 lipca 1966 r. stacje r./lok. (nr 32 i 30) BBWOP 
wykryły i prowadziły cel, którym okazała się jednostka MW - „K-10”. 
Na wysokości portu w m. Rowy w odległości 3 kbl od brzegu z jednostki tej 
desantowano 3 płetwonurków, którzy wpłynęli do kanału portowego i zostali 
zatrzymani o godz. 1.00 - 19 lipca 1966 r. przez dyżurnego motorówki 

13 A1MON w Modlinie, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 137. Zarządzenie szefa Szt. Gen. WP 
nr 066/Mob. w sprawie organizacyjnego przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego 
ćwiczenia mobilizacyjno-taktycznego pk. „POJEZIERZE-70” z 6.10.1970 r„ s. 1-2: oraz tamże 
sygn. nr 21/91, t. 137, Zarządzenie szefa Szt. Gen. WP nr 067/Mob. z 16.11.1970 r„ s. 1-2.

14 Biblioteka Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) w Gdańsku, Opracowanie Departamentu 
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW pt. Ćwiczenie „POJEZIERZE-70”, Warszawa 1973, 
s. 1-17.
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„M-74”.Wykrycie płetwonurków w kanale było możliwe dzięki temu, że miejscami 
musieli oni pokonywać płycizny powodując plusk wody. Poza tym na powierzchnię 
wody w pewnych odstępach czasu wydobywały się „bańki” powietrza. Wysadzenie 
płetwonurków nastąpiło bez zatrzymywania się jednostki, która płynęła 
z prędkością ok. 12 w.

Płetwonurkowie byli wyposażeni w aparaty tlenowe t. P-l. pozwalające 
im na przebywanie pod wodą ok. 45-50 minut i na pokonanie odległości 
ok. 600-800 m bez wynurzania się na powierzchnię wody.

Ponadto służby WOP ustaliły, że płetwonurkowie mogli być wysadzani 
zarówno z jednostek nawodnych jak i okrętów podwodnych znajdujących się 
w pełnym lub pół zanurzeniu. Wyposażenie i ich ubiór (t. FOKA) wymuszał 
konieczność ich działania w grupach bądź parami, bowiem założenie 
wyposażenia i jego zdjęcie wymagało pomocy drugiej osoby.

Taktyka działania płetwonurków przy przedostawaniu się z morza na ląd 
polegała na opuszczeniu jednostki pływającej, dostaniu się do ujścia kanałów 
lub rzek, a następnie po przepłynięciu tymi kanałami na odległość do 500 m 
w głąb lądu, skrytym wyjściu w celu wykonania zadania. Jednocześnie 
zakładano, że płetwonurkowie będą unikali bezpośredniego wychodzenia 
na brzeg morski (plaże), gdyż w takich sytuacjach pozostawione ślady na lądzie 
mogły ich łatwo zdemaskować.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że chociaż problematyka 
wysadzania desantów składających się z grup płetwonurków nie była nowym 
zagadnieniem, to jednak w praktyce ochrony polskiej granicy morskiej była innowacją.

Dlatego też już 19 lipca 1966 r. o godz. 10.40 przeprowadzono pierwsze 
doświadczenie w tym zakresie. Przy stanie morza 3-4 °B dokonano wysadzenia 
płetwonurka z kutra WOP - K-10, w odległości ok. 4 kbl. od wieży POWT-28. 
W tym czasie operatorzy r./lok. pełniący służbę usiłowali wykryć na ekranie 
odbicie płynącego na powierzchni wody płetwonurka. Jednak cel, który był 
dobrze widziany wzrokowo nie wyodrębniał się na ekranie stacji r./lok. 
Przyczyną tego były liczne odbicia od fal (ok. 2,5 Mm).

Podczas tego doświadczenia stwierdzono, że płetwonurek z dużym 
wysiłkiem dopłynął do brzegu, a po wyjściu na brzeg był mocno wyczerpany 
fizycznie. Jednocześnie uznano, że chociaż posiadana przez WOP aparatura 
r./lok. przy stanie morza powyżej 3 °B nie pozwalała na wykrycie wynurzającego 
się i płynącego na powierzchni wody płetwonurka, to jednak desantowanie 
płetwonurków przy tym stanie morza było możliwe - chociaż ryzykowne.

W końcowych wnioskach przekazanych do d-cy WOP - płk Czesław 
Stępiński stwierdził, iż:

- wykrycie płetwonurków znajdujących się w zanurzeniu przy ówczesnym 
systemie ochrony granicy i stosowanych środkach nie było możliwe;

- żołnierze WOP w tym czasie nie dysponowali środkami, które 
uniemożliwiałyby płetwonurkom wpływanie do kanałów i rzek (a także 
portów - I. B.);
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- na możliwości działania płetwonurków jak i przeciwdziałanie im ze 
strony WOP zasadniczy wpływ wywierały warunki hydrometeorologiczne - 
w tym zakresie skłaniano się do wariantu bardzo optymistycznego, 
bowiem zakładano, że przy stanie morza powyżej 3 °B desantowanie 
płetwonurków nie będzie możliwe.

Jednocześnie d-ca BBWOP zaproponował prowadzenie dalszych studiów 
i praktycznych doświadczeń w zakresie zwalczania płetwonurków w ochronie 
granicy morskiej15.

Dopiero jednak nieudana próba naruszenia granicy morskiej przez 
płetwonurka w 1972 r. na odcinku strażnicy WOP w Dźwirzynie skłoniła 
DWOP do ponownego przeprowadzenia stosownych doświadczeń i prób 
związanych z wykrywaniem płetwonurków. Próby ich wykrywania przez 
system r./lok WOP przeprowadzono na odcinkach wszystkich trzech 
nadmorskich BWOP.

Na odcinku PBWOP realizowano je 6 września 1972 r. w rejonie POWT - 3A 
i uzyskano następujące wyniki:

- płetwonurka płynącego na powierzchni wykryto w odległości od 0,5 Mm 
(926 m) do 0,8 Mm, co 2-3 obroty anteny (stacja r./lok. pracowała na 
zakresie 3 mm);

- na zakresie pracy 6 Mm wykrycie było możliwe do 0,5 Mm (926 m). 
Oceniano, że odcinek PBWOP byt w całości dostępny do lądowania 
płetwonurków bojowych .16

Na odcinku POWT-52 KBWOP próby wykrywalności płetwonurków 
przeprowadzono 22 września 1972 r. i uzyskano następujące wyniki: 
płetwonurka płynącego na powierzchni wykryto w odległości od 0,5 Mm (926 m) 
do 0,8 Mm, co 2-3 obroty anteny (stacja pracowała na zakresie 6 Mm). 1 w tej 
BWOP oceniono, że jej odcinek był w całości dostępny do lądowania 
płetwonurków bojowych.

Na odcinku służbowej odpowiedzialności BBWOP próby wykrywalności 
płetwonurków przeprowadzono z wykorzystaniem POWT-16 i uzyskano następujące 
wyniki. Płetwonurka płynącego na powierzchni morza wykryto w odległości 
od 0,5 Mm (926 m) do 0,7 Mm, co 2-3 obroty anteny (stacja r./lok. pracowała 
na awersie 3 Mm). W BBWOP również oceniono, że jej odcinek był w całości 
dostępny do lądowania płetwonurków bojowych.

Badania wykrywalności płetwonurków przy pomocy technicznych 
środków obserwacji przeprowadzono w nadmorskich BWOP przy zachowaniu 
zbliżonych warunków pogodowych (stan morza, siła wiatru, widzialność). 
Strefa wód przybrzeżnych była pokonywana przez płetwonurka na powierzchni 
wody przy zachowaniu jednakowych parametrów ruchu.

15 ASG w Szczecinie, Akta1 DWOP, sygn. nr 1645. t. 15, Pismo d-cy BBWOP pik. dypl. 
Cz. Stępińskiego do szefa WOP z. 4.08,1966 r., s. 1-2.

16 ASG w Szczecinie. Akta DWOP, sygn. nr 2373, t. 4, Opracowanie pt. „Zagrożenie granicy 
morskiej przez płetwonurków z 6.06.1972 r„ s. 3.
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Próby dały zbliżone wyniki, co do możliwości wykrywania jak i odległości 
zaobserwowania celu. Płetwonurek płynący na powierzchni wody był wykrywany 
przez stację r./lok. w odległości 700-900 m, co 2-3 obrót anteny. W rezultacie 
dawało to wskazanie na ekranie zbliżone wyglądem do odbić, powodowanych 
przez drobne płynące przedmioty.
Klasyfikacja takiego celu była znacznie utrudniona i wymagała każdorazowej 
identyfikacji przez jednostkę pływającą lub element służby.

Przypuszczano, że zasadniczo płetwonurek będzie pokonywał strefę 
przybrzeżną w zanurzeniu, co praktycznie wykluczało możliwość jego wykrycia 
przy pomocy stacji r./lok. W ocenie komisji szczelną ochronę granicy przed 
płetwonurkami mogło zapewnić stosowanie tzw. „pasa kontrolnego” oraz 
zabezpieczenie techniczne ujść rzek i kanałów przy pomocy: sieci, czujników 
elektromagnetycznych, akustycznych itp.

We wnioskach komisja stwierdziła, że istniejąca w tym czasie w Polsce 
baza szkoleniowa swobodnego nurkowania, możliwości wypożyczania lub 
zakupu sprzętu, stwarzały dogodne warunki dla osób, które zamierzały naruszyć 
granicę morską., przy wykorzystaniu sprzętu do płetwonurkowania.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że funkcjonujący system r./lok pozwalał 
na wykrycie płetwonurka płynącego na powierzchni wody w odległości do 0,5 Mm. 
Jednak pojawienie się celu na ekranie stacji nie miało charakteru stałego i było 
trudne do zidentyfikowania. Zdawano sobie również sprawę z tego, że płetwonurek 
pokonujący strefę przybrzeżną pod wodą, znający zasady maskowania się, nie 
zostanie wykryty przez stację r./lok.

Możliwości przekroczenia granicy morskiej przez płetwonurków ułatwiał 
łagodny charakter polskiego brzegu morskiego, który nie stwarzał w tym 
względzie przeszkód, w związku z czym odcinki służbowe trzech nadmorskich 
BWOP były na całej długości dostępne dla płetwonurków1'’.

Ćwiczenie doświadczalne (3 lipca 1980 r.)

Ćwiczenie doświadczalne nt. „ Wykrywanie przez POMW i POWT WOP 
upadku tninopodobnych obiektów stawianych przez śmigłowce i samoloty 
w strefie (przybrzeżnej) odpowiedzialności MW” przeprowadzono 3 lipca 1980 r. 
Do ćwiczenia użyto następujące siły i środki:

- śmigłowiec Mi-4 z 28. Eskadry Ratowniczej MW;
- Punkty Obserwacyjne (PO) nr 18 z 8. FOW;
- - POWT nr 25 i 26 z BBWOP;
- 12 świec dymnych t. MDSZ.

W ćwiczeniu uczestniczyli: Grupy Operacyjne (GO) z 28. ERMW'. GO z BBWOP 
oraz oficer specjalista z BdOP.

H ASG w Szczecinie. Akta DWOP, sygn. nr 2373, t. 4, Opracowanie pt. „Zagrożenie granicy 
morskiej przez płetwonurków z 6.06.1972 r„ s. 3-5.
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Ćwiczenie rozpoczęto 3 lipca 1980 r. o godz. 13.00 i zakończono o godz. 
15.00. Stan pogody - siła wiatru 3-4 °B, stan morza 3 °B, widoczność 7 Mm, 
temp, powietrza +13 °C, wysokość chmur 300 m. Śmigłowiec wykonał 
5 nalotów zgodnie z zadaniem, z prędkością 120 km/godz.

Do obserwacji wykonywanego przez śmigłowiec zadania wykorzystano 
następujące środki obserwacji technicznej i wzrokowej:

- PO MW nr 18 - stacja r./lok. t. RN-231A i luneta t. TZK;
- POWT WOP nr 25 - stacja r./lok. t. TRN-534 i luneta t. TZK;
- POWT WOP nr 26 - stacja r./lok t. RN-231A i luneta t. TZK.

Podczas ćwiczenia uzyskano następujące wyniki:
- stacje r./lok. prowadziły ciągłą obserwację nisko lecących śmigłowców 

i samolotów na odległościach do 6 kbl;
- prowadzenie śmigłowca przez środki obserwacji wzrokowej w tych 

samych warunkach do 40 kbl;
- wymienione środki obserwacji technicznej nie wykryły zrzuconej 

przez śmigłowiec świecy dymnej lub innego obiektu podobnego do 
miny;

- środki obserwacji wzrokowej wykrywały upadki świec dymnych do 
36 kbl;

- notowano czterokrotne zgubienie celu na odległościach 40 kbl przy 
wysokości lotu śmigłowca 50-100 m.

We wnioskach zwrócono uwagę, że nie było możliwości obserwacji upadku 
min stawianych przez nisko lecące samoloty w warunkach złej widoczności 
i w nocy18.

„GRYF-86” (12-24 maja 1986 r.)

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych od 12 do 24 maja 1986 r. 
na odcinku służbowym PBWOP i prawym skrzydle Lubuskiej BWOP 
przeprowadzono jednostronne, wieloszczeblowe ćwiczenie mobilizacyjno- 
-taktyczne z wojskami, z pozorowanym przeciwnikiem pod kryptonimem 
„GRYF-86”.

Tematem ćwiczenia było „BWOP w działaniach granicznych i pdyw 
h’ okresie narastania zagrożenia i w przededniu wojny”. W odróżnieniu 
od większości dotychczas przeprowadzonych ćwiczeń w WOP, w których 
zakładano przeszkolenie składów osobowych jednostek przy założeniu 
obejmującym okres wybuchu konfliktu zbrojnego i początkowy okres wojny, 
ćwiczenie to zakładało szkolenie dowódców, sztabów i pododdziałów 
w przededniu wojny, czyli jeszcze w okresie pokoju.

18 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2380. t. 8, Meldunek d-cy MBOP do szefa Sztabu 
WOP z. 7.08.1980 r„ s. 1-2.
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Ćwiczenie podzielono na trzy etapy poprzedzone krótkim etapem 
wstępnym (trwającym od godz. 8.00 - 11 maja do godz. 6.00 - 12 maja).

Treścią etapu wstępnego było sprawdzenie gotowości wojsk do udziału 
w ćwiczeniu oraz rozwinięcie kierownictwa i aparatu rozjemczego.

Etap I obejmował okres 5,5 doby (od godz. 6.00 - 12 maja do godz. 12.00 - 
17 maja). Poświęcony on był mobilizacyjnemu rozwinięciu pod pozorem 
ćwiczeń odwodu PBWOP i bg w Chojnie oraz wcielenie i szkolenie oficerów 
i chorążych rezerwy, przewidzianych na uzupełnienie pozostałych, ćwiczących 
pododdziałów PBWOP i LBWOP, jak również zgrywanie bojowe pododdziałów 
odwodowych.

Etap II trwał 3,5 doby (od godz. 12.00 - 17 maja do godz. 2.00 - 21 maja). 
Jego treścią było działanie brygady po wprowadzeniu stanu podwyższonej 
gotowości bojowej, a w tym mobilizacyjne rozwinięcie pozostałych ćwiczących 
sił LBWOP i PBWOP, z wyjątkiem bg Świnoujście oraz szkolenie żołnierzy 
rezerwy w ramach zgrywania pododdziałów.

Etap III trwał ponad 2 doby (od godz. 2.00 - 21 maja do godz. 8.00 - 23 maja), 
a jego treścią było osiągnięcie przez brygadę stanu gotowości bojowej zagrożenia 
wojennego i realizacja wszystkich zadań wynikających z wprowadzenia tego 
stanu, przy intensywnym oddziaływaniu przeciwnika (wzmożona przestępczość 
graniczna, oddziaływania organizujących się sił dywersyjnych i tworzącego się 
zbrojnego podziemia).

W ćwiczeniu, po stronie sił własnych wzięła udział m.in. PBWOP 
rozwinięta do etatu wojennego z wyjątkiem grup operacyjno-kontrolerskich 
i grup ewidencji operacyjnej GPK oraz kompanii remontowo-budowlanej.

Ogółem w ćwiczeniu uczestniczyło: 6512 żołnierzy, 283 pojazdy 
mechaniczne, 640 środków łączności radiowej. W tym z rezerwy powołano 
3156 żołnierzy, a z GN i od innych jednostek przyjęto 136 pojazdów mechanicznych.

Działania graniczno-taktyczne w ćwiczeniu prowadzono na głębokość 
pasa granicznego województw szczecińskiego i północnej części gorzowskiego 
do rzeki Warty, na obszarze obejmującym 26 gmin oraz na długości blisko 
284,5 km licząc wzdłuż granicy państwowej19.

„MURENA-87” (17-21 czerwca 1987 r.)

Zgodnie z planem szkolenia MW od 17 do 21 czerwca 1987 r. pod 
kierownictwem d-cy MW przeprowadzono ćwiczenie flotyllowe pk.,MURENA-87” 
na temat „Organizacja i prowadzenie strefy odpowiedzialności poszerzonej 
do granicy strefy operacyjnej MW ze szczególnym uwzględnieniem służby 
konwojowej i eskortowej”, połączone z ćwiczeniem sił ZOP na temat 
„Poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych przez śmigłowce i okręty 

19 Biblioteka MOSG w Gdańsku. Ćwiczenie „GRYF-86” (zbiór materiałów - opracowanie DWOP), 
Warszawa 1986, s. 1-41.
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ZOP na ruchomej rubieży zwalczania OP". Ćwiczenie „MURENA-87” było 
sprzężone ze szkoleniem Zjednoczonej Eskadry Okrętów Flot Sojuszniczych. 
W ćwiczeniu tym z MBOP brały udział:

- 530. OGPU w składzie: „OP-321”, „OP-322” i „OP-324”:
- 537. OGPU w składzie: „KP-170", „KP-I71” i „KP-173” .20

„BARAKUDA-89” (19-23 czerwca 1989 r.)

Zgodnie z zarządzeniem nr 075 d-cy MW z 5 czerwca 1989 r. od 19 do 
23 czerwca 1989 r. pod kierownictwem d-cy MW przeprowadzono flotyllowe, 
dwustronne ćwiczenie z siłami pk. „BARAKUDA-89” nl.:

- dla „Zachodnich" - „Planowanie, organizacja i prowadzenie morskich 
działań desantowych

- dla „Wschodnich” - „Obrona strefy operacyjnej MW i udział w operacji 
przeciwdesantowej”.

W ćwiczeniu uczestniczyła wyznaczona kadra Dowództwa MW i Akademii 
MW w Gdyni w roli kierownictwa ćwiczenia oraz wydzielone siły MW. w tym 
z MBOP: GO, OPa-3 i KPa-3 z BdOP21.

Należy podkreślić, że tylko w latach 1971-1975 w ćwiczeniach 
organizowanych przez szczebel centralny i okręgowy wzięło udział ogółem 
13.017 oficerów i szeregowych WOP oraz 1.192 środków transportowych. 
W tej liczbie znaczny był udział sił nadmorskich BWOP. który wynosił 81% 
personelu (oficerów i szeregowych - 10.533} oraz 84% zaangażowanych 
środków transportowych.

■“ AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 124, Zarządzenie nr pf 28 d-cy MBOP 
z 2.06.1987 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pk. „MURENA-87”, 
s. 1-2.

31 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 124, Zarządzenie szefa sztabu MBOP 
nr 017 z 15.06.1989 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia „BARAKUDA", 
s. 1-2.
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Tabela 4

Zestawienie ćwiczeń przeprowadzonych przez szczebel centralny 
i okręgowy z udziałem jednostek WOP w latach 1971-1975

Liczba 
ćwiczeń 
ogółem Jednostki 

ćwiczące

-

Nazwa 
ćwiczenia 

? organi
zator

Ro
dzaj

Liczba sil i środków Ogółem 
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■
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Ogó
łem
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łem 
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..GRA
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■ ii r
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10

1204 113

-)

1407

10

Razem siły i środki nadmorskich BWOP 92 i 96 i 2 996 10533

Odsetek sił i środków nadmorskich BWOI- 47 87 84 81

Ogółem siły i środki WOP 1962 11055 1192 .13017

Źródło: ASG ir Szczecinie. Akta DWOP, sygn. nr 2086. i. 6, Zestawienie ćwiczeń przeprowadzonych 
przez szczebel centralny i okręgowy, u- których brały udział jednostki WOP tv latach 
1971-1975.

Uwaga: komp. - kompleksowe, dow.-sztab. -dowódczo-sztabowe.

O wysiłku jaki w Jatach 70. wkładano w formacji WOP w zakresie 
przygotowania, przeprowadzenia i udziału w ćwiczeniach może świadczyć ilość 
przeprowadzonych ćwiczeń oraz zaangażowane w nich siły i środki. Tylko 
w latach 1971-1975 kadra Dowództwa WOP i podległe jednostki brały udział 
w 16 ćwiczeniach w tym: 7 ćwiczeniach dowódczo-sztabowych i 9 ćwiczeniach 
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kompleksowych. Ćwiczenia te organizowały następujące instytucje szczebla 
centralnego: Szt. Gen. WP. IOT i OW - 9, MSW - 3, DWOP - 3.

W ćwiczeniach tych uczestniczyło łącznie: 1962 oficerów. 11055 podoficerów 
i szeregowych WOP oraz 1192 środki transportu. Najwięcej żołnierzy przeszkolono 
w 3 ćwiczeniach organizowanych przez DWOP, tj.: „ZIEMIA KOSZALIŃSKA-71”, 
„BAŁTYK-73” i „BIESZCZADY-74”. Podczas tych ćwiczeń przeszkolono 
1173 oficerów oraz 9233 podoficerów i szeregowych.

Ze szczebla centralnego zorganizowano w tym czasie 32 ćwiczenia (100%), 
a w tej liczbie 19 ćwiczeń (59%) objęło nadmorskie BWOP (Pomorska BWOP - 6. 
Bałtycka BWOP - 6, Kaszubska BWOP - 7).

Oprócz ćwiczeń centralnych, corocznie w każdej brygadzie i oddziale 
formacji WOP, przeprowadzano ćwiczenia batalionowe i kompanijne. Średnio 
rocznie uczestniczyło w nich 4-6 tys. żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 
i żołnierzy rezerwy. Ćwiczenia taktyczne i taktyczno-graniczne prowadzono 
również podczas każdej inspekcji i kontroli kompleksowej z zakresu organizacji 
ochrony granicy i szkolenia".

"i’ 'I*

Podsumowując dotychczasowe ustalenia dotyczące udziału jednostek 
ochraniających granicę morską w ćwiczeniach na Wybrzeżu można wyciągnąć 
następujące wnioski:

- Wybrzeże, będące częścią terytorium powojennej Polski, ze względu 
na uwarunkowania geopolityczne, stanowiło znaczący obszar w rozważaniach 
jakie prowadzono w sferze dotyczącej bezpieczeństwa państwa;

- Wdrażane programy dotyczące rozwoju nadmorskich BWOP i MBOP 
w latach 1965-1991 oraz ówczesna morska myśl wojskowa stanowiły 
odpowiedź na zmieniającą się sytuację międzynarodową, z uwzględnieniem 
potrzeb doktryny obronnej UW, która nawiązywała do doświadczeń 
uzyskanych podczas kryzysu kubańskiego i „doktryny Breżniewa”;

- Nadmorskie BWOP funkcjonujące do lat 90. w strukturze resortu 
spraw wewnętrznych oraz MBOP działająca w ramach MW stanowiły 
w latach 1965-1991 istotny fragment systemu obrony polskiego Wybrzeża;

- Udział żołnierzy i sprzętu w ćwiczeniach pozwalał na uzyskanie 
praktycznych doświadczeń przez personel w nich uczestniczący, 
a wypracowane podczas nich wnioski wdrażano w organizacji codziennej 
służby w ochronie granicy morskiej.

*2 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2086. t. 6, Opracowanie zbiorowe zespotu oficerów 
DWOP z 31.12.1975 r„ s. 36; oraz Informacja o działalności Wojsk Ochrony Pogranicza 
w latach 1971-1975 (opracowanie DWOP - odpis w zbiorach autora), s. 39.
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Kmdr por. w st. spocz. Marek WIEWIÓRKOWSKI

WSPOMNIENIA ZE SŁUŻBY 
W MARYNARCE WOJENNEJ

SŁUŻBA, STUDIA, ŻYCIE I SPORT

- Pobudka! Pobudka! Wstać!

Donośny głos podoficera dyżurnego zakończył pierwszą noc w obozie 
zgrupowania szkolenia unitarnego kandydatów do Wyższej Szkoły 

Marynarki Wojennej. W pamięci miałem jeszcze poprzednią noc spędzoną 
w eszelonie złożonym z bydlęcych wagonów, który częściej stał na kolejnych 
stacjach niż jechał, przemierzając mozolnie i nieśpiesznie trasę z Gdyni do 
Słupska. Chłód nocy odczuwałem wtedy zwłaszcza na ostrzyżonej na krótko 
głowie, pozbawionej długowłosej fryzury zaraz po przyjęciu polowego drelicha 
i wojskowych butów, gdy cywilne ciuchy tylko co powędrowały do depozytu. 
Podróż trwała niemal dobę. Gdy pociąg dotarł w końcu do Słupska, z nisko 
ścielących się na niebie chmur siąpił przenikliwy deszcz. Taka pogoda nie 
stanowiła żadnej przeszkody. Nasi dowódcy zdawali się być nieprzemakalni. 
W miarę sprawnie uformowali z powierzonego im zielonego materiału liczący 
128 ludzi, długi, dwójkowy szyk, który ruszył ze stacji towarowej drogą 
wypadową na Bytów, przy której w odległości trzech kilometrów od granicy 
miasta usytuowano nasz obóz. Każdy dźwigał, oprócz przydzielonego automatu 
typu Kbk AK, ładownicy, maski, hełmu i saperki, jeszcze worek marynarski 
z zapasem bielizny na zmianę, zimową kurtką połową - panterką, manierką, 
menażką, przybornikiem, pastą do butów i szczotkami do nadawania butom 
błysku, ręcznikami, mydłem, pastą do zębów oraz szczotkami do utrzymania na 
należnym poziomie higieny osobistej. Każdy otrzymał także przybory do szycia 
w postaci kompletu igieł i nici w trzech kolorach: zielonym, czarnym i białym. 
Mieliśmy za czas jakiś w końcu stać się pododdziałem Marynarki Wojennej.

W połowie drogi, ten długi, dwójkowy wąż został zatrzymany, by 
dokonać podziału na plutony i drużyny. Jedynym kryterium podziału był 
wzrost. Utworzono osiem drużyn wchodzących w skład dwóch plutonów. 
Znalazłem się w 6. drużynie, której dowódcą został mat pchor. Marek Dalka. 
Na dowódcę 2. plutonu, w którego skład wchodziła moja drużyna, wyznaczono 
bsmt pchor. Zbigniewa Andruloniwa.

Teraz dowódcy drużyn stali przed namiotami i po ogłoszeniu obowiązującego 
ubioru, którym były granatowe spodenki sportowe, w zdecydowany sposób 
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zalecali pośpiech. Po odliczeniu naszej czternastki drużyną szósta, podobnie jak 
pozostałe, zajęła swe miejsce na łączce tuż przy obozie, gdzie na usypanym 
wzgórku stał dowódca plutonu. Kiedy dołączyły ostatnie drużyny, niezwłocznie 
rozpoczął pokaz kolejnych figur do ćwiczenia gimnastycznego na 16 temp. 
Wszyscy mieli wykonywać kolejne wymachy kończyn, skłony i wyprosty, 
przykucnięcia i podskoki powodujące naprężenia i rozluźnienia chyba wszystkich 
mięśni.

Prawidłowość wykonywania ćwiczeń nadzorowali dowódcy drużyn, 
którzy interweniowali energicznie w razie zauważonej nieprawidłowości, lub 
niesumienności w wykonywaniu ćwiczenia. Ta nagła zmiana trybu życia była 
dla wszystkich kandydatów dużym obciążeniem, zarówno fizycznym jak 
i psychicznym.

Jakkolwiek każdy spodziewał się tego, czego należało się spodziewać, 
to jednak co raz był zaskakiwany realiami wojskowej rzeczywistości. Program 
zajęć szkolenia unitarnego był bogaty i ambitny. Obejmował przedmioty 
z różnorodnych dziedzin. Przede wszystkim była musztra i musztra bojowa. 
Następnie strzelanie z różnych rodzajów broni. Na poligonie poznawaliśmy 
zasady walki i ćwiczyliśmy do upadłego atak drużyną i plutonem, a także walkę 
w obronie. Sam Bóg chyba wie ile wtedy, pod upalnym słońcem lub 
w przenikającym do ostatniej nitki deszczu, wykopaliśmy okopów w gliniastym 
gruncie zdziczałych pól słupskiego poligonu. Nauczono nas podstawowych 
elementów walki wręcz. Były marsze na azymut i nocne alarmy z wymarszem 
w rejon zapasowy. No i te nudne zajęcia z regulaminów. Trzeba było pamiętać 
o solidnym czyszczeniu broni. Przy panującej wilgoci znajdujące się na stojakach 
w naszych namiotach Kbk AK rdzewiały szybko. Trzeba było natychmiast 
po czyszczeniu przesmarować wszystkie części.

Zwracano szczególną uwagę na dokładność wykonywania takich obowiązków 
jak ścielenie pryczy, utrzymanie czystości obuwia i jego regularne pastowanie. 
Codziennie sprawdzano utrzymanie rzeczy osobistych w porządku. Wszystko to 
budowało obraz osobowości i charakteru szkolonych, który powstawał stopniowo 
w regularnych opiniach sporządzanych przez bezpośrednich przełożonych. 
Niedbalstwo, brak sumienności, czy lekceważenie wymagań traktowane były 
jako naruszenie porządków i regulaminów. Groziły za to surowe kary.

Byliśmy wszyscy chronicznie niewyspani. Każdy z nas postępował 
w myśl zasady „Śpij kiedy możesz, bo nie zawsze będziesz mógł”. Zdarzyło się 
kiedyś, że podczas zajęć z budowy broni strzeleckiej nagle wstałem i zacząłem 
się oddalać w kierunku najbliższej kępy drzew. Na to prowadzący zajęcia bsmt. 
pchor. Andruloniw krzyknął za inną donośnie. - Dokąd to idziecie bez pozwolenia, 
kandydacie Wiewióra?! - Idę zamknąć drzwi, tak jak obywatel bosmat polecił - 
odpowiedziałem z pozoru przytomnie. Na to wszyscy gruchnęli śmiechem, a ja - 
ocknąłem się ze snu.

Po upływie kilku dni pojawili się w naszym obozie oficerowie z Cyklu WF. 
Była to rutynowa wizyta, która miała na celu dokonanie oceny stanu fizycznego 
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i kondycji kolejnego rocznika kandydatów. Testy fizyczne i zajęcia z kandydatami 
do WSMW prowadzili: kmdr por. Kalinowski i kpt. Kokot. Drużyna za drużyną 
przechodziła przez stanowiska z przyrządami służącymi do wyciskania potu 
z obolałych mięśni mężniejących chłopców. Był tam drążek do podciągania się 
i poręcze do wspierania siłą. Na zdeptanej trawie leżały twarde materace do 
ćwiczeń mięśni brzucha i siedemnastokilowe ciężarki z uchwytami do wyrywania 
ich na tempa w ciągu trzech minut. Przyglądając się tym testom można było 
rozróżnić trzy grupy ćwiczących:

- tych, którzy z natury byli silni i obdarzeni sprawnością, co mieli 
zapewnione w genach,

- tych, którzy mając prawidłową budowę i sylwetkę atletyczną, aby je 
zdobyć i utrzymać, musieli jednak systematycznie ćwiczyć,

- oraz tych, którzy dysponując prawidłową budową, nie zdołali do tej 
pory osiągnąć wymaganej siły i sprawności.

Oni zostali objęci specjalnym planem dodatkowych zajęć z WF, co miało 
dać szansę usunięcia niedostatków oraz wyrównania w stosunkowo krótkim 
czasie ich sprawności i kondycji fizycznej do odpowiednio wysokiego poziomu.

Kapitan Kokot, po wykonaniu przeze mnie przewidzianych testów, 
odfajkował moje nazwisko na liście i przyglądając się mi z uśmiechem starego 
kawalarza powiedział:
- Ty Marek, masz dobrą sylwetkę i jak sądzę dużą pojemność płuc, co daje 
możliwość osiągania dobrych, lub nawet bardzo dobrych wyników w sportowych 
dyscyplinach wymagających wytrzymałości i wytrwałości. Ale może tak być 
jedynie wtedy i pod warunkiem, że narzucisz sobie program niezbędnych 
ćwiczeń wykonywanych sumiennie i systematycznie. Chyba też nie palisz, co?
- Nie palę i nie paliłem dotąd wcale - odpowiedziałem zaskoczony nieco tymi 
uwagami.
- No, to tak trzymać ! - Gestem dłoni przywołał kolejnego kandydata.

Słowa te utkwiły w mej pamięci i chyba wpłynęły na to, jak potoczyło się 
moje dalsze życie. Odtąd angażowałem się mocno i w pełni w zajęcia WF. 
Podobnie było z zaprawą poranną. Zdarzyło się kilka razy, że usłyszałem 
za plecami głośny komentarz: - Puśćcie wariata, niech se polata. Z czasem 
takich wariatów zebrała się spora grupka. To byli ci, którzy doszli do wniosku, 
że po prostu szkoda marnować czas, który poświęcić można i należy budowie 
tężyzny fizycznej. Nie traciliśmy okazji do osiągnięcia tego, czego tak nam było 
potrzeba. Jeśli na początku z trudem znosiliśmy narzucony wysiłek i psychiczne 
obciążenie, to po jakichś dwóch tygodniach okazało się, że nie jest tak źle, 
a potem już tryb życia, postępowanie oparte na regulaminach, dyspozycyjność 
w każdej chwili dnia i nocy stały się normą.

Czas zaczął przelatywać jak woda między palcami. Miernikami jego 
upływu stały się przerwy na posiłki. Kuchnia połowa nie dawała możliwości 
gotowania wymyślnych potraw. Były one takie, jakich w tych warunkach 
można było oczekiwać. Proste i zwyczajne. Jadło się z menażki, piło z manierki.
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Po kilku godzinach na poligonie smakowało wszystko. W trakcie śniadania 
potrafdiśmy „wmachnąć” po dziesięć skibek chleba, a niektórzy jeszcze pozostałe 
piętki upychali po kieszeniach, by czymś odgonić głód, który przychodził nieraz 
dużo wcześniej niż pora obiadowa.

W obozowym zwyczaju było, że poszczególne plutony lub cała nasza 
kompania wyruszała na ćwiczenia i powracała z poligonu ze śpiewem. Repertuar 
nie był zbyt bogaty, za to charakter piosenek był dość oryginalny. W pamięci 
naszej pozostawały najszybciej i najchętniej piosenki w stylu ludowym. 
Urzekała nas ich zarozumiała naiwność, przesadna uczuciowość, wreszcie pełna 
życiowej prawdy i przekory treść. Dlatego najszybciej wpadały w ucho i dały 
się łatwo zapamiętać. Ich kolporterami byli często koledzy, którzy przybyli 
wytypowani z jednostek Wojska Polskiego. Mieli oni, w odróżnieniu od nas, 
stopnie wojskowe i zwani byli kapralami.

Bodajże mat Filipowicz, przybyły z jednostki Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach, nauczył nas piosenki śpiewanej potem często i chętnie, która 
szła w rytmie marsza, powtarzana w zwrotce od czoła za zapiewajłą, tak jakoś:

Mówią, że na lądzie morowe jest życie, ale to nieprawda jest!
Bo każda dziewczyna marynarza wspomina, cywila nie kocha, nie. 2x 
Morowych chłopaków Marynarka zabrała, nie było kogo kochać, nie.
Bo sami garbaci, kulawi, smarkaci, na lądzie pozostali się... 2x

Co ciekawe, do zachowania większego umiaru w autoreklamie nie skłaniało 
nawet to, że nad umorusanym na poligonie i zmachanym pododdziałem 
powracającym po wyciskających ostatnie poty ćwiczeniach unosił się rój 
krowich much, które cięły bezlitośnie i bezkarnie kolejnych potencjalnych, 
morowych obrońców morskich granic.

Obóz zakończył się po pięciu tygodniach. Po powrocie z niego wszyscy 
byliśmy nie tylko opaleni na brąz, ale odmienieni wewnętrznie. Zawarliśmy 
nowe przyjaźnie. Poznaliśmy też nowe granice naszych możliwości.

Wielu z nas cieszyło się z okazji wyprawy „Gryfem”. ORP „Gryf’ wybierał 
się na Morze Północne, przez Kanał Kiloński, wzdłuż wschodnich wybrzeży 
Wielkiej Brytanii, dalej były Wyspy Szetlandzkie, Orkady i Wyspy Owcze. 
Tam, idąc dalej w kierunku północno-wschodnim zbliżyliśmy się do wybrzeża 
Norwegii, po czym nastąpił zwrot na kurs południowo-zachodni i powrót przez 
Sundy na Bałtyk i do Gdyni. Zwykły ślepy rejs kandydacki, bez zawijania 
do jakiegoś portu.

Ten okręt szkolny Marynarki Wojennej był poniemieckim transportowcem. 
Zwał się wcześniej „Irenę Oldendorf ’, potem, w latach pięćdziesiątych „Zetempowiec”. 
Miał typową siłownię z silnikiem parowym Burmeister & Wain z kotłami, które 
w sumie miały sześć palenisk, wymagających ciągłego szuflowania węgla. Tam 
kandydaci na Wydział Techniczny WSMW przechodzili egzaminy 
wytrzymałości swego mocnego przekonania o słuszności wyboru deklarowanej 
specjalności morskiej. Trafianie długą szuflą do każdej z płomienie, to z prawej. 
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to znów z lewej ręki, w taki sposób, by węgiel układał się w nich równomiernie 
na całej ich długości, graniczyło z popisem cyrkowym. Wszelkie odstępstwa 
od zasad ściśle określonych przez starszego mechanika, zwanego w Marynarce 
dowódcą działu VI, były przez niego surowo napiętnowane, co niejednokrotnie 
słychać było aż na pokładzie. Tak być musiało i już. Przyszli podchorążowie 
Wydziału Technicznego od samego początku lekko mieć nie mogli. Można ich 
było po kilku dniach łatwo rozpoznać po tym, że wszyscy mieli węglową hennę 
na powiekach. Ten węglowy pył trwał tam przez jakiś czas, mimo obowiązkowej 
kąpieli po każdej wachcie. Był po prostu niezmywalny.

Wrześniowa aura zapewniła nam dostatek morskich przeżyć. Większość 
podróży ubiegła w sztormowej pogodzie. W czasie długich dni i nocy, gdy okręt 
tańczył zapamiętale swój charakterystyczny taniec w rytmie i stylu narzuconym 
przez nadchodzące od dziobu kolejne i niekończące się, znaczone bielejącą 
z dali pianą grzyw wielometrowe fale, chyba każdy przeżywał lekcje szacunku 
i pokory dla wodnego żywiołu. Wielu zmuszonych było do złożenia naturalnej 
daniny w hołdzie Neptunowi. Załoga każdego ranka, po zaprawie, która polegała 
na pokonywaniu w tempie trasy wyznaczonej na pokładzie, poprzedzonej 
rozgrzewką gimnastyczną, ścieliła swe koję i przygotowywała pomieszczenie 
do śniadania. Po ścieleniu koi, śniadaniu i sprzątnięciu, pomieszczenia A i B 
przygotowywano do zajęć prowadzonych przez oficerów WSMW z przedmiotów 
dotyczących problematyki służby okrętowej.

Najczęściej były to zajęcia z regulaminów, obsługi urządzeń okrętowych, 
urządzeń nawigacyjnych, a nieraz także z problematyki medycznej, przy czym 
koncentrowano się na zagadnieniach zachowania higieny oraz zagrożeniach 
zakażenia chorobami wenerycznymi. Zajęcia odbywały się na pomieszczeniu A, 
które było adaptowaną ładownią dziobową, z żelaznymi kojami w trzech 
kondygnacjach, które zajmowali koledzy z Wydziału Dowódczego.

Podobne, chociaż nieco mniejsze pomieszczenie B, będące niegdyś ładownią 
rufową, zajmowali przyszli mechanicy. Podczas gdy nasz okręt pokonywał 
wzburzone morze pracując ciężko na fali, te piętrowe koję reagowały na 
przeciążenia i wydawały z siebie potępieńcze zgrzyty, trzeszcząc zgodnym 
chórem, co mogło z początku niepokoić, ale w końcu nawet już nie 
przeszkadzało we śnie. Ten sen bywał często przerywany nocnymi alarmami. 
Przerabiano wtedy rozkłady: pożar na okręcie, człowiek za burtą i opuszczanie 
okrętu. Zgodnie z rozkładami bojowymi na okrętach wojennych każdy członek 
załogi miał ściśle określony zakres obowiązków. Z niego wynikały konkretne 
zadania i czynności do wykonania, które zapisane były w książeczce numeru 
bojowego. Każdy „numer bojowy” to żywy członek załogi, który tę książeczkę 
stale nosił w kieszonce drelichu na lewej piersi, nad którą łatka z owym 
numerem była przyszyta. Treści w niej zapisane „numer bojowy” znać musiał 
na pamięć. Z samych cyfr numeru bojowego można było dowiedzieć się 
o specjalności i pełnionych funkcjach. Poza tym określał on, do której wachty 
dany specjalista należy i na której burcie znajduje się jego koją. Na samym 
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końcu książeczki zawarta była informacja, jaki inny numer bojowy ma go 
zastępować, gdy zginie lub zostanie ciężko ranny. To wszystko zorganizowane 
było zgodnie z Regulaminem Służby Okrętowej (RSO).

W trakcie rejsu kandydackiego przyszli podchorążowie zapoznawani byli 
nie. tylko z obsługą poszczególnych urządzeń okrętowych i przyrządów. 
Od momentu zaokrętowania poznawali także zwyczaje panujące na pokładzie 
i ceremoniał morski. Widzieli i słyszeli, jak witany jest wchodzący po trapie na 
pokład każdy oficer, jak salutuje on banderę zwróciwszy się ku rufie, jak wtedy 
wykonuje świst trapowy pełniący służbę marynarz. Gdy okręt stał jeszcze w porcie, 
cały stan osobowy uczestniczył w zbiórce do podniesienia bandery o godzinie 
ósmej i potem, pod wieczór, w zbiórce do opuszczenia bandery o zachodzie 
słońca. Będąc w morzu okręt bandery nie opuszczał. Wyjątkiem od tej zasady 
bywał moment chwilowego skłonienia bandery na poluzowanej flaglince 
w odpowiedzi na oddanie honorów przez statek handlowy lub jacht, który zgodnie 
z ceremoniałem, opuszcza swą banderę, gdy zbliża się do wojennego okrętu.

ORP ,. Gryf’, jak na okręt wojenny przystało, miał dwa morskie działa 
o kalibrze 85 mm. Jedno patrzyło dumnie przed dziób, drugie spoglądało skromniej 
za rufę. Przekleństwem dla odbywających praktyki pokładowców była praca 
w magazynie amunicji artyleryjskiej. Naboje miały ponad metr długości, 
odpowiednio dużą wagę i wymagały podobno okresowego ich przekonserwowania. 
Magazyn mieścił się w skrajniku dziobowym. Miejsce to w warunkach złej 
pogody, z zamkniętymi wywietrznikami, szybko wypełniał fetor z sąsiadującego 
z nim pomieszczenia toalet załogi. Niejeden z pracujących tam wyskakiwał 
wówczas jak z procy, by oddać hołd Neptunowi, wychylając się za burtę. Tam 
było najbliżej. Do pomieszczenia z rzędem boksów przypominających te dla 
ścigających się ogierów, prowadził ciężki właz zamykany na trzy rygle.

Gdy pokład tańczył pod nogami, a dziób unosił się stromo, by zaraz 
opaść gwałtownie kilka metrów w dół, niewielu było w stanie wytrzymać tam 
dłuższy czas. Determinacji niektórych nie była w stanie powstrzymać nawet 
poparta ciężkimi przekleństwami argumentacja bosmana, który w trosce o czystość 
nawietrznej burty okrętu RP, stał wytrwale przy otwartym przez siebie włazie, 
zastawiając jednocześnie swym ciałem - niczym Rejtan dostęp do relingu 
i kierował pobladłych okrzykiem: - Na zawietrzną)

Zawory zaburtowe systemu sanitarnego nie trzymały szczelności, co 
w sztormie powodowało, że powietrze popychane pospiesznie ku górze w rurach 
kanalizacyjnych zapowiadało szybkie nadejście gejzera wody z wkładką. Uprzedzony 
wcześniej przez doświadczonych tym zjawiskiem kolegów użytkownik, trzymając 
się krzepko za solidny uchwyt, wykonywał tam gwałtowne ruchy przypominające 
nieco taniec przy rurze. Wyobraźnia powodowała, że na^et ci niezbyt szybcy 
na zaprawie porannej, tutaj przechodzili samych siebie. Wyobraźnię pobudzały 
zwłaszcza te niepokojące dźwięki, które dochodziły z dołu, przyprawiając 
o żywsze bicie serca i silne mrowienie na gołych plecach z przyległościami.

206



WSPOMNIENIA ZE SŁUŻBY W MARYNARCE WOJENNEJ

Podobną pogodę mieliśmy w okrężnym rejsie po Bałtyku na pokładzie 
naszej „Iskry”. Była ona szkunerem i powinna chodzić ostro na wiatr, ale nie 
chodziła. Miała stosunkowo duży dryf i nie dało się z tym wiele zrobić. O tym 
osobiście mógł się przekonać każdy z przyszłych adeptów morskiego rzemiosła 
podczas swej wachty na sterze. Wachta taka dawała możliwość sterowania 
żaglowcem, co było powodem do niezwykłej satysfakcji dla każdego przeżywającego 
morską przygodę młodzieńca.

Na „Iskrze” zawsze do służbowego stroju i wyposażenia należały pasy 
bezpieczeństwa, które raczej przypominały uprząż, bowiem były to raczej 
szelki z pasem, do których zamocowane były zakończone karabińczykami dwie 
długie na pół metra linki, mające zabezpieczać pracę na wysokości. Każdy 
wachtowy, wykonujący nakazane zadanie na wysokości obowiązany był 
wczepić się w stały element takięlunku, którym była najczęściej life - lina. 
Wachta przed objęciem obowiązków była sprawdzana w zakresie znajomości 
zasad bezpieczeństwa i sprawności wyposażenia, zwłaszcza zatrzasków 
w karabińczykach.

Wachtę na pokładzie ..Iskry” pełniło się „na oku”, gdzie stojąc na baku 
lub siedząc na grubym trzonie bukszprytu, należało obserwować sektory 
dziobowe do trawersów burty nawietrznej i zawietrznej oraz zwracać stałą 
uwagę na to, czy palą się widoczne od strony dziobu światła nawigacyjne. O wszelkich 
obiektach, które pojawiały się przed dziobem meldowano natychmiast. O tym, 
że światła „Iskry” palą się, informować należało śpiewnym okrzykiem z dziobu 
ku rufie co pół godziny, gdy wachta na śródokręciu, obserwująca sektory 
burtowe aż do rufy i pełniąca służbę czasu, wybijała „szklanki”. Ów zaśpiew 
z dziobu, nawet gdy nie można było w szumie wiatru i fal dosłyszeć słów, 
wystarczył. Był też prostą informacją, że wachta na dziobie nie śpi. Gdyby 
światło zgasło, meldunek byłby przekazany natychmiast do wachty na śródokręciu 
bez zaśpiewu.

Przełożonym wachty i całego okrętu podczas nieobecności dowódcy 
okrętu na pokładzie był zawsze oficer wachtowy. Miejscem jego służby był 
pokład rufowy, gdzie znajdowała się maszynka sterowa i kompas.

Poznać można go było po wyposażeniu w charakterystyczne i niezbędne 
atrybuty. Według marynarskiego opisu Oficer Wachtowy składał się: z lornetki OW, 
gwizdka OW oraz z Oficera Wachtowego właściwego. Komendy dla wachtowych 
najczęściej wydawane były gwizdkiem. Dlatego też gwizdanie na pokładzie 
okrętu żaglowego, w tym także wojennego, było surowo zabronione.

Na starej „Iskrze” załoga nie posiadała koi. Były hamaki, które na noc 
zawieszano na specjalnych łańcuchach pomiędzy pilersami lub ściankami. 
Oświetleniem nocnym pomieszczenia była niebieska lampa, która umożliwiała 
odnajdowanie w tym śpiącym, dwupiętrowym, huśtającym się miarowo tłoku 
tych, którzy wyznaczeni byli na kolejną wachtę. Owo niebieskie światło 
pozwalało też odnaleźć swe rzeczy i drogę do wyjścia, gdy nocą zagrały 
dzwonki alarmu wzywającego wszystkich na pokład do żagli.
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Barwną postacią i silną osobowością tego okrętu był bosman Nowakowski. 
Miał w swej praktyce morskiej lata wojennej służby na okrętach w Wielkiej 
Brytanii. On to prawdopodobnie byl pierwszym, który nosił do munduru czapkę 
z prostym daszkiem. Czapka ta nierzadko bywała rekwizytem swoistej gry, gdy 
rzucana ze wściekłością o pokład, podkreślała wagę przewinienia i niezadowolenie 
z pracy obsługujących przednie żagle podległych mu podchorążych. Miało to 
mobilizować dziobowy zespół do lepszej, szybszej i wydajniejszej pracy. I tak 
też się najczęściej działo. Po pewnym czasie pod jego sztakslami nie słychać 
było już okraszonych przekleństwami połajanek. Chyba wszystkim żal było 
takiej pięknej czapki. Gdy w niedzielę organizowano dla rozrywki marynarski 
festyn sprawnościowy, to głównie bosman Nowakowski przygotowywał 
i trenował zdolności podwładnych w rzucie kołem ratunkowym, rzutką, w cumowaniu, 
wiązaniu węzłów, szyciu żagli, „szplajsowaniu” i w innych umiejętnościach 
żeglarskich. Był też ekspertem od walki na bomie. Do stałych dyscyplin 
morskich festynów należały mocowania na rękę i przeciąganie liny między 
zespołami poszczególnych wacht. Wszystko to budowało sprawność i siłę. 
Tworzyło też bazę do przyjmowania aktywnej i zdecydowanej postawy, 
umacniało pewność siebie. Po zakończeniu szkolenia unitarnego i po praktykach 
morskich zdaliśmy sobie sprawę z tego, jakiej w tym stosunkowo krótkim 
czasie doznaliśmy przemiany. Byliśmy wszyscy daleko silniejsi i bardziej 
sprawni niż to było przedtem. Zdobyliśmy wiele nowych umiejętności, 
poznaliśmy bliżej morski żywioł, jego piękno i siłę, oswoiliśmy się z nim, ale 
też nabraliśmy dla niego właściwego respektu.

Nie byliśmy przypadkowym zbiorem młodych chłopców. Stając do przysięgi 
wojskowej stanowiliśmy już zbiorowość świadomych swej drogi młodych 
ludzi, którzy wolę wojennomorskiej kariery jako celu w życiu, zweryfikowali. 
Z uwagą obserwowaliśmy starszych kolegów, którzy właśnie powrócili 
z miesięcznego, wrześniowego urlopu. Biła od nich pewność siebie 
i zdecydowanie. Imponowało nam to i w głębi duszy pragnęliśmy być im 
podobni. W odróżnieniu od studentów uczelni cywilnych, podchorążowie 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte nie mieli 
wakacji. Mieli, jedynie teoretycznie, miesiąc urlopu we wrześniu. Jednak 
zaległości w zaliczeniach egzaminów lub ćwiczeń musiały być odrobione 
w ramach urlopu. Miesiące letnie przewidziano na różnego rodzaju praktyki. 
Głównie morskie, na okrętach szkolnych dla młodszych roczników, dla 
starszych - na różnych jednostkach bojowych bazujących w Gdyni, w Helu 
i Świnoujściu. W założeniach dążono do tego, by absolwent wojennomorskiej 
uczelni miał możliwość zapoznania się z różnymi okrętami, by mógł poznać ich 
specyficzne zadania i wymagania w służbie.

Podpisując kontrakt na 15 lat, słuchacz WSMW zobowiązywał się 
do wykonywania zadań jako marynarz służby zasadniczej, a zarazem student 
pretendujący do uzyskania stopnia oficerskiego, by kontynuować służbę 
zawodową. Z tych założeń wynikały rozliczne obowiązki. Podchorążowie 
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musieli być w pełni dyspozycyjni, co oznaczało 4 lata skoszarowania. W kontrakcie 
zawarty był również warunek, że w trakcie studiów słuchacz pozostanie 
w stanie wolnym, bezżennym. Uczelnia była jednym z elementów systemu gotowości 
bojowej Wojska Polskiego, a także miała zadania w garnizonie. Podchorążowie 
byli wyznaczani do pełnienia wart garnizonowych. Uczestniczyli w obchodach 
świąt państwowych, w defiladach w Warszawie i na Wybrzeżu. Wykonywali 
obowiązki gospodarzy podczas wizyt oficjalnych zespołów okrętów zagranicznych. 
Byli wyznaczani programowo do reprezentowania uczelni, Marynarki Wojennej, 
Wojska Polskiego i w przypadkach wizyt zagranicznych w ramach planów 
współpracy i wymiany. Dlatego nieobce im były treści oraz praktyka Protokołu 
Dyplomatycznego. Wszystko to powodowało, że w czasie studiów byli oni 
obciążeni nierzadko po kilkanaście godzin w ciągu doby. W przypadku alarmów 
bojowych były to nawet przeciętnie dwie doby bez przerwy.

Ironią losu było, że po dwóch dniach i nocy marszów, podchorążowie nie 
jeden raz musieli, ale i chcieli, spełniać rolę organizatorów i gospodarzy imprez 
tanecznych dla dziewcząt zaproszonych z zaprzyjaźnionych szkół i uczelni. 
Bywało, że pospiesznie trzeba było odwirować w ręku ociekającą na wieszaku 
koszulę Non iron, popędzić biegiem w wilgotnej, pachnącej proszkiem 1X1, ale 
już w zaciśniętym na jej kołnierzyku krawacie do uczelnianej kawiarni, powitać 
zaproszone osoby, przeprosić za spóźnienie i zapewnić gotowość podchorążackiego 
zespołu muzycznego do rozpoczęcia planowanej zabawy. By nie dać plamy. 
Aby impreza była udana i dobra sława niezagrożona. Zwykle wtedy, po lakonicznej 
informacji o przyczynie zaistniałego na wstępie zamieszania podanej przez 
mikrofon, nie zdarzało się już więcej wspominać o długim marszu ani narzekać 
na zmęczenie. Następnego dnia i potem wielu kolegów stwierdzało, że taniec 
pomógł, a po kilkudziesięciokilometrowym marszu nogi nie bolały i żadnych 
zakwasów nie było. Niektóre mniej zorientowane dziewczęta, spoglądając na 
wpięte w klapki kołnierza oznaki uczelni, pytały w tańcu, co dokładnie 
oznaczają literki skrótu WSMW? Na takie pytanie liczni koledzy mieli gotową, 
choć nieco szokującą odpowiedź;
- To po prostu Wiedza, Siła, Miłość, Wódka!

Mówili to o „wuesce” z poważnym wyrazem twarzy, tak jakby wyjaśniali 
znaczenie literek na harcerskiej lilijce: Odwaga, Nauka, Cnota. Jak by nie 
patrzeć, to wyjaśnienie w dużym stopniu znajdowało odbicie w rzeczywistości. 
O wiedzę starano się pilnując, by utrzymywać wysokie wskaźniki zaliczeń, bo 
od lego zależały przepustki na ląd. Tak się zawsze mówiło. Za murami WSMW 
był ląd. Gdy przepustek nie było, można było sobie popatrzeć przez okna 
w umywalni jak tam, niedaleko w Gdyni, po oświetlonych jarzeniówkami 
ulicach chodzą normalni ludzie... O siłę zadbano w programie zajęć WF 
poprzez wysokie wymagania zaliczeniowe, choć właściwie sama ilość prac 
porządkowych wykonywanych systematycznie wystarczała, by utrzymać niezłą 
kondycję. Regularnie sprzątane były nie tylko sale mieszkalne, zwane przez 
niektórych izbami żołnierskimi, ale też tak zwane rejony, na które podzielono 
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całą uczelnię. Intensywne wiórkowanie parkietów groziło, w naszym przekonaniu, 
doskrobaniem się w końcu do niższego piętra. Gotowość do spełniania się 
w sferze uczuć była powszechna i mocna. Nie pamiętam by kiedyś nie dopisała 
frekwencja zapraszanych na Oksywie urodziwych dziewczyn. Było tak, 
pomimo że na podchorążych przychodziło im zwykle zaczekać - oni musieli 
czekać na przepustki. Bywało, że ich nie otrzymywali i w rozterce wychodzili 
przez dziurę w ogrodzeniu, na lewiznę. Ponoć, w celu obniżenia skłonności 
do naruszeń dyscypliny z przyczyny dziewczyny, podawano w wojsku kawę 
z bromem. Wyraźnych efektów działania tej substancji zauważyć się wtedy nie 
udawało. (Wydaje się, że teraz, po latach, chyba zaczyna w końcu działać...?)

Wódka pojawia się we wspomnieniach dość często, choć jej nadużywanie 
było marginalne. Był to czas wspaniałych prywatek organizowanych w mieszkaniach, 
gdzie, mimo ciasnoty, istniały wystarczające warunki do dobrej zabawy. Choć 
nieraz wynikały z tego straty. Kiedyś, podczas prywatki urządzanej u nas 
w Sopocie. Romek Wójcik dla kawału zamknął część towarzystwa w kuchni. 
Przesadził nieco i przekręciwszy klucz w zamku około pięciu razy, nie miał już 
problemu z wyjęciem z zamka reszty tego klucza. Powstał za to kłopot 
z otwarciem drzwi kuchennych i uwolnieniem zamkniętych za nimi koleżanek 
i kolegów. Nie stanowiło to większego problemu dla Jurka Chłopeckiego, który 
miał doświadczenie z gry w drużynie rugby. Dla pewności jeszcze zapytał 
mamę, czy ma te drzwi zaraz otworzyć? Potwierdziła to życzenie i w chwilę 
potem mogłti podziwiać względną elastyczność drewna (które ugięło się i nie 
pękło, gdy drzwi z wysuniętym językiem zamka otwarły się uderzone barkiem) 
w stosunku do ściany działowej, która się nie ugięła. Za to pękła...

W dobrym towarzystwie nie nadużywało się alkoholu, chodziło o coś 
innego. Wśród kolegów z WSMW znalazło się wielu, którzy zawarli bliższe 
znajomości z koleżankami mojej siostry Kasi. Mogły się do tego przyczynić 
udane prywatki, ale też fakt, że Liceum Ogólnokształcące Nr 3, do którego 
uczęszczała, znajdowało się w Gdyni. Jednym z kolegów z WSMW, z którym 
Kasia sympatyzowała, był Marek Soroka. Marek był znany i popularny dzięki 
temu, że posiadał niezwykłe zdolności plastyczne, które rozwinął w Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, jeszcze przed rozpoczęciem studiów 
w WSMW. Udzielał się przy projektowaniu i wykonywaniu wystroju sal 
balowych w czasie karnawału i na Sylwestra. Aranżacje cechował rozmach, 
odważna kolorystyka i duża doza humoru. Założył uczelniany kabaret „Ość”, 
a także pismo podchorążych „Porywy”. Grał na gitarze. Chrapliwym głosem 
śpiewał ballady Okudżawy i Wysockiego. Znał też wiele z popularnych wśród 
osadzonych w obozach pracy, choć zapewne zakazanych w Związku Radzieckim 
pieśni „bałotnych”, które śpiewał bez skrępowania i obaw. Naturalnie znalazło 
się wielu, którzy słowa szybko zapamiętali i wraz z nim owe, często też 
niecenzuralne teksty nucili. Nie wykonywało się jeszcze wtedy morskich szant. 
Ale w węższym gronie śpiewaliśmy piosenki marynarskie. Niektóre z nich, 
zwłaszcza te z dramatycznymi tekstami, wchodziły do repertuaru naszego 
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kabaretu i w ten sposób trafiały do szerszego audytorium. Potem niejedna z nich 
brzmiała w zbiorowym śpiewie zaintonowana spontanicznie podczas naszych 
zabaw lub rajdów. Przypominam sobie jedną z takich piosenek. W rytmie tanga 
przedstawiała zdarzenie, jakie przeżył z pewnością niejeden marynarz:
Jakaś głupia, piosnka temu winna, że miłość marynarska jest niestała.
W każdym porcie jest dziewczyna inna... Nieprawda! Ja wam zaraz przykład dam. 
Tyle lat się ciągle w jednej kocham, a ona biuralistka w firmie Hartwig. 
Niewierna jest, i to mnie martwi. Lekce sobie waży miłość mą.
Gdy wróciłem z. rejsu była zima. W progu dziecię wita mnie i płacze.
Przez, łzy mówi: Tata! Mamy ni ma. Poszła z jakimś panem, nie wiem gdzie.
Że mnie krew od. razu nie zalała, to dlatego, że. mi było żal, dzieciny co zaśpiewała... 
Razem ze swym tatą patrząc w dal. .
Bądź człowiekiem Helka, wiesz jak jest. Mowa, trawa, miłość, kwiaty...
Niech ja skonam, mam już taki gest, że rozstanę się z. tym światem. 
Jeśli nie chcesz kochać mnie, Zazulo, takie życie dyrdymałę wręcz. 
Kwiatki mnie otulą. A masz! Powie ci nad. grobem grabarz.
Nie chciałaś go kochać - teraz cierp i klęcz!

Marek miał także zdolności aktorskie. Znakomicie wykonywał pełne 
humoru skecze rosyjskie i żydowskie. Potrafił też przedstawiać komiczną 
pantomimę. Niestety, w trakcie jednego z takich przedstawień zdarzył się 
wypadek. Marek odgrywał rolę naprawiacza telewizorów, który przybył do 
mieszkania klientki, by zająć się jej odbiornikiem. Świetnie oddał skuteczną 
obronę przed pieskiem właścicielki, atakującym co chwilę nogawkę jego 
spodni, także charakterystyczne czynności przy naprawie, bez lustra, miny 
prezentowane pani domu i dyskretne kopniaki serwowane pieskowi podczas jej 
nieobecności w pokoju. Ale w momencie gdy fachowiec został porażony 
prądem, Marek, stojąc pod żyrandolem w naszym pokoju stołowym, wykonał 
gwałtowny wyrzut rąk, zahaczając o klosz jednej z żarówek. Słabo dokręcona 
lampa uwolniła odnóg pająka podtrzymującego żarówki i wszystko na raz 
zaczęło się na niego sypać. Marek, sparaliżowany tym zdarzeniem, zdołał 
pochwycić tylko jeden klosz. Reszta potłukła się. Już nie pamiętam czy sprawa 
miała dalszy ciąg. Nie wiem też czy miała ona wpływ na to, że Marek już 
więcej nie pojawił się w naszym domu. Nie poruszałem potem tego tematu 
w rozmowach z nim ani też z Kasią. Ostatecznie nie został moim szwagrem.

Spotkania w dobranym towarzystwie przynosiły pozytywne efekty. 
Znajdowało to odbicie w dążeniu do rozwoju intelektualnego, osiągania 
swobody myśli i w podnoszeniu poziomu wiedzy ogólnej. Wspólne przeżycia, 
rozmowy i dyskusje w szerszym gronie tworzyły wzory postępowania 
i kształtowały przyjmowane poglądy. Wszystko to miało wpływ na nasze obycie 
w sferze kultury. To wtedy rzeczywiście działało. Bywały jednak wynikłe 
z nadużycia alkoholu sytuacje żałosne i wręcz niebezpieczne. Do tych żałosnych 
należały na pewno nocne popisy wokalne jednego z naszych kaprali. Włodzio 
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Kołodziejczak, bo o niego tu chodzi, miał w zwyczaju nadużywać. Bywał 
wówczas „high life”, a nawet „bon tonę”, co w istocie było niczym innym jak 
prostacką bufonadą. On to bez skrępowania, powracając w środku nocy 
„z lądu” potrafił obudzić cały kurs, drąc się na pełny głos tak, by wszyscy 
słyszeli i wiedzieli, że lubi i zna piosenki z repertuaru Kiepury, zwłaszcza 
„Brunetki, blondynki...” lub „Ninon, ach uśmiechnij się...”

Włodzio odgrywał na naszym kursie rolę antybohatera i antywzoru. Jego 
przykład nie znajdował naśladowcy. W końcu, będąc kolejny raz pod wpływem 
alkoholu wywołał awanturę z oficerem dyżurnym, w wyniku czego został 
zwolniony dyscyplinarnie z uczelni i kontakt z nim urwał się.

Sytuacje niebezpieczne powstawały zwłaszcza gdy alkohol powodował 
agresję. Stało się kiedyś, późną wiosną, że Adaś Lelontko powrócił z imprezy 
w knajpie „Cafe Paradis” na Górnym Oksywiu niesymetryczny. Twarz jego 
była opuchnięta zwłaszcza z lewej strony tak, że oka prawie nie było widać. 
Oberwał porządnie walcząc podobno z wieloma przeciwnikami. O co tam 
poszło i jak udało się Adamowi powrócić o własnych siłach, już się nie 
dowiemy.

Lelek miał skłonność do wplątywania się w niebezpieczne sytuacje. 
Pociągało go szemrane towarzystwo, które tym razem miał przeciwko sobie. 
Tam, w Cafe, na wszelki wypadek stoliki i stołki przy nich były wbetonowane 
w płytę podłogi. Całe szczęście... Lelek, który tego wieczora nadawał się do 
natychmiastowego przyjęcia przez lekarza dyżurnego w pogotowiu lub najlepiej 
do szpitala, pałał chęcią odwetu i organizował w tym celu silną grupę. Odwet 
był konieczny. Nie dało się tego powstrzymać. Trzeba było się przyłączyć.

Ekspedycja karna wyszła poza teren szkoły przez płot, z mocnym 
postanowieniem wy maglowania całego towarzystwa oksywskiej mordowni. 
To, co udało się osiągnąć jako samoograniczenie, z czym zgodzili się w końcu 
wszyscy uczestnicy koleżeńskiej wyprawy, była rezygnacja z ostrych lub 
ciężkich przedmiotów, którymi można by ranić lub nawet niechcący zabić 
w bojowym zapale jakiegoś przeciwnika. Postanowiono wtargnąć do lokalu 
brutalnie, wyrwać telefon i nie dać ujść nikomu. Ale gdy zbliżyliśmy się do 
celu, ujrzeliśmy, że wszyscy wyszli na zewnątrz, by potańczyć na kręgu lastriko 
od strony radiostacji, czyli od tej strony, skąd nadeszliśmy. Panujące wokół 
ciemności rozpraszało światło jedynej tam, zamocowanej do muru lampy. 
Każdy z nas miał pas marynarski owinięty na prawej pięści z mosiężną klamrą 
na wierzchu. Podwinięte rękawy drelichów zasłaniały paski rocznika. Odpięte 
były też pagony.

Lelek podszedł szybkim krokiem do dobrze zapamiętanego napastnika 
i wyrżnął go z marszu w szczękę. Natura obdarzyła Adama ciosem o sile pioruna. 
Trafiony padł mu u stóp. Na ten znak nasza tyraliera zamknęła się szybko 
i ciasno wokół wrogiej ferajny. Zaczął się formalny łomot. Cele były podzielone 
jak na polowaniu. Opór jaki stawiali niedawni napastnicy, był słaby. Tak duże 
było zaskoczenie, że właściwie w przeciągu kilku chwil nie było tam już 
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zdolnych do walki przeciwników... Kilka dziewczyn zaskakująco skutecznie nie 
pozwoliło swym partnerom włączyć się do walki i ci nie mogli pomóc kolegom. 
Dwaj lub trzej w ten sposób uniknęli w ogóle uderzenia. Szybko okazało się, 
że już nikt nie stwarzał zagrożenia. Kilku leżało bez ruchu, inni klęcząc lub 
stojąc, ocierali krew z twarzy. Nikt nie demonstrował woli walki. Wówczas 
nasza grupa, tak jak się nagle pojawiła, tak szybko zniknęła w ciemności. 
Po kilku minutach biegu wszyscy byli w swych łóżkach i tylko przyśpieszony 
oddech „śpiących” zdradzić mógł tych, którzy jeszcze nie zdołali ochłonąć 
z bojowego podniecenia. Nawet bardzo dociekliwy oficer dyżurny nie zauważył 
niczego podejrzanego. Nie wiadomo, czy ktoś zgłosił jemu skargę lub powiadomił 
Milicję.

Następnego dnia dowiedzieliśmy się tylko, że całkiem przypadkowo 
oberwało się też mężowi jednej z naszych kucharek. Nie wiedzieliśmy w ogóle 
o co chodzi... A on. po prostu w tym czasie znalazł się widocznie 
w niewłaściwym miejscu. Adaś chodził przez kilka następnych dni w modnych 
okularach słonecznych.

Po drugim roku znowu przyszło nam odwiedzić nasze obozowisko pod 
Słupskiem. Tym razem było to szkolenie ogólnowojskowe, podoficerskie. 
Każdy z nas musiał umieć dowodzić drużyną, wykazać się kwalifikacjami 
w wykorzystaniu i obsłudze wszelkiego rodzaju broni, sprzętu łączności, orientacją 
w terenie, znajomością zasad skrytego poruszania się oraz rozpoznania sił 
i środków nieprzyjaciela. Były też zajęcia z pracy na mapie i zapoznanie 
z elementami pracy sztabowej. Wszystko to było tym razem przekazywane już 
bez napięcia, jakie towarzyszyło naszym działaniom, gdy byliśmy ganiani tutaj 
przed dwoma laty. Czuliśmy się teraz „starym” wojskiem. Oczywiście 
obowiązywała dyscyplina wojskowa, służba wykonywana była regulaminowo, 
w namiotach nie było i być nie mogło żadnych wygód. Pogoda dopisywała, dni 
były upalne. Trzeba było zaliczyć indywidualnie i zbiorowo, jako kompania, 
strzelanie z Kbk AK, rkm i ckm oraz ćwiczenie z rzutu granatem obronnym FI. 
W czasie przerwy dla naszego plutonu, w czasie gdy strzelał inny pododdział, 
udało się nam pośpiesznie wykąpać w rzece Słupi. Wiła się nieopodal. 
Po wielu godzinach zajęć w upalnym słońcu kąpiel ta była rozkoszą. Ręczników 
ani bielizny na zmianę nie mieliśmy. By wyschnąć, radośnie biegaliśmy więc 
tak jak nas Bóg stworzył po nadbrzeżnej łące, na której, w znacznej odległości, 
wiejskie kobiety suszyły skoszoną trawę. Nie było pewności, czy mogły 
dostrzec, że to blade pośladki, a nie białe kąpielówki. Jakoś specjalnie się tym 
wtedy nie krępowaliśmy.

Ukoronowaniem szkolenia ogólnowojskowego był marsz na azymut. 
Każda z drużyn otrzymała w kopercie rozkaz wymarszu i zadanie z mapką 
terenu, w którym miała operować w ściśle określonym czasie. Poszczególne 
drużyny opuszczały obozowisko, by zmierzyć się z wcale nie tak łatwym, jak 
by to można było zrazu przypuszczać, topograficznym zadaniem. Na twarzach 
znać było entuzjazm i pewność siebie. Uczestniczenie w tej grze terenowej we 
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wszystkich budziło wielkie emocje.. Panował, duch walki o pierwszą lokatę. 
Grały w nas odwieczne prawa, które opisuje psychologia stada. Teren, na który 
trafiliśmy nie tyle zrządzeniem losu, co raczej w wyniku zarządzenia przygotowujących 
trasy oficerów liniowych z Katedry Ogólnowojskowej, był bardzo urozmaicony 
i piękny, jeśli ująć to od strony estetycznej, ale też trudny do pokonania 
z powodu typowych cech jego morenowego charakteru. Pagórki porośnięte były 
gęstymi lasami, podczas gdy doliny pomiędzy nimi wypełniały podmokłe łąki, 
jeziorka i bagna. Łąki poprzecinane były pozarastanymi kanałami melioracyjnymi 
pełnymi błota i wody.

Praktycznie nie było tam dróg, mostków czy polnych ścieżek. Na terenie 
rozległego poligonu namiastkę polnych dróg stanowić mogły jedynie rozjeżdżone 
czołgowymi gąsienicami koleiny. Marsz na azymut polega na mierzeniu 
odległości na poszczególnych odcinkach krokami. Kierunki ustala się wykorzystując 
busolę, którą nosi się zwykle zawieszoną na szyi. Trafienie do wyznaczonego 
celu wymaga dużej dokładności. Praktyka wykazywała niejednokrotnie, 
że bardzo łatwo popełnić pomyłkę i w wyniku tego, lub przez niedokładność, 
zgubić się w nieznanej przestrzeni. Brnęliśmy przez ten odludny teren 
w przemoczonym już na wstępie obuwiu.

Trzymając dokładny namiar według kompasu, w pewnym momencie 
zmuszeni byliśmy iść wzdłuż błotnistego strumienia, a potem nawet stąpać po 
jego dnie. Z zaciśniętymi zębami rwaliśmy do przodu, gdy tylko ustaliliśmy 
kolejny azymut, by wykonać następny skok, licząc dokładnie ilość kroków. 
Wysiłek w końcu opłacił się. Zameldowaliśmy się po niecałej godzinie u celu 
marszu na azymut, gdzie okazało się, że zajęliśmy drugie miejsce.

Po odpoczynku poczuliśmy głód, jednak koledzy z kilku drużyn zamarudzili 
na trasie i obiad był spóźniony. Niektórzy błądzący zdążyli dopiero na kolację. 
To wyprowadziło z równowagi kmdr Romiszęwskiego. Komendanta Zgrupowania. 
Ogłosił apel wieczorny, na którym w pełnych żalu, ale też niewybrednych 
słowach wyraził swoją opinię o niewydarzonych poszukiwaczach ścieżek. 
Głośno wypowiadał swoje przypuszczenia na temat dowódców spóźnionych 
drużyn, przewidując ich przyszłe nawigacyjne perturbacje i kłopoty z trafianiem 
do portów przeznaczenia. Dla podkreślenia kontrastu pochwalił trzy zwycięskie 
drużyny, które otrzymały w nagrodę niedzielne przepustki.

W czasie trwania obozów szkoleniowych na poligonach z zasady nie 
dawano żadnych przepustek, w związku z czym podchorążowie nie brali z sobą 
mundurów wyjściowych. Nie było też warunków do ich przechowywania, 
komendant zgrupowania tym razem wyjątkowo odstąpił od zasady i zezwolił na 
wyjście do miasta w mundurach potowych.

Umyci i ogoleni, w wypranych drelichach dumnie opuszczaliśmy nasze 
obozowisko, beztrosko kierując się do autobusu, który odjeżdżał z przystanku 
obok koszar Pułku Desantu Morskiego. Spotkani przez nas żołnierze w błękitnych 
beretach spoglądali na nas z zainteresowaniem. Przyglądali się naszym czarnym 
beretom, których orzełki miały kotwiczki w tle i mosiężnym klamrom marynarskich 
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czarnych pasów. Nie znali widocznie wersji polowej mundurów Marynarki Wojennej, 
a wpiętych w czarne pagony ze złotym galonem pasków stopni wojskowych, 
okrągłych mosiężnych „wuesek", tym bardziej. Byli to prawdopodobnie młodzi 
żołnierze, którzy nie brali jeszcze udziału w ćwiczeniach na okrętach desantowych. 
Może z tej przyczyny nikt z nich o nic nas nie zapytał.

Po przyjeździe do Słupska mogliśmy zauważyć, że co chwilę byliśmy 
bacznie obserwowani. Szczególnie przez wczasowiczki, które przykładając 
wiele uwagi do szczegółów naszego polowego ubioru, znajdowały także 
przyjemność w oglądaniu opalonych, smukłych i sprawnych młodzieńców.

Za kilka godzin, wieczorem, mogliśmy je spotkać chociażby w parkowej 
dyskotece. Los bywa jednak często przekorny. Tym razem w tym niewielkim 
Słupsku pojawiły się wysłane przez tamtejszą Komendę Garnizonu zmotoryzowane 
i piesze patrole wzmocnione przez WSW. Zgodnie z poleceniem oficera dyżurnego 
miały one zatrzymać i doprowadzić do Komendy Garnizonu wszystkich 
napotkanych podchorążych WSMW. Nagle i niespodziewanie zaczęliśmy 
odgrywać rolę zwierzyny łownej. My. którzy przez kilka godzin byliśmy 
bohaterami... W ciągu stosunkowo krótkiego czasu nasz zasób doświadczeń, 
wiadomości i umiejętności pozwalających działać skutecznie w polu i wykonywać 
bezbłędnie bojowe zadania wzrósł wydatnie. Zostaliśmy za to przez swych 
przełożonych wyróżnieni. Duma z tego powodu rozpierała nas. Tymczasem 
przed nastaniem wieczora wszyscy w komplecie zostaliśmy zatrzymani pod 
kluczem w Komendzie Garnizonu. Perspektywa zabawy w parkowej dyskotece 
odpłynęła w siną dal. To był dla nas szok. Pełniący służbę oficer dyżurny 
garnizonu uznał, że żołnierz na przepustce może występować jedynie w mundurze 
wyjściowym. Drelich połowy warunków nie spełniał, więc nasze pojawienie się 
w mieście nie tylko nie było legalne, ale pachniało wręcz zbiorowym 
samowolnym oddaleniem. Na dodatek niektórzy, dla kurażu, już zdążyli nieco 
wypić. Rudy plutonowy z WSW, który znalazł w sobie wiele chęci do 
zatrzymywania dumnych marynarzy, pędził po ulicach i odbierał swym 
terenowym gazikiem zaskoczonych marynarzy, których z jakiegoś powodu 
zwyczajnie nie lubił. Kolekcjonował ich tego dnia zatrzymując osobiście lub 
przejmując ich od patroli garnizonowych. Demonstrował przy tym wyniosłą 
postawę, co budziło oczywiście podenerwowanie zatrzymanych i prowokowało 
do zjadliwych komentarzy. Komplet wyróżnionych przepustkami podchorążych 
znalazł się w Komendzie Garnizonu, gdy na wieść o zatrzymaniu kolegów 
„pozostali na wolności” podchorążowie postanowili osobiście interweniować 
i w tym celu pojawili się tam z mocnym postanowieniem wydobycia 
zatrzymanych z kłopotów. Bardzo byli zaskoczeni i niepocieszeni, gdy 
poinformowano ich. że również są zatrzymani.

Jeden z tych dopiero co zatrzymanych nie wytrzymał nerwowo i wypalił, 
stwierdzając pogardliwym tonem: - Mamy tu chyba do czynienia z paczką 
ciężko myślących służbistów i nawiedzonego zupaka. Mówiąc to zwracał się do 
plutonowego z odznakami WSW. Ten obraził się bardzo, gdy mat podchorąży 
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Wojciech Malarski nazwał go „zupakiem”. Za niewyparzony język, natychmiast 
został wyprowadzony z izby spotkań do celi aresztu garnizonowego. Wtedy 
najbliższy kolega Malarskiego, mat podchorąży Andrzej Ryba, po to by znaleźć 
się w celi ze swym przyjacielem, nazwał głośno rudego żandarma „pieprzonym 
zupakiem”. Tak jak przewidywał, po chwili już był w celi. Cała reszta 
gwałtownie protestowała. Nie wywierało to jednak oczekiwanego wrażenia. 
W końcu nierozłączni w niedoli Malarski i Ryba spędzili noc w słupskim 
areszcie garnizonowym. Pozostałych zatrzymanych odwieziono służbowymi 
gazikami prosto do zgrupowania. Dysponujący nimi podoficer WSW wysadzał 
wszystkich na szosie pod laskiem, za którym znajdował się nasz obóz. 
Aresztanci, po pełnej wzajemnych pretensji rozmowie telefonicznej z dowódcą, 
powrócili następnego dnia rano. W laki to sposób dowiedzieliśmy się, jak łatwo 
w wojsku dochodziło do nikomu niepotrzebnych konfliktów. Po takim 
zdarzeniu należał się chyba wpis do indeksu... o zaliczeniu ćwiczeń 
z psychologii wojska.

Inny przykład zlekceważenia stanu psychiki i nastrojów podchorążych 
zdarzył się na trzecim roku studiów, gdy w trakcie sesji egzaminacyjnej 
zostaliśmy obarczeni służbą wartowniczą. Służba 24-godzinna na posterunkach 
WSMW nie była szczególnie uciążliwa i traktowaliśmy ją jak jeden 
z różnorodnych obowiązków. Jednak wyznaczenie nas do pełnienia warty 
w dniach, w których ważyły się losy naszych wyników podczas zaliczania 
ćwiczeń, kolokwiów i egzaminów, traktowaliśmy jako jaskrawy dowód 
lekceważenia nas i naszych problemów. Już przed przyjęciem służby 
wartowniczej cały skład warty ostentacyjnie demonstrował swój negatywny 
stosunek do nałożonej lekkomyślnie całodobowej służby. W tej sytuacji regułą 
były książki i skrypty schowane w torbie od maski, po to by do nich zaglądać 
na posterunku w chwilach, gdy nikt tego nie widział.

Wartownicy nie byli rozprowadzani, po prostu wychodzili sami na 
posterunek i zastępowali kolegów. Było to w sprzeczności z regulaminem 
i wręcz niebezpieczne. W taki sposób zmienił się z następcą na posterunku, 
po czym przyszedł do wartowni bosmat pchor. Andrzej Świtakowski. Gdy 
dowiedział się o tym, że przed chwilą był w wartowni oficer dyżurny, przysiadł 
na pryczy, zdjął z ramienia swój KbkAK, oparł go na rozłożonej kolbie, 
po czym zadając sam sobie pytanie o stan wnętrza lufy, odwiódł zamek, by ujrzeć 
ewentualne zanieczyszczenia. Patrząc uważnie w głąb, stan lufy ocenił jako 
całkiem dobry. Z uśmiechem satysfakcji rozejrzał się po wartowni, zwolnił 
zamek i - trzymając automat lufą do góry, oddał „strzał kontrolny”. Uczynił to 
odruchowo, tak robiło się zawsze po czyszczeniu i złożeniu broni po to, by nie 
pozostawiać sprężyny zamka naciągniętej przez długi czas przechowywania 
w magazynie broni. Pominął w tym porządku pewien istotny szczegół. 
W trakcie czyszczenia broni magazynek z amunicją jest pusty i wyjęty z uchwytu 
karabinka. Za to na warcie magazynki są zawsze pełne i broń jest gotowa 
do natychmiastowego użycia. Zwolnienie sprężyny w automacie Świtaka tym 
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razem poniosło echo 23 strzałów, które w jednej chwili usłyszeć mogli wszyscy, 
wprawieni nagle i niespodziewanie w stan niepokoju lub przerażenia stacattem 
wystrzałów.

Dowódca naszej kompanii, kapitan Ambrożewicz, wpadł do wartowni 
jako pierwszy, kiedy w powietrzu wisiał jeszcze biały pył z wytłuczonego 
z sufitu tynku. Okazało się, że wszyscy obecni w wartowni są żywi i nie 
ponieśli żadnych obrażeń. Szczęściem w tym zdarzeniu było to, że większość 
pocisków uderzyła w sufit pod kątem niemal prostym, skąd rykoszety trafiały 
w drewnianą podłogę, od której desek odbijały się słabo lub wcale. 
W pomieszczeniu sypialnym było w sumie trzech ludzi, w sąsiednim również 
trzech. Andrzej w szoku trzymał strzelający serią karabinek mocno i nie 
wymachiwał nim, pociski trafiały więc stale w jedno miejsce na suficie. 
Andrzej Kretkowski opowiadał, że bez skutku usiłował wcisnąć się pod 
kaloryfer. Marian Szybkowski w tym czasie spał i gdy ze snu został wyrwany, 
myślał, że to kolejny koszmarny sen... Więcej już w sesji egzaminacyjnej 
podchorążych na wartę nie wyznaczano.

Trzeci rocznik tradycyjnie reprezentował uczelnie oficerskie na corocznych 
zawodach o mistrzostwo w trójboju wojskowym. Zawody odbywały się 
w pierwszej połowie lipca. więc przygotowania do nich rozpoczynały się już 
z końcem zimy. Trójbój obejmował trzy dyscypliny: pływanie stylem dowolnym - 
400 m. strzelanie z pistoletu wojskowego TT do tarczy sylwetkowej, ukazującej 
się na 3 sekundy, w czterech seriach po 5 strzałów oraz bieg przełajowy na 
dystansie 4 kilometrów. Po eliminacjach wyłoniona została czteroosobowa 
reprezentacja, która uczestniczyła w regularnych treningach. Wiosenne miesiące 
były pogodne i sprzyjały systematycznej budowie kondycji i stopniowej 
poprawie osiąganych wyników. Biegi trenowaliśmy na oksywskich górkach, 
regularnie, bez względu na pogodę, ścieżkami lub wzdłuż poboczy asfaltowych 
jezdni. Podstawowym dystansem budującym kondycję było 5 kilometrów 
na bieżni oksywskiego stadionu. Bywały dni, że biegało się na stadionie 
10 kilometrów. Strzelanie z pistoletów TT zaczęło się od przestrzeliwania 
wybranych egzemplarzy. Każdy z nas wybrał jeden z pięciu pistoletów, którym 
osiągał najlepsze skupienie. Strzelaliśmy na strzelnicy WSMW do normalnej 
tarczy precyzyjnie osiągając nierzadko 180 punktów na 200 możliwych.

Do uzyskania dobrych wyników w seriach niezbędna była siła. By ją 
osiągnąć trzymaliśmy jak się dało najdłużej na wyciągniętej ręce stalowe stołki 
za jedną z nóg. Potem, z łuskami w uszach lub w Mickey Mouse na głowie, 
do oporu waliliśmy w te znikające sylwetki. Po tygodniach treningów zauważyłem, 
że mam nadal niezłe skupienie, ale przestrzelmy układają się nieco niżej. 
Okazało się, że przyczyną było zmęczenie sprężyny spustowej, która straciła 
część swej siły, przez to poddawała się łatwiej, więc strzały padały wcześniej, 
podczas gdy ręka miała już wyrobiony rytm i czas ruchu z dołu ku górze. 
Sprężyna została wymieniona. Do niej jednak w pewnym stopniu znów trzeba 
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było przystosować ruch ręki. Poznałem też przesyt, przemęczenie, zwane przez 
nas kulo-wstrętem. Po jakimś czasie nie chciało się już strzelać.

Baseny pływackie na Oksywiu mieliśmy wtedy już dwa. Starszy, 25-metrowy 
był kryty. Gdy rozpoczęliśmy treningi, oddano do użytku nowy 50-metrowy, 
odkryty i olśniewająco piękny. Pływanie w nim było rozkoszą. Nasze treningi 
odbywały się zawsze rano, wcześnie, od 6.00 do 7.00, gdy nikt nie przeszkadzał. 
Zaczynały się rozgrzewką, potem było pływanie rozluźniające przez kilka 
minut, po czym przystępowaliśmy do ćwiczeń zwanych tempówkami. Polegało 
to na pływaniu na przemian w szybkim tempie i powoli. Spokojnie pływało się 
żabką, a po nawrocie na całą parę kraulem. Na koniec pływaliśmy jak 
na wyścigu, na zawodach, całe nasze czterysta metrów. W czasie gdy 
pływaliśmy, na basenie pojawiał się dowódca Marynarki Wojennej, admirał 
Ludwik Janczyszyn.

Basen powstał w znacznym stopniu dzięki jego staraniom, więc przyjeżdżał, 
by nacieszyć wzrok jego widokiem. Wreszcie, któregoś dnia, postanowił popływać. 
Do basenu wskoczył z boku, mniej więcej w jego połowie i zaczął płynąć 
w poprzek basenu. Widząc mnie płynącego powoli, żabką, sądził zapewne, 
że jest wiele czasu by strefę opuścić zanim mogłoby dojść do zderzenia. 
Niestety, jego optymizm doprowadził właśnie do kolizji. Zgodnie z regułą 
ćwiczenia po dopłynięciu do ścianki wykonałem nawrót koziołkowy i odbiwszy 
się mocno nogami ruszyłem kraulem najszybciej jak mogłem. Ćwicząc w ten 
sposób od kilku tygodni byliśmy wszyscy pochłonięci walką o coraz to lepsze 
wyniki. Porównywaliśmy swoje nowe czasy ze swymi dotychczasowymi 
i z osiągnięciami kolegów. Każda kolejna próba była nową szansą... Zderzenie 
nastąpiło na granicy płytkiej i głębokiej wody. Kompletnie zaskoczony 
gwałtownym wyhamowaniem impetu, gdy moja głowa natrafiła na bok 
wielkiego ciała, a ręka zadała cios „cepem” w okolicę jego karku, stanąłem 
na równe nogi, wyrzuciłem z siebie gniewny okrzyk, bodajże:
- Co to za pieprzony palant!? - I szybko, jak najszybciej popłynąłem dalej, 
bo jeszcze pozostało mi w programie kilka tempówek do końca. Kiedy wykonałem 
program wyszedłem z basenu, ujrzałem rozweselonych kolegów. Ich dobrego 
humoru nie podzielał nasz trener, kmdr por. Kalinowski - był raczej blady. 
Coś zacząłem kojarzyć. Spojrzałem na basen. W wodzie nie było nikogo...
-Kto to był? Janczyszyn? - Moja pompka jeszcze bardziej przyśpieszyła. 
-Gdzie on teraz jest? Pod prysznicem? - koledzy bez słowa przytaknęli 
skinieniem głowy.

Już się nie uśmiechali. Na ich twarzach gościła teraz troska i zaciekawienie. 
Ruszyłem tak jak stałem, zdecydowanie i. prosto do miejsca w łaźni, gdzie 
admirał stał pod strumieniem wody z prysznica, jakby nieco zakłopotany. 
Stanąłem w przepisowej postawie, w należytej odległości i ze ściśniętymi pod 
slipami pośladkami, jak przy meldunku głośno, by mnie wyraźnie słyszał, mimo 
strumienia wody spadającej na jego głowę, powiedziałem: - Obywatelu 
admirale, przepraszam za me słowa, tam w basenie i za moje zachowanie!
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Patrzył na mnie stojąc stale w strumieniu wody, pod prysznicem. Jednak 
po chwili uśmiechnął się, wyszedł spod wody i powiedział:
- Ja was podchorąży, nawet rozumiem... Zrobił ręką gest mający znaczyć: 
- Jesteście wolni, nie ma sprawy.
Wykonałem w tył zwrot, wyszedłem z łaźni z lekkim sercem i z wyrazem 
pewności siebie na twarzy. Zaraz potem dopadli mnie koledzy.
- No i co... Jak to było? - widząc moją beztroskę nie martwili się, ale byli 
ciekawi i niecierpliwi.
- Ludwik to jednak gość! Potraktował mnie ze zrozumieniem. Machnął na to 
ręką. 'Pak jak gdyby nic się nie stało.

Zdarzenie to zostało pewno zapomniane, jak wiele innych, nie mniej 
barwnych historii. Nie miało żadnych następstw.

Wyjazd do Wrocławia był dla nas wielkim i długo oczekiwanym przeżyciem. 
Po wielu godzinach spędzonych w pociągu dotarliśmy do Oficerskiej Szkoły 
Wojsk Inżynieryjnych. Zakwaterowano nas tak jak wszystkich innych zawodników 
w koszarach położonych w bezpośredniej bliskości podmokłego poligonu, 
na którym dzielni saperzy trenowali w kółko montaż i demontaż przepraw 
wodnych.

Wody, a co za tym idzie, także komarów było tam w bród. Pod wieczór 
mogliśmy widzieć tych zmachanych chłopców, którzy nie zdążyli jeszcze 
po swych wyczynach w pobliskich błotach dobrze doschnąć, stojących na placu 
alarmowym podczas apelu wieczornego. Prezentowali się żałośnie. Ich sprane 
drelichy, w końcu przybrały barwy ochronne w odcieniach ziemi tamtejszego 
poligonu.

Patrzącemu na nich Romkowi wyrwała się wtedy, może niesprawiedliwie, 
złośliwa uwaga: Saper myje się raz... Czyżby w tym momencie nie pamiętał już, 
jak wyglądały nasze drelichy w kotłowni „Gryfa”? Choć ta transformacja 
znanego powiedzenia o nieomylności saperów była trafna i dowcipna, w głębi 
duszy współczuliśmy im. byli nam bliscy. Gdy po odczytaniu rozkazu 
dziennego padła komenda: Spocznij! - większość stojących w blaskach 
zachodzącego słońca podchorążych klepnęła się w policzek, szczękę, lub 
w ucho - kończąc w ten sposób czas bezkarności komarów.

Pomimo znużenia podróżą wyruszyłem do miasta w poszukiwaniu apteki. 
Znalazłem ją. Zdobyta gaza opatrunkowa zszyta nitką posłużyła do sporządzenia 
na naszych łóżkach namiastki moskitier, które pozwoliły nam na przespanie 
bzycźących nocy.

Już o poranku czuć było, że dzień będzie upalny. Jeszcze przed 
śniadaniem zrobiliśmy sobie przebieżkę trasą czterokilometrowego przełaju. 
W porównaniu z Oksywiem był to teren płaski. Nasze przygotowanie 
do pokonywania stromych wzniesień okazało się w tych warunkach zbyteczne, 
ale z pewnością nie zaszkodziło. Trasę pokonywało się samotnie. Uczestnicy 
byli wypuszczani w odstępach co pół minuty. Praktycznie zawodnicy podczas 
pokonywania dystansu nie mieli kontaktu. Swój bieg wspominam jak łot 
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koszący szybowca. Mimo upału, w którym powietrze stało, koncert koników 
polnych, pewnie nieźle nagrzanych, towarzyszył nieustannie naszym zmaganiom. 
Owo powietrze, które mogło kogoś dosłownie zatykać, mnie jakby ożywiało. 
Nogi niosły mnie, prawie nie czując mego ciężaru. Pobiegłem tak szybko jak 
mogłem, ale potem okazało się. że kilkunastu zawodników miało czas lepszy 
od mojego. Za to nasz kolega z pokładu, Włodek Machowicz, pobiegł lepiej niż 
mógł, co na mecie przypłacił zapaścią, był reanimowany i częstowany tlenem. 
Ostatnie metry biegł już właściwie tracąc przytomność.

Uczestnictwo w zawodach, które odbyły się w czerwcu 1967 roku 
na terenie OSWI, przyniosło nam wicemistrzostwo. Zespół WSMW reprezentował 
dość wyrównany poziom i był blisko zdobycia pierwszego miejsca. W klasyfikacji 
indywidualnej szansę na mistrzostwo miał Romek Wójcik, który był zdecydowanie 
najlepszym pływakiem, ale właśnie w pływaniu stracił decydujące sekundy, 
kiedy zatrzymał się sądząc, że już przepłynął swój dystans, gdy tym czasem 
brakowało jeszcze dwóch długości 25-metrowego basenu. Po prostu licząc do 
szesnastu pomylił się i po czternastym odcinku chciał zakończyć swój występ. 
Wrocławski basen nie spełniał właściwie wymagań, bo nie dość, że był krótki, 
to na dodatek woda w nim miała kolor herbaty, a na jego dnie nie było widać 
linii osi torów. Organizatorzy nie przygotowali tabliczek, które asystenci 
sędziego mogliby pokazywać zawodnikom przy nawrotach. Odczuwaliśmy ten 
brak jako poważny dyskomfort. Liczenie do szesnastu zamiast do ośmiu 
w trakcie pokonywania dystansu, gdy zawodnik koncentrował się na swym 
wysiłku fizycznym, mogło stanowić problem. Dla mnie również. Mój czas był 
niezły, lecz nie zachwycający. Zmieściłem się w pierwszej dwudziestce. Jeszcze 
tego dnia, po południu spotkaliśmy się na strzelnicy.

Tutaj wszystko funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku. Najpierw 
strzelaliśmy po jednej serii strzałów kontrolnych. To, poza technicznym 
zapoznaniem się z wrocławską strzelnicą, dało nam pewne odprężenie i spokój. 
Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Zmieściliśmy się wszyscy w pierwszej 
dziesiątce i w konkurencji strzelania właściwie wygraliśmy. Najlepszy 
na strzelnicy okazał się, co nie było dla nas zaskoczeniem, Włodek Machowicz 
z wynikiem 186 punktów na 200 możliwych. Za nim, na piątym miejscu 
uplasował się Antek Wiliński, Romek Wójcik zajął siódme, a ja dziesiąte 
miejsce, z wynikiem 177 na 200 możliwych.

Mistrzostwo zdobyła drużyna Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych. 
Właśnie z tej reprezentacji wyłoniony był indywidualny mistrz przełajowego 
biegu. Miał w sobie coś z legendarnego Tarzana. Po zakończeniu zawodów 
szykował się do wyjazdu na urlop. Pakując swój zielony plecak stwierdził, 
że trasę do domu w Szczecinie pokona w cztery dni - biegiem. Trochę nas tym 
zaskoczył i zadziwił. My co prawda niczego takiego nie planowaliśmy, 
ale podobne wyczyny były także w zasięgu naszych możliwości.

Sport w takiej postaci, jak to było w procedurach i zwyczajach w naszej 
Alma Mater, stał się ważną częścią naszego życia, dodając mu stylu, kolorytu 
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i swoistej fantazji. Przyczyniał się do tego, że wysiłek i wytrwałość były potem 
normą w służbie i pracy na morzu. Pomagał znosić zarówno ciężkie warunki 
pracy w siłowniach okrętowych, jak też wytrzymywać psychicznie okresy 
długiej rozłąki. Bez wątpienia stanowił ważny składnik budowy koleżeńskich 
uczuć i przyjaźni. Na pewno każdy kto w swym życiu poświęcił długie 
miesiące, a nieraz lata, na trening prowadzący do opanowania pewnych 
szczególnych czynności, umiejętności i zdolności, zauważył to. jak bardzo 
potem, przez długie lata właściwie, wartości przyswojone za młodu i utrwalane 
w wieku dojrzałym, rzutowały, na utrzymywanie krzepkiego zdrowia i stosunkowo 
dużej sprawności. Sport, co ważniejsze, poza siłą fizyczną i psychiczną dawał 
też siłę moralną. Przyciągał przykładami duchowego piękna wielu znanych 
i sławnych zawodników. Zdarzenia sportowe, w których uczestniczyliśmy, 
zawsze miały walor głębokich przeżyć, które na długo pozostawały w pamięci, 
wpływały na postawę i stanowiły znaczącą wartość w sferze kultury.

Po czterech latach studiów i służby w Marynarce Wojennej otrzymaliśmy 
w uroczystej promocji na pokładzie niszczyciela ORP „Wicher” stopnie 
oficerskie. Aktu pasowania szablą, wręczenia nominacji i białej broni w postaci 
kordzika oficerskiego dokonał admirał Zdzisław Studziński.

Nasz rocznik na Wydziale Technicznym, po promocji w październiku 1969, 
miał przedłużony okres studiów o jeden semestr, w którym przewidziano 
dodatkowe zajęcia z takich przedmiotów jak elektrotechnika, elektronika, 
automatyka i turbiny gazowe. W tym terminie należało zakończyć i obronić 
inżynierską pracę dyplomową z dziedziny eksploatacji siłowni okrętowych. 
Przewidziano również praktykę stażową na okrętach bojowych. Już nie byliśmy 
skoszarowani. Niektórzy koledzy zawarli w tym czasie związki małżeńskie.

Praktykę stażową odbyłem na okręcie podwodnym ORP „Orzeł”. Był to 
okręt produkcji radzieckiej klasyfikowany przez katalog ,.Jane’s Fighting Ships” 
jako OP konwencjonalny typu Whisky. Miał klasyczną siłownię spalinowo- 
-elektryczną i konstrukcję przypominającą w znacznym stopniu średniej 
wielkości U-Boota. Oprócz mnie na „Orła” przydzielono dwóch kolegów. Był 
to Romek Wójcik i Rysiek Hausler. Chociaż na OP obowiązywała w przypadku 
młodszych członków załóg zasada „ciepłej koi”, nas potraktowano elegancko, 
mieliśmy koję do wyłącznej dyspozycji. Dostaliśmy dublujące numery bojowe 
specjalności elektromechanicznej i elektrycznej.

Trafiliśmy na okręt, który za kilka dni miał wziąć udział w planowych 
ćwiczeniach Układu Warszawskiego o kryptonimie „Siewier”, w składzie zespołu 
„niebieskich”, czyli sił nieprzyjaciela. W ćwiczeniach tych, obok jednostek 
radzieckich i polskich brały udział okręty NRD. Po powtórce podstawowych 
rozkładów bojowych nasz „Orzeł” zajął pozycję wyczekiwania w rejonie 
wyłączonym i zamkniętym dla żeglugi. W tym czasie nasłuchiwaliśmy jak 
Rosjanie i Niemcy, przed przystąpieniem do wykonywania zadań i ogłoszeniem 
ciszy, doskonalili komunikację radiową. Charakterystyczna była rozmowa, 
w której Rosjanin podał zaszyfrowany tekst będący ciągiem cyfr i liter 
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niemieckiemu radiotelegrafiście, a ten miał potwierdzić odbiór i przekazać treść 
swemu dowódcy. Wyglądało to mniej więcej tak:
- Wy priniali radiogramu? Kak maja rabata? - pytał Niemca po wysłaniu 

telegramu Rosjanin.
- Twaja rabata koroszaja - odpowiada chrapliwie Niemiec.
- Kak mienia poniał? - niepewny przekazu i zrozumienia Rosjanin.
- Poniala, poniala. Powtorite. - Niemiec poprosił o powtórkę...

W jakiś czas potem usłyszeliśmy gwałtowny łomot. Jakby coś twardego 
i kanciastego toczyło się po pokładzie.
Pewno ktoś nam zakotwiczył iv kiosku! - wrzasnął bosman Tyszka obsługujący 
stery kierunkowe. - Niemożliwe! - odkrzyknął jego partner u sterów (rymowych.
- No. to w takim razie weszliśmy w sieć rybakom idącym w tukę. Rejon jest 
oficjalnie zamknięty dla żeglugi, ale cóż to znaczy dla rybaków?

Po wynurzeniu dokonano oględzin i oceny uszkodzeń. Stwierdzono ślady 
otarcia stalowej liny na kiosku i na osłonach peryskopu, bez istotnego wpływu 
na stan techniczny urządzeń.

W dwa dni potem wchodziliśmy skrycie do Zatoki Fińskiej, gdzie 
zdążyliśmy zająć pozycję do ataku, zanim Rosjanie zamknęli zagrodę w rejonie 
Kronsztadu. Ponieważ stały tam na kotwicowisku dwa starsze krążowniki, 
Dowódca Okrętu postanowił tuż przed zmrokiem wykonać na nie atak toipedowy. 
Jak postanowił tak uczynił. Oczywiście atak był jedynie pozorowany. 
Po dokładnym rozpoznaniu i ustaleniu parametrów stwierdzono, że po dwie 
torpedy trafiły w cele jakimi były „Kirów” i „Żeleźniaków”. Noc przeleżeliśmy 
na dnie, a rankiem wyszliśmy znowu skrycie z rejonu, tuż za dużym okrętem 
zaopatrzeniowym, któremu otwarto wolną drogę, bo spieszył do zespołu, który 
również był naszym celem. Kolejnym zadaniem w ćwiczeniach był atak na 
sformowany w Zatoce Ryskiej konwój. W składzie tego konwoju mieliśmy 
znowu dwie zatopione jednostki. Imponował nam DO, który spokojnie wykonał 
swój plan. Zapewnił sobie inicjatywę dzięki temu, że uprzedził w działaniach 
i całkowicie zaskoczył Rosjan.

W warunkach letnich na Bałtyku okręty podwodne są bardzo trudne do 
wykrycia i zlokalizowania. Ich bezkarności sprzyjają warunki jakie powstają, 
gdy tworzą się w jego wodach słoje termiczne, a na dodatek także uwarstwienie 
wód o zróżnicowanym zasoleniu. Wykorzystując te zjawiska po każdym ataku 
oddalaliśmy się nieznacznie, schodząc na głębokość poniżej 30 metrów, gdzie 
osiadaliśmy w bezruchu na warstwie^ cięższej wody. Potem słyszeliśmy 
wybuchy petard imitujących bomby głębinowe, które eksplodowały - jednak 
w znacznej od nas odległości.

Zdarzyło się, że w warunkach przymusowego zanurzenia zablokował się 
system WC w centrali okrętu. Dla około 70 osób załogi był czynny jeden ustęp. 
W siłowni, wraz z marynarzem, którego nazywano „Zęza”, gdyż miał w swej 
pieczy urządzenia zęzowe centrali, podjąłem próbę udrożnienia systemu. Nasze 
działania przyniosły oczekiwany skutek. System zaczął znowu działać. Dodać 
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tylko wypada, że nie odbyło się to bez pewnych ofiar. Wykorzystując sprężone 
powietrze w momencie udrożnienia, przy ciśnieniu około 14 atmosfer, otrzymaliśmy 
prysznic z poluzowanej dławicy zaworu kingstonowego. Nasze drelichy pokryła 
warstwa brunatno-rdzawej cieczy. Ciecz charakteiyzował bardzo silny i nieprzyjemny 
zapach... Dowódca okrętu podziękował w imieniu swoim i w imieniu załogi. 
W uznaniu zasługi przydzielił nam dodatkowy limit wody po 7 litrów na pranie 
drelichów. Po dwóch dniach dodał jeszcze po 5 litrów na powtórne pranie. 
Chociaż na okręcie podwodnym po dwóch dniach w zanurzeniu ludzki zmysł 
powonienia, zmuszony znosić różne silne zapachy, w znacznym stopniu toleruje 
atmosferę regenerowanego powietrza, mnie ten zapach rdzawego sprayu 
prześladował już do końca rejsu. Cóż, na OP obowiązuje ostry limit zużycia 
wody pitnej.

Bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń udaliśmy się na Głębię Gotlandzką 
celem przeprowadzenia planowego zanurzenia do 100 metrów. Taka okazja dla 
podwodników jest pretekstem do uroczystego chrztu podwodnego. Neofitom 
nie daruje się mocnych przeżyć, podobnie jak na równiku. Szczególnie zapamiętałem 
smak bardzo dobrze przyprawionej kanapki z towotem, mydełkiem For You, 
pastą do zębów i cukrem... Dostałem morskie imię: Karmazyn Kingstonowy. 
Romek otrzymał imię: Delfiniak Korbowywijas, a Rysiu został Pogromcą 
Amperów. Uroczystość opisana została przez bosmana Tyszkę w jego 
periodyku okrętowym „Bąbel”. W gazetce tej, której numeru nie pamiętam, 
były wspaniałe rysunki. Bosman miał bez wątpienia talent karykaturzysty. 
Hasło przewodnie na pierwszej stronie brzmiało: Jutro Gdynia, a może nawet 
Hel...!? Wracaliśmy do domu. Od kilku dni nie wiedzieliśmy już, czy godzina 
odczytywana na zegarku dotyczy dnia, czy nocy?

Nie było mi jednak dane służyć na okręcie podwodnym. Pewne 
zdarzenie, z całkiem innej historii, wpłynęło na to, że znalazłem się na 
ścigaczach okrętów podwodnych, bazujących w Helu. W tym czasie Dywizjon 
Ścigaczy wycofywał ze służby postarzałe już. pamiętające wojnę w Korei 
okręty typu Kronsztad, które miały wspaniałą dzielność morską, na dziobie 
wielką armatę, a nazywane były dużymi ścigaczami. Miały wiele zalet, ale 
miały także wady. Zasadniczą był ich wiek. Przyjmowałem swój okręt 
w Stoczni Marynarki Wojennej, gdzie stał w doku. Przeprowadzano właśnie 
remont na klasę czteroletnią. O stanie jego blach świadczyły cztery dziury 
wydrapane skrobaczkami podczas czyszczenia podwodnej części kadłuba. 
Dziury zaspawano łatkami blachy, kadłub pomalowano, uszkodzoną w lodach 
śrubę wymieniono. Silniki przeszły remont kapitalny. Zbiorniki zostały 
wyczyszczone. Okręt otrzymał nowszą aparaturę radiową. Remont przeszła 
także armata kalibru 85 mm, która przyczyniała jemu wiele bojowości. 
Wymieniono też dwie rufowe armaty plot, kalibru 35 mm.

Duży ścigacz miał trzy silniki główne, średnioobrotowe typu 9 D, 
rozmieszczone w dwóch siłowniach. W taki sposób zwiększała się żywotność 
okrętu. Napęd trzema śrubami nie był ekonomicznie uzasadniony, ale poza 
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zwiększoną mocą napędu dawał właśnie większe szanse odzyskania utraconej 
w walce wartości bojowej. Ważne było też to, że potrzebował dużej prędkości 
na dojście w rejon działania nieprzyjacielskiego OP, ale potem potrzebował 
stałej małej prędkości w trakcie poszukiwania i precyzyjnej lokalizacji 
nieprzyjaciela do przeprowadzenia ataku rakicto-bombami z dziobowych 
wyrzutni. Podczas kontynuacji bombardowania dużymi bombami głębinowymi 
z rufy znów potrzebna była duża prędkość. Napęd z trzema śrubami takie 
potrzeby zaspokajał.

Jako młody „lejtnant” spędzałem na okręcie wiele czasu. Aby zdać egzamin 
na samodzielną wachtę, a potem na samodzielne dowodzenie okrętowym 
działem elektromechanicznym, musiałem się wiele nauczyć. Dlatego przychodziło 
mi częściej pozostawać na okręcie jako oficer dyżurny. Któregoś wieczora, 
przeprowadzając rutynową rondę wieczorną celem sprawdzenia kolejno wszystkich 
zakamarków okrętu, doszedłem do otwartego dla lepszej wentylacji włazu 
pomieszczenia 16 marynarzy. Usłyszałem odgłos plusku wody. Zaskoczyło 
i zaniepokoiło mnie to. że ów plusk dochodził nie zza burty, lecz, z wnętrza 
pomieszczenia. Gdy podszedłem nad właz i skierowałem w dół światło latarki, 
ujrzałem wiadro pełne wody i znieruchomiały w tym momencie kij od szczotki. 
Ten kij ktoś trzymał w ręku. Jeszcze nie rozumiałem o co chodzi. Wezwałem 
więc tego marynarza na górę, by wyjaśnił mi co się dzieje. Po chwili stanął 
przede mną młodziutki chłopak z nowego naboru, który był na okręcie 
od zaledwie kilku dni. Miał niewyraźną minę i był przestraszony.
- Co się dzieje? Po co to wiadro z wodą? zapytałem wprost. - Nic takiego, 
chciałem zamoczyć pranie... - odpowiedział niepewnie, spanikowany.
- Coś kręcisz., po co ten kij od szczotki? Gadaj, co się dzieje? Ktoś Tobie coś 
kazał? Rezerwa? Nie musisz, mi podawać nazwisk. Rezerwiści, tak?
- Tak.
- Co to był za chlupot? Co robiłeś z tym kijem od szczotki?
- To, rezerwa. Miałem mieszać wodę we. wiadrze. Chcieli mieć plusk fal do snu...
- Aha... To teraz zejdź na dół, odstaw to wiadro i marsz, do koji! Jest cisza 
nocna! Spać! - powiedziałem to głośniej, aby tam na dole było słychać.

Następnego dnia znów zabezpieczałem okręt. Nie mówiłem nikomu 
o zdarzeniu. Tak jakby nic nie stało się. Ale o 17.30 ogłosiłem dla całej załogi, 
oprócz wachty, przygotowanie do zbiórki w stroju sportowym: spodenki, 
podkoszulka i tenisówki. W dziesięć minut potem na nabrzeżu przed okrętem 
stała załoga w nakazanym stroju.

Podoficer dyżurny zameldował mi stan obecnych na zbiórce i pozostałych 
na burcie służbowych z pokładu i z maszyny. Obejrzałem od czoła do końca 
stan osobowy w tym niecodziennym stroju. Miny mieli trochę zdziwione. Nie 
przedłużałem tego wstępu:
- Na moją komendę! Załoga w prawo zwrot! - Zająłem miejsce u czoła 
pododdziału.
- Za mną, biegiem, marsz!
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Ruszyliśmy spokojnym tempem drogą obok sztabu, w stronę lasu. Las 
zajmuje w końcowej części półwyspu, oprócz miasta Hel, praktycznie całą 
powierzchnię terenu wojskowego, od Juraty po cypel. Był to naprawdę duży 
obszar, kryjacy takie obiekty militarne jak baterie artylerii stałej, magazyny, 
punkty obserwacyjne i inne. Półwysep w tym rejonie ma szerokość ponad 
4 kilometry. To akurat był mój przełajowy dystans.

Wcześniej już kilkakroć pokonywałem ten dystans od strony zatoki aż 
do pełnomorskiego brzegu Z wielką przyjemnością. Las jest tam wspaniały 
i niezwykły. Zachwycające są zwłaszcza stare, może 250-letnie sosny, które 
stojąc na pokrytych mchem wydmach, wczepione w nie korzeniami, podpierają 
się dolnymi konarami o piaszczyste podłoże. Pozostałe konary są potężne 
i sterczą ku górze, powykrzywiane od silnych wiatrów, które na Helu wieją 
często, mocno j ze wszystkich stron.

Te porosłe lasem wydmy tworzą krajobraz pagórkowaty. Wzniesienia im 
bliżej pełnomorskiego brzegu, tym są wyższe i bardziej strome. Wszystko to 
zachowało swą dzikość i względną dziewiczość. Z pewnością przyczynił się 
do tego ograniczony dostęp ludzi... Tymczasem biegliśmy spokojnie, nieraz 
przechodząc do marszu, gdy teren wznosił się. Kiedy ujrzałem takich, którzy 
już na pewno biec nie mogli, przeszliśmy do swobodnego marszu. W końcu 
znaleźliśmy się na szerokiej, pełnomorskiej plaży.
- Stać! Przerwa! Można siadać! - właściwie wszyscy już tylko o tym myśleli. 
- Czy wiecie po co tu przybyliśmy? - zapytałem uprzedzając ich pytanie.
Spoglądali po sobie i na mnie - Nie wiemy...
- Wczoraj wieczorem dowiedziałem się nieoficjalnie, że załoga, a zwłaszcza 
najstarszy rocznik, pragnie słyszeć do snu szum morskich fal. Dzisiaj wam to 
zapewniam. Obiecuję, że gotów jestem i zawsze chętny na podobną wycieczkę, 
gdy tylko mieć będę służbę na okręcie. Czy to jest jasne? Chwytacie?
- Tak. Jasne, obywatelu poruczniku - Odpowiedzieli rezerwiści, właściwi adresaci 
mej wypowiedzi. Widać było, że od razu pojęli o co chodzi. Niektórzy nawet 
uśmiechali się.

Gdy powracaliśmy na okręt zwróciłem ich uwagę na piękno nadmorskiej 
przyrody, którego może nie zdołali dostrzec podczas biegu.

Wiedziałem już, że pobiegam tędy jeszcze nie raz, ale sam...
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Kpt. rez. dr Wojciech MAZUREK

MORSKIE OPERACJE DESANTOWE W POLSKIEJ 
MYŚLI I PIŚMIENNICTWIE WOJSKOWYM

CZĘŚĆ II - WYBRANE PRACE NAUKOWE 
I KWALIFIKACYJNE W AKADEMIACH WOJSKOWYCH.

UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWE* 1

Poglądy na działania desantowe w świetle wybranych 
rozpraw naukowych i kwalifikacyjnych

W iatach 60. działania desantowe stały się przedmiotem szeroko 
zakrojonych badań naukowych prowadzonych głównie w Akademii 

Sztabu Generalnego w Warszawie (ASG) oraz w Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej w Gdyni (WSMW)".

W kwietniu 1963 r. odbyła się narada przedstawicieli ASG i WSMW 
oraz Sztabu Głównego Marynarki Wojennej (SGMW) dotycząca podziału zadań 
między uczelniami w ramach prac i studiów nad operacjami desantowymi. 
W wyniku ustaleń uczelnia morska wraz z odpowiednimi komórkami 
planistycznymi SGMW miała opracować zagadnienia z zakresu przeciw
minowych działań zabezpieczających operacje desantowe, teorii użycia broni 
masowego rażenia (BMR) na morzu oraz blokady cieśnin. W latach 
późniejszych zadania te uległy znacznemu rozszerzeniu, z włączeniem do 
dotychczasowej problematyki głównie operacyjno-taktycznej również zagadnień 
technicznych użytkowanego i perspektywicznego sprzętu desantowego, zasad 
jego eksploatacji w tym zagadnień zastosowania uzbrojenia pokładowego. 
Oficerowie morscy koncentrowali się na roli i zadaniach floty w operacjach

1 W artykule omówiono prace powstałe w dwóch uczelniach o statusie akademickim tj. WSMW
i ASGWP. Artykuł powstał w wyniku.badań zasobu bibliotecznego w tyra archiwalnego 
Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej oraz archiwum Biblioteki Naukowej 
Akademii Obrony Narodowej, w której autor skupił się na rozprawach doktorskich.

2 W 1963 r. WSMW uzyskała prawo nadawania tytułu doktora w naukach wojskowych 
o specjalności morskiej. ASG uzyskała takie prawo w latach 50.
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desantowych we wszystkich aspektach udziału sił morskich w tego typu 
działaniach połączonych.

Jednym z zasadniczych elementów prowadzonych badań było określenie 
i sprawdzenie przydatności oraz wykorzystanie w operacjach morskich, 
jednostek pływających spełniających wymogi transportu wojsk i techniki, 
mobilizowanych na wypadek wojny z Polskiej Marynarki Handlowej’. Ten 
wycinek aktywności badawczej był wynikiem ilości posiadanych przez 
Marynarkę Wojenną (MW) etatowych środków desantowych (okrętów i kutrów), 
zbyt małej dla przeprowadzenia działań desantowych w skali operacyjnej. 
Rzeczywisty stan środków desantowych floty umożliwiał co najwyżej 
wysadzenie niewielkiego desantu taktycznego w sile około pułku ogólno- 
wojskowego o stanie 1500 żołnierzy i do 120 jednostek techniki bojowej. 
Nawet więc desant całości sił polskiej 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej3 4 5 
wymagał zaangażowania dodatkowych jednostek desantowych, których według 
obliczeń dla rzutu bojowego powinno być około stu.

Rozwiązanie problemu przewozów operacyjnych oraz użycie mobilizowanych 
z Polskiej Marynarki Handlowej transportowców morskich było przedmiotem 
wieloletnich badan prowadzonych między innymi przez Romana Rychtera2. 
Rozprawa Rychtera dotykała istotnego problemu z jakim borykała się polska 
flota, tj. ograniczonych w stosunku do potrzeb, faktycznych mocy załadowczych 
posiadanego związku taktycznego specjalistycznych jednostek desantowych6. 
Autor dokonał charakterystyki posiadanych przez polskich armatorów jednostek 

3 Autor przyjął umowną nazwę Polska Marynarka Handlowa na określenie polskich armatorów 
tj. Polskich Linii Oceanicznych, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Polskiej Żeglugi Morskiej, Żeglugi 
Szczecińskiej i Żeglugi Gdańskiej.

4 7. ŁDD została sformowana w 1963 r. W protokołach uzgodnień dotyczących jednostek i wojsk 
wydzielanych do Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw - stron Układu Warszawskiego dywizja 
wykazywana była jako brygada desantowa. Szerzej J. Kajetanowicz, Polskie wojska operacyjne 
w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1955-1975, .Zeszyty Naukowe” Akademii Obrony 
Narodowej, nr 2/2008, s. 289-301: idem, Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim. Wykazy 
i zestawienia jednostek WP wydzielanych w skład Układu Warszawskiego w latach 1955-1990, 
http:// www.serwis-militarny.net/opinie/index.pup, (dostęp: 02.02.2010); idem, Koncepcje użycia 
polskich wojsk operacyjnych wiatach 1945-1975, [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni 
dziejów, red. B. Łach, T. Gąjownik, D. Radziwiłowicz, Wydawnictwo „Littera”, Olsztyn 2008, 
s. 641-649.

5 R. Rychter. Koncepcja użycia środków transportowych polskiej marynarki handlowej w działaniach 
desantowych (rozprawa doktorska). WSMW, Gdynia 1979.

6 Polska 2. Brygada Okrętów Desantowych (BOD) dysponowała wówczas 22 średnimi okrętami 
desantowymi proj. 770 i 771 oraz 18 kutrami desantowymi. Sojusznicza wschodnioniemiecka 
1. BOD posiadała 12 małych okrętów typu 46 i 6 średnich okrętów projektu 47, a od początku 
lat 80. 12 bardzo nowoczesnych okrętów proj. 108. Najliczniejsza z ówczesnych związków taktycznych 
sił desantowych UW, radziecka 71. BOD Floty Bałtyckiej ZSRR liczyła w 1980 r. około 
60 różnorodnych środków desantowych. Szerzej W. Mazurek, Siły desantowe Volksmarine, 
„Morza, Statki i Okręty" nr 2(98)/2010, s. 16-24; idem, Siły desantowe Floty Bałtyckiej ZSRR 
w latach 1945-1991. Część I. „Morza, Statki 1 Okręty” nr 1 (119J/2012, s. 20-28; Część 11. 
„Morza. Statki i Okręty” nc.2 (1201/2012, s. 24-28;
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transportowych oraz dokonał oceny ich możliwości i właściwości pod kątem 
użycia ich w działaniach desantowych7. Fragment jednego z rozdziałów 
rozprawy dotyczył perspektyw rozwoju technicznego transportowców morskich 
w Polsce i na świecie. W jednej z konkluzji autor przypisał szczególne 
znaczenie dla skuteczności operacji desantowych użyciu w nich dużej ilości 
jednostek typu promowego, czyli tzw. pojazdowcom o poziomym systemie 
załadowczym. Zaletą promów była możliwości samodzielnego desantowania 
z nich techniki pływającej, jak i dwukrotnie szybsze niż ze zwykłych jednostek 
tempo wyładowywania wojsk i sprzętu8.

Problemu wykorzystania w zupełnie innym charakterze jednostek 
mobilizowanych z Gospodarki Narodowej (GN) jednostek podjął się na 
marginesie swojej rozprawy Jan Klejnow9. Autor na podstawie szeregu badań 
proponował użycie wcielonych na wypadek wojny zespołów nawet niewielkich 
jednostek połowowych (rybackich) w charakterze pozornych zgrupowań 
desantowych zarówno podczas załadunku jak i podczas przejścia morzem 
Zespołów Desantowych (ZDes.). W związku z rozwojem możliwości obserwacji 
technicznej wzrosła potrzeba opracowania nowoczesnych metod maskowania 
przeciwradiolokacyjnego własnych sił. Klejnow przeprowadził szereg ćwiczeń 
badawczych, w tym jedno z okrętami desantowymi, w ramach którego 
sprawdzono możliwości ukrywania jednostek w ujściach rzek. W wyniku 
przeprowadzonych praktycznych prób ten sposób uznano za nieefektywny 
z uwagi na trudności we wprowadzaniu okrętów w dość wąskie koryta rzek10. 
Rozprawa ta po niewielkich zmianach redakcyjnych została wydana jako 
podręcznik WSMW w 1978 r.1'.

Kolejnym sposobem wykorzystywania w działaniach desantowych 
zmobilizowanych statków było przystosowywanie ich do roli przerywaczy 
zagród minowych. Badania takie przeprowadził Zbigniew Andruloniw12. Autor 
posłużył się w dysertacji przykładami wykorzystania jednostek handlowych 
w latach II wojny światowej jak i w późniejszych konfliktach zbrojnych 
w działaniach przeciwminowych podkreślając ich skuteczność. Na podstawie 
analiz składu etatowych sił minowych stałego zespołu NATO w dyspozycji 
COMNAYBALTAP, a także w oparciu o mobilizowane jednostki oceniano, 

7 R. Rychter, Koncepcja..., s. 58-62.
8 Ibidem, s. 123.
9 J. Klejnow, Możliwości i sposoby maskowania przeciwradiolokacyjnego zespołu desantowego 

w rejonie wyczekiwania i formowania w okresie przygotowania operacji desantowej (rozprawa 
doktorska). WSMW, Gdynia 1977.

10 J. Klejnow, Możliwości..., s. 70.
111. Klejnow, Zasady maskowania, sił i obiektów brzegowych Marynarki Wojennej, WSMW, 

Gdynia 1978.
12 Z. Andruloniw, Analiza możliwości ocena efektywności bojowej taktycznego użycia 

jednostki pływającej PMH adoptowanych na PZM w zakresie likwidacji min morskich grupy „K” 
z kanałem hydrodynamicznym dla warunków Morza Bałtyckiego i cieśnin duńskich. (rozprawa 
doktorska). WSMW. Gdynia 1978.
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że w pierwszych dwóch dniach wojny siły te były w stanie ustawić zagrody 
minowe złożone z 4200 różnych min. a następnie uzupełnić je do stanu około 
12000 i całkowicie zablokować podejście do rejonu cieśnin. Masowe zastosowanie 
broni minowej na płytkim akwenie cieśnin było jednym z elementów stale 
doskonalonego systemu obrony przeciwdesantowej tego fragmentu Bałtyckiego 
Teatru Działań (BTW). Stąd poszukiwania alternatywnych środków dla 
skutecznego oczyszczenia torów wodnych z uwagi na szczupłość etatowych sił 
trałowych było istotnym elementem podejmowanych prac i projektów 
naukowo-badawczych.

Problemem prowadzenia rozpoznania przez siły morskie w działaniach 
systematycznych zajął się Grzegorz Mazur1'. W rozprawie podkreślił konieczność 
koordynacji działań rozpoznawczych przez uczestniczące w operacji Rodzaje 
Sił Zbrojnych (RSW). W zakresie rozpoznania wysp duńskich za najistotniejsze 
uznał on ustalenie najdogodniejszych odcinków dla lądowania desantów oraz 
ustalenie rozmieszczonych, na nich sił i środków obrony przeciwdesantowej1’’. 
Działania rozpoznawcze według autora miały być realizowane zarówno 
w okresie pokoju jak i wojny oraz obejmować powinny również dziedziny życia 
społeczno-gospodarczego. Źródłem wiadomości o przeciwniku, jego siłach 
i możliwościach obronnych miały być przede wszystkim dane pochodzące 
z rozpoznania organizowanego przez wyspecjalizowane współdziałające jednostki 
lotnictwa RSZ oraz z okrętów MW. Poza środkami wojskowymi w rozpoznaniu 
powinna uczestniczyć zorganizowana przez wywiad wojskowy sieć agenturalna. 
Załączniki do rozprawy Mazura zawierały efekty działań rozpoznawczych 
(dane z rozpoznania) prowadzonych wobec sił duńskich i niemieckich 
przewidzianych do działań w cieśninach.

Perspektywy rozwoju środków desantowych na Morzu Bałtyckim były 
przedmiotem pracy naukowej Andrzeja Zycha* 14 15. Autor zawarł w pracy m.in. 
dane dotyczące aktualnych środków desantowych flot Układu Warszawskiego 
na Bałtyku. W wyniku przeprowadzonego wywodu autor opracował 
najwłaściwszy jego zdaniem dla polskiej MW skład sił desantowych, w ramach 
których powinny znaleźć się obok klasycznych kutrów i okrętów desantowych 
małe i średnie jednostki na poduszce powietrznej oraz śmigłowce16. Rozprawa 
Zycha zawierała również przydatne do obliczeń operacyjnych dane 
o możliwościach mobilizacyjnych i stanie ilościowym jednostek PMH".

G. Mazur, Zakres i organizacja rozpoznania w działaniach systematycznych Marynarki Wojennej 
(rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1975.

14 Ibidem, s. 88.
13 A. Zych, Analiza i ustalenie kierunków rozwoju środków desantoWych w warunkach Morz.a 

Bałtyckiego (rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1977.
16 Ibidem, s. 273.
"Według danych A. Zycha w połowie lat 70. PMH dysponowała najbardziej przydatnymi 

w przewozach operacyjnych (desantowych) 95 drobnicowcami typu B-189, B-442, B-41, B-54. 
B-445, B-516, B-446, B-55, B-49, B-455 oraz ośmioma promami w tym sześcioma typu 
B-490. Zob. A. Zych, Analiza ustalenie..., Załączniki, s. 8.

229



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. MAZUREK 2014 NR 29

W sposób pośredni problematyki działań desantowych dotyczyła rozprawa 
Andrzeja Niewiakais * * 18. Badania autora dotykały ważkiego problemu nawigacji 
podwodnej płetwonurków bojowych. Jak ważny był to problem dowiodły jedne 
z ćwiczeń doświadczalnych, podczas których grupy płetwonurków mających 
rozgrodzić zapory minowe na podejściach do punktu lądowania nie wykonały 
postawionych im zadań z uwagi na „zgubienie” kierunku i wyczerpanie zapasu 
mieszanki do oddychania. Skuteczny system nawigowania miał tego typu 
problemy wyeliminować i choć rozprawa pisana była głównie z myślą 
o płetwonurkach-dywersantach, to należy zaznaczyć, że w grupie zadań 
specjalnych, które miały być prowadzone na morzu mieściło się też rozgradzanie 
zapór przeciwdesantowych.

Zbigniew Badeński obronił w WSMW rozprawę dotyczącą osłony desantu 
morskiego na przejściu morzem przez własne siły lotnicze i morskie19. Autor 
scharakteryzował m.in. sposoby osłony sił desantowych przez Okrętowe Grupy 
Uderzeniowe (OGU). Metodę stałej osłony nieruchomej miano stosować przy 
krótkich kilkugodzinnych przejściach morzem. Osłona manewrowa przemieszczająca 
się synchronicznie z Zespołem Desantowym (ZDes.), stosowana miała być przy 
zagrożeniu sił desantu z każdego kierunku, podczas długotrwałego rejsu20. 
W składzie OGU przeznaczonych do osłony ZDes. powinny znajdować się, 
zdaniem Badeńskiego, grupy rozpoznania taktycznego, grupy taktyczne złożone 
z kutrów i okrętów rakietowych oraz grupy zabezpieczenia złożone z okrętów 
walki radioelektronicznej i pozorujące własne zgrupowania. Według autora 
rozprawy działania rozpoznawcze na korzyść OGU jak i osłanianego przez nie 
sił desantu powinny prowadzić śmigłowce z uwagi na ich duży zasięg działania 
i skuteczność.

Oficerowie Marynarki Wojennej podejmowali studia doktoranckie również 
w ASG WP. Jedna z pierwszych prac dotycząca zabezpieczenia działań 
desantowych obroniona została w ASG w 1963 r. Jej autor Józef Urbański 
dokonał oceny możliwości prowadzenia działań zabezpieczenia nawigacyjnego 
i hydrograficznego w operacji desantowej. Rozprawa zawierała konkretne 
rozwiązania oraz propozycje autora co do organizacji całego złożonego systemu 
zapewnienia bezpiecznego nawigowania w tym praktycznego sposobu realizacji 
zadań zabezpieczenia hydrograficznego przez wyspecjalizowane w tym 
zakresie jednostki sił morskich'11.

is A. Niewiak, Koncepcja systemu nawigacji podwodnej płetwonurków bojowych, (rozprawa
doktorskal.WSWN, Gdynia 1977.

19 Z. Badeński. Zasady użycia Okrętowych Grup Uderzeniowych w osłonie desantu morskiego
przed uderzeniami zespołów lekkich nawodnych rakietowych sił nieprzyjaciela iv warunkach
Morza Bałtyckiego (rozprawa doktorska). WSMW, Gdynia 1979.

20 Ibidem, s. 222.
*’ Zob. J. Urbański, .Możliwości i sposoby zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego morskich 

desantów taktycznych wysadzanych przez MW PRL w zachodniej części Morza Bałtyckiego, 
(rozprawa doktorska), ASG WP, Warszawa 1963.
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Autorem rozprawy obronionej w 1976 r. również w ASG był wieloletni 
komendant WSMW Witold Gliński”. Badania autora rozprawy skupione były 
na wypracowaniu skutecznych metod walki z lepiej uzbrojonymi okrętowymi 
siłami uderzeniowymi NATO. Gliński uważał, że przeprowadzenie morskiej 
operacji desantowej w rejonie cieśnin bałtyckich będzie możliwe do zrealizowania 
jedynie pod warunkiem zdobycia panowania nad akwenem. Autor szeroko 
przedstawił wyniki przeprowadzonych ćwiczeń doświadczalno-badawczych, 
w których do walki z kierowanymi pociskami przeciwokrętowymi użyte zostały 
niekierowane pociski rakietowe wystrzeliwane ze średnich okrętów desantowych 
(ODS). Pociski wystrzeliwane salwami tworzyły słupy wodne lub kurtyny 
skutecznie mylące systemy rozpoznania i sterowania kierowanych pocisków 
rakietowych. Umożliwienie okrętom NATO przerwania osłony operacyjnej 
i dopuszczenie do ostrzelania własnego ZDes. salwą 24 rakiet mogło doprowadzić 
do zniszczenia 50-75% sił desantu i w efekcie do zerwania całej operacji* 23 24 25. 
Gliński wskazywał nie tylko na konieczność doskonalenia technicznych 
sposobów obrony ZDes. przed kierowanymi pociskami rakietowymi, ale 
również na konieczność przeprowadzenia zmian w taktyce walki własnych 
okrętowych sił osłony z doskonalszymi jednostkami NATO.

Szersze badania nad użyciem uzbrojenia rakietowego ODS przeprowadził 
na przełomie lat 60./70. Zdzisław Goworek. Ukoronowaniem jego wieloletnich 
badań naukowych była obroniona w 1973 r. w WSMW dysertacja doktorska 
dotycząca wykorzystania uzbrojenia rakietowego ODS w walce o lądowanie 
i " 74aesantir .

Zagadnienia desantowe były również przedmiotem badań naukowych 
prowadzonych przez oficerów wojsk lądowych (WLąd). Rolą i zadaniami wojsk 
inżynieryjnych w operacji desantowej zajął się Władysław Izydorek. Autor 
pracy scharakteryzował przedsięwzięcia zabezpieczenia inżynieryjnego na 
każdym z etapów operacji desantowej oraz dokonał obliczenia ilości wojsk 
(pododdziałów) inżynieryjno-saperskich potrzebnych do właściwej realizacji 
przedsięwzięć i zadań inżynieryjnych. Izydorek krytycznie odniósł się do 
aktualnego stanu wojsk inżynieryjnych dywizji desantowej oraz zaproponował 
ich głęboką reorganizację i doposażenie23. Autor negatywnie ocenił doraźnie 
formowane podczas ćwiczeń desantowych komórki inżynieryjne, wskazując na 
ich słabą skuteczność wynikającą z braku zgrania oficerów je tworzących oraz 
rozbieżności w rozumieniu zadań. Zdaniem autora w okresie pokoju należało 

"2 W. Gliński. Obrona zespołu desantowego iv warunkach masowego zastosowania kierowanych 
pocisków rakietowych przez COMNAVBALTAP (rozprawa doktorska). ASG WP. Warszawa 1976. .

23 Ibidem, s. 124.
24 Z. Goworek. Określenie możliwości ogniowych okrętów desantowych uzbrojonych w niekierowane 

pociski rakietowe oraz ustalenie zasad użycia ich przy wysadzaniu dywizji desantowej, 
(rozprawa doktorska). WSMW, Gdynia 1973.

25 W. Izydorek, Wykorzystanie.... s. 190, Załącznik 16.
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sformować Wydział Inżynieryjny dowództwa Morskiej Operacji Desantowej, 
w skład którego mieli wchodzić oficerowie-saperzy morscy i lądowi.26

Problem organizacji wojsk desantowych i określenia ich najwłaściwszego 
składu bojowego był przedmiotem rozprawy Jacka Gettera27 *. Dokonując oceny 
sił i środków będących w uzbrojeniu ówczesnej dywizji desantowej, a co za tym 
idzie jej możliwości bojowych, Getter krytycznie się do nich odniósł pisząc. iż 
w przyjętym kształcie dywizja desantowa nic odpowiada w pełni głównemu 
jej przeznaczeniu do prowadzenia działań desantowych samodzielnie lub 
w desancie kombinowanym Operacyjnego Zgrupowania Desantowego...” . Mimo 
niepodważalnych zalet jak manewrowość wynikająca z posiadania dużej ilości 
sprzętu pływającego, dywizja desantowa pozostawała w dużej dysproporcji 
w stosunku do dywizji zmechanizowanych, pod względem siły ognia i ilości 
sprzętu bojowego jak i stanów osobowych29. Autor dysertacji postulował w niej 
ujednolicenie struktur pułków desantowych, przejście na model trójkowy - 
batalionowy. Pułki desantowe miały składać się z mieszanego batalionu 
czołgów (wozy T-54 i PT-76), trzykompanijnego batalionu szturmowego piechoty 
bez sprzętu ciężkiego za to nasyconego dużą ilością broni przeciwpancernej 
oraz również trzykompanijnego batalionu desantowego z dotychczasowym 
sprzętem bojowym. Za niedostatecznie silną uznał Getter artylerię dywizyjną. 
Podkreślał konieczność zwiększenia ilości sprzętu amfibijnego.

Dogłębnej analizy połączonej operacji desantowej dokonał Władysław 
Kisiel, broniąc w 1972 r. w ASG dysertacji zatytułowanej „Możliwości, rola 
i zasady wykorzystania wojsk desantowych i zmechanizowanych w ramach 
kombinowanej operacji desantowej w celu opanowania wysp w strefie cieśnin 
morskich”. Autor dokonał w niej m.in. analizy sytuacji polityczno-wojskowej 
na Bałtyckim Teatrze Wojny oraz scharakteryzował poglądy i możliwości 
NATO w działaniach przeciwdesantowych30. Wzmocnienie dywizji desantowej 
i zmechanizowanej było zdaniem autora konieczne dla uzyskania wymaganej 
przewagi ogniowej nad siłami obrony przeciwdesantowej NATO. Wartość 
pracy Kisiela została doceniona i nagrodzona przez Ministra Obrony Narodowej.

Ostatnią rozprawą doktorską obronioną w ASG przed rozpadem Układu 
Warszawskiego dotyczącą problematyki operacji desantowej była dysertacja 
obroniona w 1989 r. przez Tadeusza Kasperka”. Tematyką pracy była rola, 

"b Ibidem, s. 210.
*' J. Getter, Model organizacyjny dywizji desantowej przewidzianej do udziału w operacji zaczepnej 

frontu na kierunku nadmorskim (rozprawa doktorska ). ASG WP, Warszawa 1979.
Ibidem, s. 58.
Np. 7. DD liczyła 43.6% stanu osobowego oraz dysponowała 61,1% stanu czołgów. 39% stanu BWO 
w stosunku do ówczesnych dywizji zmechanizowanych (DZ). Wyższy był odsetek użytkowanego 
w dywizji sprzętu pływającego, który wynosił 30%. W DZ pływało 19% techniki bojowej. 
Zob. J. Getter, op. ci t.. s. 48-54.

"'W. Kisiel. Możliwości..., s. 11-13.
J Tadeusz Kasperek, Obrona przeciwchemiczna morskiej (powietrzno-inorskiej) operacji desantowej, 

(rozprawa doktorska), ASG. Warszawa 1989.
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organizacja i zadania zabezpieczenia przeciwchemicznego w operacji desantowej. 
W pracy zakładano obopólne użycie Broni Masowego Rażenia podczas konfliktu 
zbrojnego oraz rozpatrzono sposoby przeciwdziałania skutkom jej użycia, 
w tym ochrony przed uderzeniami jądrowymi stanu osobowego, a także ich 
wpływ na stan psychofizyczny walczących oraz sprawność sprzętu.

Większość wymienionych i pokrótce scharakteryzowanych rozpraw 
naukowych jeszcze dekadę wstecz nosiła klauzulę „tajne”, a jedna nadal 
pozostaje opatrzona tym gryfem tajności.

Z wielu powstałych w latach 70. i 80. prac studyjnych, zasługujących na 
uwagę, a którymi kierowali doświadczeni oficerowie, pracownicy naukowo- 
-badawczy WSMW Jan Cieśla, Witold Gliński, Eugeniusz Szpitun...Ryszard 
Miecznikowski. Roman Rychter, Andrzej Zych, część była wynikiem bieżących 
analiz współczesnych konfliktów zbrojnych. Podnoszone były w nich również 
kwestie perspektywicznych środków desantowych i ich uzbrojenia oraz ewakuacji 
wojsk w wypadku niepowodzenia desantu, a także działań prowadzonych 
w warunkach nocnych i obrony przeciwminowej. Niektóre z podtematów 
w opracowaniach realizowane były wspólnie przez wyżej wymienionych32. 
Wykorzystanie artylerii okrętowej zarówno klasycznej jak i rakietowej było 
badane głównie przez Władysława Usińskiego i wspomnianego już Z. Goworka33.

W obu uczelniach w ramach studiów dyplomowych i podyplomowych 
oraz kursów doskonalących oficerów powstawały również prace kwalifikacyjne 
z dziedziny działań desantowych. W latach 1961-1976 na 29 prac dyplomowych 
dotyczących sfery operacyjno-taktycznej obronionych w WSMW 10, a więc 30%, 

32 Morska operacja desantowa i operacja przeciwdesantowa (praca naukowo-badawcza), 
Gdynia 1961; Niektóre problemy związane z zagadnieniem blokady i forsowania cieśnin 
duńskich ze szczególnym uwzględnieniem działań desantowych (praca planowa) w latach 
1965-1968, Gdynia 1969; Wstępna analiza taktyczna wyrzutni NPR BM-21 zamontowanych 
na okręcie desantowym pr. 771/A/, Gdynia 1975; Analiza techniczno-ekonomiczna oraz 
praktyczne sprawdzenie efektywności osłony okrętów zaporą wodną stawianą niekierowanymi 
pociskami rakietowymi M-14-OF WM-18 (praca naukowo-badawcza), Gdynia 1977; Prognoza 
problemowa rozwoju do 1995 (2005) roku morskich środków desantowania (praca naukowo- 
-badawcza), Gdynia 1977; Materiały z badań w zakresie problematyki desantowania i ewakuacji 
pododdziału wojsk desantu iv warunkach nocnych (praca naukowo-badawcza). Gdynial981; 
Planowane iv latach 1981-1985 zmiany organizacyjno-techniczne w Marynarce Wojennej PRL 
oraz ich wpływ na skuteczność wsparcia operacji zaczepnych i operacji obronnych (podtemat 
pracy naukowo-badawczej), Gdynia b.r., [w:] Zmiany w zasadach przeprowadzania iv marynarce 
desantów morskich w drugiej połowie lat osiemdziesiątych (podtemat pracy naukowo-badawczej), 
Gdynia 1982.

33 W. Usiński, Bojowe wykorzystanie artylerii okrętowej do celów morskich i brzegowych, Gdynia 1961; 
ideth, Wstępne i końcowe przygotowanie strzelania z wyrzutni niekierowanych pocisków 
rakietowych „WM-18’’, Gdynia 1968; W. Usiński, Z. Goworek, Metodyka prognozowania 
wskaźników efektywności artyleryjskiej i rakietowej broni pokładowej okrętów oraz baterii 
artylerii nadbrzeżnej. Gdynia 1971; Z. Goworek, Wyrzutnia niekierowanych pocisków 
rakietowych WM-18A. Część mechaniczna wyrzutni. Gdynia 1976.
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dotyczyło bezpośrednio operacji desantowej34. Natomiast w dwóch następnych 
latach (1977-1978) spośród 18 obronionych prac dyplomowych problematyka 
różnych aspektów operacji desantowej była przedmiotem opracowań pięciu 
dyplomantów3’. W 1979 r. obroniona została praca dyplomowa Jacka Witkowskiego 
„Użycie poduszkowców amfibijnych w rzucie szturmowym taktycznego 
desantu morskiego w warunkach Morza Bałtyckiego”, w której przedstawił on 
różnorodne warianty ugrupowania bojowego lądujących grup szturmowo- 
-rozgradzających oraz ich optymalny skład. Wyliczenia swoje Witkowski 
opierał na analizie składu i możliwości bojowych własnych wojsk desantowych 
oraz potencjalnego przeciwnika. Według autora o powodzeniu w walce 
o lądowanie decydować miało odpowiednie nasycenie lądującego rzutu 
szturmowego różnorodnymi środkami walki umożliwiającymi skuteczne zwalczanie 
i obezwładnianie punktów oporu przeciwnika oraz tempo lądowania. Równie 
ważne było wyważenie struktury lądujących grup i typ środków desantowych, 
za pomocą których miały one być wysadzane. Za najodpowiedniejsze poza 
poduszkowcami środki, jakimi powinien dysponować rzut szturmowy Witkowski 
uznał śmigłowce.

W latach 80. powstawały kolejne prace kwalifikacyjne, z przewagą analiz 
technicznych ówczesnego uzbrojenia rakietowego polskich okrętów desantowych. 
Były one pisane głównie pod kierunkiem Z. Goworka36.

Z prac obronionych w WSMW na początku lat 80. przez obcokrajowców 
w ramach studiów dyplomowych do najbardziej interesujących należy zaliczyć 

’4 B. Szul, D. Pontus-Nienałtowska, Bibliografia rozpraw doktorskich i prac dyplomowych za lata 
1961-1975, Gdynia 1976, s. 123-127.

35 B. Szul, Bibliografia rozpraw doktorskich i prac dyplomowych za lata 1976-1978, Gdynia 1978, 
s. 38-44.

36 A. Białek. Analiza wpływu dokładności wskazywania celów na efektywność strzelania z. WM-18 
(praca magisterska), Gdynia 1982: J. Borysiuk, Analiza skuteczności zwalczania celów 
brzegowych zestawami artyleryjskimi i NPR (praca magisterska), Gdynia 1990; C. Ciężkowski, 
Analiza wytrzymałości i trwałości linii wałów okrętów projektów 770 (praca magisterska), 
Gdynia 1983; R. Chmielewski, Optymalizacja struktury zagrody minowej przeciw okrętom 
wsparcia ogniowego desantu stawianej w południowej części Morza Bałtyckiego (praca 
dyplomowa), Gdynia 1983; J. Czubiński, Koncepcja użycia jednostek tyłowych FOW w morskich 
działaniach desantowych (praca dyplomowa), Gdynial980; W. Górski, Analiza możliwości 
ogniowych ODS pr. 771 uzbrojonych w WM-18 przy strzelaniu do celów brzegowych w czasie 
walki o lądowanie desantu (praca magisterska), Gdynia 1983; J. Krzak, Współdziałanie 
w procesie zabezpieczenia tyłowego wojsk w kombinowanej operacji desantowej (praca 
dyplomowa), Gdynia 1980; L. Marczuk, Wymagania w zakresie organizacji dowodzenia 
i kierowania ogniem fali ODS w czasie walki o lądowanie desantu morskiego (praca 
magisterska). Gdynia 1980; T. Ostrowski, Analiza dokładności przygotowania strzelania 
do celów morskich z WM-18 (praca magisterska). Gdynia 1981; B. Pleszkun, Ocena efektywności 
zwalczania elementów obrony przeciwdesantowej salwami NPR metodą symulacyjną (praca 
magisterska), Gdynia 1980: B. Podgórski, Ocena błędów przygotowania wstępnego na 
efektywność strzelania do celu brzegowego (praca magisterska),Gdynia 1982; B. Pszczólkowski, 
Organizacja i prowadzenie działań desantowych w warunkach zimowych w rejonie płd. 
zachodniego Bałtyku (praca dyplomowa), Gdynia 1980.
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opracowanie Wietnamczyka Tan Phama, zatytułowane „Opracowanie planu 
walki o lądowanie morskiego desantu taktycznego na nie przygotowany brzeg 
w warunkach zagrożenia BMR”, a obronione w 1981 r. oraz pracę magisterską 
Libijczyka Dira Mohamed Aliego pt. „Analiza dokładności przygotowania 
strzelania do celów morskich z WM-18A” z roku 1984. W tymże roku powstała 
też praca dyplomowa również pochodzącego z Libii Suleimana Mohameda 
Haggiaci37, a rok później pracę magisterską związaną z zagadnieniami 
technicznymi eksploatowanych wówczas w libijskiej flocie okrętów desantowych 
obroni! kolejny oficer tej marynarki - Fawzi Ayad Omar38 39.

Tematyka działań desantowych była realizowana zarówno w ramach 
studiów jak i podczas organizowanych dla kadry naukowo-dydaktycznej 
różnorodnych ćwiczeniach oraz treningach sztabowych. Uczestnicy tych 
przedsięwzięć występowali w roli osób funkcyjnych dowództw i sztabów', 
a jednym z celów metodycznych tego typu formy kształcenia i doskonalenia 
zawodowego kadry oficerskiej było utrzymanie umiejętności w zakresie 
planowania działań bojowych, w tym wykonywanie niezbędnych kalkulacji 
operacyjno-taktycznych .

Poza sprawami typowo morskimi Jan Kabała i Jerzy Kępiński wykonali 
bardzo wartościowe i przydatne w kształceniu kadry opracowania dotyczące 
wrojsk desantu zarówno pod względem ich organizacji jak i planowania działań 
oraz ich charakterystyki i możliwości bojowych40.

Udział w badaniach technicznych przy zastosowaniu cyfrowej i analogowej 
techniki obliczeniowej nad zagadnieniami dotyczącymi problematyki desantowej 
miał istniejący od 1962 r. Ośrodek Obliczeniowy WSMW. Do 1989 r. dokonano 

37 S. M. Haggiaci. Analiza efektywności zwalczania typowych celów brzegowych w zależności 
od dokładności przygotowania wyrzutni NPR do strzelania (praca magisterska), Gdynia 1984.

38 F. A.Omar, Projekt oświetlenia elektrycznego na okrętach desantowych (praca dyplomowa), 
Gdynia 1985.

39 Z. AndruJoniw. Podstawowe obliczenia operacyjno-taktyczne w zakresie OPM w czasie załadowania, 
przejścia morzem i lądowania desantu morskiego (założenie na trening sztabowy dla oficerów 
Instytutu Broni Podwodnej),GAynm. 1983; Zabezpieczenie tyłowe morskiej operacji desantowej 
(materiały z ćwiczeń tyłowych), Gdynia b.r. [w:] Ćwiczenia dowódczo-sztabowe ze słuchaczami 
11 st. WDSz (działania desantowe), Gdynia 1979: Planowanie, organizacja i zabezpieczenie 
przejścia ZDES (dokumentacja ćwiczenia grupowego), Gdynia 1979; Wysadzanie taktyczne 
desantu morskiego na Wyspie Bornholm z użyciem perspektywicznych środków transportowo- 
-desantowych (ćwiczenie dowódczo-sztabowe), Gdynia 1979; E. Guliński. Organizacja i prowadzenie 
działań przez dywizję desantową w ramach operacji zaczepnej armii w celu opanowania 
wysp (ćwiczenia grupowe na mapach - opracowanie metodyczne), Gdynia 1972; R. Miecznikowski, 
Decyzja dowódcy 1U2 ZDES, Gdynia 1976; M. Lechowski, Założenie (tylko dla wykładowców) 
na jednoszczeblowe dowódczo-sztabowe ćwiczenie na mapach ze słuchaczami U stopnia 
studiów WSMW na temat: Planowanie, organizacja i prowadzenie morskiej operacji desantowej, 
Gdynia 1970.

40 J. Kabała. Zasady działań dywizji zmechanizowanej w składzie desantu morskiego, Gdynia 1961; 
J. Kępiński, Zasady użycia dywizji desantowej (w działaniach desantowych). Gdynia 1978.
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w nim między innymi obliczeń naukowo-technicznych dotyczących działań 
desantowych. Tematy badawcze brzmiały:

- Obliczenia kalkulacyjne optymalnego załadowania dywizji zmechanizowanej 
na transportowce typu B-55 i B-57 w działaniach desantowych;

- Tabele norm rażenia artylerii lufowej i rakietowej dla obezwładnienia 
systemu obrony przeciwdesantowej w rejonie lądowania desantu własnego;

— Obliczanie niezbędnych sił i środków do pokonania zapór inżynieryjnych 
i zagród minowych w rejonie lądowania .41

Problematyka operacji desantowych w wydawnictwach ASG i WSMW

Działania desantowe omawiano na łamach uczelnianych „Zbiorów prac” 
i w późniejszych „Zeszytach naukowych” obu uczelni. Wśród wielu obszarów 
aktywności naukowo-badawczej gdyńskiej uczelni od początku lat 60. na czoło 
wysuwały się studia z zakresu morskich działań desantowych, początkowo 
w skali taktycznej. Desanty te miały mieć ograniczony charakter w ramach działań 
na skrzydle frontu opartego o wybrzeże. Studia i kalkulacje w tym zakresie 
wykonywano w oparciu o realne możliwości RSZ w danym czasie, a także 
z uwzględnieniem statków pozyskanych z gospodarki narodowej (GN), które 
miały zostać zmobilizowane w przypadku konieczności przeprowadzenia 
desantu w skali większej niż taktyczna.

Działaniom morsko-desantowym poświęcone były sesje naukowe organizowane 
w obu uczelniach. W 1968 roku w WSMW została przeprowadzona VII sesja 
naukowa Wybrane zagadnienia działań (operacji) desantowych.

Wśród autorów prowadzących prace badawcze w ASG do najbardziej 
aktywnych należał Władysław Kisiel, kierownik Zakładu Działań Desantowych. 
Jego publikacje prasowe zostały omówione w poprzednim numerze „Biuletynu 
Historycznego” MMW. W uczelnianym periodyku ASG, Kisiel publikował 
artykuły zarówno napisane samodzielnie42 lub jako współautor43. Pracę Kisiela 
podjął i kontynuował między innymi Zbigniew Bieżuński.

41 B. Zalewski, Polska morska myśl wojskowa 1918-1989, Gdynia 2000, s. 416.
42 W. Kisiel, Właściwości organizacji i przygotowania kombinowanej operacji desantowej 

ii’ rejonie morza zamkniętego, „Zeszyty naukowe” ASG nr 2(13)/1977, s. 53-61; idem, 
Właściwości współdziałania wojsk lądowych i sił morskich w działaniach zaczepnych 
prowadzonych wzdłuż wybrzeża morskiego, „Zeszyty naukowe” ASG nr 1(20)/1979, s. 68-74; 
idem, Właściwości organizacji i prowadzenia powietrzno-morskiej operacji desantowej 
w ramach operacji zaczepnej frontu na ZTDW drugiej połowy lat osiemdziesiątych. „Zeszyty 
naukowe” ASG nr 2 (42) 1985, s. 157-165; idem, Właściwości organizacji i prowadzenia 
natarcia wzdłuż wybrzeża morskiego przez D7. we współdziałaniu z siłami Marynarki Wojennej, 
„Zeszyty naukowe” ASG nr 3 (36) 1983. s. 40-54; idem. Współczesne poglądy na zasady użycia 
desantów morskich na kierunku nadmorskim, „Zeszyty naukowe” ASG nr 2 (49) 1987, s. 58-65.

43 Z. Bieżuński. W. Kisiel, Rola i miejsce powietrzno-morskiej operacji desantowej w operacji 
zaczepnej frontu i morskiej operacji floty (Zjednoczonej Floty Bałtyckiej) oraz ich wpływ 
na organizacje dowodzenia, „Zeszyty naukowe” ASG nr 4 (47) 1986, s. 30-43; H. Piekarski, 
W. Kisiel. Współdziałanie koalicyjnych zgrupowań wojsk z siłami floty podczas prowadzenia 
działań na kierunku nadmorskim, „Zeszyty naukowe” ASG nr 3 (39) 1984, s. 25-37.
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Głos w sprawie organizacji i prowadzenia działań desantowych oraz 
zasad szkolenia zabierali oficerowie związani lub wywodzący się z dywizji 
desantowej między innymi Tadeusz Urbańczyk i Henryk Szafrański dowodzący 
dywizją a także Andrzej Morawiec - dowódca 35. pułku desantowego44. Referat 
Morawca był wygłoszony w ASG WP podczas jednej z konferencji szkoleniowych 
w styczniu 1983 r. Mając szerokie doświadczenie praktyczne autor podniósł 
w referacie kwestie niedostatecznego uzbrojenia przeciwpancernego na szczeblu 
pododdziałów, co odbijało się negatywnie na realnych możliwościach zwalczania 
celów opancerzonych. A. Morawiec proponował wprowadzenie do uzbrojenia 
na szczeblu plutonu przenośnych wyrzutni przeciwpancernych pocisków 
kierowanych FAGOT oraz miotaczy ognia. Jednocześnie proponował 
zreorganizowanie plutonów na trzywozowe i wprowadzenie nowej generacji 
transporterów opancerzonych uzbrojonych w małokalibrowe armaty 20 mm. 
Kompanijne moździerze 82 mm miały według zaproponowanej organizacji 
zostać wymienione na samobieżne moździerze pływające, a pluton saperów 
otrzymać transportery dostosowane do wystrzeliwania saperskich ładunków 
wydłużonych dla wykonywania przejść w zaporach przeciwdesantowych. 
Dodatkowo pułk powinien zostać dozbrojony w pływające 122 mm samobieżne 
armato-haubice 2S1 GOŹDZIK. Do końca lat 80. żadna z. proponowanych 
zmian nie została przeprowadzona45. W czasie tej samej konferencji w ramach 
dyskusji nad dyslokacją jednostek desantowych i wynikających z tego faktu 
utrudnień a także luk i rozbieżności w działalności szkoleniowej obu związków 
taktycznych zabrał głos dowódca 2. BOD Czesław Łuczak46. Dyslokacja 
brygady oraz 7. DD stanowiła przeszkodę w szkoleniu obu związków taktycznych, 
które na wypadek działań wojennych miały współdziałać. Za błędne 
rozwiązanie Łuczak uznał dozbrajanie okrętów w rakiety „Strzała-2M”. 
Krytycznie też odniósł się do nałożonych na brygadę reżimów 24 godzinnej 
gotowości bojowej, podczas gdy realnie desant mógł być załadowany dopiero 
po 36 godzinach oraz fikcyjność postawionych przed jednostką zadań ogniowych, 
których z uwagi na brak odpowiednich poligonów nie mógł wykonać47. 
Również uczestniczący w tej konferencji dowódca dywizji H. Szafrański 
przedstawił szereg uwag co do stanu bazy szkoleniowej dywizji, która pomimo 

1,4 T. Urbańczyk, H. Piekarski, Wybrane problemy organizacji i prowadzenia operacji zaczepnej 
armii na pin.-nadmorskim kierunku operacyjnym (wnioski i doświadczenia z ćwiczenia 
szkieletowego). „Zeszyty naukowe” ASG nr 4 (40) 1984. s. 6-21: T. Urbańczyk. Prowadzenie 
przez armię ogólnowojskową operacji zaczepnej wzdłuż wybrzeża morskiego we współdziałaniu 
z siłami marynarki wojennej. „Zeszyty naukowe” ASG nr 3 (39) 1984. s. 5-24; A. Morawiec, 
Ogólne zasady prowadzenia działań desantowych, możliwości desantu morskiego, współdziałanie 
Z MW oraz desantem powietrznym i śmigłowcowym iv kontekście uzbrojenia i organizacji 
dywizji. „Zeszyty naukowe” ASG nr 2 (35) 1983, s. 143-147; H. Szafrański, Szkolenie dywizji 
desantowej, „Zeszyty naukowe” ASG nr2 (35) 1983, s. 161-163.

'"5 A. Morawiec, Ogólne..., s. 146-147.
40 Łuczak, Szkolenie taktyczne w jednostce MW, „Zeszyty naukowe” ASG nr 2 (35) 1983. s. 164-165.
4' Ibidem, s. 163.
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podejmowanych przez podległe mu jednostki wysiłków nadal nie spełnia 
wymogów i nie zaspokaja faktycznych potrzeb szkoleniowych dywizji. 
Zauważył również potrzebę dokonania modernizacji technicznej sprzętu 
bojowego dywizji oraz konieczność uzupełnienia jej w jednostki logistyczne 
(głównie zaopatrzenia i medyczne) z prawdziwego zdarzenia, które byłyby 
w stanie realizować proces zabezpieczenia tyłowego działań na poziomie 
odpowiednim dla potrzeb wojsk walczących w izolacji"8.

Rolę i zadania jednostek zabezpieczenia bojowego działań, a także 
współdziałania desantu z jednostkami OPK podjęli się między innymi Zbigniew 
Kukułka, Jan Pięta, Jan Mazurkiewicz i Zdzisław Reszczyński48 49 50 51 52. Z artykułem 
Kukułki korespondował tekst Mariana Zaborskiego zatytułowany „Wybór 
optymalnego sposobu współdziałania lotnictwa myśliwskiego OPK z okrętowymi 
środkami OPL zespołu desantowego na Morzu Bałtyckim” z WSMW811. Z kolei 
problematykę walki radioelektronicznej wyświetlili J. Klejnow i Stanisław 
Mazurek, obaj z WSMW, w artykule „Model organizacyjno-funkcjonalny walki 
radioelektronicznej w morskich operacjach desantowych”, opublikowanym 
w 1987 r.5‘

Możliwe zadania dywizji desantowej omówił w 1984 r. Z. Bieżuński, 
w artykule zatytułowanym „Zadania i sposoby ich wykonania przez dywizję 
desantową w operacji zaczepnej prowadzonej na kierunku nadmorskim”82. 
Spośród zadań do jakich dywizja była przygotowywana za najważniejsze Autor 
uznał typowe desanty morskie. Zaznaczył jednak, że z uwagi na posiadany 
sprzęt jednostka była również predysponowana do innych działań na obszarze 
wodno-lądowym w tym forsowania szerokich przeszkód wodnych. Bieżuński 

48 H. Szafrański, Szkolenie..., s. 161.
49 Z. Kukułka, Osłona desantu powietrznego i morskiego przez wojska OPK, „Zeszyty naukowe” 

ASG nr 4 (47) 1986, s. 66-77; J. Pięta, Zabezpieczenie chemiczne morskiej operacji desantowej, 
„Zeszyty naukowe” ASG nr 3 (39) 1984, s. 38-50; M. Kruszyński, Właściwości prowadzenia 
walki radioelektronicznej >r morskiej operacji desantowej, „Zeszyty naukowe” ASG nr 2 (42) 
1985, s. 35-50; J. Mazurkiewicz, Skład i wyposażenie pododdziałów łączności PSD frontu 
i Zjednoczonej Ploty Bałtyckiej łZFB) w powietrzno-inorskiej operacji desantowej, „Zeszyty 
naukowe" ASG nr 4 (47) 1986, s. 58-65: Z. Reszczyński. Proponowane sposoby wykonania 
przejść w zaporach przeciwdesantowych na morzu od izobaty 5 m do brzegu, „Zbiór prac” 
WSMW nr 22/1968, s. 143-170; W. Wojnowski. Propozycje techniczne zabezpieczenia przejścia sił 
i środków desantu morskiego do brzegu prz.cz. rejon przybrzeżny nie przetrałowany, „Zbiór 
Prac” WSMW, nr 18/1967, s." 127-137.

50 M. Zaborski, Wybór optymalnego sposobu współdziałania lotnictwa myśliwskiego OPK 
z okrętowymi środkami OPL zespołu desantowego na Morzu Bałtyckim, „Zeszyty naukowe” 
WSMW nr PF 053/1977, s. 97-108.

51 J. Klejnow, S. Mazurek, Model organizacyjno-funkcjonalny walki radioelektronicznej w morskich 
operacjach desantowych, „Zeszyty naukerwe” WSMW nr PF 091/1987, s. 103-1 11.

52 Z. Bieżuński, Zadania i sposoby ich wykonania przez, dywizję desantową iv operacji zaczepnej 
prowadzonej na kierunku nadmorskim, „Zeszyty naukowe” ASG nr 1 (44) 1986, s. 31-42.
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uzasadniał swoje wnioski doświadczeniami z ćwiczeń, w których osobiście 
uczestniczył a także przykładami z historii II wojny światowej5’’.

Stan sił desantowych NATO na początku lat 80. a także obowiązujące 
wówczas u przeciwnika poglądy przedstawił w ,Zeszytach naukowych” ASG między 
innymi Andrzej Damaziak53 54. W artykule omówiony został aktualny stan sił 
desantowych państw NATO, przewidzianych do operowania na akwenie 
bałtyckim oraz definicje i poglądy NATO na operacje desantowe. Tabelarycznie 
zobrazowane zostały normy operacyjno-taktyczne piechoty morskiej USA jak 
i struktura organizacyjna wojsk desantowych państw Paktu Północnoatlantyckiego55.

Artyleryjskie przygotowanie, a następnie wsparcie desantu było przedmiotem 
studiów podejmowanych głównie w WSMW. Z grona wielu specjalistów 
artylerii morskiej największa ilość publikacji była udziałem wspomnianego już 
Z. Goworka oraz W. Usińskiego56. Usiński skupiał się głównie na użyciu 
klasycznej artylerii okrętowej, która stanowiła zasadnicze uzbrojenie okrętów 
Zespołów Wsparcia Ogniowego (ZWO), a także na taktyce użycia tych jednostek 
w walce o lądowanie desantu. Drugi z wymienionych już wielokrotnie w tym 
artykule autorów zajmował się artylerią rakietową, stanowiącą uzbrojenie 
użytkowanych ówcześnie polskich okrętów desantowych5'. Omówioną wcześniej 
rozprawę doktorską Goworka poprzedziły jego liczne prace studyjne i badawcze.

Decydującym etapem działań desantowych była walka o lądowanie 
desantu. Składową tego etapu operacji było ogniowe przygotowanie i wsparcie 
desantu wykonywane przez lotnictwo i artylerię okrętową. Bliżej problematyką 
tą poza już wymienionymi zajęli się Kryspin Lech i Ryszard Miecznikowski, 
w opracowaniu „Wybrane problemy walki o lądowanie desantu morskiego 
w strefie cieśnin bałtyckich”58. Artykuł ten stanowił analizę poszczególnych 
czynników mających wpływ na planowanie i przebieg walki, a także kierunki 
rozwoju sposobów niszczenia systemu obrony przeciwdesantowej oraz zasad 
współdziałania między uczestniczącymi w desancie RSZ. W konkluzji Autorzy 
zaznaczyli konieczność doskonalenia środków walki oraz poszukiwania 
sposobów uniezależniania się od czynników atmosferycznych i zagrożenia 

53 Ibidem, s. 33-34.
54 A. Damaziak, Operacje morskie oraz stan i perspektywy rozwoju sił desantu morskiego państw 

NATO, „Zeszyty naukowe” ASG nr. 4 (32) 1982, s. 33-48.
55 Ibidem, s. 36,40-42,44.
56 W. Usiński. Wykorzystanie artylerii okrętowej zespołów wsparcia ogniowego oraz, okrętów 

desantowych podczas prowadzenia operacji desantowej. „Zbiór Prac” WSMW nr 22/1968. 
s. 55-70; idem. Niektóre problemy wykorzystania artylerii okrętowej w morskiej operacji 
desantowe. „Zbiór Prac” WSMW nr 26/1969, s. 117-144.

57 Z. Goworek, Możliwości ogniowe, uzbrojenia, rakietowego okrętów desantowych proj. 770/D 
w czasie ogniowego zabezpieczenia działań desantowych, „Zbiór Prac” WSMW nr 030/1970, 
s. 67-88.

58 K. Lech, R. Miecznikowski, Wybrane problemy walki o lądowanie desantu morskiego w strefie 
' cieśnin bałtyckich, „Zeszyty naukowe” WSMW nr PF 067/1980, s. 5-22.
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minowego59. Podobny w treści artykuł, choć bardziej eksponujący rolę artylerii 
okrętowej w walce o lądowanie został opublikowany w 1987 r. przez Michała 
Adamskiego i Krzysztofa Selke60. Praca ta stanowiła przegląd obowiązujących 
wówczas polskich poglądów i norm w zakresie użycia okrętowych środków 
artyleryjskich. Przedstawione zostały również przykładowe tabele porażenia 
ogniowego elementów obrony przeciwdesantowej przeciwnika przez typowe, 
użytkowane na polskich okrętach działa i wyrzutnie rakietowe WM-186'.

Jak zaznaczono już w artykule istotnym problemem polskiej floty była 
skromna ilość eksploatowanych w 2. BOD etatowych środków desantowych. 
Niedobory okrętów i kutrów planowano wyrównać poprzez użycie w działaniach 
operacyjnych dostępnych środków mobilizowanych z GN. Użycie tego typu 
jednostek zostało opisane w 1979 r. przez R. Rychtera oraz w 1987 r. przez tego 
samego autora we współpracy z R. Miecznikowskim62. W drugim artykule 
wskazywano na korzyści jakie niesie za sobą posiadanie odpowiedniej ilości 
pojazdowców i innych jednostek o poziomym systemie załadowczym. Artykuł 
był też przeglądem stosowanych ówcześnie w krajach Układu Warszawskiego 
jednostek desantowych i promowych oraz innych typu Ro-Ro wraz z ich 
parametrami taktyczno-technicznymi w tym możliwościami załadowczymi63.

Postępujący w latach 80. rozwój techniczny środków rozpoznania i walki 
systemu obrony przeciwdesantowej ówczesnego przeciwnika był przedmiotem 
analiz wykonanych przez G. Mazura oraz R. Miecznikowskiego, a opublikowanych 
w nr PF 091 „Zeszytów naukowych” WSMW z 1987 r.64 Opracowanie Mazura 
stanowiło analizę możliwości bojowych nowoczesnych systemów rozpoznania 
(OUTLOW SHARK, AWACS, PLSS) oraz rażenia powierzchniowego (ASSAULT 
BREAKER) wprowadzanych do uzbrojenia państw NATO, a stanowiących 
wówczas ultranowoczesną technologicznie generację uzbrojenia. Systemy te 
stanowiły istotne zagrożenie dla ZSL, bowiem eliminowały prawie całkowicie 
czynnik zaskoczenia, jako jednego z ważnych elementów branych pod uwagę 
przy planowaniu operacyjno-taktycznym a ponadto znacznie rozszerzały 
możliwości oddziaływania ogniowego przeciwnika na desant. Z kolei 

59 Ibidem, s. 21-22.
60 M. Adamski, K. Selke, Model organizacyjno-funkcjonalny walki zespołu wsparcia ogniowego 

o lądowanie desantu, „Zeszyty naukowe” WSMW nr PF 091/1987, s. 131-156.
"j Ibidem, s. 135-136, 138-139.
b~ R. Rychter, Potencjał środków transportu morskiego z polskiej marynarki handlowej do przewozów 

operacyjnych i zaopatrzeniowych w strefie Morza Bałtyckiego, „Zeszyty naukowe” WSMW 
nr PF 063/1979. s. 106-119; R. Miecznikowski. R. Rychter, Użycie statków handlowych 
w działaniach desantowych na morzu zamkniętym u1 warunkach współczesnego pola walki, 
nr PF 091/1987, s. 1Ł2-J30.

63 R. Miecznikowski, R. Rychter, Użycie..., s. 118, 124-126
G. Mazur. Nowe elementy zagrożenia desantu morskiego, w świetle przewidywanego rozwoju 
sił i środków potencjalnego przeciwnika oraz jego poglądów na ich użycie, „Zeszyły naukowe” 
WSMW nr PF 091/1987, s. 41-62; R. Miecznikowski, Niektóre aspekty i uwarunkowania 
morskich działań desantowych związane z rozwojem sił i środków walki potencjalnego 
przeciwnika, WSMW, nr PF 091/1987, s. 63-78.
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R. Miecznikowski skupił się w swoim artykule na zmieniających się pod 
wpływem techniki warunkach współczesnego pola walki oraz konsekwencji 
tego faktu dla aktualnych poglądów na sposób prowadzenia boju - operacji.

Z innych zasługujących na uwagę prac zamieszczonych w periodyku 
gdyńskiej uczelni wymienić należy artykuły Jana Koniecznego i Wiesława 
Orenowicza, Stefana Mańkowskiego oraz Henryka Sołkiewicza65. Ostatni 
z wymienionych dokonał analizy zagrożenia desantu podczas przejścia morzem 
ze strony okrętów podwodnych NATO. Jednocześnie Autor przedstawił 
możliwe sposoby oddziaływania ogniowego przeciwnika na ZSL innymi 
środkami walki i jednoczesne prawdopodobne powiązanie tych uderzeń 
z atakami okrętów podwodnych.

W niniejszym artykule nie omówiono prac inżynierskich, których 
w samej WSMW napisano setki. Ograniczono się do prac kwalifikacyjnych 
II stopnia oraz podyplomowych gdyńskiej akademii. Nie zbadano prac 
kwalifikacyjnych ASG WP, a także rozpraw naukowych i dyplomowych 
powstałych w dwóch innych polskich akademiach (Wojskowa Akademia 
Techniczna i Wojskowa Akademia Medyczna). W tym miejsce należy dodać, iż 
prace kwalifikacyjne z zakresu operacji desantowych były wykonywane przez 
polskich oficerów studiujących w zagranicznych uczelniach. Prace takie 
napisali między innymi dowodzący 7. DD. H. Szafrański w ASG SZ ZSRR 
w Moskwie oraz dowodzący 2. BOD Waldemar Wierzykowski podczas studiów 
w niemieckiej Akademii Wojskowej w Dreźnie.

Wymienione opracowania i artykuły jeszcze niedawno w większości 
nosiły klauzulę o gryfie „tajne” lub co najmniej „poufne”. Wymienione prace, 
z których cześć została pokrótce scharakteryzowana, stanowią przekrój polskich 
poglądów na prowadzenie działań morsko-desantowych w omawianym okresie 
na różnych płaszczyznach.

Aktywność naukowo-badawcza WSMW i ASG WP w sferze operacji 
desantowych wynikała z roli jaką przypisywano flocie w wypadku wojny, 
charakteru TDW, sojuszniczej zależności, w tym planów operacyjnego użycia sił 
morskich. Skrzydłowe położenie powojennej Polski oraz spodziewany kierunek 
i obszar działania sił zbrojnych (SZ) stanowiły zasadniczy impuls i miały 
decydujący wpływ na rozwój rodzimej myśli wojskowej. Wydawane opracowania 
miały częściowe praktyczne zastosowanie w szkoleniu operacyjno-taktycznych 
dowództw i sztabów planujących działania bojowe jednostek na odpowiednim 
szczeblu oraz praktycznego szkolenia wojsk mających uczestniczyć w operacji 
desantowej. Polska myśl i piśmiennictwo wojskowe w opisywanym segmencie 

65 J. Konieczny, W. Orenowicz, Próba optymalizacji punktów załadowania morskiego przy 
nieuzbrojonym brzegu, „Zbiór Prac” WSMW nr 15/1966, s. 19-38; S. Mańkowski, 
Perspektywy wykorzystania poduszkowców do działań desantowych, Zbiór Prac” WSMW, 
nrl7/1966, s. 73-92; H. Solkiewicz, Wpływ nowych elementów zagrożenia ze strony okrętów 
podwodnych potencjalnego przeciwnika na prowadzenie morskich działań desantowych, 
„Zeszyty naukowe” WSMW, nr PF 091/1987, s. 79-102.

241



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. MAZUREK 2014 NR 29

pracy naukowo-badawczej oraz aktywność intelektualna wielu oficerów stanowi 
przykład samodzielnego poszukiwania rozwiązań skutecznego prowadzenia 
morskich operacji desantowych. W ramach planowania wojennego w PRL, 
obok zadań i planów typowo obronnych, ważne miejsce w nim zajmowały 
również działania desantowe co jest rzeczą całkowicie zrozumiałą i naturalną. 
Prawdopodobnie nie ma bowiem na świecie ani jednej armii, która szkoliłaby 
się jedynie w operacjach defensywnych, a jeżeli taka istnieje, to znaczy, że obce 
jej są pryncypia wynikające z prawideł sztuki wojennej i nigdy nie uczestniczyła 
w realnej wojnie.
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Mgr Jan TYMIŃSKI

KMDR POR. EDMUND KOSIARZ (1929-1994). 
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI W DWUDZIESTĄ 

ROCZNICĘ ŚMIERCI

WYBÓR

Wstęp

W roku 2014 minęło 20 lat od śmierci kmdr. por. Edmunda Kosiarza, 
oficera Marynarki Wojennej, historyka, pisarza i publicysty. O jego 

życiu zawodowym i talencie pisarskim napisano już wiele1. Przypomnieć warto, 
tylko w wielkim skrócie, że urodził się 16 IX 1929 roku w Ostrowcu 
Świętokrzyskim jako syn Adama i Heleny z Szafrańskich. Od 1945 roku 
pracował w Centralnym Ośrodku Wodnym Ligi Morskiej. W latach 1947-1951

1 Urszula Czajkowska, Laureat nagrody MON, „Bandera”, 1980 nr 51-52, s. 24; Radosław 
Wanta, Edmund Kosiarz, [w:] Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945-1980, 
oprać. Jolanta Chilla, Teresa Radziszewska, Anna Woźniak, Gdańsk 1981. s. 101-103; M. K., 
Związek ludzi aktywnych, „Bandera”, 1983 nr 51-52, s. 15; Walter Pater, Kmdr por. mgr Edmund 
Kosiarz (16.9.1929-25.8.1994), „Przegląd Morski”, 1994 nr 10, s. 83-88; Idem. 70 lat „Przeglądu 
Morskiego”, „Przegląd Morski”, 1998 nr 12, s. 6-65; Czesław Ciesielski, Kosiarz Edmund 
(1929-1994), [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement I, red. Zbigniew 
Nowak, Gdańsk 1998, s. 155; W. Pater, Komandor porucznik Edmund Kosiarz, „Nautologia”, 
2006 nr 143, s. 161-165: Idem. Kosiarz Edmund (1929-1994), [w:] Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, 
s. 358-359; Ewa Wajs, Kreatorzy wizerunku, „Przegląd Morski”, 2008 nr 12. s. 10; W. Pater, 
Redaktorzy naczelni „Przeglądu Morskiego" (1928-1998), „Nautologia”, 1999 nr 1, s. 14; Kmdr 
por. Edmund Kosiarz. 80. rocznica urodzin. „Po Wachcie”, 2009 nr 3, s. 16-17. 
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był słuchaczem Wydziału Pokładowego Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Od 1951 roku pracował na stanowisku sekretarza w redakcji „Przeglądu 
Morskiego”, by w 1955 roku objąć stanowisko redaktora tegoż pisma. 
Następnie w łatach 1958-1960 był słuchaczem Wyższego Kursu Operacyjno- 
-Taktycznego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Edmund Kosiarz studiował 
również na uczelniach cywilnych. Dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1961 
uzyskał tytuł magistra historii na podstawie pracy „Rozwój Marynarki 
Wojennej w latach 1918-1926”. Rok wcześniej mianowany został szefem 
Wydziału Historycznego w Oddziale Historyczno-Wydawniczym Sztabu Głównego 
Marynarki Wojennej, który to w 1968 roku został przekształcony na Wydział 
Historyczny Zarządu Politycznego Dowództwa Marynarki Wojennej. W tym 
też roku otrzymał awans do stopnia kmdr. por. W roku 1970 zwolniony 
ze służby zawodowej i przeniesiony do rezerwy. W latach 1970-1973 był 
pracownikiem Wojskowego Instytutu Historycznego w Warszawie. Kolejne lata 
swego życia Edmund Kosiarz poświęcił wyłącznie pracy pisarskiej. Należał 
do Związku Literatów Polskich, był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wiele z jego prac było na bieżąco omawianych i komentowanych 
szczegółowo na łamach fachowej prasy, m.in. przez tak zasłużonych historyków 
jak: Paweł Piotr Wieczorkiewicz2, Włodzimierz Pogoda (Radziszewski)3, 
Zbigniew Flisowski4, Zbigniew Ciećkowski5 czy też Tadeusz Cieślak6. 
Recenzenci podkreślali, iż miały one walory naukowe, ale jednocześnie były 
one pisane dla szerokiego kręgu czytelników, równocześnie autorzy ci nie 
szczędzili wielu obiektywnych uwag krytycznych. Na książkach Edmunda 
Kosiarza wychowały się całe pokolenia historyków, marynistów o czym 
świadczą liczne „zaczytane” egzemplarze jego prac, które możemy spotkać 
w bibliotekach prywatnych i publicznych. Dziś, co zrozumiałe, wiele z jego 

2 Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Raz jeszcze „mała flota", [rec.: E. Kosiarz, Od pierwszej 
do ostatniej salwy, Warszawa 1973, s. 280], „Nowe Książki”, 1974 nr 4, s. 52-53: Ibidem, 
Bałtyckie batalie, [rec.: E. Kosiarz, Bitwy na Bałtyku, Warszawa 1978], „Morze”, 1978 nr 8, 
s. 19; Ibidem, Trylogii Kosiarza pierwszy tom, [rec.: E. Kosiarz, Wojny na Bałtyku X-XIX w., 
Gdańsk 1978, s. 484], „Morze”, 1979 nr 12, s. 9; Ibidem. Bałtyckie bitwy, [artykuł rec. 
E. Kosiarz, Bitwy na Bałtyku, Warszawa 1978. s. 656], „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1979 
nr 3, s. 238-247; Ibidem, O flocie polskiej w latach II wojny światowej (w związku z: E. Kosiarz, 
Flota Białego Orła, Gdańsk 1980, Wyd. Morskie, s. 688), „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 
1983 nr 2/3.’s. 596-616.

3 Włodzimierz Pogoda (Radziszewski), Bitwy morskie, „Przegląd Morski”, 1964 nr 12. s. 69-74.
4 Zbigniew Flisowski, Bałtyk w ogniu, „Morze”, 1976 nr 3, s. 16.
5 Zbigniew Ciećkowski (rec.): E. Kosiarz, Bitwy morskie. Gdynia 1964. „Rocznik Gdański”, 

1965 T. 24, s. 269-274; Ibidem, (rec.): E. Kosiarz, Wyzwolenie Polski Północnej 1945, Gdynia 1967, 
„Rocznik Gdański”, T. 29. 30.. s. 254-257.

” Tadeusz Cieślak (rec.): E. Kosiarz, Pierwsza wojna światowa na Bałtyku, Gdańsk 1979. 
„Rocznik Gdański”, 1982 T. 42, z. 2, s. 219-222.
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książek się „zestarzała” - pisane były przed wielu laty, a wówczas inna była 
baza bibliograficzna i znajomość faktów.

Jego ogromny dorobek pisarski, który porównywany może być jedynie 
z twórczością innego znanego marynisty Jerzego Pertka, nie został do tej pory 
zebrany i przedstawiony w całości w postaci bibliografii. Poniższe zestawienie 
publikacji Edmunda Kosiarza opracowane zostało na podstawie zbiorów 
Biblioteki Gdańskiej PAN, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, 
Biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Dużą pomocą okazały się również 
Roczniki Bibliografii Pomorza Gdańskiego dotyczące lat 1961-19817. 
Do opracowania tegoż zestawienia pomocna była również część pierwsza 
czwartego tomu Polskiej Bibliografii Morskiej dotyczącej polityki morskiej, 

7 Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1961 / oprać. Mirosław Bielewicz. Wrocław-Gdańsk, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1975: Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1962 / 
oprać. Mirosław Bielewicz.Warszawa-Poznań, PWN, 1974; Bibliografia Pomorza Gdańskiego 
za rok 1963: (województwo gdańskie) / oprać. Wanda Andrusiak, Mirosław Bielewicz, Barbara 
Ramotowska, Warszawa-Poznań, PWN, 1972; Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1964 / 
oprać. Wanda Andrusiak. Barbara Ramotowska. Anna Swiderska, Gdynia, Wyd. Morskie. 1967; 
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1965 / oprać. Wanda Andrusiak. Barbara Ramotowska, 
Anna Swiderska, Gdańsk, PWN, 1968; Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1966 / oprać. 
Wanda Andrusiak, Barbara Ramotowska, Anna Swiderska, Gdańsk-Poznań, PWN, 1969; 
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1967 / oprać. Wanda Andrusiak, Barbara Ramotowska, 
Anna Swiderska, Gdańsk-Poznań, PWN. 1970; Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1968 / 
oprać. Wanda Andrusiak [i in.], Gdańsk-Poznań, PWN, 1971; Bibliografia Pomorza Gdańskiego 
za rok 1969 / oprać. Paweł Groth [i in.J, Warszawa-Poznań, PWN, 1972; Bibliografia Pomorza 
Gdańskiego za rok 1970 / oprać. Paweł Groth [i in.], Warszawa-Poznań, PWN, 1973; BibUografia 
Pomorza Gdańskiego za rok 1971 / oprać. Paweł Groth, Jan Kucharski, Anna Świderska, 
Warszawa-Poznań, PWN, 1974; Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1972 / oprać. Paweł 
Groth, Jan Kucharski. Wrocław-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976; Bibliografia 
Pomorza Gdańskiego za rok 1973 / oprać. Maria Kucharska, Marta Pośpiech, Krystyna 
Redmann, Wrocław-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977; Bibliografia Pomorza 
Gdańskiego za rok 1974 / oprać. Maria Mroczkiewicz, Marta Pośpiech, Krystyna Redmann, 
Wrocław-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978; BibUografia Pomorza Gdańskiego 
za rok 1975 / oprać. Maria Mroczkiewicz. Marta Pośpiech, Krystyna Redmann, Wrocław- 
-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986; Bibliografia Pomorza Gdańskiego za lata 
1976-1977 / oprać. Marta Pośpiech, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990; 
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za lata 1978-1979 / oprać. Ewa Bomerska. Henryk 
J. Jabłoński, Bożena Serej, Gdańsk, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada- 
- Korzeniowski ego, 1996; Bibliografia Pomorza Gdańskiego czasów Solidarności (1980-1981). T. 1 / 
[oprać, zespół Bibliografii Pomorza Gdańskiego], Gdańsk, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 2010; Bibliografia Pomorza Gdańskiego czasów Solidarności 
(1980-1981). T. 2 / [oprać, zespól Bibliografii Pomorza Gdańskiego], Gdańsk, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 2010.
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która zawiera wykaz druków zwartych8 oraz bibliografia zawartości czasopisma 
„Przegląd Morski” za lata 1947-19869.

Sam układ bibliografii podzielony został na cztery części. Pierwsza dotyczy 
druków zwartych (książek), w tym opracowań w których Kosiarz występował 
jako współautor. Druga część to prace opublikowane jako rozdziały, podrozdziały 
i części większych opracowań zbiorowych. Części trzecia i czwarta to artykuły, 
recenzje i omówienia opublikowane przez Edmunda Kosiarza w wydawnictwach 
periodycznych. W części czwartej dotyczącej czasopism popularnych i gazet 
codziennych autor zastrzegł jednak, że z uwagi na ogromną ilość materiału 
i trudności do jego dotarcia wymienione publikacje stanowią jedynie wybór. 
Wybór ten jednak w przekonaniu autora stanowi zdecydowaną większość 
publikacji Edmunda Kosiarza, które zostały opublikowane na łamach 
wspomnianych czasopism. Należy również podkreślić, że Edmund Kosiarz 
napisał więcej niż zostało opublikowane. W zasobie Archiwum Muzeum 
Marynarki Wojennej jest bowiem kilka maszynopisów jego niewydanych 
prac10. Wiadomo również, że miał ambitne plany pisarskie. Planował bowiem 
wydanie publikacji dotyczącej historii marynarek wojennych, czy też szerzej 
mówiąc, wojen morskich w encyklopedycznym ujęciu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Edmund Kosiarz pełnił również 
funkcje redaktora takich czasopism jak: „Przegląd Morski” w latach 1954-1959. 
trzech pierwszych numerów „Rocznika Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych 
Marynarki Wojennej” wydanych w latach 1962-1966 oraz pierwszego numeru 
„Biuletynu Historycznego” z roku 1963. Dwa pierwsze pisma już się nie 
ukazują, dlatego przybliżenie czytelnikom ogromnego dorobku pisarskiego 
Edmunda Kosiarza w 20 rocznicę jego śmierci na łamach 29 numeru „Biuletynu 
Historycznego” - pisma, którego był jednym z pierwszych współredaktorów, 
założycieli i które wciąż ukazuje się drukiem, jest się godnym upamiętnieniem 
i przypomnieniem tej niezwykle zasłużonej postaci.

8 Polska Bibliografia Morska 1919-1991, t. 4, Polityka morska, cz. 1, Druki zwarte, pod red. 
Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 1995.

9 Bibliografia „Przeglądu Morskiego” za okres 1947-1986 (Dodatek do numeru 7-8/1988 
„Przeglądu Morskiego"), Gdynia 1988.

111 E. Kosiarz, Flota polska w II wojnie światowej, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej 
(dalej AMMW), sygn. 521 R.; Idem, Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej. Obrona polskiego 
wybrzeża morskiego w 1939 r., AMMW, sygn. 701 R.; Idem, Słowianie nad Bałtykiem, 
AMMW, sygn. 702 R.
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Wykaz tytułów czasopism występujących w zestawieniu

Bandera
Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej
Dziennik Bałtycki
Głos Wybrzeża
Kociewski Magazyn Regionalny
Litery
Morze
Na Straży Wybrzeża
Przegląd Morski
Rocznik Gdański
Rocznik Gdyński
Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej
Siódmy Głos Tygodnia
Tygodnik Morski
Wieczór Wybrzeża
Wojskowy Przegląd Historyczny

Wykaz publikacji

I. Wydawnictwa zwarte
1. Udział Polskiej Marynarki Wojennej w działaniach morskich w latach 

1939-1945. Gdynia: Żarz. Polit. Mar..Woj. 1962, 48, [2] s., il., bibliogr. 
Z dziejów oręża polskiego na morzu. Materiały do szkolenia politycznego 
marynarzy i podoficerów służby zasadniczej.
toż [w:] Z dziejów oręża polskiego na morzu, Gdynia 1965, s. 104-147.

2. „Burza”, okręt muzeum. Przewodnik [wspólnie z Rafałem Witkowskim]. 
Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej 1964, 69, [3] s„ 1 plan, ii.

3. Bitwy morskie. Gdynia, Wyd. Morskie 1964, 489, [2] s., 15 tabl,, il., mapy, 
pi., bibliogr.
toż wyd. 2: Gdańsk 1970. - Toż wyd. 3: Gdańsk 1973. - Toż wyd. 4: Warszawa 199411.

4. Zarys dziejów polskiej floty wojennej. Przewodnik po Muzeum Marynarki 
Wojennej. Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej 1965, 266, [2] s., il.

5. Wyzwolenie Polski północnej 1945. Gdynia, Wyd. Morskie 1967, 335, [1] s., 
18 tabl., 1 mapa, bibliogr.

6. Westerplatte [współautor Włodzimierz Pogoda, Rafał Witkowski], Gdynia, 
Wyd. Morskie 1967, 53, [1] s., il., mapy, bibliogr.
toż wyd. 2: Gdynia 1968. - W drugim wyd. - drugi autor: Radziszewski Włodzimierz.

11 Książka ta miała również wydanie czechosłowackie, Nadmome bitky, Bratislava 1984.
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7. Polacy na morzach 1939-1945. Warszawa, Interpress 1969, 131, [1] s., 
12 tabl., mapy, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Polacy 
na Frontach II Wojny Światowej.
Toż wyd. 2: Warszawa 1971. - Toż w jęz. ang.: Poles on the seas 1939-1945, 
Warsaw 1969.

8. Obrona Helu w 1939 r. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 161, [3] s., 
8 tabl., il., Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. (Biblioteka Pamięci 
Pokoleń).
Toż wyd. 2: Warszawa 1979.

9. Obrona Kępy Oksywskiej 1939. Warszawa, Książka i Wiedza 1973, 157, [3] s„ 
8 tabl., ii, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. (Biblioteka Pamięci 
Pokoleń).
toż wyd. 2: Warszawa 1984.

10. Od pierwszej do ostatniej salwy. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1973, 280, 
[4] s., il., mapy.

11. Nasze morskie XXX-lecie [wspólnie z Czesławem Wojewódką i Stanisławem 
Ludwigiem], Gdańsk, Wyd. Morskie 1975, 117, [3] s. 1 tabl., il.

12. Bałtyk w ogniu. Gdańsk, Wyd. Morskie 1975, 245, [3] s„ 10 tabl., ił., mapy, 
bibliogr. (Wojny Morskie, 4).
toż wyd. 2: Gdańsk 1985.

13. 13. Obrona Gdyni 1939. Warszawa, Książka i Wiedza” 1976, 165 [3] s., 
8 tabl,, il., 1 mapa, Rada Ochrony Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. 
(Biblioteka Pamięci Pokoleń).
toż wyd. 2 popr. i uzup.: Warszawa 1984, 325, [1] s„ 8 tabl., il.

14. Skarby „Wilhelma Gustloffa”. Warszawa, Wyd. MON 1977, 111, [1] s. 
(Żółty Tygrys, 5).

15. Bitwy na Bałtyku. Warszawa, Wyd. MON 1978, 656 s., 20 tabl., 2 mapy 
i w tekście bibliogr.
toż wyd. 2: Warszawa 1981.

16. Wojny na Bałtyku X-XIX wiek. Gdańsk 1978, 484 s„ 20 tabl., bibliogr. 
(Historia Morska).

17. Pierwsza wojna światowa na Bałtyku. Gdańsk, Wyd. Morskie 1979, 455, 
[1] s., 40 tabl., mapy, bibliogr. (Historia Morska).

18. Salwy nad zatoką. Gdańsk, Wyd. Morskie 1980, 302, [2] s., 10 tabl., mapy, 
bibliogr. (Wojny Morskie, 10).

19. Flota białego orła. Gdańsk, Wyd. Morskie 1980, 688 s„ 48 tabl., bibliogr. 
(Historia Morska).
toż wyd. 2: Gdańsk 1981. - Toż wyd. 3: Gdańsk 1984.

20. Na wodach Norwegii. Warszawa, Książka i Wiedza 1982, 165, [3] s., 
8 tabl., 1 mapa (Biblioteka Pamięci Pokoleń).
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21. Druga wojna światowa na Bałtyku. Gdańsk, Wyd. Morskie 1988, 718, [2] s., 
24 tabL, mapy, bibliogr. (Historia Morska).

22. Wojna na Bałtyku 1939. Gdańsk, Krajowa Agencja Wydawnicza 1988,414, [2] s., 
12 tabl.

23. Wojna na morzach i oceanach 1939-1945. Charakterystyka i kronika 
wydarzeń. Gdańsk, Wyd. Morskie 1988, 384, [3] s., 16 tabl., bibliogr.

24. Działania flot w drugiej wojnie światowej. Gdańsk, Krajowa Agencja 
Wydawnicza. 1989, 395, [1] s., 10 tabl.

II. Prace w opracowaniach zbiorowych

25. Marynarka wojenna, [wspólnie z J. Krasnowieckim, T. Mandat, E. Szpitun], 
Warszawa, Wyd. MON 1961. 362, [2] s., il. tab., mapa, bibliogr. (Biblioteka 
Wiedzy Wojskowej. Seria 4).

26. Udział Polskiej Marynarki Wojennej w działaniach morskich w latach 
1939-1945, [w:] Z dziejów oręża polskiego na morzu, Gdynia 1965, s. 104-147.

27. Polska Marynarka Wojenna w drugiej wojnie światowej (w latach 1939-1945). 
[w:] Z dziejów oręża polskiego na morzu. Gdynia 1968, s. 108-166, il., 
bibliogr.

28. Polska Marynarka Wojenna, [w:] Historia wojskowości polskiej. Wybrane 
zagadnienia, red. Witold Biegański, Piotr Stawecki, Janusz Wojtasik, 
Warszawa 1972, s. 493-505.

29. Polska Marynarka Wojenna, [w:] Polski czyn zbrojny w II wojnie 
światowej, t. 2, Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, red. 
Witold Biegański, Warszawa 1981, s. 61-82.

30. Polska Marynarka Wojenna i Handlowa w kampanii norweskiej, [w:] Polski 
czyn zbrojny..., s. 90-100.

31. Działania okrętów i statków polskich, [w:] Polski czyn zbrojny..., s. 178-188.
32. Polska Marynarka Wojenna w obronie Wielkiej Brytanii, [w:] Polski czyn 

zbrojny..., s. 271-286.
33. Polska Marynarka Wojenna w decydującej fazie bitwy o Atlantyk, [w:] 

Polski czyn zbrojny..., s. 421-436.
34. Polska Marynarka Wojenna w okresie ofensywy na Morzu Śródziemnym, 

[w:] Polski czyn zbrojny..., s. 508-518.
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111. Prace w wydawnictwach ciągłych (artykuły, omówienia, recenzje)

35. O należyty rozwój sportów wodnych, „Przegląd Marynarki Wojennej” , 
1951 nr 2, s. 217-222.

12

36. Minister Obrony Narodowej wśród marynarzy, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 
1952 nr 3, s. 147-153.

37. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania treningów i regat wiosłowych, 
„Przegląd Marynarki Wojennej”, 1953 nr 3, s. 268-276.

38. Na straży morskich granic Związku Radzieckiego, na straży pokoju i bezpie
czeństwa narodów, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1954 nr 5. s. 31-38.

39. Sanacyjna marynarka wojenna - oręż imperialistycznej polityki polskiej 
burżuazji, [wspólnie z Czesławem Witczakiem], „Przegląd Marynarki 
Wojennej”, 1954 nr 8, s. 91-110.

40. Wałki obronne na Wybrzeżu w 1939 roku, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 
1954 nr 9, s. 67-85.

41. Udział okrętów wojennych w walkach obronnych we wrześniu 1939 roku, 
[wspólnie z Rafałem Witkowskim], „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1954 
nr 10, s. 62-84.

42. Działalność okrętów polskich w okresie drugiej wojny światowej, „Przegląd 
Marynarki Wojennej”, 1955 nr 5, s. 89-112, cz. II, cz. III, nr 6, s. 85-99, 
nr 7, s. 63-87.

43. Atak angielskich okrętów podwodnych na hitlerowski okręt liniowy 
„Admirał Tirpitz”, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1955 nr 10, s. 77-95.

44. Operacja norweska w 1940 r., „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1955 nr 11, 
s. 86-97.

45. Współczesne lotniskowce, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 3, 
s. 79-93.

46. Współczesne krążowniki, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 4, s. 69-83.
47. Okręty liniowe, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 5, s. 49-62.
48. Działania i straty Polskiej Marynarki Handlowej w okresie drugiej wojny 

światowej, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 6, 75-89.
49. Bitwa na Morzu Koralowym, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 7, 

s. 79-92.
50. Zestawienie cyfr i zdarzeń z działalności bojowej okrętów polskich w okresie 

drugiej wojny światowej, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 8, s. 82-95.

12 W latach 1951-1956 zmieniono tytuł pisma „Przegląd Morski” na „Przegląd Marynarki Wojennej”, 
w roku 1957 powrócono do tytułu „Przegląd Morski”; zob. szerzej na ten temat W. Pater, 
Miesięcznik Marynarki Wojennej „Przegląd Morski" (1928-1998), „Rocznik Gdyński”, 1999 
nr 14. s. 73-94.
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51. Działalność polskich okrętów podwodnych podczas walk obronnych na 
Wybrzeżu we wrześniu 1939 r., „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 
cz. I, nr 9, s. 70-80, cz. II, nr 10, s. 86-102.

52. Oficer doby współczesnej, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 11, 
s. 8-23.

53. Zaskoczenie taktyczne w działaniach bojowych na morzu, „Przegląd 
Morski”, 1957 nr 1. s. 4-23.

54. Bitwa koło Wysp Komandorskich, „Przegląd Morski”, 1957 nr 4, s. 64-80,
55. Bitwa przy przylądku Tassafaronga, „Przegląd Morski”, 1957 nr 5, s. 78-87.
56. Niszczyciele polskie w drugiej wojnie światowej, „Przegląd Morski”, 1957 

cz. I, nr 6, s. 56-76, cz. II, nr 7/8, s. 139-155, cz. III, nr 9, s. 86-100.
57. Ostatni dzień japońskiego okrętu liniowego „Yamato”, „Przegląd Morski”, 

1957 nr 10, s. 95-107.
58. O wyszkoleniu współczesnego oficera, „Przegląd Morski”, 1957 nr 11, 

s. 12-23.
59. Kerczeńsko-Teodezyjska operacja desantowa, „Przegląd Morski”, 1957, cz. II, 

nr 12, s. 62-71.
60. Operacje niemieckich okrętów podwodnych przeciw konwojom O.B. 293 

i H.X. 112, „Przegląd Morski”, 1958 nr 1, s. 86-97.
61. Obrona baz morskich w drugiej wojnie światowej i obecnie, „Przegląd 

Morski”, 1958, cz. I, nr 2, s. 28-42, cz. II, nr 3, s. 12-27.
62. O rozwoju uzbrojenia i okrętów, „Przegląd Morski”, 1958 nr 4, s. 13-12.
63. Rec. - O Wielkich dniach małej floty, „Przegląd Morski”, 1958 nr 4, s. 93-97. 

Zawiera rec. książki: Wielkie dni małej jłoty / Jerzy Pertek, wyd. 3, 
Poznań 1958.

64. Działania bojowe na Bałtyku, „Przegląd Morski”, 1958 nr 5, s. 5-18, cz. II, 
nr 6, 53-71.

65. ORP „Sęp” w akcji bojowej, „Przegląd Morski”, 1958 nr 9, s. 60-70.
66. ORP „Ryś” w kampanii wrześniowej, „Przegląd Morski”, 1958 nr 10, s. 82-92.
67. Działalność bojowa ORP „Wilk” i „Żbik”, „Przegląd Morski”, 1958 nr 11, 

s. 58-68.
68. ORP „Orzeł” w kampanii wrześniowej 1939 r„ „Przegląd Morski”, 1958 

nr 12, s. 76-86.
69. Walki o Archipelag Moonsundski, „Przegląd Morski”, 1959 nr 2, s. 77-91.
70. Największa bitwa morska w II wojnie światowej, „Przegląd Morski”, 1959, 

cz. I, nr 5, s. 74-87, cz. II, nr 6, s. 80-95, cz. III, nr 9, s. 87-101.
71. Bój na Morzu Sulu, „Przegląd Morski”, 1959 nr 7/8, s. 131-141.
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72. Rec. - Polska Marynarka Handlowa w drugiej wojnie światowej, „Przegląd 
Morski”, 1959 nr 10, s. 87-89.
Zawiera rec. książki: Druga mała flota/Jerzy Pertek, Poznań 1959.

73. Noworosyjska operacja desantowa, „Przegląd Morski”, 1959 nr 11, s. 86-98.
74. Rec. - Na marginesie Wojny morskiej, „Przegląd Morski”, 1959 nr 12, s. 82-95. 

Zawiera rec. książki: Wojna morska 1939-1945 / Jerzy Pertek, Witold 
Supiński, Poznań 1959.

75. Kampania wiosenna w 1945 r. w rejonie Morza Bałtyckiego, „Przegląd 
Morski”, 1960 nr 3, s. 76-88.

76. Desant na Mierzei Wiślanej, „Przegląd Morski”, 1960 nr 4, s. 81-89.
77. Wyniki działalności radzieckich sił morskich na komunikacjach 

niemieckich, „Przegląd Morski”, 1960 nr 5, s. 71-84.
78. Okręt, który stał się symbolem walki, „Przegląd Morski”, 1960 nr 6, s. 63-69.
79. Zarys rozwoju działań blokadowych, „Przegląd Morski”, 1960 nr 10, s. 7-15.
80. Przemiany w operacjach morskich, „Przegląd Morski”, 1961 nr 1, s. 3-14.
81. Programy rozbudowy floty polskiej w latach 1920-1926 i ich realizacja, 

„Przegląd Morski”, 1961, cz. I, nr 9, s. 47-58, cz. II, nr 10, s. 68-75.
82. Bitwa o Leningrad, „Przegląd Morski”, 1961 nr 11, s. 3-21.
83. Zwycięstwo pod Leningradem, „Przegląd Morski”, 1961 nr 12, s. 3-20.
84. Rola Polskiej Partii Robotniczej w powstaniu i rozwoju ludowej Marynarki 

Wojennej, „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 
Wojennej”, 1962 nr 1, s. 9-25.

85. Powstanie Ludowej Marynarki Wojennej i początkowy jej rozwój, „Przegląd 
Morski”, 1962 nr 6, s. 43-59, cz. II, nr 7/8, s. 110-124.

86. Przyczyny i okoliczności zatonięć największych okrętów podczas drugiej 
wojny światowej, „Przegląd Morski”, 1962 nr 11, s. 72-90.

87. Rec. - Nowa książka o drugiej wojnie światowej na morzu, „Przegląd 
Morski”, 1962 nr 11, s. 95-100.
Zawiera rec. książki: Druga wojna światowa na morzu/ Jerzy Lipiński, Gdynia 1962.

88. Powstanie Marynarki Wojennej i jej rola w umacnianiu władzy ludowej na 
Wybrzeżu w latach 1944-1948, „Biuletyn Historyczny”, 1963 nr 1, s. 18-85.

89. Departament dla Spraw Morskich, jego działalność i rola w dziejach 
Marynarki Wojennej w latach 1919-1921, „Biuletyn Historyczny”, 1963 
nr 1, s. 150-202.

90. Operacje nadmorskie radzieckich Sił Zbrojnych i Wojska Polskiego w wyzwoleniu 
Wybrzeża w 1945 r., „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych 
Marynarki Wojennej”, 1964 nr 2, s. 49-75.
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91. Rec. - Niszczyciele USA w drugiej wojnie światowej, „Przegląd Morski”, 
1964 nr 2, s. 77-80.
Zawiera rec. książki: United States Destroyer Operations in World War II, 
Published by U.S. Naval Institute / Theodore Roscoe, Moskwa 1962. Recenzja 
dotyczy skróconego wydania rosyjskiego książki Wojennoje Izdatielstwo.

92. Rec. - Polacy pod obcymi banderami, „Przegląd Morski”, 1964 nr 2, s. 80-84. 
Zawiera rec. książki: Polacy pod obcymi banderami / Jerzy Pertek, 
Poznań 1963.

93. Przed 25 laty i dziś, „Przegląd Morski”, 1964 nr 9, s. 3-14.
94. Rec. - Wojsko Polskie w latach 1936-1939, .Przegląd Morski”, 1964 nr 10, 

s. 75-79.
Zawiera rec. książki: Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby 
modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964.

95. Rec. - Obrona Wybrzeża w 1939 roku, „Przegląd Morski”, 1964 nr 11, 
s. 74-82.
Zawiera rec. książki: Obrona Wybrzeża w 1939 roku. Przygotowanie i przebieg 
działań/Andrzej Rzepniewski, Warszawa 1964.

96. Wyzwolenie nadmorskich ziem Polski w 1945 roku, „Przegląd Morski”, 
1965 nr 3, s. 3-19.

97. Tradycje polsko-radzieckiej współpracy na morzu, „Przegląd Morski”, 
1967 nr 11, s. 3-23.

98. Powstanie i rozwój Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1926, 
cz.l, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1968 nr 4, s. 213-250.

99. Powstanie i rozwój Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1926. 
Zakończenie, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1969 nr 1, s. 93-135.

100. Rec. - Czesław Ciesielski, Szkolnictwo MW w łatach II Rzeczypospolitej, 
„Rocznik Gdański”, 1977 t. 37, s. 176-183:

101. 60 lat najnowszej historii Polskiej Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski”, 
1978 nr 7/8, s. 14-30.

102. Holowanie - metodyka przygotowania i przeprowadzenia na przykładzie 
rzeczywistej operacji holowniczej, [wspólnie z Markiem Grzybowskim, 
Wiesławem Jasińskim], „Przegląd Morski”, 1984 nr 12, s. 24-30.

103. Wyzwolenie Gdyni w marcu 1945 roku, „Rocznik Gdyński”, 1985 nr 6, 
s. 13-26.
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IV. Prace w czasopismach popularnych i dziennikach codziennych 
(wybór)13

104. Ludzie w skafandrach, „Morze”. 1951 nr 8, s. 10-11.
105. Podwodnicy, „Morze”, 1951 nr 9, s. 6-7.
106. W jednym szeregu, „Morze”, 1953 nr 12, 6-7.
107. Marynarze przodującego okrętu, „Morze”, 1954 nr 1, s. 6.
108. Sternicy, „Morze”, 1954 nr 4, s. 25.
109. Wrzesień 1939, „Morze”, 1955 nr 9, s. 2-3, 7.
110. Wrzesień 1939, „Morze”, 1955 nr 10, s. 10-11.
111. Na Morzu Północnym, „Morze”, 1955 nr 11, s. 10-11.
112. Pierwsze lata, „Morze”, 1955 nr 12, s. 6-7.
113. Bitwa o Anglię, „Morze”, 1956 nr 1, s. 10-12.
114. Na Atlantyku i Morzu Śródziemnym, „Morze”, 1956 nr 2, s. 10-11.
115. W Kanale La Manche i u Wybrzeży Amerykańskich, „Morze”, 1956 nr 4, 

s. 6-7.
116. Od Murmańska do wysp Dodekanezu, „Morze”, 1956 nr 5. s. 6-7.
117. Ostatni rok wojny, „Morze”, 1956 nr 6. s. 6-7.
118. Ostatnia salwa Błyskawicy, „Morze”, 1956 nr 7, s. 10-11.
119. Bitwa na Morzu Koralowym, „Morze”, 1956 nr 11, s. 26-27.
120. Bitwa na Morzu Koralowym (dokończenie), „Morze”, 1956 nr 12, s. 26-27.
121. Niszczyciele, „Bandera”, 1957 nr I, s. 6.
122. Niszczyciele (cz. 2), „Bandera”, 1957 nr 2, s. 6.
123. Liniowce, „Bandera”, 1957 nr 4, s. 8.
124. Liniowce (cz. 2), „Bandera”, 1957 nr 5, s. 6.
125. Lotniskowce, „Bandera”, 1957 nr 14, s. 8.
126. Lotniskowce (cz. 2), „Bandera”, 1957 nr 15, s. 6.
127. Lotniskowce (cz. 3), „Bandera”, 1957 nr 16, s. 6, 8.
128. Bitwa koło Santa Cruz, „Banderą”, 1957 nr 29, s. 5-6.
129. Pociski kierowane (1), „Morze”, 1958 nr 5, s. 26-27.
130. Wejście do Navarino było zagrodzone, „Siódmy Głos Tygodnia”, 1958 

nr 28, s. 1, 5.
131. Ludzie o twardych charakterach, „Bandera”, 1959 nr 37, s. 6.

13 W części IV bibliografii uwzględniono tylko wybrane artykuły z czasopism popularnych 
i dzienników codziennych m. in. takich jak: „Morze”, „Bandera”, „Tygodnik Morski”. „Głos 
Wybrzeża”, „Dziennik Bałtycki”.
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132. Wilk w Kampanii Wrześniowej, „Bandera”, 1959 nr 38, s. 6.
133. Wilk w Kampanii Wrześniowej (cz. 2), „Bandera”, 1959 nr 39, s. 6.
134. Ostatnia bitwa flot wiosłowych (Największe bitwy morskie), „Bandera”, 

1960/1961 nr 52/1, s. 6.
135. Klęska niezwyciężonej armady (Największe bitwy morskie), „Bandera”. 

1961 nr 2, s. 13.
136. Bitwa czterodniowa (Największe bitwy morskie), „Bandera”, 1961 nr 3. 

s. 12-13.
137. Bitwy na Bałtyku, „Bandera”, 1961 nr 4, s. 13.
138. Od Texel do Barfleur (Największe bitwy morskie), „Bandera”, 1961 nr 5, 

s. 12-13.
139. Zwycięstwa morskie Piotra I (Największe bitwy morskie), „Bandera”. 

1961 nr 6, s. 13.
140. Pod Tulonem, Minorką i w Zatoce Quiberon (Największe bitwy morskie), 

„Bandera”, 1961 nr 7. s.13 i 17.
141. Pod Czesmą i Rewlem (Największe bitwy morskie), „Bandera”, 1961 

nr 10, s. 12-13.
142. Taktyka admirała Fiodora Uszakowa (Największe bitwy morskie), „Bandera”. 

1961 nr 11, s. 12-13.
143. Pod Finisterre i St. Vincent (Największe bitwy morskie), „Bandera”, 1961 

nr 13, s. 12.
144. Trzy zwycięstwa admirała Nelsona (Największe bitwy morskie), „Bandera”, 

1961 nr 15, s. 14.
145. Pod Lemnos i Navarino (Największe bitwy morskie), „Bandera”, 1961 

nr 18, s. 11.
146. Z dyskusji o YKM „Kotwica”. Jestem za wyczynem, ale..., „Bandera”, 

1961 nr 21. s. 17.
147. Kolo Rugii i pod Lissą (Największe bitwy morskie), „Bandera”, 1961 

nr 33, s. 13.
148. Desant na Mierzeję Wiślaną, „Siódmy Dzień Tygodnia”, 1961 nr 18, s. 4.
149. Jedne z pierwszych na naszym wybrzeżu, „Bandera”, 1962 nr 20, s. 11 i 18.
150. Zanim na Westerplatte padły pierwsze strzały, „Bandera”, 1962 nr 38, 

s. 12-13.
151. Pierwszy Urząd Hydrograficzny w Polsce, 1962 s. 6-7.
152. Nasz mundur, [wspólnie z Jerzym Koziarskimj „Bandera”, 1962 nr 47, s. 14.
153. Wartościowa książka 1, „Bandera”, 1962 nr 49, s. 17.

Zawiera rec. książki: Druga wojna światowa na morzu / Jerzy Lipiński, 
Gdynia 1962.
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154. Tradycje marynarskiego munduru, [wspólnie z Jerzym Koziarskim], 
„Litery”, 1962 nr 7, 24-25.

155. O badaniach dziejów floty wojennej. [Z szefem Wydziału Historycznego 
Marynarki Wojennej] rozm.: Stanisław Dzierżak, „Siódmy Głos Tygodnia”, 
1963 nr 31, s. 4.

156. Nieznane plany rozbudowy floty polskiej [w latach 1920-1929], „Morze”, 
1963 nr 1, s. 22-24.

157. Nowa książka o drugiej wojnie światowej na morzu, „Morze”, 1963 nr 2, 
s. 30.
Zawiera rec. książki: Druga wojna światowa na morzu / Jerzy Lipiński, 
Gdynia 1962.

158. Takie były początki [polskiej Marynarki Wojennej], „Morze”, 1963 nr 4, s. 22.
159. Zakup pierwszych okrętów bojowych, „Morze”, 1963 nr 5, s. 22.
160. Pierwsze polskie torpedowce, „Morze”, 1963 nr 6, s. 22-23.
161. Program rozbudowy floty z lat 1924-1925, „Morze”, 1963 nr 7, s. 22.
162. Jednostki nabrzeżne, bazy, lotnictwo, „Morze”, 1963 nr 9, s. 22-23.
163. Powstanie Ludowej Marynarki Wojennej, „Morze”, 1963 nr 10, s. 2-3.
164. Morskie szkolnictwo wojskowe w latach 1918-1926, „Morze”, 1963 nr 10, s. 22.
165. W obronie rewolucji, „Morze” 1963 nr 11, s. 22.
166. Organizacja władz naczelnych Marynarki Wojennej w latach 1918-1926, 

„Morze”, 1963 nr 12, s. 22.
167. Fali Weiss na morzu, „Tygodnik Morski”, 1964 nr 37, s. 5.
168. U źródeł planu Pekin, „Bandera”, 1964 nr 36, s. 10-11.
169. „Katarzyna” - spóźniony plan, „Bandera”, 1964 nr 38, s. 12-13, 17.
170. Obrona Gdyni. Obrona Helu. Przed 25 laty, „Tygodnik Morski”, 1964 

nr 38, s. 4-5, nr 39, s. 9.
171. Obrona rejonu umocnionego Hel, „Bandera”, 1964 nr 40, s. 8-9.
172. Na półkach z książkami, „Bandera”, 1964 nr 42, s. 12.

Zawiera rec. książki: Wojsko Polskie 1936-1939 / Eugeniusz Kozłowski, 
Warszawa 1964.

173. „Wunderwaffe” - cudowna broń, „Bandera”, 1964 nr 44, s. 18.
174. Wilki, które nie zdążyły wejść do stada, „Bandera”, 1964 nr 51, s. 14.
175. Przed 25 laty i dziś. [Obrona Wybrzeża], „Tygodnik Morski” 1964 nr 36, s. 7.
176. Przypominamy: Fali Weiss, „Tygodnik Morski”, 1964 nr 32, s. 4-5, nr 34, s. 7.
177. Zanim na Westerplatte padły strzały, „Tygodnik Morski”, 1964 nr 35, s. 1, i 8.
178. Walki o Elbląg, „Bandera”, 1965 nr 5, s. 6-7 i 12.
179. W drodze ku Bałtykowi, „Bandera”, 1965 nr 9, s. 10 i 14.
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180. Pierwsi nad Bałtykiem, „Bandera”, 1965 nr 10, s. 8.
181. Wyzwolenie Gdyni i Gdańska, „Bandera”, 1965 nr 12, s. 2.
182. Walki na Kępie Oksywskiej, „Bandera”, 1965 nr 13, s. 11-12.
183. Ostatnie walki na Pomorzu Zachodnim, „Bandera”, 1965 nr 17, s. 11.
184. .Tak wracaliśmy na Polskie Morze..., „Bandera” dod. spec. 1965, s. 4-6.
185. Z dziejów morskich, „Bandera”, dod. spec. 1965, s. 9.
186. Epizody z lat wojny, „Bandera”, dod. spec. 1965, s. 11.
187. 21 salw z 220 dział, „Dziennik Bałtycki”, 1965 nr 34, s. 3.
188. Pierwszy okręt Rzeczypospolitej, „Tygodnik Morski”, 1966 nr 4, s. 6.
189. Jak zakupiono transportowce „Warta” i „Wilia”, „Tygodnik Morski”, 1966 

nr 45, s. 9.
190. Początki lotnictwa morskiego, „Tygodnik Morski”, 1966 nr 46, s. 6.
191. Przemiany w prowadzeniu działań bojowych na morzu, „Morze”, 1966 

nr 12, s. 22-23.
192. Tradycje naszej przyjaźni, „Morze”, 1967 nr 11, s. 2.
193. Sytuacja wojenna w 1945 r., „Tygodnik Morski”, 1967 nr 8, s. 9.
194. S-13 torpeduje Wilhelma Gustloffa, „Tygodnik Morski”, 1967 nr 9, s. 9.
195. Podniebne walki nad Bałtykiem, „Tygodnik Morski”, 1967 nr 10, s. 9.
196. „General Steuben”, „Tygodnik Morski”, 1967 nr 11, s. 9.
197. K-52 atakuje, „Tygodnik Morski”, 1967 nr 14, s. 9.
198. Gdynia i Gdańsk w niemieckich planach wojny podwodnej, „Tygodnik 

Morski”, 1967 nr 15, s. 9.
199. Tajemnice wód Zalewu Wiślanego, „Tygodnik Morski”, 1967 nr 16, s. 9.
200. Walki na helskiej redzie, „Tygodnik Morski”, 1967 nr 17, s. 9.
201. Desant na Mierzei Wiślanej, „Tygodnik Morski”, 1967 nr 20, s. 9.
202. Tradycje rewolucyjnej przyjaźni, „Tygodnik Morski”, 1967 nr 45, s. 7-9.
203. 50 lat na straży morskich granic, „Morze”, 1968 nr 11, s. 4-7, 15.
204. Pierwsze morskie boje [dot. bitew powietrzno-morskich o Wybrzeże 

Gdańskie, fragment książki „Polacy na morzach 1939-1945”], „Dziennik 
Bałtycki”, 1973 nr 149, s. 4.

205. Świat z historią [rozmowa z Edmundem Kosiarzem] rozm.: Stanisław 
Dziadom, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 46, s. 3.

206. Walka o ziemię gdańską, „Kalendarz gdański 1975”, [druk 1974], s. 40-44.
207. Pierwszy nocny wypad, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 214, s. 4.
208. Walki o Osowę Wysoką i Chwaszczyno, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 217, s. 5.
209. Wałki pod Szemudem. Zasadzka pod Przetoczynem, „Głos Wybrzeża”, 1974.
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210. Walki pod Warzkowem, „Głos Wybrzeża”, 1974, nr 223, s. 4.
211. Bitwa pod Sopieszynem, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 226, s. 4.
212. Bitwa o Redę, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 228, s. 5.
213. Walki pod Gawinem i Kamieniem, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 229, s. 4.
214. Walki pod Wejherowem, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 231, s. 4.
215. Bitwa pod Białą Rzeką, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 234, s. 5.
216. Ostatnie dni obrony Gdyni, „Głos Wybrzeża”, 1974 nr 235, s. 4.
217. Droga do Bałtyku. Przed 30 laty [Dot. Wyzwolenia Pomorza Gdańskiego], 

„Głos Wybrzeża”, 1975 nr 25, s. 3-4.
218. Prawdziwy skarb „Wilhelma Gustloffa”, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 27, s. 4.
219. Walki o twierdze nad Wisłą i Nogatem, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 31, 

s. 3-4.
220. S-13 w akcji [na Bałtyku], „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 33, s. 4.
221. Początek operacji pomorskiej, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 37, s. 4.
222. Drugie uderzenie na Pomorzu, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 43, s. 4.
223. Postrach Kriegsmarine [Dot. Walk na Zatoce Gdańskiej], „Głos Wybrzeża”, 

1975 nr 44, s?4.

224. Trzecie uderzenie [Dot. walk na Pomorzu Gdańskim], „Głos Wybrzeża”, 
1975 nr 54, s. 4.

225. Akcje bojowe „K-53” [na wodach Wybrzeża gdańskiego], Głos Wybrzeża”, 
1975 nr 56, s. 5.

226. Kierunek Gdańsk i Gdynia, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 60, s. 4.
227. Główne uderzenie [na Gdynię i Gdańsk], „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 66, 

s. 3-4.
228. Uderzenie z powietrza [na Gdynię i Gdańsk], „Głos Wybrzeża”, 1975 

nr 67, s. 5.
229. Bitwa o Gdynię, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 71, s. 3-4.
230. Szturm na Gdańsk, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 73, s. 3.
231. Na Westerplatte i Kępie Oksywskiej, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 76, s. 3-4.
232. Zaślubiny, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 84, s. 4-6.
233. „Moskity” pod Helem, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 88, s. 3-4.
234. Kierunek Berlin, „Głos Wybrzeża”, 1975 nr 95, s. 3.
235. Rec. - S. Strumph-Wojtkiewicz, Alarm dla Gdyni, Warszawa 1975, „Głos 

Wybrzeża”, 1975 nr 121, s. 4.
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Dr Ewa GWIAZDOWSKA
Muzeum Narodowe w Szczecinie

EGZEMPLARZE WIELKIEJ MAPY KSIĘSTWA 
POMORSKIEGO EILHARDUSA LUBINUSA 
W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO 

W SZCZECINIE

Szczecin, ponieważ był dawną stolicą należącego do Gryfitów Księstwa 
Szczecińskiego, a przez pewien czas, dzięki zjednoczeniu wszystkich 

ziem Gryfitów przez Bogusława X, także stolicą całego terytorium Gryfitów, 
wydaje się być miejscem najwłaściwszym do przechowywania tak cennego 
pomnika dziejów pomorskich władców, jaką jest Wielka Mapa Księstwa 
Pomorskiego (NOVA ILLUSTRISSIMI PRINCIPATUS POMERANIAE 
DESCRIPTIO/Cum adjuncta Principum Genealogia et Principum veris et 
potiorum Urbium imaginibus et Nobilium Insignibus) opracowana przez 
Eilhardusa Lubinusa i wydana po raz pierwszy w 1618 roku. I rzeczywiście, 
w obecnej stolicy Pomorza Zachodniego zgromadzonych zostało około 
dziesięciu egzemplarzy tej mapy, zarówno oryginałów jak i dawnych druków 
faksymilowych, a więc w warstwie treściowej identycznych z oryginałami. 
Wśród szczecińskich instytucji bibliotecznych i muzealnych w kolekcjonowaniu 
odbitek mapy Pomorza Lubinusa przoduje Muzeum Narodowe w Szczecinie 
(dalej: MNS). W jego zbiorach znajdują się aż cztery egzemplarze tego dzieła 
kartograficznego wydane przed rokiem 1945, w tym dwa egzemplarze to mapy 
drukowane z oryginalnych płyt, a dwa pozostałe to wydania faksymilowe 
opublikowane w 1926 roku.

Mapy zgromadzone w MNS przechowywane są w dwu miejscach. Jeden 
oryginał i oba faksymila znajdują się w zbiorach Działu Sztuki Dawnej. 
Natomiast drugi oryginał należy do zbiorów Muzeum Historii Szczecina, 
Oddziału MNS. Historia powstania tej kolekcji częściowo możliwa jest do 
prześledzenia. Dzieje gromadzenia map ujawniają oznaczenia umieszczone 
na odbitkach oraz zapisy w niemieckiej i polskiej dokumentacji muzealnej.

Z zapisów w dokumentacji dawnego Muzeum Miejskiego (Museum der 
Stadt Stettin, dalej: MSS) wiadomo o jednym egzemplarzu mapy. Niemiecka 
księga wpływów grafiki (Zugangsbuch der Graphik) zachowana częściowo, 
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za lata 1912-1921 i 1924-1938 informuje o nabyciu w 1912 roku oryginalnej 
mapy Die Kartę von Pommern mit Stadtbildern, Adelswappen und dem 
Stammbaum d. Pommerschen Herzóge. Wpis został wniesiony 2 lutego 1912 roku 
pod numerami bieżącymi 18-29, z czego wynika, że nabyto mapę w luźnych 
arkuszach. Potwierdza to zapis ilości sztuk: 12. Jako autora wymieniono N [icolausa] 
Geilkerkiusa, czynnego około 1600 roku, a jako autora pierwowzoru Eilharda 
Lubina. Jako technikę wykonania podano akwafortę, co w pewnym sensie 
zgadza się ze stanem faktycznym, gdyż mapa została wykonana miedziorytem 
uzupełnianym akwafortą. Mapa pochodziła ze spuścizny Heinricha Meyera, 
zmarłego w 1896 roku radcy miejskiego. Została podarowana do muzeum przez 
jego syna, Franza Meyera, właściciela drukarni książek, dawnej firmy 
F. Hessenland. Zgodnie z metodą znakowania na verso każdego arkusza tej 
mapy przybito pieczęć MSS. Była ona okrągła, o średnicy ok. 18 mm, w kolorze 
sepii; w polu przedstawiony był herb Szczecina - głowa gryfa, a na otoku napis: 
Museum Stettin. Obok niej zapisano ołówkiem rok nabycia i numer księgi 
wpływu. Mapy tak oznaczonej nie ma w obecnych zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Jakie były jej losy od 1945 roku, nie wiadomo.

Jednak w zbiorach obecnego MNS zachował się inny oryginalny egzemplarz 
mapy pochodzący ze zbiorów MSS. Jest to mapa nr inw. MNS/Graf/3930 
przechowywana w Dziale Sztuki Dawnej. Kiedy 30.01.1972 wpisywana była 
do księgi inwentarzowej Muzeum Narodowego w Szczecinie, ustalono tylko, 
że jest to mapa oryginalna wykonana techniką akwaforty. Nie podano żadnych 
informacji o jej pochodzeniu. O tym, że trafiła do zbiorów MNS z dawnych 
zbiorów MSS, a w tych znalazła się przed rokiem 1912, stało się wiadome 
dopiero dzięki konserwacji, której została ona poddana w 1986 roku. 
Konserwację przeprowadziła Witomiła Wołk-Jezierska w Spółdzielni Pracy 
Twórczej Artystów Konserwatorów Ars Antigua w Warszawie. Dokumentację 
fotograficzną prac konserwatorskich wykonała Krystyna Kowalska. Nadzór 
rzeczoznawczy sprawowali Zofia Pieniążek, Jerzy Maniewski i Eugeniusz 
Pilawa.

W trakcie konserwacji zdjęto dublaż i mapa została rozklejona na 
poszczególne arkusze. W efekcie odsłonięcia verso arkuszy okazało się, że na 
każdym z nich znajdują się cztery rodzaje oznaczeń. Oznaczenia te umożliwiają 
częściowe prześledzenie historii tego egzemplarza mapy. Na 11 z 12 arkuszy 
(prócz lewego, dolnego arkusza narożnego) umieszczona była opisana wyżej 
pieczęć MSS. Wiadomo, że tą pieczątką własnościową posługiwało się MSS 
w latach 1907-1945. Jednak, początkowo, w latach 1907-1911, inwentaryzując 
zbiory wykonane na podłożu papierowym oznaczano je samą pieczątką, bez 
oznaczeń ołówkowych. Dopiero od 1912 roku, kiedy rozpoczęto zakup nowych 
dzieł do zbioru, od następnego roku umieszczonego docelowo w Gabinecie 
Rycin zorganizowanym w nowo wybudowanej siedzibie muzeum przy 
obecnych Wałach Chrobrego 3 (Hakenterrasse), prócz przybijania pieczątki 
zaczęto ołówkiem zapisywać obok niej roczną datę nabycia i numer wpływu.

261



..BIULETYN HISTORYCZNY" E. GWIAZDOWSKA 2014 NR 29

Brak tego ołówkowego zapisu na arkuszach omawianego egzemplarza mapy 
stanowi istotną informację odnoszącą się do historii tego dzieła kartograficznego, 
a jednocześnie do dziejów map Pomorza Lubinusa w zbiorach dawnego 
Muzeum Miejskiego w Szczecinie. Obecność na verso poszczególnych arkuszy 
samej pieczątki dowodzi, że ten egzemplarz mapy trafił do muzeum przed 
rokiem 1912. Natomiast hipotezę, co do wcześniejszych losów mapy można 
postawić analizując pozostałe oznaczenia. Drugie oznaczenie na verso 
poszczególnych arkuszy, to zapisane ołówkiem w lewych dolnych rogach 
arkuszy cyfry arabskie od 1 do 12. przy czym brakuje cyfr: 9, 11 i 12. Kolejność 
układu arkuszy mapy zgodna z porządkiem cyfr dowodzi, że naniesienie tych 
oznaczeń stanowiło wstępny etap przygotowań do procesu sklejenia poszcze
gólnych elementów mapy w jedną całość. Brak wprawdzie informacji o pochodzeniu 
tych cyfr, jednak biorąc pod uwagę sposób ich zapisu: dukt pisma, wyraźny 
rysunek cyfr, zdecydowanie stawiane kreski, mocne zaznaczone kropki 
wskazujące, że są to liczby porządkowe można przypuszczać, że zostały one 
zapisane na arkuszach jeszcze w XIX wieku, być może przez członka 
Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft fur Pommersche 
Geschichte und Altertumskunde), do którego mapa mogła należeć. 
Za przypuszczeniem o naniesieniu oznaczeń poprzedzających sklejenie mapy 
w XIX wieku przemawia też zastosowanie zielonej, jedwabnej tasiemki 
do obszycia mapy po sklejeniu. Taki sposób zabezpieczania brzegów mapy 
przed zniszczeniem spotyka się na XIX-wiecznych mapach przeznaczonych 
do częstszego użytku, na przykład na mapach katastralnych. Wskazówką 
do badania jeszcze dawniejszych losów mapy są trzycyfrowe numery naniesione 
piórem również w lewym, dolnym rogu poszczególnych arkuszy. Numery te, od 
850 do 854 oraz 856 znajdują się tylko na sześciu spośród dwunastu arkuszy: 
na arkuszach od drugiego do szóstego oraz na arkuszu ósmym. Także ich 
kolejność zgodna jest z układem arkuszy w sklejonym egzemplarzu mapy. 
Dlatego można przypuszczać, że obecna mapa składa się z elementów dwu 
wcześniejszych map: jednej numerowanej i drugiej nienumerowanej. Mogło 
być i tak, że arkusze nienumerowane gromadzone były pojedynczo celem 
skompletowania całego egzemplarza mapy. Ostatnim oznaczeniem na tej mapie 
jest zapis piórem umieszczony w prawym dolnym rogu verso arkusza nr 1, 
informujący o autorze mapy: Eilhardus (Eilert) Lubben (Lubin) 1565-1621. 
Porównanie sposobu zapisu cyfr w tej nocie ze sposobem zapisu cyfr pierwszej 
i drugiej grupy świadczy, że każdy z zapisów wykonany został inną ręką. Zatem 
trzy różne osoby przypuszczalnie w różnych okresach czasu wnosiły swoje 
oznaczenia. Z jakiego wydania pochodziły obie mapy, zarówna ta zachowana 
w zbiorach MNS, jak i owa zaginiona, nie wiadomo. Podczas prac konserwatorskich 
prowadzonych przy egzemplarzu zachowanym przeprowadzono także badania 
pod kątem jego metryki, jednak nie udało się ustalić, czy mapa jest 
egzemplarzem z wydania książęcego, z 1618 roku, czy też wznowieniem 
drukowanym w 1758 roku. Okazało się bowiem, że zastosowany papier mógł 
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być użyty w obu wydaniach. Nie dały rezultatu poszukiwania znaku wodnego 
na zachowanym egzemplarzu.

Omawiana mapa początkowo nie była odnotowana w zbiorze. W księdze 
inwentarzowej zbiorów grafiki polskiego Muzeum Miejskiego funkcjonującego 
w latach 1945-1948 brak wpisów. Także w Muzeum Pomorza Zachodniego 
(dalej: MPZ), w które przekształcono Muzeum Miejskie, przez wiele lat jej nie 
zinwentaryzowano. Została ona wpisana do księgi inwentarzowej, jak już wyżej 
wspomniano, dopiero 30 stycznia 1972 roku, kiedy MPZ zostało przekształcone 
w Muzeum Narodowe w Szczecinie. Rok wcześniej, 18 stycznia 1971 roku, 
jeszcze w czasie funkcjonowania ksiąg inwentarzowych MPZ, pod nr inw. 
MPZ/Graf/4239 zainwentaryzowany został inny egzemplarz mapy - druk 
faksymilowy z 1926 roku. Po przekształceniu MPZ w MNS jego nr inw 
zmieniono na MNS/Graf/939. Ten egzemplarz mapy znalazł się w inwentarzu 
oryginałów, gdyż początkowo nie rozpoznano go jako faksymila i określono 
jako miedzioryt. Margines tej mapy bowiem, z informacją zawierającą dane 
wydawnicze został wcześniej obcięty. W trakcie inwentaryzowania mapy 
nieznane było jej pochodzenie. Druk został zakonserwowany w latach 
2007-2010 w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry MNS prowadzonej przez 
Izabelę Działak-Dąbrowską. Na licu mapy, w jej górnej prawej części, na prawo 
od róży wiatrów, odczyszczona i możliwa do odczytania stała się prostokątna 
pieczęć w barwie sepii: REGIERUNGS/ BIBLIOTHEK/ COESL1N uzupełniona 
o numer piórem: Nr 173. Zatem mapa pochodzi z zasobu biblioteki Rejencji 
w Koszalinie, funkcjonującego od 1815 roku głównego urzędu pruskiego 
administrującego ziemiami dawnej wschodniej części księstwa pomorskiego.

Dane wydawnicze natomiast zachowały się na innym egzemplarzu 
faksymilowym mapy znajdującym się w Dziale Sztuki Dawnej MNS. którego 
pochodzenie było i pozostaje nieznane. Ów egzemplarz wcześniej użytkowany 
był w Dziale Oświaty MNS i nie inwentaryzowany. Po przekazaniu do Działu 
Sztuki Dawnej wpisany został do księgi inwentarzowej zbiorów Artystyczno- 
-Historycznych 8 grudnia 1995 roku pod nr inw. MNS/A.H. 15. Po przeprowadzeniu 
prac konserwatorskich w latach 1988-1990 przez tę samą konserwatorkę 
i firmę, które konserwowały oryginał: Witomiłę Wołk-Jezierską i Spółdzielnię 
Pracy Twórczej Artystów Konserwatorów Ars Antiqua w Warszawie mapa 
została wypożyczona na wystawę stałą do Muzeum Historii Szczecina, 
Oddziału MNS. To faksymile, wykonane techniką fotomechaniczną, posiada 
w prawym dolnym rogu typograficzną sygnaturę: Reproduziert im Auftrage des 
Hermann Moenck Verlag, Stettin durch die Graphische Kunstanstalt 
M. Bauchwitz, Stettin, informującą, że reprodukcja została wykonana na 
zlecenie szczecińskiej oficyny Hermann Moenck Verlag przez Zakład Grafiki 
Artystycznej M. Bauchwitza czynny w Szczecinie. Zakład ten prowadzili 
wówczas wdowa Emma Bauchwitz i Theodor Meyring przy ul. Klosterhof 3 
(obecnej ul. Wyszaka). Pierwotnie była to należąca do Moritza Bauchwitza 
Drukarnia Książek i Dzieł Sztuki Wydawnictwa Szczecińskiej Gazety Kolejowej 
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i Kuriera Żeglugi Parowej (Buch-und Kunstdruckerei, Verlagsanstalt der Stettiner 
Eisenbahn-Zeitung und Dampfschiffs-Anzeiger)1. Inspiratorem trzeciego 
(faksymilowego) wydania mapy było wspomniane już wcześniej Towarzystwo 
Historii i Starożytności Pomorza2. Faksymilowe odbitki zaopatrzone zostały 
w listwy zamocowane wzdłuż poziomych krawędzi i ochronny futerał 
z woskowanej tkaniny. Sprzedawane były po 32 marki. W asortymencie 
wydawcy była także mapa w arkuszach luzem kosztująca 16 marek, 
a w ochronnej teczce płóciennej - 20 marek.

Intrygującą zagadkę stanowi, nie konserwowany dotychczas, drugi 
z oryginalnych egzemplarzy mapy znajdujących się w MNS, jak wskazano 
wyżej, przechowywany w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale 
MNS, zinwentaryzowany początkowo w zbiorze kartografików pod nr inw. 
MN-H-281, a do księgi inwentarzowej wpisany 10 listopada 1987 roku pod 
nr inw. MNS/H/0546. Został on opatrzony na licu, ponad drzewem 
genealogicznym książąt pomorskich, oraz na verso, w czterech rogach, 
czerwonymi prostokątnymi pieczęciami: Stadtvermessungsamt Stettin/ Arch 8/4/ 
Schrank...Fach...oraz Archiv-Exemplar/ Dauerentnahme verboten świadczącymi, 
że mapa pochodziła z zasobu niemieckiego szczecińskiego urzędu pomiarowego. 
Jeszcze wcześniej mapa znajdowała się w nieznanych rękach i oznaczona 
została piórem na verso w prawym dolnym rogu: Num 3. Z urzędu niemieckiego 
mapa trafiła po II. wojnie światowej do Archiwum Biura Pomiarów Zarządu 
miasta Szczecina. Stamtąd została przekazana do MNS po utworzeniu w roku 
1975 Muzeum Historii Szczecina, a więc przypuszczalnie w tym roku lub 
wkrótce później, o czym informuje księga inwentarzowa tego oddziału MNS. 
Ten drugi oryginalny egzemplarz mapy, podobnie jak pierwszy, zdublowany 
jest na płótno, co było typowe dla map dużych formatów. Dublowanie mapy ma 
istotne znaczenie dla przedłużenia jej żywota. Dzięki niemu obecnie silnie 
łuszczący się papier mimo licznych uszkodzeń, załamań, przedarć, dużych 
i mniejszych ubytków wciąż pozostaje całością. Dla badaczy papieru jest jednak 

1 AdreB- und Geschafts-Handbuch fur Stettin fur 1897, Stettin 1897, s. 10.
2 Literatura dotycząca trzeciego wydania mapy por.: Alfred Haas, Die grofie Lubinsche Kartę von 

Pommern, Stettin 1926, inserat; Leon Sauniers Buchhandlung, Pommern-Katalog. Bilcher und 
Bilder, Stettin 1937, s. 53, trzecia s. okładki; Kurt Lips, Die Lubinschen Karten von Riigen und 
Pommern 1608 bis 1619, „Mitteilungen des Reichsamts fiir Landesaufnahme”, R. 14: 1938. nr 2, 
s. 79-101, tu s. 100; Kazimiera Chojnacka, Materiały z kartografii pomorskiej XVII wieku, 
„Przegląd Zachodni”, R. 7: 1951, nrl/2; s. 270-274, tu s. 270; Eckhard Jager/ Roderich Schmidt, Die 
grosse Lubinsche Kartę von Pommern aus dem Jahre 1618, neu herausgcgeben von..„ mit 
beschreibendem Text von Alfred Haas (1926) und einer Einfuhrung von Manfred Vollack, 
Liineburg 1980, s. X; Stelmach, Mieczysław, Historia kartografii Pomorza Zachodniego 
do końca XVIII wieku, Szczecin 1991, s. 74; Mieczysław Stelmach, Eiłhardus Lubinus i jego 
Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego, Szczecin 2000, s. 36; Mieczysław Stelmach. Eiłhardus 
Lubinus i jego Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego, Szczecin 2000; wyd. 2, ze wstępem 
Kazimierza Kozłowskiego, Szczecin 2001, s. 55; Dorota Szymczak/ Robert Kupisiński, Editionen 
der Grofien Pommern-Karte von Eiłhardus Lubinus, „Pommern. Zeitschrift fiir Kultur und 
Geschichte”, 2010, nr 3, s. 19-22, tu s. 19.
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przeszkodą utrudniającą badania papierowego podłoża, szczególnie dokładną 
jego obserwację w poszukiwaniu znaku wodnego. Pewna próba takiego 
poszukiwania podjęta przed laty nie powiodła się. O wartości tego egzemplarza 
mapy, mimo, że jest on bardzo zniszczony i z dużymi ubytkami, między innymi 
brakiem: dolnej części księstwa, fragmentu poniżej drzewa genealogicznego 
książąt rugijskich, opisu w prawej kolumnadzie oraz prawego pasa bordiury, 
w górnej partii druku, decyduje dobry, mocno wypukły druk odbitki. Biorąc 
pod uwagę obie cechy tego egzemplarza mapy: wysoką jakość druku 
w połączeniu z niską jakością grubego, bibulastego papieru użytego do wydania 
mapy, a jak wiadomo pierwsze wydanie odbite zostało na papierze złej jakości, 
można by hipotetycznie przyjąć, że właśnie ten egzemplarz pochodzi z pierwszego, 
książęcego wydania. Hipoteza ta jednak możliwa będzie do sprawdzenia 
i zweryfikowania tylko w trakcie badań konserwatorskich, którym mapa 
powinna być poddana.

* '

/ZS-

1. Mapa MNS/Graf/3930 - nota piórem o autorze na verso arkusza 1

2. Mapa MNS/Graf/3930 - numery piórem na verso arkusza 3
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3. Mapa MNS/Graf/3930 - pieczęć Museum der Stadt Stettin na verso arkuszy od 1 do 11

4. Mapa MNS/H/0546 - pieczęcie Stadtvervałtungsamt Stettin na licu i na verso mapy

266



Mgr Jan TYMIŃSKI
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

WIELKA MAPA KSIĘSTWA POMORSKIEGO 
ZE ZBIORÓW MUZEUM MARYNARKI

WOJENNEJ W GDYNI

W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni podczas przeprowadzanej 
inwentaryzacji zbiorów, w jednym z magazynów odnaleziono 

i zidentyfikowano egzemplarz Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, autorstwa 
Eilharda Lubinusa'. Wspomniana mapa to prawdziwy unikat. Szacuje się, 
że do dnia dzisiejszego zachowało się około 50 egzemplarzy oryginału mapy 
z pierwszego (1618) i drugiego wydania (1758), większość zapewne w Niemczech. 
W Polsce wiadomo było do tej pory o 10 zidentyfikowanych egzemplarzach 
z dwóch oryginalnych (miedziorytniczych) wydań, które są w posiadaniu: 
Biblioteki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum 
Narodowym w Szczecinie (2 egz.), Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Biblioteki Głównej

1 Eilhardus Lubinus, także Eilhard Lubinus (właśc. Eilert Liibben, ur. 23 marca 1565 w Westerstede, 
zm. 2 czerwca 1621 w Rostocku) - matematyk, kartograf niemiecki, oraz poeta i teolog 
protestancki. Urodził się w rodzinie pomorskiego pastora. W latach 1588-1594 był studentem 
uniwersytetu w Rostocku. a już w 1595 został mianowany profesorem matematyki na swojej 
macierzystej uczelni. W latach 1610-1618 na zamówienie księcia szczecińskiego Filipa II 
stworzył mapę Księstwa Pomorskiego połączoną z drzewem genealogicznym książąt pomorskich, 
zatytułowaną NOVA NOVA ILLUSTRISS1M1 PRINCIPATUS POMERANIE DESCRIPTIO cum 
adjuncta Principum Genealogia et Principum veris et potiorum Urbium imaginibus et Nobilium 
insignibus. W drzewie genealogicznym zostały umieszczone portrety książąt, w obramieniu 
mapy - panoramy najważniejszych miast Pomorza. Autor dla ustalenia danych geograficznych 
dużo podróżował po terenie i wydał swoją pracę w formacie 1,25 x 2,21 m i w skali 1:235 000, 
co było na owe czasy wielkim osiągnięciem. Eilhardus Lubinus by! także wydawcą autorów' 
klasycznych i teologiem ewangelickim. Wydawał dzieła Anakreonta, Horacego, Hipokratesa. 
Stworzył też słownik klasycznej greki Lexicon Clavis Graecae linque, który cieszył się wielką 
popularnością i doczekał się 11 wydań. Eilhardus Lubinus jest również autorem innych map 
rejonu pomorskiego (np. mapy Księstwa Rugijskiego, wydanej w 1609). Jego mapy miały wiele 
wydań i stanowiły bazę do prac innych kartografów. Pochowany został w niezachowanym 
kościele św. Jakuba w Rostocku.
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Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Biblioteki PAN w Gdańsku2 3. Należy podkreślić 
iż mapa Lubinusa - co również świadczy o jej znaczeniu, doczekała się kilkunastu 
wydań i stanowiła bazę dla prac późniejszych kartografów. Kopie z roku 1926, 
których jest również niewiele, wydane zostały z inicjatywy Szczecińskiego 
Towarzystwa Historii Pomorza i Starożytności. W 1980 roku w Niemczech 
wydano reprint w skali 1:1 w ramach serii „Źródła do niemieckiej kartografii”. 
W Polsce wydana została dwukrotnie przez Archiwum Państwowe w Szczecinie. 
Na rynku antykwarycznym od wielu lat nie pojawiła się żadna inna mapa 
Lubinusa.

O znaczeniu mapy świadczą też liczne długotrwałe jej badania. Wśród 
wielu badaczy, którzy zajmowali się tą tematyką od wielu lat, wymienić chociaż 
warto nieżyjącego już profesora Mieczysława Stelmacha (1947-2000). Ten 
wybitny historyk, archiwista i kartograf pracował w Archiwum Państwowym 
w Szczecinie, był autorem cennych prac dotyczących Pomorza Zachodniego, 
a zwłaszcza kartografii pomorskiej. Jego książka „Eilhardus Lubinus i jego 
Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego” jest dobrym wprowadzeniem do tematu, 
dotyczącego zarówno samej mapy jak i jej autora. Dla wszystkich, którzy 
pragną pogłębić swą wiedzę dotyczącą Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego 
i samego Lubinusa przysłowiową kopalnią wiadomości będzie świeżo wydany 
monumentalny katalog „Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze”. Wydawnictwo 
prezentuje najnowszy stan badań nad Wielką Mapą Księstwa Pomorskiego 
i postacią Eilharda Lubinusa, jakie są prowadzone nad egzemplarzem przechowy
wanym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Nie rozwodząc się szerzej nad historiografią dotyczącą badań nad Wielką 
Mapą Księstwa Pomorskiego, upublicznienie kolejnego 11 już zidentyfikowanego 
w Polsce egzemplarza tej mapy stało się dla Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni ważnym wydarzeniem, jako instytucji, w zbiorach której można znaleźć 
zabytki i eksponaty związane nie tylko z dziejami polskiej Marynarki Wojennej, 
ale również łączące się szerzej z historią Pomorza.

Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego, Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni zakupiło 14 kwietnia 1955 roku w antykwariacie Desa za sumę 
1250 ówczesnych złotych, a więc niedługo po otwarciu muzeum. Przypomnieć 
należy, że rozpoczęło ono działalność w roku 1953. Motywy i kulisy tego 
zakupu nie są znane, bowiem nie zachowała się żadna szczegółowa 
dokumentacja związana z zakupem mapy, oprócz ceny i zapisku w księdze 
wpływów pod numerem inwentarzowym 54 (jeden z pierwszych zakupów)'. 
Należy jednak domniemywać, że zakup ten był jak najbardziej zamierzony. 
Można przypuszczać, że osoby rozpoczynające gromadzenie zbiorów dla nowo 
otwartego muzeum, w połowie lat 50. ubiegłego wieku, musiały zdawać sobie 

2 R. Skrycki, Wielka Mapa Pomorza Eilharda Lubinusa a kartografia regionu, [w:] Eilharda 
Lubinusa podróż przez Pomorze, red. R. Skrycki, Szczecin 2013, s. 130 i n.

3 Księga Wpływu Muzealiów RTD Nr 2/08, T. 1. s. 6.
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sprawę, jaki rarytas historyczny wpadł im w ręce. Nie był to przecież eksponat 
bezpośrednio związany z historią dziejów morskich Polski. Potwierdzeniem 
tych domysłów jest artykuł opublikowany w 1961 roku przez ówczesnego 
kustosza Tomasza Czaykę4 w 10 numerze „Muzealnictwa”. Pisał on, że: 
„Do cennych osiągnięć na polu wzbogacania zbiorów należy pozyskanie 
egzemplarza Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego”5. Gromadzony od 1955 roku 
księgozbiór obejmował około 800 tomów, według stanu na 1 stycznia 1960 roku. 
Podzielony był on na siedem działów, z których dział VII stanowiły mapy. Czy 
Wielka Mapa Pomorza Zachodniego trafiła wówczas właśnie tam? Właśnie 
tego nie wiemy. Pomieszczenie adaptowane wówczas na bibliotekę Muzeum 
Marynarki Wojennej w starej willi, mieszczącej się wtedy na terenie obecnej 
Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego, liczyło 3 m2. Pewne jest to, 
że podczas prac inwentaryzacyjnych w 2013 roku mapę znaleziono w jednym 
z magazynów (z którego zbiory trafiły do obecnego budynku muzeum), 
znajdującym się w zupełnie innym miejscu niż biblioteka muzeum. 
Ze wspomnień pełniącego w latach 1954-1956 funkcję kierownika Muzeum 
Marynarki Wojennej kpt. mar. Jerzego Ostaszewskiego, również nie dowiemy 
się nic o tym zakupie. Wspomina on jedynie, że: „Mniej więcej na przełomie 
1954/1955 roku zaczęto ściągać, kupować, czy też szukać materiałów jak 
książki i mapy”6. Pisze dalej, że miał dobre kontakty z antykwariatami w Gdyni 
i Gdańsku. Do kompletowania księgozbioru włączyli się również ówcześni 
nowo zatrudnieni kustosze najpierw Czesław Ptak, a po jego odejściu 
wspomniany już Tomasz Czayka. Ostaszewski dalej wspomina: „Rok 1955 
to okres zbierania i tworzenia księgozbioru naszej biblioteki, czym zajmował 
się bardzo gorliwie mgr Czesław Ptak”7.

Jak wyżej napisano, mapa została nabyta 14 kwietnia tegoż roku, o czym 
świadczy zapis w księdze wpływu. Interesującą kwestią jest to, dlaczego 
wówczas nie odnotowano tego zakupu w księgach inwentarzowych i włączenia 
mapy do zbiorów muzealnej biblioteki. Zbiory kartograficzne to przecież jeden 
z działów specjalnych bibliotek. Pewnym wyjaśnieniem mogą być dalsze 
wspomnienia Ostaszewskiego. Pisze w nich: Dużo było trudności pod względem 
inwentaryzacji całości. Nie mieliśmy zupełnie żadnych ksiąg. Moje starania, 
żeby coś takiego dostać z Muzeum Wojska Polskiego spełzły na niczym. Tylko 
tyle, że dostałem od nich wzory tych ksiąg. Wzory trzeba było rozrysować, 
odpowiednie formaty porobić, opracować dla naszych potrzeb i dać do druku.

4 Tomasz Czayka w 1956 roku ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim 
ze specjalizacją muzealną pod kierunkiem prof. Stanisława Lorentza. Pracę zawodową podjął 
w nowo powstałym Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na stanowisku kustosza, zastępcy 
kierownika Muzeum.

5 T. Czayka, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, „Muzealnictwo”, 1961 nr 10, s. 84.
0 J. Ostaszewski, Początki Muzeum Marynarki Wojennej. Wspomnienia pierwszego kierownika 

Muzeum Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 2004 nr 19, s. 25.
'"ibidem.
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Niestety za mojej kadencji nie doczekałem się wydrukowania ksiąg inwentarzowych*.  
Tak więc można sobie wyobrazić, w jak w trudnych warunkach rozwijało swą 
działalność Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Pierwszą księgę inwentarzową 
księgozbioru zaczęto prowadzić od roku 1961. Naszej mapy jednak do niej nie 
wpisano. Należy również pamiętać, że Muzeum w latach 50. i 60. ubiegłego 
wieku organizacyjnie posiadało raptem trzy etaty, co praktycznie uniemożliwiało 
należyte opracowywanie rosnących zbiorów. Od grudnia 1956 roku kierownikiem 
muzeum został kmdr por. Czesław Krzynówek, a od 1961 na stanowisku 
kustosza pracował dr Jarosław Rusak, od 1954 roku istniał również etat 
konserwatora. Ówcześni pracownicy mieli duże trudności z zaprezentowaniem 
wszystkich zbiorów. W 1973 roku kmdr por. Czesław Krzynówek, podsumowując 
pierwsze 20-lecie działalności muzeum i charakteryzując gromadzone zbiory - 
ich liczba wówczas wyniosła ponad 2500 eksponatów, również nie wspomina 
o mapie. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że w 1976 roku do struktury 
Muzeum Marynarki Wojennej włączony został Wydział Historyczny Zarządu 
Politycznego Marynarki Wojennej ze swoją biblioteką, co dodatkowo komplikowało 
sytuację w inwentarzach bibliotecznych. Być może umożliwiłoby to jej szybszą 
ponowną identyfikację, gdyby znalazła się wśród innych materiałów 
bibliotecznych, zwłaszcza, że blisko od dwóch lat prowadzone były prace 
związane z retro konwersją księgozbioru.

Tak więc przede wszystkim z powodu długoletniego braku możliwości 
ekspozycyjnych oraz braku personelu ten wspaniały zabytek pozostawał przez 
długie lata w magazynach muzealnych całkowicie zapomniany. Co więcej, 
gromadzone przez lata wszystkie eksponaty były rozproszone w kilku 
miejscach na terenie całej Gdyni. Wynikało to z powodu braku własnej 
siedziby. Zabytkowa willa, o której już wspomniano, ulokowana mniej więcej 
w miejscu obecnej siedziby Muzeum, pełniąca funkcję jej głównego obiektu, 
została rozebrana w roku 1974. Brak odpowiedniego budynku uniemożliwiał 
zgromadzenie zbiorów w jednym miejscu, co ułatwiałoby ich inwentaryzacje, 
opracowywanie, konserwację oraz niekiedy ponowną identyfikację, a w efekcie 
należytą ekspozycję. Warto w tym miejscu podkreślić, iż Wydział Historyczny, 
sprawujący do 1976 roku opiekę merytoryczną nad muzeum koncentrował się 
głównie na badaniach historycznych, a nie wystawienniczych. Włączenie 
Wydziału Historycznego do muzeum spowodowało rozszerzenie działalności 
wystawienniczej, która skoncentrowała się wówczas na adaptacji niszczyciela 
„ORP Błyskawica” na okręt-muzeum oraz otwartej 26 czerwca 1975 roku 
Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego* 9. Stan ten trwał 
aż do roku 2012.

s Ibidem, s. 25 i n.
9 Więcej na ten temat zob. R. Witkowski, Na lądzie i na morzu. Zapiski ze służby w Marynarce 

Wojennej 1953-1988, Kraków 1998, s. 367 i n.
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Otwarcie nowej siedziby Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
w listopadzie 2012 r. umożliwiło skupienie wszystkich zgromadzonych zbiorów 
w jednym miejscu oraz pozwoliło na przystąpienie do prac związanych 
z inwentaryzacją wszystkich zbiorów. Wśród tysięcy gromadzonych przez lata 
zabytków związanych z historią polskiego oręża na morzu w jednym 
z magazynów znajdował się niewielki zbiór map wielkoformatowych, głównie 
współczesnych, wśród których jedna wyróżniała się na pierwszy rzut oka - 
zarówno pod względem wielkości jak i treści. Wygląd mapy jak i jej stan nie 
budził wątpliwości, że musi być bardzo stara. Pracownicy Działu Opracowań 
Muzealiów oraz Działu Historyczno-Naukowego Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni szybko zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z zabytkiem 
na pewno wyjątkowym i nietypowym jak na tematykę, którą zajmuje się 
instytucja. Zapomniana mapa, chyba można tak powiedzieć, została we 
wrześniu tego roku przez pracowników obu merytorycznych działów muzeum 
na nowo zidentyfikowana - jako słynna Mapa Wielkiego Księstwa 
Pomorskiego autorstwa Eilharda Lubinusa. Nie było tylko pewności, czy jest to 
wydanie z roku 1618 czy 1758, czy może reprint z 1926, który jest najczęściej 
spotykanym egzemplarzem, wydanym w około 300 egzemplarzach. W celu 
dokładniejszej analizy i przyszłej konserwacji (liczne ubytki) mapa została 
wysłana do Torunia do Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika. Przeprowadzona tam ekspertyza wstępnie wykazała, 
że zachowany w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni egzemplarz 
mapy to oryginał z roku 1758, a więc drugiego druku. Najprawdopodobniej 
przechowywany jako mapa ścienna, z przyciętymi i sklejonymi arkuszami 
zdublowanymi płótnem. Jak wiadomo wydruk wykonano z 12 płyt miedzio- 
rytniczych sporządzonych przez amsterdamskiego miedziorytnika Nicolasa 
Geilkerckiusa. Drugie wydanie mapy (niezmienione), w nieznanej liczbie sztuk 
(najprawdopodobniej było to kilkadziesiąt egzemplarzy), nastąpiło w Hamburgu. 
Potwierdził to również dr Radosław Skrycki - jeden z głównych znawców 
Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego podczas konferencji „Mapa Lubinusa - 
problemy datowania i konserwacji”, która odbyła się w Muzeum Marynarki 
Wojennej, oglądając mapę na wernisażu 28 listopada 2013 roku. Wówczas to, 
po raz pierwszy od zakupu, po 50 latach, gdyński egzemplarz został pokazany 
dla zwiedzających Muzeum.

Autor nie chce w tym miejscu rozwijać szczegółowo wszystkich 
aspektów związanych z historią powstania mapy, samą mapą - zwłaszcza pod 
względem kartoikonograficznym, czy też postacią jej inicjatora i głównego 
fundatora księcia Filipa I! oraz autora Eilharda Lubinusa. Pragnie zwrócić 
uwagę i podkreślić, że mapa ta jest nie tylko przykładem wspaniałego zabytku 
ówczesnej kartografii, ale również z uwagi na zamieszczony u jej dołu opis 
Pomorza w języku łacińskim - cennym źródłem historycznym. Autorem opisu 
Pomorza Zachodniego umieszczonego u dołu mapy jest sam Eilhard Lubinus - 
jej twórca. Tekst ten ma charakter prozy naukowej humanistów z przełomu XVI 
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i XVII wieku. Nosi tytuł: „Krótki opis Pomeranii i rzeczy w niej godnych 
zapamiętania według Eilharda Lubinusa”. Zawiera on wiadomości na temat 
m.in. nazwy, położenia i granic państwa zachodniopomorskiego, politycznego 
podziału Pomorza Zachodniego, opisu geograficznego Pomorza Zachodniego, 
stosunków etnicznych, religijnych i politycznych jakie panowały na Pomorzu. 
Dokładny przekład z komentarzem został opublikowany przez Jolantę Świątkowską 
w periodyku „Nautologia” w 1993 roku oraz ostatnio we wspomnianym już 
katalogu wydanym przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przez 
dr Małgorzatę Cieśluk.

Mówiąc o mapie Lubinusa warto też brać pod uwagę szerszy kontekst 
historyczny czasu, miejsca i zawartości samej mapy. Na zakończenie można 
pozwolić sobie na postawienie hipotezy, że Wielka Mapa Księstwa 
Pomorskiego miała dużo szczęścia, że została opracowana do końca i wydana 
po raz pierwszy w roku 1618. Początek XVII wieku był okresem względnego 
spokoju na terenie Pomorza Zachodniego, gdzie Filip II będąc powszechnie 
znanym i szanowanym mecenasem kultury oraz kolekcjonerem dzieł sztuki 
mógł realizować m. in. takie przedsięwzięcia jak zlecenie wykonania mapy 
Pomorza Zachodniego. Bowiem jak wiadomo w maju 1618 roku wybuchł 
konflikt, który przeszedł do historii pod nazwą wojny trzydziestoletniej, którego 
część działań wojennych toczyła się na obszarze Północnych Niemiec 
i Pomorza Zachodniego, a więc obszarze gdzie Eilhard Lubinus prowadził swe 
badania terenowe na potrzeby zamówionej przez Filipa II mapy. Jest wielce 
prawdopodobne, że gdyby realizacja wydania mapy się przedłużała, to z powodu 
tej wojny mogłaby ona wcale nie pozostać skończona. Wojna ta doprowadziła 
do upadku gospodarczego tych ziem, jak i dużego wyludnienia Pomorza 
Zachodniego. Bogactwo informacji zawartych na tejże mapie mogło być 
pomocne do dalszego rozwoju Pomorza Zachodniego, zwłaszcza w sprawach 
administracji tych ziem. Tymczasem wybuch wojny trzydziestoletniej 
spowodował, że mapa stała się ostatnim świadectwem rozwoju gospodarczo- 
-kulturalnego Pomorzaza dynastii Gryfitów.
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Mgr Dorota SZYMCZAK
Mgr Robert KUPISIŃSKI
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

ZNAKI WODNE WIELKIEJ MAPY 
POMORZA EILHARDA LUBINUSA - 

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Znaki wodne Wielkiej Mapy Pomorza Eilharda Lubinusa stanowią 
przedmiot naszych zainteresowań badawczych od kilku lat. Swoje 

dotychczasowe ustalenia, problemy i postulaty badawcze przedstawiliśmy 
w artykułach'.

W latach 2009 i 2010 podjęliśmy pierwsze próby znalezienia znaków 
wodnych na podstawie znanych nam egzemplarzy (w Polsce i Europie). 
Istniejące egzemplarze wielkoformatowej mapy Lubinusa przetrwały do dziś 
w różnej postaci: jako kompletne na płótnie, w luźnych arkuszach albo 
w sztucznych atlasach. Mówiąc o zachowanych egzemplarzach Wielkiej Mapy 
mamy na myśli całą mapę, ale w poszukiwaniu znaków wodnych pomocne są 
również egzemplarze niekompletne, czy nawet zachowane pojedyncze arkusze.

Niestety, wbrew pozorom dotarcie do znaków wodnych w wielu przypadkach 
nie jest możliwe. Problem z ich odczytaniem wynika z dwóch zasadniczych 
powodów: współczesnego sposobu prezentowania map wielkoformatowych 
oraz dokonanych wcześniej konserwacji. Eksponowane publicznie często 
oprawione są w passe-partout oraz przeszkloną ramę. Bezpośredni dostęp 
do przedmiotu badań jest zatem technicznie utrudniony a niekiedy wręcz 
niemożliwy (np. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu oraz w Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu). Niektóre z egzemplarzy były w przeszłości 
poddane konserwacji. Zazwyczaj zdublowano je na grubsze płótno, co wprawdzie 
wzmocniło papier, ale uczyniło znak wodny nieczytelnym „pod światło”. Taka 
mapa znajduje się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Bezpośredni 
ogląd znaków możliwy był m.in. w Centralnej Bibliotece Instytutu Geografii 
i Ochrony Środowiska w Warszawie. Odrysy i zdjęcia udało się uzyskać 
z Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze i Staatsbibliothek PreuBischer 
Kulturbesitz w Berlinie.

1 Dorota Szymczak, Robert Kupisiński, Editionen der Grofien Pominem-Karte von Eilhardus 
Lttbimis, „Pommern”, 2010 (3), s. 19-22; D. Szymczak, R. Kupisiński, Edycje Wielkiej Mapy 
Pomorza Eilharda Lubinusa, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 2011, nr 2, t. 43, s. 179-184.
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Warto przypomnieć kolejne edycje mapy:
1618 r. - edycja pierwsza („książęca”/„próbna”), pewna liczba egzemplarzy 

na białym, gatunkowo dobrym papierze; planowany był dodruk, ale ze 
względu na złąjakość papieru do niego nie doszło.

1758 r. - edycja druga, Hamburg, przy użyciu odnalezionych w Stralsundzie 
w roku 1756 przez Oelrichsa oryginalnych miedzianych płyt.

Do chwili obecnej udało nam się pozyskać informacje o 27 egzemplarzach 
pochodzących z pierwszej i drugiej edycji.

Reprinty:
1926 r. - wydawcą był Zakład Druków Artystycznych M.Bauchwitz w Szczecinie, 

z inicjatywy Towarzystwa Historyczno-Archeologicznego w Szczecinie 
(planowany był nakład 300 egz.j, z komentarzem Alfreda Haasa.

1980 r. - mapa wydana została przez północno-wschodnio-niemiecki Zakład 
Kultury w Liineburgu. z komentarzem Manfreda Vollacka.

1989 r.-Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne oraz Archiwum 
Państwowe w Szczecinie - reprint mapy w albumie ..Mapy 
historyczne krain nadbałtyckich. Pomorze Zachodnie XVI-XVIII w.” 
(nakład 60 egzemplarzy).

1990 r. - jw., 1000 egzemplarzy.
2000 r. - jw., 200 egzemplarzy. Autorem komentarza był Mieczysław Stelmach.

Mapy Lubinusa są również zróżnicowane ze względu na zachowaną 
kolorystykę - niektóre są kolorowane powierzchniowo (Biblioteka Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu w Warszawie, Biblioteka PAN 
Gdańsk), na innych kolorem są zaznaczone jedynie granice (Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku), są też czarno-białe (Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu). Warto zaznaczyć, że mapy nie są kolorowane identycznie - 
różnice można zaobserwować w detalach.

Rysunkowy projekt mapy Lubinus dostarczył Filipowi II zapewne już 
przed 26 września 1617 roku, ponieważ w tym dniu, jak donosi Hainhofer 
w swoim dzienniku podróży, na zamku w Szczecinie „poobiednią porą 
oglądaliśmy mappam (?) doktora Lubinusa, który dwa razy objechał Pomorze, 
żeby wszystko dokładnie obmierzyć [...]”2.

Książęta zaakceptowali projekt i zlecili wysztychowanie miedziorytu 
w celu wykonania odpowiedniej liczby odbitek. Pierwsze egzemplarze mapy 
ukazały się jesienią 1618 roku. Użyty do pierwotnego wydania papier był 
dobrej jakości, o czym Lubinus wspominał w sierpniu 1619 roku w liście do 
księcia Franciszka w Szczecinie, odnosząc się do zakupionej drugiej partii 
papieru (12 i pół ryzy), tym razem już jednak złej jakości: Czy teraz jednak 
papiernik wykonał tak dobry [papier] jak tych 12 ryz, które zostały sporządzone 
uprzednio na polecenie Waszej Książęcej Łaskawości, za co jestem uniżenie 
wdzięczny, i których użyłem do sporządzenia odbitek [naszego] dzieła. Tak więc 

2 Philipp Hainhofers Reise-Tagebuch [...1, Baltische Studien, AF, 1834 r. 2, z. 2, s. 45-46, 96.
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obecnych 12 i pół .ryzy są grube, ciemne i ze skazami. Dla mnie są one w ogóle 
nieprzydatne, gdyż odbitki będą z nich nieudane. Dlatego też nie mogę ich użyć, 
lecz muszę odesłać je z Rostoku do Szczecina i prosić papiernika o sporządzenie 
innego papieru identycznego z tym poprzednim3. Ten pierwotny nakład był więc 
w pewnym sensie nakładem próbnym. Wykonane odbitki trafiły na początku 
listopada 1618 roku do Wołogoszczy, gdzie Lubinus przekazał je księciu Filipowi 
Juliuszowi, następne złożył na ręce księcia Franciszka w Szczecinie, a jeszcze 
inne trafiły do Darłowa, gdzie przekazano je książętom Bogusławowi 
i Jerzemu4. W archiwum miejskim w Stralsundzie znajduje się list z 21 kwietnia 
1623 roku5, w którym wdowa po Lubinusie, Catharina Lauremberg, prosi Radę 
Miasta Stralsundu o wsparcie finansowe. Wdowa wspomina w nim m.in., 
że Lubinus zaoferował Radzie egzemplarz mapy. Być może Lubinus przekazał 
egzemplarze również innym osobom czy instytucjom, nie tylko w Stralsundzie.

Trudno dokładnie określić liczbę egzemplarzy pierwszego wydania. 
W literaturze najczęściej oscyluje ona między 20 a 306 *. Jest to jednak liczba 
oparta na szacunkach czy przypuszczeniach autorów, gdyż jednoznacznych 
przekazów historycznych jak dotąd brak. W zachowanej korespondencji mowa 
jest tylko o bliżej nieokreślonej ilości. Szwagier Lubinusa wspomina w swym 
liście pisanym przed 8 sierpnia 1622 roku jedynie, że Lubinus przyjął zlecenie 
książąt i polecił wykonanie kilku kopii'. Ostatecznie, ze względu na złąjakość 
papieru, nie doszło do planowanego, zwiększonego nakładu. Rozpoczął się 
natomiast trwający aż do śmierci Lubinusa spór między nim a papiernikiem 
Hansem Bayerem, ponieważ ten nie dostarczył odpowiedniego jakościowo 
papieru, za który przyjął zapłatę z góry.

W związku z tym, że papier z pierwszej, próbnej edycji mapy pochodził 
z podszczecińskiej książęcej papierni w Hohenkrug, a mapa powstawała 
na zlecenie książąt, logicznym mogłoby się wydawać założenie, że na papierze 
powinien znajdować się znak wodny tej papierni. W literaturze pojawia się znak 
wodny, którego można byłoby się spodziewać na Wielkiej Mapie Lubinusa8 - 
zważywszy okoliczność, że Filip II był inicjatorem powstania mapy. Jest to 
znak, który przedstawia wspiętego gryfa w podwójnym otoku z inicjałami 
Filipa II (PHZSIP = Philips Herzog Zu Stettin In Pommern). Poniżej widnieje 
ligatura MB. Niestety jak dotąd na żadnym z badanych egzemplarzy nie udało 
się znaleźć żadnych znaków książąt pomorskich.

3 Radosław Skrycki [red. nauk.], Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, Szczecin 2013, 
s. 298-299.

4 Alfred Haas, Die GroBe Lubinsche Kartę von Pommern, Stettin 1926. s. 21. 23.
5 Stadtarchiv Stralsund, (Rep. 29) 1005.
b A. Haas. Die GroBe Lubinsche..,.. s. 22.
' Radosław Skrycki [red. nauk.], Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze. Szczecin 2013. 

s. 317-319.
8 Max Belling, Hohenkruger Wasserzeichen aus alter und neuer Zeit. [Stettin] 1910, s. 1.. Kurt 

Lips, Die Lubinschen Karten von Riisen und Pommern 1608 bis 1619. Mitteilungen des 
Reichsamts fiir Landesaufnahme. nr 2, 1938. s. 99.
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Osobną kwestią, do dzisiaj nierozstrzygniętą, jest miejsce sztychowania 
i druku mapy. Ogólnie panuje opinia, że mapa powstała w Amsterdamie9. Jako 
miejsce wydania w literaturze pojawia się również Szczecin oraz Rostock 
(miejsce zamieszkania Lubinusa). Przypuszczenie, że miejscem wydania był 
Rostock może nasuwać analiza treści zachowanej korespondencji. W cytowanym 
powyżej liście Lubinus pisze do księcia Franciszka, że otrzymane ze Szczecina 
12 i pół ryzy papieru złej jakości musi z powrotem odesłać z Rostoku 
do papiernika z prośbą o sporządzenie nowego, dobrej jakości lub o zwrot 
pieniędzy. Ów niezadowalającej jakości papier był więc dostarczony do Rostoku, 
gdzie być może wykonywane były odbitki10.

Druga edycja mapy miała miejsce w 1758 roku. Zawdzięczamy ją 
przypadkowi, bowiem dwa lata wcześniej, w 1756 roku, w Stralsundzie. 
odnaleziono 12 zaginionych, miedzianych matryc mapy Lubinusa. Odkrycia na 
strychu domu zamieszkałego przez Christinę Gertrud (z.d. von Opfern), wdowie 
po Johannie Friedrichu Zanderze, pełniącego funkcję burmistrza w latach 1726-17281'. 
dokonał Johann Karl Conrad Oelrichs. nauczyciel Gimnazjum Akademickiego 
w Szczecinie12. Rok później płyty zostały zakupione przez Johanna Jacoba 
Weibrechta, księgarza z Greifswaldu. W 1758 roku, w Hamburgu, zlecił on 
wydanie drugiego nakładu mapy. Ponieważ w jej rysunku nie wprowadzono 
korekt, odbitki pierwszej i drugiej edycji ze względu na zawartość treści 
graficznej niczym się nie różnią. Jak już wspomniano, druga edycja często ma 
kolorowane granice lub całe powierzchnie. Wprowadzenie koloru nie przesądza 
jednak o drugiej edycji, gdyż mogło się zdarzyć, że mapy były kolorowane 
wtórnie. Rok po ukazaniu się hamburskiej edycji mapy, Anton Friedrich 
Busching pisał, że kolorem oznaczano jedynie granice szwedzkiej i branden
burskiej części Pomorza, ustalone na mocy traktatów pokojowych w Osnabrucku 
i Sztokholmie. Nie podaje jednak żadnych informacji na temat kolorowania 
powierzchniowego13. Przypisanie kolejnym egzemplarzom właściwej edycji 
byłoby możliwe zatem jedynie po znalezieniu i zinterpretowaniu znaków 
wodnych.

9 Por. m.in. Melanie Ehler, Matthias Muller [wyd.] Unter furstlichem Regiment. Barth ais Residenz 
der pommerschen Herzóge, Berlin 2005, s. 31, Carl Drolshagen, Neuvorpommern und Riigen 
im Rahmen der alteren Kartographie und Landesaufnahme, Pommersche Jahrbiicher, Band 10, 
Greifswald 1909, s. 191, Christoph Schley, Helga Wetzel, [Stiftung Pommern], Die Greifen. 
Pommersche Herzóge 12. bis 17. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung 3. Marz bis 5. Mai 1966, 
Kieł 1966, s. 146: Hellmuth Bethe, Die Kunst am Hole der pommerschen Herzóge. Berlin 1937, s. 104.

i0 Radosław Skrycki [red. nauk.], Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze. Szczecin 2013, s. 298-299.
"Arnold Brandenburg. Geschichte des Magistrates der Stadt Stralsund. besonders in fruhercr 

Zeit nebst einem Verzeichnisse der Mitglieder desselben [...], Stralsund 1837. s. 95.
12 Johann Carl Conrad Oelrichs, ZuverlaBige Historisch-geographische Nachrichten vom Herzogthum 

Pommern und Fiirstenthum Riigen [...]. Berlin 1771, s. 27 i 67.
13 Anton Friedrich Busching, Neuer Erdbeschreibung dritten Theiis zweiter Band [...], 2. Auflage, 

Hamburg 1759, s. 2110-2111.
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Dotychczas udało nam się stwierdzić - na egzemplarzach znajdujących 
się w posiadaniu osób prywatnych i instytucji - istnienie czterech różnych 
znaków wodnych14 15. Trzy z nich wskazują na edycję z 1758 roku (co do której 
też brak informacji o wysokości nakładu), datowanie czwartego wciąż pozostaje 
kwestią otwartą. Ze względu na różnorodność znaków wodnych nie można 
wykluczyć jeszcze jakiejś innej edycji, na temat której brak zapisów w źródłach.

Jednym ze zidentyfikowanych znaków (m.in. na egzemplarzu z Biblioteki 
Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku) jest znak przedstawiający wspiętego 
wilka/lwa (?) w herbie pod koroną, z umiejscowionymi poniżej literami 
JAV/WOLFEG.

Wysokość całego znaku wynosi 126 mm, szerokość 75 mm. Należał do działającego 
w latach 1740-1785 papiernika Josepha Antona Unolda w papierni Wolfegg, 
tj. Untere Papiermiihle in Wolfegg (obecnie powiat Ravensburg na pn-wsch. 
od Jeziora Bodeńskiego). Data drugiej edycji jest więc adekwatna do czasu 
produkcji papieru. Przez lata detale znaków wodnych Unolda zmieniały się 
kilka razy, co jest pomocne w ustalaniu chronologii1". Podobny (wcześniejszy?) 
znak wodny znajduje się na papierze z barwną odbitką mezzotinty Bernharda 
Vogla (1683-1737) według Johanna Kupezky'ego (1666-1740),. zatytułowanej 

14 Zdjęcia znaków wodnych opublikowane zostały w artykułach wspomnianych w przypisie 1.
15 Sterling E. Murray, The Carter of an Eighteenth Century Kapellmeister: The life and Musie..., s. 109.
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Pedro Alvarez, Conde de Oropesa16. Widnieje na nim również wspięty wilk/lew 
w nieco innym herbie oraz takie same napisy JAVAVOLFEG.
Stosunkowo podobny graficznie znak znaleziono na egzemplarzu mapy będącej 
w posiadaniu Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu w Greifswaldzie. Jest 
to wilk/lew na tarczy herbowej pod koroną, pod którym znajdują się inicjały 
ML w formie ligatury.

Fot. 2. Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald, Institut fiir Geographie und 
Geologie, AG Kartographie und GIS, zdjęcie: Dipl. Geogr. Peter Stoli

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że wytwórcą tego papieru był 
Mara Lutz17, działający w Augsburgu w latach 1738-1764. Lata jego pracy 
przypadają również na drugą edycję mapy.

Kolejnym odnotowanym znakiem wodnym jest GWB (m.in. na egzemplarzu 
Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu w Warszawie).

16 http://www.cbay.de/itm/1745-VOGEL-KUPEZKY-PEDRO-ALVAREZ-CONDE-DE- 
OROPESA-MEZZOTINTO-KOLORIERT-/20(®35228539?pt=Grafiken&hash=item2ec8ac447b, 
(dostęp: 12.11.2013).

17 Frieder Schmidt. Papierherstellung in Augsburg bis zur Friihindustialisierung, w: Gier Helmut. 
Janota Johannes, Augsburger Buchdruck und Verlagswesen: von den Aniangen bis zur GegenwarL 
Wiesbaden 1997, s. 86.94.
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Fot. 3. Biblioteka i Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu w Warszawie

Wymiary tego znaku to: wysokość 25 mm i łączna szerokość 85 mm. Inicjały 
odpowiadają papiernikowi z Kleinweidenmuhle (obecnie część Norymbergi), 
którym był działający w latach 1750-1800 (?) Georg Wilhelm Bergmann (1736-1807).

Na mapie Lubinusa, m.in. w Staatsbibliothek zu Berlin - PreuBischer 
Kulturbesitz, odnaleziono znak wodny lilii o wys. 93 mm i szer. 60 mm.

Fot. 4. Staatsbibliothek zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz
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Jako znak wodny lilia pojawia się stosunkowo często18. Jednak jednoznaczne 
przypisanie jej konkretnej papierni sprawia duże trudności. Być może posługiwał 
się nim Johann Christoph Heuser, działający w Augsburgu po 1744 roku19 *.

W literaturze można natknąć się na wzmianki o istniejących egzemplarzach 
mapy. Cenne są pod tym względem wydawnictwa starsze, sprzed 1926 roku, 
ponieważ użyte w nich określenie „mapa Lubinusa z 1618 roku” nie odnosi się 
do reprintu, lecz do egzemplarzy z roku 1618 lub 1758. Jednak ogólna liczba 
zachowanych egzemplarzy oszacowana na podstawie często zbyt ogólnikowych 
informacji, choć daje pewne wyobrażenie, będzie obarczona dużym błędem.

Źródła wspominają, że np. egzemplarz mapy znajdował się w Słupsku 
w posiadaniu proboszcza Christiana Wilhelma Hakena, zmarłego w 1791 roku. 
Jego późniejszym właścicielem był Christian Friedrich Wutstrack, nauczyciel 
języków w Szkole Kadetów w Słupsku. W 1794 roku podarował go Szkole, 
obok około 300 rękopisów, druków i map, dotyczących Pomorza4”. W roku 
1811 szkołę zlikwidowano i wraz z całym wyposażeniem przeniesiono 
do Poczdamu21.

Jak można przeczytać w wydanym w 1924 roku przewodniku po słupskim 
Heimatmuseum, w pomieszczeniu ze schodami wisiała mapa Lubinusa. Jej stan 
zachowania pozostawiał wiele do życzenia: brakowało części widoków miast, 
głównego fragmentu drzewa genealogicznego Gryfitów i herbów szlacheckich22. 
Nie zachowały się informacje, czy była kolorowana.

W zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego znajduje się egzemplarz 
najprawdopodobniej z 1758 roku (nr inw. MPŚ BAK/101). Do 1988 roku był 
eksponowany publicznie, w przeszklonym kasetonie, przymocowany do płyty 
wiórowej, skręconej na przelot ze szkłem. Stan zachowania świadczył o tym, że 
był to inny egzemplarz niż ten znany z Heimatmuseum. W roku 1988 
przeprowadzono jego konserwację i zdeponowano w muzealnym archiwum, 
a jego miejsce na ekspozycji zajął reprint (wykonany w Niemczech w 1980 roku), 
który muzeum otrzymało w darze od osoby prywatnej.

18 Gerhard Piccard, Die Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 17 Bandę. Stuttgart 
1961-1997, Wasserzeichen Lilie, Stuttgart 1983.

19 Edward Heawood. Watermarks, mainly of the 17th and 18th centuries, Hilversum 1950 (cop. 
Amsterdam 1969), znak 1559, tabl. 214, s. 61, 99; Frieder Schmidt, Papierherstellung in 
Augsburg bis zur Friihindustialisierung, w: Gier Helmut, Janota Johannes, Augsburger 
Buchdruck und Yerlagswesen: von den Anfangen bis zur Gegenwart, Wiesbaden 1997. s. 85,94.

29 Christian Friedrich Wutstrack, Lebensgeschichte eines Ungliicklichen [...], Kónigsberg 1797. 
s. 58. 146. 149. 150, 215; Kurze historisch-geographisch-statistische Beschreibung von dem 
konigiich-preuBischen Herzogthume Vor-und Hinterpommern, Stettin 1793. s. 703; Christian 
Friedrich Wutstrack, Nachtrag zu der Kurzeń historisch-geographisch-statistischen Beschreibung 
von dem konigiich-preuBischen Herzogthume Vor-und Hinterpommern, Stettin 1795. s. 50, 253.

21 Zygmunt Szuitka, Szkoła. Kadetów w Słupsku (1769-1811), Gdańsk 1992, s. 82.
22 Kleiner Fiihrer durch das Heimatmuseum im Neuen Tor, Heimatmuseum fur Stadt und Land 

Stolp in Stoip i. Pommem. [Stolp 1924?], s. 5. vgl. Werner Johannes, Das Heimatmuseum im Neuen 
Tor. In; Stolp (Pommem) und seine Umgebung. Eulitz Oskar [Hrsg.], Stolp (Pomtn.) 1926, s. 155.
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Konserwację zlecono przedsiębiorstwu „ARINCO”, Spółce z o.o. 
w Gdańsku-Wrzeszczu23. Przed konserwacją mapa była w złym stanie. Częste 
zmiany mocowania jej do ram lub twardego podłoża spowodowały zniszczenia 
brzegów, tj. znaczne ubytki papieru oraz ślady po gwoździach i pinezkach. Cała 
powierzchnia była zakurzona i przybrudzona, papier mocno pożółkły. Na 
powierzchni występowały liczne zacieki, a papier w wielu miejscach odspajał 
się od poplamionego i osłabionego płótna. W dolnej partii w przeszłości 
doszyty został pasek płótna - miejsce szycia odcisnęło się na papierze, 
zniekształcając miejscami powierzchnię mapy. Zaznaczone żółtym kolorem 
granice uległy częściowemu wytarciu.

Konserwację mapy rozpoczęto od mechanicznego oczyszczenia papieru 
z kurzu i powierzchniowego brudu. Do prowadzenia dalszych prac należało 
rozłożyć ją na poszczególne arkusze. Mapę oddzielono od płóciennego podłoża 
poprzez jej delikatne odrywanie, gdzieniegdzie przy użyciu skalpela. Arkusze 
sklejone były klejem skrobiowym, który rozłożono przy pomocy roztworów 
enzymatycznych. Przed przystąpieniem do mycia pojedynczych arkuszy 
zabezpieczono kolorowane na żółto granice, stosując do tego celu alkoholowy 
roztwór żywicy Calaton. Arkusze poddano działaniu roztworu enzymatycznego, 
usuwając w ten sposób większość zacieków oraz resztek kleju na odwrociu. 
Po wodnej kąpieli, którą przeprowadzono w następnej kolejności, przystąpiono 
do kąpieli wybielających. Środkiem wybielającym był wodny roztwór 
nadmanganianu potasu, który zredukowano pirosiarczynem sodu. Pomiędzy 
tymi etapami zastosowano płukanie wodą bieżącą, natomiast wodę destylowaną 
użyto do płukania końcowego. Następnie wzmocniono osłabioną strukturę 
papieru, po czym papier poddano prasowaniu w prasie introligatorskiej. 
Przedarcia sklejono metylocelulozą, po czym arkusze zdublowano na bibułkę 
japońską. Do przyklejenia arkuszy na płótno zastosowano klej modyfikowany. 
Końcowe prasowanie wykonano obciążając mapę pytami marmurowymi przez 
bibułę filtracyjną. Przetarcia i uzupełnienia ubytków papieru wypunktowano 
farbami akwarelowymi. Wykonano też specjalną tubę do bezpiecznego 
przechowywania mapy.

Jak wspomniano, słupski egzemplarz pochodzi prawdopodobnie z drugiej 
edycji. Badania wykonane w trakcie konserwacji wykazały, że papier został 
wytworzony z włókien lnianych i przyklejony do lnianego płótna klajstrem 
żytnim. Zidentyfikowano organiczne pochodzenie pobranego z granic żółtego 
barwnika, klej glutynowy jako spoiwo oraz sadzę i pokost wchodzące w skład 
farby graficznej. Powyższe wyniki nie są jednak wystarczające do identyfikacji 
konkretnej, tj. pierwszej lub drugiej edycji. W dokumentacji konserwatorskiej 
znajduje się opis papieru: „Papier jest na tyle twardy, że w trakcie odbijania nie 
uległ częściowemu wtłoczeniu do żłobień kliszy (płyt miedzianych). Czystość 

" Dokumentacja konserwatorska w zbiorach MPŚ. Prace konserwatorskie wykonali Jarosław 
Sianko i Małgorzata Sianko, dokumentację opisową opracował Jarosław Sianko.
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pól białych oraz kontur linii czarnych świadczą o bardzo starannym rytowaniu 
klisz oraz słabym ich zużyciu, co pozwala przypuszczać, że konserwowany 
egzemplarz mapy należał raczej do początkowych”. Za drugą edycją 
przemawiają, według dzisiejszego stanu wiedzy, jedynie kolorowane na żółto 
granice, jakkolwiek nie można wykluczyć, iż kolorowanie było wtórne. 
W dokumentacji konserwatorskiej brakuje informacji o znaku wodnym. 
Obecnie wykrycie go nie jest możliwe ze względu na zdublowanie mapy 
na grube płótno. Nowe nieinwazyjne techniki badawcze z pewnością pozwolą 
w przyszłości na odczytanie tego znaku.
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Mgr Mirosława KOUTNY-GIEDRYS
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (Muzeum Zamkowe)

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE 
OCHRONY OBIEKTÓW NA PODŁOŻU

PAPIEROWYM W ZBIORACH MUZEALNYCH

W dniu 28 listopada 2013 roku w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 
odbyła się konferencja naukowa „Mapy Lubinusa - problemy 

datowania i konserwacji”. Tematem wykładów była historia nabycia, etapy 
konserwacji posiadanych egzemplarzy tej mapy z kilku muzeów, jak również 
działania profilaktyczne w zakresie ochrony papierowych zbiorów muzealnych.

Dbanie o prawidłowy stan zachowania obiektów zabytkowych w instytucjach 
muzealnych związane jest ze stworzeniem odpowiednich warunków do ich 
eksponowania, przechowywania i transportu. Wiąże się to z systematyczną 
opieką profilaktyczną, mającą na celu stworzenie optymalnych warunków 
wilgotnościowo-temperaturowych, oświetlenia i stałego monitoringu.

Wpływ środowiska na stan zachowania obiektów zabytkowych, w tym 
szczególnie na obiekty wykonane na podłożu papierowym jest ogromny. Takie 
czynniki jak wilgotność względna powietrza, temperatura, światło czy 
zanieczyszczenia atmosfery, są przyczyną niszczenia wielu zbiorów. Pod 
wpływem niekorzystnych warunków zachodzą różnego rodzaju procesy 
chemiczne, biologiczne i mechaniczne, oddziaływujące szkodliwie na papier. 
Na profilaktykę składa się wiele działań, które pozwalają chronić i zabezpieczać 
obiekt, nie ingerując w jego substancję zabytkową.

Jednym z najważniejszych czynników jest stworzenie należytych 
warunków wilgotnościowo-temperaturowych. Mikroklimat do eksponowania 
i przechowywania obiektów powinien być stabilny. Na przestrzeni lat stworzono 
wiele norm konserwatorskich dotyczących temperatury i wilgotności, które 
w rzeczywistości są do siebie zbliżone i charakteryzują się wąskim pasmem 
dopuszczalnych zakresów i ich fluktuacji. Parametry te to temperatura T = 20 °C 
(±1 °C) i wilgotność względna RH = 50% (±5%). Nie zawsze jednak 
w pomieszczeniach muzealnych udaje się utrzymać optymalny mikroklimat. 
W okresie zimowym pojawia się problem utrzymania odpowiedniej wilgotności 
z uwagi na włączenie centralnego ogrzewania i niskie temperatury panujące 
na zewnątrz. W tym okresie wilgotność spada czasami znacznie poniżej 
rekomendowanych, nawet do 30%, co stanowi zagrożenie dla obiektów.
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Wilgotność względna powietrza ma znacznie większy wpływ na stan eksponatów 
muzealnych niż temperatura, a zwłaszcza szkodliwe są szybkie jej zmiany.

Aby utrzymać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniach należy 
skutecznie nawilżać powietrze. W tym celu stosuje się najprostsze metody 
nawilżania, takie jak ustawienie pojemników z wodą, ograniczenie wymiany 
powietrza oraz stosowanie nowoczesnych nawilżaczy. Podwyższenie wilgotności 
można osiągnąć również poprzez obniżenie temperatury w pomieszczeniach 
w okresie zimowym. Obniżając temperaturę o 3 stopnie, wilgotność wzrasta o 10%.

W ostatnim czasie stanowisko naukowców, konserwatorów dotyczące 
mikroklimatu uległo weryfikacji. Według nowej normy1 2 warunki mikroklimatyczne 
opierają się na dwóch kryteriach: materiałowym i środowiskowym".

Kryterium środowiskowe to klimat historyczny monitorowany przez 
okres minimum 12 miesięcy, w którym to czasie w obiekcie nie stwierdza się 
nowych uszkodzeń. Kryterium materiałowe, to analiza cech fizycznych danego 
obiektu, gdzie dopuszczalne są krótkotrwałe wahania wilgotności do 10%.

Nowe rekomendacje dotyczące mikroklimatu, to normy o poszerzonych 
parametrach. Badania i wieloletnie doświadczenia pozwoliły ustalić odpowiednie, 
a zarazem bezpieczne parametry warunków mikroklimatycznych dla większości 
obiektów zgromadzonych w muzeach, tj. temperatura (T) 16-25 °C i wilgotność 
względna (RH) 40-60%. Należy jednak pamiętać, że parametry te powinny być 
dobierane do danego obiektu, (w tym również dla zbiorów na podłożu 
papierowym), w oparciu o kryterium materiałowe i środowiskowe.

Innym ważnym czynnikiem mającym szkodliwy wpływ na obiekty jest 
ich oświetlenie w trakcie ekspozycji i przechowywania w pomieszczeniach 
magazynowych. Należy utrzymywać oświetlenie na jak najniższym poziomie, 
ograniczać zarówno światło dzienne jak i sztuczne, eliminować promieniowanie 
IR i UV przy pomocy zasłon, filtrów, żarówek LED, które nie emitują 
promieniowania UV i IR. W trakcie eksponowania obiektów natężenie światła 
powinno być niskie. W większości muzeów, w tym również w Polsce, 
stosowane są normy dotyczące parametrów oświetlania w czasie ekspozycji. 
Obiekty z papieru są średnio lub bardzo wrażliwe na światło, dlatego 
proponowane natężenie światła powinno wynosić dla obiektów wrażliwych 
od 150-300 lux, w czasie ekspozycji 3000 godzin/rok i obiektów bardzo 
wrażliwych 50< lux, a czas ekspozycji 1000 godzin/rok, przy zastosowaniu 
filtrów blokujących promienie UV.

Istnieją również obiekty, co do których stosowane są specjalne zalecenia 
i szczególne ograniczenia, włącznie z zakazem ich ekspozycji. Natężenie światła 

1 Norma PN-EN 15757:2012, określa dobór warunków klimatycznych dla przechowywania 
eksponatów, m.in. w muzeach, na podstawie tzw. klimatu historycznego (zakres wilgotności) 
badanej na przestrzeni 12 miesięcy wg określonych wartości.

2 Janusz Czop, Warunki mikroklimatyczne w muzeach - nowe rekomendacje, „Ochrona zbiorów”, 
2013/ 3 zeszyt, seria wydawnicza Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 
s. 35-42.
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i czas ekspozycji dla każdego obiektu powinien określać konserwator, który 
dopasuje odpowiednie parametry oświetlenia i czasu ekspozycji do stanu 
zachowania obiektu.

Profilaktyka konserwatorska to również odpowiednie przechowywanie 
obiektów w pomieszczeniach magazynowych. Należy mieć na uwadze również 
takie czynniki jak temperaturę i wilgotność względną powietrza. W pomieszczeniach 
magazynowych temperatura powinna wynosić ok. 16-18 °C (±1 °C) i wilgotność 
względna 50% (±5%).

W pomieszczeniach magazynowych należy stale kontrolować poziom 
zanieczyszczeń w powietrzu (pyły, gazy, zanieczyszczenia chemiczne 
i mikrobiologiczne), aby nie dopuścić do zainfekowania obiektów. Aby 
zapobiegać tym zagrożeniom należy szczególnie dbać o utrzymanie czystości, 
odkurzać pomieszczenia i zbiory, nie dopuszczać do przedostawania się pyłów 
i gazów, poprzez uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych. W pracach 
porządkowych ważne jest użycie odpowiedniego sprzętu np. odkurzaczy 
z filtrami wodnymi, które oprócz usuwania pyłów, mikroorganizmów, oczyszczają 
również powietrze. Pomieszczenia magazynowe należy zabezpieczyć przed 
przedostaniem się gryzoni i ptaków, zakładając siatki zabezpieczające i pułapki.

Do zadań profilaktycznych należy również zastosowanie odpowiednich 
opakowań ochronnych (pudła, koperty, teczki, obwoluty, wykonane z bezkwasowego 
papieru), które zabezpieczają obiekty przed zakwaszeniem, skażeniami, 
ograniczą dostęp kurzu, chronią przed działaniem promieni UV, zabezpieczają 
również obiekty podczas transportu.

Wypożyczenie obiektów do innej placówki wiąże się z odpowiednim 
zabezpieczeniem i przygotowaniem obiektów do transportu. Należy zwrócić 
szczególną uwagę m.in. na zabezpieczenie obiektów przed uszkodzeniami 
mechanicznymi (odpowiednie zapakowanie w materiały ochronne i specyfikę 
przewożenia niektórych obiektów jak np. pastele); transport samochodowy 
powinien być dostosowany do przewożenia obiektów zabytkowych, m.in. 
posiadać klimatyzację.

Ważną sprawą w sprawowaniu odpowiedniej profilaktyki przy obiektach 
muzealnych jest również stały, przeszkolony dozór osób pilnujących oraz 
zatrudnienie konserwatora dzieł sztuki, który będzie pełnił stałą opiekę nad 
zbiorami.

Działania profilaktyczne stanowią zatem niezwykle ważny element ochrony 
zbiorów na podłożu papierowym, które są szczególnie bardzo wrażliwe 
na wiele czynników niszczących papierową substancję. Stwarzając odpowiednie 
warunki dla ekspozycji, przechowywania i transportu obiektów na podłożu 
papierowym, pamiętamy również o wszystkich pozostałych dziełach zgromadzonych 
w muzeum, które podlegają tym samym zasadom profilaktyki.

W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (Muzeum Zamkowe), 
eksponowane są obiekty na podłożu papierowym. Jednym z bardzo cennych 
zabytków jest mapa Pomorza, wykonana przez kartografa Eilharda Lubinusa, 
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na zlecenie księcia szczecińskiego Filipa II. Jest to pierwsza mapa Pomorza 
wykonana w oparciu o obserwacje terenu. Egzemplarz zamkowy to drugie wydanie 
z oryginalnych płyt miedzianych z roku 1758 roku i jeden z dwóch zachowanych 
oryginalnych egzemplarzy. Jest to również egzemplarz wyjątkowy, ponieważ 
zachował się w oryginalnej formie, bez jakiejkolwiek ingerencji w obiekt. Mapa 
składa się w dwunastu luźnych kart i jest w bardzo dobrym stanie.

Zadaniem pracowników Zamku jest dbanie o ten szczególnie cenny 
obiekt, dlatego też stworzone zostały odpowiednie warunki do jego eksponowania. 
Stały nadzór konserwatorski i odpowiednia profilaktyka stanowią prawidłowo 
rozumianą ochronę dla tego obiektu, jak również pozostałych, znajdujących się 
w Muzeum Zamkowym.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - Muzeum Zamkowe, 
ekspozycja Mapy Lubinusa, fot. autor
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WZNIEŚMY WSPÓLNIE DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„I tam, gdzie marynarz POLAK płynął całymi latami, choćby pod obcą banderą, zanim 
zaszumiała mu wyśniona bandera polska, wszędzie pozostawała cząstka jego duszy polskiej, 
jego przejścia i myśli należeć winny do tradycji polskiego morza”

4 maja 1922 r. Kazimierz PORĘBSKI
wiceadmirał

Do wszystkich Sympatyków Marynarki Wojennej RP!
Do Kadry, Marynarzy, Pracowników Wojska! Do Instytucji!

którym jest droga PAMIĘĆ o dziejach oręża polskiego na morzu.

Pomóżmy wspólnie tym zbłąkanym po morzach i oceanach całego świata marynarskim 
„duszom polskim”. Zbierzmy pod jednym dachem Ich sny o Polsce Morskiej i to, co materialnie 
po Nich zostało. Nie pozwólmy odejść w niepamięć Ich dziejowym dokonaniom, bohaterskim 
czynom i wspaniałym marynarskim tradycjom, gdyż „stąd nasz ród” i stąd nasze korzenie.

Dzięki naszym Poprzednikom, Ich zdeterminowanej woli przetrwania nad polskim 
morzem oraz wykazanemu męstwu oręża w czas trwogi, Polska znów zakotwiczyła nad 
Bałtykiem, rozkwitła i zaistniała jako państwo morskie.

Oni spełnili swoją powinność wobec Historii. Teraz kolej na nasze pokolenie. Nie 
zapominajmy więc w codziennych potyczkach o mniejsze, czy większe sprawy dnia 
współczesnego o odwiecznej i potwierdzonej przez tragiczne losy Polaków prawdzie, że „narody, 
które tracą pamięć, tracą życie”. Nasi Ojcowie i Dziadkowie do tego nie dopuścili!

Dołóżmy więc i my swoją, choćby najskromniejszą dachówkę do DACHU dla HISTORII 
BIAŁO-CZERWONEJ BANDERY, do umocnienia tak drogo okupionej przez polskiego 
marynarza racji stanu POLSKI MORSKIEJ.

Jesteśmy to winni naszym dzieciom i następnym pokoleniom. To patriotyczny 
obowiązek każdego z nas!

Zarząd Fundacji
„O DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP”

Bank PEKAO S.A. V/O Gdynia, ul. Pułaskiego 8
Nr konta: 91 1240 2933 1111 0010 0166 3834
„Fundacja O DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP”



Do wszystkich!

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” jest 
zachowanie dla przyszłych pokoleń Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, bezcennej 
pamiątki narodowej, ostatniego okrętu polskiego z okresu przedwojennego i lat 
II wojny światowej. Towarzystwo cele swoje realizuje we współdziałaniu z Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, mając przede wszystkim na uwadze utrzymanie 
okrętu w odpowiednim stanie technicznym i udostępnienie go społeczeństwu. 
Działalność ta ma sprzyjać upowszechnianiu polskich tradycji morskich i kształto
waniu osobistego stosunku do morskiej przeszłości narodu.

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” może posiadać fundusze 
oraz majątek ruchomy i nieruchomy.

Na fundusze towarzystwa składają się środki finansowe pochodzące z:
• składek członkowskich,
• wpływów z dotacji, subwencji itp.,
• dochodów z działalności statutowej,
» zapisów i darowizn.
• dochodów pochodzących z działalności gospodarczej.

Każdy może wspierać naszą działalność. .

TOWARZYSTWO 
Przyjaciół Okrętu-Muzeum 

„BŁYSKAWICA” 
w Gdyni

Bank PKO B.P. I Oddział w Gdyni
Nr konta: 24 1020 1853 0000 9102 0068 0710


