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WSTĘP

Przekazujemy Czytelnikom kolejny, już 30, numer „Biuletynu Historycznego” 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydawany od ponad 50 lat, 

prezentuje prace dotyczące głównie historii polskich sił morskich oraz ochrony 
granicy morskiej państwa. Zamieszczone w nim artykuły w większości zostały 
przygotowane przez przedstawicieli środowiska historyków związanych 
z Marynarką Wojenną, w tym pracowników Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

Układ tematyczny tegorocznego „Biuletynu Historycznego” zasadniczo 
nie odbiega od ubiegłorocznej edycji, głównie dzięki kontynuacji tematów 
zapoczątkowanych w numerze 29. Są zarówno materiały poświęcone historii, 
działaniom bojowym, problemom związanym z ochroną granicy morskiej 
po II wojnie światowej, a także odbudową i budową infrastruktury Marynarki 
Wojennej. Nie zabrakło wspomnień ze służby i szkolenia kadr oraz materiałów 
biograficznych. To właśnie one otwierają bieżący numer „Biuletynu Historycznego”.

Artykuł mgr. Jana Tymińskiego pt. „Kmdr por. Walter Pater - historyk, 
redaktor. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin” opisuje postać wieloletniego 
redaktora naczelnego „Przeglądu Morskiego”, a potem pracownika Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Następny artykuł, również tego samego autora, 
prezentuje publikacje kmdr. Waltera Patera w latach 1981-2015, uzupełniające 
poprzedni artykuł.

Następny artykuł, pióra dr Iwony Pietkiewicz, ma podobną tematykę i jest 
poświęcony dokonaniom profesora kontradmirała w stanie spoczynku Antoniego 
Franciszka Komorowskiego, również w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.

Część historyczną otwiera artykuł dr. Jarosława Tuliszki, poświęcony 
symbolom państwowym polskiej Marynarki Wojennej. Szacunek, jakim cieszy 
się bandera, wynika z kultywowanych tradycji - jest szczególną flagą państwową. 
W Marynarce Wojennej bandera jest nie tylko znakiem przynależności 
państwowej - jest to również swoisty sztandar - oznaka waleczności, godności, 
honoru, symbol wierności narodowej. Dla marynarzy posiada szczególną 
wartość. Od chwili powstania Polskiej Marynarki Wojennej bandera 
i proporzec oraz znak dowódcy okrętu ulegały pewnej ewolucji, co regulowały 
akty prawne, publikowane w dziennikach ustaw.

Dr hab. Tadeusz Kondracki w opracowaniu pt. „Flotylla Rzeczna Marynarki 
Wojennej we wrześniu 1939 r.” przytacza dwie relacje zastępcy dowódcy flotylli - 
pierwszą, którą kmdr por. Henryk Eibel spisał jeszcze w 1939 roku i drugą - 
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napisaną w 1941 roku. Relacje te, spisane niedługo po opisywanych wydarzeniach, 
mają szczególną wartość.

Kmdr por. Jerzy Łubkowski, podobnie jak w poprzednich „Biuletynach...”, 
kontynuuje opis dziejów wielce zasłużonego dla oręża polskiego na morzu 
niszczyciela ORP „Burza” - od roku 1944 aż po kres jego służby w Marynarce 
Wojennej.

Artykuł kmdr. por. dr. Zbigniewa Wojciechowskiego kontynuuje, zapoczątkowane 
w poprzednim numerze „Biuletynu...”, omówienie budownictwa w Marynarce 
Wojennej w latach 1945-1989.

Kpt. rez. dr Wojciech Mazurek, w opracowaniu dotyczącym piśmiennictwa 
wojskowego, analizuje tzw. .Plan Drzewieckiego” z 1951 r. - będący koncepcją 
obrony polskiego wybrzeża z użyciem wyłącznie sił polskich.

Kmdr ppor. Janusz Janik w obszernym artykule omawia wpływ zagrożenia 
minowego po II wojnie światowej na polską gospodarkę i bezpieczeństwo żeglugi 
oraz trałowania przeprowadzone przez przeciwminowe siły radzieckie.

Dwa następne artykuły są materiałami wspomnieniowymi - kpt. w st. 
spocz. Tadeusz Zarzycki snuje wspomnienia z 30 lat swojej służby w lotnictwie 
Marynarki Wojennej w Gdyni-Babich Dołach, a kmdr ppor. Bartosz Rutkowski 
opowiada o szkoleniu w Związku Radzieckim na kursach nurkowo-ratowniczych 
w latach 1961-1975. Artykuł ten jest oparty na wspomnieniach kmdr. rez. 
Stanisława Skrzyńskiego oraz kmdr. rez. Stanisława Kucharskiego.

Kmdr por. SG w st. spocz. dr Grzegorz Goryński analizuje sylwetkę 
pułkownika, później komandora Józefa Szlegiera - szefa Wydziału Wojskowej 
Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu w latach 1966-1971.

Dr Ireneusz Bieniecki prezentuje formy i metody współpracy Wojsk 
Ochrony Pogranicza z Wojskami Obrony Powietrznej Kraju i Marynarką 
Wojenną podczas ochrony polskiej granicy morskiej w latach 1965-1991.

Najnowszy okres Marynarki Wojennej opowiada, niestety nieżyjący już, 
kmdr w st. spocz mgr inż. Stanisław Wielebski - omawiając historię powstania 
amagnetycznego trałowca redowego projektu 207. Artykuł zamyka pośmiertne 
wspomnienie o komandorze Stanisławie Wielebskim, napisane przez dyrektora 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasza Miegonia.

Prace konserwatorskie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni prezentuje 
artykuł mgr. Marcina Całki i mgr. Moniki Muchy pt. „Konserwacja niemieckiej 
parogazowej torpedy ćwiczebnej typu G7a, kal. 533,4 mm”.

Numer zamyka opracowanie mgr. Jana Tymińskiego na temat zbiorów 
biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ze zwróceniem uwagi 
na publikacje cenne dla historiografii.

Redakcja
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mgr Jan TYMIŃSKI

KMDR POR. WALTER PATER - 
HISTORYK, REDAKTOR. 

W SIEDEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN

Kmdr Walter Pater - historyk i redaktor - znawca dziejów polskiej 
Marynarki Wojennej urodził się 16 października 1945 r. w Fallingbostel 

na terenie Niemiec. Od 1966 r. do 2003 r. pełnił zawodową służbę w Marynarce 
Wojennej. Wcześniej, w 1963 r. rozpoczął służbę wojskową jako elew 
Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W 1972 r. ukończył Oficerską 
Szkołę Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a w 1980 r. studia 
historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W międzyczasie, w latach 1966-1982, 
służył w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce - najpierw 
jako instruktor łączności radiowej, a potem dowódca plutonu oraz dowódca kompanii 
szkolnej. W ostatnim okresie służby w Ustce był pomocnikiem komendanta Szkoły 
Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej do spraw szkolenia.

W 1982 r. rozpoczął służbę w Gdyni. Tutaj był oficerem, a następnie 
starszym oficerem Komendy Garnizonu Gdynia. W latach 1989-1995, jako 
starszy oficer, był kierownikiem Działu Historyczno-Naukowego Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1995 r. został redaktorem naczelnym pisma 
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„Przegląd Morski”. Funkcję tę pełnił do 2003 r. Od 2004 r. był kierownikiem 
Działu Dokumentacji i Opracowań Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W 2012 r. zmieniono nazwę działu na Historyczno-Naukowy. Funkcję kierownika 
tego działu Walter Pater pełnił do kwietnia 2015 r.

Jego zainteresowanie historią Marynarki Wojennej trwało od wczesnych 
lat młodości. Dowodem tego był temat pracy magisterskiej, napisanej pod 
kierunkiem prof. Czesława Ciesielskiego - znawcy dziejów historii polskiej 
Marynarki Wojennej (wówczas doktora) pt. Ośrodek Szkolenia Specjalistów 
Morskich w latach 1954-1963. Wyniki ustaleń tejże pracy opublikował rok 
później na łamach „Przeglądu Morskiego”1.

Po zakończeniu studiów jego zainteresowania badawcze skoncentrowały 
się prawie wyłącznie na dziejach polskiej Marynarki Wojennej od 1918 r. 
aż po czasy najnowsze. Od 1981 r. jego dorobek stanowi ponad 400 prac 
opublikowanych w takich czasopismach jak: „Przegląd Morski”, „Biuletyn 
Historyczny”, „Nautologia”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, „Rocznik 
Gdyński”, „Nasze Sygnały”, „Bandera”. W jego twórczości naukowej 
i popularyzatorskiej oraz publicystycznej można wyróżnić kilka wyraźnych 
nurtów tematycznych. Pierwszy dotyczy udziału polskiej Marynarki Wojennej 
w II wojnie światowej - autorstwo rozdziałów dotyczących tego okresu1 2 
to podsumowanie badań nad dziejami polskiej Marynarki Wojennej, jakie były 
prowadzone w Polsce od 1945 roku do końca lat 80. XX wieku. Efektem 
dalszych badań nad dziejami polskiej Marynarki Wojennej podczas II wojny 
światowej był cały cykl artykułów dotyczących sukcesów bojowych polskich 
okrętów nawodnych3. Publikacje te stanowiły rozwinięcie i pogłębienie badań 
zapoczątkowanych przed laty przez Jerzego Pertka i Pawła Wieczorkiewicza.

Ważnym nurtem w badaniach Waltera Patera jest biografistyka. Jest bowiem 
autorem ponad stu biogramów publikowanych w periodykach i wydawnictwach 
okolicznościowych oraz w najróżniejszych słownikach biograficznych, takich 
jak: „Polski Słownik Biograficzny”, „Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego”, 

1 Walter Pater, Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich w latach 1954-1963, „Przegląd 
Morski”, 1981 nr 9, s. 65-69.

2 Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys 
dziejów, Warszawa 1992.

3 Walter Pater, Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej, Wprowadzenie (1), 
„Biuletyn Historyczny”, 2006 nr 21, 106-125; idem. Niszczyciele „Błyskawica” i „Piorun” 
w bitwie pod Ile de Batz (2), „Biuletyn Historyczny”, 2006 nr 21, s. 126-144; idem, Działania 
bojowe ORP „Garland" w czerwcu i lipcu 1940 r. oraz zatopienie „u 407" 19 września 1944 (3-4), 
„Biuletyn Historyczny”, 2007 nr 22, s. 91-109; idem, Udział ORP „Kujawiak" w zniszczeniu 
trzech statków w rejonie wyspy Aldemey 3A lutego 1942 (5), „Biuletyn Historyczny”, 2008 nr 23, 
s. 92-108; idem, Udział niszczyciela „Burza" w zatopieniu 22 lutego 1943 r. niemieckiego 
okrętu podwodnego „U 606" (6), „Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 91-118; idem, 
Działania bojowe ORP „Piorun” z 13 na 14 czerwca 1944 r. w rejonie wyspy Jersey 
i 12 sierpnia 1944 koło La Rochelle (7-8), „Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 113-136; 
idem, Epizody z działalności bojowej niszczyciela „Krakowiak" w 1942 roku oraz w 1943 
i w 1944 roku (9-13), „Biuletyn Historyczny”, 2011 nr 26, s. 21-54.
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„Kadry morskie Rzeczypospolitej” t. III, „Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945” 
t. III, „Encyklopedia Gdyni” (Gdynia 2006, t. II2009). Można chyba powiedzieć, 
że ukoronowaniem badań biograficznych nad personelem Marynarki Wojennej 
była książka Admirałowie 1918-2005. Słownik biograficzny4 opublikowana 
w 2006 roku oraz współautorstwo 5. tomu pomnikowego wydawnictwa Kadry 
Morskie Rzeczypospołitej (Gdynia 2011)5. Wspomniany słownik, liczący 
101 pozycji, stanowi pierwszy w historiografii polskiej tak pełny wykaz 
biogramów admirałów i generałów związanych z Marynarką Wojenną. Badania 
nad historią oficerów polskich służących w siłach zbrojnych Austro-Węgier, 
a następnie w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej zaowocowały 
napisaniem - wspólnie ze Sławomirem Kudelą - książki poświęconej tej 
tematyce, wydanej w języku chorwackim6.

Od lat Walter Pater poświęca wiele uwagi również innym tematom 
dotyczącym: okrętów Marynarki Wojennej, uzbrojenia okrętowego, artylerii 
i fortyfikacji nabrzeżnych, historiografii wojenno-morskiej7. Warto wspomnieć 
o opracowaniu i przygotowaniu do druku, odnalezionego przez Waltera Patera 
w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego 
w Londynie, pamiętnika Bogumiła Nowotnego - wydanego przez Oficynę 
Wydawniczą Finna w ramach popularnej „Serii z Kotwiczką”8. Poważnym 
osiągnięciem na polu edytorstwa źródeł historycznych było także opracowanie 
i wydanie wspomnień, wraz z dokumentami i zdjęciami, komandora Michała 
Borowskiego (1897-1968)9.

Walter Pater jest znany w środowisku Marynarki Wojennej nie tylko dzięki 
licznym publikacjom dotyczącym jej historii (pełna bibliografia jego prac 
obejmuje ponad 400 pozycji, w tym autorstwo i współautorstwo w kilku 
książkach oraz kilkaset artykułów, przyczynków, redakcji i recenzji wielu 
najważniejszych prac dotyczących historii polskiej Marynarki Wojennej), lecz 
również jako świetny redaktor. Od 1989 r. był współredaktorem i redaktorem 
naczelnym dwóch najważniejszych periodyków dotyczących dziejów Marynarki 
Wojennej. Najpierw, od 1989 r. do 1993 r., był współredaktorem „Biuletynu 
Historycznego” - wydawanego przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
od 1963 r. (numeru 11. z 1989 r. i numeru 13. z 1993 r.). W 1995 r. został 

4 Walter Pater, Admirałowie 1918-2005. Słownik biograficzny, Gdynia 2006.
5 Autorstwo i współautorstwo rozdziałów: Oficerowie sił zbrojnych Austro-Węgier w Marynarce 

Wojennej Rzeczypospołitej Połskiej (1918-1939), s. 52-76; Personel Pomocniczy Morskiej 
Służby Kobiet w latach 1943-1947, s. 99-116; Lista imienna podoficerów i marynarzy PMW 
w Wielkiej Brytanii (1939-1947), s. 117-176.

6 Sławomir Kudela, W. Pater, Ćasnici Poljske ratne momarice. Apsolventi Carsko-Kraljevske 
Vojne Pomorske Akademije u Rijeci, Gdańsk 2010.

7 Pełny wykaz prac dotyczących tych tematów oraz pozostałych opracowań Waltera Patera zob. 
Jan Tymiński, Bibliografia publikacji kmdr. Waltera Patera za lata 1981-2015, „Biuletyn 
Historyczny”, 2015 nr 30.

8 Bogumił Nowotny, Wspomnienia, Gdańsk 2006.
9 Michał Borowski, Wspomnienia, wybór i oprać. S. Kudela, W. Pater, Gdynia 2007.
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redaktorem naczelnym miesięcznika „Przegląd Morski”. Funkcję tę pełnił do 
początku 2004 roku. W tym czasie ukazało się 106 numerów pisma. 
Pracując ponownie, od 2004 r„ w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni był 
współredaktorem „Biuletynu Historycznego” - do 2014 r. W latach 1996-2003 
wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Rocznika Gdyńskiego”, wydawanego 
przez Towarzystwo Miłośników Gdyni.

Kmdr Walter Pater pełnił również wiele funkcji w organizacjach 
i towarzystwach. Między innymi był członkiem Polskiego Towarzystwa 
Nautologicznego i Towarzystwa Miłośników Gdyni. Od 2005 r. należy do 
Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej, od 1989 r. do Towarzystwa 
Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, a od 2012 r. do Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Należy również do Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, którego członkiem jest od 1987 r. Został odznaczony 
m.in.: złotym, srebrnym, i brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” oraz złotym, srebrnym i brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny”.

Przedstawiony przegląd najważniejszych osiągnięć Waltera Patera na 
polu badań nad historią polskiej Marynarki Wojennej daleki jest od 
wyczerpania - zarówno w kontekście ilościowym jak i metodologicznym. 
Warto podkreślić, że każda jego publikacja to przykład bardzo dobrego warsztatu 
naukowego - połączonego z dobrym piórem. Oznacza to, iż jego teksty, 
zarówno naukowe jak i te popularne, są napisane bardzo przystępnym językiem - 
zachęcającym do lektury i świadczącym o erudycji wynikającej m.in. z oczytania. 
Należy zaznaczyć, że równa łatwość towarzyszy jego wypowiedziom, o czym 
mogli się przekonać pracownicy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - 
głównie Działu Historyczno-Naukowego. Zaprzestanie pracy w Muzeum 
Marynarki Wojennej nie oznacza zerwania z Nim kontaktu - komandor nadal 
służy wiedzą i radą młodszym pracownikom.

Panie Komandorze od całego zespołu Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni zechciej przyjąć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Z niecierpliwością 
czekamy na nowe prace, które z pewnością wzbogacą wiedzę dotyczącą historii 
polskiej Marynarki Wojennej oraz będą inspiracją do podejmowania dalszych 
badań.
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Fot. 1. kadm. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski rok 2003 
Źródło: zbiory autorki

2 kwietnia 2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej obchodzono jubileusz 
siedemdziesięciolecia urodzin i ponad czterdziestolecia pracy naukowo- 

-dydaktycznej Profesora Antoniego Franciszka Komorowskiego, kontradmirała 
i byłego komendanta-rektora tej uczelni. Z tej okazji, jako uczennica Profesora, 
poczuwam się do miłego obowiązku przypomnienia osiągnięć organizacyjnych, 
naukowych i dydaktycznych oraz zasług społecznych Pana Profesora.

Profesor Antoni F. Komorowski należy do zasłużonych przedstawicieli 
nauk humanistycznych, a także trójmiejskiego i wojskowego środowiska naukowego. 
To nie tylko naukowiec, lecz również: publicysta morski, instruktor żeglarstwa, 
jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, kapitan motorowodny, oficer pokładowy 
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II klasy, dewiator (Compass Adjuster) i tłumacz terminów militarnych języka 
rosyjskiego. Przeszedł wiele szczebli kariery wojskowej i naukowej. Jest 
badaczem kreatywnym, merytorycznym i sumiennym, a jego życiowym 
dokonaniom przyświeca dewiza „prawda - rzetelność - skuteczność”. Badania 
Profesora przebiegały w trzech kierunkach: ulubiona historia techniki morskiej, 
turystyka morska i bezpieczeństwo żeglugi.

Dzieciństwo i lata młodzieńcze

Antoni Franciszek Komorowski urodził się 2 kwietnia 1945 r. w Gdyni - 
kilka dni po tym, jak miasto odzyskało wolność. Jest pierwszym powojennym 
obywatelem Gdyni, co zaświadcza metryka urodzenia mająca numer 1/1945. 
Od narodzin do dnia dzisiejszego życie Profesora jest związane z Gdynią 
i Wybrzeżem.

Profesor pochodzi z rodziny robotniczej, a Jego rodzice przybyli 
z Wielkopolski do nowopowstającego miasta w połowie 1920 roku i tu rozpoczęli 
wspólne życie. Pierwsze powojenne lata, mimo wszechobecnej biedy, ubiegały 
Mu spokojnie i bezpiecznie na łonie rodziny oraz w przedszkolu. W wieku 
siedmiu lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy 
Witomińskiej, a następnie w III Liceum Ogólnokształcącym - wówczas 
mieściło się w dzielnicy Grabówek, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. 
W trakcie nauki w szkole podstawowej rozpoczął pierwszą aktywność 
społeczną - działał w harcerstwie. Uczestnicząc w biwakach, wyjazdach 
i szkoleniach kształtował swoją osobowość i rozwijał samodzielność. 
W czasach liceum rozpoczął przygodę z morzem - wstąpił do żeglarskiej 
drużyny harcerskiej. Tam przeszedł kurs na stopień żeglarza i w 1961 roku 
odbył pierwszy rejs morski na pokładzie żaglowca „Zawisza Czarny”, gdzie 
poznał ówczesnego kapitana żaglowca Bolesława Romanowskiego - 
doświadczonego marynarza i zasłużonego dowódcę okrętu podwodnego 
ORP „Jastrząb” z czasów wojny. Wywarło to wpływ na Jego dalsze decyzje 
życiowe. Uczestnicząc w kolejnych specjalistycznych obozach żeglarskich 
w Pucku zdobył uprawnienia drużynowego drużyn wodnych, a następnie 
stopień sternika jachtowego i instruktora. To zbliżało młodego człowieka 
do służby w Marynarce Wojennej.

Po raz pierwszy w murach uczelni, wówczas Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej, pojawił się ze swoimi kolegami - uczniami dziesiątej klasy, będąc na 
wycieczce zorganizowanej przez wychowawczynię (żonę oficera). Uczniowie 
zwiedzili wówczas bazę dydaktyczną i salę tradycji, pozostawiając wpis 
w księdze pamiątkowej. Wydarzenie to zaowocowało podjęciem życiowej 
decyzji o wstąpieniu w szeregi podchorążych, co nastąpiło po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości i pozytywnym zdaniu egzaminów konkursowych 
w 1963 roku. Chętnych do studiowania w murach WSMW wówczas nie 
brakowało, ponieważ zarówno miejsce jak i zawód wydawały się młodym 
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ludziom bardzo atrakcyjne. Po zakwalifikowaniu się na pierwszy rok studiów, 
wybrał kierunek pokładowy, ze względu na wcześniejsze doświadczenia związane 
z nawigacją, którą bardzo polubił uprawiając żeglarstwo. Od początku studiów 
był przekonany o właściwym wyborze drogi zawodowej i wierzył, że dzięki 
studiom i pracy oraz odpowiedzialności może zbudować pozycję zawodową.

Studia w WSMW przebiegły szybko i były dość absorbujące. Najtrudniejsze, 
z perspektywy lat, były pierwsze miesiące - w czasie których należało 
zrozumieć i zaakceptować naturę wojska, na którą składały się miedzy innymi: 
zbiórki, apele, marsze, mieszkanie w wieloosobowych salach żołnierskich. 
Wszystko to tworzyło wcześniej nieznany młodemu człowiekowi klimat 
i dostarczało wielu nowych przeżyć oraz wrażeń.

Z samą nauką radził sobie dobrze. Przedmioty nawigacyjne, dzięki 
wcześniejszej pasji żeglarskiej, nie stanowiły większego problemu. Więcej czasu 
poświęcał matematyce i fizyce, do studiowania których również ówczesna 
szkoła średnia nie przygotowywała dość dobrze. Nauka, szkolenie ogólnowojskowe, 
praktyki morskie, poligony oraz wiele innych zajęć wymagały znacznego 
wysiłku intelektualnego i fizycznego, ale powodowały szybki upływ czasu. 
Ukoronowaniem czterech lat studiów była promocja na pierwszy stopień 
oficerski, która nastąpiła w 1967 roku.

Rozwój naukowy

Młody ppor. mar. Antoni F. Komorowski, po ukończeniu studiów, został 
skierowany do służby w 3. Brygadzie Kutrów Torpedowych - stacjonującej 
w Gdyni - na stanowisko zastępcy dowódcy kutra, będącego okrętem flagowym 
dowódcy dywizjonu (o numerze burtowym 417). Okręty tego typu były mu 
dobrze znane, ponieważ w czasie studiów odbywał na nich praktyki i były 
tematem pracy dyplomowej kończącej studia. Będąc człowiekiem obowiązkowym 
i systematycznym szybko, w ciągu 6 miesięcy, zdał egzaminy na samodzielne 
dowodzenie okrętem. Fakt ten uczynił młodego oficera pełnoprawnym członkiem 
społeczności oficerskiej. Pierwsze samodzielne dowodzenie okrętem objął 
w 1969 roku. Był to kuter torpedowy o numerze burtowym 415. Na tym 
stanowisku służył rok. Czas służby był bardzo intensywny - wypełniały go 
rejsy, strzelania torpedowe i szkolenia. Obowiązki dowódcy wypełniał wzorowo 
i w 1970 roku został awansowany na porucznika marynarki. W tamtym okresie 
możliwość dalszego awansu oraz rozwój służbowy był uzależniony od 
podnoszenia kwalifikacji. Jako absolwent studiów pierwszego stopnia musiał 
podjąć działania umożliwiające podwyższenie kwalifikacji, dlatego w 1970 r. 
zgłosił akces na studia specjalistyczne drugiego stopnia do Akademii Marynarki 
Wojennej w Leningradzie. Zarówno młody wiek jak i krótki staż na okrętach 
nie ułatwiały zdobycia przychylności przełożonych. Jednak konsekwencja 
i zaangażowanie zaowocowały uzyskaniem zgody. Po kursie przygotowawczym 
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został zakwalifikowany na studia drugiego stopnia i w sierpniu 1970 roku 
wyjechał do Leningradu.

Studia zagraniczne ocenia jako trudne i pracowite oraz wymagające 
dużego zaangażowania, ale dające satysfakcję ze zdobytej wiedzy i umiejętności 
praktycznych. Realizowane elementy pracy badawczej poszerzyły jego zainteresowania 
oraz sprawiły że zakiełkowała myśl o zostaniu nauczycielem akademickim. Cztery 
lata studiów poza Polską to nie tylko zdobyta wiedza, lecz również przyjaźnie 
utrzymujące się do dnia dzisiejszego.

Studia drugiego stopnia ukończył w 1974 roku - uzyskując dyplom magistra 
inżyniera elektromechanika, konstruktora broni podwodnej (nostryfikowany 
w Wojskowej Akademii Technicznej). Być może nie byłoby Profesora 
Komorowskiego w uczelni, gdyby nie ówczesny komendant Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej kadm. W. Gliński, który wśród polskich studentów 
poszukiwał przyszłych pracowników naukowo-dydaktycznych. Odbył on 
rozmowę z kpt. mar. Antonim Komorowskim, który wyraził zgodę na 
propozycję admirała. I tak w 1974 roku podjął pracę zawodową w ówczesnej 
Wyższej Szkole Marynarki Wojennej (WSMW), która w 1987 roku przeszła 
reorganizację i została przemianowana na Akademię Marynarki Wojennej 
(AM W).

W 1981 roku, przed Radą Naukową WSMW, obronił rozprawę doktorską 
na temat „Specyficzne ataki torpedowe na okręty podwodne” i uzyskał stopień 
doktora nauk wojskowych. Praca w uczelni i kolejne stanowiska były związane 
z nauką i podnoszeniem kwalifikacji. Kolejno zajmował następujące stanowiska 
dydaktyczne i naukowo-dydaktyczne: asystenta (1974-1980), wykładowcy 
(1980-1983), adiunkta (1983-1984), kierownika pracowni badawczej 
(1987-1988), adiunkta w dyspozycji naukowo-badawczej (1987-1989), zastępcy 
komendanta Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego do spraw naukowych 
(1989-1993), a następnie prodziekana tego wydziału (1993-1994). Wraz 
z obejmowaniem coraz wyższych stanowisk służbowych otrzymywał wyższe 
stopnie oficerskie i tak: w 1979 roku otrzymał stopień komandora podporucznika, 
w 1983 roku komandora porucznika, a w 1989 roku komandora. Dalszy rozwój 
naukowy zaowocował w 1993 roku otrzymaniem stopnia doktora habilitowanego 
nauk humanistycznych w Wojskowym Instytucie Historycznym. Obronił rozprawę 
habilitacyjną na temat Kolejny: Broń torpedowa 1866-1990 (studium 
historyczno-wojskowe). rok przyniósł najwyższy awans zawodowy, objęcie 
stanowiska komendanta-rektora Akademii Marynarki Wojennej, które piastował 
do 2003 roku. Ta okoliczność i dalsza praca naukowa pociągnęły za sobą 
jeszcze dwa bardzo ważne wydarzenia w życiu zawodowym Antoniego 
F. Komorowskiego, a mianowicie: 11 listopada 1996 roku awansował 
na stopień kontradmirała, a w 1999 roku otrzymał nominację profesorską.

Okres kierowania uczelnią to czas zmian wewnętrznych w kraju i otwarcia 
na kontakty z krajami zachodnimi. W latach dziewięćdziesiątych Polska 
włączyła się do budowy nowego systemu bezpieczeństwa w Europie, dążąc do 
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wejścia w struktury NATO i Unii Europejskiej. Dla AMW był to również okres 
rozszerzania współpracy międzynarodowej z uczelniami wojskowymi i cywilnymi 
zza zachodniej granicy (Britania Royal Naval College w Dartmouth, British 
Columbia University oraz Dalhousie University - w Kanadzie, Vrije University 
w Amsterdamie, Royal Danish Naval College w Kopenhadze i inne). Współpraca 
została podjęta na dwóch poziomach: wojskowym i dydaktyczno-naukowym. 
Dzięki otwartości Profesora na nowe wyzwania dla uczelni nadszedł czas na 
badania naukowe oparte na światowych doświadczeniach.

Dewizą Profesora było sięganie po nowoczesne technologie, które sprawdzają 
się po dzień dzisiejszy. Nastąpiła wymiana naukowa studentów i pracowników 
uczelni, w ramach której odbywano służbowe podróże zagraniczne - owocujące 
licznymi kontaktami z naukowcami zagranicznymi oraz pracami badawczymi. 
Konferencje naukowe, rywalizacja sportowa, wizyty i rewizyty okrętów szkolnych, 
współpraca samorządów uczelnianych, a także nawiązane przyjaźnie spowodowały, 
że uczelnia stała się pełnoprawnym podmiotem współpracy międzynarodowej - 
wnosząc swój potencjał naukowo-badawczy i dydaktyczny. Determinacja 
i konsekwencja w dążeniu do celu, mimo początkowych trudności (np. 
językowych), przyniosły nad wyraz dobre efekty. U partnerów zagranicznych 
zostało przełamane przekonanie o naszej niezdolności do współpracy między
narodowej. Dzięki osobistym staraniom Profesora - odbywającego zagraniczne 
podróże studyjne, kursy, staże i wizyty w morskich oraz uniwersyteckich 
uczelniach państw NATO (British Columbia University, Dalhousie University, 
Kanada 1997, Royal Netherlands Naval College, Holandia 1999, 2002, Hellenie 
Naval Academy, Grecja 2001, 2003) - na salonach zachodnich uczelni wojskowych 
akademia zyskała promotora, którym stała się Akademia Królewskiej Holenderskiej 
Marynarki Wojennej (Royal Netherlands Naval College z Den Helder).

Fot. 2. prof. dr hab. Antoni Komorowski na konferencji naukowej 
Źródło: zbiory autorki
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Początkowo luźne kontakty przerodziły się w stałe uczestnictwo w konferencji 
komendantów uczelni NATO, postrzeganych jako środowisko elitarne i opiniotwórcze 
(Ateny 2000, Bruksela 2002). Zasada trzeciego kroku, która zawsze przyświecała 
działaniom Profesora, powoli acz skutecznie kształtowała wśród pracowników 
akademii myślenie o jej przyszłości. Natura Profesora - który lubi eksperymentować, 
a jednocześnie potrafi odczytywać otaczającą rzeczywistość i wychodzi jej 
naprzeciw - spowodowała, że AMW była pierwszą polską uczelnią wojskową, 
która w swoje szeregi przyjęła kobiety (w charakterze kandydatek na żołnierzy 
zawodowych), co jest już codziennością. Niewątpliwie jednym z najważniejszych 
sukcesów organizacyjnych Profesora było uruchomienie w uczelni studiów 
cywilnych w zakresie nawigacji, dla grupy ok. 20 osób, oraz uzyskanie dotacji 
MNiSW na te studia, co nastąpiło w 1996 roku i przewartościowało 
dotychczasową filozofię kształcenia w szkole wojskowej. Następnie, w 1997 r. 
nastąpiło podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Słupsku 
o wspólnej realizacji studiów licencjackich i uzupełniających - magisterskich 
w zakresie pedagogiki. W 2001 r. rozpoczęto studia w zakresie stosunków 
międzynarodowych i bezpieczeństwa morskiego państwa - w oparciu o własną 
kadrę (po uzyskaniu zgody MON), a także uruchomiono zamiejscowy punkt 
konsultacyjny uczelni w Ustce (też po zezwoleniu MON) - początkowo dla 
nawigacji, później dla pedagogiki i stosunków międzynarodowych. W ciągu 
trzech lat następował systematyczny wzrost liczby studentów z ok. 100 
do ponad 500.

To co w latach dziewięćdziesiątych wydawało się eksperymentem stało 
się codziennością akademii. Obecnie nikt z pracowników AMW i gdyńskiego 
środowiska lokalnego chyba nie wyobraża sobie akademii bez studiów cywilnych, 
realizowanych na kierunkach: pedagogika, stosunki międzynarodowe, wojsko 
w systemie służb publicznych, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, 
informatyka, nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn. Uruchomienie 
studiów cywilnych w uczelni wojskowej nie było łatwym wyzwaniem. 
Zakończyło wielomiesięczne dyskusje i przekonywania posłów oraz senatorów 
o słuszności takiego działania. Przypieczętowaniem tych działań była nowa 
ustawa o Akademii Marynarki Wojennej, przyjęta w lutym 2002 roku, nadająca 
jej status uczelni cywilno-wojskowej. Pod kierownictwem Profesora AMW 
przeszła ogromną odnowę - nie tylko materialną (remont murów, budowa 
nowoczesnej kotłowni, budowa auli i unowocześnienie bazy dydaktycznej, 
remont stołówki i restauracji uczelnianej oraz hotelu akademickiego), ale przede 
wszystkim naukową (podjęto badania nie tylko w dziedzinach wojskowych, ale 
również humanistycznych i społecznych), co zaowocowało rozwojem 
naukowym nauczycieli akademickich. Za działalność naukową i dydaktyczną 
pod kierunkiem Profesora, w 2002 roku akademia otrzymała certyfikat jakości 
ISO 2000. Innym wyrazem odnowy naukowej uczelni była Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich zorganizowana w jej murach przez Profesora, 
która wprowadziła AMW w świat uczelni akademickich. Przypieczętowaniem 



W SIEDEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN PROFESORA A. F. KOMOROWSKIEGO

tego wydarzenia było wprowadzenie w AMW, z inicjatywy Profesora, insygniów 
władzy uczelnianej (1997). Togi oraz łańcuchy rektorskie i dziekańskie zawisły 
na szyjach i mundurach osób funkcyjnych. Działania te przełamały stereotypowe 
myślenie o AMW, jako kameralnej i hermetycznej „szkółce” wojskowej 
mieszczącej się w Gdyni-Oksywiu.

Fot. 3. kadm. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski inauguruje rok akademicki 2002/2003 
Źródło: zbiory autorki

Dziewięć lat sprawowania najwyższej funkcji administracyjnej - 
komendanta-rektora w czasach trudnych, ale dających osobie o otwartym 
umyśle (jaki bez wątpienia ma Profesor) wiele możliwości - nie przeszkadzało 
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i badań naukowych. W okresie tym znalazł 
również czas na działalność pozanaukową. W latach 1999-2003 przewodniczył 
Konferencji Rektorów Uczelni Wojskowych, będąc jej głównym orędownikiem. 
Był także członkiem Rady Fundacji Rektorów Polskich oraz Prezydium 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (dwie kadencje). Od 1995 roku 
przewodniczył Komisji Kapitańskiej Związku Żeglarskiego Okręgu Pomorskiego, 
a w kolejnych latach był członkiem Rady Naukowej Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku (2007-2009). Odejście na emeryturę wojskową, w 2004 roku, 
nie zakończyło dalszej pracy dydaktyczno-naukowej, a wręcz przeciwnie. Oprócz 
działalności w swojej Alma Mater Profesor podjął pracę naukowo-dydaktyczną 
w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie objął 
kierownictwo Katedry Żeglarstwa (2004-2012). Prowadząc pracę dydaktyczną 
ze studentami nie zaprzestał badań naukowych - podejmując działania, które 
zaowocowały pozyskaniem symulatora małej jednostki pływającej typu VS-C1. 
Symulator zakupiono w Australii, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, który umożliwił budowę i wyposażenie w sprzęt Narodowego 
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Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. Umożliwiło to treningi zawodników 
i badania naukowe nad optymalnym systemem przygotowania zawodników 
klasy mistrzowskiej w murach AWFiS.

Za pracę i służbę Profesor otrzymał wiele nagród i odznaczeń, z których 
najważniejsze to: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złota odznaka ,Zasłużony Pracownik 
Morza”.

Główne kierunki badań

Profesor Antoni F. Komorowski należy do reprezentatywnych przedstawicieli 
nauk humanistycznych i społecznych, zasłużonych dla trójmiejskiego i wojskowego 
środowiska naukowego. Jako osoba kreatywna, sumienna, merytoryczna 
i zasłużony nauczyciel akademicki od wielu lat współtworzy oraz pozytywnie 
wpływa na to środowisko. Cechy osobowości powodują, iż prace projektowe 
i powierzone obowiązki zawsze wykonuje w sposób sumienny, a wręcz perfekcyjny. 
Jest autorem wielu prac badawczych, prowadzonych w ramach działalności 
naukowej, a także pozyskanych w drodze konkursów (grantów). Jest znanym 
i cenionym pracownikiem dydaktyczno-naukowym oraz doskonałym organizatorem. 
To także autor kilkudziesięciu monografii naukowych i wielu artykułów 
naukowych, a także skryptów - służących rzeszom studentów studiujących 
szeroko rozumianą problematykę morską. W swojej 40-letniej pracy naukowo- 
-badawczej i dydaktyczno-organizacyjnej prof. Antoni F. Komorowski osiągnął 
wyróżniające wyniki we wszystkich dziedzinach, w których może wykazać się 
pracownik akademicki.

Charakteryzując dorobek naukowy Profesora, niezależnie od jego jakościowo- 
-ilościowej strony, pragnę zwrócić uwagę na koncentrację zainteresowań 
badawczych głównie na historii wojskowości i historii techniki (uzbrojenia 
morskiego - broni torpedowej, oznakowania nawigacyjnego), badaniach dotyczących 
obiektów podwodnych i wraków, bezpieczeństwa żeglugi oraz polityki morskiej 
i żeglarstwa. Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ponad 250 prac (napisanych 
w języku ojczystym, po angielsku, niemiecku i rosyjsku), w tym: ponad 
20 książek naukowych, kilka skryptów i wiele artykułów naukowych publikowanych 
w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Profesor 
Antoni F. Komorowski jest też uczestnikiem sympozjów i konferencji naukowych 
krajowych oraz międzynarodowych, na których przedstawia wyniki swoich 
badań naukowych. Ponadto, jest autorem i współautorem ponad 20 prac 
statutowych, własnych i grantów o dużej wartości merytorycznej i praktycznej. 
Do najważniejszych, według mnie, należy zaliczyć:

• Badania i próby poligonowe niemieckich broni w rejonie Zatoki 
Gdańskiej w latach 1939-45 (praca statutowa 1998);

• System autonomicznych okrętowych urządzeń nawigacyjnych (praca 
statutowa 1998);
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• Układ do pomiaru i analizy pól fizycznych okrętu (praca statutowa 2000);
• System mapy cyfrowej obiektów podwodnych (projekt celowy 2000);
• Katalogowanie i identyfikacja podwodnych środków wybuchowych 

(grant 2000);
• Ocena rozwoju konstrukcji i systemów świetlnych polskich latarni 

morskich (praca statutowa 2009);
• Statki latarniowe w służbie oznakowania nawigacyjnego południowego 

Bałtyku w XIX i XX w. (praca statutowa 2010);
• Rozwój i wojskowe zastosowania latami morskich wybrzeża polskiego - 

diagnoza i prognoza (grant 2010);
• Statki latarniowe w działaniach militarnych i zapewnieniu bezpieczeństwa 

żeglugi na Bałtyku w XIX i XX w. (grant 2012);
• Polityka Prus w zakresie rozwoju ratownictwa morskiego i bezpieczeństwa 

żeglugi w XIX i XX w. (praca statutowa 2013);
• Bezpieczeństwo jednostek na trasach południowego Bałtyku w XIX 

i XX wieku (praca statutowa 2014);
• Polskie statki badawcze we współpracy międzynarodowej (praca 

statutowa 2014).

Od wielu lat pasją naukową Profesora są symulatory. Zainicjował ją 
zapewne przypadek - pierwsze biurko młodego wówczas pracownika uczelni 
było usytuowane w pomieszczeniu trenażera „Kazancew”. Był on przeznaczony do 
szkolenia oficerów (załóg kutrów torpedowych) i podchorążych w zakresie 
wykonywania ataków torpedowych. Drugim urządzeniem, które funkcjonowało 
w katedrze broni podwodnej (z której Profesor się wywodzi) był trenażer 
wykonywania ataków na okręty podwodne o nazwie ATAKA - też produkcji 
wschodniej. W latach, które prof. Antoni Komorowski przesłużył (na różnych 
stanowiskach) w AMW, uczelnia rozwijała się i specjalizowała w różnych 
symulatorach. Osobisty wkład Profesor włożył w projektowanie i próby symulatora 
broni podwodnej oraz kierowania pracą badawczą, która zakończyła się 
opracowaniem i skonstruowaniem Symulatora mostka nawigacyjnego (2002). 
Symulator ten, po modernizacji w 2014 roku, służy studentom cywilnym 
i wojskowym, oficerom oraz marynarzom poszerzającym swoje umiejętności 
morskie. Urządzenie to zawiera elementy systemu GMDSS oraz stanowisko VTS 
do symulacji kontroli ruchu w polskiej strefie przybrzeżnej. Zachęcony sukcesem, 
w latach 2001-2003, z kolejnym zespołem naukowców rozpoczął pierwsze próby 
skonstruowania symulatora małych jednostek - dla łodzi typu „Optymist”. 
W tamtym okresie temat niestety zamknięto, ze względu na brak środków i dość 
duży stopień trudności w realizacji programu komputerowego, ale sam pomysł 
kiełkował w umyśle Profesora nadal. Udało się go zrealizować po zakończeniu 
służby wojskowej i podjęciu pracy naukowo-dydaktycznej w Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2005).
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Fot. 4. Prof. Antoni F. Komorowski na tle LM Jastarnia 
Źródło: zbiory autorki

Wśród monografii, rozpraw i artykułów naukowych na szczególną uwagę 
zasługują pozycje przedstawiające wyniki własnych badań, które potwierdzają 
oryginalny wkład Profesora w rozwój wspomnianych dziedzin nauki. W moim 
przekonaniu, do najważniejszych należą następujące publikacje naukowe:

a) Monografie autorskie i współautorskie:
• Bomba głębinowa wz. B - 1. Wyd. MON Warszawa 1978.
• Torpeda francuska kał. 550 mm wz. 1924 r. Wyd. MON Warszawa 1985.
• Yademecum żeglarskie cz I i 11. Pr. zbiorowa pod red. A. Komorowskiego, 

Wyd. I WSMW1985.
• Jacht Klub Marynarki Wojennej 1958-1988. Wyd. AMW Gdynia 1988.
• Broń torpedowa. Książka Wyd. Bellona. Warszawa 1995.
• Absolwenci uczelni Polskiej Marynarki Wojennej 1922-1995. Wyd. 

AMW Gdynia 1995 (współautor D. Nawrot, J. Przybylski).
• Militaria Zatoki Gdańskiej. Wyd. AMW Gdynia 1997.
• Historia techniki nawigacyjnej. Wyd. AMW Gdynia 1999.
• Okręty szkolne PMW1920-1997. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
• Obiekty podwodne i militaria Zatoki Gdańskiej. Wyd. AMW. Gdynia 2000.
• Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 

2000 (współautor J. Będźmirowski).
• Historical treasures of the Gulf of Gdańsk”, Komorowski A. (Ed.), 

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
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• The collection offoreign papers, Komorowski A. (Ed.), Wyd. AMW 
Gdynia 2005.

• Doktorzy honoris causa Akademii Marynarki Wojennej. Wyd. AMW 
Gdynia 2006.

• Gdyński Basen Żeglarski 1936-2006, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
• Porty Pucka. Wyd. OPT1, Gdynia 2007.
• Jachting Zatoki Gdańskiej, Monografia, Fundacja Promocji Przemysłu 

Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2007.
• Księga absolwentów Uczelni Polskiej Marynarki Wojennej, Wyd. Adam 

Marszałek, Toruń 2007, (współautorzy D. Nawrot, B. Zalewski).
• Najstarsze latarnie morskie Zatoki Gdańskiej. Fundacja Promocji 

Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009 (współautorzy 
1. Pietkiewicz, A. Szulczewski).

• Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża. Fundacja Promocji Przemysłu 
Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2011 (współautorzy 
I. Pietkiewicz, A. Szulczewski).

• Latarnia morska i stacja ratownictwa brzegowego USTKA. Wyd. 
OPTI Gdynia 2011.

• Nowe kierunki rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej. Pod red. A.F. 
Komorowskiego, T. Chamery. Wyd. AWFiS, Gdańsk 2012.

• Podstawy żeglowania. Pod red. A.F. Komorowskiego i T. Chamery. 
Wyd. AWFiS. Gdańsk 2014.

b) Referaty i artykuły naukowe w językach obcych:
• Prolonged conseąuence of Second World War for emdronment of 

the Baltic Sea, referat XXVI Int. Congress of Military History, 
Stockholm 2001.

• The accomplishment of resolution of the Bologna Declaration in 
Poland at the Naval University of Gdynia, 13,h International 
Conference of Superintendents of Naval Academies, RMA Brussels 
10-14 June 2002, (współautor A. Felski).

• Polish Coastal Artillery in the Pre-War Assessments of German 
Intelligence Service, 2,ul International Conference, Fields of Conflict: 
Progress and Prospect in Battlefield Archaeology, Aland Islands, 
Finland 2002, (współautor K. Kubiak).

• History of the heroic destroyer and „ lucky ship ” ORP Błyskawica, 
Maritime Heritage, WIT Press Southampton 2003, (współautor A. Wójcik).

• The Baltic pirates and Polish privateers. The V th Pelagie Meeting, 
Hellenie Naval Academy, Greece 2003.

• Polish Coastal artillery in the pre-war period. The German point of 
view. Int. Conference Beetwen Riwalary and Co-operation, AMW 
Gdynia 2004, (współautor K. Kubiak).

• Polish sail training ships 1920-1939, Int. Congress European Maritime 
Heritage, The 5,h EMH Congerss Proceedings, Karlskrona 2004.
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• Jastarnia - the cradle of Polish sea-sailing, Int. Conference Maritime 
Heritage, WIT Press, Southampton, Boston 2005, (współautor J. Charuta, 
A. Wójcik).

• The Polish sea sailing infrastructure. The 10 th International Science 
Congress, Gdańsk 10-14 Sept. 2006 - AWF i S. Research Yearbook 
AWF IS Vol. 12 nr 2, 2006, (współautor Arkadiusz Komorowski).

• The Puck harbour - a new national challenge, WIT Press 2007, Int. 
Congress STREMAH, Praga 2007, (współautor Arkadiusz Komorowski).

• Evolution of Lighthouses of Gdańsk - XI Int. Conference Structural 
Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture STREMAH 
2009, WITpress, Wessex Institute, London 2009, (współautor 
1. Pietkiewicz).

• The Short History of the Hel Peninsula Lighthouses, Studia 
Maritima 2009, Szczecin 2009.

• The Short History of the Hel Peninsula Lighthouses(2), Studia 
Maritima, vol. XXIII. Uniwersytet Szczeciński 2010.

• Die Schifffahrtspolitik Und die markierung des Schifffahrtweges 
Stettin - Swinemiinde In den Jahren 1820-1945. Studia Maritima, 
vol. XXIV. Uniwersytet Szczeciński 2011, (współautor I. Pietkiewicz).

• The Świna estuary navigation marks changes after 1793. Akademia 
Morska. Konf. Inland Shipping Szczecin, 2011, (współautor I. Pietkiewicz).

• The development of tourism in the area of Polish Coast. International 
Conference on Tourism (ICOT 2012). Archanes, Crete 201, (współautor 
I. Pietkiewicz).

• The Baltic Light Vessels in the Ninteenth and Twentieth Centuries 
[w]: Marinę Nayigation and Safety ofSea Transportation, Ed. A. Weintrit, 
Gdynia Maritime University, Taylor&Francis Group, London UK 
2013, (współautor I. Pietkiewicz).

• Safety of sailing: The last light vessels of the Baltic Sea. 
II International Congress of Eurasian Maritime History, St. Petersburg 
2014, (współautor I. Pietkiewicz).

• The Lighting Systems on Ligthouses of the Polish Coast Changes. 
4lst ICOHTEC Symposium, Brasov, Romania 2014, (współautor 
I. Pietkiewicz).

• Polish torpedo boats constructions between 1965-1986. Technology 
of times of transition. 41st ICOHTEC Symposium, Brasov, Romania 
2014, (współautor T. Neubauer).

c) Artykuły naukowe
• Morska polityka edukacyjna, Nautologia 2000 nr 3-4.
• Niektóre konsekwencje braku polityki morskiej, VII Międzynarodowa 

Konferencja „Bezpieczeństwo morskie i ochrona środowiska morskiego”, 
Koszalin 2003.
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• Popularyzacja efektów naukowych badań historyczno-wojskowych 
AMW na forum międzynarodowym. Biuletyn Historyczny 2005 nr 20.

• Historyczna ocena bałtyckich pozostałości II wojny światowej [w:] 
Siły Zbrojne - Polityka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.

• Jastarnia - historyczne problemy portu i nawigacji. Nautologia 2005 
nr 142.

• W trosce o jakość i rzetelność. Przegląd Morski 2005 nr 7-8.
• Biografie admiralskie i nie tylko. Przegląd Morski 2005 nr 10.
• Międzynarodowe uwarunkowania przemian AMW w latach 1994-2004. 

Ref. na konf. AMW 2005.
• Obrona bałtyckich baz morskich w ocenie rozpoznania i wywiadu 

niemieckiego 1930-1940. Ref. na konf. W Częstochowie [w:] Polska 
historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych 
XXI wieku (VIII Forum Historyków Wojskowych), Częstochowa 2006.

• Historia Techniki Morskiej: Puckie porty - rozwój i przemiany, 
Nautologia 2007 nr 144, (współautor Arkadiusz Komorowski).

• Historia Techniki Morskiej: Bałtyckie latarniowce 1815-1988. 
Studia i Materiały do Historii Wojskowości XL1V, Białystok 2007, 
(współautor 1. Pietkiewicz).

• Eksplozja działa, Przegląd Morski nr 10, Redakcja Wojskowa Warszawa, 
październik 2008, (współautor I. Pietkiewicz, A. Szulczewski).

• Historia techniki nawigacyjnej: Gdańskie latarnie morskie 1482-2007, 
Kultura ludów Morza Bałtyckiego, Nowożytność i współczesność. 
Materiały z III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów 
Morza Bałtyckiego. Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2008, 
t. II, (współautor 1. Pietkiewicz.).

• Powstanie bazy morskiej Hel, Biuletyn Historyczny nr 23., Gdynia 2008.
• Działalność dyplomatyczna oficerów MW w latach 1920-1939, 

Biuletyn Historyczny nr 23, Gdynia 2008, (współautor K. Giedroyć).
• Stacje Pilotów Morskich - Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego. 

Nowożytność i współczesność. Studia nad dziejami Morza Bałtyckiego. 
Materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów 
Morza Bałtyckiego. Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009, 
(współautor I. Pietkiewicz).

• Półwysep helski historia orężem pisana, Ocena inwazji na Półwysep 
Helski w 1939 r. wg. Źródeł niemieckich. Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2009.

• „Morskie światła Koszalina i twierdzy COLBERG” [w:] Zeszyt 
Jubileuszowy Politechniki Koszalińskiej „ W kręgu zagadnień europejskich ” 
Koszalin 2009.

• Polskie problemy dziedzictwa morskiego na forum międzynarodowym. 
IX Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Studia i materiały 
CMM w Gdańsku. Gdańsk 2010.
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• Próba rekonstrukcji niektórych archiwalnych wizerunków latami 
morskich”. IX Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. 
Studia i materiały CMM w Gdańsku. Gdańsk 2010.

• Uwarunkowania rozwoju turystyki na szlaku latami morskich”, 
Konferencja naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
16-18.09.2010. [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym 
rynku turystycznym, pod red. Prof. J. Sali, PWE Warszawa 2010, 
(współautor 1. Pietkiewicz).

• Polityka morska II RP: „Julian Rummel i implikacje żeglarskie 
w projektach budowy portu gdyńskiego", Konferencja „Morze nasze 
i nie nasze”, Muzeum miasta Gdynia 2010.

• Pruska polityka morska XIX w., a bezpieczeństwo żeglugi w rejonie 
Bałtyku Południowego i portu Kołobrzeg”, Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu, X Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego 
i Rzecznego „Trzymajrpy się morza”, Kołobrzeg 2010, (współautor 
I. Pietkiewicz).

• Barging jako nowoczesna forma aktywności ruchowej i turystyki ”, 
VI Konferencja naukowa, AWF i S w Gdańsku 2010, (współautor 
P. Górski).

• Polskie latarnie morskie w systemie bezpieczeństwa żeglugi w latach 
1920-1939” [w:] „Polska i sąsiedzi”. Studia z dziejów kultury, 
gospodarki i myśli politycznej. Pod red. M. Hejgera i W. Skóry. 
Słupsk 2010.

• Sztab MW i jego roła 1939-1950, Biuletyn Historyczny, Gdynia 
2008, (współautor 1. Hinz).

• Polskie kutry torpedowe 1965-1986 (geneza, budowa, próby morskie, 
eksploatacja) [w]: Człowiek w Europie. Red. M. Franz., P. Semków. 
Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011, (współautor T. Neubauer).

• Zmiana nurtu Wisły po 1840 r. i dzieje śluzy Plehnendorf. Konferencja 
Muzealnictwa morskiego i rzecznego. Bydgoszcz 2012.

• Bezpieczeństwo portów jachtowych i marin. Konferencja bezpieczeństwa. 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Gdańsk 2012, (współautor I. Pietkiewicz).

• Rola statków latarniowych w zabezpieczeniu żeglugi na Bałtyku 
[w]: Forum bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona 
infrastruktury krytycznej. Toml. Gdynia 2012, (współautor I. Pietkiewicz, 
A. Szulczewski).

• Bezpieczeństwo żeglugi: Znaczenie wojennych latarniowców w operacjach 
morskich na Bałtyku. Colloąuium 2012 nr 2, Wyd. AMW, (współautor 
I. Pietkiewicz, A. Szulczewski).

• Rola jednostek specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa ćwiczeń 
morskich. Nautologia nr 150, 2013, (współautor I. Pietkiewicz, 
T. Neubauer).
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• Bezpieczeństwo informacji w procesie przemian organizacyjnych 
w Marynarce Wojennej w latach 1922-2012 [w]: Historyczne 
uwarunkowania polityki bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych 
zagrożeń. Red. A. Olejko i inni, Oświęcim 2013, (współautor 
I. Pietkiewicz, T. Neubauer, K. Nowakowski).

• Okręty Zatoki Świeżej oraz bezpieczeństwo ich załóg. Konf. 
„ W pancerzu przez wieki”. KUL Lublin 2013, (współautor I. Pietkiewicz, 
T. Neubauer).

• Bezpieczeństwo polskich portów i marin wybrzeża zachodniego. 
Logistyka - nauka 6/2013, (współautor K. Nowakowski).

• Logistyczne elementy bałtyckiej operacji desantowej „Albion 1917". 
Logistyka-nauka 6/2013, (współautor 1. Pietkiewicz, A. Szulczewski).

• Zagrożenia niemilitame, a bezpieczeństwo wybranych portów 
Zatoki Gdańskiej - próba oceny. Konf. Dębłin 2013, (współautor 
K. Nowakowski).

• Bezpieczeństwo morskie II RP: Rozwój lotnictwa morskiego - 
wybrane problemy [w:] „Wokół spraw morskich Polski i jej sąsiadów”. 
Wyd. Minerwa. Szczecin 2013, (współautor I. Pietkiewicz, T. Neubauer, 
K. Nowakowski).

• Największy polski żaglowiec okresu międzywojennego - Elemka - 
bezpieczeństwo eksploatacji [w:] Z Ligą czy bez Ligi. 95 lat Ligi 
Morskiej i Rzecznej, pod red. Bartłomieja Pączka, Wydawnictwo J. P., 
Gdynia 2013, (współautor I. Pietkiewicz, T. Neubauer).

• Prawdy i mity o naborze do oddziału żywych torped w Polsce 
w 1939 roku, [w:] Mity i legendy w polskiej historii wojskowości 
T. 2, pod red. Wiesława Cabana, Józefa Smolińskiego. Wyd. Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, (współautor I. Pietkiewicz, 
G. Gniwkiewicz).

• Bezpieczeństwo statków w rejonie Bałtyku Południowego. Nautologia 
2014 nr 151, (współautor I. Pietkiewicz).

• Niemiecko-rosyjskie walki na Bałtyku - Operacja „ALBION 1917”. 
Szczecin 2014.

Analizując dorobek należy również wspomnieć o żeglarstwie, które 
w działalności Profesora sprowadza się nie tylko do żeglowania, ale zaowocowało 
opracowaniami naukowymi i popularnonaukowymi, które ukazały się w periodykach 
specjalistycznych. Wymienić tu należy:

• 2700 km za rufą s/y KAPER, Przegląd Morski 1978, nr 12.
• Pracowity sezon szkoleniowy, Przegląd Morski 1983, nr 11.
• Nowe doświadczenia sezonu nawigacyjnego 84', Przegląd Morski 

1984, nr 10.
• Sprawy bezpieczeństwa żeglarzy, Przegląd Morski 1985, nr 1.
• Urządzenia nawigacyjne w jachtingu. Przegląd Morski 1985, nr 4.
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• Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w żeglarstwie morskim. Przegląd 
Morski, 1986, nr 6.

• Odbiorniki nawigacji satelitarnej w jachtingu. Przegląd Morski 1986, 
nr 3.

• Tajemnice żeglugi w sztormowej pogodzie (Rec.). Przegląd Morski 
1987, nr 2.

• KOMANDOR II w Tali Ships Races'87. Przegląd Morski 1987, nr 11.
• Studencki podręcznik żeglarski (Rec.). Przegląd Morski 1988, nr 1.
• ON THE TOWUNE. Tali Ships News. (Rocznik STA) Wielka Brytania 1988.
• Rola praktyki w szkoleniu żeglarskim. Przegląd Morski 1989, nr 3.
• Dwugłos o kompasach. Przegląd Morski 1990, nr 1.
• Wypadki - awarie - bezpieczeństwo. Przegląd Morski 1990, nr 4.
• Rozwój jachtowych urządzeń nawigacyjnych i ich wskaźników. 

Przegląd Morski 1991, nr 5.
• Naukowe i praktyczne problemy żeglarstwa. Przegląd Morski 1993, nr 5.
• Wypadki i awarie polskich jachtów morskich w sezonie nawigacyjnym 

1993. Przegląd Morski 1994, nr 4.
• Bractwo Kaphornowców. Przegląd Morski 1996, nr 3.
• Szkolenie na wyższe stopnie żeglarskie - geneza, przemiany, stan 

obecny, Wyd. AWFiS, Gdańsk 2000, (współautor P. Ostrowski).
• Joystick jak rumpel. Żagle 2005 nr 9.
• Wrzesień w Grecji. Żagle 2005 nr 3.
• Nowa fala. Żagle 2005 nr 9.
• Rekordy żeglarskie a bezpieczeństwo żeglugi. Ref. na konf. AWFiS 2005.
• Osiągnięcia i perspektywy rozwoju żeglarstwa w A WF i S w Gdańsku. 

Ref. na konf. Żegl. Wyd. AWF i S Gdańsk 2006, (współautor K. Zawalski).
• Przyczynek do historii szkunera ORP „ Iskra ”, Nautologia 2007 nr 144.
• Możliwości i ograniczenia realizacji turystyki wodnej na wodach 

Zatoki Gdańsldej”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Uwarunkowania 
i plany rozwoju turystyki”, Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

• Wpływ zamocowania świateł nawigacyjnych jachtu na bezpieczeństwo 
żeglugi morskiej”, VI „Konferencja naukowa, AWFiS w Gdańsku 
2010, (wspólautoe A. Subiel).

• Jachty pod banderą Jacht Klubu Marynarki Wojennej, J. Pinkiewicz, 
Red. naukowy A. Komorowski. AMW Gdynia 2010.

• Próba oceny parametrów manewrowych trenerskich łodzi motorowych. 
Konf. AWFiS w Gdańsku 2011, (współautor D. Majda).

• Efekty współpracy miast i gmin na rzecz rozwoju turystyki w projekcie 
„Pierścień Zatoki Gdańskiej. Szklarska Poręba 2011, (współautor 
I. Pietkiewicz).

• Podstawy żeglowania. Podręcznik Redakcja T. Chamera i A. F. Komorowski. 
Wyd. AWFiS w Gdańsku 2014.
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W ciągu niezwykle intensywnych lat pracy Profesor wypromował ponad 
100 licencjatów i magistrów, 9 doktorów, a także zrecenzował kilka rozpraw 
habilitacyjnych i dorobków profesorskich.

Hobby - żeglarstwo

Jak już wspomniano, pierwszy raz w morze Antoni Komorowski wyruszył 
w roku 1961. Snując wspomnienia Profesor mówi, że o zainteresowaniu 
morzem zadecydowało nie tylko miejsce urodzenia, ale przede wszystkim 
pierwsze spotkanie z żeglarstwem i żywiołem morskim oraz żaglowcem 
„Zawisza Czarny” i jego kapitanem (którym podczas pierwszego rejsu, właśnie 
w 1961 r„ był komandor Bolesław Romanowski).

Ten doświadczony marynarz i wielce zasłużony dowódca okrętów 
podwodnych z czasów II wojny światowej wywarł wielki wpływ na młodego 
Antoniego Komorowskiego i jego kolegów, uczestników tego samego rejsu. 
W wolnych chwilach, na trasie rejsu (z Gdyni, przez Darłowo, Kołobrzeg 
i Ustkę, do Gdyni), kapitan kilkakrotnie dał się namówić na przedstawienie 
epizodów swoich doświadczeń z okresu wojny. Młodzi żeglarze, nie znając 
jeszcze szczegółowej historii walk morskich II wojny światowej, z zainteresowaniem 
wsłuchiwali się we fragmenty wspomnień dotyczące: nauki i ważności 
astronawigacji, żeglarstwa i startów w regatach, przebiegu służby na okrętach 
podwodnych i niektórych detali wojennych operacji morskich. Do dziś Profesor 
wspomina rozgwieżdżone niebo i gwiazdozbiory opisywane przez komandora 
Romanowskiego z wielkim znawstwem.

Kolejne stopnie wtajemniczenia żeglarskiego uzyskał w Pucku, jako 
członek drużyny harcerskiej, gdzie zdobył szlify żeglarskie i stopień instruktora. 
Wstępując w mury WSMW dwukrotnie odbył praktykę żeglarską na ORP Iskra. 
Późniejsze lata to dalsze rozwijanie pasji żeglarskiej w JKMW „Kotwica”, 
gdzie przez dwie kadencje pełnił funkcję wicekomandora klubu. Żeglował 
w tym czasie na jachtach Bosman II, Komandor II i Kaper - uczestnicząc, 
między innymi, w Operacji Żagiel i wielu innych regatach oraz wyprawach 
morskich. Na swoim koncie ma 10 tysięcy mil morskich, co daje Mu żeglarską 
satysfakcję. Żeglarstwo to nie tylko hobby, ale również praca na jego rzecz, 
o czym świadczy kilkuletnie pełnienie funkcji wiceprezesa Polskiego Związku 
Żeglarskiego do spraw morskich.
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Fot. 5. Żeglarstwo - moja pasja 
Źródło: zbiory autorki

Miłość do morza i żeglarstwa widoczna jest też w czasie pełnienia funkcji 
rektora-komendanta AMW. Przez dziewięć lat intensywnej pracy organizacyjnej, 
dydaktycznej i naukowej pamiętał również o wartości wychowania żeglarskiego, 
co stymulował w murach uczelni. W tym okresie podchorążowie brali udział 
w wielu przedsięwzięciach sportowych. Rozwinięta wówczas rywalizacja sportowa 
trwa do dnia dzisiejszego i przebiega przede wszystkim w dyscyplinach 
morskich. Można tu wymienić trzy najważniejsze imprezy sportowe mające 
stałe miejsce w kalendarzu, a zapoczątkowane w czasie działalności rektorskiej 
Profesora, czyli: regaty rozpoczęcia sezonu we Włoszech - Livomo (kwiecień), 
regaty małych jednostek żaglowych we Francji - Lanveoc - Poulmic 
(czerwiec), wielobój morski w Turcji - Stambuł (październik).

Zespoły podchorążych AMW wielokrotnie zajmowały i nadal zajmują 
czołowe miejsca w tych imprezach, dzięki dobremu przygotowaniu zawodników 
i wcześniej zdobytemu doświadczeniu.

W zakresie działalności sportowej, oprócz wymienionych elementów 
współpracy międzynarodowej, w omawianym okresie rozwinięto żeglarską 
działalność regatową na bazie zakupionych jachtów klasy 430 - s/y Astrołabium 
i s/y Oktant. Stopniowo załogi osiągały coraz lepsze wyniki w różnych 
regatach. „Dziś można śmiało stwierdzić, że była to decyzja ze wszech miar 
trafiona. Świadczą o tym choćby liczne medale i zajęte czołowe miejsca 
w regatach międzynarodowych. Na pewno rozwinięcie tej działalności najbardziej 
mnie cieszy” - mówi Profesor.

Podejmując pracę w AWFiS dalej zajmuje się szkoleniem młodej kadry 
żeglarskiej - prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu żeglarstwa (teoretyczne 
i praktyczne), szkoląc młodych adeptów żeglarstwa na obozach żeglarskich 
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w Raduniu (w ośrodku AWFiS) i zajęciach ćwiczeniowych w Górkach Zachodnich, 
w Narodowym Centrum Żeglarstwa.

Zdając sobie sprawę, jak dużo zależy na morzu od dobrego przygotowania 
człowieka, a także połączenia techniki z odpowiedzialnością, przez wiele lat 
przewodnicząc Komisji Kapitańskiej Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku 
Żeglarskiego sprawdzał nie tyle teorię, co predyspozycje i zacięcie żeglarskie.

W chwili obecnej, na lądzie najlepiej się czuje na kaszubskiej działce 
w otoczeniu rodziny: żony Grażyny, syna Arkadiusza, synowej i czterech 
wnuczek.

Szanowny Jubilacie, Mentorze i Przyjacielu - żyj nam długie lata, 
abyśmy nadal mogli czerpać z Twojego doświadczenia i przychylności.

Pomyślności Drogi Przyjacielu 
dr Iwona Pietkiewicz
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BANDERA, PROPORZEC I ZNAK DOWÓDCY 
OKRĘTU W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ - 

RYS PRAWNO-HISTORYCZNY

Przez naturę ludzie są zmuszeni do życia w grupach, w związku 
z czym muszą poszukiwać najdoskonalszej formy zorganizowania 

takiego środowiska. Państwo to, jak dotychczas, najbardziej uznany sposób 
organizacji społeczeństw. Głównymi atrybutami państwa są: jego terytorium, 
naród oraz władza administracyjna. Jest też coś, co w sposób szczególny łączy 
ludzi tworzących państwo. Są to symbole - oznaczające przynależność do danej 
grupy - godło i barwy narodowe. Szacunek do symboli państwowych jest jedną 
z miar patriotyzmu, czyli szeroko pojętego uwielbienia swojej ojczyzny, 
zdolności do największych poświęceń dla niej. W okresach posiadania niczym 
niezmąconej niepodległości, spokoju i codzienności ich prestiż podupada. 
Zupełnie inaczej jest w okresach niewoli, walki o niepodległość. Nabierają 
zupełnie innego znaczenia. „Na tym domu flaga biało-czerwona, nasza polska 
flaga. Po tylu latach zobaczyłem naszą biało-czerwoną łopoczącą wysoko 
i dumnie. Uczucie jakoby powróciło się z długiej podróży do domu. Jakaś 
radość i smutek jednocześnie chwytają za serce, gdy tak staniesz i patrzysz, 
ciesząc się widokiem tej twojej biało-czerwonej”1. Ten fragment wspomnień 
byłego łagiemika - zmierzającego do tworzonej w ZSRR (przez ppłk. Zygmunta 
Berlinga) polskiej dywizji - jest jednym z wielu przykładów, czym dla Polaków 
są symbole państwowe w chwilach niedoli. Na przełomie 2004 i 2005 r. 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę urzędów państwowych, chcąc 
sprawdzić prawidłowość używania przez nie symboli państwowych1 2. Ogólna 
ocena była negatywna3. Przy okazji NIK, na podstawie listów otrzymanych od 
obywateli oraz badań przeprowadzonych przez OBOP, dokonała analizy stanu 

1 „Berlingowcy. Żołnierze tragiczni”, pod redakcją Dominika Czapiga z komentarzem historycznym 
Marcina Białasa, Warszawa 2015, s. 87.

2 Skontrolowano pięć ministerstw, dwa urzędy wojewódzkie, dwa urzędy miasta, dwa urzędy 
gminy, Komendę Główną Policji oraz placówkę graniczną Straży Granicznej w Terespolu.

3 Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji 
publicznej, Warszawa 2005, s. 9-10.
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wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie. Większość Polaków 
deklarowała, że symbole narodowe mają dla nich znaczenie, ale tylko ponad 
połowa deklarowała, że wywiesiłaby flagę narodową w dniu, w którym 
należałoby ją wywiesić. Ponad dwie trzecie ankietowanych nie wiedziało, że 
ustanowiono w Polsce Dzień Flagi, a wśród tych, którzy o tym wiedzieli, tylko 
nieliczni potrafili wskazać datę tego święta4.

Na tym tle należy docenić dbałość o symbole państwowe polskiej Marynarki 
Wojennej. Szacunek, jakim cieszy się bandera Marynarki, wynika z kultywowanych 
tradycji. Bandera jest szczególną flagą państwową. Jest to flaga oznaczająca 
przynależność jednostki pływającej do danego państwa. W Polsce osobną 
banderę posiada marynarka handlowa i osobną Marynarka Wojenna. Obie 
różnią się szczegółami również od flagi państwowej.

W Marynarce Wojennej bandera jest nie tylko znakiem przynależności 
państwowej - to również swoisty sztandar, oznaka waleczności i godności oraz 
honoru, symbol wierności narodowej. Dla marynarzy posiada szczególną 
wartość.

Na przykład: w czasie drugiej wojny światowej Polskiej Marynarce 
Wojennej wydzierżawiono jeden z dwóch okrętów podwodnych przekazanych 
przez Stany Zjednoczone Wielkiej Brytanii. Uroczystość podniesienia bander 
odbyła się w jednym z amerykańskich portów. Bezpośrednio przed ceremonią 
angielski oficer zapowiedział dowódcy polskiej jednostki, kpt. Bolesławowi 
Romanowskiemu, że ponieważ okręt jest przekazywany Royal Navy, najpierw 
zostanie na nim podniesiona bandera brytyjska, a dopiero po wyjściu poza wody 
terytorialne flaga polska. Romanowski ostro zaprotestował i zapowiedział, że 
w tym wypadku polska załoga opuści pokład objętego już okrętu i do przejęcia 
nie dojdzie. W efekcie tego na okręcie podwodnym nazwanym „Jastrząb” 
zawisła polska bandera5.

W 1932 r. doszło do jednego z wielu sporów między Polską a Wolnym 
Miastem Gdańskiem. W czasie wizyty brytyjskich okrętów w Gdańsku polskie 
władze siłą chciały wymusić przestrzeganie swoich uprawnień w tym mieście. 
Kontrtorpedowiec „Wicher”, jako okręt witający zespół brytyjski, zacumował 
w porcie gdańskim. Jego dowódca miał osobisty rozkaz marszałka Piłsudskiego 
dotyczący zdecydowanej reakcji w sytuacji znieważenia polskiej bandery - 
ostrzelania z artylerii najbliższych budynków gdańskich urzędów6.

Szukając korzeni polskiej bandery należałoby rozpocząć od doszukania 
się początków polskiej Marynarki Wojennej. W naszej historiografii, w tym 
zakresie odwołujemy się do flot kaperskich pływających pod egidą polskich 

4 Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji 
publicznej, Warszawa 2005, s. 12.

5 B. Romanowski, „Torpeda w celu”, Warszawa 1981, s. 221-222.
6 B. Dopierała, „Gdańska polityka Józefa Becka”, Gdańsk 1967, s. 42-44; S. Ordon, .Polska Marynarka 

Wojenna. Problemy prawne i ekonomiczne”, Gdynia 1966, s. 30-31; S. M. Piaskowski, „Polska 
Marynarka Wojenna 1918-1945”, tom 1., Albany 1983, s. 128.
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władców. Wydaje się, że w tym wypadku nie można mówić o marynarce 
wojennej, a jedynie o wynajętych okrętach7 pełniących służbę w imieniu 
polskiego króla. W sytuacji braku własnej floty była to konieczność, wymuszona 
potrzebą zwalczania nieprzyjacielskiej żeglugi towarowej na Bałtyku. Jako 
pierwszy z polskich władców flotę kaperską8, za pośrednictwem Gdańska, 
wynajął król Kazimierz Jagiellończyk - podczas wojny trzynastoletniej. Były to 
okręty gdańskie, noszące banderę tego miasta9. Po pokonaniu Krzyżaków nie 
było potrzeby dalszego wynajmowania kaprów. Dopiero podczas wojny 
z Moskwą król Zygmunt Stary był zmuszony do ponownego sięgnięcia do 
takiego rozwiązania. Nie posiadając własnej floty i chcąc zakłócić handel 
morski, realizowany przez nieprzyjaciela poprzez port w Narwie, wystawił 
glejty kaperskie. Tym razem nie korzystał z pośrednictwa Gdańska, a umowy 
z kaprami zawarł bezpośrednio. Okręty kaperskie pływały pod banderą 
wzorowaną na chorągwi Korony Królestwa Polskiego. Była to flaga z białym 
orłem na czerwonym tle, podnoszona na szczycie głównego masztu.

Również następca Zygmunta Starego, król Zygmunt August prowadził 
wojnę z Moskwą i wynajmował kaprów do zwalczania żeglugi narewskiej. 
Jednak w odróżnieniu od ojca zdecydował się, ponadto, na stworzenie własnej 
królewskiej marynarki wojennej. Wymusił to król duński, jako warunek sojuszu 
przeciwko Szwecji. Dzięki temu 24 marca 1568 r. powstała Komisja Morska 
(Commissio Maritima), pierwsza polska admiralicja. Komisja sprawowała nadzór 
nad wynajmowaną przez króla flotą kaperską oraz budowała flotę królewską. 
Rok później Zygmunt August podjął decyzję o budowie pierwszego polskiego 
okrętu - galeonu „Smok”. Niedługo potem król zmarł. Przerwano nie tylko 
prace wykończeniowe na „Smoku”, ale również zakończyła działalność 
Komisja Morska10. Nadzieją było wymuszenie na pierwszym królu elekcyjnym - 
Henryku Walezym m.in. wystawienia silnej floty królewskiej na Bałtyku. 
Zawarto to w paktach konwentach, ale deklaracja elekta pozostała na papierze. 
Stefan Batory, podczas konfliktu z Gdańskiem, wystawił flotę kaperską 

7 Były to statki handlowe przystosowane przez właścicieli do pełnienia roli okrętów. Nie było to 
trudne, ograniczało się do ustawienia na pokładzie armat i uzbrojenia załogi.

8 Kaprowie - byli to wynajęci właściciele statków, którzy własnym sumptem przystosowywali je 
do roli okrętów. Na podstawie dokumentów wystawionych przez władcę, posiadali prawo 
atakowania statków wrogiego władcy państwa. Zdobyty towar zatrzymywali dla siebie, jako 
łup wojenny. W tym okresie był to bardzo powszechny sposób wynajmowania floty do działań 
wojennych (coś w rodzaju legalnego piractwa morskiego). Pozwalał na posiadanie okrętów 
w czasie wojny, bez konieczności utrzymywania kosztownej i nieużytecznej w czasie pokoju 
regularnej własnej floty wojennej.

9 E. Koczorowski, „Zarys dziejów Polski na morzu”, Gdynia 1985, s. 28-29; J. Pertek,,Polacy na morzach 
i oceanach”, tom 1. Do roku 1795, Poznań 1981, s. 36.

10 J. Pertek, „Polacy na morzach i oceanach”, tom 1. Do roku 1795. Poznań 1981, s. 98, 100-102, 
112-116.

56



BANDERA, PROPORZEC I ZNAK DOWÓDCY OKRĘTU W POLSKIEJ MW...

w Elblągu. Po zwycięstwie nad zbuntowanym miastem w 1585 r. nie korzystał 
już z kaprów11.

Własną flotę wystawił Zygmunt III Waza. Była niezbędna w związku 
z wojnami prowadzonymi ze Szwecją. Powołując w 1626 r. Komisję Okrętów 
Polskich nawiązał do Komisji Morskiej poprzedniego Zygmunta na tronie 
polskim. Wspaniałe zwycięstwo w bitwie morskiej pod Oliwą nie doprowadziło 
do rozwoju polskiej floty. Niedługo potem łatwo ją utracono. Zabiegi 
Władysława IV o stworzenie silnej floty królewskiej spotkały się z wewnętrznym 
oporem, który doprowadził do jej całkowitego rozwiązania11 12. Był to kres 
polskiej siły zbrojnej na morzu, aż do czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. 
W czasie panowania Wazów na polskim tronie nie zmienił się sposób 
oznaczania przynależności państwowej okrętu. Na najwyższym maszcie była 
podnoszona bandera z białym orłem na czerwonym tle. Warto w tym miejscu 
dodać, że okręty kaperskie i okręty królewskie oprócz bandery podnosiły 
również inne flagi. Oznaką świadczącą o tym, że jest to okręt był proporzec. 
Widniało na nim ramię kaperskie trzymające w dłoni miecz, umieszczone 
na karmazynowym tle. Podnoszony był na drzewcu na rufie okrętu. Ponadto 
na okrętach, na przednim maszcie, podnoszono banderę królewską. Przedstawiała 
ona indywidualny znak danego władcy.

Dzisiejsza bandera jest związana z powstaniem Polskiej Marynarki 
Wojennej w listopadzie 1918 r. Na objęcie wybrzeża morskiego trzeba było 
poczekać jeszcze ponad rok. W tym czasie polska flota składała się jedynie 
z uzbrojonych statków rzecznych. Pierwszym aktem prawnym, który 
wprowadzał nowy wzór bandery, była ustawa z 1 sierpnia 1919 r. o godłach 
i barwach Rzeczypospolitej Polskiej13. Weszła ona w życie z dniem 25 sierpnia 
tegoż roku14. W artykule 1 ustęp 7 określała wygląd bandery MW. Co ciekawe 
- oprócz bandery ten sam kształt i wygląd miała wówczas flaga wojenna 
lądowa. Nowością było to, że polska bandera wojenna, w odróżnieniu do 
polskiej flagi i bandery marynarki handlowej, posiadała trójkątne wcięcie na 
węższym boku od strony przeciwnej do drzewca15. Chorągiew bandery ustalono 
w narodowych barwach biało-czerwonych. Dodatkowo, na środku górnego 
białego pasa, umieszczono herb Rzeczypospolitej, który również określono w tej

11 J. Pertek, „Polacy na morzach i oceanach”, tom 1. Do roku 1795, Poznań 1981, s. 118-123.
12 H. Kroczyński, „Zaślubiny Polski z morzem”, Koszalin 1989, s. 33-36; E. Koczorowski, „Zarys 

dziejów Polski na morzu”, Gdynia 1985, s. 84-168; J. Pertek, „Polacy na morzach i oceanach”, 
tom 1. Do roku 1795, Poznań 1981, s. 137-171.

13 Dz.U. Nr 69, poz. 416.
14 Biorąc pod uwagę fakt, że polska Marynarka Wojenna istniała już ponad pół roku i posiadała 

jednostki pływające, nasuwa się pytanie: jak wyglądała podnoszona na nich bandera? Można 
jedynie domniemać, że była to flaga biało-czerwona.

15 Taki kształt bandery wojennej posiadają nieliczne państwa: Dania, Islandia, Niemcy.
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ustawie, we wcześniejszym ustępie 1. tego samego artykułu l16. Stosunek 
długości do szerokości bandery wynosił 8:5. Oprócz bandery wprowadzono 
również „chorągwie okrętowe” - proporzec oraz znak dowódcy okrętu. 
Proporzec był chorągwią w barwach narodowych, na tle których umieszczono 
polski krzyż kawalerski. W środku tego krzyża widniało ramię trzymające 
miecz, znane z bander okrętów kaperskich i królewskich. W tym wypadku 
stosunek długości do szerokości flagi wynosił 6:5. Znak dowódcy okrętu 
określono jako wstęgę w barwach narodowych z krzyżem kawalerskim, 
umieszczonym w pobliżu mocowania na drzewcu. Stosunek długości do 
szerokości - 25:1.

Ns 69. Dziennik Ustaw. Poz. 416. 745

Stosunek 5:10’,

Nowy wzór bandery, wprowadzony ustawąz 1 sierpnia 1919 r. 
o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszecjł w życie z dniem 25 sierpnia tegoż roku

16 „Za herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak orla białego z głową zwrócono w prawo 
(dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami wzniesionemi do góry, ze złotemi szponami, koroną 
i dziobem w czerwonym polu prostokątnem (...)”.
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746 Dziennik Ustaw. Por. 416. N# 69.

Wzór 8

Stosunek 5:6.

Proporzec okrętowy, wprowadzony ustawą z 1 sierpnia 1919 r.
o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 69, poz. 416)

Znak dowódcy okrętu, wprowadzony ustawą z 1 sierpnia 1919 r.
o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 69, poz. 416)
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Ustawa określiła również sposób umieszczania tych flag. Co do bandery 
wskazano jedynie, że miała być przymocowana do ruchomego sznurka na 
drzewcu. Proporzec miał być wywieszany na maszcie na dziobie okrętu, ale 
tylko takiego okrętu, który posiadał odpowiednią wielkość i artylerię17. Znak 
dowódcy miał być umieszczany na szczycie najwyższego masztu okrętu 
dowodzonego przez oficera marynarki wojennej. Wskazywał, że jednostka jest 
w służbie czynnej18.

Mimo że od wprowadzenia tych przepisów nie minęło jeszcze sto lat, 
symbole MW przechodziły stosunkowo wiele zmian. Jedynie znak dowódcy 
okrętu funkcjonuje w niezmienionym kształcie i wyglądzie od 1919 r. 
(z wyjątkiem drobnej korekty dotyczącej wielkości proporca, wprowadzonej 
w 1959 r.).

Pierwsza zmiana miała miej sce w 1927 r.
Zmiana wyglądu bandery była związana ze zmianą wizerunku orła na godle 

państwowym. Ponadto zmieniono stosunek szerokości do długości, odtąd 
wynosił on 5:10,5. Precyzyjnie określono również wysokość herbu państwowego 
w stosunku do szerokości bandery. Wynosił on2:519.

Flaga władz i urzędów w kraju oraz instytucji państwowych i samorządowych, 
wprowadzona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 roku 

o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach 
(Dz.U.Nr 115, poz. 980).

17 Określono to następująco: „(...) o ile ten należy do pierwszych 2 klas okrętu, tj. ma większą 
pojemność i artylerię”.

18 Art. 1. ust. 7. lit. a-c ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 69, poz. 416).

19 Art. 6. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach 
państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. Nr 115, poz. 980).
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Bandera Marynarki Wojennej, wprowadzona rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 roku o godłach i barwach państwowych 

oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. Nr 115, poz. 980)

Wzór proporca Marynarki Wojennej, wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 roku o godłach i barwach państwowych 

oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. Nr 115, poz. 980)
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Wzór proporca marynarki wojennej stał się jednocześnie wzorem flagi 
fortecznej. W stosunku do wzoru z 1919 r. modyfikacja polegała na zmianie:

- koloru rękawa zbrojnego ramienia (z białego na niebieski),
- wzoru wcięć na rękawie ramienia,
- kształtu klingi miecza.
Oprócz tego:
- dopracowano kolorystykę i cieniowanie samego ramienia,
- sprecyzowano stosunek wysokości krzyża kawalerskiego do szerokości 

chorągwi-4:5,
- uściślono kolorystykę tego krzyża - ramiona położone na białym pasie 

chorągwi były czerwone, a na pasie czerwonym białe,
- sprecyzowano kolorystykę okrągłej tarczy wewnątrz krzyża (czerwona) .20

Wzór proporca dowódcy okrętu, wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 roku o godłach i barwach państwowych oraz 

o znakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. Nr 115, poz. 980).

W dekrecie Prezydenta RP z 24 listopada 1937 r.21 po raz pierwszy 
wskazano na duchowe znaczenie bandery: „Polska bandera wojenna uosabia 
Państwo Polskie. Jest ona symbolem najwyższych wartości ducha i ciała, których 
Ojczyzna wymaga od swojej marynarki wojennej. Podniesiona na właściwym 
miejscu na okręcie lub na statku wcielonym do marynarki wojennej, jest 
widomym znakiem przynależności okrętu lub statku do Polskiej Marynarki 

20 Art. 9. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach 
i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. Nr 115, poz. 980).

21 Dekret Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska i marynarki wojennej 
(Dz.U. Nr 5, poz. 32).
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Wojennej”22. W tym dekrecie nie dokonano żadnych zmian w wizerunku 
bandery. Jednocześnie proporzec marynarki wojennej przestał pełnić wzór flagi 
fortecznej. W jego wzorze również nie dokonano żadnych zmian. Sprecyzowano 
jedynie, że ramię z mieczem jest zwrócone w kierunku drzewca23. Określono także 
jednostki pływające, na których miał być podnoszony - okręty i statki wcielone 
do MW. Zasady używania proporca określał szef Kierownictwa Marynarki 
Wojennej24.

Flaga wojskowych statków śródlądowych, wprowadzona Dekretem Prezydenta 
Rzeczypospolitej o znakach wojska i marynarki wojennej z 24 listopada 1937 roku 

(Dz.U. Nr 5, poz. 32)

22 Art. 20. dekretu Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska i marynarki 
wojennej (Dz.U. Nr 5, poz. 32).

23 Art. 24. ust. 1. dekretu Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska i marynarki 
wojennej (Dz.U. Nr 5, poz. 32).

24 Art. 24. ust. 5. dekretu Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska i marynarki 
wojennej (Dz.U. Nr 5, poz. 32).
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Bandera marynarki wojennej, wprowadzona Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej 
o znakach wojska i marynarki wojennej z 24 listopada 1937 roku (Dz.U. Nr 5, poz. 32)

Znak dowódcy okrętu, wprowadzony Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej o znakach 
wojska i marynarki wojennej z 24 listopada 1937 roku (Dz.U. Nr 5, poz. 32)
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Proporzec marynarki wojennej, wprowadzony Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej 
o znakach wojska i marynarki wojennej z 24 listopada 1937 roku (Dz.U. Nr 5, poz. 32)

Po zakończeniu drugiej wojny światowej władzę w kraju przejęli komuniści. 
Doprowadzili do zmiany nazwy państwa. Od wprowadzenia w życie nowej 
Konstytucji w 1952 r. była to Polska Rzeczpospolita Ludowa25. W całym okresie 
istnienia PRL zapomniano jednak o przedrostku nazewnictwa polskich okrętów. 
Od początku istnienia Marynarki Wojennej do dnia dzisiejszego jest to ORP - 
Okręt Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zapomniano jednak o banderze, chociaż 
zmiana nastąpiła stosunkowo późno, prawie w przededniu Polskiego 
Października. Od 31 grudnia 1955 r. godłem na banderze wojennej byłogodło PRL, 
czyli orzeł według wzoru z 1927 r., ale pozbawiony symboliki monarchistycznej - 
korony. Godło było umieszczone na białym płacie, pośrodku (w połowie 
odległości między bokiem bez wcięcia a wierzchołkiem wcięcia). Zmieniono 
stosunek szerokości płata do jego długości, na 1:2,1. Nie zmieniono natomiast 

25 Art. 1. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U. Nr 33, 
poz. 232).
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stosunku szerokości godła państwowego do szerokości płata bandery (2:5)2$ 
Diametralnie zmieniono proporzec marynarki wojennej. Odtąd miał to być biały 
płat tkaniny obramowany czerwonym otokiem. Szerokość obramowania była 
dziesięciokrotnie mniejsza od szerokości samego proporca. W samym środku 
płata umieszczone było godło PRL. Wysokość godła była dwukrotnie mniejsza 
od szerokości płata26 27. W ogóle wyeliminowano znak dowódcy okrętu.

Bandera wojenna, wg dekretu Rady Państwa z 9 listopada 1955 r. 
o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 47, poz. 315)

26 Art. 15. ust. 1. i 2. dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 47, 
poz. 315). Był to dekret Rady Państwa.

27 Art. 16. ust. 1. dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. oznakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 47, poz. 315). 
Był to dekret Rady Państwa.
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Proporzec marynarki wojennej, wg dekretu Rady Państwa z 9 listopada 1955 r. 
o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 47, poz. 315)
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Bandera pomocniczych jednostek pływających, wg dekretu Rady Państwa 
z 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 47, poz. 315)

Po październikowej odwilży powrócił znak dowódcy okrętu oraz poprzedni 
wzór proporca marynarki wojennej. Ustawa z 10 grudnia 1959 r. o zmianie 
dekretu z 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych28 bardzo precyzyjnie 
określiła wygląd proporca: „(...) prostokątny płat tkaniny o barwach Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Pośrodku płata umieszczony jest wizerunek krzyża 
równoramiennego, którego ramiona położone na białym pasie są czerwone, 
ramiona zaś położone na czerwonym pasie - białe. Pośrodku krzyża na okrągłej 
tarczy koloru czerwonego umieszczony jest wizerunek ręki z mieczem. Ręka 
jest koloru cielistego, a miecz koloru srebrnego z żółtą rękojeścią. Ramię ręki 
ubrane jest w niebieski rękaw z żółtym przybraniem. Stosunek szerokości płata 
do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wysokości krzyża do szerokości płata 

28 Dz.U. Nr 71, poz. 447.
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wynosi 4:5”29. Jak już wcześniej wspomniano, właśnie w ustawie z 1959 r. 
dokonano drobnej korekty wielkości znaku dowódcy okrętu. Oprócz typowego 
stosunku szerokości do długości 1:25 wprowadzono dwa dodatkowe: 1:20 
i 1:50. Stosowanie tych różnych wielkości flag uzależniano od wielkości okrętu, 
na którym były podnoszone. Ponadto, sprecyzowano głębokość wcięcia - jedną 
trzecią długości wstęgi znaku30.

Proporzec marynarki wojennej, wg ustawy z 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu 
z 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 71, poz. 447)

29 Art. 1. pkt 7. ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. 
o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 71, poz. 447).

30 Art. 1. pkt 8. ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. 
o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 71, poz. 447).

69



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. TULISZKA 2015 NR 30

Flaga lotnictwa wojskowego marynarki wojennej, wg ustawy z 10 grudnia 1959 r. 
o zmianie dekretu z 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 71, poz. 447)

Znak dowódcy okrętu, wg ustawy z 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu 
z 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. Nr 71, poz. 447)
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Po roku 1989 r. w godle państwowym przywrócono orłu koronę, według 
wzoru z 1927 r. Zmianę na banderze MW, polegającą na dodaniu korony do 
wizerunku orła, wprowadzono ustawą z 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej31.

Orzeł marynarki wojennej, wg ustawy z 19 lutego 1993 r. 
o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. Nr 34, poz. 154)

31
Art. 19. ust. 1. ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 34, poz. 154).
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Dwie strony bandery wojennej, wg ustawy z 19 lutego 1993 r. 
o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. Nr 34, poz. 154).

72



BANDERA, PROPORZEC I ZNAK DOWÓDCY OKRĘTU W POLSKIEJ MW...

Dwie strony proporca marynarki wojennej, wg ustawy z 19 lutego 1993 r. 
o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. Nr 34, poz. 154)
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Proporzec dowódcy okrętu, wg ustawy z 19 lutego 1993 r. 
o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. Nr 34, poz. 154)

Poza koroną pozostałe parametry bandery pozostały bez zmian. Podobnie 
jak przed drugą wojną światową, zmiany poprzedzono słownym określeniem 
znaczenia bandery. Ten szczególny znak Marynarki „(...) symbolizuje tradycje 
marynarki wojennej, honor oraz gotowość załogi okrętu do obrony Ojczyzny
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i jej praw na morzu”32. Zaskakującej zmiany dokonano w proporcu marynarki 
wojennej. Dotychczasowe nagie zbrojne ramię w rękawie ubrano w naręczak 
zbroi rycerskiej. Tego elementu zbroi nie ma w słownym opisie proporca. 
Umieszczony jest jedynie na plastycznym wzorze (nr 8), stanowiącym załącznik 
do ustawy33. Wprowadzenie zmiany symbolu na tym znaku Marynarki, 
niestosowanego dotychczas, niezwiązanego z żadnym z przedwojennych wzorów, 
musi budzić zdziwienie. Bandera powróciła do wzoru z 1927 r., a w sposób istotny 
i niestosowany dotychczas zmieniono proporzec. W ustawie zamieszczono duchowe 
znaczenie proporca: „(...) jako symbol męstwa i niezłomnego ducha bojowego 
załogi okrętu, nawiązuje do szczytnych dziejów i tradycji oręża polskiego na 
morzu”34. Ponadto, w znaku dowódcy okrętu przywrócono stosunek szerokości 
do długości wstęgi - do jednej wartości 1:2535.

W okresie międzywojennym dokonywano nieznacznych korekt wyglądu 
elementów bandery i proporca. Dotyczyły one wizerunku orła na banderze 
i zbrojnego ramienia na proporcu. Ponadto, poprawiano proporcje długości 
do szerokości tych flag. Skorygowano także kolorystykę elementów zbrojnego 
ramienia oraz krzyża kawalerskiego. W okresie powojennym zmiany na obu 
znakach miały charakter polityczny. Na banderze dotyczyły korony w godle 
państwowym, wyciętej w 1955 r. i przywróconej w 1993 r. Próbowano 
całkowicie zmienić wygląd proporca, jednak na fali odrzucenia stalinizmu - po 
czterech latach - powrócił do wzoru przedwojennego. Niezrozumiała jest 
zmiana dokonana w 1993 r. na przedwojennym wzorcu zbrojnego ramienia na 
proporcu. Jedyna zmiana, jaka dotknęła znak dowódcy okrętu, dotyczyła jego 
wymiarów zewnętrznych.

32 Art. 18. ust. 1. ustawy z dnia 19 lutego 
Polskiej (Dz.U. Nr 34, poz. 154).

33 Art. 20. ust. 2. ustawy z dnia 19 lutego 
Polskiej (Dz.U. Nr 34, poz. 154).

34 Art. 20. ust. 1. ustawy z dnia 19 lutego 
Polskiej (Dz.U. Nr 34, poz. 154).

35 Art. 21. ust. 2. ustawy z dnia 19 lutego 
Polskiej (Dz.U. Nr 34, poz. 154).

1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
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Flaga marynarki wojennej, wg ustawy z 19 lutego 1993 r. 
o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. Nr 34, poz. 154)

Marynarka Wojenna używa różnych flag na okrętach. Ich wykaz oraz 
szczegółowe zasady używania określa osobne rozporządzenie ministra Obrony 
Narodowej °. Są one ważne i istotne. Ale największą estymą marynarze

36 Obecnie obowiązujące: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. 
w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(tekst.jedn.: Dz.LT. z2013 r. poz. 875,zpóźn. zm.).
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otaczają swoją banderę, a w niewiele mniejszym zakresie proporzec oraz znak 
dowódcy okrętu. Ten wielki szacunek do bandery bardzo wyróżnia się na tle 
zdeprecjonowanego stosunku Polaków do flagi narodowej. Uroczyste - codzienne 
podnoszenie i opuszczanie bandery na okrętach stojących w porcie, salutowanie 
banderze podczas wchodzenia na okręt i podczas schodzenia z okrętu, ukłon 
banderą statkom handlowym mijanym na morzu zamiast powszednieć, 
utrzymuje stały szacunek dla symbolu - nie tylko marynarki, ale również 
państwa polskiego. Wartość bojowa okrętów to nie tylko rakiety, armaty, czy 
torpedy - to również duch bojowy, wzmocniony powiewającą na okręcie biało- 
-czerwoną banderą.
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FLOTYLLA RZECZNA MARYNARKI WOJENNEJ 
WE WRZEŚNIU 1939 r.

Dwie relacje zastępcy dowódcy flotylli, 
kmdr. por. Henryka Eibla z 1939 i 1941 roku

Wrześniowe dzieje Flotylli Rzecznej MW doczekały się już stosunkowo 
obszernej bibliografii, w której wzbogacaniu szczególnie duży 
udział ma kmdr prof. Józef W. Dyskant1. Również zasadniczy zrąb materiałów 

archiwalnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (w tym z zasobów 
londyńskiego Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego, 
IPMS), został już naukowo spenetrowany i wykorzystany w istniejących 
publikacjach. Mimo to nadal można znaleźć archiwalia (np. relacje) do tej pory 
rzadziej wykorzystywane przez historyków i mniej znane nawet znawcom 
zagadnienia. Do tej kategorii źródeł - mniej znanych badaczom - należą obie 
publikowane poniżej relacje zastępcy dowódcy Flotylli Rzecznej z września 
1939 roku, kmdr. por. Henryka Eibla. Choć obie te relacje, ze zbiorów IPMS 
(z 1939 r. i 1941 r.) są wzmiankowane i wykorzystywane w publikacjach prof. 
Józefa W. Dyskanta, to brak było prób opublikowania in extenso całości obu 
tych interesujących dokumentów1 2. Było tak pomimo tego, że autor obu relacji, 

1 M.in.: J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, Warszawa 1994; 
J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej wobec agresji sowieckiej we wrześniu 1939 r., 
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, nr 3; J. W. Dyskant, Flotylle rzeczne w planach 
i działaniach wojennych II Rzeczypospolitej, Warszawa 1991; J. W. Dyskant, Wojenne flotylle 
wiślane 1918-1939, Warszawa 1997; R. Nałęcz-Tymiński, Polskie flotylle rzeczne (Monografia 1), 
dodatek do „Naszych Sygnałów”, nr 161, Londyn styczeń-kwiecień 1988 r.; W. Zajączkowski, 
Flotylla Pińska w 1939 r., „Biuletyn Historyczny” MMW, nr 16, Gdynia 1999; M. Borowiak, 
Zapomniana flota. Mokrany. Polska Marynarka Wojenna w wojnie z Rosją Sowiecką w 1939 r., 
Warszawa 2014. Na temat Oddziału Wydzielonego rzeki Wisły w kampanii wrześniowej 1939 r.: 
J. W. Dyskant, Wojenne flotylle wiślane 1918-1939, Warszawa 1997.

2 Prof. J. W. Dyskant jako pierwszy zwrócił uwagę na istnienie dwóch relacji kmdr. por. H. Eibla 
z września 1939 r. Wcześniej utrwalony był pogląd, że istniał tylko jeden taki dokument, 
złożony w Biurze Historycznym w Londynie (por.: Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom II - 
Polska Marynarka Wojenna, część ! - Korpus oficerów 1918-1947, red. Jan Kazimierz Sawicki, 
Gdynia 1996, s. 329). Szczególnie ważnym aspektem obu relacji kmdr. por. H. Eibla jest fakt, 
iż powstały (zwłaszcza pierwsza) w krótkim odstępie czasu od opisywanych wydarzeń.
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choćby ze względu na zajmowane stanowisko, należał do ludzi bardzo dobrze 
poinformowanych o kulisach przygotowań wojennych i działaniach Flotylli 
Rzecznej we wrześniu 1939 r. Być może jedną z przyczyn mniejszego do tej 
pory dostępu do obu relacji jest fakt, że pisane były ręcznie i to dość trudnym 
do odczytania charakterem pisma.

Oba publikowane tu dokumenty pochodzą - jak już wyżej podawano - 
ze zbiorów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 
w Londynie (IPMS), sygn. MAR.A.II.13/2. Za ich udostępnienie do niniejszej 
publikacji słowa podziękowania niech zechce przyjąć kierownik Archiwum 
IPMS pan dr. Andrzej Suchcitz.

Autor obu relacji, kmdr por. Henryk Jan Eibel, urodził się 22 lutego 1896 r., 
zmarł zaś 6 czerwca 1965 r.3. Był jednym z oficerów MW wywodzących swój 
morski rodowód z cesarskiej i królewskiej Marynarki Wojennej Austro- 
-Węgier4. Był absolwentem znanej Szkoły Aspirantów Morskich we Fiume 
(obecnie Rijeka w Chorwacji). Służył jako sygnalista na pancernikach „Arpad” 
i „Szent Istvan” (węg. „Święty Stefan”). W 1917 r. awansował na stopnie 
oficerskie - ppor. mar. i por. mar. Dalsze przydziały H. Eibla w marynarce 
austro-węgierskiej kierowały go do służby na kontrtorpedowcu „Szigetvar” 
i torpedowcu „160”. Po ukończeniu kursu artylerii dowodził wieżą artylerii 
głównej 240 mm na pancerniku „Erzherzog Karl”.

Służbę w polskiej Marynarce Wojennej rozpoczął już w końcu 1918 r. 
W Sekcji Marynarki Wojennej Ministerstwa Spraw Wojskowych był referentem 
personalnym. W latach 1919-1920 przez dłuższy czas związany był z Flotyllą 
Wiślaną, działającą w oparciu o Port Wojenny Modlin. W sierpniu 1919 r. po 
raz pierwszy zetknął się z Flotyllą Pińską, gdy do Pińska dostarczył koleją 
z Modlina łodzie motorowe „M-l” i „M-2”. W 1920 r. (jako kpt. mar.) trafił 
przejściowo do Konsulatu RP w Wolnym Mieście Gdańsku w charakterze 
przedstawiciela ds. morskich. W latach 1921-1923 służył w Toruniu we Flotylli 
Wiślanej jako dowódca I Grupy Motorówek Uzbrojonych, a później jako 
dowódca Dywizjonu Monitorów. Po kilku przydziałach lądowych, w 1925 r. 
trafił jako zastępca dowódcy okrętu na torpedowiec ORP „Kaszub”, na którym 
służył do zniszczenia tego okrętu wskutek wybuchu kotłów latem 1925 r. 
W latach 1925-1927 był dowódcą torpedowców - ORP „Ślązak” i ORP „Krakowiak”. 
Po podróży stażowej na żaglowcu szkolnym „Lwów” na Maderę i Azory (1927), 

3 Poniższy biogram kmdr. H. Eibla bazuje na informacjach zawartych w jego biogramie 
opublikowanym w 1996r. (Kadry morskie..., s. 329). Por. też: S. M. Piaskowski, Kroniki 
Polskiej Marynarki Wojennej, t. 1-3, Albany 1983-1990, passim. Cytowany tu słownik 
biograficzny (Kadry morskie...), stanowi podstawę pozostałych, zamieszczonych w przypisach, 
not biograficznych.

4 Marynarka wojenna dualistycznej monarchii Austro-Węgier, jako formacja wspólna obu 
partnerów ugody z 1867 roku, tj. Austrii i Węgier, zapisywana była jako c. i k., tj. cesarska 
i królewska. Dla porównania, formacje wojskowe lub instytucje państwowe właściwe tylko dla 
Austrii (np. austriacka obrona krajowa - Landwera), zapisywane były jako c.k. (tj. cesarsko- 
-królewskie).
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w latach 1928-1930 był pierwszym dowódcą żaglowca szkolnego MW 
ORP „Iskra”. W latach 1930-1932, już jako kmdr ppor., służył w Dowództwie 
Floty w Gdyni - jako szef Oddziału Organizacyjnego. W latach 1932-1935 
służył w Komisariacie Generalnym RP w Wolnym Mieście Gdańsku, jako 
kierownik Sekcji Morskiej Wydziału Wojskowego. W latach 1935-1936 dowodził 
transportowcem ORP „Wilia”. W 1936 r. został awansowany na stopień komandora 
porucznika. W tymże roku dowodził Dywizjonem Minowców - nowych 
okrętów tej klasy, budowanych przez polskie stocznie. W grudniu 1936 roku 
ostatni przed wojną przydział kierował go do Pińska na stanowisko zastępcy 
dowódcy Flotylli Rzecznej (Pińskiej), kmdr. Witolda Zajączkowskiego5. 
Wiosną 1939 r., po czasowym oddelegowaniu kmdr. Zajączkowskiego do 
Gdyni, pełnił obowiązki dowódcy Flotylli. Dalszy przebieg służby we Flotylli 
Rzecznej, zwłaszcza we wrześniu 1939 r„ szczegółowo opisuje sam kmdr por. 
H. Eibel w publikowanych niżej obu relacjach.

Po przekroczeniu 23 października 1939 r. granicy polsko-węgierskiej 
i miesięcznym internowaniu na Węgrzech, kmdr por. H. Eibel 3 listopada 1939 r. 
zameldował się do pełnienia służby w Paryżu. Jeszcze w 1939 r. objął 
stanowisko zastępcy dowódcy okrętu ORP „Gdynia”. W 1940 r. był kolejno: 
zastępcą kierownika Komendy Uzupełnień Floty (KUF), tymczasowym kierownikiem 
i kierownikiem KUF. W październiku tego roku objął w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej (KMW) stanowisko kierownika Samodzielnego Referatu 
Organizacyjno-Wyszkoleniowego. Od czerwca 1941 r. do października 1942 r. 
służył na niszczycielu ORP „Garland”, początkowo jako stażysta, a od marca 
1942 r. jako dowódca okrętu. 27 maja 1942 r. kmdr .por. Eibel dowodził 
„Garlandem” w najsłynniejszej walce tego okrętu - w obronie idącego do 
portów ZSRR konwoju PQ-16 przed falowymi atakami Luftwaffe. Był jednym 
z dziewięciu marynarzy z załogi „Garlanda” odznaczonych za bohaterstwo 
wykazane w tym boju. Zarządzeniem Naczelnego Wodza gen. Władysława 
Sikorskiego z 7 września 1942 r. otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego 
Virtuti Militari6. W październiku 1942 r. autor publikowanych dokumentów 
objął Komendę Morską „Północ” w Greenock (w Szkocji) i jednocześnie 
dowództwo I Dywizjonu Kontrtorpedowców. W maju następnego roku objął 
dowodzenie II Dywizjonem Kontrtorpedowców i pełnił obowiązki komendanta 
Komendy Morskiej „Południe”. 5-10 lipca 1943 r. uczestniczył, jako przedstawiciel

5 Witold Zajączkowski (1892-1977). Od 1935 r. komandor. Był w latach 1927-1939 dowódcą 
Flotylli Rzecznej (Pińskiej). Jego zasługą była rozbudowa i modernizowanie Flotylli. Po inwazji 
ZSRR zarządził zatopienie jednostek i przeprowadził ewakuację personelu. W końcu września - 
w Sztabie GO „Polesie” gen. bryg. Franciszka Kleeberga. Po otrzymaniu zezwolenia przedostał 
się do Francji. Pełnił szereg funkcji dowódczych w PMW na Zachodzie. Od 1947 r. na emigracji 
w Kanadzie. Zmarł i pochowany w Toronto.

6 „W uznaniu wybitnych czynów wojennych wykazanych w czasie akcji ORP „Garland” 
na Oceanie Lodowatym w drodze do Murmańska w maju 1942 r.” (S. M. Piaskowski, Kroniki 
Polskiej Marynarki Wojennej..., tom 3, Albany 1990, s. 54).
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szefa KMW, w misji przewiezienia na niszczycielu ORP „Orkan” z Gibraltaru do 
Plymouth trumny tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej premiera 
i naczelnego wodza PSZ gen. W. Sikorskiego7. W końcu 1943 r. powrócił do 
Greenock jako p.o. komendanta Komendy Morskiej „Północ” i dowódca 
I Dywizjonu Kontrtorpedowców. W maju 1944 roku, wraz z awansem na 
komandora, objął Komendę Morską „Południe” w Devonport. Po zakończeniu 
wojny pozostał w Wielkiej Brytanii. Zmarł w szpitalu w walijskim Penley w 
1965 r. w wieku 69 lat. Pochowany został - jak wielu innych polskich 
emigrantów po II wojnie światowej - nieopodal, na cmentarzu w miejscowości 
Wrexham.

Publikowany poniżej - jako pierwszy - dokument nr 1 z 1939 r. nosi 
charakter kompleksowego sprawozdania kmdr. por. Henryka Eibla z wydarzeń 
obejmujących: przygotowania do wojny, udział w wydarzeniach września 1939 r„ 
aż po skryte przejście granicy węgierskiej, w drodze na Zachód. Dokument nr 2, 
z 1941 r„ dopowiada szereg istotnych szczegółów do tematu działań Flotylli 
Rzecznej we wrześniu 1939 r. Łącznie, obie relacje kmdr. por. Henryka Eibla 
przynoszą wiele szczegółowych informacji na temat przygotowania Flotylli do 
działań wojennych, a także na temat chronologii samych działań. Część z nich 
w nowym świetle stawia wiedzę na temat Flotylli i wydarzeń na polsko- 
-sowieckim pograniczu, zawartą w istniejącej literaturze przedmiotu8. Ciekawe 
fragmenty dotyczą przygotowań wojennych przed wrześniem 1939 r„ np. 
w zakresie przygotowania okrętów do zwalczania broni pancernej. Pojawia się 
ważny wątek dywersji ze strony sowieckiej, mającej złamać ducha obrońców 
Kresów RP, jak i kwestia panującego we wrześniu 1939 r. chaosu informacyjnego. 
W końcowym fragmencie pierwszej relacji (z 1939 r.), kmdr por. H. Eibel 
opisuje w szczegółach okoliczności przejścia na Węgry - często wykorzystywaną 
wtedy trasą przez Baligród - oraz sprawę rozliczenia powierzonych mu niemałych 
środków finansowych. Ważnym poznawczo aspektem obu relacji (choć wymagającym, 
dla naukowej ścisłości badań, konfrontowania z innymi źródłami) są licznie 
obecne personalia. Składają się na to informacje o przydziałach, czynnościach 
i losach wielu osób, zaangażowanych w działania Flotylli Rzecznej w - 
kluczowym dla jej dziejów - końcowym okresie służby pod biało-czerwoną 
banderą. To także świadectwo wyjątkowej, w skali Wojska Polskiego, 
martyrologii personelu Flotylli Rzecznej; duża liczba, zwłaszcza oficerów 
i starszych podoficerów, padła - po dostaniu się do sowieckiej niewoli - ofiarą 
terroru ze strony prosowieckich dywersantów lub NKWD.

7 Por. np.: T. Kondracki, Niszczyciel ORP „Orkan” 1942-1943, Warszawa 1994, s. 25 i n.
8 Nowym aspektem opisu dramatycznych wydarzeń z 17-19 września jest m.in. - trudna 

do zweryfikowania - informacja kmdr. por. H. Eibla na temat czasowego wycofania się 18 września 
oddziałów Armii Czerwonej poza granicę ZSRR na odcinku Prypeci.
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DOKUMENT NR 1 (relacja z 1939 roku)
Źródło: Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 

(IPMS), syg. MAR.A.II.13/2

1)
Eibel Henryk komandor porucznik - marynarka wojenna.
Funkcja przed wojną: Z-ca d-cy Flotylli Rzecznej.
W czasie działań wojennych:
a) Od 27.VIII. - 13.IX. d-ca Oddziału Wydzielonego Flotylli Rz[ecznej] 

w rejonie Przewozu Kozaka, w pobliżu granicy sowieckiej.
b) 14.IX.-17.IX. d-ca pododcinka „Przewóz Łachewski - ujście rz[eki] Cny”.
c) 18.IX.-19.IX. d-ca oddziału z wycofanych załóg II, III dyonu [dywizjonu] 

monitorów, Bazy Wys[uniętej] w Płotnicy.
d) 20.DC d-ca Oddziału (grupa kanonierek i sekcja trawlerów) w miejscowości] 

Stetyczew .9

2)
a) W planie szkolenia, letnim i zimowym - specjalnie podkreśliłem 

zwalczanie broni pancernej przez Flotyllę. W miesiącu czerwcu br. wydałem 
projekt tymczasowej instrukcji o zwalczaniu broni pancernej przez Flotyllę 
Rzfeczną],

b) W roku 1938 udoskonaliłem trał ochronny - wprowadzony na Flotyllę 
w 1939 r.

c) Układając plan kampanii Flotylli, proponowałem d-cy Flotylli [kmdr. 
W. Zajączkowskiemu] wysłanie   jednego dyonu monitorów na Wisłę - nie zgodził 
się. W marcu br., gdy stosunki z Niemcami były naprężone, zaproponowałem 
wysłanie silnego wydzielonego oddziału Flotylli na Wisłę, wykorzystując dobry 
[tj. wysoki - TK] stan wód. Podstawa - udział mój jako przedstawiciela Flotylli 
Wiślanej na grze wojennej Polska-Niemcy w Toruniu w 1923 r.

1011

Zostały wysłane jedynie lekkie jednostki na Wisłę, gdyż jak d-ca Flotylli 
[kmdr W. Zajączkowski] mi powiedział, Sztab Gł[ówny] zgodził się wysłać 
tylko takie jednostki, które koleją mogłyby powrócić do Pińska.

3)
W dniu 27.VIII.11 w myśl planu osłony zostałem wyznaczony d-cą Oddziału 

Wydzielonego w składzie jednego dyonu monitorów, 2 sekcji trawlerów i statku 
sanitarnego z zadaniem zajęcia stanowisk w rejonie Przewozu Kozaka 
i przygotowania się do ewentualnego zamknięcia rzeki od wschodu zagrodami 
i ogniem artyleryjskim monitorów. Kontrola przepraw, zwrócenie uwagi na możliwości 
dywersji.

9 Właściwie powinno być: Stetyczów.
10 Słowo niepewne.
11 Zapisano błędnie: 27.IX.
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W rejonie tego odcinka oddział znajdował się do dnia 13.IX.[19]39 [r.]. 
Dywersji z zewnątrz nie było, jedynie był wypadek sabotażu linii telefonicznej 
stałej przez marynarza Flotylli, o czym doniósł rybak - marynarz został 
przytrzymany i odstawiony do dyspozycji12 władz sądowych w Pińsku.

W dniu 14.IX. otrzymałem rozkaz od d-cy Flotylli zorganizowania obrony 
przepraw na pododcinku Przewóz Łachewski - ujście rzeki Cny. Do dyspozycji 
dostałem III Dyon monitorów i zwiększoną grupę kutrów uzbrojonych. 
Do działań z Niemcami na tym odcinku nie doszło.

W dniu 17.IX. przed południem otrzymałem rozkaz następującej treści: 
W związku z przekroczeniem naszej13 granicy przez wojska sowieckie, polecam 
natychmiast zniszczyć i zatopić statki, zabrać ze sobą broń maszynową i kbk, 
wraz z odpowiednią ilością amunicji, oraz suchy prowiant i wycofać się 
na małych jednostkach w stronę Pińska - [rozkaz] podpisał d-ca Flotylli.

Po sprawdzeniu, czy to nie jest [otrzymanie rozkazu - TK] przypadkiem 
dywersja, poleciłem d-cy dyonu monitorów wykonanie tego rozkazu. Załogi 
wraz [ze] sprzętem i prowiantem wycofałem na barkach do przystani14 
Stachowskiej15. Przechodząc koło Mostów Wolańskich - nawiązałem łączność 
telefoniczną [z] d-cą Flotylli - zameldowałem wykonanie [rozkazu], otrzymałem 
nowe polecenie - punkt zborny dla wszystkich wycofujących się załóg 
z zatopionych statków II i III dyonu oraz Bazy - Płotnica; tam zorganizować 
oddziały piesze z zadaniem opóźniania posuwania się wojsk sowieckich. 
W ciągu dnia 18.IX. zorganizowałem d[owódz]two baonu oraz dwie kompanie 
strzeleckie. W tym dniu do działań nie doszło, gdyż wojska sowieckie w tym 
rejonie wycofały się z powrotem poza granicę, ponownie ją przekraczając 
znowu w dniu 19.IX. W południe tegoż dnia otrzymałem rozkaz od d-cy Flotylli 
zdać d[owódz]two kpt. mar. Bończakowi16, który miał się podporządkować d-cy 
baonu KOP, ja zaś otrzymałem polecenie zorganizowania obrony przeprawy przy 
miejscowości] Stetyczew. Po przekazaniu d[owódz]twa wyjechałem przysłanym 
mi do dyspozycji autem na miejsce nowego przydziału.

Dnia 2O.IX. rano sprawdziłem wybrane przez kpt. Jasika17 (d-cę oddziału 
kanonierek) stanowiska trzech kanonierek - w myśl otrzymanego rozkazu operacyjnego 

12 Słowo dopisane.
13 Słowo dopisane.
14 Słowo dopisane.
15 Nazwa najpewniej od miejscowości Stachów.
16 Bronisław Bończak (1898-1940) był we wrześniu 1939 r., jako kpt. mar., p.o. dowódcy 

III Dywizjonu Bojowego Flotylli Rzecznej. 17 września otrzymał i wykonał rozkaz zatopienia 
dowodzonych przez siebie jednostek. Dowodził jedną z kolumn ewakuacyjnych. Dostał się 
do niewoli sowieckiej. Zamordowany przez sowieckie NKWD w Charkowie.

17 Władysław Jasik (1900-1940). Kpt. art. Od maja 1939 r. był dowódcą Oddziału Kanonierek 
i dowódcą kanonierki ORP „Zuchwała”. 19 września, po wycofaniu się z Pińska, zatopił 
podlegle sobie jednostki na rzece Strumień. Więziony przez sowieckie NKWD w Starobielsku, 
został wiosną 1940 r. zamordowany w Charkowie.
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d-cy Flotylli, kanonierki miały się bronić do ostateczności, umożliwiając oderwanie 
się wycofujących się oddziałów [własnych] od posuwających się wojsk sowieckich.

W godzinach przedpołudniowych tegoż dnia otrzymałem nowy rozkaz 
przywieziony przez specjalnego gońca, w którym d-ca Flotylli polecił, gdy 
wszystkie oddziały z Pińska wyjdą, kanonierki zniszczyć i zatopić - załogi 
wycofać.

Gdy otrzymałem w godzinach popołudniowych wiadomość, że wszystkie 
oddziały [własne] Pińsk opuściły, poleciłem zniszczyć kanonierki i załogi wycofać.

Kpt. Jasikowi dałem rozkaz dołączenia swego oddziału18 do baonu 84 pp, 
który tworzył tylną straż wycofujących się oddziałów.

Dnia 21.IX. rano zameldowałem się u d-cy Flotylli po dalsze rozkazy - 
ze względu na mój stopień19 nie miał dla mnie żadnego przydziału. Wobec 
powyższego dołączyłem do maszerujących oddziałów Flotylli. W drodze 
spotykaliśmy grupki szeregowych, po kilku łub kilkunastu, idących na wschód 
- rozbrojonych, niektórzy z zaświadczeniami20, że są zwolnieni z wojska.

Dnia 23.IX. w miejscowości] Nujno oddziały Flotylli były zaatakowane 
przez lotnictwo sowieckie - 1 podoficer i 1 marfynarz] zabici, 1 oficer ciężko 
ranny, kilkunastu szeregowych mniej lub ciężej rannych; około21 30 koni zabitych.

Od dnia 24.IX. posuwałem się z kolumną ewakuacyjną Flotylli, prowadzoną 
przez kmdra Morgensterna22. 28.IX. osiągnęliśmy Włodawę; tu odłączyliśmy 
się od oddziałów Flotylli. W nocy z 28/29 IX. osiągnęliśmy majfątek] Kawęczyn, 
dowiedzieliśmy się o kapitulacji Warszawy oraz, że placówki niemieckie 
znajdują się w odległości 3-5 km. Tu została kolumna ewakuacyjna rozwiązana. 
Ja wraz z kmdr. Morgensternem, mjr. Łabędzkim23, kmdr. ppor. Kotikiem24 

18 Swego oddziału - dopisek.
19 Komandora porucznika.
20 Z zaświadczeniami - dopisek.
21 Słowo dopisano.
22 Tadeusz Podjazd-Morgenstern (1895-1973). Kmdr T. Morgenstern był do 12 września 1939 r. 

ostatnim komendantem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w kraju (19 września 
rozwiązał SPMW). Od 13 września był ostatnim komendantem garnizonu Pińsk. 20 września 
opuścił miasto przed wkroczeniem tam wojsk sowieckich. Dowodził jedną z kolumn 
ewakuacyjnych. Przez Węgry dostał się do Francji. Był m.in. attache morskim w Sztokholmie 
(1939-1941). Po powrocie ze Szwecji służył na wielu odpowiedzialnych stanowiskach, m.in. 
jako zastępca Szefa KMW i attache morski w Waszyngtonie (1942-1945), komendant SPMW 
i dowódca obozu PMW ORP „Bałtyk” w Okehampton. W 1964 r. awansowany przez 
gen. Władysława Andersa do stopnia kontradmirała. Zmarł w Londynie.

23 Zapewne chodzi o Stanisława Karola Łabędzkiego (1895-?), we wrześniu 1939 r. służącego 
jako mjr art. we Flotylli Rzecznej (wcześniej m.in. w 22. Pułku Artylerii Lekkiej).

24 Tadeusz Wiktor Kotik (1894-?). Od 1937 r. - kmdr ppor. inż. Od 1938 r. na etacie w Szkole 
Podchorążych MW. 5 września 1939 r. ewakuował się z Bydgoszczy na Polesie. Po rozwiązaniu 
SPMW służył w Baonie Morskim. Okres okupacji spędził na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. 
Po wojnie, w Polsce, na różnych stanowiskach w przemyśle i szkolnictwie.
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i por. piech[oty] Mrozkiem25 przedzieraliśmy się nocami w kierunku zachodnim, 
do Wisły, [a] następnie na południe wzdłuż Wisły. Przy ujściu Sanu do Wisły 
przeszliśmy San, następnie [szliśmy trasą:] Pogorzałki - Hucisko - Sokołów26. 
Tu zaopatrzyliśmy się w cywilne dowody osobiste i ubrania i już dniem pieszo, 
względnie furą [tj. furmanką], szliśmy trasą Rzeszów - Sanok - Baligród. 
W okolicy m[iejscowści] Cisny [Cisną27] dnia 23.X., o godz. 21, przekroczyliśmy 
granicę węgierską.

4)
Granicę węgierską przekroczyli: ja, kmdr Morgenstern i mjr art. Łabędzki; 

kmdr ppor. Kotik i por. Mrozek od Sokołowa działali każdy oddzielnie 
na własną rękę.

Granicę przekroczyliśmy z własnej inicjatywy; podstawa - komunikat 
radiowy Naczelnego D[owódz]twa zlecający oddziałom wycofywać się 
na Rumunię lub Węgry.

5)
W dniu 14.IX. [19]39 [r.] otrzymałem od d-cy Flotylli zaliczkę na wydatki 

dla Oddzfiału] Wydzielonego w wysokości 5000 zł. W Płotnicy kpt. mar. 
Bończakowi wydałem 1500 zł, prócz tego mjr. Łabędzkiemu i szeregowym, 
którzy byli przy mnie wypłaciłem zaokrętowanie od l.IX. do 17.IX. w wysokości 
około 500 zł (Pokwitowania w przechowaniu u p[ani] Marty ,..28 w Sanoku.). 
W dniu 21.IX., gdy zameldowałem się w sztabie d[owódz]twa Flotylli, 
chciałem się rozliczyć z zaliczki, płatnik rozliczenia nie zrobił. W zamian za to, 
nie pobrałem zaliczki w wysokości 2 miesięcznych poborów oraz żadnych 
innych dodatków mi przysługujących. W dniu 24.IX. otrzymałem zaliczkę 
z polecenia d-cy Flotylli w wysokości 3000 zł, tak jak inni oficerowie Flotylli.

6) Uwag nie mam.

Paryż, dnia 4.XII. 1939 [r.] Henryk Eibel
kmdr por.

25 Osoba trudna do zidentyfikowania. Informacja, że chodzi o porucznika piechoty zdaje się 
przeczyć wersji głoszącej, że może chodzić o kpt. lekarza Sztabu Flotylli Pińskiej, Tadeusza 
Mrożka (choć takiej ewentualności zapewne wykluczyć się nie da).

26 Zapewne chodzi o miejscowości: Pogorzałka, Hucisko i Sokołów Małopolski, położone między 
Stalową Wolą a Rzeszowem, na zachód od szosy z Janowa Lubelskiego do Rzeszowa. To po dziś 
dzień obszar stosunkowo rzadko zaludniony, z dużym udziałem rozległych kompleksów leśnych.

27 Cisną - miejscowość w Bieszczadach, na południe od Baligrodu, w pobliżu granicy 
państwowej RP.

28 Nazwisko nieczytelne.

85



„BIULETYN HISTORYCZNY” T. KONDRACKI - 2015 NR 30

DOKUMENT NR 2 (relacja z 1941 roku)
Źródło: Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 

(IPMS), syg. MAR.A.II.13/2
Eibel Henryk kmdr por. [pieczęć prostokątna:
z-ca d-cy Flotylli Rzecznej M.S.Wojsk. Kierownictwo
Sprawozdanie z działań Marynarki Wojennej
Flotylli Rzecznej za czas w Londynie. Biuro Historyczne29.
od 27.VIII. - 23.IX.39 r.30 data: czytelne tylko: 1941]

W dniu 27.VIII.39 r. w myśl planu osłony został utworzony Oddział 
Wydzielony - z zadaniem zajęcia stanowisk w rejonie Przewozu Kozaka celem:

1) Zamknięcia rzeki od wschodu jak tego zajdzie potrzeba zagrodami 
i ogniem artyleryjskim monitorów,

2) Kontroli przepraw,
3) Obserwacji pasa przygranicznego,
4) Zwrócenia specjalnej uwagi na możliwości dywersyjne,
5) Nawiązania łączności z dowódcami baonów K.O.P-u  w Dawidgródku 

i Sienkiewiczach.
31

Zadanie to, parokrotnie w czasie pokoju przepracowane - zostało wykonane 
bez żadnych trudności. Oddział Wydzielony składał się z jednego Dyonu 
monitorów, Oddziału Minowego, kilku kryp i statków pomocniczych oraz 
O.R.P. „Dickmann”, a który miał być użyty przez zatopienie go jako zapora 
stała. D-cą tego Oddziału był kmdr por. Eibel.

W rejonie tego odcinka Oddział Wydzielony znajdował się do dnia 
13.IX.39 r. Dyony monitorów w tym czasie się dwa razy zmieniły - pobranie 
wyposażenia mobilizacyjnego] - zielone mundury.

Dywersji z zewnątrz nie było, jedynie był wypadek sabotażu linii 
telefonicznych przez zdezertowanego [tj. dezertera] marynarza z Pińska, o czym 
doniósł rybak - mar. [Jan] Lenko został przez wysłany przeze mnie patrol 
aresztowany i odstawiony do dyspozycji władz sądowych w Pińsku.

9-10.IX. z rozkazu32 udałem się do Nacz[elnego] Dow[ództwa] 
w Brześciu w zastępstwie chorego w tym czasie d-cy Flotylli33 - celem podania 
danych co do możliwości działań Flotylli.

29 Biuro Historyczne - dopisek ręczny.
30 W dokumencie omyłkowo podano: 23.IX.41 r. (rok złożenia sprawozdania). Zamiast „23” 

pierwotnie wpisano „24”.
31 KOP - Korpus Ochrony Pogranicza.
32 Skreślono: byłem wezwany.
33 Kmdr. Witolda Zajączkowskiego.
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W dniu 14.IX. otrzymałem rozkaz d-cy Flotylli - o utworzeniu grupy 
poleskie]34 dowodzonej przez Gen. [Franciszka] Kleeberga35 - w skład tej grupy 
wchodzi Flotylla Rzeczna, której został przydzielony odcinek wzdłuż Kanału 
Królewskiego, rz[ek] Piny i Prypeci - od Janowa do granicy bolszewickiej - 
d-ca Flotylli podzielił ten odcinek na pododcinki:

1) „Janów” - kpt. Sułkowski  - zapory i [z]niszczenia;36
2) kmdr ppor. Pawłowski  - 2 baony [bataliony] w Morocznie;37

I baon - kmdr Fołtyn38,
I baon - por. Galiński39;

3) „Horodyszcze” - ppułk. [ppłk] Klewszczyński  -1 Dyon monit[orów];40
4) „Mosty Wolańskie”- kdr [kmdr] ppor. Kamiński  - II —„—„—„— + 

statki uzbrojone;
41

5) , Przewóz Łachewski” - kdr [kmdr] por. Eibel - III [Dyon monitorów] 
(kpt. Bończak) + kutry uzbr[ojone] I[?] Dyonu;

6) „Sytnica” - kpt. Hordliczka  - Baza.42

34 Tj. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.
35 Franciszek Kleeberg (1888-1941). We wrześniu 1939 r. jako gen. bryg, był dowódcą OK. 

nr IX w Brześciu oraz - aż do końca kampanii wrześniowej - dowódcą SGO „Polesie”. Jego 
SGO stoczyła ostatnią bitwę kampanii pod Kockiem. Po kapitulacji w niewoli niemieckiej, 
w której zmarł. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała dywizji. W okresie PRL jego 
prochy przeniesiono na cmentarz wojenny pod Kockiem, gdzie spoczął wśród swoich żołnierzy 
(do zaznaczonego miejsca zdanie jest podkreślone przez czytającego).

36 Henryk Sulkowski (1897-1940). We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do Flotylli Rzecznej 
w stopniu kpt. mar. rez. Dowódca pododcinka, Janów” z zadaniem obrony przepraw przez Pinę pod 
wsią Kuzieliczyn. W niewoli sowieckiej (Kozielsk). Zamordowany wiosną 1940 r. w Katyniu.

37 Alojzy Antoni Pawłowski (1897-1975). 1938 - kmdr ppor. D-ca batalionów I i II. Po agresji 
sowieckiej prowadził zgrupowanie do Włodawy. W okresie bitwy pod Kockiem był kwatermistrzem 
Batalionu Morskiego. W niewoli niemieckiej. Od 1945 przejściowo w PMW w Wielkiej 
Brytanii. Po powrocie do Polski mieszkał w Szczecinie, gdzie zmarł.

38 Marian Fołtyn (1898-1967). 1931 - kpt. mar. D-ca I Batalionu Morskiego. W okresie bitwy pod 
Kockiem z-ca kwatermistrza Batalionu Morskiego. W niewoli niemieckiej. Od 1945 - 
przejściowo w PMW w Wielkiej Brytanii. 1946 - kmdr ppor. Zmarł w Polsce.

39 Prawdopodobnie chodzi o kpt. mar. rez. Władysława Galińskiego (ur. 1895-?). 23 września 
dowodzony przezeń oddział odłączył się w Kamieniu Koszyrskim od Batalionu Morskiego 
i uległ rozproszeniu. W. Galiński przedostał się na obszar okupacji niemieckiej. Rozstrzelany 
przez Niemców.

40 Włodzimierz Klewszczyński (1895-?). Podpułkownik artylerii. 1939 - oficer sztabowy artylerii 
we Flotylli Rzecznej. We wrześniu 1939 d-ca pododcinka „Horodyszcze”.

41 Stefan Kamiński (1897-1966). 1939 - kmdr ppor. Dowódca II Dywizjonu Bojowego Flotylli 
Rzecznej. Dowódca pododcinka „Mosty Wolańskie”. Wrzesień-paździemik 1939 r. - udział 
w walkach Batalionu Morskiego Flotylli. Ranny w ostatnich walkach SGO „Polesie” pod 
Kockiem. W niewoli niemieckiej. Od 1945 r. w PMW w Wielkiej Brytanii. Pozostał na emigracji. 
Zmarł w Londynie.

42 Zapisano niewłaściwie - Hordliczko. Jan Karol Kazimierz Hordliczka (1890-1954). W sierpniu 
1939 r. zmobilizowany do Flotylli Rzecznej. We wrześniu - komendant Bazy Wysuniętej Nyrcza. 
Dowódca pododcinka Nyrcza. 17 września, po zatopieniu jednostek, dowódca grupy marynarzy 
Flotylli Rzecznej maszerującej na zachód. W niewoli niemieckiej (1939-1945). Od 1945 r. 
na Wybrzeżu, uczestniczył w uruchamianiu gospodarki morskiej. 1950 r. - aresztowany 
i skazany na śmierć; karę zamieniono na dożywocie. Zmarł na raka w więzieniu w Goleniowie.
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W myśl tego rozkazu wszystkie oddziały Flotylli - które w tym czasie 
znajdowały się pomiędzy p.o. Nyrcza a Przewozem Kozaka - z wyjątkiem 
statków uzbrojonych, które znajdowały się przy Mostach Wolańskich - zaczęły 
posuwać się w górę rzeki, celem zajęcia wyznaczonych pododcinków- 
z powodu bardzo niskiego stanu wody, nie wszystkie monitory osiągnęły 
nakazane miejsca.

Oddział „Przewóz Łachewski” - zajął swe stanowiska 16.IX. rano.
17.IX.[19]39. przed południem otrzymałem następujący fonogram: 

W związku z przekroczeniem granicy przez bolszewików polecam natychmiast 
zniszczyć i zatopić statki, zabrać ze sobą broń ręczną oraz maszynową 
i prowiant - wycofać się na płytko siedzących jednostkach w stronę Pińska - 
Podpisał d-ca Flotylli [kmdr W. Zajączkowski] - nadał kpt. mar. Rudawski.43

Natychmiast zarządziłem odprawę d-ców - poleciłem wszystko przygotować 
do wykonania tego rozkazu - a tylko odnośnie zniszczenia [jednostek pływających] 
- dopiero po zasięgnięciu przeze mnie potwierdzenia tego rozkazu. Udałem się 
gliserem44 do posterunku policyjnego przy Przewozie Łachewskim (nasza linia 
telefoniczna w tym momencie nie działała); tu połączyłem się z Łunińcem, 
z k[omen]dą Policji. Potwierdzili mi wiadomość o przekroczeniu granicy przez 
wojska bolszewickie i to za zgodą rządu polskiego45, z tym, że nie należy im 
stawiać oporu (wiadomości z policji); powróciłem do oddziału [i46] d-cy dyonu 
poleciłem wykonanie zniszczenia monitorów - w myśl otrzymanego rozkazu 
i wycofać się w górę rzeki na kutrach i krypach mieszkalnych. Usiłowania 
wycofania monitorów w górę rzeki były bezowocne, z powodu wyjątko[wo] 
bardzo niskiego stanu wody (próbował monitor „Pińsk”). Ja udałem się w górę 
rzeki do postoju K[utrów] U[zbrojonych] II Dyonu - dając im polecenie 
zameldowania się do dyspozycji d-cy III Dyonu - następnie udałem się 
do Mostów Wolańskich, celem osobistego nawiązania kontaktu telefonicznego 
[z] d-cą Flotylli [kmdr. W. Zajączkowskim]. Od d-cy Flotylli otrzymałem 
rozkaz objąć d[wódz]two nad załogami II, III dyonu i bazy - koncentrację 
przeprowadzić w Płotnicy, kutry odesłać do Pińska; dalsze zadanie - osłonić 
wyładowanie baonu Kforpusu] O[chrony] P[ogranicza] (transport kolejowy).

Dnia 18.IX. zorganizowałem z poszczególnych załóg monitorów 
i statków d[wódz]two baonu i 2 kompanie strzeleckie oraz odpowiedni tabor - 
uzbrojenie i wyekwipowanie47 dobre - duża siła ognia, ale48 zapas amunicji nie 

43 Jan Rudawski (1901-1962). 1938 - kpt. mar. We wrześniu 1939 r. starszy oficer Komendy 
Portu Wojennego Pińsk. W szeregach Batalionu Morskiego, uczestniczył w walkach GO 
„Polesie”. W latach 1939-1945 w niewoli niemieckiej. 1945 - w PMW w Wielkiej Brytanii. 
Pozostał na emigracji. Mieszkał i zmarł w Brighton.

44 Gliser (gliser łącznikowy) - rodzaj szybkiej motorówki, ślizgacz.
45 Informację o rzekomej zgodzie rządu RP na wkroczenie Sowietów trzeba traktować jako jeden 

z elementów celowej akcji dezinformującej ze strony ZSRR, mającej złamać ducha oporu 
strony napadniętej.

46 Litera nieczytelna.
47 Skreślono: wyjątkowo (zamiast: wyjątkowo dobre, pozostawiono: dobre).
48 Skreślono: mały.

88



FLOTYLLA RZECZNA MARYNARKI WOJENNEJ WE WRZEŚNIU 1939 r.

wystarczający na dłuższy okres działań. Duch bojowy oficerów i marynarzy 
b[ardzo] dobry. Podczas marszu okazało się, że buty z mob. [tj. zapasów 
mobilizacyjnych] niewygodne, chociaż b[ardzo] silne [tj. mocne]49. 
Nawiązałem łączność telefoniczną z d[wódz]twem Flotylli (Moroczno50). 
Po południu dnia 18.IX. szef sztabu d-cy Flotylli podał: „Na skutek ultimatum 
Ameryki bolszewicy wycofują się, Włochy wystąpiły po naszej stronie”- 
kontynuować nieforsowny marsz w stronę Moroczna51. Telefonowałem 
do posterunków granicznych - wojska bolszewickie rzeczywiście się wycofały 
z miejscowości zajętych na wschód od nas.

19.IX. Baon w marszu w kierunku na Moroczno - w drodze wiadomość 
z policji - bolszewicy znowu idą naprzód - łączę się z d-cą Flotylli telefonicznie - 
[otrzymuję rozkaz:] wracać do Płotnicy - połączyć się z oddziałem K[orpusu] 
O[chrony] P[ogranicza] i opóźniać posuwanie się wojsk bolszewickich. 
Po przybyciu do Płotnicy otrzymuję rozkaz zdać d[wódz]two kpt. mar. Bończakowi, 
a wraz z majorem Łabędzkim i kpt. mar. Marzeckim52 udać się przysłanym 
autem do miejscowości] Stetyczew „celem zorganizowania obrony przeprawy 
przy moście Stetyczew i bronić się do ostateczności”.

Na nowe miejsce przybyliśmy tegoż dnia o godz. 21; do dyspozycji 
miałem oddział kanonierek (kpt. Jasik53) i trawlery54.

2O.IX. Kanonierki na stanowiskach - możliwości nawigacyjne na rz[ece] 
Strumień b[ardzo] ograniczone - łączność telefoniczna z d[wódz]twem jedynie 
przez K[omen]dę garnizonu, przy użyciu gońca55. Tegoż dnia po południu 
bosman [S.] Jaśkiewicz przywozi nowy rozkaz: „Umożliwić wycofanie się 
oddziałów z Pińska - po wycofaniu się oddziałów, kanonierki i trawlery 
zniszczyć - załogi wycofać w kierunku posuwających się baonów flotylli.

Wysadzenie mostu przy Pińsku miał powierzone kpt. mar. Małuszyński56, 
który był w stałym kontakcie z k[omendan]tem garnizonu Pińsk (kdr [kmdr] 
Morgenstern). Mosty w Horodyszczu - kpt. Marx?57

49 Tak mściło się wydawanie przed długimi marszami zupełnie nowych, nierozchodzonych 
wcześniej butów.

50 Także jako: Moroczna Wielka.
51 Autorstwo tego zdania budzi wątpliwości. Z zapisu zdaje się wynikać, że autorem jest 

cytowany zdanie wcześniej szef sztabu d-cy Flotylli.
52 Kpt. mar. Andrzej Marzecki (1905-1940) był we wrześniu 1939 r. dowódcą monitora 

ORP „Horodyszcze”, a także - po samozatopieniu jednostki - dowódcą kompanii w batalionie 
dowodzonym przez kmdr. por. H. Eibla. Dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w Kozielsko 
i zamordowany w Katyniu (zwłok nie zidentyfikowano).

53 Dopisek.
inna nazwa trałowców.

55 Ostatnie trzy słowa - dopisek.
56 Kpt. mar. Narcyz Małuszyński (1902-1940) był we wrześniu 1939 r. dowódcą Oddziału 

Minowo-Gazowego Flotylli Rzecznej. 20 września wysadził most na Pinie. Po okresie niewoli 
sowieckiej, zamordowany w Katyniu.

57 Kpt. art. Jerzy Marx (1896-?) by! we wrześniu 1939 r. dowódcą Oddziału Kanonierek Flotylli 
Rzecznej. Po wojnie służył w kraju, w stopniu kmdr, ppor., jako szef Służby Uzbrojenia 
Głównego Portu MW.
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Po otrzymaniu wiadomości, że w Pińsku już żadnych oddziałów nie ma, 
poleciłem zniszczenie kanonierek i trawlerów. Około godz. 18-tej usłyszałem 
silne detonacje pochodzące z wysadzenia mostu w Pińsku, w momencie gdy już 
czołgi bolszewickie były na moście; jeden pozostał z tej strony. Oddział (załogi) 
kanonierek - dołączył do baonu 84 p[ułku] p[iechoty], który pełnił funkcję 
straży tylnej wycofujących się oddziałów.

21.IX. zameldowałem się u d-cy Flotylli.
23.IX. w miejscowości] Nujno Baony Flotylli były silnie kilkakrotnie 

bombardowane i ostrzeliwane z C.K.M. [ciężkich karabinów maszynowych] 
przez lotników sowieckich. 1 podof[icer] i 1 mar[ynarz] zabity, 1 oficer - 
ciężko ranny, kilkunastu podoficerów i mar[ynarzy] ciężej lub lżej rannych.

Ciężko ranni zostali odwiezieni do Kowla, a lżej ranni do Kamienia 
Koszyrskiego.

Baon, który w dniu 19.IX. zdałem kpt. Bończakowi połączył się z oddziałem 
K.O.P.u - dalszego jego przebiegu [tj. dalszych losów - TK] nie znam. Według 
pogłosek wraz z oddziałem K.O.P.-u dostał się do niewoli bolszewickiej.

Dnia...58 IX. we Włodawie nastąpiła reorganizacja; dokładniejszych 
danych nie pamiętam - tu odłączyłem się wraz z kolumną kdr. [kmdr.] 
Morgensterna od baonu Flotylli.

H. Eibel [odręczny podpis]

Kierownik Biura Historycznego w/m [w miejscu] 
Powyższe przesyłam celem ewentualnego wykorzystania 

H. Eibel [odręczny podpis] 16.VII.[ 19]41 r.

otrzymałem dla B[iura] Historycznego dn. 21.VIII.[19]41 r. 
J. Boreyko59 [odręczny podpis]

58 Tak w oryginale. Zapewne kmdr por. Eibel nie pamiętał daty dziennej.
59 Józef Boreyko (1896-1950). Jako kmdr ppor. był w latach 1940-1943 kierownikiem Biura 

Historycznego Marynarki Wojennej. Od września 1943 roku - komendant Centrum Wyszkolenia 
Specjalistów Floty. 3 maja 1944 r. awans na kmdr. por. Po wojnie wyjechał do Argentyny. 
Zmarł w Buenos Aires.
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Jerzy ŁUBKOWSKI

DZIEJE ORP „BURZA” OD KOŃCA WOJNY 
DO OSTATNIEGO DNIA SŁUŻBY W POLSKIEJ 

MARYNARCE WOJENNEJ

W maju 1944 roku, po wielu miesiącach ciężkiej służby na Atlantyku 
ORP „Burza”, ze względu na bardzo zły stan techniczny, został 

postawiony do pierwszej rezerwy, a następnie skierowany do stoczni na remont. 
Ze składu załogi odwołani zostali dowódca - kmdr ppor. Franciszek Pitułko 
oraz wielu innych oficerów, podoficerów i marynarzy. Szef Kierownictwa MW 
zdecydował bowiem, że zasłużony niszczyciel nie powróci już nigdy do służby 
liniowej, lecz zostanie okrętem szkoleniowym, a jego miejscem postoju będzie 
baza West Hartlepool (Newcastle). Na mocy tej decyzji na pokładach „Burzy” 
wiedzę rozpoczęły nabywać nowe pokolenia polskich marynarzy, które szły na 
uzupełnienia załóg okrętów pozostających w linii.

Ostatnie lata na obczyźnie
Zakończenie wojny 8 maja 1945 roku nie przerwało działalności szkoleniowej 

prowadzonej na ORP „Burza”. Kontynuowano ją aż do 15 stycznia 1946 roku. 
Kiedy i ta funkcja „Burzy” stała się zbędna, Kierownictwo MW nadało jej 
status okrętu-bazy dla pozostających pod polskim dowództwem okrętów 
podwodnych tj. „Sokoła”, „Dzika” i sfatygowanego wojną, tak jak „Burza” - 
„Wilka”. Z tego powodu niszczyciel został skierowany do Harwich, a na jego 
dowódcę wyznaczono kpt. mar. Konrada Sawicz-Korsaka. Funkcję tę przejął on 
już 17 grudnia 1945 roku od kmdr. ppor. L. Szmidta po zaledwie dwóch miesiącach 
jego „rządów”, kiedy to przejął je 15 września od por. mar. J. Erlicha1.

28 lutego 1946 roku do portu przeznaczenia polskiego weterana 
przeholował HMT „Mediator”. Tutaj zacumowano go na beczkach, a do jego 
burty dobiły okręty podwodne. W jakiś czas potem za rufą „Burzy” stanęły 
dodatkowo trzy polskie niszczyciele: „Piorun”, „Ślązak” i „Krakowiak”.

1 S. M. Piaskowski, Kroniki..., s. 152.
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W wyniku przemian politycznych, jakie dokonały się po drugiej wojnie 
światowej w Europie i uznania przez aliantów rządu lubelskiego w Polsce, 
na Zachodzie zarządzona została likwidacja Polskiej Marynarki Wojennej. 
Na skutek tego 28 września 1946 roku na „Burzy” opuszczono banderę, a załoga 
została wyokrętowana i skierowana do obozów repatriacyjnych. Kończyły się 
więc ostatecznie wojenne lata służby najstarszego polskiego niszczyciela.

W latach drugiej wojny światowej ORP „Burza” operował na wielu 
akwenach świata obejmujących wody europejskie, afrykańskie i północno- 
-amerykańskie. Przebył łącznie 98000 mil morskich, uczestniczył w 45 patrolach, 
19 konwojach oceanicznych i 25 konwojach przybrzeżnych.

W wyniku przeprowadzonych akcji bojowych przez „Burzę” i stoczonych 
walk z wrogiem uznano jej na pewno zniszczenie jednego okrętu podwodnego 
i drugiego prawdopodobnie oraz uszkodzenie dwóch innych. W walce z samolotami 
na konto niszczyciela zaliczono zestrzelenie dwóch samolotów na pewno 
i dwóch prawdopodobnie.

Na morzu „Burza” spędziła podczas wojny 40 miesięcy, a 23 na remontach 
w stoczni. Biorąc pod uwagę jej przysparzający ciągłych kłopotów stan 
techniczny oraz nieszczęśliwe awarie i uszkodzenia w walce, było to i tak 
bardzo intensywne eksploatowanie wysłużonego okrętu.

Po opuszczeniu bandery na ORP „Burza” załoga zeszła na ląd, dzieląc los 
polskich żołnierzy i marynarzy przebywających w Wielkiej Brytanii. Jej członkowie 
zostali umieszczeni, wraz z załogami innymi polskich okrętów, w obozach dla 
repatriantów w Devonport, Okehampton, Hursley, Polkeemmet i Ivybridge. 
Tymczasem przedstawiciel rządu polskiego w Warszawie, attache morski 
w Londynie kmdr Jerzy Kłossowski, rozpoczął starania dotyczące powrotu 
do kraju okrętów, które w wyniku działań podjętych w przededniu wojny oraz 
po jej wybuchu, znalazły się na terenie Wielkiej Brytanii. Miał on w tym 
zakresie istotne doświadczenie, gdyż był jednym z głównych negocjatorów, 
którzy ustalili warunki powrotu do Polski okrętów podwodnych, statku 
szkolnego „Dar Pomorza” oraz kutra „Batory”, internowanych w czasie wojny 
w Szwecji.

Niestety, sprawa podobnych negocjacji z rządem angielskim była 
zdecydowanie trudniejsza. Po pierwsze: w Londynie w dalszym ciągu znajdowała 
się siedziba emigracyjnego rządu polskiego, któremu co prawda władze 
brytyjskie cofnęły oficjalnie uznanie na rzecz rządu warszawskiego, to jednak 
nie zamierzały wycofać mu poparcia nieoficjalnego i w związku z tym nie były 
całkowicie głuche na jego protesty odnośnie przekazania okrętów do Polski. 
Po drugie: sama sytuacja w polskiej ambasadzie w Londynie była niekorzystna, 
gdyż ścierały się w niej przedwojenne poglądy i tradycje dyplomatyczne 
reprezentowane przez ambasadora Strasburgera i kmdr Kłossowskiego, z nową 
ideologią i chęcią dominowania nad działaniami dyplomatów, przejawianymi 
przez attache wojskowego ppłk. Józefa Kuropieskę i jego współpracowników. 
Stąd, mimo że kmdr. J. Kłossowski posiadał specjalne pełnomocnictwa z Warszawy, 
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przyznające mu samodzielność w sprawach organizacyjno-merytorycznych, 
ppłk. J. Kuropieska nie chciał ich uznać i robił wszystko, aby pozbawić attache 
morskiego inicjatywy2.

Kmdr Jerzy Kłossowski, zaraz po przybyciu do Londynu, zgłosił chęć 
spotkania się z przedstawicielem Admiralicji Brytyjskiej, w celu omówienia 
interesujących go spraw. Na przyjęcie czekał ponad dwa miesiące i podczas 
krótkiej wymiany zdań z szefem sztabu uzyskał jedynie zapewnienie, że 
rozważona zostanie sprawa zwrotu wyłącznie okrętów stanowiących własność 
państwa polskiego jeszcze sprzed wojny, tj. „Burzy”, „Błyskawicy”, „Wilka” 
i „Iskry”. Z kolei od kilku polskich oficerów i podoficerów kmdr J. Kłossowski 
uzyskał informacje na temat stanu technicznego tych okrętów. Wynikało z nich, 
że w szczególnie złej kondycji jest ORP „Burza”, który stoi na „cmentarzysku 
okrętów” w Harwich i ma mocno pordzewiały kadłub oraz zużyte mechanizmy3.

Pragnąc zweryfikować te informacje kmdr J. Kłossowski wraz ze swoim 
zastępcą kpt. mar. Zbigniewem Kowalskim osobiście udali się do Harwich. 
Niestety, straż portowa nie wpuściła ich na nabrzeże, przy którym stała „Burza” 
i obydwaj oficerowie mogli obejrzeć okręt jedynie przez lornetkę z odległości 
około 100 m. Na podstawie tej wizji lokalnej attache morski złożył meldunek 
do Warszawy, w którym wyraził pogląd, iż zniszczonego okrętu nie warto 
sprowadzać do kraju ze względu na jego małą wartość i wysokie koszty takiej 
operacji. Zdecydowanie korzystniej będzie sprzedać go na złom4.

Tymczasem polsko-brytyjskie rozmowy dotyczące powrotu do kraju 
okrętów, które w 1939 r. znalazły się w Wielkiej Brytanii, uwieńczone zostały 
wreszcie sukcesem w grudniu 1946 roku. Ich efektem było porozumienie, 
w którym władze angielskie zgodziły się na przysłanie do Londynu Polskiej 
Misji Morskiej, która na miejscu będzie mogła ustalić szczegóły odbioru 
„Burzy” i innych okrętów przebywających w Wielkiej Brytanii5.

W lutym 1947 roku Naczelny Dowódca Ludowego Wojska Polskiego 
marszałek Michał Rola Żymierski powołał członków Polskiej Misji Morskiej 
w składzie: przewodniczący - kmdr por. Stefan de Walden; członkowie: 
kmdr ppor. Bohdan Wielowiejski, kmdr ppor. Tadeusz Konarski, kpt. mar. Bolesław 
Zalewski, kpt. mar. Wincenty Zawiasa i chor. mar. Jan Lewicki6. 12 marca 
odbyła się pierwsza konferencja członków Misji z przedstawicielami Admiralicji 
Brytyjskiej, w czasie której omówiono czynności dotyczące sprawdzenia stanu 
technicznego okrętów będących przedmiotem starań rządu polskiego, a także 

2 J. Kłossowski, Odrodzenie Mar. Woj. Po II wojnie światowej. Odbiór internowanych w Szwecji 
okrętów podwodnych. Działalność Attache Morskiego w Londynie, Akta Muzeum MW, teczka 
nr 125, s. 5-6.

3 Tamże, s. 19.
4 Tamże, s. 30-31.
5 R.Witkowski, Starania o powrót do kraju ORP „Błyskawica" w działalności Misji Marynarki 

Wojennej w Londynie, Przegląd Morski 1962, nr 9, s. 74-78.
6 W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica", Gdańsk 1979, s. 106-107.
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ustalono zasady pomocy władz angielskich w tym zakresie.
21 marca Misja udała się do Rosyth, gdzie dokonała przeglądu technicznego 

„Błyskawicy”. W toku oględzin stwierdzono, że stan techniczny okrętu jest na 
tyle dobry, że wystarczy 2-4 tygodnie, by przygotować go do samodzielnego 
powrotu do Polski. Z kolei w Londynie przeprowadzono dalsze rozmowy 
z Brytyjczykami.

Podczas spotkania 27 marca, oprócz problemów techniczno-organizacyjnych, 
Misja postawiła kwestię rekrutacji załóg (w tej fazie rozmów strona polska stała 
na stanowisku jednoczesnego powrotu „Błyskawicy”, „Burzy” i „Wilka”) 
z marynarzy znajdujących się w obozach repatriacyjnych.. Rozstrzygnięcie tego 
problemu Anglicy, tłumacząc się trudnościami, odwlekali aż do drugiej połowy 
maja 1947 roku. Jednocześnie nalegali na Misję, aby ta jak najszybciej przejęła 
okręty. Rząd brytyjski chciał bowiem w ten sposób nakłonić stronę polską 
do zrezygnowania ze zorganizowania załóg spośród polskich marynarzy 
oczekujących na repatriację.

Podczas trzeciego spotkania członków Misji z przedstawicielami Admiralicji 
Brytyjskiej, które odbyło się 17 kwietnia 1947 roku, ustalono szczegółowy 
program odbioru polskich okrętów. Program, oprócz postulatów techniczno- 
-organizacyjnych, zawierał również propozycje dotyczące zorganizowania 
załóg spośród marynarzy-repatriantów i w związku z nimi postulował, aby 
władze angielskie zgodziły się na wjazd Misji do obozów, gdzie przebywali 
polscy marynarze. Anglicy wyrazili zgodę na to, lecz tylko w odniesieniu 
do obozu w Hursley. Jednocześnie zastrzegli, że może to dotyczyć wyłącznie 
zorganizowania minimalnych załóg dla „Błyskawicy” i „Burzy”.

22 maja przedstawiciele Misji przybyli do obozu w Hursley, gdzie na 
zbiórce zapoznano marynarzy z warunkami zaangażowania ich na czas 
przejścia morzem oraz udzielono wyjaśnień na temat sytuacji politycznej 
w Polsce, jak również możliwości uzyskania pracy po powrocie do Polski. 
Na podstawie osobistych zgłoszeń oficerów, podoficerów i marynarzy 
sporządzono wykazy załóg, które jeszcze w tym samym dniu kmdr por. Stefan 
de Walden wręczył przedstawicielom Admiralicji. Strona angielska wyraziła 
zgodę na te propozycje. Na spotkaniu ustalono ponadto, że w pierwszej 
kolejności udadzą się do Rosyth marynarze wyznaczeni na szefów działów 
okrętowych, natomiast reszta członków nowo formowanych załóg miała 
przybyć na okręty odpowiednio później.

Z kolei dwaj członkowie Misji, kmdr ppor. Bohdan Wielowiejski i kpt. 
mar. Wincenty Zawiasa, przeprowadzili przegląd okrętów, które miały 
powrócić do Polski. Niestety, na ich podstawie stwierdzono, że niszczyciel 
„Burza” oraz okręt podwodny „Wilk” nie są w stanie samodzielnie przejść do 
kraju7. W tej sytuacji kmdr por. Stefan de Walden zaproponował Admiralicji 
zamianę obydwu okrętów na również wycofane ze służby, ale będące 

7 Tamże, s. 109-110 i J. Pertek, ORP „Burza"..., s. 172.
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w znacznie lepszym stanie technicznym niszczyciele eskortowe „Krakowiak” 
i „Ślązak”. Swój wniosek były dowódca ORP „Wicher” uzasadnił tym, iż taka 
zamiana mogłaby zrekompensować Polsce straty poniesione w walkach 
na Zachodzie, a jednocześnie przynieść Royal Navy większe korzyści 
z wyzłomowania „Burzy” i „Wilka”, niż dwóch znacznie mniejszych niszczycieli 
klasy Hunt.

Odpowiedź Admiralicji Brytyjskiej była jednak odmowna, stwierdzająca, 
że wcześniej zawarta umowa nie przewidywała takich rekompensat, a straty 
poniesione przez Polskę były jej wkładem we wspólne zwycięstwo. W tej 
sytuacji Misja zaprzestała dalszych starań o angielską pomoc, odkładając 
sprawę powrotu „Burzy” i „Wilka” na później.

Starania o powrót starego niszczyciela i równie sfatygowanego okrętu 
podwodnego rząd polski wznowił w 1951 roku. Do Wielkiej Brytanii wysłany 
został największy ówczesny holownik Polskiego Ratownictwa Okrętowego 
„Swarożyc”, który w lipcu powrócił do Gdyni z „Burzą” na holu.

Służba liniowa w powojennej Polsce
Po przeholowaniu „Burzy” z Wielkiej Brytanii do Gdyni dowódca Marynarki 

Wojennej powołał komisję do zbadania stanu technicznego okrętu. Nie bez 
znaczenia był fakt, że w jej składzie znalazł się kmdr por. Ludwik Szmidt, były 
I oficer mechanik na „Burzy” oraz kpt. mar. Zbigniew Homung, dawny II oficer 
mechanik na bliźniaczym „Wichrze”. Po zakończeniu przeglądu sformułowano 
bowiem następujące wnioski:

1. Komisja uważa za celowe przeprowadzenie remontu kapitalnego 
i uruchomienie ORP „Burzy”.

2. Okręt może być wykorzystywany jako:
a) okręt przeciwlotniczy obrony wybrzeża,
b) dozorowiec do zwalczania okrętów podwodnych.

3. Komisja stawia wniosek stworzenia ekipy roboczej, której celem będzie: 
a) konserwacja okrętu, 
b) zaznajomienie się z urządzeniami okrętu, 
c) pomoc i nadzór w okresie remontu kapitalnego .8

Opinia komisji przesądziła o losach starego weterana, który 1 kwietnia 
1952 roku skierowany został na remont kapitalny do Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni. W stoczni ORP „Burza” poddany został nie tylko gruntownym 
naprawom, ale i znacznej przebudowie. W jej wyniku zlikwidowano trzeci komin 
okrętu, łącząc go w jeden ze środkowym. Całkowicie wymieniono uzbrojenie 
artyleryjskie, gdyż w miejsce dział głównych i Jeża” zainstalowano cztery 
pojedyncze armaty typu B-34-U uniwersalne kal. 100 mm, a jako artylerię 
przeciwlotniczą zamontowano cztery podwójne działka typu W-ll-M kal. 37 mm, 

8 J. Pertek, ORP „Burza”..., s. 173.
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z których dwa rozmieszczono po obu burtach na nadbudówce rufowej okrętu, 
a dwa na pomoście sygnałowym.

Zdwojona i pojedyncza armata 37 mm na podstawie morskiej przeznaczone 
były do zwalczania celów powietrznych i nawodnych na dystansach 3000-4000 m. 
Strzelały one amunicją scaloną z metalową łuską o masie 0,732 kg oraz 0,758 kg 
i prędkości początkowej 880 m/s. Podstawowe parametry działa to:

- kaliber: 37 mm,
- długość lufy z tłumikiem ognia: 2579 mm (69,7 kalibrów),
- długość lufy bez tłumika: 2510 mm,
- objętość komory zamka: 0,267 dm ,3
- ciężar lufy z powrotnikiem: 67 kg,
- żywotność lufy: 2000 strzałów,
- kąt podniesienia ujemny/dodatni: -157 +80°,
- prędkość naprowadzania pionowego luf pierwsza/druga: 6,6/12,647s,
- kąt poziomy: 360°,
- prędkość naprowadzania kąta poziomego pierwsza/druga: 8,7/16,77s,
- długość odrzutu normalna/maksymalna: 175/185 mm,
- odległość między lufami: 214 mm,
- minimalna wysokość linii ognia ponad poklad/platformę: 1362/910 mm,
- promień koła zakreślanego przez tłumik ognia/krawędź platformy: 

2323/1350 mm,
- masa części ruchomych działa: 2 x 167 kg,
- masa części stabilizowanej działa: 920 kg,
- masa osłony (tarczy): 500 kg,
- całkowita masa działa bez mechanizmu stabilizacji i zamocowania: 2260 kg,
- całkowita masa wieży: 3400 kg,
- szybkostrzelność z jednej lufy teoretyczna/praktyczna: 160-180/60-80 strz7min,
- zasięg maksymalny/skuteczny: 8400/4000 m,
- pułap maksymalny/skuteczny: 6300/3000 m.
Również w dziale broni podwodnej dokonano wymiany zrzutni bomb 

głębinowych oraz wyrzutni torpedowych, dostosowując ich typy do radzieckich 
torped i bomb typu BG-1.

Z ważniejszego wyposażenia dodatkowego „Burza” otrzymała nową 
stację hydrolokacyjną produkcji radzieckiej typu Tamir 5N oraz radar nawigacyjny 
typu Neptun. Między kominami ustawiono dwie łodzie: na lewej burcie 
motorówkę dowódcy, na prawej sześciowiosłową szalupę ratunkową. Ponadto 
okręt wyposażono w 10 pneumatycznych tratew ratunkowych.
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Tabela 1

Charakterystyka armaty morskiej kal. 100 mm typu B-34-U9

Lp. Parametr działa Wartość parametru
1 - liczba luf - 1 (pojedyncza)
2 - długość lufy - 67 kalibrów
3 - kaliber - 100 mm
4 - kąt podniesienia luf w pionie --10° do +85°
5 - szybkostrzelność teoretyczna/praktyczna -16-18/12 strzałów/min.
6 - zasięg do celów nawodnych/powietrznych - 20350 m
7 - masa wieży artyleryjskiej - 12,5 t

Remont ORP „Burza” trwał ponad trzy lata. Po jego zakończeniu i pomyślnie 
przeprowadzonych próbach odbiorczych 3 kwietnia 1954 roku minister obrony 
narodowej wydał rozkaz o wcieleniu zmodernizowanego niszczyciela do Marynarki 
Wojennej PRL z numerem taktycznym N-52. Jednocześnie, tym samym rozkazem 
„Burzy” została nadana druga ranga, co oznaczało, że dowódca okrętu ma 
uprawnienia równe dowódcy batalionu.

Do pierwszego publicznego występu ORP „Burza” doszło w czerwcu 
1955 roku podczas obchodów Dni Morza. W Gdyni w paradzie morskiej 
zaprezentował się zespół okrętów na czele z ORP „Błyskawica”, a równolegle 
w Szczecinie przy Wałach Chrobrego stanął drugi zespół okrętów, któremu 
przewodziła odmłodzona „Burza”.

Z kolei na początku lipcu 1955 roku, kiedy do Gdyni przybył z pierwszą 
powojenną wizytą krążownik Royal Navy HMS „Glasgow”, „Burzy” zostało 
powierzone inne zadanie tj. rola okrętu asystującego podczas wejścia i wyjścia 
z portu brytyjskiej jednostki. W jakiś czas potem prasa polska podała, że rząd 
PRL zgłosił gotowość do rewizytowania Królewskiej Marynarki Wojennej 
Wielkiej Brytanii przez dwa niszczyciele, które brały udział w drugiej wojnie 
światowej.

W dwa miesiące potem „Burza” i „Błyskawica” udały się z rewizytą 
do Wielkiej Brytanii. Obydwa niszczyciele wpłynęły do portu Portsmouth i po 
oddaniu salutu honorowego dla dowódcy bazy, admirała floty George’a 
Creasy’ego, zacumowały przy South Railway Jetty. Ich trzydniowy pobyt 
w porcie, w którym obydwa okręty były dobrze znane jeszcze z czasów wojny, 
miał dodatkowy posmak, gdyż głównodowodzący adm. Sir G. Creasy jesienią 
1939 roku był dowódcą Pierwszej Flotylli Niszczycieli, do której przydzielone 
zostały wtedy polskie okręty. Natomiast z całego składu jego starej jednostki 
wojenne zmagania przetrwały w zasadzie tylko „Burza” i „Błyskawica”, 
co szczególnie motywowało angielskiego dowódcę do kurtuazji wobec Polaków.

9 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola iv obronie wybrzeża iv latach 1949-1956, 
praca doktorska. Warszawa 1979, s. 144-157.
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Pierwsza powojenna wizyta polskich okrętów w Wielkiej Brytanii 
przebiegała zatem w bardzo serdecznej atmosferze. Polscy marynarze goszczeni 
byli w wielu miejscach, a na koniec pobytu rozegrali mecz piłki nożnej 
z reprezentacją załóg brytyjskich okrętów, który wygrali stosunkiem bramek aż 
6:1. W trzecim dniu pobytu, po wizytach złożonych u dowódcy bazy, władz 
miasta i w Londynie, dowódca polskiego zespołu kmdr por. Ludwik Janczyszyn 
wydał na pokładzie ORP „Błyskawica” przyjęcie, na które przybyli liczni 
goście, a wśród nich władze miasta Cowes oraz stoczniowcy ze stoczni 
J. Samuel White and Co, którzy okazywali szczególną serdeczność Polakom 
ze względu na rodowód niszczyciela10.

Polski zespół opuścił gościnną bazę w Portsmouth 11 września 1955 roku 
i dwa dni potem zawinął do portu wojennego na Oksywiu, gdzie zakończył się 
pierwszy i niestety jednocześnie ostatni rejs zagraniczny w powojennej historii 
najstarszego polskiego okrętu, jakim była „Burza”.

Przez kilka kolejnych lat ORP „Burza” wykorzystywany był przede 
wszystkim do szkolenia marynarzy, zwłaszcza w zakresie zdobywania umiejętności 
artyleryjskich. Przerywnikiem dla załogi były doroczne obchody Świętą Morza, 
w których okręt brał udział na podobnych zasadach, jak w 1955 roku.

„Burza” w roli muzeum
Przywrócenie w latach 1952-1955 zdolności bojowych „Burzy”, choć 

dokonane wielkim nakładem środków finansowych, nie mogło jednak zmienić 
faktów oczywistych: niszczyciel był wyeksploatowany do granic możliwości 
i angażowanie się w jego dalszą eksploatację na morzu jako okrętu w linii 
mogłoby wkrótce zacząć przypominać „pyrrusowe zwycięstwo”, albo - co 
gorsze - zagrozić bezpieczeństwu załogi. Z tego też względu Dowództwo 
Marynarki Wojennej PRL musiało jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych 
podjąć decyzję, co do dalszych losów niszczyciela.

W chwili obecnej trudno jest ustalić kto pierwszy był autorem pomysłu 
przebudowy „Burzy” na okręt-muzeum, gdyż idea ta z miejsca trafiła 
na podatny grunt i natychmiast znalazła swoich zwolenników, zarówno 
w środowisku wojskowym, jak i cywilnym. Projektu tego nie były w stanie 
zahamować ani trudne do określenia jego koszty, ani niechęć wielu urzędników 
państwowych do zbyt głośnego gloryfikowania dokonań polskiego żołnierza 
w walkach na Zachodzie.

2 grudnia 1959 roku w Dowództwie Marynarki Wojennej odbyła się 
konferencja poświęcona ocenie pomysłu przekształcenia „Burzy” na okręt 
muzeum. Obok wojskowych, udział wzięli w niej przedstawiciele władz 
wojewódzkich i miejskich, działacze organizacji społecznych, reprezentanci 
wybrzeżowych zakładów pracy i palcówek naukowych oraz dziennikarze prasy 

10 Stocznia Samuela White’a zbudowała w latach 1935-1937 dwa niszczyciela dla Polskiej 
Marynarki Wojennej. Były to ORP „Grom” i ORP „Błyskawica” - (przyp. aut.).
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i radia. Wszyscy opowiedzieli się zgodnie, że idea utworzenie muzeum na 
pokładzie zasłużonego okrętu jest inicjatywą zasługującą na pełne poparcie i jak 
najszybszą realizację.

To o czym mówili uczestnicy tej historycznej konferencji skonkretyzował 
w kilka lat potem Jerzy Pertek pisząc:

Idea przyświecająca założycielom tego rodzaju obiektów i równocześnie 
ekspozycji muzealnych jest jak najbardziej słuszna i chyba nie potrzeba 
uzasadniać jej celowości. Okręt-muzeum stanowi dla zwiedzających, niezależnie 
od waloru namacalnego, niejako autentyzmu, którego nie zastąpią żadne 
modele, zdjęcia czy plansze, także ogromną atrakcję (szczególnie dla młodszej 
publiczności) i satysfakcję, jaką daje możliwość obejrzenia z bliska okrętu 
wojennego danej epoki i nie tylko obejrzenia, ale i pobytu na nim, wejścia na 
pomost nawigacyjny lub zejścia do pomieszczeń pod pokładem. Dlatego też dla 
wielu miłośników morza, ludzi interesujących się marynarką, zwłaszcza zaś dla 
młodzieży, zwiedzanie okrętu-muzeum jest niezapomnianym przeżyciem11.

Pomysł przebudowania „Burzy” na jednostkę muzealną ostatecznie został 
zaakceptowany przez ministra Obrony Narodowej, który 24 lutego 1960 roku 
rozkazał skreślić „Burzę” z listy jednostek bojowych floty i rozpocząć jej 
przebudowę na jednostkę muzealną. Jednocześnie przyznał jej 23-osobowy etat 
załogi, składający się z 2 oficerów, 3 podoficerów i 18 marynarzy-specjalistów 
ze służby czynnej. Ministerstwo Obrony przyjęło na siebie także świadczenia 
finansowe na rzecz okrętu-muzeum, które w roku 1961 miały się zamknąć 
kwotą 460.000 zł, a w latach następnych kształtować się na poziomie 100.000 zł 
rocznie11 12. Te ostatnie to były głównie wydatki przewidywane na utrzymanie 
etatowej załogi „Burzy”, której nowym dowódcą został kpt. mar. Leopold 
Tomczyk13. W kilka lat potem okazało się jednak, że eksploatacja okrętu- 
-muzeum jest znacznie kosztowniejsza, niż to zakładano na początku.

11 J. Pertek, ORP „Burza"..., s. 180.
12 Akta Muzeum MW, Materiały na konferencję w sprawie wykorzystania ORP „Burza" 

do celów muzealnych, s. 4.
13 Kpt. mar. L. Tomczyk we wrześniu 1939 r. był członkiem załogi ORP „Wicher”, a na stanowisko 

dowódcy przeszedł ze stanowiska zastępcy dowódcy niszczyciela - tamże s. 4.
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Tabela 2
Przykładowe koszty utrzymania ORP „Burza” 

w roli okrętu-muzeum w latach 1969-197014

Lp. Rodzaje kosztów Koszty w 1969 r. 
(zł)

Koszty w 1970 r. 
(zł)

1 - utrzymanie załogi
- ogrzewanie okrętu
- remont doraźny
- paliwo i oleje
- energia elektryczna
- woda
- materiały trwałe i jednorazowego użytku
- dokowanie okrętu
- kasjer

727000 
103950 
64995 
10000 
97097
1452 

68507
11887615 

7100

727000 
105000 
70000 
10000 
90000
2000 

60000

7100
2 Razem: 1198977 1071100

Na miejsce stałego postoju przyszłego okrętu-muzeum wybrano basen 
nr 1 w porcie gdyńskim uznając, że Skwer Kościuszki i jego Nabrzeże Pomorskie 
jest najdogodniejszym miejscem dla przybywających do Gdyni wycieczek, 
turystów i wczasowiczów. Przed udostępnieniem dla zwiedzających, „Burza” 
została skierowana do stoczni, w celu dokonania stosownej adaptacji i remontu. 
W czasie jego trwania niszczyciel przystosowany został do wykonywania 
nowych zadań. Dziobowe pomieszczenia podoficerskie i marynarskie przeznaczono 
na urządzenie ekspozycji wystawowej, a pozostałe przygotowano do zaprezentowania 
w ich rzeczywistym kształcie, ale z takimi udogodnieniami, aby mogły je 
zwiedzać osoby nie wprawione do poruszania się po okręcie.

31 maja 1960 roku „Burza” oficjalnie została przemianowana na okręt- 
-muzeum, a 6 czerwca przeholowano ją do basenu nr 1. W oparciu o stanowisko 
Społecznego Komitetu Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Burza”, który powstał pod 
koniec 1959 roku, uznano, że niszczyciel będzie dostępny dla zwiedzających od 
1 maja do 12 października16, a dochody płynące z biletów będą przeznaczane na 
wsparcie kosztów utrzymania jednostki.

W pierwszym roku funkcjonowania „Burzy” jako muzeum zwiedziło ją 
blisko 200000 osób. Frekwencja przekroczyła więc najśmielsze oczekiwania. 
Podobnie było w roku następnym 1961 (230000 zwiedzających), w którym 
okręt przez 10 dni był eksponowany także przy molo w Sopocie17. Wielkie 
zainteresowanie wśród zwiedzających budził przede wszystkim sam, owiany 

14 Akta Muzeum MW, Sprawozdanie z działalności OM „Burza" za rok 1969, s. 7.
15 Klasyczny system konserwacji kadłuba zakładał, że okręt powinien być dokowany co 2-3 lata 

(przyp. aut.).
16 W 1960 roku na dzień otwarcia „Burzy” dla zwiedzających wyjątkowo wybrano 26 czerwca 

tj. Dzień Marynarki Wojennej, (przyp. aut.).
17 J. Pertek, ORP „Burza"..., s. 186.
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wojenną sławą weteran, ale nie mniej interesowała ich także część wystawowa, 
której nadano tytuł „1000 lat na morzu. Z dziejów floty polskiej”.

Przez następne lata liczba zwiedzających „Burzę” każdego roku znacznie 
przekraczała 200 tysięcy osób, spośród których zdecydowana większość odwiedzała 
ją w szczycie sezonu urlopowego tj. w lipcu i sierpniu.

W 1965 roku dowództwo Marynarki Wojennej zdecydowało się na 
przebazowanie ORP „Burza”, prawie na cały sezon, do Szczecina, a następnie 
do Świnoujścia18. I tutaj okręt muzeum cieszył się niemniejszą popularnością 
niż w Gdyni. Rekordowa liczba zwiedzających odnotowana została 22 lipca 
1965 roku, kiedy to przez pokłady „Burzy” przewinęło się ponad 6 tys. osób19.

W 1972 roku ORP „Burza”, po krótszym niż zwykle sezonie, który trwał 
do 1 października, skierowany został na ostatnią w swojej historii konserwację 
podwodnej części kadłuba. Przeprowadziła ją Stocznia Remontowa w Gdańsku20. 
W następnym roku „Burza” stanęła na „starym” miejscu. Do końca września 
zwiedziło ją ponad 302000 osób21. Był to rekord sezonu, którego do dnia 
dzisiejszego nie pobiła nawet następczyni „Burzy” - „Błyskawica”.

Rok 1974 miał być ostatnim, w którym „Burza” wystąpiła w roli nawodnego 
muzeum. Jej stan techniczny był już na tyle zły, że w Dowództwie Marynarki 
Wojennej zdecydowano się na kasację okrętu zwłaszcza, że istniała możliwość 
zastąpienia „Burzy” młodszą „Błyskawicą”. Konieczność jednakże bardzo 
poważnej przebudowy niszczyciela zbudowanego w latach 1935-1937 w Stoczni 
Samuela White’a z Cowes w Wielkiej Brytanii spowodowała, że jeszcze 
w 1975 roku funkcję okrętu-muzeum wykonywał ORP „Burza”. Szeroko o tym 
pisała krajowa prasa, a autorzy artykułów nie kryli swego zadowolenia z tego 
faktu. W styczniu 1975 „Głos Wybrzeża”, a za nim pozostałe dzienniki i czasopisma 
wybrzeża podawały:
...Dowództwo Marynarki Wojennej ponownie powołało komisję ekspertów, która 
zbadała stan techniczny jednostki. Po szczegółowych oględzinach kadłuba 
wyrażono opinię, że po uprzednim wykonaniu wielu istotnych dodatkowych prac 
konserwacyjnych istnieje możliwość przedłużenia eksploatacji okrętu.
Na podstawie tego orzeczenia Dowództwo Marynarki Wojennej powzięło 
decyzję o przeprowadzeniu nadzwyczajnego remontu. Zapewni on pełne 
bezpieczeństwo zwiedzających, którym od 1 maja br. jednostka zostanie 
ponownie udostępniona22.

Ostatni 16 sezon najstarszego wtedy okrętu polskiej Marynarki Wojennej, 
w roli muzeum był równie udany, jak wszystkie poprzednie. Następnego roku 
w miejscu „Burzy” stanęła już jednak „Błyskawica”. Tym samym oznaczało to, 

18 Czy „Burza" na stałe pozostanie w Szczecinie?, Kurier Szczeciński nr 206 z 3-4.09.1965 r.
19 Ogółem frekwencja w Szczecinie wyniosła ponad 155 tys. osób. Tamże.
20 Ostatni dzień zwiedzania „Burzy", Głos Wybrzeża nr 232 z 29.09.1972 r.
21 300 tys. turystów zwiedziło OM „Burza" w bieżącym sezonie, Żołnierz Wolności nr 227 

z 25.09.1973 r.
22 A jednak „Burza" nadał okrętem-muzeum, Głos Wybrzeża nr 13 z 16.01.1975 r.
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że historia jednego z najsłynniejszych polskich niszczycieli dobiegła końca. 
Nieodwołalnie został on przeznaczony do pocięcia na złom.

Tabela 3

Frekwencja zwiedzających na ORP „Burza” 
w latach 1960-197523

Rok Liczba zwiedzających

1960 173939

1961 229907

1962 269930

1963 220470

1964 227256

1965 193182

1966 225337

1967 213358

1968 235286

1969 224251

1970 199225

1971 224315

1972 256413

1973 328255

1974 246920

1975 253099

Razem: 3721143

23 Frekwencja zwiedzających Muzeum Marynarki Wojennej w latach 1953-2003, Akta Muzeum MW, 
sygn. 319 A.
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BUDOWNICTWO W MARYNARCE WOJENNEJ 
W LATACH 1945-1989

Część II

Budownictwo morskie

Po wyzwoleniu Gdyni skromne środki finansowe Głównego Portu MW 
pozwoliły jedynie na całkowite rozminowanie, oczyszczenie 

i przygotowanie do eksploatacji oksywskiego portu wojennego. Naprawiono 
nabrzeża i falochrony o długości 6 tys. m, wykonano drewniane odbojnice oraz 
uruchomiono oświetlenie nabrzeży i światła nawigacyjne u wejścia do portu, 
aby umożliwić odpowiednie bazowanie okrętów i pomocniczych jednostek 
pływających. W 1947 r. koszty jego działalności wynosiły niemal 40% budżetu 
całej Marynarki Wojennej1.

W latach 1950-1952 Szefostwo Inżynierii MW (SI MW), przy współpracy 
z Szefostwem Tyłów MW i z poszczególnymi bazami morskimi, własnymi siłami 
odbudowywało i remontowało nabrzeża, mola, dalby, pomosty i inne urządzenia 
hydrotechniczne w portach i przystaniach w: Świnoujściu, Karsiborze, Kamieniu 
Pomorskim, Dziwnowie, Kołobrzegu, Gdyni i Helu. Wyremontowano także pomosty 
do torpedowni w Gdyni i Babich Dołach. Łączna wartość prac wyniosła 
23,3 min złotych1 2.

Stan urządzeń energetycznych w bazach MW był nie wystarczający. 
W Bazie Głównej w Gdyni-Oksywiu ich stan techniczny oceniono na dostateczny. 
Dopiero rozpoczynano prace budowlane. Stację demagnetyzacji dla małych 
okrętów prowizorycznie umieszczono na barce desantowej z 1920 r. Morski kabel 
zasilający Hel był uszkodzony. W drugiej, co do wielkości, bazie w Świnoujściu 
nabrzeża i mola nie posiadały żadnych urządzeń elektrycznych i własnych 
źródeł zasilania. Bazę podłączono do sieci miejskiej, którą z kolei zasilano 

1 Archiwum Marynarki Wojennej (AMW), sygn. 2/49/8, „Preliminarz budżetowy Oddziału 
Okrętów Pomocniczych i Przystani na 1947 r.”, k. 551-558.

2 AMW, sygn. 1013/55/96, „Sprawozdanie dowódcy MW z realizacji budownictwa morskiego 
w latach 1950-1952 z 2.3.1953 r.”, k. 39-42.
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wysokim napięciem z terytorium NRD. Pozostałe porty wojenne również 
bazowały na sieci miejskiej i dopiero budowano w nich niezależne źródła 
zasilania z urządzeniami rozdzielczymi. Przykładowo, w porcie helskim 
należało zbudować m.in. siłownie do ładowania akumulatorów okrętów 
podwodnych i stacje transformatorowe, a w porcie w Dziwnowie - na dwóch 
molach dla kutrów torpedowych i okrętów desantowych - sieci zasilania 
w energię elektryczną, parę, czystą wodę i sprężone powietrze^.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
ROBOT PORTOWYCH mag. WOJ.

Zał. Nr. 4

PSZEDSiąZ ftOSOT ; tZMMWCSME’ budów. I
"I ŚNŻYNiEfl 1

IwZNAj/sKiE
Iz £CHOCZ

GCAN5K<£ I 
ZJEDNOCZ. I

Rys. 1. Schemat organizacji robót portowych w Marynarce Wojennej z 1954 r. 
Źródło: AMW, sygn. 2070/60/89, k. 205.

Do tej pory w morskim rodzaju sił zbrojnych planowaniem prac w portach 
zajmowało się pięć instytucji. Szefostwo Inżynierii MW nie mogło podołać 
wszystkim zamierzeniom, tym bardziej że część z nich wykonywały różne 
ministerstwa - w ramach tzw. prac postulowanych. Na wniosek dowódcy MW 
minister Obrony Narodowej wystąpił do przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego, min. Eugeniusza Szyra, z propozycją

3 AMW, sygn. 728/54/22, .Meldunki do szefa Inżynierii MW z 6-7.2.1952 r.”, k. 35-37 oraz „Ocena 
stanu faktycznego urządzeń energetyki lądowej MW z 10.9.1952 r.”, k. 141-148. 
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koordynowania inwestycji związanych z gospodarką morską, co umożliwiało 
zmniejszenie wydatków na cele obronne. Następstwem powyższej korespondencji 
było docelowe utworzenie specjalnego wydziału zajmującego się budownictwem 
morskim w liczebnie powiększonym Szefostwie4.

Rys. 2. Plan sytuacyjny sieci energetycznej portu wojennego 
w Świnoujściu z 1952 r. w skali 1 : 5000

Źródło: AMW, sygn. 728/54/22, k. 250.

W 1955 r. tymczasowo sformowano nieetatowy Wydział Eksploatacji 
i Konserwacji Nabrzeży w Oddziale Okrętów Pomocniczych i Przystani MW5, 
a rok później powołano Wydział Konserwacji, Eksploatacji Portów i Nabrzeży 
w Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym MW (ZKB MW), jako organ sprawujący 
nadzór nad Służbą Przystani i Urządzeń Portowych w poszczególnych portach 

4 AMW, sygn., 1997/59/28, „Notatka służbowa zastępcy szefa Sztabu Głównego MW z 13.4.1954 r.”, 
k. 59-60 oraz „Pismo MON nr 00280 z 2.2.1955 r.”, k. 143-144.

5 AMW, sygn. 3563/76/2, „Rozkaz dowódcy MW nr 042/DMW z 26.8.2955 r.”, k. 88-90.
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wojennych. Do tej poty prace miały charakter wyłącznie remontowo-konserwacyjny 
i były wykonywane sposobem gospodarczym przez jednostki wojskowe nie 
posiadające odpowiedniego sprzętu oraz specjalistów6.

Ponieważ urządzenia hydrotechniczne i portowe umieszczone w specyficznych 
warunkach były narażone na destrukcyjne działania fal morskich, prądów 
i wiatrów, dlatego remontowano je sukcesywnie w celu utrzymania odpowiedniego 
stanu technicznego oraz przedłużenia żywotności.

Według sprawozdań, wartość realizowanych prac w następujących latach 
wynosiła:

- 1956 r. - 0,3 min zł;
- 1957 r. - 2,6 min zł;
- 1958 r.-5,9 min zł;
- 1959 r. - 3,8 min zł;
- 1960 r. - 6,5 min zł;
- 1961 r. - 8,3 min zł.
Z przedstawionego zestawienia wynika, że dopiero od 1957 r. w pełni 

rozpoczęto planowe i systematyczne inwestowanie własnych środków finansowych 
w infrastrukturę morską. Remontowano: falochrony, nabrzeża, pomosty, dalby, 
slipy, opaski, urządzenia redowe i portowe oraz instalacje energetyczne, wodne 
i parowe. Wykonywano je systemem zleceń i własnym - gospodarczym. 
Potrzebną dokumentację opracowywało, przede wszystkim, Biuro Projektów 
Budownictwa Morskiego w Gdańsku - na podstawie założeń przygotowanych 
w ZKB MW i własnych programów.

Uchwała Prezydium Rządu nr 35/s z 3 czerwca 1953 r. zobowiązywała 
ministerstwa do inwestowania w obronność morską. Ministerstwo Żeglugi - do 
wykonania prac związanych z pogłębieniem portów i torów wodnych oraz 
dostarczenia dokumentacji prac hydrotechnicznych i instalacyjnych, a Ministerstwo 
Budownictwa Przemysłowego do realizacji zaplanowanych zadań.

W tymże roku plan robót hydrotechnicznych po raz pierwszy został 
zdefiniowany w planie zamierzeń MW, w dziale budownictwa morskiego na 
lata 1952-1955. Priorytetem była rozbudowa infrastruktury portowej w: Gdyni, 
Helu, Kołobrzegu, Dziwnowie i Przytorze oraz roboty czerpalne umożliwiające 
pogłębienie basenów i podejść do portów. Te ostatnie wzrosły z 20 tys. m3 
urobku w 1950 r. do 305 tys. m3 w 1952 r. i 805 tys. m3 w 1953 r. Łącznie 
środki przeznaczone na powyższe zadania zwiększyły się aż pięciokrotnie7.

W latach 50. nakłady finansowe na postulowane roboty wynosiły ogółem 
186 min zł, z tego: na nabrzeża 71,3 min zł, falochrony 58 min zł oraz inne 
prace 56,7 min zł. Do 1956 r. wydano ok. 60% przyznanych środków, co było 

6 Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej (AMON), sygn. 512/92/46, „Budownictwo 
w Marynarce Wojennej, Materiały do historii służby kwaterunkowo-budowlanej MW z 1963 r.” ..., 
op. cit., k. 67-68.

7 AMW, sygn. 2070/60/89, „Budowa portów wojennych w MW w 1953 r.”, k. 196-198, 201 i 220.
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spowodowane szybką rozbudową potencjału obronnego państwa w związku 
z wojną w Korei. Najwięcej - 31,7 min zł wyasygnowano w 1954 r.8.

Rys. 3. Plan portu wojennego w Kołobrzegu z 1954 r.
Źródło: AMW, sygn. 1557/57/24, k. 84.

Często występowały znaczne opóźnienia w wykonywanych inwestycjach. 
W portach wojennych w Świnoujściu-Przytorze (Nabrzeże Bocznicowe), 
Dziwnowie (Nabrzeże Międzyslipowe) i Helu (Falochron Południowy i Nabrzeże 
Zachodnie) opóźnienia w pracach wynosiły ponad 3 miesiące. Tłumaczono to 
brakiem sprzętu i odpowiednich materiałów9.

W 1953 r., w portach wojennych Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego 
wykonało szereg inwestycji hydrotechnicznych, a rok później Ministerstwo 
Żeglugi sfinansowało prace o wartości 76 min zł10.

8 AMW, sygn. 2284/64/2, „Zestawienie finansowe robót postulowanych w latach 1950-1960 
(wykonanych - w cenach bieżących)”, k. 85.

9 AMW, sygn. 936/55/64,,Pismo Ministerstwa Żeglugi do Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego 
z 20.11.1953 r.”, k. 392.

10 Ibidem,,Zestawienie robót hydrotechnicznych w MW w latach 1953-1954”, k. 183-184 i 179-181.
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Rys. 4. Plan portu wojennego w Dziwnowie z 1953 r. 
Źródło: AMW, sygn. 1997/59/28, k. 99.

W drugiej połowie lat 50. najważniejszą inwestycją okazało się ukończenie 
nowego Basenu B w helskim porcie wojennym, o głębokości 6 m (328 mb 
nabrzeża), oraz budowa 850 mb nowych nabrzeży (Nabrzeże Skarpowe 
z prostopadłymi pomostami i dwoma zjazdami). W ramach prac pogłębiających 
dno, wydobyto 200 tys. m3 piasku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 42 min zł. 
Z kolei w porcie gdyńskim powstało 400 mb nabrzeży (o głębokości cumowania 
6 m, a połowa o głębokości cumowania 8 m) oraz 800 m bocznicy kolejowej, 
łączącej port z siecią kolejową Gdyni-Oksywia. W media wyposażono 1200 mb 
nabrzeży i pomostów, wzmocniono 335 m brzegu oraz zamontowano dwa 
dźwigi 2,5 t. Wartość inwestycji wyniosła 30 min zł.

W porcie wojennym w Świnoujściu prace ograniczono do odbudowy 
140 mb uzbrojonego nabrzeża (o głębokości 4 m), założenia toru poddźwigowego 
i wykonania zasobnika na węgiel. Wraz z robotami czerpalnymi łącznie wydano 
14 min zł. Jednocześnie przewidywano, że w związku z oczekiwanym 
przejęciem bazy radzieckiej Floty Bałtyckiej (Basen Północny) część nowych 
inwestycji zostanie przeniesiona do Świnoujścia, a liczba baterii artylerii stałej 
(przeznaczonych do obrony) wzrośnie z jednej do trzech11.

11 AMW, sygn. 3596/78/23, „Sprawozdanie z działalności MW za okres 1956-1960 z 16.6.1961 r.”, 
k. 12-16 i 25.
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Na bieżąco prowadzono remonty i konserwację posiadanych urządzeń. 
Tylko w 1959 r. na ten cel wydano m.in. w: Gdyni-Oksywiu - 3 min zł, 
Świnoujściu i Dziwnowie - 0,9 min zł, Helu - 0,45 min zł. Ogółem 4,8 min zł.

Dużym wyzwaniem okazało się przebazowanie okrętów Obrony 
Wodnego Rejonu Głównej Bazy (OWRGB) do Helu, w tym 19 kutrów 
torpedowych. Dlatego przewidywano budowę w pełni uzbrojonego Nabrzeża 
Północnego z zapleczem drogowo-kolejowym i administracyjno-gospodarczym. 
Koszt inwestycji, wynoszący ponad 15,5 min zł - ze względów oszczędnościowych - 
rozłożono na kilka najbliższych lat12 * *.

Rys. 5. Fragment planu sytuacyjnego bazy Hel w skali 1 : 5000 z 1958 r. 
Linią przerywaną zaznaczono projektowaną rozbudowę portu wojennego 

Źródło: AMON, sygn. 494/92/190, k. 346.

W 1959 r. Wydział Konserwacji, Eksploatacji Portów i Nabrzeży ZKB 
MW przeprowadził szczegółową inwentaryzację portów wojennych oraz 
wymienił urządzenia portowe i obiekty o łącznej wartości ok. 600 min zł. 
Corocznie nakłady remontowe wynosiły ok. 1% realnej wartości obiektów, co 
było wielkością bardzo niską. Nie wystarczały nawet na najpilniejsze remonty 
bieżące. Stan infrastruktury sprzed 1939 r. okazał się niezadowalający, stąd 
powyższy wskaźnik dofinansowania sukcesywnie wzrastał.

12 AMW, sygn. 2824/64/2, „Roczny plan remontów i konserwacji urządzeń portowych w portach MW
w 1959 r.” k. 13-15 oraz,Notatka służbowa KPW Hel z 10.2.1958 r.”, k. 25 i „Pismo kwatermistrza
MW z 21.2.1959 r.”, k. 44-45.
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W latach 1959-1960 wyremontowano również dźwigi i żurawie portowe, 
dodatkowo szkoląc pracowników dźwigowych13.

W 1960 r. na posiadany majątek nieruchomy o wartości 597,8 min zł 
składały się m.in.:14

1. Falochrony - 2895 mb;
2. Nabrzeża - 8934 mb;
3. Mosty i pomosty - 4908 mb;
4. Opaski i ostrogi - 4987 mb;
5. Slipy-2;
6. Pochylnie - 9;
7. Żurawie portowe: 10 t - 7 oraz 6 t - 5.
Wieloletni plan zamierzeń budownictwa morskiego w latach 1961-1965 

zakładał (kosztem 35,07 min zł) m.in. odbudowę centralnej kotłowni portowej 
i remont nawierzchni nabrzeży w Gdyni-Oksywiu oraz naprawę instalacji 
elektrycznych i oświetlenia w Helu i Ustce. Z kolei w Świnoujściu przedłużono 
Nabrzeże Bocznicowe oraz wyremontowano Nabrzeża Materiałów Pędnych 
i Smarów (MPS) i Skarpowe na Półwyspie Kosa. Z kolei w Dziwnowie 
odnowiono Nabrzeże Skarpowe i pochylnię przy Nabrzeżu Dźwigowym15.

Planowane przebazowanie dywizjonu trałowców do Świnoujścia powodowało 
konieczność dostosowania infrastruktury portu i garnizonu do zwiększonych 
potrzeb. Niezbędne okazało się przygotowanie nabrzeża o długości 200 mb oraz 
zbudowanie: dodatkowych magazynów, warsztatów, centralnej kotłowni i 335 izb 
mieszkalnych16.

Najważniejsze i najbardziej kapitałochłonne inwestycje umieszczono 
w planach robót postulowanych. Do nich należała: rozbudowa Basenów A i B 
w porcie helskim, modernizacja Basenów X i IX w porcie oksywskim, 
odbudowa portu świnoujskiego oraz budowa portu dziwnowskiego i stacji 
demagnetyzacyjnej na Oksywiu. Do końca dekady planowano m.in. zakończyć 
prace hydrotechniczne w portach Gdyni i Helu. W tym ostatnim zamknąć jedno 
wejście do Basenu B oraz wyposażyć w żurawie nabrzeżne i podjąć próbę 
wykorzystania falochronów pneumatycznych. Do 1970 r. miała zostać zakończona 
odbudowa portu w Świnoujściu i budowa nowego portu w Dziwnowie17.

W latach 1950-1965 Ministerstwo Żeglugi wyasygnowało na inwestycje 
morskie łącznie 443,6 min zł, w tym m.in. w: Gdyni - 214,6 min zł; Helu - 

13 AM W, sygn. 3106/66/35, „Pismo uzupełniające ZKB MW z 6.6.1962 r. dot. konserwacji, 
eksploatacji i remontów urządzeń portowych MW”, k. 67-68.

14 AMW, sygn. 2957/64/8, k. 2-3 oraz 3106/66/35, „Sprawozdania o stanie majątkowym obiektów 
hydrotechniczno-morskich i urządzeń portowych MW, stany na 31.12.1960 r. i 31.12.1961 r.”, k. 21-22.

15 AMW, sygn. 2952/64/8, „Wieloletni plan zamierzeń ZKB MW na lata 1961-1965”, k. 22-25.
16 .AMW, sygn. 3217/66/48, „Notatka służbowa w sprawie możliwości przebazowania jednostek MW 

do 1965 r. z 5.4.1963 r.”, k. 26-34.
17 AMW, sygn. 3217/66/26, „Kierunki rozwoju portów MW w latach 1962-1970 z 25.6.1962 r.” 

k. 54-55 oraz „Plan robót postulowanych w dziale budownictwa morskiego w latach 1962-1965 
wykonanych przez Ministerstwo Żeglugi”, k. 62-65.
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124,8 min zł; Świnoujściu - 68,3 min zł; Dziwnowie - 28,8 min zł; i Kołobrzegu - 
7,3 min zł. W pięciolatce 1966-1970 r. jeszcze dołożyło 82,5 min zł na trzy 
najważniejsze porty wojenne w Gdyni, Świnoujściu i Helu. Najwięcej na Świnoujście - 
57,2 min zł18. Mimo przekazywanych środków niektórych zamierzeń nie udało się 
zrealizować w zakładanym terminie, ze względu na rosnące potrzeby z jednej 
strony i słabnące możliwości inwestycyjno-wykonawcze z drugiej.

W następnych latach budowano kolejne nabrzeża (wyposażone w media, 
urządzenia hydrotechniczne oraz dźwigi portowe i samochodowe) we wszystkich 
siedmiu portach wojennych w: Gdańsku-Westerplatte, Gdyni-Oksywiu, Helu, 
Ustce, Kołobrzegu, Dziwnowie i Świnoujściu. Przykładowo, w świnoujskim 
Basenie Zimowym zakończono budowę w pełni wyposażonego Nabrzeża 
Wschodniego (o długości 700 m i głębokości 4 m) oraz nabrzeża w Karsiborze 
(o długości 150 mb). Zmodernizowano także 1000 m nabrzeży w portach 
w Kołobrzegu, Helu i Gdyni oraz 13 zespołów prądotwórczych i 5 podstacji 
wysokiego napięcia19.

W omawianym okresie Marynarka Wojenna dysponowała również 
52 poligonami morskimi, z tego 28 przeznaczono do wykonywania zadań 
ogniowych20.

Systematyczna i skoordynowana rozbudowa infrastruktury zaowocowała 
wzrostem majątku trwałego obiektów i urządzeń portowych. W 1970 r. wartość 
ta wzrosła do 1,35 mld zł21, a siedem lat później do 4,5 mld zł (tabela nr 1).

W związku z rozwojem gdyńskiego portu handlowego i powstaniem bazy 
kontenerowej, sukcesywnie przekazywano do jego potrzeb zachodnią część 
portu wojennego22. Przykładowo, za oddanie 195 mb Nabrzeża Oksywskiego 
od Zarządu Portu Gdynia otrzymano 103,3 min zł na budowę własnych nabrzeży 
i urządzeń23.

Przeglądy portów wykazały, że zabezpieczają one aktualne potrzeby 
bazujących okrętów i pomocniczych jednostek pływających. W sprawozdaniach 
pisano, że uwzględniając wiek niektórych urządzeń, ich względnie dobry stan 
techniczny był wynikiem systematycznej pracy odpowiednich służb. Podkreślano 
dbałość o estetyczne utrzymanie portów, najlepiej w Helu i Gdyni-Oksywiu.

18 AMW, sygn. 3429/72/23, .Zestawienie nakładów inwestycyjnych na roboty postulowane wykonane 
przez Ministerstwo Żeglugi w latach 1950-1970”, k. 496-498.

19 AMW, sygn. 3596/78/23, „Sprawozdanie z działalności Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych MW 
za 1969 r. z 5.2.1970 r.”, k. 331-333.

20 AMW, sygn. 3596/78/23, „Sprawozdanie z wykonywanych zadań szkoleniowych przez MW 
w I półroczu 1970 r. z 28.7.1970 r.”, k. 354.

21 AMW, sygn. 3706/82/3, ,Zestawienie majątku wojskowego obiektów i urządzeń portowych MW, 
stan na 31.12.1970 r.”, k. 46.

22 AMW, sygn. 2824/64/2, „Pismo szefa Sztabu MW do szefa Sztabu Generalnego WP z 11.5.1959 r. 
w sprawie przekazania trenów przyległych do Basenu VIII Ministerstwu Żeglugi i Gospodarki 
Wodnej”, k. 126.

23 AMW, sygn. 4010/91/4, „Umowa przekazania przez MW części Nabrzeża Oksywskiego 
z 8.3.1977 r.”, k. 92-94.
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Najgorzej wypadły małe porty w Kołobrzegu i Gdańsku-Westerplatte. Uciążliwymi 
problemami, z którymi nie umiano sobie poradzić, były niedokończone 
i przesuwane w czasie inwestycje, ciągłe zamulenie portów i brak odpowiedniego 
sprzętu do oczyszczania akwatoriów portowych24.

Chybioną inwestycją okazał się Basen Slipowy na Jeziorze Wrzosowskim, 
wchodzący w skład portu wojennego w Dziwnowie. Miały tam bazować lekkie 
siły desantowe. Wprawdzie planowano zbudowanie nowego mostu na rzece 
Dziwnie, który pozwoliłby na przepływanie mniejszych jednostek, lecz 
zamierzenie to nie zostało zrealizowane.

Planowano także przebudowę wejścia do helskiego portu wojennego, 
gdyż duże falowanie uszkadzało kadłuby okrętów. Planowano w ten sposób 
wykorzystać do postoju Basen B przez cały rok. Ze względu na tzw. manewr 
gospodarczy, polegający m.in. na ograniczeniu inwestycji i przesunięciu środków 
państwowych na inne cele, prace przeniesiono na dalsze lata25.

W tym miejscu warto podkreślić, iż postępujący kryzys gospodarczy 
w kraju spowodował, że nie wykonano łub tylko częściowo zrealizowano szereg 
zamierzeń budownictwa morskiego. Do najważniejszych należała: rozbudowa 
Basenu nr IX w Gdyni, wspomniana modernizacja wejścia do portu w Helu, 
odbudowa pomostów torpedowni w Gdyni i Nabrzeża Zwycięstwa w Gdańsku- 
-Westerplatte oraz pirsu przeładunkowego w Niechorzu, a także budowa 
poligonu minowo-torpedowo-demagnetyzacyjnego na Zatoce Puckiej. Na 395,8 mld zł 
posiadanych środków zewnętrznych (postulowanych) udało się wydać jedynie 
200 mld zł26.

24 Ibidem, „Pismo Głównej Kontroli Wojskowej do dowódcy MW z 11.4.1978 r.”, k. 4-29 oraz 
„Protokóły z przeglądu portów wojennych z lat 1975-1976”, k. 250-251.

25 Ibidem, „Pismo dowódcy MW do przewodniczącego Głównej Komisji Wojskowej z 26.5.1978 r.”, 
k. 139.

26 AMW, sygn. 4329/72/23, „Pismo dowódcy MW do szefa Sztabu Gen. WP z 10.8.1964 r”. oraz 
sygn. 3706/82/7, „Skorygowany plan zamierzeń inwestycyjnych w dziale budownictwa morskiego 
postulowanego przez MON na lata 1976-1980 z 4.11.1975 r.”, k. 119-120.
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Tabela 1

Stan ilościowo-wartościowy urządzeń infrastruktury portów wojennych MW 
na 1 stycznia 1977 r.

Port 
wojenny

Akwatoria 
portowe Linia 

cumown. 
(m)

Otśekly 
brze
gowe 
(sztuki)

Urządzenia portowe 
(sztuki) Wartość 

majątku 
(min zł)głęb. 

(m)

pow. 
(tys. 
m2)

Punkty zasilania
dźwigi

woda para spręż, 
powietrze

energia 
elektr.

Świnoujście 4,5-5,5 297 4970 19 71 45 3 183 2 664,6

Dziwnów 1,5-4 80 1762 12 4 - - - 200,7

Kołobrzeg 4-5 14 441 7 9 - - 28 - 55,2

Hel 6-8 370 2592 15 38 37 4 238 3 692.0

Gdynia 5,5-9 1707 6443 42 67 67 31 237 3 2785,6

Gdańsk 8-9 33 354 4 - - - 17 - 108,0

Ustka 4,5 7,5 243 2 - - - 12 - 21,7

Razem: - 2509 16805 103 191 216 38 715 8 4507,9

Źródło: AMW, sygn. 4010/91/4, k. 232.

Sztormy, głównie jesienne, często powodowały duże zniszczenia budowli 
i obiektów hydrotechnicznych. Najczęściej dotyczyło to portu helskiego, np. na 
przełomie 1978 r. i 1979 r. sztormy poważnie uszkodziły: główny falochron 
południowy, nabrzeża, odbojnice i sieć energetyczną, a wody zalały drogi 
i podtopily budynki. Wielkość strat wyniosła ponad 3 min zł27, a w latach 
1967-1982 łącznie aż ponad 155 min zł28 29.

Port wojenny w Helu powstawał w trzech etapach. W latach 1930-1936, 
1956-1965 i 1966-1970. Ze względu na złe warunki postoju okrętów podczas 
sztormów, specjaliści z Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili wieloletnie 
badania kierunków najgroźniejszych wiatrów. Ustalono, że są to wiatry zachodnie 
i południowo-zachodnie. Próby zastosowania falochronu pneumatycznego, 
ułożonego na dnie wejścia do portu, dały niewielkie rezultaty. Należało by 
zlikwidować wejście zachodnie i przebudować falochrony. Z powodu bardzo 
dużych kosztów inwestycji, proponowano przełożyć ją na następne lata oraz 

, . . . 29utrzymać istniejący stan rzeczy .

27 AMW, sygn. 4010/91/8, „Pismo KPW Hel z 10.4.1979 r.”, k. 1-2.
28 AMW, sygn. 4010/91/13, „Meldunek szefa SIM MW kmdr. Z. Bielskiego do szefa Sztabu MW 

z 15.9.1983 r.”, k. 10-11.
29 Ibidem, k. 5-8.
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Rys. 6. Fragment planu portu wojennego w Gdyni-Oksywiu z 1978 r. 
Linią przerywaną zaznaczono projektowaną rozbudowę portu wojennego 

Źródło: AMW, sygn. 4010/91/4, k. 241.

Mimo licznych przeciwności, w latach 1971-1980 wykonano - ze środków 
przydzielonych Szefostwu Inżynierii Morskiej MW (SIM MW), wynoszących 
193 min zł - m.in.: Nabrzeże Wschodnie Półwyspu Kosa w Świnoujściu (500 m - 
kosztem 45 min zł); dwa zjazdy dla okrętów desantowych w Basenie B w Helu 
(2,8 min zł); nabrzeża przeładunkowe i zjazdy dla desantów w Kamieniu 
Pomorskim, Niechorzu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Darłowie, Łebie i w Leszkowach 
koło Cedrów Wielkich na Wiśle (13,5 min zł).

Rys. 7. Fragment planu portu wojennego w Świnoujściu z 1978 r. 
Źródło: AMW, sygn. 4010/91/4, k. 242.
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Zgodnie z „Planami robót dla obiektów specjalnych” (RDOS)30 dodatkowo 
przebudowano min.: w Świnoujściu - Nabrzeże Zimowe (727 m - kosztem 15,5 min zł) 
i przystań dalbową (720 m - 14 min zł), a w Gdyni - Molo III w Basenie IX 
(500 m - 47,5 min zł). Z budżetu MON uzyskano na te cele jeszcze 77,9 min zł.

W ramach inwestycji postulowanych wykorzystano 55,7 min zł, a na 
bieżącą eksploatację i remonty (ze środków wojska) 63,4 min zł. Łącznie na 
budownictwo morskie i remonty w dekadzie wydano znaczną kwotę - ponad 
500 min zł31.

O wielkości portów wojennych niech świadczy liczba wykorzystywanych 
kół ratunkowych, montowanych na nabrzeżach ze względów bezpieczeństwa, 
w: Gdyni-Oksywiu - 80, Świnoujściu i Dziwnowie - po 60, Helu - 44, 
Kołobrzegu - 10, Gdańsku-Westerplatte - 6, a w Ustce jedynie 432.

Wydział Budowy i Eksploatacji Portów Szefostwa zinwentaryzował stan 
portów wojennych. Znajdowało się w nim m.in. 101 obiektów hydrotechnicznych, 
a całkowita długość linii cumowniczych wynosiła 21,5 km, z tego wyposażonych 
w media 16,8 km, a powierzchnia basenów portowych miała 2,5 min m2.

Rys. 8. Fragment planu portu wojennego w Helu z 1978 r. 
Źródło: AMW, sygn. 4010/91/4, k. 240.

W następnej pięciolatce (1981-1985) planowano zwiększenie linii 
cumowniczej (o 590 mb wobec potrzebnych 1700 mb), modernizację i budowę 
nowych obiektów oraz podniesienie bezpieczeństwa żeglugi i obsługi urządzeń 
portowych. Planowano uzyskać zwiększone środki finansowe z MON (308 min zł) 
i w ramach inwestycji postulowanych, realizowanych przez Ministerstwo 
Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (425 min zł). Jednak rosnąca 
inflacja i kłopoty z ulokowaniem inwestycji w przedsiębiorstwach oraz pilna 
konieczność budowy urządzeń odbioru ścieków i fekaliów z okrętów - 

30 Szerzej w części I niniejszego opracowania.
31 AMW, sygn. 4010/91/8, „Charakterystyka podstawowych przemian w latach 1971-1980 oraz 

kierunki działania SWI MW w latach 1981-1985 z 28.1.1980 r.”, k. 75-80.
32 Ibidem, „Plan zabezpieczenia portów MW w koła ratunkowe z 11.2.1979 r.”, k. 14.
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w ramach ochrony środowiska naturalnego - wielokrotnie weryfikowały optymistyczne 
założenia33. W 1980 r. SIM MW otrzymało budżet liczący 57,7 min zł, a zdołało 
wydać jedynie 26,7 min zł (52,7%)34.

Charakteryzując polskie porty pod kątem wykorzystania do celów wojskowych - 
należy stwierdzić, że przygotowano je dość dobrze. Na około 180 tys. mb linii 
cumowniczej we wszystkich portach polskich, Marynarka Wojenna mogła 
wykorzystać około 9,3% własnych nabrzeży oraz dodatkowo 3,6 tys. mb w bazie 
Floty Bałtyckiej w Świnoujściu.

Rys. 9. Plan portu wojennego w Kołobrzegu z 1978 r. 
Źródło: AMW, sygn. 4010/91/4, k. 249.

Rys. 10. Plan portu wojennego w Gdańsku-Westerplatte z 1978 r. 
Źródło: AMW, sygn. 4010/91/4, k. 246.

33 Ibidem, „Akwatoria portowe oczyszczały wyspecjalizowane przedsiębiorstwa w ramach ushą 
zleconych”, k. 80-84.

34 AMW, sygn. 4010/91/13, „Sprawozdanie z realizacji kredytów przydzielonych SIM MW w 1980 r.” 
k. 103-108 i 125-126.
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Rys. 11. Plan portu wojennego w Ustce z 1978 r. 
Źródło: AMW, sygn. 4010/91/4, k. 245.

Największym portem wojennym była Gdynia-Oksywie, z nabrzeżami 
o długości 6,4 tys. mb. Kolejne, co do wielkości, porty posiadały nabrzeża: 
Świnoujście - 4,2 tys. mb, Hel - 2,6 tys. mb, Dziwnów - 2 tys. mb, Kołobrzeg - 
0,6 tys. mb, Gdańsk-Westerplatte - 0,3 tys. mb, Ustka - 0,2 tys. mb i przeładownia 
w Darłowie - 0,2 tys. mb35. Mniejsze porty rybackie również wyposażono 
w urządzenia, które w razie potrzeby mogły być wykorzystywane do celów 
militarnych.

Budownictwo mieszkaniowe

W Gdańsku, ze względu na duże zniszczenia wojenne substancji 
mieszkaniowej, lokale mieszkalne dla kadry zawodowej Marynarki Wojennej 
i ich rodzin przydzielano głównie w Gdyni i Sopocie. Było ich nie dużo, dlatego 
skupiano się na bieżących remontach i adaptacji budynków do potrzeb 
mieszkaniowych. Ponieważ większość jednostek wojskowych i kadry rozlokowano 
w rejonie Gdyni, występowały tu duże trudności ze znalezieniem mieszkań. 
Władze miasta nie były w stanie zaspokoić istniejących potrzeb. Wielu musiało 
mieszkać w koszarach, a samotnych kwaterowano zbiorowo w mieszkaniach 
wieloizbowych36.

Powszechny brak opału na zimę dawał się mocno we znaki. Zdołano się 
z tym uporać dopiero zimą 1946/1947 r., tylko w budynkach garnizonów 
Gdynia i Gdańsk-Nowy Port oraz w 1,2 tys. mieszkań żołnierzy zawodowych. 
Potem rozszerzono zaopatrzenie w węgiel na kolejne garnizony - Wejherowo, 
Hel, Ustka, Kołobrzeg i Świnoujście oraz dalsze 2,4 tys. mieszkań37 *.

35 Ibidem, „Charakterystyka portów polskiego wybrzeża z 25.5.1985 r.”, k. 49-50.
36 Z. Łopiński, op. cit., s. 72.
37 S. Kudela, Główny Port Marynarki Wojennej - zalążek powojennego systemu służb technicznych

i zaopatrzenia MW, „Przegląd Morski”, 1995, nr 5, s. 60.
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W 1948 r. w Gdyni znajdowało się ponad 3 tys. rodzin poszukujących 
mieszkań. Do miasta wracali przedwojenni mieszkańcy i przyjeżdżali repatrianci 
z kresów, co zmniejszało szanse znalezienia własnego lokalu38, tym bardziej 
że do 1950 r. nie wznoszono nowych budynków mieszkalnych. Wojskowa 
administracja obejmowała ok. 3 tys. izb mieszkalnych39.

Ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych zobowiązywała władze miast, 
w których stacjonowały jednostki wojskowe, do przydzielenia kwater dla 
żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Gdynia, ze względu na niewielkie 
możliwości lokalowe, nie mogła zaspokoić rosnących potrzeb Marynarki 
Wojennej.

Jedną z najważniejszych decyzji w tej kwestii była uchwała Prezydium 
Rządu nr 187 z 10 marca 1951 r., w sprawie dostarczania wojsku lokali 
niezbędnych do zakwaterowania. Na wniosek dowódcy okręgu wojskowego 
Prezydia Rad Narodowych zobowiązywano do przekazywania wojsku do 10% 
izb mieszkalnych, które uzyskano w budynkach nowych lub remontowanych. 
W wypadku zwiększonych potrzeb minister ON mógł wnioskować o zwiększenie 
ich ilości za pośrednictwem Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

W Gdyni Marynarka Wojenna potrzebowała, dla żołnierzy zawodowych 
i ich rodzin z nowo formujących się jednostek i instytucji, 300 kwater o 525 izbach. 
Na specjalnej naradzie - z udziałem Kwatermistrza MW kmdr. por. Eugeniusza 
Jereczka i przedstawicieli władz administracyjnych miasta - ustalono, że Gdynia 
w pierwszym etapie przekaże wyremontowane budynki przy ulicy Orłowskiej 
nr 2, Starowiejskiej nr 47 oraz rozbuduje 4 budynki przy ul. Kopernika nr 1 - 
15 i Legionów nr 62-68. Łącznie - nakładem 2 min zł - uzyskano 176 izb 
mieszkalnych. Przekazano je na przełomie 1951 r. i 1952 r. W drugim etapie, 
w budynkach przy ul. Śląskiej, pozyskano dalsze 147 izb kosztem 1,8 min zł. 
Pozostałe 100 izb Marynarka Wojenna zobowiązała się wybudować własnymi 
siłami40.

Mając możliwość otrzymania uzbrojonych terenów miejskich, morski 
rodzaj sił zbrojnych rozpoczął budowę własnych bloków mieszkalnych. W 1952 r. 
oddano do użytku pierwsze budynki przy ul. Bema nr 27 i 27 A (53 kwatery - 
104 izby). Rozpoczęto także wznoszenie dużego kompleksu 8 budynków przy 
ulicy Czołgistów oraz przy ul. Żeromskiego, Legionów i 3 Maja. Wraz z remontami 
obiektów przy ul. Świętojańskiej i przy Skwerze Kościuszki uzyskano łącznie 
437 mieszkań.

W latach 1955-1957 oddano do użytku jeszcze 27 obiektów mieszkalnych 
przy ul. Żwirki i Wigury, Dominika, Kopernika, Armii Krajowej, Władysława IV, 
Sienkiewicza, Abrahama, Obrońców Wybrzeża i Strażackiej.

38 S. Kudela, Budownictwo Marynarki Wojennej w Gdyni 1945-1995 (w:) Marynarka Wojenna 
iv dziejach Gdyni, Materiały z sympozjum naukowego 26.6.1996 r„ Gdynia 1997, s. 117.

39 AMON, sygn. 512/92/46, „Materiały do monografii służby ...”, op. cit., k. 53 i 55.
40 AMW, sygn. 299/53/37, „Protokół z konferencji mieszkaniowej w Gdyni z 7.3.1951 r.”, k. 219.
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Obsługę zapewniała utworzona 2 styczniu 1955 r. Garnizonowa Administracja 
Mieszkań (GAM), zarządzająca 67 budynkami mieszkalnymi - w tym 10 na 
Oksywiu i 2 w Sopocie (ul. Książąt Pomorskich nr 15 i nr 19)41. Budynkami 
zajmowało się 89 pracowników służby zakwaterowania oraz kilkudziesięciu 
palaczy w sezonie zimowym42.

Doraźnym rozwiązaniem okazały się pokoje hotelowe, internatowe 
i noclegowe. W Gdyni wykorzystywano ich 15, na Oksywiu - 19, w Świnoujściu - 15, 
Dziwnowie - 30, a w Ustce - 60. W budowie były kolejne 52 pokoje, ale 
najpilniejsze potrzeby szacowano na 255 pokoi43.

W związku z odwilżą w stosunkach międzynarodowych i zmniejszeniem 
sił zbrojnych oraz demobilizacją, administracji cywilnej przekazano 610 zbędnych 
budynków (z MW - 15) i 6,1 tys. izb mieszkalnych. Z wojska odeszło wielu 
specjalistów budowlanych, co spowodowało trudności z wykonywaniem 
remontów bieżących i kapitalnych. Dotkliwe braki materiałów budowlanych 
dodatkowo przyczyniały się do postępującej dekapitalizacji obiektów. Trzeba 
było powołać nieformalne grupy remontowe, złożone z rzemieślników cywilnych 
i żołnierzy44.

Ambitny plan budownictwa, realizowany przez ZKB MW, na lata 1958-1960 
przewidywał wzniesienie szeregu budynków mieszkalnych (liczących 2106 izb) za 
znaczną kwotę 138,2 min zł. W 1958 r. w Gdyni zasiedlono kolejnych 9 budynków. 
Warto podkreślić, że w zdecydowanej większości były to mieszkania dwupokojowe 
i jednopokojowe45.

Dwa lata później ważnym wydarzeniem w mieście okazało się zasiedlenie 
pierwszego dziewięciokondygnacyjnego wieżowca o nowatorskiej konstrukcji 
szkieletowej (55 kwater) przy ul. Kaczewskiej nr 20 w Gdyni-Redłowie46. 
Przykładowo, koszt budowy budynku (ze sklepem) na rogu ul. Świętojańskiej 
i Pułaskiego wynosił 7 min zł, blok mieszkalny z kasynem oficerskim na 
ul. Pułaskiego - 3,4 min zł, trzy bloki przy ul. Żeromskiego - 12,9 min zł, 
zespół budynków przy ul. Kaczewskiej - 14,5 min zł, a pierwsze cztery budynki 
przy ul. Strażackiej na Witominie - 6,8 min zł.

41 AMW, sygn. 1882/59/14 i 15, „Książka Ewidencji Kwater w Gdyni z 1957 r.”, k. 1-182.
42 AMW, sygn. 1821/59/4, „Wyciąg z zestawienia etatowych pracowników służby kwaterunkowej 

GAM Gdynia z 27.1.1955 r.”, k. 2.
43 AMW, sygn. 1013/55/96, „Pismo Wydziału Kwaterunkowego MW z 6.6.1952 r.”, k. 163.
44 AMON, sygn. 348/92/360, „Sprawozdanie z działalności w 1956 r. z 28.4.1957 r.” WRZKB 

Gdańsk utworzył grupy remontowe złożone ze 150 rzemieślników i ponad 200 żołnierzy, k. 156.
45 AMW, sygn. 2692/63/20, „Książka Ewidencji Kwater GAM Gdynia z 1958 r.”, k. 1-128.
46 Z. Łopiński, op. cit., s. 74-75. Był to największy i najwyższy budynek wojskowy w Gdyni.
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Fot. 1. Wieżowiec przy ul. Kaczewskiej nr 20 w Gdyni, fot. autor

Do największych kompleksów mieszkaniowych w Gdyni należały 
wcześniej wspomniane budynki przy ul. Bema (czterokondygnacyjne, jedyne 
typu galeriowego w mieście), przy ul. Czołgistów (sześciokondygnacyjne 
z pomieszczeniami usługowymi - 540 izb) i przy ul. 3 Maja (3 budynki 
sześciokondygnacyjne - 525 izb). Rozbudowano także istniejące osiedle 
w Gdyni-Redłowie, o trzy budynki trzykondygnacyjne i wspomniany wieżowiec 
(razem 260 izb).

Zdecydowanie najbardziej rozległy zespół budynków okresu lat 1951-1961 
wzniesiono w kwartale ulic Waszyngtona, Pułaskiego, Żeromskiego i Skweru 
Kościuszki. Był to kompleks biurowo-mieszkalny, gdzie znalazło swoje miejsce 
Dowództwo MW, Kwatermistrzostwo MW, kasyno oficerskie, kino, lokale 
mieszkalne i handlowe. Łącznie ponad 600 izb. Wykonawcą było Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa „Wybrzeże”, przy znacznym wsparciu wojskowych 
jednostek budowlanych47.

W 1959 r. w Gdyni przy ul. 3 Maja oddano do użytku duży budynek 
mieszkalny, wykonany nowatorską metodą przemysłową z wielkopłytowych 
ścian z betonu jednofrakcyjnego, łącznie z tynkami zewnętrznymi, co było 
jedną z pierwszych tego typu inwestycji w kraju48.

47 AMW, sygn. 3106/66/35, „Pismo szefa ZKB MW z 22.5.1962 r.”, k. 47-52 i 62-63.
48 AMON, sygn. 512/92/46, „Historia służby kwaterunkowo-budowlanej MW...”, op. cit., k. 40.
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Rys. 12. Fragment planu sytuacyjnego przedszkola na osiedlu wojskowym 
w Słupsku-Redzikowie z 1955 r.

Źródło; AMW, sygn. 3418/72/792, ZKB MW, k. 838.

Dla 33. Dywizji Lotnictwa MW w Siemirowicach (Cewicach) wzniesiono, 
obok lotniska, największe (poza Gdynią) osiedle (986 izb za 62,6 min zł) składające 
się z 17 budynków mieszkalnych (po 58 izb), kotłowni, przedszkola, żłobka 
i szkoły z infrastrukturą49. Rozbudowano także osiedle przy lotnisku w Shipsku- 
-Redzikowie - m.in. wzniesiono przedszkole dla 60 dzieci50.

Łącznie w latach 1950-1961 morskiemu rodzajowi sił zbrojnych przekazano 
do użytku 125 budynków mieszkalnych (7525 izb o kubaturze 735,2 tys. m3), 
z tego w Gdyni 59 budynków (5220 izb o kubaturze 524,3 tys. m3). Pozostałe 2305 izb 
wybudowano głównie w garnizonach: Cewice (Siemirowice), Świnoujście, Słupsk, 
Hel i Gdańsk51.

Na początku 1962 r. Marynarka Wojenna dysponowała łącznie 11189 izbami 
mieszkalnymi52.

49 AMW, sygn. 2310/61/35, „Plan robót inwestycyjnych i fortyfikacyjnych ZBW MW na lata 
1958-1960”, k. 1-35.

50 AMW, sygn. 3418/72/792, „Projekt nr 610/9 - Rozbudowa osiedla wojskowego w Słupsku 
z 1955 r.”, k. 16.

51 AMW, sygn. 3106/66/35, „Pismo szefa ZKB MW z 22.5.1962 r.”, k. 52-53 i 62.
52 AMON, sygn. 512/92/46, „Historia służby kwaterunkowo-budowlanej MW...”, op. cit., k. 54.

121



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. WOJCIECHOWSKI 2015 NR 30

Fot. 2. Budynek mieszkalny przy ul. Bema nr 27 w Gdyni, fot. autor

Rozwój budownictwa spółdzielczego w Marynarce Wojennej rozpoczął 
się zgodnie z zarządzeniem MON nr 19 z 4 marca 1960 r. Była to nowa forma 
budownictwa, która kadrze zawodowej i pracownikom cywilnym wojska miała 
przyspieszyć otrzymanie własnej kwatery, gdyż resort nie był w stanie 
zaspokoić rosnących potrzeb. Dodatkową zachętą okazała się ustawa Sejmu 
z 31 stycznia 1961 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych. Zapewniała znaczną 
pomoc finansową dla tych, którzy przeniosą się do własnego lokalu lub domu. 
Oba akty prawne miały przełomowe znaczenie dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego.

Wznoszenie pierwszych budynków rozpoczęto w 1960 r. w: Gdyni-Śródmieściu 
przy ul. Bema (23 izby) i Śląskiej (126 izb), w Redłowie (109 izb) oraz 
w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk nr 11 (96 izb). Przeznaczono je na sprzedaż do 
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych i lokatorskich. Ten typ budownictwa 
od początku miał wielu zwolenników. Do końca roku wnioski złożyło 280 osób. 
Wśród kandydatów było około 70% oficerów i podoficerów oraz ok. 30% 
cywilnych pracowników wojska. Lokale przeznaczono dla kandydatów 
posiadających oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe PKO. Wojewódzki 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowych i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Gdyni wskazywały spółdzielnie, które kupią budowane przez wojsko budynki 
oraz przyjmą na swoich członków osoby z listy zatwierdzonej przez dowódcę MW. 
Pierwszymi były Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” 
i Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Trójmiasto”. W latach 1963-1965 
zaplanowano oddanie do użytku 600 izb.

Pamiętać należy, iż w tym okresie zapoczątkowano budownictwo domów 
jednorodzinnych na terenie Trójmiasta. Chętni otrzymywali działki budowlane 
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od władz miasta, przez Komisję kwalifikacyjną do spraw budownictwa 
indywidualnego przy Sztabie Głównym MW53.

Na początku dekady, w ramach akcji „1000 szkół na Tysiąclecie”, kadra 
zawodowa i cywilni pracownicy Marynarki Wojennej, Zjednoczenie Hutnictwa 
Żelaza i Stali oraz Społeczny Komitet Budowy Szkół Tysiąclecia ufundowali 
Zespół Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Czołgistów w Gdyni. Powstał 
budynek liceum z aulą i salą gimnastyczną, internat dla 200 osób z zapleczem 
i budynek mieszkalny dla nauczycieli. Wszystkie prace budowlane (m.in. w ramach 
tzw. czynów społecznych) trwały tylko 17 miesięcy - od marca 1962 r. do 
sierpnia 1963 r. Kompleks kosztował ok. 20 min zł54. Liceum otrzymało imię 
Marynarki Wojennej, które ma do dnia dzisiejszego.

Do 1963 r. w morskim rodzaju sił zbrojnych na budowę szkół zebrano 
4,5 min zł, a wartość czynów społecznych wyniosła 0,5 min zł. Dla porównania, 
w całym wojsku zebrano 75 min zł, a czyny społeczne wyceniono na 7,2 min zł. 
W akcji wyróżniły się: Centrum Szkolenia Specjalistów MW z Ustki, batalion 
saperów MW oraz Szkoła Podoficerska Artylerii Nadbrzeżnej w Gdyni- 
-Redłowie55.

Równocześnie 26 jednostek wojskowych MW objęło patronatem szkoły 
podstawowe i średnie oraz Szkołę Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. 
Na budowę szkoły podstawowej w Cewicach (Siemkowicach) przekazano 
571,4 tys. zł56.

Pod koniec lat 60., mimo wzrostu nakładów na budownictwo mieszkaniowe, 
problem posiadania własnego mieszkania dla kadry zawodowej i pracowników 
wojska nadal był daleki od rozwiązania. W celu polepszenia sytuacji bytowej 
starano się przenieść kadrę bliżej miejsc pełnienia służby, polepszyć warunki 
w internatach, szybciej przeprowadzać remonty i sporządzać listy przydziału 
kwater nadzorowanych przez specjalne komisje57.

O dramatycznej sytuacji w garnizonie świnoujskim meldował szef ZKB MW 
zastępcy dowódcy MW do spraw politycznych: „Na lata 1966-1970 zgłoszono 
potrzeby mieszkaniowe na 450 izb, a oddano 710. Pomimo tego na mieszkania 
oczekuje jeszcze 164 żołnierzy zawodowych z rodzinami i 154 samotnych. Jeśli nie 
uzyskamy możliwości zbudowania mieszkań siłami wojska, to konieczna jest 

53 AMW, sygn. 3106/66/35, „Pismo szefa ZKB MW z 22.5.1962 r.”, k. 40 i 44.
54 Ibidem, k. 64.
55 AMW, sygn.512/92/112, „Informacja o przebiegu akcji budowy szkół Tysiąclecia w Wojsku 

z 21.7.1964 r.” Środki finansowe gromadzono m.in. przez powszechne opodatkowanie 0,5% 
uposażenia personelu MW. Ogółem w kraju wojsko wybudowało 15 szkół, k. 120-125.

56 AMON, sygn. 266/91/58, „Meldunek z przebiegu akcji na rzecz budowy szkół Tysiąclecia w MW 
w 1963 r.”, k. 82 oraz „Sprawozdanie szefa Departamenty Finansów MON z 12.1963 r.”, k. 58-65.

57 AMON, sygn. 266/91/127, „Plan zamierzeń Dowództwa MW w zakresie polepszenia warunków 
bytowych kadry z 30.5.1962 r.”, k. 82.
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zmiana dyslokacji niektórych jednostek do portu wojennego w Gdyni, gdyż tam 
będzie można powiększyć jeszcze program budownictwa”58.

Ówczesną sytuację mieszkaniową w Marynarce Wojennej, na tle sił 
zbrojnych, prezentuje tabela 2.

Tabela 2

Sytuacja mieszkaniowa w Wojsku Polskim na dzień 1 stycznia 1968 r.

Okręg 
Wojskowy

Zasób 
mieszkań 

(izby)

Wykorzystanie mieszkań 
w tym: 
(izby)

Stopień 
zaspoko

jenia 
potrzeb 

(%)

Bez mieszkań Uzysk, 
w 

1967 r. 
(izby)Kadra Renciści 

emeryci
Prac, 

cywilni
Nieupra- 
wnieni Rodziny Samo

tni
Brak 
izb

Warszawski 
OW 74 172 52716 4 646 2410 6 916 90.4 1 248 808 5 713 5 309

Pomorski 
OW 69 934 53 332 3976 1 080 5 738 88.7 1 860 2 130 6 868 3 498

Śląski 
OW 70 623 52 498 4825 1 478 5 369 92,5 1 377 727 4 345 4 011

Marynarka 
Wojenna 16 733 12 936 795 739 1 318 89,9 402 276 1 460 778

Warszawa 46 178 28 563 3 283 3 049 9 620 97,3 294 247 788 1 070

Razem: 277 660 200 045 17 525 8 756 28 961 91,6 5 181 4188 19 174 14626

Źródło: AMON, sygn. 348/92/562, Główne Kwatermistrzostwo WP, k. 102.

Z analizy danych w tabeli wynika, że Marynarka Wojenna w 1968 r. 
posiadała najmniej mieszkań we wszystkich kategoriach. Stopień zaspokojenia 
potrzeb był jednym z najniższych w siłach zbrojnych, co przekładało się na 
stosunkowo duże braki lokali. Liczba przekazywanych izb okazała się dwa razy 
mniejsza niż oczekiwano. Wydłużał się więc czas oczekiwania na uzyskanie 
własnego mieszkania. Ta niekorzystna tendencja utrzymywała się do końca 
omawianego okresu.

Najlepszą sytuację mieszkaniową miała Warszawa, ze względu na 
skupienie większości instytucji centralnych wojska w mieście i priorytetowe 
traktowanie garnizonu stołecznego. Jednak dziwić musi znaczna liczba izb 
niezamieszkałych (7819) oraz zajmowanych przez osoby nieuprawnione. 
Łącznie ponad 36,7 tys. izb (ok. 13%). Nie najlepiej świadczy to o administro
waniu posiadanym zasobem.

Mimo przekraczanych planów budownictwa (np. w 1967 r. - 103%) 
szybciej rosło zapotrzebowanie na coraz większe i nowocześniejsze lokale niż 
możliwości MON59. Dlatego oprócz budownictwa resortowego równolegle 
rozwijano budownictwo spółdzielcze i indywidualne.

58 AMW, sygn. 3524/75/343, „Pismo szefa ZKB MW do zastępcy dowódcy MW ds. polit. 
z 5.3.1971 r.”,k. 1-3.

59 AMON, sygn. 348/92/562, „Sprawozdanie z działalności Służby Kwaterunkowo-Budowlanej WP 
w 1967 r.”, k. 21-22.
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Od początku lat 70. nastąpił dalszy wzrost nakładów finansowych na 
budownictwo mieszkaniowe. W porównaniu z latami 1966-1970 było to 
zwiększenie o ok. 40%, tj. z 49,4 mld zł do 67,8 mld zł60. Sukcesywnie 
podnoszono standard oddawanych mieszkań. Eliminowano ogrzewanie piecowe 
i doprowadzano ciepłą wodę. Rezygnowano m.in. ze „ślepych” kuchni, braku 
piwnic, suszarni i balkonów. Zwiększyła się liczba miejsc w internatach dla 
osób oczekujących na przydział kwatery (posiadających rodziny) i samotnych, 
którzy nie mogli liczyć na indywidualne lokum służbowe.

Rys. 13. Szkic planowanego osiedla mieszkaniowego MW w Helu z 1962 r. 
Źródło: AMON, sygn. 494/92/387, Główne Kwatermistrzostwo WP, k. 17.

Jak pisał dowódca MW wiceadm. L. Janczyszyn do ministra Obrony 
Narodowej gen. W. Jaruzelskiego „W 1971 r. zabezpieczenie kadry zawodowej 
w mieszkania wynosi 84,9% w stosunku do średniej Wojska Polskiego 88,5%. 
Braki wynoszą 2,5 tys. izb. Przydzielone środki budownictwa resortowego 
i spółdzielczego na lata 1971-1975 wynoszą 450 min zł, co pozwoli zbudować 
7590 izb. Zabraknie 4,5 tys. izb. [...] Skutki niedoboru poniesie kadra jednostek MW 
i jednostek Obrony Terytorialnej oraz inżynieryjnych, dla których potrzeby 
mieszkaniowe w bieżącej pięciolatce zostaną pokryte zaledwie w 50%61.

Po weryfikacji, potrzeby mieszkaniowe w pierwszej pięciolatce lat 70. 
oceniano na 8411 izb, w tym najwięcej w Gdyni - 4247, Świnoujściu - 2053 
i Helu - 1500 - biorąc pod uwagę obowiązujący wskaźnik 2,5 izby na żołnierza

60 AMON, sygn. 348/92/795, „Ocena realizacji zadań gospodarczych przez Kwatermistrzostwo WP 
wiatach 1971-1975”, k. 65.

61 AMW, sygn. 3524/75/343, „Notatka służbowa dowódcy MW do ministra ON z 2.4.1971 r.”, k. 49.
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zawodowego. Miało je zrealizować własne budownictwo resortowe - ok. 5700 izb 
(68,1%), spółdzielcze 2000 izb i internatowe 678 izb62.

Plany inwestycyjne jednak nie zawsze w pełni wykonywano. Jednostki 
inżynieryjno-budowlane często kierowano przede wszystkim do prac związanych 
z budownictwem ogólnowojskowym i specjalnym. Kluczowe przedsiębiorstwa, 
np.: Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (budowy w Gdyni), 
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (w Darłowie) i Nadmorskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane (w Świnoujściu) mimo wspólnych narad, interwencji 
oraz kar finansowych prace wykonywały niedbale i w bardzo wolnym tempie. 
Niektórych zadań w ogóle nie rozpoczynały (Świnoujście, Darłowo, Ustka, 
Siemkowice). Tłumaczyły się brakiem odpowiednich robotników-specjalistów, 
materiałów, niedostateczną ilością środków transportu lub innymi ważniejszymi 
zleceniami (m.in. budową fabryki domów w Gdańsku-Kokoszkach)63.

W związku z tworzeniem w siłach zbrojnych zintegrowanej służby 
kwaterunkowo-budowlanej, na podstawie zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP 
nr 025/org. z 8 sierpnia 1972 r., od następnego roku GAM Gdynia podlegała 
(pod względem służbowym, fachowym i gospodarczym) Wojskowemu Rejonowemu 
Zarządowi Kwaterunkowo-Budowlanemu (WRZKB) w Gdyni, finansowym - 
Pomorskiemu Okręgowi Wojskowemu, a pod względem przydziału kwater - 
dowódcy garnizonu gdyńskiego. Wówczas z Marynarki Wojennej wyłączono 
wszystkie wojskowe jednostki budowlane64. Zmiany te spowodowały znaczne 
ograniczenie możliwości dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w morskim 
rodzaju sił zbrojnych.

WRZKB w Szczecinie przejął od Marynarki Wojennej WAK-i w Świnoujściu, 
Międzyzdrojach i Janogrodzie, w których znajdowało się m.in. 45 budynków 
mieszkalnych. Większość obiektów koszarowych i mieszkaniowych była 
w dobrym stanie technicznym, jednak część wymagała pilnych remontów. 
W 1973 r. w Świnoujściu na remonty bieżące przeznaczono 2,9 min zł, a wydano 
1,9 min zł systemem zleceń i gospodarczym (własnym)65.

62 AMW, sygn. 3524/75/283, MW, „Plan potrzeb mieszkaniowych w MW na lata 1971-1975 
z 7.6.1971 r.”, k. 17-20 oraz „Plan budownictwa mieszkaniowego na terenie MW w latach 1971-1975 
z 8.6.1971 r.”, k. 30.

63 AMW, sygn. 3524/75/324, „Pismo szefa ZKB MW kmdr. J. Ślusarza z 26.2.1971 r.”, k. 71. Plan 
inwestycyjny na 1970 r. realizowano kwotą 77,4 min zł. W ramach budownictwa spółdzielczego 
za 13,4 min zł oddano do użytku 50 mieszkań (120 izb) oraz „Pismo szefa ZKB MW do Departamentu 
Służby Kwaterunkowo-Budowlanej WP w sprawie realizacji planu budownictwa za III kwartał 
1971 r.”, k. 100-102.

64 AMW, sygn. 3524/75/294, „Rozkaz szefa ZKB MW nr 201/72 z 2.11.1972 r.”, k. 91. Wyznaczył 
on komisje do przekazania geodezyjnej dokumentacji archiwalnej dla WRZKB Gdynia, 
Koszalin i Szczecin oraz C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 278.

65 Archiwum Wojskowe w Toruniu (AWT), sygn. 140/79/33, „Protokóły przekazania zadań służby 
kwat.-bud. MW” oraz „Protokóły rewizji gospodarki WAK w Świnoujściu, Międzyzdrojach 
i Janogrodzie z 6-8.1973 r.”, k. 89-93, 320-357, 378.
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Wkrótce uruchomiono możliwość sprzedaży mieszkań służbowych dla 
kadry. W pierwszym etapie w Świnoujściu wytypowano 6 budynków na 
ul. Matejki, Moniuszki i Słowackiego66.

Rys. 14. Plan pomieszczeń hotelu garnizonowego i internatu w Gdańsku 
Źródło: AWT, sygn. 566/76/1, WRZKB Gdynia, k. 94.

Po reorganizacji WRZKB w Gdyni przejął administrowanie istniejącymi 
obiektami i całokształt zadań związanych z budownictwem wojskowym od 
WRZKB w Koszalinie, m.in. w: Słupsku, Darłowie, Koszalinie i Ustce. W tej 
ostatniej 718 kwater i internat na 130 miejsc. Oprócz Gdyni podlegały mu 
kwatery w: Gdyni-Oksywiu - 1055, Babich Dołach - 341, Władysławowie - 155, 
Juracie - 113, Helu - 697, Helu-Borze - 29, Gdańsku-Oliwie - 108 i Sopocie - 42 
oraz 234 kwatery w Rumi, Pucku, Rozewiu, Gdańsku i Sobieszewie67.

66 AWT, sygn. 140/79/169, „Pismo szefa WRZKB Szczecin do dowódcy 8. FOW z 11.11.1975 r.”, 
k. 364-365.

67 AWT, sygn. 162/82/22 „Stan ewidencyjny osobnych kwater stałych WRZKB Gdynia w 1976 r.”, 
k. 1-30.
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Z rozformowanych własnych brygad budowlanych, zwanych Grupami 
Wykonawstwa Własnego, w końcu 1972 r. utworzono w Wejherowie Wojskowe 
Zakłady Remontowo-Budowlane, których zadaniem było wsparcie niewydolnego 
budownictwa wojskowego68.

Ze względu na trudności komunikacyjne część oficerów i podoficerów 
zawodowych mieszkających w Trójmieście nie chciała się przenieść z rodzinami 
na Półwysep Helski, mimo możliwości szybszego uzyskania mieszkania. Służbę 
tam - ze względu na brak miejsc pracy dla żon, szkół, sklepów i rozrywek 
kulturalnych - traktowano jako swoiste „zesłanie”69.

Rys. 15. Rejon działalności WRZKB Gdynia 
Źródło: AWT, sygn. 162/82/17, WRZKB Gdynia, k. 9.

W 1977 r. największa w kraju - gdyńska GAM administrowała 131 budynkami 
o pow. użytkowej 265,5 tys. m2, kubaturze 1,1 min m3 i 4513 mieszkaniami 
w Gdyni, Gdyni-Oksywiu, Babich Dołach i Sopocie.

Struktura mieszkań przedstawiała się następująco: najwięcej było lokali 
dwupokojowych M-3 (41,2%), jednopokojowych M-2 (23,6%) i trzypokojowych 

68 AMW, sygn. 3524/75/294, „Rozkaz szefa ZKB MW nr 178/72 z 30.9.1972 r.”, k. 76.
69 AMW, sygn. 3160/66/63, „Rozkaz dowódcy Bazy Brzegowej OWRGB nr 08 z 17.5.1961 r.”, 

k. 17. Rozkaz zezwalał na wyjazd do Trójmiasta nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
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M-4 (23,1%). Mieszkania użytkowane przez żołnierzy zawodowych stanowiły 
61,2%, emerytów wojskowych 18,9%, pracowników wojska 2,2% całego 
zasobu. Sprzedano także 4,6% kwater (2O9)70.

W tym czasie potrzeby mieszkaniowe wynosiły 572 kwatery dla rodzin 
wojskowych i 317 dla osób samotnych. Szansą szybszego otrzymania lokalu 
okazało się nie budownictwo służbowe, lecz spółdzielcze - rozwijające się 
w szybkim tempie. Na ten typ mieszkań oczekiwało 591 osób, lecz czas 
oczekiwania był znacznie krótszy. Dlatego większość osób decydowała się 
na spółdzielnie mieszkaniowe.

Fot. 3. Budynki mieszkalne na ul. Obrońców Helu w Helu (foto autor)

W garnizonie gdyńskim plan budownictwa mieszkaniowego na lata 1976-1980 
przewidywał oddanie 507 kwater służbowych i aż 750 spółdzielczych - głównie 
na Górnym Oksywiu. Mimo tego w całym rejonie działalności WRZKB nadal 
brakowało 1695 mieszkań.

Wobec kłopotów z tymczasowym zakwaterowaniem żołnierzy zawodowych 
(internaty na terenie koszar, brak wygód sanitarnych i kulturalnego spędzania 
czasu wolnego) kierownictwo MON poleciło rozwijać budownictwo samodzielnych 
internatów i hoteli, nawet kosztem części budownictwa mieszkaniowego. 
Stwierdzono, że nieodpowiednie warunki bytowe powodują m.in. zbyt wczesne 
zawieranie związków małżeńskich przez niedoświadczonych żołnierzy71. 
W Gdyni zorganizowano internaty przy ul. Ludwika Zamenhoffa nr 9 (132 miejsca), 
na Oksywiu przy ul. Jana Śmidowicza, przy ul. Wita Stwosza nr 6 (Willa Delfin - 
10 miejsc) oraz hotel garnizonowy przy ul. Jana z Kolna (74 miejsca).

70 AWT, sygn. 183/82/24, „Pismo WRZKB Gdynia z 2.3.1978 r.”, k. 424-425.
71 AWT, sygn. 28a/74/6, „Wyciąg z notatki nr 4/70 z posiedzenia Zespołu MON z 16.7.1970 r.”, k. 460.
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Do lepszej obsługi mieszkańców utworzono dwie Terenowe Sekcje Remontowe 
w Śródmieściu i Oksywiu.

Nie zawsze właściwie kierowano gospodarką mieszkaniową. Kontrola 
w GAM Gdynia wykazała, że w latach 1966-1970 nie zasiedlono 355 kwater 
przez ok. 5 miesięcy, co dało stratę 432,5 tys. zł72.

Rys. 16. Fragment planu usytuowania obiektów administrowanych 
przez GAM Gdynia z 1977 r.

Źródło: AWT, sygn. 183/82/24, WRZKB Gdynia, k. 433.

Warto podkreślić, że podobna sytuacja jak w rejonie Gdyni była na 
Pomorzu Zachodnim. Plan służbowego budownictwa mieszkaniowego na lata 
1976-1980 WRZKB Szczecin zakładał zasadniczą poprawę warunków bytowych 
żołnierzy zawodowych. Planowano oddać łącznie 2963 izby o powierzchni 
140 tys. m2, w tym: w Szczecinie - 603, w Świnoujściu - 508, w Dziwnowie - 272 
i w Międzyzdrojach - 26 izb. Plan zakładał oddanie 600-700 mieszkań rocznie, 
głównie w latach 1978-198073. Niestety, postępujący kryzys gospodarczy załamał 
te ambitne założenia. Przyczyna tkwiła w braku wystarczającej siły roboczej, 
niedoborach materiałów budowlanych i urządzeń oraz małej mocy przerobowej 
zmieniających się wykonawców. Tylko w Świnoujściu na 5 budowanych 
bloków mieszkalnych dwóch nie ukończono w terminie (106 mieszkań 
o średniej powierzchni 45 m2))74.

72 AWT, sygn. 183/82/24, „Protokół z kontroli przeprowadzonej w GAM Gdynia z 4.6.1977 r.”, k. 384.
73 AWT, sygn. 79/90/91, „Wyciąg z planu wojskowego budownictwa mieszkaniowego WRZKB 

Szczecin na lata 1976-1980”, k. 102.
74 AWT, sygn. 16/82/72, „Sprawozdanie z budownictwa mieszkaniowego WRZKB Szczecin 

w 1977 r. z 1,1,1978 r.”, k. 5-7 oraz „Plan rzeczowo-finansowy budownictwa mieszkaniowego 
WRZKB Szczecin na 1978 r.”, k. 137-138. W 1977 r. nie oddano do użytku 19 budynków.
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Wobec rosnących trudności najpilniejsze zadania starano się wykonać 
własnymi brygadami remontowo-budowlanymi. Przykładowo, w 1978 r. w Świnoujściu 
ekipa taka liczyła 49, a w Dziwnowie 38 żołnierzy75.

Na remonty gruntowne z roku na rok przeznaczano coraz mniej środków. 
W całym 1978 r. na remont wszystkich budynków mieszkalnych w Świnoujściu 
wyasygnowano jedynie 7 tys. zł76.

Pogarszający się stan techniczny obiektów wymagał szybkich napraw. 
W pierwszej połowie lat 80. do najpilniejszych remontów kapitalnych przeznaczono 
30 budynków podlegających Marynarce Wojennej, w tym trzy budynki 
mieszkalne w Świnoujściu, dwa w Międzyzdrojach i jeden w Dziwnowie77.

Najwięcej zaległości powstało w latach 1976-1978. Tylko w trzecim 
kwartale 1978 r. w Szczecinie wynosiły 140, a w Świnoujściu 165 nie oddanych 
do użytku mieszkań. W celu poprawienia sytuacji starano się wprowadzać 
nowoczesne rozwiązania projektowe, nowe formy organizacyjne, zmniejszyć 
materiałochłonność i kapitałochłonność budynków (np. w Garnizonowej Przychodni 
Specjalistycznej w Gdyni) oraz utworzono wyspecjalizowane oddziały budowlane 
(np. 33. pułk budowlany podlegał WRZKB Gdynia i 36. pułk budowlany podlegał 
WRZKB Szczecin)78. Wprowadzono pracę akordową w zakładach produkcji 
pomocniczej, m.in. w Wojskowych Zakładach Remontowo-Budowlanych 
w Wejherowie i Gdyni. Innym sposobem uzupełniania brakujących pracowników 
w przedsiębiorstwach cywilnych było delegowanie do nich żołnierzy79 80. 
Po wprowadzeniu odpłatności za pracę, ta forma wykorzystania taniej siły 
roboczej skończyła się. Wykonawcy celowo zawyżali wartość inwestycji 
i przekraczali terminy wykonania .

Na terenie podległym gdyńskiemu WRZKB, w WAK i GAM, dodatkowo 
zaangażowano ekipy naprawcze budynków. Nazwane Grupami Wykonawstwa 
Własnego (GWW) liczyły ponad 300 osób. Największe zorganizowano w GAM 
Gdynia - 37 osób, WAK CSS MW Ustka - 27 i KPW Gdynia - 23 osoby81.

75 AWT, sygn. 16/82/111, „Meldunek WRZKB Szczecin o grupach remontowo-budowlanych 
w podległych WAK w 1978 r.”, k. 34-35.

76 Ibidem, k. 40, „Roczny plan napraw gruntownych obiektów budowlanych WRZKB Szczecin 
w 1978 r.”

77 AWT, sygn.71/90/13, „Plan napraw gruntownych obiektów budowlanych w latach 1981-1985 
w jednostkach wojskowych podległych POW z 3.5.1980 r.”, k. 121-125.

78 AWT, sygn. 2/84/10, „Ocena wdrażania zadań przez Wojskowe Biura Projektów Budowlanych 
z 20.5.1977 r.”, k. 1-2 oraz sygn. 2/84/4, .Meldunek uzupełniający szefa Służb Kwatermistrzowskich 
POW z 26.6.1978 r.”, k. 4.

79 AWT, sygn. 31/90/11, „Meldunek WRZKB Szczecin z 9.1.1980 r.”, k. 115.
80 AWT, sygn. 149/79/86, „Pismo WRZKB Gdynia do POW z 20.3.1974 r.”, k. 287.
81 AWT, sygn. 462/82/156, „Analiza WAK i GAM POW w zakresie wykonanych napraw przez 

GWW z 10.9.1980 r.”, k. 47.
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Fot. 4. Siedziba Garnizonowej Administracji Mieszkań 
w Gdyni przy ul. Sędzickiego 

Źródło: zbiory autora

Na Pomorzu Środkowym sytuacja mieszkaniowa również była daleka 
od rozwiązania. Nie uruchomiono jeszcze budownictwa spółdzielczego, 
a 765 żołnierzy nie miało kwater - w tym 45 z Marynarki Wojennej w Kołobrzegu 
i Darłowie82.

10 kwietnia 1979 r. w Warszawie odbyła się narada dotycząca oceny 
działalności gospodarczej służb kwatermistrzowskich WP. Podkreślono, że 
mimo poprawy sytuacji mieszkaniowej w wielu garnizonach problem ten jest 
nadal nierozwiązany (np. w Warszawie, Gdyni i Świnoujściu). Budownictwo 
spółdzielcze wykonało dla wojska jedynie 67% założonego planu83.

W Pomorskim Okręgu Wojskowym w latach 1971-1979 znacznie wzrosła 
liczba mieszkań: z 26,8 tys. do 79 tys. izb w tym 1,7 tys. izb budownictwa 
spółdzielczego i 194 domów jednorodzinnych. Stopień zabezpieczenia potrzeb 
mieszkaniowych zwiększył się średnio z 81 % do 97%. Mimo tego nadal istniała 
niezadowalająca sytuacja w pięciu garnizonach: Bydgoszcz, Szczecin, Malbork, 
Gdynia i Świnoujście.

W ramach poprawy warunków zakwaterowania, w dalszym ciągu 
podnoszono standard nowo budowanych lokali. Wyremontowano również 18,3 tys. 
kwater oraz wypłacano kadrze równoważnik finansowy na remont własnego 
mieszkania84.

82 AWT, sygn. 82/82/107, „Sprawozdanie o stanie osobnych kwater stałych w WRZKB Koszalin 
z 30.1.1978 r.”,k. 1-5.

83 AWT, sygn. 2/84/10, „Syntetyczna ocena działalności gospodarczej Służb Kwatermistrzowskich WP 
w 1978 r.”, k. 113-121.

84 Ibidem, „Wystąpienie kwatermistrza POW na Radzie MON do spraw socjalno-bytowych 
z 26.11.1979 r.”, k. 286-290.
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Przedstawione działania jednak nie przynosiły spodziewanych rezultatów. 
Tysiące oficerów, chorążych, podoficerów i pracowników cywilnych wojska 
oraz ich rodzin nadal oczekiwało na mieszkania. Jak pisał w meldunku szef 
WRZKB Szczecin Plan budownictwa mieszkaniowego w latach 1976-1980 
wykonano tylko w 72%, co spowodowało pogorszenie sytuacji mieszkaniowej. 
W wielu garnizonach nie zbudowano ani jednego mieszkania, np. w Dziwnowie, 
Trzebiatowie i Mrzeżynie. Oprócz braków materiałów budowlanych nie 
przygotowano inwestycji pod względem terenowo-prawnym oraz dokumentacyjnym”85.

W drugiej połowie lat 80. najskuteczniejsze i najpopularniejsze okazało 
się budownictwo spółdzielcze. Przyszli członkowie spółdzielni musieli jednak 
wnieść część wkładu mieszkaniowego z własnych oszczędności, a pozostałą 
część kwoty przekazywało wojsko - po zrzeczeniu się prawa do stałej kwatery 
służbowej. Tym sposobem można było najszybciej otrzymać upragnione mieszkanie. 
Znaczna część oczekujących decydowała się na proponowane rozwiązanie. 
W rejonie Trójmiasta najczęściej budowano w dzielnicach: Gdynia-Witomino, 
Gdynia-Oksywie i Karwiny, Gdańsk-Przymorze i Zaspa oraz Rumia-Janowo, 
Reda i Wejherowo.

Pod koniec omawianego okresu, największym administratorem wojskowych 
budynków mieszkaniowych w kraju był Terenowy Oddział Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w Gdyni. Na początku lat 90. zarządzał 171 budynkami 
z 5441 mieszkaniami86.

Dzięki różnym formom budownictwa mieszkaniowego, w garnizonach 
Marynarki Wojennej udało się sukcesywnie zapewnić odpowiednie kwatery 
stałe oficerom, chorążym i podoficerom zawodowym oraz pracownikom wojska.

* * *

Nie ulega wątpliwości, że w latach 1945-1989 (dzięki ogromnemu 
wysiłkowi inwestycyjnemu, zarówno nowo zbudowane jak i wyremontowane) 
obiekty infrastruktury morskiego rodzaju sił zbrojnych wzmocniły potencjał 
obronny kraju i gospodarkę morską oraz zurbanizowały miasta wybrzeża - 
szczególnie Gdynię, Świnoujście i Hel. Na Pomorzu powstało szereg nowych 
garnizonów. Inwestycje przyczyniły się również do rozwoju wielu mniejszych 
miejscowości, w których obiekty Marynarki Wojennej stanowiły liczącą się 
część substancji mieszkaniowej i usługowej - częściowo wykorzystywanej przez 
ludność. Mimo upływu wielu lat, większość funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

85 AWT, sygn. 79/90/31, „Pismo szefa WRZKB Szczecin do Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy 
Miast i Osiedli Wiejskich w Szczecinie z 29.1.1981 r.”, k. 23.

86 Terenowy Oddział WAM Gdynia, sygn. 291395-38, „Ewidencja kwater WAK - GAM” [za:] 
S. Kudela, Budownictwo Marynarki "Wojennej..., op. cit„ s. 120.
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PLAN DRZEWIECKIEGO JAKO KONCEPCJA 
OBRONY WYBRZEŻA POLSKI Z 1951 r. 

NIEZALEŻNOŚĆ CZY WYRAZ 
SOJUSZNICZEJ PODLEGŁOŚCI?

Jałtańsko-poczdamskie decyzje Wielkiej Trójki, pozbawiły Rzeczpospolitą 
jej ziem wschodnich. W zamian utraconych na wschodzie 200 tys. km2, 

w ramach zadośćuczynienia przyznano państwu polskiemu 130 tys. km2 ziem 
położonych na zachodzie na linii rzek Odry i Nysy Łużyckiej oraz na północy 
na obszarze Pomorza. Przejęte kosztem pokonanych Niemiec tereny należały 
do dobrze rozwiniętych cywilizacyjnie i kulturowo, dostatnich regionów, których 
wartość podnosił dostęp do morza wraz z morską infrastrukturą gospodarczą, 
w tym portami i stoczniami. W składzie polskiego Pomorza znalazły się ziemie 
trzech przedwojennych organizmów państwowych - część Prowincji Pomorskiej 
HI Rzeszy, terytorium Wolnego Miasta Gdańska oraz całość byłego Województwa 
Pomorskiego II Rzeczypospolitej. Łącznie obszar ten o powierzchni 55 tys. km2 
stanowił około 17,5% powojennej Rzeczypospolitej1. Wybrzeże, które jest 
przedmiotem niniejszego opracowania jest zawężonym obszarem Pomorza wraz 
z przyległym do niego fragmentem Bałtyku od 55°00'N równoleżnika 
w kierunku południowym. Jego lądowym zamknięciem jest równoleżnik 53°5OTS1. 
Od zachodu granice geograficzne wyznacza południk 14°30'E przebiegający 
przez Zalew Szczeciński oraz od wschodu 19°30'E w okolicach Elbląga2.

S. Sadowski, Pomorze w systemie militarnym Polski w latach 1945-1989 [w:] Działania militarne 
, na Pomorzu, pod red. W. Wróblewskiego. Wydawnictwo Comandor, Warszawa 2001, s. 303. 
" Wybrzeże to teren bezpośrednio przylegający do akwenu. Jako termin w Polsce powszechnie 

używany jest w naukach o bezpieczeństwie, ekonomicznych i politycznych. Według terminologii 
geograficznej opisywany obszar definiowany jest jako Pobrzeże Pomorskie lub Pobrzeze 
Południowobałtyckie. Zoo. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002; Pobrzeże 
Pomorskie, pod red. B. Augustowskiego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1984. 
Wybrzeże stanowi naturalną część północną Pomorza. Innym określeniem Wybrzeża był termin 
Makroregion Północny, używany przede wszystkim w kontekście demograficzno-ekonomicznym. 
Wraz z przyległym akwenem miał on powierzchnię ponad 70 tys. km2, w tym 39 tys. km2 lądu. 
Makroregion ten tworzyły byłe województwa szczecińskie, koszalińskie, słupskie, gdańśkie 
oraz elbląskie. Zob. M. Grzybowski. Usytuowanie polskiego makroregionu północnego 
w systemie obronnym państwa, „Przegląd Morski” nr 7-8/1989, s. 13-17. Dla celów wojskowych 
Wybrzeże dzielono na strefę morską strefę nadbrzeżną oraz strefę lądową.
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Wyznaczenie zupełnie nowych granic powojennej Polski wraz z wtłoczeniem 
jej w orbitę wpływów potężnego, wschodniego sąsiada stawiało nowe państwo 
w sytuacji wymuszonego warunkami geopolitycznymi sojuszu ze Związkiem 
Radzieckim oraz innymi państwami, które znalazły się pod moskiewską kuratelą.

Terytorium Polski znajdowało się na styku dwóch Teatrów Działań 
Wojennych (TDW)3. Pomorze należało do Jutlandzkiego Kierunku Operacyjnego 
zwanego też kierunkiem nadmorskim, który obejmował pas polskiego oraz 
niemieckiego Wybrzeża Bałtyku wraz z Półwyspem Jutlandzkim oraz cieśninami 
bałtyckimi i stanowiło część Północnoeuropejskiego Teatru Działań Wojennych. 
Półocnoeuropejski TDW na południe od linii rzek Noteć, Warta sąsiadował 
z głównym, Środkowoeuropejskim TDW. Wymienione obszary są w fachowej 
literaturze wojskowo-historycznej określane również jako Zachodnioeuropejski 
TDW i Południowo-zachodni TDW.

Wybrzeże w powojennych planach obronnych Polski do 1951 r.
Pierwsze powojenne opracowania wojskowych wyznaczały kierunki 

potencjalnego zagrożenia kraju umiejscawiając główne obszary, z których mogą 
nastąpić uderzenia na Polskę w rejonie cieśnin bałtyckich. Uznano, że bufor 
o szerokości od 180 do 350 kilometrów w postaci okupowanych przez Armię 
Czerwoną wschodnich Niemiec, stanowi wystarczającą zaporę przed bezpośrednimi 
uderzeniami z tego kierunku. Nie oznacza to, że granica zachodnia była 
zaniedbywana. Przeciwnie, śledząc rozmieszczanie wojsk do początku lat 50. 
widać wyraźnie zwiększającą się obecność związków taktycznych Wojska 
Polskiego na linii Odry i Nysy Łużyckiej, przy czym utrzymywano w nich 
wysokie wskaźniki gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Granicę południową 
uznawano za bezpieczną i stabilną, bowiem osłoniętą przez sojuszniczą 
Czechosłowacką Armię Ludową oraz stacjonujące na obszarze Czechosłowacji 
jednostki radzieckie. W tej sytuacji najbardziej zagrożonym kierunkiem dla 

3 1. Teatr Działań Wojennych (od łac. teatrum, z gr. theatron, widownia) Obszar lądowy lub 
akwen morski, w granicach którego siły zbrojne podczas wojny wykonują zadania strategiczne. 
Teatry działań wojennych są zwykle częścią teatru wojennego. Rozróżnia się teatry działań 
wojennych: lądowe i morskie, główne i drugorzędne. Granice możliwych TDW są nakreślone 
jeszcze podczas pokoju. Nakreślają je naczelne dowództwa sił zbrojnych, państw, biorąc pod 
uwagę polityczne, ekonomiczne i strategiczne znaczenia poszczególnych obszarów oraz 
możliwości rozwijania sił zbrojnych do prowadzenia działań wojennych na tych obszarach [...] 
Przygotowanie TDW polega na budowie linii komunikacyjnych, baz lotniczych i morskich, 
lotnisk i portów, składów i magazynów wojskowych, urządzeń fortyfikacyjnych, sieci 
wykrywania powietrznego, instalowaniu wyrzutni rakietowych itp.
2. W ujęciu prawa międzynarodowego - wody wewnętrzne, terytorialne i specjalne walczących 
państw, otwarte morza oraz przestrzeń powietrzna znajdująca się nad nimi.
3. Obszar lądowy, morski i powietrzny stanowiący cześć teatru wojny, na którym rozgrywają 
się (lub mogą rozgrywać) bezpośrednie działania wojenne, wynikające z zadań strategicznych 
wojny lub jednego z jej etapów [...] Szerzej: Operacyjno-taktyczny leksykon morski. Tom II, pod 
red. H. Sołkiewicza, Gdynia 2012, s. 305 p.
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państwa polskiego był północny-zachód oraz bezpośrednia granica morska 
z państwami neutralnymi i NATO.

Zadania organizacji obrony Wybrzeża oraz odcinka granicy na Odrze 
otrzymały utworzone wiosną 1945 r. w Poznaniu i Koszalinie (początkowo 
w Toruniu, a ostatecznie w Bydgoszczy) Okręgi Wojskowe (OW) oraz 
organizowane w Gdyni od 7 lipca 1945 r. Dowództwo Marynarki Wojennej 
(DMW). Szerokie zaangażowanie sił floty w obronę Wybrzeża znalazło odbicie 
w dokumencie Wytyczne do rozwoju Marynarki Wojennej na okres lat 1946-1949 
z 21 lipca 1946 r. podpisane przez marszałka Michała Rolę-Żymierskiego 
i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Władysława Korczyca. 
Dokument ten powstał w dużej mierze na podstawie propozycji opracowanych 
przez gen. bryg. Stefana Mossora znanych jako Rozważania strategiczne nad 
położeniem Połski, a przedłożonych 26 kwietnia 1946 r. do zatwierdzenia 
Naczelnemu Dowódcy Wojska Polskiego. Według wytycznych marsz. M. Roli- 
-Żymierskiego flota w przyszłości miała w całości przejąć odpowiedzialność za 
obronę Wybrzeża. W odpowiedzi na wytyczne w związku ze znacznymi 
opóźnieniami tempa rozwoju organizacyjno-kadrowego w DMW, opracowano 
zadania marynarki w obronie Wybrzeża z zaznaczeniem, iż pełna zdolność 
od ich wykonania zostanie osiągnięta w 1956 r. przy założeniu pełnego 
zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć organizacyjnych oraz dostaw 
uzbrojenia. W ramach tych zadań siły MW miały:

- nie dopuścić do wtargnięcia przeciwnika na własne terytorium od 
strony morza i działaniami przeciwdesantowymi zabezpieczyć tyły 
walczącej armii lądowej;

- zapewnić żeglugę przybrzeżną transportom nawodnym między własnymi 
portami, jak i portami narodów sojuszniczych;

- nie dopuścić do niszczenia z morza i powietrza ważnych obiektów 
nadbrzeżnych;

- niszczyć transporty przeciwnika na jego morskich liniach komunikacyjnych 
i zaopatrzeniowych znajdujących się na Bałtyku;

- współdziałać z armią lądową na jej skrzydle, opierającym się o brzeg 
morski w sensie jego osłony od ataków sił nawodnych przeciwnika, 
wspieranie własnym ogniem oddziałów działających w pasie przybrzeżnym 
oraz prowadzenie wspólnych akcji desantowych na tyłach przeciwnika;

- stworzenie warunków uniemożliwiających przeciwnikowi korzystanie 
z naszych baz morskich .4

Jak wynika z przytoczonych zadań, kwestie związane wprost ze 
współdziałaniem z siłami lądowymi były dominującymi oraz determinowały 
działania planistyczno-rozwoj owe i szkoleniowe realizowane przez morski 
rodzaj sił zbrojnych. W założeniach floty, system obrony operacyjnej Wybrzeża 

4 B. Zalewski, Polska morska myśl wojskowa 1918-1989. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki 
Wojennej nr 141 A, Gdynia 2000, s. 320.
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miał składać się z ośrodków obrony stałej w postaci Obszarów Nadmorskich 
osłaniających bazy morskie, elementów manewrowych w postaci artylerii 
kolejowej i zmotoryzowanej, a także piechoty morskiej, dla której rezerwę 
stanowić miały jednostki WOP, dwóch flotylli morskich z baz gdyńskiej 
i świnoujskiej oraz lotnictwa5. Na wypadek działań wojennych strategicznym 
celem realizowanym przez flotę miała być obrona Wybrzeża, w tym działania 
przeciwdesantowe, utrzymanie linii komunikacyjnych z państwami sojuszniczymi 
i neutralnymi oraz wewnętrzną między portami-bazami polskimi.

W styczniu 1950 r. w dowództwie Marynarki Wojennej przeprowadzone 
zostało, z udziałem ministra obrony narodowej marsz. Konstantego Rokossowskiego, 
ćwiczenie aplikacyjne na mapach Obrona Bazy Głównej Marynarki Wojennej6. 
Natomiast w dniach 15 maja-27 czerwca przeprowadzone zostały na Pomorzu 
ćwiczenia praktyczne w terenie, z rozwiniętym środkami łączności Organizacja, 
planowanie i prowadzenie operacji obronnej wybrzeża we współdziałaniu 
z marynarką wojenną. Uczestniczące w ćwiczeniu wojska występowały jako 
Front Nadmorski w składzie dwóch armii ogólnowojskowych, trzech korpusów 
pancernych oraz armii lotniczej i wydzielonych sił floty o stanie 300 tys. 
żołnierzy7. Ćwiczenia te stanowiły zarysowanie koncepcji Frontu wystawianego 
przez siły zbrojne Rzeczypospolitej. Wynikające z obu przedsięwzięć wnioski 
wytyczały kierunki planowania operacyjnego, a także szkolenia oraz doskonalenia 
dowództw, sztabów i wojsk w zakresie prowadzenia działań w ramach operacji 
obronnej na Wybrzeżu. Obrona Wybrzeża morskiego nabrała wyraźnie cech 
charakterystycznych dla działań połączonych lub inaczej określanych jako 
wspólne w wymiarze militarnym, a pod względem kompleksowego ujęcia 
problematyki obronności kraju stawała się operacją angażującą sektor pozamilitarny, 
słabo jeszcze w omawianym okresie czasu wykształcony.

Praktyczna realizacja planów organizacji głównej polskiej pozycji 
obronnej na rzekach Odra i Nysa oraz na Wybrzeżu od Świnoujścia do 
Braniewa, znalazła odzwierciedlenie w rozmieszczeniu na tym obszarze znacznych 
sił wojskowych, a także w opracowanych wówczas w Sztabie Generalnym 
Wojska Polskiego (SGWP) oraz w II i IV OW programach szkolenia 
operacyjno-taktycznego wojsk. W ramach studiów nad Wybrzeżem jako teatrem 
wojny w 1951 r. przeprowadzona została podróż studyjna wyższej kadry dowódczej 

5 P. Przybylski, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna w latach 1945-1995. (Studia i materiały) 
część 1, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2013, s. 31.

6 A. Polak, Wybrane zagadnienia obrony wybrzeża w Polsce (1920-2002). Wydawnictwo Akademii 
Obrony Narodowej, Warszawa 2002, s. 96.
H. Herman, Marynarka Wojenna PRL i jej miejsce w polityce obronnej państwa w świetle 
przewidywań Sztabu Generalnego WP [w:] Konflikt zbrojny na Bałtyku w koncepcjach ideologii 
zimnowojennej po 1945 roku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 25 listopada 
2004 r. przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, pod red. A. Drzewieckiego. Wydawnictwo 
Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2005, s. 32; Patrz też: Rozmowa z generałem Janem 
Drzewieckim 8 maja 1997 r. Strona intemetowakms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/20667/ 
.../IDrzewiecki.Pdf, dostęp 20.05.2015 r., s. 3.
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na temat Organizacja obrony przeciwdesantowej wybrzeża morskiego*. Jej 
efektem były szeroko zakrojone studia operacyjne, w których uczestniczyli 
również oficerowie Akademii Sztabu Generalnego WP. Przeprowadzone wówczas 
pogłębione analizy obszaru oraz ocena aktualnego stanu sił zbrojnych stały się 
podstawą dwóch opracowań materiałów zatytułowanych Zbiór 1 i Zbiór 2, które 
były wykorzystywane przez dowództwa, sztaby i wojska w procesie planowania 
działań jak i szkoleń. Celom tym służył również artykuł autorstwa gen. dyw. 
Zygmunta Berlinga O obronie wybrzeża morskiego opublikowany w periodyku 
„Bellona” z. 5-6 z 1950 r. W periodyku pojawiły się też artykuły oficerów 
marynarki wojennej dotyczące tej problematyki w aspekcie udziału w przyszłej 
wojnie sił morskich z uwzględnieniem zagadnień działań obronnych w strefie 
morskiej przyległej do Wybrzeża jak i na samym Wybrzeżu8 9.

Podczas wielu wstępnych studiów nad terenem Wybrzeża uznano, 
iż najbardziej optymalne warunki podejścia do brzegu środków desantowych 
i wysadzenie desantu występują na następujących odcinkach:

- 39-kilometrowy odcinek biegnący od Dźwirzyna przez Kołobrzeg, 
Ustronie Morskie i Sarbinowo do Mielna;

- 38-kilometrowy odcinek między Darłowem a Rowami przebiegający 
przez Jarosławiec i Ustkę;

- liczący 26 kilometrów odcinek położony między Łebą a ujściem rzeki 
Piaśnica.

Mniej dogodne, ale nie wykluczające podejścia środków desantowych 
odcinki to:

- 16-kilometrowy odcinek Swinoujście-Mielno;
- 18-kilometrowy odcinek między Dziwnowem a Niechorzem;
- 22-kilometry między Białogórą a Rozewiem.
Za najbardziej prawdopodobne kierunki działania desantów uznano 

kierunek Kołobrzeg-Świdwin oraz Ustka-Miastko10.
Dokonując analizy zagrożeń obszaru Wybrzeża uznano, iż jest to obszar 

szczególnie wrażliwy operacyjnie, wskazując przy tym następujące możliwe 
warianty oddziaływania na niego przez połączone siły NATO:

- uderzenia lotnicze na obiekty o znaczeniu strategicznym i operacyjnym 
wykonywane środkami napadu powietrznego o zasięgu strategicznym 
i operacyjnym;

- morska (powietrzno-morska) operacja desantowa w rejonach dogodnych 
do wysadzenia desantów. Działania te uprawdopodobniała bliska 

8 Relację z tej podróży, odbywanej wzdłuż Wybrzeża specjalnym pociągiem mówił gen. bryg. 
Jan Drzewiecki. Zob. Rozmowa..., s.10.

9 S. Mieszkowski, Okręty i lotnictwo w walce na morzu i w obronie bazy, „Bellona” nr 1/1950; 
M. Wojcieszek, Obrona bazy morskiej, „Bellona” nr 2-3/1950.

10 A. Polak, Wybrane..., s. 88. Patrz też: J. Babula, Rola i znaczenie obrony wybrzeża w przygotowaniach 
wojennych PRL i planowaniu strategicznym naczelnego Dowództwa Zjednoczonych Sil 
Zbrojnych Okładu Warszawskiego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” nr 1 (230)/2010, s. 130.
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odległość z baz niemieckich i duńskich do rejonów lądowania liczący 
od 50 do 200 mil morskich, co przekładało się na krótki czas przejścia 
desantu morzem, wynoszący od 4 do 20 godzin;

- operacja lądowa, która miała się rozpocząć dopiero w 10-12 dniu 
wojny po rozbiciu wojsk radzieckich we wschodnich Niemczech .11

W.analizach tych przewidywano, iż działania natowskiego desantu morskiego 
mogą być poprzedzone zrzutem silnych grup dywersyjno-rozpoznawczych 
mających za zadanie paraliżowanie sytemu łączności i komunikacji na polskim 
Wybrzeżu, a także oddziaływanie propagandowe i psychologiczne na zamieszkałą 
tam ludność.

Działania obronne na Wybrzeżu stały się wiodąca tematyką w szkoleniu 
dowództw sztabów i wojsk mniej więcej do połowy lat 50. W ramach wspólnych 
ćwiczeń rodzajów SZ realizowano następujące główne cele szkoleniowe dotyczące 
prowadzenia operacji obronnych:

- organizacja i prowadzenie przeciwdesantowej operacji obronnej armii 
na wybrzeżu morskim we współdziałaniu z marynarką wojenną 
i lotnictwem;

- organizacja i prowadzenie obrony baz marynarki wojennej, portów, 
wysp oraz rzecznych i innych przeszkód wodnych a szczególnie 
obrony przyczółka;

- organizacja i wykonanie przez armię pościgu za nieprzyjacielem 
wycofującym się w kierunku morza lub wzdłuż wybrzeża morskiego;

- organizacja i wykonanie maskowania operacyjnego w czasie prowadzenia 
armijnej operacji obronnej i zaczepnej na wybrzeżu morskim;

- organizacja i prowadzenie blokady z powietrza i morza okrążonego 
dużego zgrupowania nieprzyjaciela w toku operacji zaczepnej armii;

- likwidacja nieprzyjaciela okrążonego w wielkim mieście;
- organizacja i zapewnienie nieprzerwanego współdziałania rodzajów 

wojsk w czasie prowadzenia armijnej operacji zaczepnej i obronnej na 
wybrzeżu morskim a szczególnie współdziałania z flotyllą rzeczną, 
marynarką wojenną i lotnictwem .1112

Poza organizacją i realizacją działań typowo defensywnych w zadaniach 
szkoleniowych przewidywano również tematykę związaną z prowadzeniem 
działań zaczepnych w tym morskich operacji desantowych, jednak jak już 
zaznaczono w pierwszej powojennej pięciolatce więcej uwagi poświęcano 
zagadnieniom związanym z działaniami obronnymi.

W większości przeprowadzonych wówczas ćwiczeń w ich pierwszych 
etapach przerabiano zagadnienia mobilizacji, operacyjnego rozwinięcia wojsk 

11 S. Sadowski, Pomorze iv systemie militarnym Polski w latach 1945-1989 [w:] Działania 
militarne na Pomorzu, pod red. W. Wróblewskiego, Warszawa 2001, s. 321; Zbliżony schemat 
oddziaływania na wybrzeże sił NATO przedstawił również Julian Babula. Zob. J. Babula, 
op. cit., s. 131.

12 J. Przybylski, Miejsce..., s. 193.

139



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. MAZUREK 2015 NR 30

i przejścia w ugrupowanie obronne na Wybrzeżu. W drugim etapie większości 
ćwiczeń zakładano częściowe pobicie własnych wojsk przez desanty przeciwnika 
i ich wycofanie na kolejne rubieże z odtwarzaniem gotowości bojowej. 
Ostatnim etapem ćwiczeń było przeciwnatarcie i rozbicie przypartego do morza 
i okrążonego przeciwnika13. W części ćwiczeń aplikacyjnie zakładano wsparcie 
Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej i Floty Bałtyckiej.

Siły planowane do obrony Wybrzeża w latach 1950-1951 a realia

W latach 1945-1950 siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przeszły 
szereg zmian organizacyjnych i dyslokacyjnych wynikających z demobilizacji 
wojska po zakończeniu działań wojennych, konieczności zabezpieczenia 
przejętych, przyznanych Polsce obszarów poniemieckich, a także przewidywanego 
kierunku działania w ewentualnej przyszłej wojnie. Pierwsze polskie opracowania 
dotyczące planowania wojennego uwzględniały plany rozwoju Marynarki 
Wojennej, której jednym z priorytetowych zadań miała być obrona Wybrzeża. 
Urzeczywistnieniem tych planów było tworzenie silnego systemu artylerii 
nadbrzeżnej uzupełnionego przez rozbudowę inżynieryjną terenu ze stałymi 
żelbetonowymi obiektami fortyfikacyjnymi rozmieszczonymi bezpośrednio 
w pobliżu stanowisk artylerii, a także rozwoju sił okrętowych14. Dominował 
wówczas pogląd prowadzenia obrony Wybrzeża w oparciu o pozycje minowo- 
-artyieryjskie. Było to pochodną poglądów radzieckich na działania sił morskich 
w warunkach akwenu zamkniętego, a wynikających z doświadczeń II wojny 
światowej.

Według planu z 1947 r. (tzw. „Plan D”), wojska lądowe miały na wypadek 
działań wojennych wystawić obok 1. i 2. Armii, 3. Armię Obrony Wybrzeża15. 
Zadaniem tej armii było zabezpieczenie północnego skrzydła rozwiniętych na 
linii zachodnich rzek granicznych, obu armii ogólnowojskowych. Zamierzenia 
te w sferze organizacji wojsk nie zostały zrealizowane lecz nie oznacza to, że 
sprawy planowania obronnego na tym newralgicznym obszarze kraju zostały 

13 Etapy ćwiczeń najlepiej obrazują wspomniane manewry z lata 1950 r. W pierwszym etapie 
toczono niepomyślny dla strony Polskiej bój z desantem przeciwnika, który opanował 
Kołobrzeg. W drugiej fazie ćwiczenia miasto i port zostały odbite silnymi kontratakami a sam 
desant rozbity. Następnie siły główne Frontu Nadmorskiego przeszły do operacji zaczepnej 
rozbijając wojska natowskiej Grupy Hamburskiej i osiągając w ósmym dniu ofensywy Kanał 
Kiloński oraz południową część Półwyspu Jutlandzkiego. W ramach działań pomocniczych 
jedna z polskich dywizji przy współdziałaniu Floty Bałtyckiej opanowała Bomholm. Szerzej: 
H. Herman, Marynarka..., s. 32; Rozmowa..., s. 3-5.

14 Szerzej o planach rozbudowy artylerii nadbrzeżnej oraz rozbudowy fortyfikacyjnej pasa 
Wybrzeża: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. 
Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 224-226, 271-272, 279; A. Polak, op. cit., s. 96-100; idem, 
Artyleria nadbrzeżna i rozbudowa fortyfikacyjna w strukturze obrony wybrzeża, „Przegląd 
Morski” nr 7-8/2006, s. 89-115.

15 J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960. Skład bojowy, struktury organizacyjne, 
uzbrojenie. Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2005, s. 141.
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zarzucone. Stanowiły one nadal jeden z głównych tematów prac i studiów 
komórek planowania operacyjnego szczebla centralnego i Okręgu oraz taktycznego 
w jednostkach dyslokowanych na Wybrzeżu.

Stan sił zbrojnych na Pomorzu w omawianym okresie został opisany 
przez wielu autorów, stąd ich organizacja, stan i uzbrojenie zostaną jedynie 
zasygnalizowane przy omawianiu związków operacyjno-taktycznych i taktycznych 
mających, wykonywać konkretne zadania w ramach operacji obronnej16.

Jednym z pierwszych i mało znanych dokumentów operacyjnych, 
zawierających koncepcję rozegrania bitwy obronnej na Wybrzeżu z początków 
lat 50. był plan wykonany pod kierownictwem szefa Zarządu Operacyjnego 
SGWP płk. Jana Drzewieckiego (zwany dalej w tekście Planem Drzewieckiego) 
i obowiązujący z pewnymi poprawkami do połowy tej dekady17. Wzmianka 

16 Stan i uzbrojenie wojsk stacjonujących na obszarze Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
omówiło wielu autorów. Zob. 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, Koncepcje użycia polskich wojsk operacyjnych w latach 1945-1975 [w:] 
Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, pod. red. B. Łacha, T. Gajownika, D. Radziwiłowicza, 
Wydawnictwo „Littera”, Olsztyn 2008, s. 641-649; J. J. Piątek, Rola Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego w strukturze i koncepcjach militarnych PRL [w:] Wojskowość ludów Morza 
Bałtyckiego. Marę Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały 
z II międzynarodowej Sesji Naukowej dziejów ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 4-6 sierpnia 2006, 
pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2007, s. 46-494; A. Polak, Wojska..., 
s. 49-79; J. Przybylski, Miejsce obrony Wybrzeża w ogólnym systemie obrony państwa w latach 
1945-1989 [w:] Pomorze w systemie obronnym Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie 
światowej ( materiały z konferencji naukowej ), pod red. T. Kmiecik, PAP, Słupsk 2004, s. 187-199; 
S. Sadowski, Potencjał..., s. 377-394; idem, Pomorze..., s. 319-333.

17 Jan Drzewiecki (właściwie - Holzer, przyjął nazwisko żony) urodzony 5 sierpnia 1921 r. w Krakowie, 
zmarł 8 marca 2001 r. w Warszawie - generał brygady Wojska Polskiego. Do 1936 r. ukończył 
cztery klasy gimnazjum w Krakowie, następnie do 1939 r. był uczniem Szkoły Poligraficznej 
i Drukami Narodowej w Krakowie. Działacz Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, 
a po jego likwidacji członek Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. We wrześniu 1939 r. 
Drzewiecki jako przedpoborowy nie uczestniczył w działaniach zbrojnych przeciwko Niemcom. 
7 września znalazł się we Lwowie, i jako obywatel radziecki w maju 1940 r. został wcielony 
do Armii Czerwonej oraz skierowany jako słuchacz do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Mińsku. 
Jesienią 1941 r. mianowany do stopnia młodszego lejtnanta. Walczył pod Moskwą w Stalingradzie 
i pod Charkowem - dwukrotnie ranny. W sierpniu 1943 r. skierowany do 1. Korpusu PSZ w ZSRR 
rozpoczął studia w Oficerskiej Szkole Piechoty w Riazaniu. W latach 1943-44 zastępca 
dowódcy 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater do spraw liniowych. 
Przeszedł szlak bojowy 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W maju 1945 r. 
mianowany do stopnia majora. W czerwcu tego samego roku podpułkownik. W latach 1947-1960 
w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, między innymi jako szef Zarządu Operacyjnego. 
Odpowiedzialny za planowanie działań Frontu Polskiego w północnej części Europy. W 1955 r. 
mianowany do stopnia generała brygady. W 1956 r. był współautorem memorandum Sztabu 
Generalnego w sprawie powstającego Układu Warszawskiego. Dokument zawierał szereg 
postulatów zmierzających do uniezależnienia operacyjnego polskich sił zbrojnych od sojuszników 
oraz większego charakteru narodowego Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
W latach 1962-1969 dowodził 9. Dywizją Zmechanizowaną i był szefem Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego. Od 1969 w stanie spoczynku. Prawdopodobnie usunięty ze względu na pochodzenie 
żydowskie w ramach czystek 1967/68. Patrz: J. Królikowski, Generałowie i admirałowie 
Wojska Polskiego 1943-1990. Tom I: A-H, Toruń 2010, s. 349-351.
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o tym planie zamieszczona została w publikacji zatytułowanej 7. Łużycka 
Dywizja Desantowa 1963-1986, będącej pokłosiem konferencji popularno- 
-naukowej w Narodowym Muzeum Morskim z czerwca 2013 r.18 Plan Drzewieckiego 
został zamieszczony w 2006 roku w wersji odredagowanej przez anonimowego 
autora w jednej z witryn internetowych poświeconych tematyce wojskowej19. 
Opublikowany tekst nosi numer maszynopisu 0003893. Na dokumencie nie ma 
adnotacji o jego zatwierdzeniu i wprowadzeniu do użytku służbowego. Brakuje 
też na nim daty rocznej, jest dzień i miesiąc sporządzenia. Oryginału 
dokumentu nie odnaleziono w zbiorach modlińskiego Archiwum Ministerstwa 
Obrony Narodowej ani w zasobach Archiwum Marynarki Wojennej. Brak 
typowych cech zewnętrznych dokumentu nie dyskwalifikuje go jako źródła 
historycznego jak podpowiada metodologia krytyki źródeł. O jego prawdziwości 
świadczy zawartość dokumentu sporządzona według typowego wojskowego 
układu-schematu. Plan zawiera ocenę sytuacji międzynarodowej, opis środowiska 
walki w tym inżynieryjną ocenę terenu, spodziewane możliwości oddziaływania 
przeciwnika a także częściową ocenę jego sił i możliwości oraz bardziej 
uszczegółowioną sił własnych i wreszcie zadania dla wojsk. Każdy 
z poszczególnych punktów planu kończą wnioski. Przede wszystkim, o czym 
poniżej, o jego autentyczności świadczy również znajomość organizacji 
i rozmieszczenia wojsk własnych, przewidzianych do użycia na Wybrzeżu. 
Również wymienione w dokumencie odcinki najdogodniejsze do wysadzenia 
desantów przez przeciwnika pokrywają się z opisanymi powyżej rejonami 
wskazanymi w innych dokumentach z tego okresu.

Dziwić może jedynie fakt, że w przytaczanej rozmowie z 1997 r., 
Drzewiecki o tym dokumencie nie wspomina. Wątpliwości co do autentyczności 
dokumentu może ostatecznie rozwiać odnalezienie jego maszynopisu w zbiorach 
Centralnego Archiwum Wojskowego.

Według Planu Drzewieckiego obrona Wybrzeża miała być prowadzona 
w ramach operacji realizowanej wspólnym wysiłkiem rodzajów sił zbrojnych 
na czterech rubieżach obronnych obsadzonych przez armię ogólno wojskową 
oraz jednostki Marynarki Wojennej przy silnym wsparciu lotnictwa. 
Przeciwuderzenia na korzyść pierwszorzutowej armii miała wykonać 
zmobilizowana przez IV OW - 2. Armia.

18 J. Przybylski, W. Mazurek, Wybrzeże jako teatr działań wojennych [w:] 7. „Łużycka" Dywizja 
Desantowa 1963-1986. Miejsce, rola i zadania Wojsk Obrony Wybrzeża w systemie obronnym 
Polski, pod red. B. Packa, A. Polaka, W. Mazurka. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 
Bellona, Warszawa 2014, s. 40.

19 Plan operacyjny rozwinięcia 1. i 2. Armii Wojska Polskiego na wypadek działań wojennych 
w 1951 r. Strona internetowa http://www.atominfo.pl/raporty/warplan/planl951.html, dostęp 
11.07. 2007.
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Analiza dokumentu rodzi szereg pytań związanych przede wszystkim ze 
składem planowanych do użycia wojsk. W dokumencie, w składzie 1. Armii20 
wystawianej przez II OW poza 1. Korpusem Piechoty (KPiech.)21 i 1. Korpusem 
Pancernym (KPanc.)22 pojawia się bowiem mobilizowany 3. KPiech. Tymczasem 
w dotychczasowych publikacjach naukowych dotyczących składu wojsk 
na Pomorzu nie ma w ogóle wzmianek o istnieniu tego związku operacyjno- 
-taktycznego. Skąd więc w strukturze armii ten korpus i jak wytłumaczyć 
wymienienie go w ważnym dokumencie planistycznym. Być może korpus ten 
był w fazie formowania, wynikającego z planowanych zmian organizacyjnych 
wojsk okręgu.

Innym wytłumaczeniem mogą być plany mobilizacyjne okręgu, które 
były uaktualniane co kilka lat lecz nie zawsze podlegały archiwizacji. Można 
przypuszczać, iż zalążkami przyszłego korpusu (mobilizowanego) były różne 
okręgowe jednostki szkolne, zapasowe i składnice, które na wypadek wojny 
po przyjęciu uzupełnień żołnierzy rezerwy mogły być przekształcane w liniowe 
jednostki bojowe skupione w tym związku operacyjno-taktycznym23.

Można również postawić hipotezę, iż w planie rozwoju obejmującym lata 
1951/1952 uwzględniono zamiar sformowania kolejnego związku operacyjno- 
-taktycznego, który jednak faktycznie został powołany rok później nie jako 
3. KPiech tylko 8. Korpus Armijny24.

Jeszcze jednym wytłumaczeniem przyjętego Planem Drzewieckiego 
wariantu obronnego ugrupowania bojowego, może być przewidywane skierowanie 
na obszar Wybrzeża korpusu zmobilizowanego w innym Okręgu Wojskowym, 
z jednoczesnym podporządkowaniem go dowództwu 1. Armii. Wariant ten 
zdaje się potwierdzać sam gen. bryg. J. Drzewiecki w cytowanej już rozmowie 
z Jerzym Poksińskim i Pawłem Piotrem Wieczorkiewiczem25, a także umieszczenie 

20 W 1950 r. armia ta na czas „P” liczyła 38 tys. żołnierzy, 210 czołgów i dział pancernych, 
712 dział artylerii naziemnej i 78 przeciwlotniczej. Zob. S. Sadowski, Potencjał. ,.,s. 381.

21 Korpusowi (dowództwo w Wałczu) podlegały 38. batalion łączności, 12. Dywizjon Piechoty 
(Szczecin) i 14. DP (Wałcz) oraz 26. batalion saperów i 159. pułk artylerii ciężkiej. Etatowo 
stan osobowy korpusu liczył około 17 tys. żołnierzy uzbrojonych w 14 dział plot 37 mm, 
26 armato-haubic 152 mm, 118 armat 76 mm, 52 haubice 122 mm, 180 moździerzy 82 mm 
i 36 moździerzy 120 mm, środki transportu stanowiło około 600 różnorodnych pojazdów 
mechanicznych oraz ponad900 koni. Zob. J. Kajetanowicz, Polskie..., s. 148,152,180,189-190,429.

22 1. Korpus Pancerny (dowództwo w Gdańsku Wrzeszczu) składał się z 47. batalionu łączności, 
8. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej (Koszalin), 16. Dywizji Pancernej (Elbląg) i 4. pułku 
czołgów ciężkich. Korpus o takiej organizacji liczył 16270 żołnierzy, którzy posiadali 
191 czołgów, 58 dział pancernych, 14 samochodów pancernych, 42 działa plot. 37 mm, 
100 armat 76 mm, 52 haubice 122 mm, 120 moździerzy 82 mm i 66 moździerzy 120 mm. 
Środki transportu stanowiło ponad 1550 różnorodnych pojazdów mechanicznych. Zob. 
J. Kajetanowicz, op. cit., 153. 155, 201.

23 Pierwszy plan dotyczący rozwinięcia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych RP nosił oznaczenie 
„PM-51”. Zob. J. Przybylski, Miejsce..., s. 192.

24 S. Sadowski, Potencjał...381 p.
25 Rozmowa..., s. 10.
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w pierwszym rzucie obrony, dla osłony mobilizacji - 15. DP ze składu I OW 
(późniejszy Warszawski Okręg Wojskowy).

Te same wątpliwości i pytania dotyczą wykazywanego w Planie Drzewieckiego 
w składzie 2. Armii 4. Korpusu Piechoty. Związek operacyjno-taktyczny o takim 
numerze nigdy w powojennym Wojsku Polskim nie istniał.

Kilka słów wymaga wyjaśnienie pojawienia się w dokumencie związków 
taktycznych niższego szczebla - Brygad Obrony Wybrzeża (BOW). Zapleczem 
kadrowym dla tych brygad były Wojska Ochrony Pogranicza (WOP). BOW 
przewidzianą do działania w zachodniej części Wybrzeża wystawiała 12. Brygada 
WOP ze Szczecina, na środkowym Wybrzeżu miała operować brygada 
formowana na bazie 15. Brygady WOP z Koszalina. 16. BWOP z Gdańska 
miała za zadanie sformowanie BOW do działań na Wybrzeżu wschodnim26. 
Faktycznie trzy brygady przeciwdesantowe (BPdes.)przewidziane i szkolone 
do działań na Wybrzeżu w strukturze wojsk II Okręgu sformowane zostały 
w latach 1951-1952 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicach rozmieszczono 
pododdziały 2. BPdes w Kołobrzegu stacjonowała 3. BPdes, a w Gdańsku 
5. BPdes.27

Kolejnym armijnym związkiem taktycznym umieszczonym w dokumencie 
i rzeczywiście istniejącym była 13. Brygada Artylerii Ciężkiej (BAC) z Torunia28. 
Brakuje natomiast danych o innych oddziałach i pododdziałach artylerii, choć 
był to drugi po piechocie rodzaj wojsk w Okręgu co do wielkości i siły ognia.

W chwili sporządzania dokumentu wojska „pomorskie” były nieliczne 
i nie dysponowały potencjałem bojowym wystarczającym do obrony liczącego 
ponad 600 km pasa Szczecin-Braniewo. Dostrzegając ten dysonans w centralnych 
oraz okręgowych planach zamierzeń organizacyjnych przewidywano sformowanie 

26 Szerzej: J. Przybylski, Miejsce ..., s. 192.
27 Etatowo BPdes. składała się z dwóch batalionów obrony wybrzeża (w tym jednego skadrowanego), 

dywizjonu artylerii, baterii moździerzy, baterii przeciwlotniczej, kompanii łączności, kompanii 
saperów, plutonu rozpoznawczego i plutonu obrony przeciwchemicznej. Brygady na czas „P” 
liczyły po 1534 żołnierzy. Główne ich uzbrojenie stanowiło 41 dział i haubic kalibru od 45 
do 122 mm, 23 moździerze kalibru 82-120 mm oraz 6 dział plot 85 mm. Środki transportowe 
stanowiło 75 pojazdów mechanicznych oraz 185 koni. Przejściowo brygady podlegały dowództwu 
Korpusu Przeciwdesantowego, a po jego rozformowaniu przeszły w podporządkowanie 
Inspektoratu Obrony Wybrzeża POW. Szerzej skład, uzbrojenie i możliwości bojowe tych 
związków taktycznych podali: J. Kajetanowicz, Polskie..., s. 149, 151, 192; A. Polak, Wybrane..., 
s. 122-136; S. Sadowski, Rozwój organizacyjny i funkcjonalny POW w latach 1950-1956 [w:] 
Pomorski Okręg Wojskowy 1945-1987, pod red. A. Karnowskiego. Wydawnictwo Pomorze, 
Bydgoszcz 1989, s. 66. W 1956 r. trzy brygady przeciwdesantowe przeformowano w dwie 
brygady obrony wybrzeża (3. BOW - Kołobrzeg, 5. BOW - Gdańsk-Wrzeszcz), każda brygada 
o stanie etatowym 2263 wojskowych, 21 armat i haubic kal. 76-152 mm, 19 armat przeciw
lotniczych kal. 37-85 mm, 28 moździerzy 82-120 mm. Transport brygady zapewniało 
226 różnorodnych pojazdów mechanicznych. Zob. J. Kajetanowicz, op. cit., s. 311; A. Polak, 
Wybrane..., s. 136-144.

28 13. BAC liczyła etatowo 1804 żołnierzy obsługujących 66 dział potowych o kalibrze 122-152 mm. 
Środki transportu brygady stanowiły 150 różnych pojazdów samochodowych. J. Kajetanowicz, 
op. cit., s. 211.
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kolejnych związków operacyjno-taktycznych, specjalistycznych związków taktycznych 
oraz oddziałów i pododdziałów rodzajów wojsk i służb, które zwielokrotniałyby 
możliwości bojowe wojsk Okręgu. W 1955 r. prace nad rozbudową wojsk 
Okręgu były częściowo zakończone. Powstały nowe związki operacyjno- 
-taktyczne i taktyczne oraz wiele jednostek zabezpieczenia bojowego i tyłowego 
działań. Wojska te w porównaniu do 1950 r. dysponowały zdecydowanie 
większą ilością uzbrojenia, poprawie uległa również ich manewrowość, co uzyskano 
motoryzując wojska i zastępując ciąg konny w całości mechanicznym29.

W 1950 r. Marynarka Wojenna nie była w stanie samodzielnie bronić baz 
od strony lądu30. Zamiast propozycji gen. bryg. S. Mossora dotyczącej sformowania 
w strukturze floty silnej, zmotoryzowanej dywizji piechoty morskiej, w 1951 r. 
powstał jedynie 3. batalion piechoty morskiej (bpm) przewidziany do obrony 
Wyspy Wolin31. Wprawdzie do działań na lądzie można było skierować czynne 
jednostki szkolne i tyłowe oraz zmobilizowane pododdziały ochrony to jednak 
wartość bojowa takiego swoistego „pospolitego ruszenia”, dysponującego 
jedynie lekkim uzbrojeniem strzeleckim, była niewielka. Stąd w Planie 
Drzewieckiego przewidywano skierowanie do obrony Bazy Głównej w Gdyni 
aż dwóch dywizji ogólno wojskowych. Baza II kategorii w Świnoujściu 
znajdowała się w pasie obrony jednej z brygad obrony wybrzeża oraz 3. bpm.

29 Po zmianach organizacyjno-kadrowych w 1955 r. w składzie POW znajdowało się 445 różnorodnych 
jednostek wojskowych i instytucji, w tym 12 pułków piechoty, 7 pułków czołgów, 12 pułków 
zmechanizowanych, 10 brygad i 18 pułków artylerii naziemnej i przeciwlotniczej , dwa pułki 
saperów w których służyło 97630 żołnierzy. W uzbrojeniu wojsk było 707 czołgów, 269 dział 
pancernych, 712 dział do 100 mm, 1803 dział kal. powyżej 100 mm oraz 310 armat przeciw
lotniczych 37 i 85 mm. W jednostkach było 8072 samochodów. Szerzej: S. Sadowski, Potencjał..., 
s. 383; idem, Rozwój..., s. 58-79.

30 W latach 1949-1950 Marynarka Wojenna liczyła 10409 wojskowych, w tym 1613 personelu 
pływającego. Marynarka posiadała 33 różne okręty bojowe, w tym 1 niszczyciel, 3 okręty 
podwodne, 9 trałowców bazowych, 3 trałowce pełnomorskie, 3 dozorowce, 12 ścigaczy, 2 kutry 
torpedowe oraz 50 pomocniczych jednostek pływających o łącznej wyporności 15533 tony. 
Lotnictwo morskie posiadało 32 samoloty, artyleria nadbrzeżna liczyła 12 dział kal. 130 mm 
rozmieszczonych w Redłowie, na Helu i w Janogrodzie oraz 5 dział art. kolejowej kal. 194 mm. 
Zob. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska..,s. 378; A. Polak, Wybrane..., s. 54; 
M. Konarski, Lotnictwo Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945-1963. Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 51-53.

31 Utworzenie piechoty morskiej przewidziane było w opracowanych w sierpniu 1946 r. przez 
Sztab Generalny Wojska Polskiego Wytycznych Naczelnego Dowódcy WP w sprawie rozwoju 
Wojska Polskiego w latach 1947-1949. Konieczność posiadania jednostki piechoty morskiej 
widział gen. bryg. S. Mossor, który w Notatce dla Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego 
w sprawie dyrektyw dla rozwoju Marynarki Wojennej z 19 lipca 1947 r. postulował sformowanie 
zmotoryzowanej dywizji piechoty morskiej z silną artylerią i bronią pancerną. Po objęciu we 
wrześniu 1950 r. stanowiska dowódcy MW przez kontradm. Wiktora Czerokowa i po zapoznaniu 
się przez niego z aktualnym stanem realizacji planów rozwoju sił morskich, zaproponował 
on szereg rozwiązań organizacyjnych w tym powołanie brygady piechoty morskiej. Szerzej: 
W. Mazurek, Piechota morska w strukturze Marynarki Wojennej w latach 1951-1963. 
(Wybrane zagadnienia), „Bałtyckie Studia i Materiały. Rocznik 2009”. Bałtycka Wyższa Szkoła 
Humanistyczna, Koszalin 2009, s. 245-264.
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Bazy pomocnicze w Kołobrzegu i Ustce znajdowały się natomiast w pasie 
obrony 1. KPiech. Zwiększenie możliwości bojowych Marynarki Wojennej 
następowało sukcesywnie w następnych latach lecz i tak w zakresie obronny 
baz floty od strony lądu, była ona zależna od wsparcia jednostek II OW32.

W planie zarysowano w sposób bardzo pobieżny zadania dla lotnictwa, 
którego znaczna część stacjonowała na Wybrzeżu. Działania na lądzie miała 
wspierać Armia Lotnicza w składzie czterech dywizji. Faktycznie w 1950 r. 
armia taka jeszcze nie istniała, a dywizje były w fazie organizacji. Jedne 
z pierwszych ustaleń sojuszniczych w sprawach kolektywnej obrony dotyczyły 
wyznaczenia stref odpowiedzialności dla lotnictwa myśliwskiego. Rejon 
od wschodniej granicy Polski do Ustki podlegał polskiemu lotnictwu myśliwskiemu. 
Lotnictwo myśliwskie radzieckiej Północnej Grupy Wojsk odpowiadało za 
strefę między Ustką a Świnoujściem33.

Pewnym zauważalnym brakiem w dokumencie jest pominięcie zadań dla 
jednostek obrony przeciwlotniczej rozwiniętych na Wybrzeżu. Faktycznie 
na Wybrzeżu poza korpuśnymi pododdziałami przeciwlotniczymi istniał 
w Koszalinie jedynie 88. pułk artylerii przeciwlotniczej. Rozbudowa okręgowej 
artylerii przeciwlotniczej nastąpiła w latach 1951-1952, a więc w okresie, gdy 
Plan Drzewieckiego został już sporządzony i prawdopodobnie wprowadzony 
w życie, co w połączeniu z powołaniem nowych jednostek w ramach 
organizowanych od 1949 r. Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, 

32 W 1956 r. Marynarka Wojenna składała się z jednostek podległych dowództwom Bazy 
Głównej w Gdyni i Bazy II Kategorii w Świnoujściu. Zasadnicze siły okrętowe skupione były 
w Brygadzie Ochrony Rejonu Głównego Bazy Głównej oraz Flotylli Okrętów Desantowych. 
W obu związkach taktycznych znajdowały się 156 jednostek o łącznym tonażu 37700 ton 
w tym dwa niszczyciele, siedem okrętów podwodnych, 15 ścigaczy, 3 dozorowce, 9 kutrów 
torpedowych, 13 trałowców, 9 kutrów trałowych, 24 środki desantowe oraz kilkadziesiąt 
jednostek specjalnych i pomocniczych. Artyleria nadbrzeżna dysponowała 44 działami o kalibrze 
od 100 do 154 mm. Lotnictwo - dwupułkowa 33. Dywizja Lotnictwa Marynarki Wojennej miała 
na stanie 98 samolotów, w tym 50 odrzutowych (Mig-15, Lim-1, Lim-2, 11-28). Artyleria plot, 
uzbrojona była w 39 armat 37-85 mm. W marynarce pełniło służbę 16906 żołnierzy, w tym 
3385 jako personel pływający (załogi okrętów). Szerzej: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, 
Polska...i. 378; M. Konarski, Lotnictwo ..., s. 54-129; J. Przybylski, P. Przybylski, Polska..., 
s. 41-46, 229-231.

33 J. Przybylski, Miejsce..., s. 190. Ustalenia te obowiązywały do 1957 r. W tym roku lotnictwo 
polskie przejęło lotniska w Goleniowie i Babimoście podległe do tej pory lotnictwu PGWACz., 
co zostało uznane przez marsz. Konstantina Wierszynina - głównodowodzącego radzieckim 
lotnictwem - za niekorzystne ze względu na ograniczenie systemu bazowania jednostek lotniczych na 
Wybrzeżu. Ograniczeniu uległa również dotychczasowa swoboda lotów radzieckich statków 
powietrznych. Ku zaskoczeniu Rosjan, prowadzący negocjacje ze strony polskiej gen. bryg. Jan 
Ludwik Frey-Bielecki stwierdził, że bazowanie polskiego lotnictwa wojskowego nie potrzebuje 
radzieckiej aprobaty, bo jest to wyłącznie wewnętrzna sprawa polskich czynników decyzyjnych. 
Poza tym gen. bryg. J. L. Frey-Bielecki miał stwierdzić cyt.: sojusznicze stosunki z radzieckim 
partnerem nie potrzebują lokajstwa...Szerzej: Polskie lotnictwo wojskowe. Rozwój. Organizacja. 
Katastrofy lotnicze, pod red. J. Zielińskiego. Księgarnia Odkrywcy, Warszawa 2011, s. 34 p.
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wydatnie zwiększyło możliwości zwalczania przeciwnika powietrznego przenikającego 
nad Wybrzeże34.

Kolejną zaledwie zasygnalizowaną kwestię stanowiły wskazówki i wytyczne 
dotyczące inżynieryjnego zabezpieczenia operacji. W ramach przygotowania do 
działań, teren miał być rozbudowany pod względem inżynieryjnym. Wytyczony 
został przebieg poszczególnych rubieży obronnych oraz czas w jakim 
rozbudowa fortyfikacyjna terenu miała być zakończona. Przyjęto konieczność 
zorganizowania obrony okrężnej baz morskich oraz niektórych miejscowości, 
a także ustawienie zagród i zapór minowych w rejonach dostępnych dla desantu 
oraz na podejściach do portów i Zatoki Gdańskiej. Przedsięwzięcia te miały być 
realizowane przez pierwszorzutowe związki taktyczne w przydzielonych 
rejonach własnymi siłami, a także przy zaangażowaniu do prac fortyfikacyjnych 
ludności miejscowej35 36. Armijne wojska inżynieryjne w 1950 r. były jeszcze 
nieliczne i tak jak w przypadku artylerii i wojsk OPL dopiero czekały je zmiany 
organizacyjno-dyslokacyjne .

Na koniec wprowadzenia do tekstu źródłowego należy odpowiedzieć na 
pytanie zawarte w tytule. Na ile Plan Drzewieckiego był wyrazem samodzielności 
polskiej myśli operacyjno-taktycznej na ile zaś stanowił odpowiedź lub wprost 

34 Koszaliński 88. pułk artylerii przeciwlotniczej liczył 521 żołnierzy w dwóch dywizjonach, 
plutonu dowodzenia, plutonu WKM i baterii szkolnej oraz kwatermistrzostwa. Pułk w dywizjonach 
ogniowych i plutonie wkm dysponowała 12 armatami plot 37 mm oraz 12 działami 85 mm 
i 4 wkm 12,7 mm. Dalsze dwa działa znajdowały się w pułkowej baterii szkolnej i służyły 
do szkolenia poborowych. W latach 1951-1952 nastąpiła znaczna rozbudowa wojsk OPL co wynikało 
z analizy zagrożeń oraz doświadczeń toczącej się wojny koreańskiej. Na bazie 88. paplot. 
sformowana została 16. Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej o stanie osobowym 1375 żołnierzy 
uzbrojonych łącznie w 88 działa plot kal. 37 i 85 mm i dysponujących 242 różnymi środkami 
transportowymi. Dodatkowo do obrony punktowej zespołów portów-baz morskich Szczecin- 
-Swinoujscie i Gdynia-Gdańsk powstały odpowiednio samodzielne 129. i 60. pułki artylerii 
Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju mające po 36 armat plot. 85 mm, a także 136. paOPLOK 
w Bydgoszczy. J. Kajetanowicz, Polskie...s. 94, 217 p; S. Sadowski, Rozwój .... s. 68; A. Stachula, 
Powstanie i rozwój organizacyjny Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w latach 1950-1980, 
Zeszyt Naukowy nr Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Jelenia Góra 1985, s. 53.

35 Skalę przedsięwzięć zabezpieczenia inżynieryjnego działań najlepiej obrazują ilości wykonywanych 
obiektów. W pasie Wybrzeża bronionego przez dywizję ogólno wojskową należało wykonać 
15 km transzei i rowów łączących oraz około 700 obiektów drewniano-ziemnych, takich jak 
stanowiska ogniowe, schrony, punkty dowódczo-obserwacyjne i inne. W ramach systemu 
zapór inżynieryjnych w pasie bronionym przez dywizję na spodziewanym, głównym kierunku 
działania przeciwnika powinno znaleźć się 170 tys. różnych min, a także 50 ton materiałów 
wybuchowych, 350 pakietów zapór małowidocznych i 11 tys. różnorodnych zapór drutowych 
i fortyfikacyjnych. J. Babula, Rola..., s. 136.

36 W 1950 r. w składzie wojsk inżynieryjnych poza organicznymi pododdziałami korpusów, 
centralnie podporządkowane dowództwu II OW były stacjonujący w Szczecinie 5. pułk saperów 
(etatowo - 872 żołnierzy) oraz włocławski 1. pułk pontonowy (stan - 684 żołnierzy). W przeciwieństwie 
do innych rodzajów wojsk, wojska inżynieryjno-saperskie nie zostały tak silnie rozbudowane 
jak artyleria i wojska OPL. Powstał jedynie 25. batalion mostów składanych, za to istniejące 
oddziały otrzymały doskonalsze środki desantowo-przeprawowe i inny sprzęt mechanizacji 
robót inżynieryjnych. J. Kajetanowicz, op. cit., s. 96 p; S. Sadowski, Rozwój..., s. 70 p.
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był realizacją radzieckiej koncepcji użycia Wojska Polskiego dla wsparcia 
ZSRR? Na ile zabezpieczał on interesy powojennej Polski, a na ile Związku 
Radzieckiego. Odpowiadając na te pytania należy wziąć pod uwagę kilka 
faktów. Pierwszy to wspomniany sojusz polsko-radziecki wynikający z drugo- 
wojennych uwarunkowań politycznych i podziału między dwa główne zwycięskie 
mocarstwa (USA i ZSRR) stref wpływów na kontynencie europejskim. Polska 
utraciła swoją suwerenność i mogła prowadzić politykę w nurcie oraz kierunku 
wyznaczonym przez Związek Radziecki. Uwaga ta dotyczy obu obszarów 
istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa tj. jego polityki zagranicznej 
i planowania wojennego. Opracowując takie plany należało brać pod uwagę 
aktualną sytuację na TDW, w tym położenie zarówno sił przeciwnika jak 
i sojuszniczych wojsk oraz przewidywać ich działania w wypadku wybuchu 
konfliktu. O polskiej samodzielności w zakresie planowania działań na szczeblu 
operacyjnym, a od lat 60. również na poziomie strategiczno-operacyjnym 
mówił po latach sam gen. bryg. J. Drzewiecki37.

Zauważalne jest pominięcie w planowanych działaniach wojsk radzieckich, 
których silne garnizony w pasie polskiego Wybrzeża wchodziły w skład Północnej 
Grupy Wojsk Armii Czerwonej38. W okresie powojennym nie było radzieckich 
dyrektyw określających zadania dla sił zbrojnych Polski. Porozumienia bilateralne 
zawarte z ZSRR przed powstaniem Układu Warszawskiego zakładały jednak 
współdziałanie w ramach pewnej operacyjnej odrębności.

Zamieszczony w biuletynie Plan Drzewieckiego uzupełniają dwie 
mapy wykonane na jego podstawie, według obowiązujących obecnie w SZ RP 
standardów NATO.

31 Rozmowa..., s. 2-8, 18-19.
38 Północna Grupa Wojsk Armii Czerwonej została utworzona 10 czerwca 1945 r. w oparciu 

o część sił wyłączonych ze składu 2. Frontu Białoruskiego. Były to dwie armie i korpus 
pancerny, które do 1950 r. zostały zredukowane do dwóch korpusów ogólnowojskowych. Poza 
tym na poniemieckich lotniskach stacjonowała dywizja lotnictwa myśliwskiego i dywizja 
lotnictwa bombowego. Szerzej: R. Fudali. Północna Grupa Armii Radzieckiej w Polsce. 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2011, nr 4, s. 225-234; M. L. Krogulski, Okupacja w imię 
sojuszu. Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2001; K. Rokicki, S. Stępień, W objęciach 
Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944-1993. Wydawnictwo IPN, Warszawa 2009; C. Skuza, 
Armia Radziecka na Pomorzu Zachodnim po 11 wojnie światowej [w:] Działania militarne..., 
s. 271-299.
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Sztab Generalny Wojska Polskiego Specjalny
9.10 ... Egz. Pojedynczy
0003893 ...
-/14 ...

Plan operacyjny rozwinięcia 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 
na wypadek działań wojennych w 1951 r.

I. Ogólna koncepcja.
1. Ocena sytuacji operacyjno-strategicznej Polski.
Sytuacja operacyjno-strategiczna Polski, biorąc pod uwagę ogólne położenie na 
zachodnio-europejskim teatrze, charakteryzuje się następującymi najważniejszymi 
cechami:

a. istnienie Niemieckiej Republiki Demokratycznej na zachodzie;
b. obecność wojsk radzieckich na terenie Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej do linii rzeki Łaby;
c. granica z Ludową Republiką Czechosłowacji na południu.

Wniosek:
Bezpośrednie działania wojsk lądowych ewentualnych przeciwników z zachodu 
i południa na teren Polski w pierwsze dni wojny są wykluczone. Jedyną granicą, 
na którą mogą bezpośrednio oddziaływać wojska przypuszczalnych przeciwników, 
pozostaje granica morska Polski wzdłuż wybrzeża morza Bałtyckiego.
2, Ocena możliwości działań przypuszczalnych przeciwników.
Bezpośrednio sąsiadujące z nami na Bałtyku państwa - Szwecja, Norwegia 
i Dania - posiadają stosunkowo niewielką ilość wojsk do rozpoczęcia działań 
natychmiast w dzień wybuchu wojny. Lecz po rozpoczęciu mobilizacji (M-2 - M-4) 
mogą być gotowi do działań, stwarzając zagrożenie dla wybrzeża morskiego Polski. 
Zasadnicze zaś zagrożenie dla granicy morskiej Polski mogą stanowić wojska 
anglo-amerykańskie znajdujące się obecnie w Niemczech Zachodnich 
i w zachodnio-europejskich krajach bloku atlantyckiego (Anglia, Francja, 
Belgia, Holandia), a także armia niemiecka tworzona obecnie w Niemczech 
Zachodnich, część sił których może być przerzucona do państw skandynawskich 
celem rozpoczęcia bezpośrednich działań na wybrzeże morskie Polski.
Możliwość takiego przerzucania poważnej ilości wojsk i następnego działania 
ich na wybrzeże Polski drogą desantów morskich i powietrznych potwierdzają:
• obecność anglo-amerykańskiej floty wojennej w wodach Morza Bałtyckiego;
• niewycofanie przez anglo-amerykanów sprzętu desantowego użytego dla 

operacji w Normandii;
• wielkie liczebnie floty handlowe i rybackie państw skandynawskich i pozostałych 

zachodnio-europejskich państw bloku atlantyckiego.
Duża ilość lotnisk znajdujących się w państwach skandynawskich (Szwecji, 
Norwegii, Danii), a także prace prowadzone tam obecnie nad budową i rozbudową 
lotnisk pod ciężkie bombowce i samoloty odrzutowe, świadczą o możliwości 
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ześrodkowania większej ilości lotnictwa (w tej liczbie i desantowego) dla 
działań w rejonie Morza Bałtyckiego.
Wnioski:
1. Należy przypuszczać, że w początkowym okresie wojny przypuszczalni 

przeciwnicy mogą stworzyć zagrożenie ze strony wybrzeża Morza Bałtyckiego, 
które oni mogą wykorzystać dla dokonania taktycznych lub operacyjnych 
desantów morskich z jednoczesnym wysadzeniem desantów powietrznych.

2. Desanty morskie przypuszczalnych przeciwników mogą być wspierane desantami 
powietrznymi i w zależności od ogólnego położenia przeprowadzane w celach: 
a. niewielkie desanty taktyczne o charakterze raczej dywersyjnym (morskie 

i powietrzne) z zadaniem opanowania, zahamowania działalności lub zniszczenia 
baz Marynarki Wojennej lub poszczególnych portów; głównym celem 
tego rodzaju działań będzie dezorganizacja i uniemożliwienie bazowania 
Marynarki Wojennej na wybrzeżu;

b. bardziej silne desanty operacyjne (morskie i powietrzne), zadaniem których 
może być:

■ próba związania jak największych sił Wojska Polskiego na wybrzeżu Morza 
Bałtyckiego, celem odciągnięcia ich od głównego kierunku działań,

■ próba przecięcia nadzwyczaj ważnej komunikacji Wschód-Zachód,
■ próba przeszkodzenia w planowanym przeprowadzeniu ześrodkowania na 

północno-zachodnim odcinku zachodnio-europejskiego teatru,
■ próba rozwinięcia pomocniczych działań dla wyjścia w tył operacyjnemu 

zgrupowaniu wojsk działających na północ od Berlina, w wypadku rozwinięcia 
przez przypuszczalnych przeciwników głównych działań na kierunku Berlin- 
- Warszawa.

3. Oceniając możliwości przypuszczalnych przeciwników w czasie należy 
stwierdzić, że:
a. w pierwszy dzień wojny spodziewać się można tylko działań lotnictwa 

nieprzyjaciela na rejony rozlokowania wojsk, przewozy mobilizacyjne, 
rejony ześrodkowania, szczególnie w północno-zachodniej części Polski 
i na jej wybrzeżu morskim, a także na bazy Marynarki Wojennej i porty 
oraz rejony przemysłowe i ważne obiekty państwowe;

b. na trzeci-czwarty dzień wojny można oczekiwać działań niewielkich 
desantów morskich i powietrznych z taktycznymi celami;

c. bardziej silne desanty operacyjne morskie i powietrzne mogą być dokonane 
nie wcześniej niż na szósty dzień wojny.

4. Wszystko powyższe nasuwa wniosek o konieczności natychmiast po wybuchu 
wojny zorganizować obronę przeciwdesantową całego wybrzeża morskiego 
Polski oraz zgrupować główne siły Wojska Polskiego w północno-zachodniej 
części kraju.

3. Ocena terenu wybrzeża i północno-zachodniej części Polski.
A. Obszar przybrzeżny Polski przedstawia teren pofałdowany, przecięty małymi 

rzekami płynącymi z południa na północ, pokryty lasami, posiadający dosyć
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rozwiniętą sieć dróg kołowych i kolejowych. Umożliwia to skryte ugrupowanie 
wojsk i szybkie ich przegrupowanie na dowolny odcinek wybrzeża. 
Linia głębokości 10 m, przechodząca w 1-1,5 km od brzegu morza, w zasadzie 
uniemożliwia wysadzenia desantu wzdłuż całego wybrzeża. Z punktu 
widzenia możliwości podejścia i wysadzenia desantu, dogodności stworzenia 
przyczółków, położenia i znaczenia portów i baz morskich oraz możliwości 
rozwinięcia skutecznych działań w głąb z ewentualnych przyczółków - 
wybrzeże można rozdzielić na sześć odcinków;
Pierwszy - wybrzeże zatoki Gdańskiej z bazą główną Gdańsk-Gdynia 
o długości 100 km. Delta Wisły, miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia, które można 
łatwo zamienić w punkty oporu, utrudniają bezpośrednie wysadzenie desantu 
na odcinku 40 km. Pozostały odcinek osłonięty półwyspem Hel, biorąc pod 
uwagę dogodność obrony wejścia do zatoki, nie stwarza wygodnych 
warunków wysadzenia desantu, który wymagałby użycia znacznych sił. 
Drugi - Rozewie-Rowy - o długości 85 km. Odcinek ten posiadający liczne 
jeziora, przecięty rzekami, częściowo zabagniony nie jest dogodnym do 
stworzenia przyczółka, jakkolwiek nie utrudnia on lądowania. Nie 
wykluczonym jednak jest wysadzenie desantu na odcinku między jeziorami 
Żarnowieckim i Sarbskim (około 20 km), który pod względem warunków 
terenowych umożliwia rozwinięcie działań celem opanowania bazy głównej 
od lądu.
Trzeci - Rowy-jez. Wicko, z drugorzędnym portem Ustka, o długości 30 km. 
Odcinek ten nie utrudnia wysadzenia desantu, operacyjnie związany jest 
z rejonem Kołobrzegu. Ze względu jednak na brak szerszych perspektyw 
operacyjnego wykorzystania powodzenia, odcinek ten może być obiektem 
działań pomocniczych.
Czwarty - jez. Wicko-jez. Jamno o długości 50 km. Ze względu na dużą ilość 
jezior i rzek, zabagnienie w pasie przybrzeżnym - odcinek ten jest niedogodny dla 
wysadzenia desantu.
Piąty - jez. Jamno-Dziwnów z portem Kołobrzeg o długości 85 km. Odcinek 
ten jest najbardziej dogodnym dla wysadzenia desantu i rozwinięcia działań 
w głąb. Jedynie w rejonie Niechorza, Przęsacz (około 14 km) ze względu na 
[niezrozumiałe] wysadzenie desantu jest mało prawdopodobne. Najbardziej 
dogodnym i możliwym dla wysadzenia desantu jest region na wschód 
i zachód od Kołobrzegu (między jez. Jamno i Resko) o długości około 40 km. 
Szósty - Dziwnów-Świnoujście z portem Świnoujście, o długości 40 km. 
Odcinek niedogodny dla wysadzenia desantu. Możliwym jest wysadzenie 
desantu taktycznego dla opanowania bazy Świnoujście.

B.Teren w głębi wybrzeża jest bardziej poprzecinany i lesisty (50-70%) na 
wschodniej części, co ułatwia skryte rozmieszczenie wojsk, jednak utrudnia 
ich manewrowanie. Zachodnia część terenu jest otwarta, bez poważniejszych 
przeszkód terenowych, co stwarza dogodne warunki dla manewru. Rzeki 
wpadające do Bałtyku nie stanowią poważnej przeszkody. Pas jezior 
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ciągnący się z północnego wschodu na zachód na linii Bytów, Szczecinek, 
Drawsko, Pyrzyce pozwala zorganizować dogodny pas obrony. W dalszej 
głębokości rzeki Warta i Noteć stanowią poważniejszą przeszkodę wodną. 
Sieć dróg na wybrzeżu [jest] rozwinięta (średnio przypada na 100 km2 80 km 
dróg, z czego 50% szosowych; na 1 km dróg - 5 m mostów). Sieć dróg 
pozwala na przeprowadzenie manewru wzdłuż frontu i z głębi.

Wniosek:
1. Głównym odcinkiem możliwego wysadzenia desantu jest rejon wschód 

i zachód od Kołobrzegu (między jez. Jamno i Resko) o długości 40 km. Dla 
obrony tego rejonu należy zgrupować do Korpusu Piechoty i zawczasu 
przygotować silne przeciwnatarcia dla zniszczenia możliwego desantu 
przypuszczalnych przeciwników.

2. Niewykluczone są działania przypuszczalnych przeciwników w celu opanowania 
bazy Gdańsk-Gdynia od lądu, po stworzeniu przyczółka w rejonie jezior 
Żarnowieckiego i Sarbskiego. Dla obrony rejony bazy głównej należy mieć 
nie mniej niż dwie Dywizje Piechoty.

3. Drugorzędne odcinki: Swinoujście-Dziwnów, Gdańsk-Braniewo mogą być 
obsadzone przez Brygady Obrony Wybrzeża.

4. Odcinek Rowy-jez. Jamno o długości 85 km, mogący być terenem działań 
pomocniczych przypuszczalnych przeciwników, winien być broniony siłami 
Dywizji Piechoty, ze zwróceniem głównej uwagi na rejon portu Ustka.

5. Według oceny terenu poszczególne elementy obrony winny przebiegać:
a. przedni skraj głównego pasa obrony wzdłuż brzegu morza;
b. drugi pas obrony na linii Wrzeszcz, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Sławno, 

Koszalin, Marzyno, Gościno, Gryfice, Wolin;
c. trzeci pas obrony na linii Tczew, Kartuzy, Kamienica Król., Czarna Dąbrówka, 

Osiek, Polanów, Białogard, Płoty, Nowogard, Stepnica, Ostrów;
d. frontowe pasy obrony na linii:

■ pierwszy: Starogard [Gdański - przyp. WM], Kościerzyna, Bytów, Szczecinek, 
Czaplinek, Złocieniec, Stargard [Szczeciński - przyp. WM], Szczecin;

■ drugi na południowym brzegu linii rzek Noteć i Warta.
e. z punktu widzenia skrytego rozmieszczenia i zapewnienia wygodnych 

warunków dla manewru, odwody operacyjne wskazanym jest rozmieścić 
w rejonie Chojnice, Szczecinek, Człuchów.

4, Ocena możliwości sił własnych.
Dla ziszczenia planu organizacji obrony przeciwdesantowej wybrzeża Polski 
oraz zgrupowania głównych sił w północno-zachodniej części kraju Wojsko 
Polskie w pierwszym okresie wojny rozporządza następującymi siłami:

• 1 Armia - dyslokowana w Bydgoskim IIOW,
• 2 Armia - dyslokowana we Wrocławskim IV OW,
• trzy brygady obrony wybrzeża przeformowywana z trzech brygad ochrony 

pogranicza,
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• jednostki Naczelnego Dowództwa.
(skład jednostek 1 i 2 A oraz ND - patrz załącznik Nr ...).

Razem stanowi to:
• cztery Korpusy Piechoty - dwanaście DP [Dywizji Piechoty];
• dwa Korpusy Pancerne - cztery DZmech [Dywizje Zmechanizowane];
• trzy Brygady Ochrony Wybrzeża;
• cztery dywizje lotnicze - dwie DLM [Dywizje Lotnictwa Myśliwskiego], 

DLB [Dywizja Lotnictwa Bombowego] i jedna DLS [Dywizja Lotnictwa 
Szturmowego],

Wnioski:
1. Dla organizacji obrony przeciwdesantowej wybrzeża należy użyć 1 Armii 

w składzie dwóch KPiech (sześć DP) i KPanc (dwie DZmech).
2. 2 Armię można zgrupować w północno-zachodniej części kraju.
3. Brygady Ochrony Wybrzeża można użyć do osłony mobilizacji i rozwinięcia 

wojsk 1 Armii, poczym dwie brygady pozostawić w obronie wybrzeża, zaś 
jedną wycofać i użyć jako oddział do walki z powietrznymi desantami.

5. Ocena czasu na przygotowanie obrony.
A. Odmobilizowanie jednostek piechoty kadrowych dywizji będzie zakończone 

na M-2;
• dywizji zmechanizowanych na M-4;
• dywizji terytorialnych na M-2 [M-6?];
• brygad obrony wybrzeża na M-1.

B. Kalkulując czas potrzebny na dokonanie przegrupowań można wyznaczyć 
następującą gotowość jednostek do działań w swych rejonach:

1 Armia:
. 12, 14 i 15DP-M-3;
• 8 i 16 DZmech 1 KPanc - M-6;
• 3 KPiech-M-10.

2 Armia - M-7.
C. Z powyższego wynika, że gotowość prac obronnych można wyznaczyć:

• pierwszej kolejności na M-15 [M-10?];
• pełna gotowość (przy użyciu ludności miejscowej) na M-30.

II. Decyzja wstępna.
Zorganizować obronę przeciwdesantową wybrzeża morskiego Polski od Braniewa 
do Świnoujścia siłami 1 Armii oraz trzech Brygad Obrony Wybrzeża kierując 
główny wysiłek na odparcie i zniszczenie desantów morskich i powietrznych 
przypuszczalnych przeciwników skierowanych na obszar Kołobrzegu, głównej 
bazy Marynarki Wojennej Gdańsk-Gdynia i bazy Świnoujście. 2 Armię zgrupować 
w rejonie Piła, Choszczno, Sulęcin, Poznań dla możliwego wykorzystania jej 
do działań na wybrzeżu, a także w kierunku na północ od Berlina.
Osłonę mobilizacji i rozwinięcia jednostek 1 Armii od strony wybrzeża powierzyć 
trzem Brygadom Obrony Wybrzeża z gotowościąM-l.
Ześrodkowanie 2 Armii we wskazanym rejonie zakończyć na M-7.
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Gotowość obrony przeciwdesantowej wybrzeża:
• robót pierwszej kolejności na M-12;
• pełna gotowość obrony M-30.

Zadania:
1. 1 Armia w składzie 1 i 3 KPiech, 1 KPanc i jednostki armijne z trzema Brygadami 

Ochrony Wybrzeża, 13 BAC [Brygada Artylerii Ciężkiej] i batalionem 
miotaczy ognia zorganizuje obronę przeciwdesantową wybrzeża na odcinku 
od Braniewa do Świnoujścia, mając w pierwszym rzucie dwa KPiech i dwie 
BOW i w drugim rzucie KPanc. Na M-2 zakończy odmobilizowanie 
jednostek 1 KPiech i zajmie obronę wybrzeża:
• BOW - na odcinku Świnoujście-Dziwnów;
• 12 DP - na odcinku Dziwnów-(wyh) Kołobrzeg;
• 14 DP - na odcinku Kołobrzeg-(wył.) jez. Jamno;
• BOW - na odcinku jez. Jamno-Łeba;
• 15 DP - na odcinku (wył.) Łeba-Gdańsk;
• BOW - na odcinku Gdańsk-Braniewo.

W M-4 zakończy odmobilizowanie i rozpocznie przegrupowanie 1 KPanc, 
a na M-6 ześrodkuje go w rejonie Chojnice, Szczecinek, Człuchów w gotowości 
do wykonania przeciwuderzeń w kierunkach:

a. Chojnice, Kościerzyna, Kartuzy, Gdynia;
b. Człuchów, Miastko, Sławno, Słupsk, Darłowo;
c. Szczecinek, Białogard, Kołobrzeg.

Na M-10 1 Armia zakończy odmobilizowanie 3 KPiech, przegrupuje siły i zacznie 
obronę w następującym ugrupowaniu:

• BOW na odcinku Świnoujście-Dziwnów;
• 1 KPiech na odcinku (wył.) Dziwnów-(wył.) jez. Jamno;
• 3 KPiech na odcinku jez. Jamno-Mikoszewo, mając jeden pułk na odcinku 

jez. Sarbskie, jez. Żarnowieckie i dwie dywizje dla obrony bazy głównej 
Gdańsk-Gdynia, z czego batalion na półwyspie Hel;

• BOW na odcinku (wył.) Mikoszewo-Braniewo;
• 1 KPanc w poprzednio wskazanym rejonie;
• BOW wycofuje z odcinka (wył.) Darłowo, Łeba i użyje jej do walki 

z desantami powietrznymi przypuszczalnych przeciwników.
1. 2 Armia w składzie 2 i 4 KPiech i 2 KPanc z 12 BAC na M-7 zakończy 

ześrodkowanie w rejonie Piła, Choszczno, Poznań, Sulęcin. 2 KPanc zgrupuje się 
w rejonie Tuczno, Drawno, Choszczno w gotowości do współdziałania 
w obronie wybrzeża i wykonania przeciwnatarć w kierunkach:
a. Gryfice-Kołobrzeg;
b. Koszalin-Darłowo.

2. Marynarka Wojenna.
a. współdziała z wojskami 1 Armii w obronie przeciwdesantowej wybrzeża; 
b. organizuje obronę baz morskich;
c. zabezpiecza odpowiednie porty niezbędne do bazowania okrętów wojennych.
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3. Armia Lotnicza:
a. wspiera i osłania wojska 1 Armii i Marynarki Wojennej broniące wybrzeża;
b. osłania bazy Marynarki Wojennej;
c. osłania ześrodkowania i rozwinięcie 2 Armii we wskazanym rejonie.

5. Saperskie zabezpieczenie obrony przeciwdesantowej.
Przedni skraj głównego pasa obrony przejdzie wzdłuż brzegu morza;
Drugi pas obrony na linii Wrzeszcz, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Sławno, 
Koszalin, Mrzeżyno, Gościno, Gryfice, Wolin;
Trzeci armijny pas obrony na linii Tczew, Kartuzy, Kamienica Król., Czarna 
Dąbrówka, Osiek, Polanów, Nowogard, Płoty, Stępnica, Ostrów;
Frontowy pas obrony na linii Starogard, Kościerzyna, Bytów, Szczecinek, 
Czaplinek, Złocieniec, Stargard, Szczecin;
Przed przednim skrajem głównego pasa obrony, zarówno w wodzie jak i na 
brzegu, a także przed następnymi pasami obrony, będą urządzone przeszkody, 
szczególnie silne na odcinkach:

• wejścia do Zatoki Gdańskiej i obszar głównej bazy Gdańsk-Gdynia;
• jez. Żamowieckie-jez. Sarbskie;
• jez. Jamno-jez. Resko z portem Kołobrzeg;
• wejścia do zatoki Szczecińskiej i baza Świnoujście.

Bazy morskie Gdańsk-Gdynia, Ustka, Kołobrzeg i Świnoujście, a także miasta 
Lębork, Słupsk, Sławno, Koszalin, Białogard, Gryfice, Nowogard będą przystosowane 
do obrony okrężnej.

[Podpisano:]
Drzewiecki, płk
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ROZWINIĘCIE OPERACYJNE 1 I 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO DO OBRONY WYBRZEŻA W 1951 /M-1-M-6/

ROZWINIĘCIE OPERACYJNE 1 I 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO DO OBRONY WYBRZEŻA W 1951 /M-10/
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Janusz JANIK

WPŁYW ZAGROŻENIA MINOWEGO NA POLSKĄ 
GOSPODARKĘ I BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI 

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.
TRAŁOWANIA RADZIECKIE

Streszczenie

Uzyskanie przez Polskę w 1945 roku szerokiego'dostępu do morza 
stworzyło konieczność szybkiej organizacji obrony granicy morskiej. 

Jednocześnie konsekwencje wojny, a przede wszystkim „wojny minowej” 
w rejonie przyznanego naszemu krajowi wybrzeża, wymusiły przeprowadzenie 
prac, które otworzyłyby porty i drogi morskie na gospodarkę.

W czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu Polska 
nie dysponowała ani jednym okrętem przeznaczonym do tego rodzaju 
działalności (wliczając Oddział MW na Zachodzie1). Próby włączenia się PMW 
do oczyszczania szlaków żeglugowych na wodach europejskich w ramach 
zachodnich sił koalicyjnych - przez pozyskanie okrętów trałowych - jednak 
podejmowano, co oznacza że zdawano sobie sprawę z konieczności posiadania 
sił okrętowych zdolnych do usuwania zagrożenia minowego1 2.

Jako pierwsze zagrożenie minami morskimi zaczęły minimalizować Siły 
Obrony Przeciwminowej (OPM) Floty Bałtyckiej (FB) ZSRR. Było to konsekwencją 
umowy podpisanej przez Polskę ze Związkiem Radzieckim, po czym - aby 
koordynować te czynności - na prośbę Biura Odbudowy Portów (BOP) już 
w maju 1945 r. przybyła na Wybrzeże radziecka misja koordynacji rozminowania 
portów i rynien wejściowych do portów3. Rozminowanie polskich portów i dróg 

1 Polska Marynarka Wojenna nie dysponowała okrętami przeznaczonymi do stawiania i trałowania 
min. Było to związane z brakiem tego typu zadań stawianych PMW na Zachodzie. Szerzej 
W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej - walki formacji polskich 
na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981.

2 Szerzej na temat tego nieznanego wątku Andrzej S. Bartelski, Polskie trałowce typu „Bangor", 
„Okręty Wojenne” 2008 nr 1 (87), s. 63-66.

3 E. Obertyński, Łowcy wraków, Warszawa 1977, s. 12.
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podejściowych oraz tras żeglugowych miało ścisły związek z wywozem wszelkiego 
rodzaju materiałów i sprzętów, uznanych przez ZSRR za „zdobyczne”.

Do takich „zdobyczy”, między innymi, należały zatopione i zalegające 
w portach oraz na redach poniemieckie okręty i statki. Dotarcie do nich uniemoż
liwiały zaminowane baseny portowe i zagrody minowe (ZM). Do czasu likwidacji 
tego zagrożenia dostępu do wraków i portów, z których wywożono „mienie 
poniemieckie”, utrudniały wojska ZSRR - traktujące je jako łup, należny 
„zwycięskiej Armii Czerwonej”. Cenniejszym wrakom, o minimalnym zniszczeniu, 
przywracano pływalność i natychmiast kierowano do portów bałtyckich ZSRR 
(często wypełniając je tym wszystkim, co można było wywieźć).

Nie byłoby to możliwe bez likwidacji zagrożenia minowego na akwenach 
przyznanych Polsce portów oraz głównych torów wodnych prowadzących do 
ZSRR4. Prezentowany artykuł to próba analizy i oceny problematyki oczyszczania 
polskich portów i wód morskich, przeprowadzona na podstawie materiałów 
źródłowych oraz dostępnych publikacji.

Wstęp

Na przełomie XVIII i XIX wieku wszedł do użytku nowy rodzaj 
uzbrojenia - broń minowa5. Równolegle z innymi rodzajami systemów rażenia 
stanowił i stanowi ważny oraz skuteczny środek walki na morzu. Od chwili 
efektywnego wykorzystania uzbrojenia minowego w wojnach morskich, miny 
stały się ważną częścią uzbrojenia wszystkich marynarek wojennych.

Od chwili zastosowania tego rodzaju uzbrojenia jednym z podstawowych 
zadań flot wojennych, związanych z bezpieczeństwem morskim państw, było 
i jest usuwanie oraz niszczenie min morskich. Zagrody minowe nawet po 
dokładnej lokalizacji stanowią poważną przeszkodę, której forsowanie lub 
zniszczenie jest możliwe tylko przy znacznym natężeniu działań sił dostosowanych 
do tej działalności.

W połowie 1945 r. w Polsce przystąpiono do tworzenia Marynarki Wojennej, 
jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, mimo że w tym czasie istniał oddział 
Marynarki Wojennej na terenie Wielkiej Brytanii. Przejęcie w 1945 r. 524 km 
linii brzegowej, stanowiącej około 15% całkowitej długości granic Polski, było 
dla ówczesnego rządu i Naczelnego Dowództwa WP poważnym wyzwaniem - 
wymuszało zorganizowanie ochrony i obrony morskiej granicy państwa. 
Podstawowym problemem, jaki musiał być rozwiązany przez dowództwo MW, 

4 Szerzej na ten temat Jan K. Sawicki, Ratownictwo morskie w Polsce, t. 1 i 2, Gdynia 2001.
5 Mina morska - urządzenie wybuchowe stawiane w środowisku wodnym w celu uszkodzenia lub 

zatopienia jednostek pływających, a także utrudnienia żeglugi na danym akwenie. Zob. 
P. Bekier, J. Głębocki, J. Kuliś, S. J. Kurpiel, J. Szady, Podstawy wojny minowej na morzu. 
Część I Działania minowe, AMW, Gdynia 2004, s. 9.
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było likwidowanie zagrożenia minowego na polskich wodach morskich oraz 
otworzenie polskich portów na gospodarkę.

Tło geopolityczne i ekonomiczne, w jakim funkcjonował nasz kraj po 
II wojnie światowej, miało duży wpływ na działalność i skład całej PMW. 
Specyfika działań oraz poważne zagrożenie obiektami minopodobnymi 
i wrakowymi determinowało sposób realizacji zadań, do których należało 
głównie oczyszczenie polskich wód morskich. Zniszczony wojną kraj nie 
posiadał okrętów mogących minimalizować to zagrożenie oraz środków 
finansowych na pozyskanie jednostek, które mogłyby realizować zadania 
przeciwminowe. Rewindykacja nielicznych przedwojennych, zniszczonych 
i przebudowanych, okrętów następowała powoli. Program reparacji wojennych 
był konsekwentnie wprowadzany w życie, ale żegluga morska oraz otwarcie 
rynków drogą morską było sprawą konieczną i pilną.

Należy zauważyć, że ze względu na szeroko pojęty wywóz „zdobycznego 
dobra” początkowo wojska ZSRR ograniczały lub wręcz zabraniały władzom 
polskim dostępu do portów i akwenów portowych Gdańska, Gdyni, Elbląga 
i Helu. Jeszcze trudniejsza sytuacja panowała w innych portach przyznanego 
Polsce Wybrzeża, a Szczecin, Świnoujście i Kołobrzeg były praktycznie 
niedostępne6. Powojenne realia geopolityczne spowodowały konieczność 
przeczekania na wykonanie przez siły OPM FB ZSRR oczyszczenia tras 
żeglugowych, umożliwiających wywóz najcenniejszych zdobyczy do ZSRR.

W literaturze przedmiotu nie występuje zbyt wiele artykułów, a tym 
bardziej publikacji zwartych, traktujących o tych operacjach istotnych dla 
prowadzenia gospodarki morskiej państwa. Wydaje się, że powodem może być 
ochrona informacji dotyczących działalności sił okrętowych w okresie „Zimnej 
Wojny” oraz niezbyt chlubna grabież i wywózka wszelkich dóbr z ziem 
poniemieckich. W miarę pełny obraz zagadnień związanych z powojennym 
oczyszczaniem polskich wód morskich rysuje się po dokonaniu kwerendy 
materiałów zgromadzonych w Archiwum Marynarki Wojennej (AMW) 
i Archiwum Muzeum MW (AMMW). Do nielicznych opracowań należy 
zaliczyć artykuły takich autorów jak: Władysław Szczerkowski7, Stanisław 
Szajna8, Narcyz Klatka9 i Jerzy Niewęgłowski10, zamieszczone w czasopismach 
„Przegląd Morski” i „Biuletynach Historycznych MW”.

6 Jan K. Sawicki, op. cit., s. 64.
7 W. Szerkowski, Rozminowanie wód Bałtyku w strefie odpowiedzialności Polski, „Przegląd 

Morski” 1966 nr 1; tenże: Rozminowanie wód Bałtyku w strefie odpowiedzialności Polski po 
II Wojnie Światowej, „Przegląd Morski” 1965 nr 9.

8 S. Szajna, Wkład Marynarki Wojennej w likwidację zagrożenia minowego na Bałtyku w latach 
1965-1973, „Przegląd Morski” 1973 nr 6; tenże: Trałowanie polskich wód przybrzeżnych 
i portów przez okręty Floty Bałtyckiej ZSRR, „Biuletyn Historyczny MW” 1980 nr 7.

9 N. Klatka, Zagrożenie minowe w 25 lat po wojnie, „Przegląd Morski” 1971 nr 1.
10 N. Klatka, J. Niewęgłowski, O pracach rozbrojeniowych MW, „Przegląd Morski” 1965 nr 12.
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Obraz polskiego przemysłu morskiego po II wojnie światowej

Zniszczenia i dewastacja infrastruktury odpowiedzialnej za funkcjonowanie 
gospodarki morskiej, w wyniku działań podczas II wojny światowej, były 
bardzo duże. Podczas wycofywania się wojsk hitlerowskich oraz ofensywy 
wojsk radzieckich wszystkie porty zostały zniszczone. Dewastację urządzeń 
portowych Gdańska, Gdyni i Szczecina szacowano na 43% ogólnej wartości 
majątku trwałego11.

Wody przybrzeżne, tory podejściowe do portów, redy i kotwicowiska, 
kanały i baseny portowe były zablokowane licznymi wrakami i sprzętem 
wojskowym oraz zaminowane. Zniszczono falochrony i nabrzeża. Spalono, 
zburzono lub uszkodzono magazyny. Uszkodzona była sieć kolejowa, drogowa, 
wodociągowa i elektryczna. Nie funkcjonowała łączność. Całkowicie zniszczony 
lub uznany przez ZSRR za „zdobyczny” i uprowadzony za wschodnią granicę 
był tabor pływający.

Dotkliwe straty poniosła również flota handlowa, której statki brały 
czynny udział w działaniach wojennych, pozostając w dyspozycji władz alianckich. 
Około 30% tej floty uległo zniszczeniu, w tym 3 duże statki pasażerskie.

Stocznie morskie odzyskane lub przejęte po II wojnie światowej również 
były w znacznym stopniu zniszczone. W stoczniach Gdańska zniszczenia budynków 
zostały oszacowane na około 30%, natomiast zniszczenia infrastruktury 
stoczniowej sięgały 70%. W Szczecinie stopień zniszczenia oceniano na 95%. 
Stocznia była całkowicie pozbawiona maszyn i urządzeń, a z dawnych hal 
produkcyjnych pozostały jedynie ruiny.

Poważne straty poniosło również polskie rybołówstwo morskie. Część 
jednostek polskiej floty rybackiej uległa zniszczeniu lub, po zakończeniu 
wojny, zagrabieniu. Przemysł rybny również uległ poważnej dewastacji.

Polska Żegluga Morska po II wojnie światowej

W 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych, statki polskiej floty 
handlowej znajdowały się w Wielkiej Brytanii. Powrót jednostek do Polski 
zapoczątkował s/s „Kraków”, który zawinął do Gdyni 26 września 1945 r.11 12.

Po II wojnie światowej do Polski powróciło 19 statków należących do 
przedwojennych przedsiębiorstw armatorskich, o łącznej ładowności 61000 DWT. 
Wśród nich znajdowało się 5 statków seryjnej produkcji wojennej, o łącznej 
ładowności 50000 DWT, które w czasie wojny zakupiono za kwoty wypłacone 
z tytułu odszkodowań za zatopione jednostki. Do kraju nie wróciły dwa statki - 
s/s „Robur III” i s/s „Robur V”, należące do Polsko-Skandynawskiego 
Towarzystwa Transportowego „Polskarob” z siedzibą w Gdyni. Dodatkowo, 

11 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Gospodarka Morska 1945-1967, Warszawa 1968, s. 15.
12 J. Piwowoński, Flota spod biało-czerwonej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1965, s. 18-20.
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w 1946 r., w ramach rewindykacji morska flota cywilna pozyskała trzy statki: 
s/s „Toruń”, s/s „Rataj” i s/s „Nysa”. Pod koniec 1946 r. polska flota handlowa 
dysponowała 26 statkami o łącznej ładowności 114065 DWT13. W 1947 r„ 
w ramach odszkodowań wojennych, Polska otrzymała 13 poniemieckich 
statków o łącznej ładowności przekraczającej 60000 DWT. Część tych statków 
stanowiły jednostki przestarzałe (3 z nich zbudowano w latach 1903-1906).

Otrzymane w ramach odszkodowań wojennych jednostki stanowiły 
wprawdzie liczebną rekompensatę za 18 statków polskich zatopionych w czasie 
działań wojennych, jednak biorąc pod uwagę ekonomiczny rachunek strat 
poniesionych przez całą polską gospodarkę morską - jednostki pozyskane 
z reparacji wojennych rekompensowały te straty jedynie w znikomej części.

W 1948 r. w Stoczni Gdańskiej został zwodowany pierwszy po II wojnie 
światowej statek pełnomorski - s/s „Sołdek”, który oddano do eksploatacji 
w roku następnym14. Budowa rudowęglowców15 była spowodowana koncepcją 
dwukierunkowego wykorzystania statków - przy imporcie rudy i eksporcie 
węgla. Była to pierwsza próba zsynchronizowania i skoordynowania rozwoju 
żeglugi z potrzebami handlu zagranicznego oraz możliwościami własnego przemysłu. 
Budowa tego typu jednostek zmierzała do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb 
gospodarki narodowej, do których należał transport w rejonie Bałtyku.

Równolegle z budową serii rudowęglowców przystąpiono do remontu 
zatopionych statków wydobywanych z basenów portowych i dna morza. 
Wyremontowano między innymi m/s „Warta” (późniejszy m/s „Prezydent 
Gottwald”), który jako pierwszy - w 1950 roku - rozpoczął rejsy na linii 
dalekowschodniej16.

Obsługa portów dalekiego wschodu determinowała posiadanie statków 
większych niż te, które wówczas mogły być budowane w polskich stoczniach. 
Wobec tego koniecznością stało się kupno dużych statków za granicą. 
Trudności w tym zakresie spowodowały, że zdecydowano się pozyskać 
jednostki używane. W 1950 r. zakupiono trzy takie statki i w następnych latach 

13 Główny Urząd Statystyczny PRL, Gospodarka Morska 1945-1967, seria „Studia i prace 
statystyczne” nr 17, Warszawa 1968, s. 17.

14 J. Piwowoński, op. cit., s. 104-107.
15 Rudowęglowiec - statek przystosowany do przewozu luzem węgla oraz rudy. Jednostka posiada 

duże luki ładunkowe i wzmocnione dno wewnętrzne. Przy pełnym ładunku względnie lekkiego 
węgla ładownie statku są całkowicie i równomiernie wypełnione. Ładunek ciężkiej i mało 
przestrzennej rudy układa się stożkowo, co obniża środek ciężkości statku i powoduje 
zmniejszenie stateczności. Zob. L. Furmaga, J. Wójcicki, Mały słownik morski, Gdynia 1993.

16 M/s „Prezydent Gottwald” - statek zbudowany w 1942 r. (zwodowany w 1939) w stoczni 
Liibecker Flender Werke AG w Lubece. Budowany w III Rzeszy dla norweskiego armatora 
po wybuchu II wojny światowej został zarekwirowany. Pływał pod niemiecką banderą jako 
m/s „Warthe”. Uszkodzony przez torpedę oczekiwał w Gdyni (ówcześnie Gotenhafen) na dok, 
gdzie 18 grudnia 1944 r. został zatopiony 3 bombami w czasie alianckiego nalotu. Podniesiony 
6 września 1946 r. i wyremontowany pływał w Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. - 
obsługując linie południowoamerykańskie, a następnie - w ramach Polskich Linii Oceanicznych 
(PLO) - pływał na liniach dalekowschodnich.
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kontynuowano zakup jednostek floty handlowej w ten sam sposób. Do 1956 r. 
pozyskano statki o łącznej DWT 188000 ton.

Decyzje stworzenia potencjału przewozowego do obsługi portów 
dalekiego wschodu stworzyły podstawy efektywnej eksploatacji serii statków 
nowo budowanych, z której pierwszym był m/s „Marceli Nowotko” - 
przekazany Polskim Liniom Oceanicznym (PLO) przez Stocznię Gdańską 
26 listopada 1956 r.

Wprowadzanie kolejnych jednostek powodowało systematyczny wzrost 
potencjału polskiej morskiej floty handlowej. Przeciętny przyrost roczny 
w latach 1948-1956 wynosił 22200 DWT, co średnio stanowiło 11,4%. Przyrost 
ten, w porównaniu z flotą światową w tym samym okresie, był stosunkowo 
duży. Średni przyrost morskiej floty handlowej świata w analizowanym okresie 
kształtował się na poziomie zaledwie 3,9%.

Począwszy od 1956 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w rozwoju polskiej 
żeglugi morskiej. W oparciu o uchwały VII i VIII Plenum Komitetu 
Centralnego PZPR, w 5-letnim planie rozwoju gospodarki na lata 1956-1960 
założono poważny wzrost morskiej floty handlowej. W związku z tym, 
począwszy od 1957 roku nastąpił dynamiczny rozwój morskiej floty handlowej. 
Szczegółowe dane resortu żeglugi o statkach włączonych do stanu polskiej 
morskiej floty handlowej, według źródeł zakupu, przedstawia tabela 1.

Tabela 1
Statki włączone do stanu polskiej morskiej floty handlowej 

według źródeł zakupu do 1955 r.

Lata
Ogółem

Statki nowe

Statki używaneZakupione 
w stoczniach 
krajowych

Zakupione 
w stoczniach 

zagranicznych

Liczba DWT 
(w tys.) Liczba DWT 

(w tys.) Liczba DWT 
(w tys.) Liczba DWT 

(w tys.)
1948 3 6 - - 2 2 1 4

1949 5 10 3 6 1 1 1 3
1950 8 35 3 8 1 2 4 25
1951 14 97 3 4 2 6 9 87
1952 4 18 2 5 1 3 1 10
1953 4 14 3 5 - - 1 9
1954 9 46 6 18 - - 3 28
1955 5 24 2 4 1 0 2 20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Zagrożenie minowe

Powojenna walka z minami na wodach europejskich przybrała charakter 
międzynarodowy. Do zbierania i upowszechniania danych o każdym przypadku 
postawienia min morskich w czasie II wojny, jak również w celu planowania 
i koordynowania prac trałowych w 1945 roku w Londynie powołano między
narodową organizację pod nazwą IRRA - The International Routeing and 
Reporting Authority, której zadaniem było wszechstronne informowanie 
o sytuacji minowej. W skład centralnego organu tej organizacji weszły takie 
państwa jak: ZSRR, USA, Wielka Brytania i Francja. Organizacja składała się 
z jednego kolegium centralnego i czterech strefowych.

Domeną działania III Kolegium Strefowego z siedzibą w Moskwie, które 
zostało powołane 26 lutego 1946 r„ było morze Barentsa, Bałtyckie i Czarne 
(BBCzZ)17. W skład III Kolegium wchodziły: ZSRR, Wielka Brytania, Polska, 
Dania, Norwegia, Finlandia oraz, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele 
Szwecji i Turcji.

Z ramienia IRRA, Admiralicja Brytyjska zajmowała się ogłaszaniem 
i rozpowszechnianiem wszelkich informacji dotyczących niebezpieczeństwa 
minowego. Admiralicja wydawała periodyk pod tytułem „Nemedri”18, opisujący 
poszczególne przetrałowane pola minowe i oddane do żeglugi akweny oraz tory 
wodne na wodach europejskich. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Nemedri”, 
w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, w trałowaniu wód 
europejskich brało udział około 2000 okrętów OPM oraz blisko 100000 marynarzy.

Po II wojnie światowej sytuacja minowa w rejonie polskich wód 
morskich była bardzo poważna. Z uwagi na to, że materiały na temat trałowań 
przeprowadzonych przez Niemców (według BBCzZ) były za mało wiarygodne - 
wszystkie akweny, na których były stawiane miny w czasie II wojny światowej 
musiały być uznane za niebezpieczne. Ponadto przyjęto zasadę, że 
w pierwszej kolejności będą trałowane zagrody minowe i akweny, na których 
postawiono miny kotwiczne. W stosunku do akwenów zaminowanych minami 
dennymi (niekontaktowymi), postanowiono czekać na wyczerpanie się źródeł 
zasilania niekontaktowych urządzeń zapalających (NUZ). Powyższe założenie 
wynikało z przygotowania ówczesnych sił OPM do trałowania min kotwicznych 
oraz z większego niebezpieczeństwa, jakie dla żeglugi stwarzały stojące na niedużym 
zanurzeniu miny kotwiczne oraz dryfujące19.

W początkowej fazie operacji likwidacji zagrożenia minowego Admiralicja 
Brytyjska informowała o tym, że część angielskich min niekontaktowych 

17 Sprawozdania i dokumentacja Komisji do spraw Rozminowania Morza Barentsa, Bałtyku 
i Czarnego - protokoły z posiedzeń nr 1-19, biuletyny oraz korespondencja przewodniczącego 
BBCzZ w języku rosyjskim, zgromadzone w AMW.

18 Northern European and Mediterranean Routeing Instructions.
19 Miny zerwane z minlin.
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z końcem kwietnia 1945 r. utraciła właściwości bojowe20, a pozostałe miały 
utracić je od trzech do trzech i pół roku później21.

Będące w wyposażeniu, pod koniec II wojny światowej, trały kontaktowe 
dawały pełną gwarancję zlikwidowania min kotwicznych, natomiast trały 
niekontaktowe nie gwarantowały zlikwidowania min indukcyjnych (wzoru A-IV) 
oraz dwukanałowych (np. indukcyjno-akustycznych). Ponieważ trałowania 
niekontaktowe, przy nieznajomości współrzędnych postawienia zagród minowych, 
były bardzo czasochłonne i wymagały zaangażowania dużych sił, postanowiono 
przeprowadzić je tylko tam, gdzie to było niezbędne (wejścia do portów, redy, 
awanporty i baseny portowe)22. Należy zaznaczyć, że postawienie części min 
na minlinach łańcuchowych23 oraz większości min dennych na podejściach 
do wszystkich portów znacznie skomplikowało trałowanie i spowodowało duże 
problemy w oczyszczaniu torów podejściowych.

Zgodnie z danymi zawartymi w protokole nr 11 z 1947 r. Strefowego 
Kolegium do Spraw Rozminowania Mórz Barentsa, Bałtyku i Czarnego, na 
Bałtyku postawiono łącznie 69123 miny morskie oraz 15836 ochraniaczy pola 
minowego. Z tej liczby Niemcy i Finlandia postawiły 60071, ZSRR - 18342, 
Anglia - 2090, Szwecja - 4346 oraz Polska - 110 min i ochraniaczy pola 
minowego24.

W strefie odpowiedzialności Polski została zaminowana powierzchnia 
około 2000 Mm2 25. Postawiono w niej 2282 miny, z tego 1627 dennych min 
niekontaktowych, 637 kotwicznych min kontaktowych oraz 19 ochraniaczy 
pęla minowego. Do powyższych liczb należy dodać 60 min kotwicznych, 
postawionych w czasie kampanii wrześniowej przez polskie minowce typu 
„Jaskółka” oraz 50 kotwicznych min kontaktowych wz. SM-5 postawionych 
przez okręty podwodne typu „Wilk”. Obie zagrody zostały przetrałowane 
w latach czterdziestych przez niemiecką Kriegsmarine26.

Szczególne nasilenie zaminowania występowało na ważnych akwenach 
operacyjnych w pobliżu baz, dużych portów, na torach podejściowych do 

20 AMW, sygn. 35/49/34, Pismo nr 01535, Post war minę clearance in European waters. First 
International report, s. 178-188.

21 W 1947 r. Anglicy podali, że czas służby bojowej stawianych przez nich min wynosi od ośmiu 
do dwunastu lat.

22 W. Szczerkowski, Rozminowanie .... op. cit., s. 72.
23 Do przecinania tego typu minlin wymagane były przecinaki wybuchowe, których nie było 

w wyposażeniu ówczesnych polskich trałów.
24 AMW, sygn. 414/54/2, Posliewojennoje tralienie min w ewropejskich wodach kolliegi zony 

Barencowa, Baltijskowo i Cziernowo Moriej, s. 10-22.
25 W. Szczerkowski Rozminowanie .... op. cit., s. 70
26 AMW, sygn. 82/50/36, Sprawozdania i dokumentacja Międzynarodowej Centralnej Komisji do spraw 

rozminowania wód europejskich - biuletyn nr 2-5, w języku angielskim, s. 12-19, s. 50-57.
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portów27 oraz innych akwatoriach28.
Na Zatoce Gdańskiej postawiono 14 zagród minowych, natomiast powierzchnia 

akwenów zagrożonych minami wynosiła prawie 900 Mm2. W rejonie wybrzeża 
środkowego zlokalizowano 6 zagród minowych. Oprócz tego Zatoka Gdańska 
i Zatoka Pomorska były minowane przez lotnictwo angielskie, w ramach 
operacji „Martin”. Z danych udostępnionych po wojnie wynika, że na akwenie 
o powierzchni około 1500 Mm2 postawiono wówczas ponad 1400 dennych min 
niekontaktowych. Ponadto Niemcy zaminowali baseny, kanały, awanporty 
i redy prawie wszystkich portów polskich oraz prowadzące do nich tory 
podejściowe29.

Ze względu na brak okrętów OPM w PMW, powojenne rozminowanie 
zainicjowała Flota Bałtycka (FB) ZSRR30. Nie zwalniało to jednak polskich 
władz od odpowiedzialności za rozminowanie własnych morskich wód 
przybrzeżnych.

Początki oczyszczania. Założenia ogólne

W oparciu o § 7 pkt. a i § 12 przepisów Międzynarodowej Organizacji 
Trałowania Min Na Wodach Europejskich z uwzględnieniem sił trałowych 
posiadanych przez poszczególne państwa, a także możliwości ekonomicznych, 
w marcu 1946 r. na pierwszym posiedzeniu III Kolegium Strefowe podzieliło 
Morze Bałtyckie na strefy odpowiedzialności narodowej za ich oczyszczenie 
z niebezpieczeństwa minowego. Ze względu na to, że Polska nie przysłała 
swojego przedstawiciela na to posiedzenie, propozycje BBCzZ odnośnie granic 
naszej strefy odpowiedzialności zostały przekazane przedstawicielowi Polski 
na posiedzeniu drugim31. Ponieważ północny wierzchołek strefy odpowiedzialności 
Polski wybiegał zbyt daleko na wschód (X 019°40’E), na trzecim posiedzeniu 
przedstawiciel Polski wniósł poprawkę zmieniającą jego współrzędne na 
<p 55°28’N i X 018°40’E.

Ostatecznie granice Polskiej Strefy Odpowiedzialności za Rozminowanie 
(PSOzR) przebiegały od wschodu - linia łącząca znak graniczny na Mierzei 
Wiślanej do punktu <p 55°28’N i X 018°40’E, a od południa - linia brzegowa 
od granicznego znaku na Mierzei, a następnie do punktu na lądzie X 014°10’E.

27 Ibidem, s. 71.
28 Akwatorium portowe - wewnętrzna część powierzchni wodnej portu lub przystani. Otoczona 

budowlami wodnymi, jak nabrzeża czy falochrony, lub innymi formami linii brzegowej, np. 
brzegiem rzeki. Zamiast falochronu granicę akwatorium portowego mogą wyznaczać boje, 
pławy lub budowle hydrotechniczne. W skład akwatorium portowego wchodzą: awanport, 
baseny portowe, doki, kanały portowe. Na zewnątrz akwatorium portowego znajdują się 
akwatoria otwarte, takie jak: kotwicowisko, reda, tor wodny.

29 S. Szajna, Wkład ..., op. cit., s. 3.
30 AMW, sygn. 35/49/34, Sprawozdanie Centralnej Komisji ds. Powojennego Trałowania 

nr497/At./47 z dnia 28.03.1947 r„ s. 189.
31 Odbyło się ono w dniu 26.03.1946 r.
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Od zachodu - południk X 014°10’E i od północy linia łącząca punkty: 
cp 54°48’N X 014°10’E; <p 55°48’N X 015°32’E; (p 55°28’N X 015°32’E; 
(p 55°28’N X 018°40’E. (ryc. 1).

Ryc. 1. Granica PSOzR i rejony niebezpieczne pod względem minowym 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW, sygn. 3312/68/116, „Załącznik do protokołu 

z posiedzenia Strefowej Komisji do Rozminowania Wód Europejskich w języku rosyjskim ”, s. 640.

III Kolegium Strefowe do spraw Rozminowania na posiedzeniu określiło 
porządek zbierania informacji o niebezpieczeństwie minowym i przeprowadzonych 
trałowaniach. W oparciu o stopień zagrożenia minowego podało klasyfikację 
poszczególnych akwenów. Ponadto ustalono wzór sprawozdań z przeprowadzonych 
trałowań bojowych, które składały państwa prowadzące rozminowania32.

Zgodnie z zaleceniami III Kolegium, trałowanie należało przeprowadzić 
w następującej kolejności: trałowanie do potrzeb żeglugi międzynarodowej; 
trałowanie wód wewnętrznych własnych portów; trałowanie torów podejściowych 
do portów oraz wyprostowanie, skrócenie i poszerzenie już istniejących torów 
wodnych.

Z początkiem kwietnia 1946 r. DMW otrzymało sprawozdanie z trzeciego 
posiedzenia Kolegium BBCzZ wraz z charakterystyką ZM postawionych przez 

32 AMW, sygn. nr 2/49/12, s. 122, Pismo tajne nr 0507 z dnia 17.05.1946 r„ Opis pół minowych 
i zagród. Format mełdunku o trałowaniach, s. 629, AMW, sygn. 3312/68/116, wzór protokołu 
z rozminowania w j. rosyjskim, s. 631.
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strony walczące w naszej strefie oraz zalecenia, w jakiej kolejności planować 
trałowania. Do dokumentów dołączona była mapa, przedstawiająca PSOzR, tory 
wodne i poszczególne zagrody (ryc. 2).

Ryc. 2. Granica PSOzR, tory wodne i rejony niebezpieczne pod względem minowym
Źródło: AMW, sygn. 3312/68/116, Załącznik do protokołu z posiedzenia Strefowej Komisji 

do Rozminowania Wód Europejskich w języku rosyjskim, s. 640.

Trałowanie PSOzR przez ZSRR

Z końcem maja 1945 r. trałowce i kutry trałowe Floty Bałtyckiej (FB) ZSRR 
rozpoczęły trałowania bojowe na Zatoce Gdańskiej. Prace rozpoczęto od 
trałowania kontaktowego torów wodnych Hel - Gdynia, Gdynia - Gdańsk, 
Gdańsk-ujście Wisły Śmiałej oraz akwenu Wisły Śmiałej (ryc. 3).
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Ryc. 3. Tory wodne na Zatoce Gdańskiej trałowane w 1945 r. przez FB ZSRR
Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW, sygn. 3312/68/116, s. 640, z wykorzystaniem 

mapy morskiej nr 102 z 1949 r. Bałtyk Wybrzeże Polskie, Zatoka Gdańska część zachodnia 
z Zatoką Pucką, ze zbiorów BHMW.

Równocześnie rozpoczęto trałowania bojowe red Portu Gdynia i Portu 
Gdańsk (ZM-3 i ZM-4). Ze względu na postawienie na redach tych portów min 
niekontaktowych, przeprowadzono na nich trałowania z użyciem trałów nie- 
kontaktowych z dwunastokrotnym przykryciem pasa trałowego. Przyjęta krotność 
zapewniała odpracowanie niemieckich zapalników min magnetycznych wzoru 
„C”33. W wyniku trałowania przeprowadzonego w 1945 r. wytrałowano 19 min 
na redzie Portu Gdynia. Podczas prowadzenia prac na minach poderwał się 
radziecki kuter trałowy. Zagrożenie obiektami minopodobnymi i wrakami 
w Porcie Gdynia przedstawia ryc. 4.

33 Denna mina wzoru „C” stawiana przez okręty nawodne lub samoloty. Zapalnik magnetyczny, 
akustyczny lub magnetyczno-akustyczny. Masa materiału wybuchowego 700 kg. Długość 
2640 mm, średnica 650 mm. Stosowane opóźniacze od 20 minut do 6 dni. Sygn. DMW 94/47, 
Album min morskich, Gdynia 1947, s. 3 8-39. Skan w zbiorach autora.
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Ryc. 4. Zagrożenie minowo-wrakowe w Porcie Gdynia w 1945 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW, sygn. 9/49/97, s. 14, 

z wykorzystaniem planu Portu Gdynia z 1949 r., załącznik 
do „ Wiadomości Żeglarskich ” nr 5/49.

Równolegle do trałowań prowadzonych na Zatoce Gdańskiej radzieccy 
marynarze z 88. Oddziału Awaryjno-Ratowniczego (88. O AR), przy pomocy 
stacjonarnych - zasilanych z lądu trałów elektromagnetycznych, wykonań trałowanie 
poszczególnych basenów portowych w Gdyni i Gdańsku. Oddział posiadał 
nurków-minerów oraz odpowiednie wyposażenie do wydobywania wraków.

O powadze sytuacji i zagrożeniu minowym w PSOzR świadczą wypadki, 
które miały miejsce w 1945 r. 1 czerwca 1945 r. radziecki holownik poderwał się 
na minie i zatonął w Porcie Gdańsk, natomiast dzień później - 2 czerwca 1945 r., 
po poderwaniu się na minie, został poważnie uszkodzony radziecki kuter 
trałowy. 6 lipca 1945 r. w Porcie Gdynia poderwał się na minie polski 
holownik, a 22 sierpnia 1945 r. - w czasie prac trałowych w rejonie redy Portu 
Gdynia - po poderwaniu na minie zatonął kuter trałowy FB ZSRR.
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W Gdyni, w czerwcu 1945 r„ marynarze 88. OAR podnieśli wrak statku 
m/s „Gravenstein” (3500 t.) zatopiony u wejścia południowego34 oraz wrak 
okrętu-celu, blokujący wejście do basenów wewnętrznych. Przy pomocy 
nurków sprawdzano ścianki i dna poszczególnych basenów portowych oraz 
ułożenie wraków. Przede wszystkim usuwano wraki leżące na torze prowadzącym 
do basenu węglowego. Chodziło o jak najszybsze uruchomienie eksportu węgla 
na rynki skandynawskie i zachodnioeuropejskie. Pierwsze transporty węgla 
przybyły ze Śląska już 5 lipca 1945 r. W rezultacie wykonania opisanych 
przedsięwzięć do pierwszych dni lipca 1945 r., w Porcie Gdynia zostały 
przetrałowane, oczyszczone i otwarte do pływania awanport i basen III oraz 
basen X i XI.

Charakterystyczną dla analizowanego okresu jest informacja dotycząca 
opisu toru wodnego Hel - Gdynia - Gdańsk, która podając wskazówki dla 
statków udających się do Gdyni i Gdańska po przetrałowanym torze wodnym 
ostrzega przed wyjściem poza jego krawędzie. Ponadto podaje, że bez nagłej 
konieczności nie zaleca się wchodzić na wyżej opisany tor wodny w nocy lub 
przy złej widoczności35. Ostrzeżenia podobnej treści ukazują się również 
w kolejnych wydaniach „Wiadomości Żeglarskich”, w odniesieniu do torów 
podejściowych do portów w Kołobrzegu, Władysławowie i Jastarni. Doskonale 
zdawano sobie sprawę z groźby, jaką przedstawia zejście statku z przetrałowanego 
toru wodnego na akwen zagrożony minami.

W wyniku przeprowadzonych prac trałowych oraz usuwania min już 
13 lipca 1945 r., mimo istniejącego ciągle zagrożenia (ryc. 6), Gdańsk przyjął 
dwa pierwsze statki, a 10 lipca 1945 r. pierwszy statek - „Suomen Neito”, 
wszedł po węgiel do Portu Gdynia36.

34 Ch. Hocking, Dictionary ofDisasters at Sea During the Age ofSteam, Londyn 1969, s. 283.
35 „Wiadomości Żeglarskie” wydanie II z 15.02.1946 r„ s. 3.
36 http://www.port.gdynia.pl/historia/h7.htm
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Rejon oczyszczony w 1947 r.

■ ■ । Rejon oczyszczony w 1946 r.

Ryc. 5. Zagrożenie minowe w Porcie Gdańsk w 1945 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z trałowań bojowych, 

znajdujących się w zespole Oddziału I Operacyjnego AMW.

W obu wypadkach były to statki bandery fińskiej. W ten sposób zostały 
przywrócone dla żeglugi dwa największe porty Zatoki Gdańskiej. Niestety nie 
był to jeszcze koniec oczyszczania Gdańska i Gdyni z powojennych 
niebezpiecznyh pozostałości i wraków. Prace przy ich całkowitym oczyszczaniu 
trwały do 8 sierpnia 1947 r.

Do końca 1946 r. w Gdyni przetrałowano baseny II, IV, V, VI, VII, VIII 
oraz kanał portowy i kanał południowy, jednak ze względu na nieoczyszczenie 
z amunicji, bomb, wraków itp. nie udostępniono ich żegludze (ryc. 5).

Pod koniec 1945 r. do Gdyni przybyła ekipa techniczna FB ZSRR, z zadaniem 
oczyszczenia z powojennych pozostałości oraz pogłębienia awanportu i toru 
podejściowego do portu. W wyniku pogłębienia do głębokości 9 metrów port 
został przygotowany do przyjmowania statków o większym tonażu. Równolegle 
z pracą ekipy technicznej, 88. OAR w dalszym ciągu oczyszczał port z wraków, 
wydobywając między innymi dok o wyporności 35000 ton i okręt liniowy 
„Schlezwig-Holstein” (które następnie trafiły do ZSRR). Od tego czasu bardzo 
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szybko wzrastał ruch statków w portach Gdańska i Gdyni oraz zwiększały się 
przeładunki.

Drugim rejonem działalności okrętów OPM FB ZSRR był Kołobrzeg. 
Już w 1945 r. przeprowadziły one trałowanie kontaktowe i niekontaktowe min 
magnetycznych na torze podejściowym do portu. Trałowanie kontaktowe 
przeprowadzono na dwa czyste pokrycia, a niekontaktowe na dwudziestokrotne 
odpracowanie liczników krotności min37.

20 maja 1945 r. w tym rejonie poderwał się na minie i zatonął duński 
statek „Westerhobst”, a w lutym 1946 r. - na skutek zejścia z toru wodnego 
i wejścia na minę - zatonął radziecki statek „Mga”.

W rejonie Kołobrzegu okręty trałowe FB ZSRR przetrałowały łącznie 
powierzchnię 6,3 Mm2, powodując wytrałowanie 13 min niekontaktowych, 
2 kontaktowych i rozstrzelanie 3 podciętych min kontaktowych.

W drugiej połowie 1945 r. okręty Floty Bałtyckiej ZSRR rozpoczęły 
trałowanie wschodniego toru wodnego Świnoujście - Kołobrzeg. Początkowo 
trałowano tor na szerokość 3 kabli (kbk), który w 1951 r. poszerzono na odcinku 
21 Mm w kierunku wschodnim, licząc od redy Portu Świnoujście do 10 kbl. 
W 1945 roku okręty ZSRR trałowały wody Zalewu Szczecińskiego po osi toru 
wodnego Szczecin - Świnoujście. Tak więc, w wyniku prac trałowych 
przeprowadzonych przez FB ZSRR w PSOzR już w 1945 roku udostępniono 
żegludze główne porty i tory podejściowe do tych portów w rejonie polskiego 
wybrzeża.

Na siódmym posiedzeniu strefowego kolegium BBCzZ, które odbyło się 
6 września 1946 r., poinformowano uczestników, że trałowania bojowe na Morzu 
Bałtyckim - w porównaniu z przebiegiem na Morzu Północnym i Morzu 
Śródziemnym oraz Kanale La Manche - są znacznie opóźnione. Zdaniem 
kolegium szczególnie mało zrobiono w strefie odpowiedzialności Polski. 
Na posiedzeniu poproszono państwa członkowskie o przedłużenie planów 
trałowania na 1946 r.38

Polski plan trałowań - ze wzglądu na to, że siły OPM MW były dopiero 
w fazie organizacji - opierał się przede wszystkim na trałowaniach prowadzonych 
przez okręty FB ZSRR. W planie na 1946 r. przewidziano poszerzenie torów 
wodnych od Gdańska, Gdynia i Kołobrzegu, przetrałowanie torów wodnych do 
Świnoujścia, Szczecina i Władysławowa oraz likwidację zagród minowych nr 
16 i 17 na Zatoce Gdańskiej. Ponadto, zaplanowano zakończenie oczyszczania 
basenów portowych w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu oraz trałowania redy 
Portu Gdynia.

37 W rejonie podejściowym do Portu Kołobrzeg oprócz niemieckich min wzoru „C” postawione 
były również miny wzoru „D”. Denna mina wzoru „D” stawiana była przez samoloty; miała 
zapalnik magnetyczny lub akustyczny, masa materiału wybuchowego wynosiła 300 kg. 
Wymiary: długość 1721 mm, średnica 650 mm. Stosowano opóźniacze od 20 minut do 6 dni. 
Sygn. DMW 94/47, Album .... op. cit., s. 40-41.

38 AMW, sygn. 35/49/34, Sprawozdanie z siódmego posiedzenia BBCzZ, s. 178.
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Zagród minowych nr 16 i 17, które miały trałować trałowce PMW nie 
przetrałowano ze względu na przedłużające się remonty okrętów, a następnie 
niesprzyjające warunki atmosferyczne związane z okresem późnej jesieni. 
Sztormowa pogoda uniemożliwiała prowadzenie prac trałowych młodym 
i niedoświadczonym załogom polskich okrętów. Z tego względu zaplanowane 
trałowania przesunięto na 1947 rok39. Planowane zakończenie rozminowania 
i oczyszczania portów w Gdyni i Gdańsku, również ze względu na wykrywane 
kolejne powojenne pozostałości, przeciągało się. W związku z tym rozminowanie: 
basenów nr I, IX i jachtowego; przystani „Paget” w Gdyni; basenów nr I, II, III, 
IV, V i Westerplatte oraz podejścia do basenu nr I w Gdańsku przesunięto na 
1947 r.

3 lipca 1946 r. po poderwaniu się na minie w Porcie Gdynia został 
uszkodzony, a następnie zatonął polski kuter.

W wyniku przyspieszenia tempa prac trałowych prowadzonych przez FB 
ZSRR na Zatoce Pomorskiej, już w maju 1946 r. na piątym posiedzeniu BBCzZ 
postanowiło otworzyć do pływania przybrzeżny tor wodny Świnoujście - Sasnitz40. 
Początkowo tor wodny udostępniono statkom o wyporności do 1000 t. Łączna 
powierzchnia przetrałowanego toru wynosiła 38,5 Mm2. W ten sposób droga do 
Świnoujścia została udostępniona żegludze międzynarodowej. Miało to bardzo 
duże znaczenie dla ożywienia zachodniego wybrzeża Polski. Jednocześnie, 
na tym samym - piątym posiedzeniu BBCzZ, zobowiązano Norwegię 
do przetrałowania i oczyszczenia toru wodnego z Cieśnin Duńskich do Gdyni 
i Gdańska, a Szwecji zaproponowano przetrałowanie i oczyszczenie toru 
wodnego z Sandhammaren do Świnoujścia oraz oczyszczenie Zatoki Gdańskiej 
i wód przyległych. Opisane prace trałowe nie zostały przeprowadzone41.

W 1946 r., w czasie trałowania redy i toru wodnego do Gdyni, trałowce 
radzieckie wy trałowały trzy miny niekontaktowe. W wyniku trałowań bojowych 
redy Portu Gdynia łącznie zniszczono 23 niekontaktowe miny denne 
z 64 postawionych w 1945 r. W rocznym sprawozdaniu Strefowego Kolegium 
podano, iż w rezultacie przeprowadzonych trałowań strefy BBCzZ w 1946 r. 
wytrałowano, zniszczono lub rozstrzelano 6548 kontaktowych min kotwicznych, 
188 niekontaktowych min dennych i 1195 ochraniaczy pól minowych. 
Od początku wojny do 31 grudnia 1946 r. w strefie BBCzZ łącznie zniszczono 
32266 min i 6091 ochraniaczy pól minowych. W tym okresie w Polskiej Strefie 
Odpowiedzialności za Rozminowanie zniszczono 20 kontaktowych min kotwicznych 
oraz 6 niekontaktowych min dennych42.

39 AWM, sygn. 2/49/8, Pismo nr 01585 z dnia 04.12.1946 r. dowódcy PMW do attache 
wojskowego przy ambasadzie RP w Moskwie płk. Bardacha w sprawie planowanych trałowań 
do końca 1946 r. i przesunięć na rok 1947, s. 108.

40 Początkowo otworzono tor o szerokości 2 kbl., a w 1948 r. poszerzono to przejście do 5 kbl.
41 S. Szajna, Trałowanie ..., op. cit., s. 11.
42 AMW, sygn. 2/49/12, Sprawozdania z rozminowania wód Bałtyku, s. 79.

173



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. JANIK 2015 NR 30

W związku z chęcią umożliwienia wyjścia kutrom rybackim na Zatokę 
Gdańską oraz jak najszybszym udostępnieniem Zatoki Puckiej do połowów, już 
pod koniec 1946 r. w rejon zatoki skierowano kutry trałowe FB ZSRR43. Kutry 
trałowe przetrałowały część zagrody nr 8. W ten sposób otwarto przejście przez 
Dypkę44 na Zatokę Gdańską. Trałowanie to było bardzo niewdzięczne i ciężkie 
do wykonania, dlatego że miny postawiono na kotwicach betonowych 
i minlinach łańcuchowych, a część z nich postawiono na zanurzeniu 0,7 m - 
wykluczając w ten sposób wprowadzane do akcji trałowce. Ponadto prace 
trałowe bardzo utrudniały małe głębokości w rejonie.

W rezultacie przeprowadzonych prac oczyszczono rejon o współrzędnych: 
cp 54°36,5’N X 018°31,6’E; cp 54°36,7’N X 018°36,2’E; cp 54°33,9’N X 018°40,2’E; 
(p 54°32,5’N X 018°35,5’E; cp 54°34,0’N X 018°33,9’E; <p 54°35,2’N X 018°32,9’E; 
cp 54°35,4’N X 018°33,0’E, wytrałowując i niszcząc 21 kontaktowych min 
kotwicznych oraz 3 ochraniacze pola minowego. Trałowanie akwenu 
zakończono w 1947 r., jednak nie wytrałowano kolejnych min.

W 1946 r. radzieckie okręty zakończyły trałowanie niekontaktowe toru 
podejściowego do Portu Kołobrzeg. W portach Świnoujścia, Szczecina 
i Kołobrzegu były prowadzone dalsze prace polegające na sprawdzaniu 
basenów i kanałów. Zakończono rozpoczęte w 1945 r. trałowanie toru wodnego 
Szczecin - Świnoujście.

W ramach trałowań kontaktowych Zatoki Pomorskiej, trałowce FB ZSRR 
przeprowadziły kontaktowe trałowanie przydenne dwóch dużych akwenów 
(8 i 9). W wyniku tego trałowania określono położenie nieczystości, wraków 
oraz upewniono się, że akweny te są wolne od min kotwicznych45.

Rok 1946 był rokiem intensywnych prac trałowych, prowadzonych 
zarówno w portach jak i na przybrzeżnych akwenach Polskiej Strefy 
Odpowiedzialności za Rozminowanie. Trałowania i sprawdzenia pozwoliły na 
znaczne ożywienie zespołu portowego Szczecin - Świnoujście, w wyniku czego 
uruchomiono żeglugę między Polską a krajami skandynawskimi.

W planie działania sił przeciwminowych na 1947 rok Flota Bałtycka 
ZSRR zobowiązała się do: ostatecznego zakończenia rozminowania Gdyni 
i Gdańska, dalszego trałowania zagród minowych na Zatoce Puckiej, przetrałowania 
toru podejściowego do Portu Władysławowo, poszerzenia toru podejściowego 
do Szczecina oraz zakończenia trałowania toru Świnoujście - Kołobrzeg.

43 W Zatoce Puckiej Niemcy postawili trzy zagrody minowe (nr 8, nr 7/1 i 7/II) złożone 
z 74 kontaktowych min kotwicznych i 13 ochraniaczy pola minowego.

44 Głębinka (Depka, Dypka) - sztuczny przekop wykonany prawdopodobnie na początku XX wieku 
w Rybitwiej Mieliźnie (Mewia Rewa) na Zatoce Puckiej, ok. 1 km od Rewy. W swym 
najgłębszym miejscu osiąga głębokość ok. 5 m, zaś jej szerokość to ok. 700 m. Przekop jest 
stale utrzymywany i pogłębiany oraz oznakowany nawigacyjnie, pozwalając na żeglugę małych 
jednostek w kierunku portu w Pucku. Na polskiej mapie z 1938 roku obszar ten zaznaczono 
pod nazwą Dypka. W 1950 roku urzędowo zmieniono niemiecką nazwę głębi Depke, na polską 
nazwę Głębinka.

45 Istniały przesłanki, że Niemcy postawili miny kotwiczne na podejściach do Portu Świnoujście.

174



WPŁYW ZAGROŻENIA MINOWEGO NA POLSKĄ GOSPODARKĘ I BEZPIECZEŃSTWO...

Później powiadomiono Polską Marynarkę Wojenną, że po zakończeniu 
trałowań w Zatoce Puckiej okręty FB ZSRR rozpoczną trałowania ujścia Wisły 
Śmiałej. Postawiona w tym rejonie zagroda minowa ZM 10 (ryc. 6) z min 
kotwicznych i ochraniaczy pola minowego, która była źródłem pływających 
min w Zatoce Gdańskiej, stwarzała stałe zagrożenie dla żeglugi, Z tych 
powodów chciano ją jak najszybciej zneutralizować.

Ryc. 6. Zagroda minowa nr 10
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z trałowania bojowego ZM10 

znajdującego się w zespole akt Oddziału I Operacyjnego AMW.

Rosjanie zobowiązali się przeprowadzić przede wszystkim trałowania 
niekontaktowe, pozostawiając Flotylli Trałowców Marynarki Wojennej łatwiejsze 
oraz mniej czasochłonne trałowanie kontaktowe.

W wyniku kontynuacji prac w portach Gdyni i Gdańska, 8 sierpnia 1947 r. 
zakończono ich rozminowanie. W 1947 r. w Gdyni rozminowano basen I, II 
i jachtowy oraz nabrzeże „Paget”. W Gdańsku w 1947 r. rozminowano baseny 
I, II, III, IV, V, Westerplatte oraz podejście do basenu nr I. Rejony trałowano 
przeciwko minom magnetycznym, akustycznym oraz sprawdzono przy pomocy 
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nurków. Nie sprawdzano dokładnie jedynie miejsc zatopienia wraków oraz 
ścian nabrzeży - zalecając, aby przed rozpoczęciem prac czerpalnych, 
remontowych itp. sprawdzili je nurkowie i przeprowadzili zwiad saperski 
w celu wykrycia fugasów46 lub min lądowych. Z 14 min postawionych przez 
Niemców w 1945 r. radzieccy marynarze wytrałowali 7, a 2 miny zdetonowały 
się pod holownikami. Pięciu nie zlokalizowano, prawdopodobnie ze względu na 
wyczerpanie się ich źródeł zasilania i zamulenia kadłubów. W Porcie Gdynia 
z 64 min postawionych przez Niemców zniszczono 22. Na jednej minie 
poderwał się holownik.

Planowane otwarcie linii żeglugowej przez Zalew Wiślany spowodowało 
skierowanie do dowódcy PMW prośby o udzielenie informacji odnośnie stanu 
rozminowania tego akwenu. Decyzję o otworzeniu linii wydało Ministerstwo 
Komunikacji i Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża47.

W związku z pismem dyrektora Biura Oddziału PZP, dowódca PMW 
przesłał do attache wojskowego przy ambasadzie RP w Moskwie płk. Juliusza 
Bardacha wniosek o podanie danych dotyczących rozminowania Zalewu 
Świerzego (Wiślanego) na trasie Elbląg - Tolkmicko - Frombork (Frauenburg) - 
Braniewo - Łysa Góra (Kahlberg) oraz rzeki Motława i basenów wyspy Holm.

Dowódca PMW motywował, że sprawa była pilna ze względu na 
planowane uruchomienie żeglugi po Zalewie Świerzym oraz otwarcie 2 sierpnia 
1947 r. Międzynarodowych Targów w Gdańsku48.

W kwietniu 1947 r. dyrektor Żeglugi Gdańskiej J. Minta wnioskował do 
dowódcy PMW o skontrolowanie i ewentualne usunięcie zagrożenia minowego 
na odcinku Zielony Most na Starej Motławie, Kanał Kaszubski, Leniwka 
do Sopotu. Miało to związek z organizacją Międzynarodowych Targów 
w Gdańsku49.

46 Fugas (wyraz poch. francuskiego) - improwizowana, prowizoryczna mina lądowa wykonana 
z materiałów zastępczych, jak: saperskie materiały wybuchowe, pociski artyleryjskie, bomby 
lotnicze, głowice torpedowe, granaty, różne niewybuchy lub niewypały itp., zakopana w ziemi, 
wybuchająca pod wpływem nacisku lub przez zdalne odpalenie. Istnieją również fugasy 
zapalające (ogniowe), prymitywne - tworzone z granatów ręcznych i beczek z benzyną oraz 
bardziej profesjonalne, będące miotaczami ognia jednorazowego użytku, oraz fugasy 
odłamkowe (w najprostszym przypadku będące minami przysypanymi kamieniami), fugasy 
chemiczne itp. Od kilku lat, głównie w doniesieniach medialnych, wyraz „fugas” jest 
zastępowany określeniem „mina-pułapka” lub angielskim akronimem IED (improvised explosive 
device, ang. improwizowany ładunek wybuchowy). W żargonie żołnierskim funkcjonuje także 
określenie „ajdik” będące spolszczeniem akronimu IED, PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

47 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr L.dz.514/47 JW./M kierownika Biura Oddziału P. Z. P. Tadeusza 
Skomiennego do dowódcy PMWprzez GUM w Gdańsku, s. 84.

48 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo dowódcy PMW do attache wojskowego przy ambasadzie RP 
w Moskwie płk. J. Bardacha w sprawie informacji o rozminowaniu rejonu Zalewu Świerzego 
i Gdańska, s. 78.

49 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo dyrektora Żeglugi Gdańskiej do dowódcy PMW w sprawie 
kontroli zaminowania portu Gdańsk, s. 77. AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr L.dz. 1449/1421/47 
Z dnia 03.04.1947 r. dyrektora Międzynarodowych Targów Gdańskich do dowódcy PMW 
w sprawie usunięcia wraków oraz ustawienia mostów, s. 89.

176



WPŁYW ZAGROŻENIA MINOWEGO NA POLSKĄ GOSPODARKĘ I BEZPIECZEŃSTWO...

1 kwietnia 1947 r. w sprawie przygotowania infrastruktury pod Międzynarodowe 
Targi w Gdańsku interweniował naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego 
Urzędu Miasta Gdańsk. Stwierdzał, że jednym z głównych terenów pod targi była 
Wyspa Holm. Planowana komunikacja miała odbywać się tramwajami 
wodnymi oraz mostami pontonowymi na Leniwce. Niestety, Motława nie była 
rozminowana i była wypełniona wrakami statków. W związku z tym 
wnioskowano o pilne rozminowanie portu, usunięcie wraków oraz ustawienie 
dwóch mostów pontonowych50.

W połowie 1947 r., w związku z planowanym natychmiastowym 
przystąpieniem do rozbiórki na złom statku s/s „Africana”, dowództwo PMW 
otrzymało prośbę o pilne rozminowanie basenu Westerplatte, na którego dnie 
leżał statek, jak również samego wraku oraz nadbrzeży. Sugerowano, że sprawa 
rozminowania wraku musi być potraktowana bardzo poważnie, ponieważ prace 
związane z pocięciem statku na złom mogą być prowadzone w okresie letnim 
i były planowane na kilka miesięcy.

Motywowano, że polskie hutnictwo miało niewystarczającą liczbę 
dostaw surowca i obowiązkiem wszystkich było wytężenie sił w celu oddalenia 
momentu, w którym Polska będzie zmuszona importować złom z zagranicy 
i płacić cennymi dewizami51.

W odpowiedzi szef SG PMW poinformował, że basen Westerplatte nie 
jest rozminowany. Czynności związane z rozminowaniem leżą po stronie 
Ministerstwa Żeglugi i natychmiastowe rozminowanie basenu Westerplatte 
przez PMW jest niemożliwe. Dowództwo PMW mogło poczynić starania 
o zmianę programu swoich prac i rozminowanie mogło być ujęte w planie, 
gdyby Centrala Zbiornicy Złomu (CZZ) poruszyła ten problem w odpowiednim 
czasie. W połowie 1947 r. siły i środki PMW były zaangażowane w innych 
akwenach, realizując terminowe przybrzeżne i dalekomorskie zadania związane 
z pracami trałowymi na Bałtyku52.

Kierownik kierownictwa Biura Odbudowy Portu Gdańsk inż. S. Szywankowski 
informował, że z uwagi na eksploatację basenu Westerplatte - jako stacji 
bunkrowej dla statków - akwen ten wymaga pilnego oczyszczenia z min 
i przedmiotów niebezpiecznych. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o poinformowanie 
BOP w momencie, kiedy basen będzie rozminowany.

Dowództwo PMW uzyskało również informację od kapitana Portu 
Gdańsk, że basen Westerplatte był trałowany przez radziecki 12. dywizjon 
traulerów, ale ze strony dowództwa Marynarki Wojennej ZSRR brakowało 
jakichkolwiek informacji o efektach tych prac i czy zostały one zakończone.

50 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr LdzSp.B II/36/PS/47 z dnia 01.04.1947 r. dyrektora Międzynarodowych 
Targów do dowódcy PMW, s. 88.

51 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr HK 3532/Łs/UOp/520 z dnia 13.05.1947 r. Centrali Zbiornicy 
Złomu nr 5 w Gdańsku do dowódcy PMW w sprawie rozminowania statku s/s Africana, s. 71.

52 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr 5395/47 z dnia 20.05.1947 r. szefa SB PMW kmdr. por. Stanisława 
Mieszkowskiego do Centrali Zbiornicy Złomu w sprawie rozminowania statku s/s Africana, s. 69.
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Kapitan Portu Gdańsk wielokrotnie zwracał się do Rosjan, ale odpowiedzi nie 
otrzymał53.

Według ustnego oświadczenia Wojennego Komendanta Armii Radzieckiej 
basen Westerplatte został sprawdzony trałem magnetycznym pod koniec 
sierpnia 1947 r. Kapitan Portu Gdańsk nadmienił, że basenu Westerplatte nie 
należy uznawać za rozminowany, ponieważ Wojenny Komendant poinformował 
o poniemieckich barkach, zawierających bomby lotnicze i ciężkie pociski 
artyleryjskie znajdujących się na dnie basenów w Gdańsku-Nowym Porcie. 
Poza tym w akwenie całego Portu Gdańsk znajdowały się różnego rodzaju 
niewybuchy i sprzęt54.

Odpowiadając na wnioski kierownictwa BOP dowódca PMW poinformował, 
że marynarze Armii Radzieckiej zakończyli prace związane z rozminowaniem 
portów w Gdyni i Gdańsku. Depesza z prośbą o ogłoszenie tego faktu 
w „Wiadomościach Żeglarskich” została przesłana do BBCzZ w Moskwie 
25 listopada 1947 r.55.

We wrześniu 1947 r. szef Oddziału BP SG MW (JW 2579) kmdr por. 
Zbigniew Boczkowski poinformował BOP w Gdyni i Gdańsku, że Marynarka 
Radziecka zakończyła trałowanie Portu Gdynia. W Gdańsku miało się odbyć 
trałowanie basenu „Westerplatte”, natomiast Stara Motława i mały kanał na 
wyspie Holm oraz kanał okrążający fortecę Wisłoujście nie miały być trałowane 
z powodu małego prawdopodobieństwa znajdowania się tam min 
magnetycznych i kontaktowych. Uprzedził również, że oficjalny komunikat 
o rozminowaniu jakichkolwiek akwenów musi się ukazać w „Wiadomościach 
Żeglarskich” i dopiero od tego momentu można przyjmować, że wskazane 
akweny są rozminowane, oczyszczone i otwarte dla żeglugi oraz rybołówstwa56.

W sierpniu 1947 r. dowódca PMW kontradmirał Włodzimierz Bruno Steyer 
poinformował attache wojskowego przy ambasadzie RP w Moskwie o zakończeniu 
prac i planach powrotu do ZSRR ekipy obsługującej brzegowy trał elektro
magnetyczny, która prowadziła swoje prace w portach Gdyni i Gdańska. 
Zwrócił uwagę, że w planach prac na lata 1944-1947 nie było rozminowania 
basenu Westerplatte. Dowódca PMW wnioskował o interwencję i zgodę 
kapitana 1. rangi Czubunowa na wykorzystanie trału i przeprowadzenie prac 
związanych z rozminowaniem basenu Westerplatte przed powrotem ekipy 

53 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr B.G.M-IW.O./nur. 11411 kierownika kierownictwa Biura 
Odbudowy Portu, s. 11.

54 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr L.dz.UM/KP/IN 2224/47 z dnia 03.12.1947 r. Kapitana Portu 
Gdańsk do dowódcy PMW, s. 3.

55 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr L.dz.15294 z dnia 04.12.1947 r. dowódcy PMW do kierownika 
BOP, s. 5.

56 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr 10750 z dnia 15.09.1947 r. szefa oddziału BP SG MW kmdr, 
por. Z. Bączkowskiego do BOP, s. 32.
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trałowej do Związku Radzieckiego. Prace przewidywano zakończyć w ciągu 
dwóch dni57.

W 1947 r. wydział techniczny GUM sugerował dowództwu MW pilne 
rozminowanie oraz oczyszczenie Portu Gdańsk. Proponował, aby przez trałowanie 
rozminować basen Westerplatte i dwa baseny na Holmie oraz oczyścić wody 
przy nabrzeżach z zalegającej amunicji, bomb lotniczych i pocisków w następujących 
akwenach: nadbrzeże północnej strefy wolnocłowej, basen Westerplatte, dwa 
baseny na Holmie, kanał portowy - strona Kapitanatu Portu na odcinku 
od Kapitanatu do Zakrętu Pięciu Gwizdków, basen Górniczy, nadbrzeże 
zachodnie i wschodnie - partie na palach i larsenach oraz kanał Kaszubski.

GUM sugerował, że eksploatacja handlowa Portu Gdańsk wymaga jak 
najszybszego przeprowadzenia odbudowy powyższych odcinków, a było to 
uzależnione od rozminowania i oczyszczenia z obiektów minopodobnych. 
Dodatkowo odbudowa portu była utrudniona, ponieważ po stwierdzeniu dużego 
zagrożenia nurkowie odmówili dalszej pracy58.

Zrealizowanie wszystkich prac przeciwminowych pozwoliło na ogłoszenie, 
że Gdynia i Gdańsk są wolne od min i bezpieczne dla żeglugi. W rezultacie 
trałowań kontaktowych prowadzonych w Zatoce Puckiej zlikwidowano zagrody 
minowe ZM 7/1 i II. Z postawionych w zagrodach 50 min kotwicznych 
i 13 ochraniaczy pola minowego, wy trałowano i zniszczono 26 min i 1 OPM.

Zgodnie z planem, po zakończeniu trałowania w Zatoce Puckiej okręty 
FB ZSRR przeprowadziły trałowanie zagrody minowej nr 10 przy ujściu Wisły 
Śmiałej. Min nie wytrałowano.

W miejscu wskazanym przez rybaków (cp 54°29,45’N, X 018°52,20’E) 
wytrałowano dwie kotwiczne miny kontaktowe. Wyciągnięto wniosek, że być 
może zagroda została postawiona przez Niemców bardziej na północ od 
posiadanych współrzędnych. W 1948 r. postanowiono przeprowadzić kontrolne 
poszukiwanie min w miejscu wskazanym przez rybaków59. Z posiadanych 
sprawozdań operacyjnych wynika, że min nie wytrałowano, ponieważ rejon był 
wcześniej trałowany przez okręty FB ZSRR trałami kontaktowymi i w 1945 r. 
wytrałowano 14 kontaktowych min kotwicznych.

W 1947 roku uznano, że w rezultacie przeprowadzonych trałowań całą 
Zatokę Pucką oraz przybrzeżny akwen od Gdyni do Wisły Śmiałej można 
otworzyć dla kutrów rybackich, małych rozmagnesowanych statków 
metalowych i okrętów. Ograniczenia pływania były spowodowane obecnością 
niekontaktowych min dennych postawionych w tym akwenie przez lotnictwo 
angielskie.

57 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo z dnia 12.08.1947 r. dowódcy PMW kontradmirała W. B. Steyera 
do attache wojskowego przy ambasadzie RP w Moskwie w sprawie wykorzystania brzegowego 
trału elektromagnetycznego, s. 37.

58 AMW, sygn. 9/49/97, Pismo nr 1-1/1/47/2236 naczelnika wydziału technicznego inż. S. Rodziewicza 
do dowódcy PMW, s. 56.

59 Ostatecznie trałowanie przeprowadzono w 1950 r.
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W ramach trałowania torów podejściowych do Portu Władysławowo 
przeprowadzono trałowania niekontaktowe dwóch akwenów, jednak trałowanych 
akwenów nie otwarto dla żeglugi, ponieważ tor podejściowy nie był w pełni 
bezpieczny.

W 1947 roku, w ramach trałowań w Zatoce Pomorskiej, FB ZSRR 
zakończyła trałowania toru wodnego Świnoujście-Kołobrzeg, a na Zalewie 
Szczecińskim toru prowadzącego do Szczecina.

W sprawozdaniu z prac Strefowego Kolegium do spraw rozminowania 
z 1947 r. podano, że na Morzu Bałtyckim zniszczono 816 min i 299 ochraniaczy 
pola minowego60. W okresie sprawozdawczym w strefie kolegium przetrałowano 
6770 Mm2 (od początku pracy kolegium łącznie 11200 Mm2). W większości 
zostały przetrałowane akweny stawiania kontaktowych min kotwicznych. 
Stosunkowo mało przetrałowano akwenów, na których były postawione niekontaktowe 
miny denne.

W planach trałowań prowadzonych w 1948 r. przez siły OPM FB ZSRR 
w PSOzR skupiono wysiłek na trałowaniu min niekontaktowych. Przeprowadzono 
trałowanie niedużego akwenu na Zatoce Puckiej, gdzie były miny indukcyjne 
postawione przez siły Wielkiej Brytanii. Przeprowadzono trałowanie niekontaktowe 
toru wodnego Nowy Port - Wisła Śmiała oraz rejonu ujścia Wisły Śmiałej. Oba 
akweny trałowano również pod kątem angielskich min indukcyjnych wzoru 
A-IV z piętnastokrotnym i osiemnastokrotnym pokryciem pasa trałowego.

Przystąpiono do trałowania torów wodnych Hel - Gdynia - Gdańsk, 
poszerzając rejony:

Nr 1 do 10kablipoosi(p54°34,6’NX018°46,4’E; cp54o31,9’NX018°36,4’E;
Nr 2 do 6 kabli po osi cp 54°31,9’N X 018°36,4’E; <p 54°26,6’N X 018°39,6’E;
Nr 3 do 6 kabli po osi nabieżnika Brzeźno;
Nr 4 na szerokość wejścia.
Trałowanie torów wodnych zakończono w 1949 r. Na północ od Kołobrzegu 

przeprowadzono trałowanie kontaktowe zagrody minowej ZM 13. Wytrałowano 
2 miny kontaktowe, a 4 września 1948 r. BBCzZ (na 20 posiedzeniu) uznała 
akwen za wolny od min61.

W 1948 roku podjęto próbę oczyszczenia i uruchomienia Portu Wojennego 
(PW) na Helu. Na problem obiektów niebezpiecznych znajdujących się .w PW 
Hel zwrócił uwagę szef Sztabu Głównego MW kmdr por. Stanisław 
Mieszkowski. Stwierdził, że w basenie portowym leży zatopiona barka 
desantowa „F-846”, która nie została zbadana przez polskich nurków, chociaż 
oficjalnie port nie był uznany za zaminowany. Badania dna przy molo 
południowym wykazały dużą ilość amunicji, broni, głów torped, bomb 
lotniczych oraz kilka przedmiotów, które nurek - chor. mar. Zawadzki - określił 

60 Rozstrzelano 165 pływających min kotwicznych, wytrałowano 599 kontaktowych i 52 miny denne.
AMW, sygn. 82/50/36, Korespondencja z rozminowania wód Bałtyku w 1948 r.
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jako miny magnetyczne. Oficjalnych danych dotyczących rozminowania PW Hel 
przez Armię Radziecką Polska nie otrzymała.

Kmdr por. Stanisław Mieszkowski uznał, że ze względu na zaminowanie 
portu na Helu oraz znajdujące się w basenie obiekty niebezpieczne podniesienie 
barki desantowej F-846 nie było możliwe62.

30 stycznia 1948 roku o godzinie 17.30 statek szwedzki s/s „Allan”, 
o wyporności 900 t, znajdował się w rejonie boi nr 8 i wychodził z Portu 
Kołobrzeg kursem północno-zachodnim (mając w ładowniach rudę). O godzinie 
18.30 poderwał się na minie i po kilku minutach zatonął63.

Natychmiast w „Wiadomościach Żeglarskich” wydanych w lutym 1948 r. 
ogłoszono, że na pozycji (p54° 19’30”N ŻO14° 54’00”E znajduje się wrak 
szwedzkiego parowca s/s „Allan”. Ponad lustro wody wystawały dwa maszty 
oraz część komina, przy czym sam wrak nie został oznaczony i oświetlony64 65.

Wnioski, które wyciągnięto w dowództwie MW RP, zawarto w notatce 
z 20 marca 1948 r.

1. Awaria nastąpiła na obszarze nie zagrożonym minami;
2. Należałoby ustalić w porozumieniu ze służbą Broni Podwodnej, czy 

uznać rejon, na którym był wypadek, za zagrożony minami czy nie;
3. O awarii należy zawiadomić BBCzZ w Moskwie, podając przypuszczalne 

65 przyczyny .
Podczas obrad 19 posiedzenia BBCzZ, w związku z oświadczeniem 

przedstawiciela Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii porucznika Howarda - że 
przesłał on na ręce przewodniczącego III Kolegium pismo z wykazem rejonów, 
gdzie przez brytyjskie lotnictwo były stawiane miny morskie (§ 310 i 311 
z 19 posiedzenia komisji66) - sprawę wytyczenia granic akwenu niebezpiecznego, na 
którym poderwał się statek s/s „Allan”, postanowiono rozpatrywać indywidualnie67.

Problem akwenu niebezpiecznego dla żeglugi , Allan” rozpatrzono podczas 
20 posiedzenia BBCzZ, które odbyło się 24 września 1948 r. O efektach rozmów 
poinformował dowódcę PMW attache wojskowy przy Ambasadzie RP w Moskwie 
gen. dyw. M. K. Więckowski. Napisał, w związku z niejasnościami dotyczącymi 
dokładnej lokalizacji zagród minowych postawionych przez brytyjskie 
lotnictwo, postanowiono akwen , Allan” - o granicach określonych przez BBCzZ - 

62 AMW, sygn. 22/50/86, Pismo nr 2044 z dnia 14.02.1948 r. szefa Sztabu Głównego MW kmdr, 
por. Stanisława Mieszkowskiego w sprawie stanu zaminowania PW Hel, s. 41.

63 AMW, sygn. 22/50/86, Pismo Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do dowództwa MW RP 
nr UM 1/05/32/1222/48, s/s „Allan” zatonął na pozycji <p 54°22’N XO15°O3’E, s. 13.

64 „Wiadomości Żeglarskie” nr 16 z 1.02.1948 r. oraz Pismo Kapitana Portu Szczecin 
nr UMp. 4-1/78/48.

65 AMW, sygn. 22/50/86, Notatka odręczna z uwagami i zaleceniami podpisana przez kmdr, 
por. K. Zangrodzkiego, s. 24.

66 AMW, sygn. 82/50/36, Protokół z 19 posiedzenia BBCzZ w języku rosyjskim, s. 73.
67 AMW, sygn. 82/50/36, pismo zastępcy attache wojskowego przy Ambasadzie RP w Moskwie 

mjr. L. Żurawskiego do dowódcy PMW iv sprawie przesłania protokołu z 19 posiedzenia 
komisji BBCzZ, s. 24.
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uznać jako niebezpieczny dla żeglugi68 69. W konsekwencji BBCzZ poleciła 
wytyczyć i oznaczyć akwen, gdzie zatonął s/s „Allan” i nazwała go jego 

69 nazwą .
Jednocześnie informację dotyczącą wytyczenia nowej strefy zagrożonej 

minami ogłoszono w „Wiadomościach Żeglarskich”. Określono strefę ograniczoną 
pozycjami: cp 54° 16,3’N X 014° 54,0’E, (p 54° 17,4’N X 014° 47,0’E, (p 54° 
26,4’N X 015° 02,0’E, tp 54° 22,0’N X 015° 09,3’E. Uznano, że wyżej wymieniony 
akwen będzie uznany za niebezpieczny pod względem minowym do czasu 
zbadania i wyjaśnienia faktycznego niebezpieczeństwa. W odległości 1,4 Mm 
i w namiarze rzeczywistym 45° od wraku została postawiona czarna pława 
wyposażona w reflektor radarowy i posiadająca kulę jako znak szczytowy70.

Przy tej okazji Wielka Brytania poinformowała, że na Zatoce Pomorskiej 
postawiono w sumie 324 miny, z których 162 posiadały wyjaławiacze źródeł 
zasilania (samolikwidatory), natomiast na Zatoce Gdańskiej postawiono 1069 min - 
w tym 129 z wyławiaczami, które miały unieszkodliwić miny do końca 1945 r. 
Ostatnie stawianie min przez alianckie lotnictwo miało miejsce w maju 1945 r.

W ramach trałowań torów podejściowych do Portu Świnoujście trałowce 
radzieckie przeprowadziły trałowania niekontaktowe z uwzględnieniem postawienia 
w tym rejonie angielskich min wzoru A-IV. Trałowania kontaktowe umożliwiły 
otwarcie dużych akwenów dla żeglugi. Pozostały do przetrałowania jedynie akweny 
zagrożone przez niekontaktowe miny denne. Kolegium poleciło, jako zasadnicze 
zadanie na 1949 r., przyjąć poszerzanie istniejących już torów wodnych przechodząc 
przez akweny zagrożone przez niekontaktowe miny denne. Centralne Kolegium 
do Spraw Rozminowania ponownie przypomniało, że niecelowe jest trałowanie 
całych akwenów zagrożonych przez niekontaktowe miny denne. Miały być one 
otwierane w miarę utraty żywotności przez postawione miny, powodowanej 
rozładowaniem źródeł zasilania71.

Zgodnie z zaleceniami Kolegium Strefowego do spraw rozminowania, jak 
również planów kontynuacji rozminowania Polskiej Strefy Odpowiedzialności 
za Rozminowanie, w 1949 r. okręty przeciwminowe FB ZSRR zakończyły 
prace trałowe związane z poszerzaniem toru wodnego Hel - Gdynia - Gdańsk, 
przeprowadziły trałowanie niekontaktowe toru wodnego Gdynia - Gdańsk oraz 
przeprowadziły trałowanie nowego toru wodnego z Helu do Gdańska. Trałowanie 
toru wodnego Gdynia - Gdańsk wykonano z dwunastokrotnym pokryciem pasa 
trałowego, przetrałowując powierzchnię 5,0 Mm2. Trałowanie toru wodnego 

68 AMW, sygn. 82/50/36, pismo attache wojskowego przy Ambasadzie RP w Moskwie gen. dyw. 
M. K. Więckowskiego do dowódcy PMW w sprawie akwenu niebezpiecznego „Allan ”, s. 58.

69 AMW, sygn. 82/50/36, Protokół nr 16/48 pkt. 281 posiedzenia BBCzZ w języku rosyjskim. 
s. 72-72.

70 „Wiadomości Żeglarskie” nr 6 z 15.04.1948 r„ s. 10-11 oraz Zarządzenie Szefa Sztabu 
Głównego MW z dnia 05.04.1948 r.

71 AMW, sygn. 148/51/34, Korespondencja i trałowania min za 1949 r.
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z Helu do Gdańska podjęto z myślą skrócenia drogi statkom udającym się 
do tego portu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Strefowego Kolegium do spraw Rozminowania 
w 1949 r. na Bałtyku zniszczono 366 min i 62 OPM, z czego 204 miny 
zniszczyło ZSRR, 174 Norwegia, 28 Finlandia, 18 Szwecja i 4 Polska.

Na prośbę dowództwa Polskiej Marynarki Wojennej od maja do sierpnia 
1950 r. radzieckie okręty prowadziły przydenne trałowanie kontaktowe, na 
głębokości 5 m od dna, oraz trałowania niekontaktowe z dwunastokrotnym 
pokryciem pasa trałowego akwenu Przekopu Wisły72. Trałowano również 
koryto rzeki od linii brzegowej do Mikoszewa (<p 54°18,0’N). Oczyszczanie 
akwenu z min było ważne ze względu na to, że w czasie wiosennych roztopów 
musiały w tym rejonie pracować lodołamacze, aby nie dopuścić do tworzenia 
się zatorów lodowych, a tym samym wylewu Wisły na teren Żuław.

Z innych prac prowadzonych na Zatoce Gdańskiej na uwagę zasługuje 
trałowanie przybrzeżnego toru wodnego z Gdańska do Bałtyjska. W 1950 r. 
przeprowadzono przydenne trałowanie kontaktowe toru na głębokości 5 m od 
dna i trałowanie powierzchniowe na zanurzeniu 4 m. Ponadto, rozpoczęto 
trałowanie niekontaktowe toru z dwunastokrotnym pokryciem pasa trałowego. 
Trałowanie niekontaktowe toru zakończono w 1955 r.

W 1950 r. okręty przeciwminowe Floty Bałtyckiej ZSRR prowadziły 
dalsze trałowania niekontaktowe redy i podejść do Świnoujścia. Trałowania te 
miały na celu zwiększenie swobody manewru oraz umożliwienie przyjmowania 
przez port statków o większym zanurzeniu.

W 1951 roku siły OPM FB ZSRR przeprowadziły poszerzanie toru 
wodnego Świnoujście - Kołobrzeg do 1 Mm. W związku z tym na odcinku 20 Mm, 
licząc od redy portu Świnoujście, przeprowadzono trałowanie kontaktowe na 
jedno czyste pokrycie i trałowanie niekontaktowe na dwunastokrotne pokrycie 
toru wodnego. Oddając poszerzony tor do pływania znacznie poprawiono 
bezpieczeństwo i warunki żeglugi na coraz dynamiczniej rozwijającym się 
wybrzeżu zachodnim. Mapę trałowań zachodniej części polskiego wybrzeża 
przedstawia ryc. 7.

72 Zagroda minowa ZM 18.
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Ryc. 7. Trałowania realizowane przez FB ZSRR i PMW 
w zachodniej części polskiego wybrzeża

Źródło: Materiały w zbiorach autora.

Ostatnią większą kampanią trałową przeprowadzoną przez okręty radzieckie 
w PSOzR były trałowania 1955-1956 r. Ze względu na wzrastające potrzeby 
szybko rozwijającej się gospodarki morskiej i żeglugi, którym nie mogły sprostać 
siły przeciwminowe Polskiej Marynarki Wojennej, na prośbę Rządu PRL okręty 
FB ZSRR (w latach 1955-1956) ponownie podjęły trałowanie bojowe akwenów 
zagrożonych minowo na Zatoce Gdańskiej i Zatoce Puckiej.

W 1955 r. okręty radzieckie prowadziły trałowanie wytyczonego toru 
wodnego prowadzącego z morza do cypla Półwyspu Hel. W akwenie, po 
którym przechodził tor, przeprowadzono kontaktowe trałowanie przydenne na 
głębokości 5 m od dna oraz niekontaktowe z dwunastokrotnym pokryciem pasa 
trałowego przetrałowując ponad 32 Mm2. W rezultacie znacznie poprawiono 
bezpieczeństwo żeglugi oraz wydatnie skrócono drogę na torach podejściowych 
do portów Zatoki Gdańskiej. Przedłużeniem toru „Północnego” w kierunku 
Gdańska był nowy tor wodny przetrałowany na południe od cypla półwyspu Hel. 
Ponieważ trałowanie kontaktowe i częściowo niekontaktowe w tym kierunku 
przeprowadzono już w 1949 r., to w 1955 r. zakończono trałowanie niekontaktowe 
przybrzeżnego toru wodnego z Gdańska do Bałtijska. Na jego przedłużeniu, 
w ramach oczyszczenia z min rejonu zagrożenia minowego nr 19, w latach 
1955-1956 Flota Bałtycka ZSRR przetrałowała, przeprowadzając przydenne 
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trałowanie kontaktowe i trałowanie niekontaktowe, akwen położony na północny 
wschód od Krynicy Morskiej. Powierzchnia przetrałowanego rejonu wynosiła 32 Mm2.

W celu zabezpieczenia pracy kablowców, kładących kabel przez Zatokę 
Gdańską w kierunku wschodnim, w 1956 r. okręty FB ZSRR przeprowadziły 
trałowanie niekontaktowe toru pod kabel - przechodzącego przez rejony 
zagrożone angielskimi minami indukcyjnymi. Ponadto, w celu poprawienia 
bezpieczeństwa i warunków żeglugowych w Zatoce Puckiej, radzieckie siły 
obrony przeciwminowej w latach 1955-1956 przeprowadziły trałowanie 
kontaktowe i niekontaktowe dwóch niedużych akwenów (B i C).

Po zrealizowaniu powyższych prac trałowych siły trałowe FB ZSRR 
zakończyły powojenne trałowania i oczyszczanie PSOzR.

W 1960 r., po poderwaniu się na minie (na wysokości Portu Jastarnia) statku 
Niemieckiej Republiki Federalnej m/s „Olimpia”, radzieckie siły OPM ponownie 
przetrałowały (kontrolnie) rejony byłych zagród minowych ZM 15, 16, i 17. 
Zagrody przetrałowano podejrzewając, że przyczyną poderwania mogła być mina, 
która zdryfowała z powyższych zagród minowych. Siły trałowe FB ZSRR 
przeprowadziły trałowanie kontaktowe na głębokości 8 m od dna na północny 
wschód od Portu Jastarnia (ZM 16), na północ od Rozewia (ZM 17) oraz w rejonie 
cypla Półwyspu Hel (ZM 15). Min nie wytrałowano. Przyjęto, że była to mina, 
która zdryfowała z północno-wschodniej części Bałtyku (ryc. 8).

W 1960 r. FB ZSRR przeprowadziła trałowanie niekontaktowe nowego toru 
wodnego, biegnącego w kierunku północno-wschodnim od toru przybrzeżnego 
Gdańsk-Bałtyjsk, na wysokości miejscowości Stegna.

Ryc. 8. Trałowania realizowane przez FB ZSRR w rejonie Rozewia 
Źródło: Materiały w zbiorach autora.
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Podsumowanie

Uzyskanie przez Polskę szerokiego dostępu do morza w 1945 roku oraz 
konsekwencje wojny, a przede wszystkim „wojny minowej” w akwenach 
PSOzR, spowodowały konieczność przeprowadzenia prac, które otworzyłyby 
porty i drogi morskie na gospodarkę. Brak w nowotworzonej po zakończeniu 
działań wojennych MW sił przeznaczonych do likwidowania tego zagrożenia 
spowodował, że oczyszczanie najbardziej newralgicznych akwenów musiała 
zapoczątkować FB ZSRR. Zestawienie trałowań prezentuje tabela 2. i 3.

Tabela 2
Trałowania prowadzone przez FB ZSRR na Zatoce Gdańskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Archiwum BHMW 214/Ar./20.

Nr i nazwa rejonu Lata Typ min Źródło

1 
(Zatoka Pucka)

1948-
1955

Kontaktowe 
5 m od dna

Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów 
w strefie polskiej przez FB w okresie 
powojennym. Rejon bezpieczny dla żeglugi 
jednostek odmagnetyzowanych do krążownika 
włącznie i postoju do niszczyciela

2 
(Tor wodny 

Gdynia)
1945

Kontaktowe 
zanurzenie 

15 m

Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów 
w strefie polskiej przez FB w okresie 
powojennym. Rejon bezpieczny dla żeglugi 
odmagnetyzowanych okrętów i niedemagnetyzo- 
wanych statków

3 
(Tor wodny 

Gdynia - Gdańsk)
1945

Kontaktowe 
zanurzenie 

6 m

Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów 
w strefie polskiej przez FB w okresie powojennym

4
(Część toru wodnego 

Hel - Gdańsk)
1949 Kontaktowe 

zanurzenie 6 m
Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów 
w strefie polskiej przez FB w okresie powojennym

5
(tor wodny Nowy 

Port - Wisła Śmiała)

1945, 
1947

Kontaktowe 
zanurzenie 

4-6 m

Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów 
w strefie polskiej przez FB w okresie powojennym

6 
(przybrzeżny 
tor wodny)

1950, 
1955

Kontaktowe 
5 m od dna

Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów 
w strefie polskiej przez FB w okresie powojennym

7
(rejon Wisłoujścia 
i Wisły Śmiałej)

1945, 
1947 - Protokół podkomisji do spraw trałowania 

powojennego BBCzZ nr 47/16

8
(rejon przekopu Wisły) 1950 Kontaktowe 

5 m od dna
Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów 
w strefie polskiej przez FB w okresie powojennym

9 
(północny tor wodny) 1955 Kontaktowe 

5 m od dna
Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów 
w strefie polskiej przez FB w okresie powojennym

10
(rejon Cypla Hel) 1960 Kontaktowe 

8 m od dna
Pismo szefa Sztabu FB nr wch. 0860 
z 10.03.1961 r. T-47 z 1961 r.

11
(rejon na NE 
od Jastarni)

1960 Kontaktowe 
8 m od dna

Pismo szefa Sztabu FB nr wch. 0860 
z 10.03.1961 r. T-47 z 1961 r.
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Oczywisty wydaje się fakt, że siły OPM FB ZSRR nie wykonywały tych 
niebezpiecznych prac bezinteresownie. Było to wynikiem akcji wywożenia 
wszelkich „zdobycznych” materiałów z terenów zajętych przez Armię Czerwoną. 
Należy jednak podkreślić, że mimo nie do końca „czystych” intencji, okręty 
OPM FB ZSRR oczyściły najbardziej zaminowane akweny PSOzR i przez 
realizację tych prac włączyły się w uruchamianie polskich portów.

Flota Bałtycka ZSRR wniosła duży wkład w oczyszczenie portów, red 
i torów podejściowych oraz morskich torów wodnych w okresie pełnej sprawności 
groźnego środka bojowego jakim były i są miny morskie. Siły radzieckie 
wytrałowały 70 kontaktowych min kotwicznych i 49 niekontaktowych min dennych, 
przetrałowując powierzchnię 585 Mm2 - w tym 395,7 Mm2 przetrałowano 
przeciwko kontaktowym minom kotwicznym (ryc. 9) oraz 189,3 Mm2 przeciwko 
niekontaktowym minom dennym (ryc. 10).

Tabela 3
Trałowania prowadzone przez FB ZSRR na Zatoce Pomorskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Archiwum BHMW 214/Ar./20.

Nr 
rejonu Lata Typ min Źródło

1
1945, 
1947,
1951

Indukcyjne A-IV, 
Kontaktowe 5 m pod 
powierzchnią wody

Dane o trałowaniu torów wodnych i rejonów w strefie 
polskiej przez FB w okresie powojennym.
Współrzędne rejonu:

<p54o00,4’NX014°14,l’E
<p 54°10,6’N X. 014°46,4’E
<p 54°09,8’N X 014°47,3’E
<p 53°59,4’N X 014°14,4’E

2 ?

Kontaktowe 6 m pod 
powierzchnią wody; 

przydenne na 
głębokości 2-5 m od 

dna

Pismo Sztabu DKBF nr 3/01457 z dnia 6.10.1966 r.
Współrzędne rejonu:

<p 53°58,1’N X 014°14,9’E
<p 53°59,9’N X 014°15,5’E
<p 54°00,3’N X 014°17,8’E
<p 53°57,9’N X 014°16,9’E

2a ?

Kontaktowe 6 m pod 
powierzchnią wody; 

przydenne 
na głębokości 
2-5 m od dna

Pismo Sztabu DKBF nr 3/01457 z dnia 6.10.1966 r.
Współrzędne rejonu:

<p 54°14,3’N X 014°05,0’E
<p 54°17,8’N X 014°16,4’E
<p 54°04,6’N X 014°27,2’E
q> 54°01,7’NX014°17,9’E
q> 54°04,3’N X014°15,3’E
<p54°07,0’NX014°12,8’E

Trałowania przeprowadzone przez siły FB ZSRR stosunkowo szybko 
pozwoliły uruchomić porty polskiego wybrzeża, a co się z tym wiąże żeglugę 
międzynarodową i aktywizację tej drogi transportu w gospodarce. Dynamicznie 
rozwijająca się Polska Flota Handlowa - mimo zniszczeń, których doznała 
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w ramach działań wojennych - musiała korzystać z portów i oczyszczenie przez 
okręty radzieckie tych akwenów spowodowało wzrost aktywności polskich 
statków oraz jednostek innych państw. Dodatkowo należy podkreślić, że 
w tamtym czasie głównym źródłem pozyskiwania niezbędnych do rozwoju dewiz 
był eksport „polskiego czarnego złota” - węgla, który odbywał się głównie drogą 
morską.

Ryc. 9. Trałowania kontaktowe realizowane przez FB ZSRR na Zatoce Gdańskiej 
Źródło: Materiały w zbiorach autora.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Polska Marynarka Wojenna oraz jej siły 
OPM w omawianym okresie tworzyły dopiero swoje struktury. Nie posiadano 
dostatecznej liczby okrętów zdolnych do prowadzenia prac trałowych, nie było 
nurków-minerów. Także obsady na nielicznych okrętach OPM, pomimo 
entuzjazmu i chęci wsparcia odbudowującego się państwa polskiego, nie miały 
doświadczenia związanego z prowadzeniem prac trałowych oraz 
wykorzystaniem nieznanego sprzętu. Ponadto, należy również podkreślić, 
że w analizowanym okresie dopiero tworzono taktykę użycia okrętów trałowych.
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Ryc. 10. Trałowania niekontaktowe realizowane przez FB ZSRR na Zatoce Gdańskiej
Źródło: Materiały w zbiorach autora.
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kpt. w st. spocz. Tadeusz ZARZYCKI

Z WIELKANOCY NAD MORZE. 
WSPOMNIENIA

Wstęp

Autor wspomnień - kpt. w st. spocz. Tadeusz Zarzycki, syn Macieja 
i Agaty z domu Peciak - urodził się w dworskich czworakach 

22 sierpnia 1931 r., w podkrakowskiej wsi Wielkanoc. Podczas okupacji, wiedzę - 
na poziomie podstawowym - zdobywał chodząc (nieregularnie) do niewielkiej 
gminnej szkoły prowadzonej przez miejscowego nauczyciela. Wbrew woli 
rodziców, w 1947 r. - po zakończeniu nauki na poziomie podstawowym - wyjechał 
do Żar koło Świdnicy, gdzie w ramach organizacji Służba Polsce zdobył wiedzę 
w szkole przemysłowej - kształcącej na potrzeby zakładów azotowych 
w Chorzowie. W zakładach pracował do 1950 r., jednocześnie kończąc 
(wieczorowo) zasadniczą szkołę zawodową. Kolejne miejsce pracy to Kieleckie 
Zakłady Wyrobów Metalowych. Tam rozpoczął naukę w technikum wieczorowym 
dla pracujących.

11 listopada 1951 r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej 
i skierowany do Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu. 
Po 10-miesięcznym kursie, w drodze wyróżnienia, został skierowany do służby 
uzbrojenia 34. Pułku Dywizji Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni-Babich 
Dołach. Tam objął etat mechanika uzbrojenia w polowych warsztatach 
remontowych pułku. Z jednostką związał się prawie na 30 lat. Z determinacją 
i uporem poszerzał kwalifikacje zawodowe i wiedzę ogólną. Po wieloletnich 
osobistych staraniach, w 1962 r. ukończył 10-miesięczny kurs oficerski w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. W tym samym 
roku objął stanowisko technika urządzeń treningowych. W 1981 r., ze stanowiska 
szefa sztabu eskadry uzbrojenia, odszedł do rezerwy.

Po odejściu z armii objął stanowisko inspektora ppoż. w Wojewódzkim 
Urzędzie Telekomunikacji w Gdańsku W 1996 r. zakończył aktywność zawodową. 
Jego pasją stała się działka i książka. Aktywnie uczestniczy w zajęciach 
Uniwersytetu III wieku. Odznaczony wieloma medalami resortowymi oraz 
Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Od 1956 r. jest żonaty
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z Ireną z d. Romańczuk, z którą ma dwóch synów - Tadeusza - emerytowanego 
oficera MW oraz Mariusza - emerytowanego oficera policji.

Wspomnienia te są relacją o niełatwych czasach, w których przyszło żyć 
i pracować wielu zwykłym ludziom tworzącym zręby Sił Zbrojnych RP na północnych 
rubieżach Rzeczpospolitej. Zapewne niewolne od błędów, pasjonatom historii 
przybliżą miejsca i zdarzenia, które dzisiaj pokrywa mrok zapomnienia.

Z Wielkanocy nad morze

Kartę powołania do wojska otrzymałem, w wieku 20 lat. Nie byłem 
szczęśliwy z tego powodu. Nie po to, wbrew woli rodziców, opuściłem biedne 
gospodarstwo i uciekłem z podkrakowskiej wsi noszącej wdzięczną nazwę 
Wielkanoc, żeby przerywać naukę. A nie była to łatwa droga. Najpierw Służba 
Polsce1, potem szkoła przyzakładowa, zasadnicza. Kiedy stanąłem przed 
obliczem komisji, stary, pewnie frontowy oficer w stopniu majora, spojrzał na 
papiery i zerkając przez okulary zapytał mnie czy mam jakieś życzenia. Zapaliła 
się we mnie iskierka nadziei, wierzyłem że nauka w wieczorowym technikum - 
właśnie kończyłem pierwszą klasę - zwolni mnie z tego zaszczytnego, ale jednak 
obowiązku. Moim marzeniem nie była armia a politechnika. Major wysłuchał 
mnie, spojrzał na mnie i stwierdził że kraj się przezbraja, sprzęt jest coraz 
bardziej nowoczesny więc armia potrzebuje młodych, zdrowych i wykształconych 
poborowych. Kończąc swój wywód rzucił od niechcenia że w wojsku też się 
będę uczył.

11 listopada 1951 r. wraz z 50 osobową grupą młodych, równie 
„wykształconych” i niezbyt szczęśliwych przyszłych żołnierzy udaliśmy się 
w podróż do Zamościa. Tam w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych* i 2 szkolącej 
na potrzeby gwałtownie rozbudowującej się armii setki ludzi, miałem spędzić 

Służba Polsce - polska państwowa organizacja paramilitarna, utworzona 25 lutegol948r.
i przeznaczona dla młodzieży w wieku 16-21 lat. W 1949 do Służby Polsce należało około 1,2 min 
osób. Art. 52 ustawy przewidywał, że kierownicy i instruktorzy: obowiązani są organizować 
naukę, pracę, ćwiczenia i spędzanie wolnego czasu młodzieży w taki sposób, by wyrobić w niej 
zamiłowanie do pracy nad odbudową kraju i zwiększeniem jego mocy, wpoić jej poczucie 
obowiązków obywatelskich i miłości Ojczyzny. Służba Polsce została rozwiązana 17 grudnia 
1955 r. a jej następcą zostały powołane w 1958 roku Ochotnicze Hufce Pracy źródło: 
http:/historia.org.pl/20l 1/02/07/ sluzba-polsce - zapomniana historia.

2 Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych - powołana do życia jesienią 1944 roku jako Zjednoczona 
Szkoła Lotnicza WP oraz 15-ty Samodzielny Zapasowy Pułk Lotniczy. Trzon kadry dydaktycznej 
stanowili wykładowcy rosyjscy, a - jak twierdzą historycy wojskowi - większość z nich to byli 
wysokiej klasy specjaliści, W latach 1953-1956 mury szkoły opuścili wszyscy oficerowie 
rosyjscy, a samą szkołę podzielono na trzy odrębne: podoficerską chorążych oraz podchorążych 
rezerwy. W tym czasie garnizon Zamościa liczył kilka tysięcy żołnierzy. W latach 1975-1993 
w Zamościu szkolono personel techniczny dla wojskowego lotnictwa Indii, Libii, Algierii 
i Birmy. 19 stycznia 1996 roku szkoła została rozformowana, koszary przekazano na cele 
cywilne źródło; http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30508,zamosc-techniczna-szkola-wojsk- 
lotniczych-.html
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10 miesięcy wypełnionych nauką w specjalności uzbrojenie. Warunki socjalne, 
nawet jak na tamte czasy, były paskudne. Sale zimne, wiało chłodem, a rano 
widać było śnieg na kocu. Ciepła woda - to było marzenie. Wyżywienie więcej 
niż skromne, a jeszcze jedliśmy „na czas”. Padała komenda kończyć jedzenie, 
ładowało się chleb do kieszeni i gnało do szyku. Przed stołówką stał koń 
gimnastyczny i każdy kto chciał zjeść obiad musiał go przeskoczyć. Nie 
przeskoczyłeś, nie jadłeś. Byliśmy młodzi, sprawni, więc traktowaliśmy to raczej 
jak męską zabawę. Przy stole siadało 16 osób, stał na nim baniak z zupą 
i każdy jej sobie nalewał, do tego chleb, którego nigdy nie brakowało. Nikt nie 
myślał o drugim daniu, kompocie czy deserze. W ciągu dnia, ze śpiewem na 
ustach, w szyku zwartym, przemierzaliśmy kilkukrotnie ponad kilometrowy 
dystans dzielący koszary od sal wykładowych. Poznanie obsługi, zasad 
działania, no i jeszcze schematy uzbrojenia 8 typów samolotów - to były moje 
główne zadania. Potem miesięczne praktyki w jednostkach. Wyniki miałem 
niezłe, wiec miałem prawo wyboru. Wybrałem 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 
Marynarki Wojennej w Gdyni-Babich Dołach3. Zgoda była już tylko formalnością. 
To było coś!. Nie dość że lotnictwo to jeszcze Marynarka Wojenna!

Tadeusz Zarzycki w marynarskim mundurze

3 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego MW - pułk został sformowany w dniu 29 stycznia 1952 r. 
na bazie eskadry myśliwskiej 30. Pułku Lotnictwa MW, według etatu Nr 6/100. Podstawę 
organizacji jednostki stanowiły rozkazy: Nr 095/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 
10 grudnia 1951 r. i Nr 066/Org. dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 31 grudnia 1951 r. 
W latach 1952-1962 i 1991-1994 pułk wchodził w skład Marynarki Wojennej. Początkowo pułk 
miał na uzbrojeniu samoloty myśliwskie Jak-9P, wkrótce został przezbrojony w odrzutowe 
samoloty MiG-15, a następnie Lim-1, Lim-2, Lim-5 i Lim-5P. W 1962 roku przekazany 
do Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Szerzej: Krzysztof Kirschenstein 34. Pułk Lotnictwa 
Myśliwskiego wyd. „Aviateam.pl” 2013 r.
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Przydzielono mnie do palowych warsztatów remontowych. Nie dopuszczali 
nas do prac, ale mogłem się przyglądać i pomagać. Szefem warsztatów był por. 
Bronisław Kaczyński, stary przedwojenny oficer służący jeszcze w dywizjonie 
lotniczym w Pucku. Nie był specjalnie łubiany, traktował nas z dystansem. 
Mówiliśmy na niego Dziadek. Miał już swoje lata i był dalej porucznikiem. Nie 
awansowano go, bo był politycznie niepewny. To były czasy kiedy w armii dużą 
rolę odgrywali doradcy radzieccy. Odnosiło się wrażenie, że to oni dowodzili. 
Byli pewni siebie, nieraz aroganccy. Często, nie zważając na nic, głośno 
zwracali uwagę żołnierzom zawodowym. Na Babich Dołach komandor 
Czerdancow, stary radziecki frontowy oficer, pełnił formalnie rolę dowódcy. 
W 1954 r. na zbiórce pułku uroczyście pożegnaliśmy przybyszy zza wschodniej 
granicy. Kończyła się pewna epoka.

Babie Doły w latach 1950. były zamkniętym garnizonem. Dwa razy 
dziennie docierał do bram jednostki autobus linii 109, praktycznie zawsze 
niemiłosiernie przeładowany. Zatrzymywał się przed wielką metalową bramą 
stojącą na wysokości dzisiejszego ogrodu działkowego. Wstępu do zamkniętego 
garnizonu bronił wartownik w pełnym oporządzeniu. Niedaleko bramy mieściła 
się wartownia z której w latach 1960. zrobiono pocztę, zamkniętą pod koniec lat 
80. XX wieku. Wyjazd do Gdyni był prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście na 
Górne Oksywie często jeździły trolejbusy linii 25 i nie koniecznie dla zdrowia, 
a bardziej z konieczności robiło się spacer dzisiejszą ulicą Zieloną zwaną 
popularnie betonką. W zimie często po zawiei śnieżnej autobus nie był w stanie 
przebić się przez jedyną drogę łączącą garnizon z miastem. Wtedy wysiadało się 
i przebijało przez zwały śniegu. Pojazd pokrywał się białym puchem aż po dach 
i czekał na lepsze czasy. Do akcji przystępowały wojskowe pługi śnieżne, 
odkopywały nieszczęśnika i otwierały przynajmniej na jakiś czas mieszkańcom 
drogę na świat. Garnizon dzielił się na dwie strefy. Jednostkę wojskową, 
do której obowiązywały specjalne przepustki oraz osiedle dla kadry złożone 
z pięciu drewnianych baraków i jednego murowanego. Były to pozostałości po 
budynkach, w których mieszkali robotnicy przymusowi pracujący w ośrodku 
doświadczalnym niemieckiej Kriegsmarine. W murowanym umieszczono 
ukraińskich wartowników. Po wojnie do lat 70. XX wieku w przebudowanych 
i wyremontowanych obiektach, mieszkała kadra z rodzinami. Było też kilka 
piętrowych baraków. W jednym z nich znajdował się internat dla kadry. 
Warunki w nim były spartańskie - meble żołnierskie, koją, metalowa szafa. 
Ubikacja i łazienka wspólna na korytarzu. Był jeden sklep w którym można było 
nabyć przysłowiowe mięso, mydło i powidło. Garnizonowa Przychodnia 
Specjalistyczna leczyła żołnierzy i rodziny. Przedszkole czynne do późnych 
godzin wieczornych ułatwiało życie pracującym rodzicom. Kino i kasyno 
stanowiły miejsce wspólnych sąsiedzkich wypadów. W drugiej połowie lat 1950. 
zaczęto budować bloki z ładnymi, przestronnymi mieszkaniami. Pod koniec 
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lat 1950. w budynkach po jednostce Wojsk Ochrony Pogranicza4 znalazła 
schronienie nowo powstała szkoła podstawowa.

Po praktykach i dobrze zdanych egzaminach, w stopniu bosmanmata, 
wróciłem z powrotem do pułku. Spaliśmy w sali podoficerskiej, żywiliśmy się 
z żołnierzami i z nimi dzieliliśmy trudy żołnierskiego życia. Najbardziej 
uciążliwe było codzienne kilkukrotne przebieranie. Na śniadanie obowiązywał 
mundur wyjściowy granatowy. Potem następowała zmiana na mundur biały 
drelichowy w którym chodziło się do pracy i na zajęcia. Potem znowu 
przebieranie się na obiad i znowu do pracy.

W 1952 r. zostałem mechanikiem uzbrojenia w połowych warsztatach 
remontowych 34. Pułku Dywizji Lotnictwa Marynarki Wojennej. Na stanie były 
wysłużone samoloty myśliwskie JAK-9 JAK-9P JAK-9F, JAK-11. Kolejny rok 
to czas zmiany pokoleniowej, stare Jaki zastąpiły MiGi-15. Pierwszy z nich, 
zamknięty w hangarze, pilnowany był dzień i noc przez wzmocnione posterunki 
przez kilka tygodni. Potem powoli dopuszczano do niego specjalistów. 
Tak rozpoczęła się era MiG-ów.

Przed przeglądem samolotu MiG 17. Tadeusz Zarzycki pierwszy z lewej

4 Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) formacja wojskowa, powołana w 1945 r. do ochrony granic 
Polski. Zostały rozformowane w dniu 16 maja 1991, a w ich miejsce utworzono Straż 
Graniczną jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym, powołaną do ochrony 
granic Polski, http://www.muzeumsg.pl/
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październiku 1954 r. założyłem podstawową komórkę społeczną. 
Z młodą żoną dostaliśmy w drewnianym baraku lokum, duży pokój z wielką 
kuchnią oraz łazienką, do podziału z jeszcze jedną rodziną. Armia wyposażyła 
nas we wszystko począwszy od stołu, szafy’, do widelca i łyżki. Niespełna miesiąc 
po ślubie, zostałem wezwany do dowódcy pułku. Zdziwiony i zaniepokojony 
wchodzę do gabinetu melduję się i czekam. Komandor podszedł do mnie 
i zapytał dlaczego chcę wziąć ślub kościelny. Jako członek partii nie powinienem 
tego robić. Zatkało mnie. Wiedziało o tym dosłownie paru ludzi. Nigdy bym nie 
przypuszczał, że znajdzie się wśród nich donosiciel. Chociaż wiedzieliśmy 
że sporo ich było. Trzymanie buzi na kłódkę, to była pierwsza zasada w tamtych 
czasach. Co rusz, ktoś był wzywany na przesłuchania, a parę osób skazano 
i wydalono ze służby. Nie miałem wyjścia, stwierdziłem więc że to prawda, ale 
w tej sytuacji ślubu nie będzie. Dowódca poklepał mnie po ramieniu, stwierdził 
że jestem młodym członkiem partii, mam prawo do błędów i kazał wracać 
do pracy. Nie bardzo wierzono mojej deklaracji, ponieważ w dniu w którym 
miał się odbyć ślub kościelny kręciło się wokół mnie paru dziwnych ludzi. 
Potem jeszcze wprosił się do nas na wigilię oficer ó którym wszyscy wiedzieli 
że współpracuje ze służbami. Usiadł, zjadł, złożyliśmy sobie życzenia, 
posiedzieliśmy nieco i poszedł. Ślub kościelny wzięliśmy w głębokiej tajemnicy 
dwa miesiące później w Kętrzynie. Nie wpisano nas do oficjalnych ksiąg, tylko 
w zwykły zeszyt - Wpiszemy do rejestru w lepszych czasach - powiedział 
na zakończenie ceremonii proboszcz.

Po dwóch latach służby zasadniczej wezwał mnie do siebie inżynier 
uzbrojenia dywizji kmdr ppor. Lucjan Krawiec i zaproponował mi pozostanie 
w służbie. Byłem tą propozycją zaskoczony ponieważ cały czas myślałem 
o dalszej nauce. Komandor stwierdził że świetnie się składa, zostanę w armii 
będę się uczyć, a w przyszłości zostanę oficerem. Po rozmowie z żoną zgodziłem 
się i zostałem żołnierzem nadterminowym z dwuletnim kontraktem. W' 1955 r. 
objąłem funkcje starszego mechanika uzbrojenia w samodzielnej Eskadrze 
Lotnictwa Łącznikowego5. Dowódcą był kmdr ppor. Hilary Zarucki. W 1958 r. 
zginął wykonując rutynowy lot samolotem 11-28. To była głośna sprawa. 
Ze względu na mgłę nie miał zgody na lądowanie. Ja sobie sam zezwalam — 
odpowiedział dyżurnemu i podczas schodzenia do lądowania zahaczył 
o wzniesienie. Zabił siebie, nawigatora i Strzelca pokładowego. Eskadra składała 
się głównie z samolotów Po-26. Te niewielkie lekkie samoloty w czasie 
sztormowej, wietrznej pogody trzeba było mocować specjalnymi linami do ziemi 
i pełnić przy nich całodobowe dyżury. Uzbrojone w karabiny maszynowe 

5 Szerzej: Mariusz Konarski Lotnictwo Polskiej Marynarki Wojennej iv latach 1945-1963 Toruń 
2005 s. 122-123.

6 Samolot Po-2 - radziecki dwupłatowy samolot szkolny i wielozadaniowy, zaprojektowany 
w 1928 w biurze konstrukcyjnym Nikołaja Polikarpowa. Do roku 1944 maszyna była 
oznaczona jako U-2, a jej popularna nazwa to Kukuruźnik, źródło: http://www.muzeumlotnictwa.pl/ 
zbiory _sz.php?ido=26&w=p
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tzw. SzKASy7 mocowane w tylnej części samolotu obsługiwane przez Strzelca 
pokładowego siedzącego tyłem do pilota były bardzo często podrywane do lotu 
z zadaniem likwidowania balonów wypełnionych materiałami, o których wtedy 
mówiono: dywersyjnymi. Po wykonanym zadaniu karabiny należało sprawdzić 
i przygotować do kolejnych zadań. Konserwacją karabinów zajmował się 
marynarz służby zasadniczej. Pewnego dnia omawiając z inżynierem uzbrojenia 
dywizji jakieś szczegóły dotyczące nowo montowanych zamków bombowych do 
kancelarii wpada z impetem pomocnik oficera dywizji i od progu krzyczy 
„bosman Zarzycki natychmiast do warsztatu. Nastąpił niekontrolowany 
wystrzał ”. Nogi się pode mną ugięły bo wiedziałem jaką śmiercionośną bronią 
są te karabiny. Wsiedliśmy z mechanikiem w UAZ-a8 i pojechaliśmy. 
W pomieszczeniu pełnym kurzu od rozbitej murowanej ściany, blady trzęsący się 
z przerażenia siedział żołnierz. Na szczęście obyło się bez ofiar. Tylko jeden 
z pocisków przeszedł pod pachą bosmana Stefana Talagi i utkwił w metalowej 
szafie. Żołnierz został ukarany, a o wypadku pisali w biuletynach, zalecając 
czujność i ostrożność. Służba informacyjna sprawdzała czy to nie przypadkiem 
akt dywersji. Na szczęście szybko zrezygnowali z szukania wrogów ludu może 
dlatego, że była to wina marynarza, a nie żołnierza zawodowego. Wszyscy bali się 
tej służby. Najmniejszy błąd, niedopatrzenie, opóźnienie w lotach, czy awaria 
sprzętu natychmiast mobilizowały ludzi z białego domku. Ten budynek 
mieszczący się w sąsiedztwie dowództwa dywizji był siedzibą informacji 
wojskowej i cieszył się ponurą sławą.

W warsztatach montowaliśmy pod prawym i lewym skrzydłem samolotów 
Po-2 zamki bombowe. Podwieszając na zamkach, ćwiczebne lotnicze cementowe 
bomby (LBC) badaliśmy możliwości przenoszenia ładunków przez te niewielkie 
samoloty. Pewnego razu przyszedł do warsztatu mój kolega, por. pilot 
Włodzimierz Spodzieja z propozycją wspólnego lotu i zrzucenia bomb w morzu. 
Nie każdy lubił latać tymi maszynami. Kabiny były otwarte i pomimo ciepłego, 
skórzanego, obitego futrem kombinezonu, po jakimś czasie odechciewało się 
wszystkiego i marzyło o powrocie. Na szczęście było słonecznie i ciepło wiec 
zgodziłem się. Samolot gładko poderwał się do lotu. Zatoczyliśmy koło nad 
zatoką. Pomachaliśmy skrzydłami plażowiczom w Sopocie i Gdyni. Wracamy 
do bazy. Pilot pyta służbę dyżurną co ma robić z bombami. W słuchawkach 
słyszymy głos dowódcy żeby wyrzucić w cholerę i wracać. Spodzieja odwrócił 

7 Karabin maszynowy SzKAS - radziecki lotniczy karabin maszynowy kalibru 7.62 mm. 
W latach 1930. SzKAS stał się podstawowym uzbrojeniem strzeleckim radzieckich samolotów. 
Szybkostrzelność do 3000 strz./min. Źródło: Andrzej Ciepliński, Ryszard Wożniak Encyklopedia 
współczesnej broni palnej. WIS 1994.

8 UAZ (ros. YA3) - marka samochodów terenowych i ciężarowych produkowanych przez 
fabrykę Uljanowskij Awtomobilnyj Zawód w Uljanowsku) w Rosji. Samochody terenowe UAZ 
wszystkich modeli produkowane były w największych ilościach na potrzeby wojska - Armii 
Radzieckiej i wojsk państw Układu Warszawskiego, gdzie były standardowymi samochodami 
terenowymi, źródło http://pl.uzbrojcnie.wikia.com/wiki/UAZ_469
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się do mnie i powiedział że zbombardujemy torpedownię9. Zrobiliśmy zajście, 
zniżyliśmy się, zobaczyłem jak powoli zbliża się do mnie nienaruszony dach 
poniemieckiej budowli. Zrzucaj - usłyszałem komendę. Pociągnąłem linkę mocno 
do siebie i zobaczyłem jak pierwsza bomba leci. Jest! - przeleciała przez dach, 
wpadła do środka. Zrobiliśmy kolejne najście, zaszliśmy z drugiej strony. 
Powtarzamy ten sam manewr. Dach złamał się jak domek z kart. 
Wylądowaliśmy i słyszymy, że mamy natychmiast meldować się na Stanowisko 
Dowodzenia. Wchodzimy, a dowódca wzburzonym głosom pyta się jakim 
prawem zniszczyliśmy torpedownię. Pilot udając zdziwionego i zaskoczonego 
stwierdził że było zrzucić w cholerę, więc rozkaz wykonał, a bomby trafiły, jak 
się wyraził w szwabską stodołę przez przypadek. Na koniec stwierdził że 
następnym razem będzie ostrożniejszy. Dowódca postraszył nas piekielnymi 
karami, włącznie z potrąceniem za paliwo, machnął ręką i kazał się wynosić. 
My staliśmy się bohaterami jednego. Koledzy gratulowali nam pięknego strzału, 
a my po latach żałowaliśmy że dołożyliśmy ręki do zniszczenia torpedowni. 
Sprawa rozeszła się po kościach

Na zamkach podwieszane były również zbiorniki UCHAR-y. Każdy 
z nich mieścił po 200 litrów cieczy. Wśród załóg okrętów, ta zawartość cieszyła 
się ponurą sławą. Raz w tygodniu, w tzw. dniu chemicznym, robiliśmy nalot 
na okręty polewając je obficie tym płynem, trudnym do zmycia. Lataliśmy nisko, 
więc widzieliśmy jak załogi wygrażają nam pięściami. Stąd też na przepustkach 
dochodziło co rusz do konfliktów między naszymi marynarzami, a okrętowcami. 
Co bardziej krewcy trafiali potem do aresztu.

Warsztaty po godzinach służbowych bez wiedzy przełożonych zamieniały się 
w fabryczkę nadmorskich pamiątek. Prawie na masową skalę wytwarzaliśmy 
z aluminium i plastiku, modele samolotów i okrętów. Ładnie zapakowane 
w celofan, sprzedawane były w niewielkim sklepiku z pamiątkami na ulicy 
Świętojańskiej. Szły jak ciepłe bułeczki, a my nie mogliśmy nadążyć 
z produkcją. Zyskiem dzieliliśmy się sprawiedliwie.

Mijały dni i miesiące odmierzane rytmem służb i zadań. Ten monotonny 
cykl w 1956 r. nieoczekiwanie został przerwany. Dostałem rozkaz, że mam iść 
do Siemirowic bo potrzeba tam dobrego uzbrojeniowca do nowo tworzonej 
samodzielnej eskadry lotnictwa rozpoznawczego. Nie byłem z tej zmiany 
szczęśliwy, ale z decyzjami przełożonych się nie dyskutuje. Zapakowałem 
walizki i samolotem łącznikowym odleciałem z grupą oficerów i podoficerów do 
nowo tworzonej jednostki. Siemirowice rozrastały się w nieprawdopodobnym tempie. 
Powstawało nowoczesne osiedle z przestronnymi mieszkaniami. Na mnie, bosmana 
kontraktowego czekało ładne trzypokojowe mieszkanie, z dużą kuchnią, łazienką 

9 Torpedownia - polska nazwa zwyczajowa centralnego obiektu niemieckich ośrodków badawczych 
torped, budowanych na terenie Polski w czasie II wojny światowej. Torpedownia była to hala 
montażowa torped wraz z urządzeniami do próbnych strzelali, wybudowana na dnie akwenu, 
w odległości kilkuset metrów od brzegu, źródło: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tajemnice- 
gdynskiej-torpedowni
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i ubikacją. Nie miałem jednak najmniejszej ochoty tam zostawać na stałe 
i zrezygnowałem. Nawet stosunkowo wysoki żołd wynikający z oficerskiego 
etatu, który zajmowałem nie zmienił mojego postanowienia. Póki co, pełniąc 
obowiązki kierownika grupy technicznej rozpocząłem żmudną trwającą półtora 
roku pracę organizacyjną. Październik 1956 r. przeszedł pod znakiem wzmożonej 
pracy propagandowej aparatu politycznego. Mówiono o konieczności zmian 
i rozliczeń. Nikt nie mówił o zbrodniach i represjach. Chociaż stanowiliśmy 
hermetyczne środowisko, coś tam docierało do nas. A po jednostce krążyły 
ulotki. To z nich dowiedziałem się o Katyniu. Prawdę mówiąc, te przerażające 
informacje przyjmowałem z dużą rezerwą a nawet niedowierzaniem. Chciałoby 
się o tym z kimś porozmawiać, ale z kim? Nieufność, a może bardziej ostrożność 
nie pozwalała na głośną publiczną polemikę. I chociaż kilku oficerów, jak się 
okazało niesłusznie represjonowanych, ponownie przywrócono do służby, 
to o pewnych sprawach lepiej było nie dyskutować. Mimo tych zawirowań 
i rodzących się wątpłiwości służba toczyła się dalej. Żyliśmy własnym życiem 
w zamkniętym kręgu. Państwo gwarantowało nam stabilizację życiową, żądając 
od nas pełnej dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę. Nikomu nie przychodziło 
do głowy narzekać. My mieliśmy chronić granic Ludowej Ojczyzny i, jak głosiło 
hasło z tamtej epoki, „Bronić socjalizmu przed zakusami imperializmu”. Był to 
jasny i czysty kontrakt, z którego Ojczyzna starała się wywiązywać najlepiej jak 
potrafiła. Zresztą w tamtym czasie wróg był jasno zdefiniowany i cały czas nam 
zagrażał. Ałarmy, ćwiczenia, loty dzienne, nocne, poligony, inspekcje, kontrole 
służby, to była proza dnia codziennego. Rzadko kiedy kończyło się służbę 
po 8 godzinach. 10-12 godzin to była norma. Po obiedzie, godzinna przerwa, 
a potem do kolacji dalej do służby. W zasadzie cały czas byliśmy w gotowości. 
Wyjazd poza teren garnizonu wymagał zgody przełożonego. Nie istniało pojęcie 
dni wolnych. Wpajano nam, że żołnierz nie pracuje a służy. Mieliśmy być 
gotowi zawsze do wykonania zadania - i byliśmy. Sam fakt że do końca lat 50. 
był obowiązek noszenia broni osobistej z ostrą amunicją, świadczy o psychozie 
zagrożenia. Nawet na urlop jechało się z bronią osobistą. Sporo było z nią 
różnych incydentów. Głośnym echem odbiła się sprawa grupy niezbyt trzeźwych 
oficerów wracających do jednostki w Siemirowicach. Poczuli zapach gotowanej 
grochówki płynący z otwartych drzwi wiejskiej chałupy. Niewiele myśląc, 
weszli. Jeden z dżentelmenów wyjął pistolet, włożył do garnka zamieszał nim 
w lewo w prawo a następnie zażyczył sobie i kamratom po talerzu zupy. 
Przerażona kobiecina podała im świeżo upichconą zupę, a potem padła 
zemdlona na ziemię. Panowie zjedli, zapłacili, ucałowali rękę ocuconej 
gospodyni i mocno chwiejnym krokiem pomaszerowali do jednostki. Potem 
w gazecie lokalnej ukazał się artykuł pt. „Meksyk pod Lęborkiem". Autor 
ze smutkiem skonstatował, że niestety sprawców incydentu nie wykryto.

W 1957 r. MON wydał rozkaz nakazujący kadrze oficerskiej, lub będącej 
na stanowiskach oficerskich, uzupełnienie wykształcenia. W Siemirowicach 
na bazie Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku otwarto liceum wieczorowe dla 
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kadry. Nareszcie mogłem uzupełnić swoje wykształcenie. Przełożeni przychylnym 
okiem patrzyli na naszą naukę i jak tylko mogli pomagali nam w tym zbożnym 
dziele. Chodziłem więc 4 dni w tygodniu od 16.00 do 21.00 do szkoły, 
pracowałem i jednocześnie starałem się o przeniesienie na Babie Doły. Pisałem 
prośby, ale ciągle mi odmawiano ze względu na dobro służby. Pewnego razu 
wezwał mnie do siebie mój przełożony kpt. mar inż. Radosław Kaluta. Spojrzał 
na mnie, na moją prośbą i biorąc pióro do ręki powiedział: „Nie będę ci 
przeszkadzał, dobry jesteś, ale jak chcesz to spływaj”. To był bardzo mądry 
człowiek. Imponował mi wiedzą i wykształceniem - był inżynierem, absolwentem 
WAT-u. W liceum uczył fizyki. Potem prawdopodobnie został ważnym 
naczelnikiem ds. uzbrojenia w MON.

Spakowałem walizkę wziąłem rozkaz i wróciłem na Babie Doły. Tam też 
wraz z oficerami pułku z dowódcą na czele ukończyłem szkołę średnią. Teraz 
czas zostać oficerem - postanowiłem. Tym razem przełożeni nie byli zachwyceni 
moim pomysłem. Dobro służby było najważniejsze. Postanowiłem wziąć sprawy 
w swoje ręce i w 1962 r., po przeróżnych staraniach na różnych szczeblach, 
udałem się wraz z kilkoma młodymi podoficerami do Oleśnicy. Mieliśmy tam 
zdawać egzaminy jako ekstemiści razem z podchorążymi. Czekała nas przykra 
niespodzianka. Musiełiśmy zdać w ciągu tygodnia 16 egzaminów. To było 
praktycznie nie do zrealizowania. Przed wyjazdem do jednostki przez przypadek 
dowiedzieliśmy się że za pół roku będzie kurs oficerski dla specjalistów 
techników urządzeń treningowych samolotów MiG-17. Po 10-miesięcznym 
kursie będzie można uzyskać stopień oficerski.

Kurs oficerski, Oleśnica, 1962 rok. Starszy bosman Tadeusz Zarzycki drugi z lewej

199



„BIULETYN HISTORYCZNY” T. ZARZYCKI 2015 NR 30

I tak też się stało. W 1962 r. na placu apelowym Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze odbyła się promocja 
siedemnastu takich jak ja młodych podoficerów. W tej grupie było nas dwóch 
marynarzy. Ludwik Antosz poszedł do Siemirowic. Ja powróciłem na stare 
śmieci. Kurs to nie była bułka z masłem. Eksploatacja urządzeń treningowych, 
terenoznawstwo, musztra, taktyka lotnictwa oraz WF. No i chyba najważniejsze 
- instrukcja obsługi oraz umiejętność czytania olbrzymich 6 metrowych 
schematów trenażerów, z którymi musieliśmy się zmierzyć. To był wtedy 
nowoczesny, naszpikowany nowinkami technologicznymi sprzęt. Półprzewodniki, 
mechanika, układy i podzespoły realistycznie odwzorowywały sytuacje, na które 
mogli być narażeni piloci. Wprowadzało się do symulatorów różne sytuacje 
awaryjne, dane o warunkach atmosferycznych. Na pulpicie na zewnątrz 
wszystko było rejestrowane i odwzorowane. Można było potem analizować lot, 
wyciągać wnioski, stawiać zadania i doskonalić pilotaż. U nas było już jedno 
takie urządzenie. Drugie będąc już w Gdyni na etacie technika urządzeń 
treningowych osobiście przyjmowałem w Krakowie, skąd transportem kolejowym 
przyjechało do pułku.

Piloci niezbyt chętnie korzystali z trenażerów, prosili żeby wpisać 
zaliczenie bez treningów. Nie zgadzałem się na to. Sugerowałem przełożonym 
zmianę systemu szkolenia tak, aby była większa kontrola nad szkoleniem. 
Podjęto decyzję o szkoleniu grupowym. Książki treningów mieli podpisywać 
dowódcy eskadr oraz technik urządzeń treningowych. To była ważna zmiana, 
ponieważ od tej pory szkolenia odbywały się systematycznie, ilość treningów się 
zwiększyła - tylko piloci dalej uważali to za fanaberie. Prawda była taka, 
że ćwiczenia te wykazywały błędy, które w powietrzu mogły kończyć się śmiercią. 
A że latania w każdych warunkach było bardzo dużo to i w ciągu roku jedna, 
dwie katastrofy były smutną normą10. Nie wolno było o nich głośno mówić. Nie 
było jakiejś specjalnej opieki nad rodzinami. Pogrzeb, salwa, renta dla rodziny 
i to wszystko.

10 Wykaz osób które zginęły podczas wykonywania zadań w latach 1953-1988: Krzysztof 
Kirschenstein 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, wyd. „Aviateam.pl" 2013 r„ s. 329.
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Ćwiczenia sztabowe 1973 rok. Podporucznik Tadeusz Zarzycki z prawej

W październiku 1962 r. przychodzi czas pożegnania z Marynarką Wojenną. 
34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego MW, decyzją przełożonych, stał się częścią 
Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Nie miało to dla mnie większego znaczenia 
ponieważ obowiązki, które wykonywałem, nie zmieniły się. Żal było jednak 
pięknego marynarskiego munduru.

Trudno to dzisiaj młodym zrozumieć, ale cieszył się on w społeczeństwie 
niezwykłą popularnością. Nie raz, podczas podróży służbowych w głąb Polski, 
zdarzało mi się odbierać dowody sympatii od zupełnie obcych ludzi. Wielkim 
wydarzeniem w mojej rodzinnej wsi, był mój pierwszy przyjazd na przepustkę 
w granatowym mundurze. Stał się on bohaterem - a przy okazji i ja - 
rozlicznych sąsiedzkich rozmów, a także obiektem westchnień płci nadobnej. 
Były to doświadczenia zawsze sympatyczne. Wszak marynarz daleko od morza 
był i jest rzadkością. Na wybrzeżu marynarski uniform był barwnym elementem 
krajobrazu. Przede mną było jeszcze prawie 20 lat służby, tym razem 
w lotniczym mundurze. Służba była ciężka i niebezpieczna a przede wszystkim 
stresująca. Od moich decyzji i pracy zależało życie pilotów. Trudno żyć z taką 
świadomością. Sprzęt zmieniał się nieustannie, trzeba było ciągle się doskonalić 
i uczyć. W 1981 r. podjąłem decyzje o pożegnaniu armii. Zrobiłem to bez żalu. 
Przede mną otworzył się kolejny etap w życiu. Ale to już zupełnie inna historia.

Gdynia, 24 marca 2015 r.

Wspomnienia zebrał, opracował, wstępem poprzedził i przypisami uzupełnił 

kmdr por. rez. mgr Tadeusz Zarzycki
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kmdr ppor. Bartosz RUTKOWSKI

KURSY NURKOWO-RATOWNICZE 
DLA POLSKICH OFICERÓW REALIZOWANE

W ZSRR W LATACH 1961-1975
Na podstawie wspomnień kmdr. rez. Stanisława 

Skrzyńskiego oraz kmdr. rez. Stanisława Kucharskiego1

Tło historyczne

W 1962 r. Polska zaczęła dzierżawić od ZSRR okręt podwodny proj. 613 
(nazwa kodowa NATO - „Whiskey”). Maksymalna głębokość 

zanurzenia okrętu wynosiła 200 m, a głębokość operacyjna 170 m. Wraz 
z wprowadzeniem nowego okrętu powstał problem jego zabezpieczenia pod 
względem ratowniczym1 2. Zdecydowano o stworzeniu polskich sił ratowniczych, 
opartych na wykorzystaniu nurków głębokowodnych3. W tym celu należało 
pozyskać technologię potrzebną do realizacji tak zaawansowanych technicznie 
i technologicznie nurkowań. Krajem o długoletniej tradycji nurkowej, 
zdecydowanie wiodącym w tej dziedzinie w bloku państw socjalistycznych, 
był ZSRR. W ramach kompleksowego przygotowywania Polski do posiadania 
nowego okrętu podwodnego, zdecydowano o przeszkoleniu polskich 
oficerów w ZSRR. W latach 1961-1975 łącznie odbyły się cztery kursy, w których 

1 Głównym tematem artykułu jest kurs z lat 1971-72, w którym brał udział kmdr rez. Skrzyński. 
Kmdr rez. Kucharski, jako uczestnik wcześniejszego kursu w latach 1962-63 i były dowódca 
41. Dywizjonu Okrętów Ratowniczych, był bardzo pomocny przy weryfikacji faktów zamieszczonych 
w treści artykułu.

2 Bałtyk jest morzem płytkim. Jego średnia głębokość wynosi 52,3 m, a największa głębia 
znajdująca się na polskich wodach (Głębia Gdańska) wynosi 118 m, dlatego możliwość 
udzielania pomocy okrętowi podwodnemu do 120 m głębokości jest uważana za wystarczającą.

3 Od tamtych lat zmieniła się technologia nurkowania głębokiego i okręty podwodne, jednak 
główny sposób ich zabezpieczania w Polsce pozostał bez zmian. Nadal jest to ekipa nurków 
głębokowodnych, operująca z okrętów ratowniczych proj. 570 („Piast” i „Lech”), wchodzących 
w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia.
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przeszkolono czternastu żołnierzy:
I kurs-lata 1961-1962
1. kmdr por. Kazimierz DWORACZEK - d-ca Oddziału Ratowniczego MW, 
2. por. Antoni JONSKI - specjalista ds. nurkowych w Oddziale Ratowniczym MW. 
II kurs - lata 1962-1963
1. kpt. mar. Stanisław KUCHARSKI - d-ca Grupy Okrętów Ratowniczych,
2. kpt. mar. Jan DAKSZEWICZ - d-ca kp. Nurków.
III kurs-lata 1971-1972
1. por. Stanisław GNIŁKA - z-ca d-cy ds. ratowniczych Grupy Kutrów 

i Motorówek,
2. por. mar. Bogdan KONIECZKA - oficer ds. eksploatacji Szefostwa 

Ratownictwa Morskiego (SRM),
3. por. mar. Stanisław SKRZYŃSKI - oficer elektryk 41. Dywizjonu Okrętów 

Ratowniczych,
4. ppor. mar. Zbigniew MANIKOWSKI - d-ca pl. Ośrodka Szkolenia Nurków 

i Płetwonurków WP,
5. ppor. mar. Zbigniew POLAKOW - z-ca d-cy okrętu (zdo) ratowniczego R-23.
IV kurs-lata 1974-1975
1. kpt. mar. Maciej DURAS - z-ca d-cy ds. ratowniczo-nurkowych Grupy 

Okrętów Ratowniczych 42. Dywizjonu Okrętów Pomocniczych,
2. kpt. Aleksander FIEDORCZUK - wykładowca OSNiP WP,
3. por. mar. Daniel GRUNWALD - d-ca kp. OSNiP WP,
4. por. mar. Witold KALWAS - zdo okrętu ratowniczego R-21,
5. por. mar. Henryk OBIERZYNSKI - oficer Centralnego Zakładu Sprzętu 

Ratowniczego MW.
Niniejszy artykuł ma ocalić od zapomnienia pionierów polskiego nurkowania 

głębokowodnego. Jest oparty na wspomnieniach kmdr. rez. Stanisława 
Skrzyńskiego4, przekazanych w czasie czterech spotkań, później uzupełnionych 
sprawozdaniem kmdr. rez. Stanisława Kucharskiego. Przez pryzmat losów 
konkretnej osoby mam zamiar ukazać całe szkolenie, jakiemu byli poddawani 
nurkowie. Zacząć należy od momentu wyznaczenia bohatera tej opowieści 
na kurs.

4 Po ukończeniu WSMW kmdr rez. Stanisław Skrzyński został oficerem elektrykiem w 41. DOR. 
W 1966 r. przeszedł „kurs nurków obrony przeciwawaryjnej okrętu” w Ośrodku Szkolenia 
Specjalistów Ratownictwa. Po kursie nurkowo-ratowniczym w ZSRR, w latach 1971-1972, został z-cą 
d-cy ds. nurkowych ORP „Piast”. Do końca służby był związany z nurkowaniem, pełniąc 
kolejno obowiązki: oficera nurka SRM, kierownika pracowni WSMW i Kierownika Zakładu 
Technologii Prac Podwodnych AMW. Do dziś jest związany z uczelnią a także z organizowaniem 
nurkowań komercyjnych dla polskiego przemysłu offshore.
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Wyznaczenie na kurs

13 lutego 1970 r. był piątek, oprócz tego że miał przynosić tradycyjnego 
pecha, był zimny i sztormowy. Ppor. mar. Stanisław Skrzyński pełnił 
„zaszczytną” służbę oficera dyżurnego dywizjonu. Czas płynął leniwie do momentu 
odebrania sygnału „okręt na mieliźnie”. Na wysokości latami Czołpino okręt 
desantowy projektu 887 wszedł na mieliznę. Dla dywizjonu ratowniczego oznaczało 
to alarm i wyjście w morze holownika. Natychmiast powiadomiono kadrę 
dowódczą i do akcji wyznaczono holownik H-19. Porucznik Skrzyński udał się 
na okręt, aby do chwili przybycia mechanika pomagać w uruchomieniu 
maszynowni. Pogoda była paskudna, a jednostka oblodzona. Czas mijał, 
jednostka z przybyłą załogą była gotowa do wyjścia w morze. Brakowało 
dowódcy i mechanika - dwóch najważniejszych osób. W tej sytuacji, stojący na 
molo, dowódca dywizjonu podjął decyzję i szybko wszedł na pokład jednostki - 
padła komenda „odbijamy”. „Kto jako mechanik?” - pyta Skrzyński - „Pan” 
padła odpowiedź. Oficer szybko odpiął broń i rzucił stojącemu na molo 
pomocnikowi oficera dyżurnego. Wychodząc w morze na ramieniu munduru 
wciąż miał biało-czerwoną opaskę służby dyżurnej.

Niecodzienna sytuacja, w której dowódcą holownika został dowódca 
dywizjonu, nie uchroniła jednostki od problemów. Kłopoty zaczęły się już na 
wysokości Rozewia. W czasie całego rejsu stan morza wahał się w granicach 7°. 
Holownik, będąc jednostką sztywną i oblodzoną, podlegał dużym przechyłom. 
Po pewnym czasie do działania nadawały się już tylko cztery osoby, w tym 
dowódca i por. Skrzyński - pozostałych wyeliminowała choroba morska. Jak 
sam wspomina, to co pamięta z rejsu, to „praca non-stop i wszędzie wymiociny - 
w środku grożące upadkiem, a na zewnątrz - zamarznięte”. Po przybyciu na 
miejsce okazało się, że po podaniu właściwych komend przez komandora 
Kucharskiego okręt desantowy sam zszedł z mielizny pracą swoich śrub. Można 
było wracać do Gdyni, ale warunki pogodowe ulegały pogorszeniu. Holownik 
dotykały awarie techniczne - co chwilę wyłączały się agregaty, a do paliwa 
dostawała się woda morska. Dzięki nieustępliwej walce czterech osób okręt 
w końcu dotarł do portu. Postawa młodego oficera została doceniona. 
W czasie drobnej uroczystości w kasynie, dowódca dywizjonu oświadczył 
młodemu porucznikowi: „zrobimy z Pana ratownika”. Nie trzeba było długo 
czekać. Wkrótce porucznik Skrzyński został skierowany na kurs nurkowo- 
-ratowniczy do „Odznaczonej Dwukrotnie Orderem Czerwonej Gwiazdy 
Kaspijskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Baku”5. Kurs miał trwać rok.

5 Nazwy rosyjskie (miejsc, nazw geograficznych, stopni wojskowych itp.) występują w tekście 
przetłumaczone na język polski.
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Początek kursu

20 sierpnia 1970 r. polscy oficerowie dotarli do ZSRR. Szkolenie składało 
się z dwóch części. Pierwsza, realizowana w Baku, dotyczyła podstawowego 
kursu nurkowego oraz kursu ratowania okrętów podwodnych. Druga, realizowana 
w Sewastopolu, dotyczyła nurkowania głębokowodnego. Jednak nim rozpoczęło 
się szkolenie dokonano zbiórki kursantów i zadano najważniejsze pytanie „kto 
jest u was zampolitem” (zastępcą d-cy ds. politycznych). Grupa, korzystając 
z chwilowej nieobecności por. Skrzyńskiego - był w WC, podała go do tej 
„zaszczytnej” funkcji. Koledzy uważali to za świetny dowcip, gdyż jako jedyny 
w tym gronie był ... bezpartyjny. W tej sytuacji do jego dodatkowych 
obowiązków zaczęło należeć zbieranie składek partyjnych i reprezentowanie 
polskiej grupy na wszystkich „akademiach ku czci”. Kilka miesięcy później żart 
omal nie doprowadził do poważnych konsekwencji. Po pięciu miesiącach 
szkolenia por. Skrzyński został wezwany do zastępcy komendanta szkoły. „Idąc 
na dywanik do jednogwiazdkowego admirała, w duchu dokonywałem rachunku 
sumienia za nas wszystkich - wspomina - czy chodziło o grę w brydża, głośne 
zabawy, alkohol, a może problemem były kontakty z płcią piękną?” Po wejściu 
do gabinetu admirała, Skrzyński został poproszony o zajęcie miejsca siedzącego 
i obdarzony wnikliwym spojrzeniem, pod którym zaczął się pocić. W końcu 
padło pytanie: „czemu nie płacicie składek partyjnych, przecież to tylko jeden 
rubel miesięcznie?” Pytanie było tak nieoczekiwane, że młody oficer bezmyślnie 
i z westchnieniem ulgi odparował:„bo nie jestem członkiem partii”. Dopiero po 
chwili zrozumiał co zrobił. Niedowierzanie, a potem gniew odmalowały się na 
admiralskim obliczu. Porucznik zrozumiał, że musi się ratować i ma na to 
sekundy - „bardzo się staram i jestem w okresie kandydackim, ale u nas bardzo 
trudno zostać członkiem partii - nie tak, jak u was towarzyszu” - powiedział. 
Początkowo admirał nie mógł uwierzyć, a następnie wyraził współczucie. Od 
tego momentu por. Skrzyński był objęty dodatkową opieką, aby po powrocie do 
Polski mógł zostać członkiem wymarzonej PZPR. Do partii tej (ani żadnej 
innej) nigdy nie wstąpił.

Szkolenie w Baku

Początkiem szkolenia była nauka języka rosyjskiego i opanowanie go 
w stopniu niezbędnym do bezpiecznego udziału w zajęciach praktycznych. Przez 
pierwszy miesiąc - cztery godziny dziennie - szlifowano znajomość rosyjskiego, 
a w pozostałym czasie uczono się teorii nurkowania. Przez cały okres kursu - 
trzy razy w tygodniu - z kursantami prowadzono obowiązkowe „informowanie 
polityczne”. Szkolenie programowe obejmowało sześć przedmiotów:

- wiedzę ratowniczą,
- teorię okrętu,
- wiedzę nurkową (w tym fizjopatologię),
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- prace podwodne,
- teorię wydobycia zatopionego okrętu,
- zajęcia praktyczne.
Wykładowcami byli ludzie z wieloletnią praktyką, często weterani II wojny 

światowej i nie tylko. We wspomnieniach kmdr rez. Skrzyńskiego zachowała 
się postać komandora Jefimija Niemirowa - wykładowcy wiedzy ratowniczej, 
który (jako student) brał udział w wojnie rosyjsko-fińskiej w 1939 r. Przez dwa 
dni leżał w śniegu pod ostrzałem fińskich strzelców wyborowych, co skończyło 
się odmrożeniem i brakiem władzy w lewej ręce.

Słuchaczy zakwaterowano w jednym z dwóch internatów „międzynarodowych”. 
W jednym byli kursanci z bloku krajów socjalistycznych (Kuba, Wietnam 
i NRD), a w drugim - „bratni towarzysze” z państw arabskich. W krótkim 
czasie grupa Polaków stała się rozpoznawalna w całej szkole. Wspólny brydż, 
korepetycje z fizyki prowadzone dla Arabów oraz docenianie walorów płci 
pięknej szybko zjednały im przychylność. Duże znaczenie miało też odkrycie 
faktu, iż do celów reprezentacyjnych w polskim konsulacie w Moskwie mogli 
zakupić przetwory z naszych zbóż6. Wydelegowany ochotnik przywiózł 
100 opakowań, które zostały umiejętnie zagospodarowane.

Zajęcia zaczynały się o godzinie 9 rano. Obrotni Polacy do tego czasu 
mieli za sobą pływalnię i grę w tenisa, co traktowano jako zaprawę poranną, 
którą mieli realizować we własnym zakresie. Na terenie uczelni znajdowały się 
baseny (w tym jeden o głębokości 10 m), laboratoria, sale wykładowe i cała 
infrastruktura potrzebna do prowadzenia zajęć. Sprzęt używany do nauki był 
mocno wyeksploatowany, ale sprawny technicznie. Szkolono od podstaw przy 
pomocy prostych, ale skutecznych metod. Dwa razy w tygodniu były zajęcia 
praktyczne. Automaty oddechowe codziennie odbierano z magazynu w częściach 
i skręcano przed nurkowaniem. Nic chyba skuteczniej nie mogło nauczyć ich 
budowy. Oprócz zdobywania wiedzy, kursanci musieli się przyzwyczajać do 
nieco innej kultury i zwyczajów panujących w armii rosyjskiej.

Po okresie szkolenia basenowego nadszedł czas na nurkowanie w morzu. 
Realizowano je z pokładu dwóch jednostek. Do głębokości 20 m korzystano 
z kutra nurkowego, a w zakresie głębokości 20-40 m nurkowanie realizowano 
z pokładu holownika wyposażonego w komorę dekompresyjną. Obie jednostki 
wchodziły w skład Służby Nurkowo-Ratowniczej Flotylli Kaspijskiej. Nurkowano 
na opuszczonych wieżach wiertniczych, przy bardzo złej widoczności. Głównie 
korzystano z przewodowego sprzętu klasycznego UWS-507. Do grupy Polaków 
przydzielono trzech oficerów niemieckich z NRD. Byli to kmdr Diter 
Tancmayer (oficer służby ratowniczej - nie nurkował) i dwóch oficerów 
nurków: Bauer i Szpicer. W ramach zajęć praktycznych rozwinęła się między

6 3,62 rubla za 0,5 1.
7 W Polskiej Marynarce Wojennej korzystano z niego aż do 2002 r.
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narodowa rywalizacja, która omal nie doprowadziła do tragedii, a jej katalizatorem 
było ... wiadro krewetek.

Polscy kursanci bardzo dobrze żyli z kadrą rosyjską, w tym ze swoim 
instruktorem bosm. Polakowem. W czasie jednego z nurkowań przyniósł on 
Polakom całe wiadro świeżych krewetek. Nieformalne stosunki nie podobały 
się nurkom niemieckim. W ramach „zemsty”, a być może zazdrości, krewetki 
zostały zjedzone przez Szpicera, który wkrótce miał nurkować. Tego dnia 
realizowano zajęcia z pontonami sztywnymi o wyporności 40 ton. Należało 
zanurkować, dołączyć do nich stropy i węże oraz przygotować do wydobycia. 
Była to ciężka praca fizyczna. Potwornie objedzony Szpicer starał się wykonać 
zadanie jak najszybciej, aby pokonać czas „wyżyłowany” przez Polaków. 
Skutek był prosty - zadyszka, a wraz z nią zatrucie dwutlenkiem węgla. Po 
wynurzeniu nurka dopadły torsje i zawroty głowy. Natychmiast przerwano 
zajęcia i rozpoczęto akcję ratunkową. Nurka trzeba było błyskawicznie rozebrać 
z ważącego prawie 100 kg wyposażenia i karetką przetransportować do szpitala. 
Tego dnia i następnego zajęcia odwołano. Komisyjnie wyjaśniano przyczyny 
wypadku. W końcu sprawa z wiadrem krewetek została wykryta i aby zażegnać 
„międzynarodowy skandal” dyscyplinarnie ukarano wyłącznie bosm. Polakowa.

Szkolenie nurkowe było tylko jednym z elementów. Oprócz tego bardzo 
dużo miejsca poświęcano problematyce ratowniczej. Oficerowie uczyli się 
teorii, w oparciu o świetnie przygotowane podręczniki. Pan Skrzyński do dziś 
posiada komplet wszystkich publikacji wraz z zeszytami pełnymi notatek. 
Poziom merytoryczny materiałów szkoleniowych jest bardzo wysoki i zawstydza 
wielu obecnych autorów podręczników nurkowych. Dodatkowo wszystkie 
zagadnienia zostały fachowo zilustrowane, a materiały są wzajemnie spójne 
i uzupełniają się. Zajęcia były bezpośrednim odzwierciedleniem wiedzy książkowej, 
opartej na wieloletnim doświadczeniu. „Zajęcia toczyły się książkowo”- 
wspomina po latach kursant. Oprócz problemów typowo ratowniczych, takich 
jak obsługa 40 i 80 tonowych sztywnych pontonów wydobywczych, istotna 
część zajęć odbywała się na brzegu. Wszystkich przeszkolono na kursie 
przeciwpożarowym, uczono spawania i prac linowych oraz wielu innych czynności 
niezbędnych ratownikom. Dodatkową atrakcją były ćwiczenia praktyczne 
w podnoszeniu z wody rozbitków przy pomocy helikoptera Mi-8.

Tak minęło 9 miesięcy szkolenia w Baku. W tym czasie żonom oficerów 
raz pozwolono na przyjazd do ZSRR. Było to w okresie świąt Bożego 
Narodzenia. Po krótkiej wizycie kobiety odwieziono, w szalejącej śnieżycy, do 
czekającego na nie samolotu. Kolejny raz zobaczyły mężów dopiero w Polsce. 
Oczywiście w czasie wolnym i na zorganizowanych wycieczkach zwiedzano 
zabytki, pobliskie republiki (Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, Turkmenistan 
i Uzbekistan) i starano się uprzyjemniać sobie szkolenie. Na wszystko 
potrzebne były środki finansowe. Polacy dość szybko odkryli, że nurkom 
rosyjskim przysługuje dodatek nurkowy w wysokości 1 rubla dziennie, 
a nurkom głębokim 2,5 rubla dziennie. Starano się o jego uzyskanie prawie 
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od początku trwania kursu. Dowództwo w kraju uważało przyznanie żołnierzom 
tego dodatku za niezasadne. Ponieważ monity nie ustawały całą sprawę 
postanowiono rozstrzygnąć, przez wizję, na miejscu. Do Baku został skierowany 
polski Attache wojskowy przy ambasadzie w Moskwie, gen. Jagas. Ponieważ 
kursantom zależało na pokazaniu generałowi jak ciężka jest dola nurka, 
do pokazu wybrano por. Skrzyńskiego. Był on, jak sam wspomina, najsłabszy 
fizycznie i po nurkowaniach zawsze obficie spocony. W dniu pokazu miano 
zaprezentować szanownemu gościowi nurkowanie i wykonywanie prac podwodnych 
na głębokości 30 m. Przygotowywanie nurka, pod czujnym generalskim okiem, 
odbyło się sprawnie i z dużą ilością głośno wykonywanych komend. W całym 
tym „wzorowym” pokazie zapomniano przymocować por. Skrzyńskiego do liny 
krocznej. Nurek zanurzył się i wykonał zadanie, ale wynurzenie odbyło się 
w sposób daleki od ideału. Nieprzymocowany do liny nurek zaczął się wynurzać 
w sposób niekontrolowany. Skafander napełnił się powietrzem, hełm odsunął 
się od ramion uniemożliwiając obsługę umieszczonego w nim zaworu 
a jednopalczaste rękawice zsunęły się z rąk i napełnione powietrzem 
uniemożliwiały ruch. Nurek zdążył krzyknąć - „lecę!” - i został wyrzucony 
na powierzchnię. Na szczęście wydychał powietrze i nie doszło do urazu 
ciśnieniowego płuc. Wytrzymał również skafander, tylko wokół nurka leżącego 
na powierzchni „gotowała” się woda, gdyż nadmiar powietrza uchodził przez 
zawory. W końcu udało się dociągnąć go do trapu i wszedł na pokład. 
Po zdjęciu hełmu z ledwością stał na nogach. Wstrząśnięty pokazem gen. Jagas 
napisał do kraju meldunek, w którym zarekomendował wypłacanie nurkom 
dodatku przez cały okres trwania kursu.

Sewastopol

Nurkowanie w sprzęcie GKS-3M
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W końcu nadszedł czas przenosin do Sewastopola. Ostatnie trzy miesiące 
szkolenia zostały poświęcone na kurs nurkowania głębokowodnego w hełmach 
GKS-3M. Teoretycznie kursanci poznawali ten sprzęt od kilku miesięcy, teraz 
mieli go sprawdzić pod wodą. Do zabezpieczenia zajęć wyznaczono okręt 
„Zengezur” z dowódcą grupy ratowniczej kpt. Zamulą i lekarzem Jacenką. Obaj 
byli Ukraińcami. Na czas kursu nurków dobrano w pary, z marynarzami 
rosyjskimi posiadającymi uprawnienia nurkowe i występującymi w roli 
instruktorów. Używali oni krótkich żołnierskich komend, często spoza słownika 
języka rosyjskiego. Sam okręt ratowniczy był jednostką o bardzo ciekawej 
konstrukcji. W jej wyposażeniu znajdował się dzwon ratowniczy SK-59, służący 
do ewakuowania załogi z zatopionego okrętu podwodnego - umieszczony na 
burcie okrętu. W ramach kursu uczono się jego obsługi i wykorzystania 
w akcji ratowniczej. Okręt był również wyposażony w drugi dzwon - nurkowy, 
umieszczony w unikatowy sposób, przechowywany na pokładzie w pozycji 
poziomej. Do nurkowania wychylano go za rufą jednostki. Prawdziwym 
wyzwaniem był powrót. Nurkowie częściowo rozbierali się w dzwonie i składali 
meldunek o gotowości. Padała komenda - „trzymać sprzęt!” - i dzwon zmieniał 
pozycję z pionowej na poziomą, by po specjalnych szynach (umieszczonych 
w pokładzie) dołączyć do komory dekompresyjnej. Tam następował transfer 
nurków pod ciśnieniem i dalsza dekompresja. Wszystko to, oglądane dziś na 
czarno-białych fotografiach, robi duże wrażenie i daje obraz trudności, z jakimi 
borykali się kursanci.

Dzwon nurkowy na okręcie „Zengezur”. Był on przechowywany na pokładzie 
w pozycji poziomej, a do nurkowania wychylano go za rufę jednostki
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Ćwiczenia z dzwonem ratowniczym SK-59

Na okrętach panowały inne zwyczaje, do których trzeba było przywyknąć. 
Dobrym przykładem jest spożywanie posiłków. Pierwszego dnia, w ramach 
śniadania, kursanci zobaczyli na stole czajnik „czaju”, chleb i masło. Czekali 
cierpliwie na przyniesienie reszty posiłku, gdy po kilkunastu minutach padła 
komenda - „wychodzić!” W ten sposób poznali zwyczaj picia herbaty, który 
rano zastępował śniadanie. O 12. był normalny obiad, o 16. kolacja, a o 20. znów 
„czaj”. Nurkom należała się dodatkowa porcja kalorii, którą był dodatkowy 
kawałek mięsa podawany do obiadu.

Miłym zaskoczeniem była krystalicznie czysta woda Zatoki Strzeleckiej 
i widoczność pozwalająca obserwować nurkowanie odbywające się kilkadziesiąt 
metrów pod powierzchnią. Wiele nurkowań odbywano na małych i średnich 
głębokościach. Zadania obejmowały głównie udzielanie pomocy zatopionemu 
okrętowi podwodnemu. W tym celu nurkowie uczyli się podłączać do trenażera 
węże wysokiego ciśnienia i węże do wentylacji. Nurkowanie głębokie było 
zwieńczeniem całego procesu szkolenia. Składało się z nurkowań adaptacyjnych 
z użyciem powietrza - na głębokościach 10, 15, 20 i 40 m. Następnie nurkowie 
odbywali trzy nurkowania głębokie - 60, 80 i 100 m. z wykorzystaniem 
trimiksu8. Przygotowanie sztucznej mieszaniny oddechowej odbywało się w sposób 
jakiego por. Skrzyński nie widział już nigdy później, mimo że wiele lat kierował 
zakładem, w którym je wytwarzano. Do jednej dużej pustej butli podłączono 
butle z helem i powietrzem o tej samej objętości i ciśnieniu, a następnie 
odkręcono zawory. Po wykonaniu tej czynności wyraźnie zadowolony z siebie 
marynarz rosyjski oznajmił - „na jutro będzie gotowe” - i odszedł, pozostawiając 
oniemiałą grupę kursantów. Kurs głęboki odbył się bezpiecznie - z zaliczeniem 

8 Trimiks - mieszanina tlenu, azotu i helu używana do nurkowań głębokich. Zmniejszenie 
zawartości tlenu i azotu w stosunku do powietrza zapobiega zatruciu tlenem i narkozie azotowej.
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(do dziś wzbudzającej szacunek) głębokości 100 m i wszyscy zostali dopuszczeni 
do egzaminów końcowych.

Oczywiście taką okazję należało uczcić. Zrobiono to tak „godnie”, że 
niemieccy kursanci odmówili wyjścia z internatu w dniu następnym i dopiero 
po dwóch dniach byli w stanie stanąć przed komisją. Polacy oskarżeni o ich 
spicie do nieprzytomności, wyrazili głośne oburzenie i w komplecie podeszli 
do egzaminów. W czasie sesji pewną nerwowość wywołał por. Skrzyński, który 
na polecenie przystąpienia do egzaminu z fizjopatologii przypomniał 
prowadzącemu, że wygrał z nim zakład o partię w tenisa stołowego i powinien 
być zwolniony - „bo słowo rosyjskiego oficera droższe od pieniędzy”. 
Egzamin szybko zamieniono w rozmowę i zakończono. Na początku 
września 1972 r. wszyscy oficerowie wrócili do Polski.

Podsumowanie

Po powrocie do Polski por. Skrzyński wraz z kmdr. ppor. Kucharskim 
brał udział w projektowaniu i uruchomieniu węzła nurka na okrętach proj. 570 
„Piast” i „Lech”. Następnie objął stanowisko zdo do spraw ratowniczo- 
-nurkowych na ORP „Piast”. Jak już wcześniej wspominałem był związany 
z nurkowaniem do końca swojej służby w wojsku i w tej dziedzinie nadal jest 
aktywny zawodowo - jako kierownik nurkowań komercyjnych. Wszyscy 
oficerowie, którzy przeszli szkolenie w ZSRR rozwijali nurkowanie wojskowe 
w Polsce i zasługują na naszą pamięć, jako prekursorzy. Warto zwrócić uwagę, 
że na najpoważniejsze wówczas kursy w pierwszej kolejności zostali skierowani 
oficerowie Oddziału Ratowniczego i Dywizjonu Okrętów Ratowniczych. Ich 
wysokie kwalifikacje pozwalały sprawnie dowodzić i zarządzać nurkami.

Próby węzła nurka na ORP Piast

211



kmdr por. SG w st. spocz. dr Grzegorz GORYŃSKI

PUŁKOWNIK JÓZEF SZLEGIER- 
SZEF WYDZIAŁU WOJSKOWEJ SŁUŻBY 

WEWNĘTRZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W GDYNI OKSYWIU (1966-1971)

Wojskowa Służba Wewnętrzna zlikwidowana została w 1990 r. 
w następstwie zmian społeczno-politycznych w Polsce po 4 czerwca 

1989 r. Najpierw, na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej z 18 kwietnia 
1990 r., rozformowano Szefostwo WSW MON. Natomiast Zarząd WSW Jednostek 
Wojskowych MSW minister spraw wewnętrznych Krzysztof Kozłowski zlikwidował 
13 sierpnia tego samego roku. Mimo, że od tego pamiętnego wydarzenia minęło 
już 25 lat, to o funkcjonowaniu tej powszechnie znienawidzonej formacji ciągle 
niewiele wiemy. Jeszcze mniej możemy powiedzieć o ludziach w niej 
służących. W jaki sposób trafili do tej służby. Jakie motywy skłoniły ich, że 
w niej pracowali, często z całkowitym poświęceniem. Dlaczego posłusznie 
realizowali stawiane im nawet nieetyczne i bezprawne zadania. Odpowiedzi na 
te i inne pytania mogą przynieść badania kadry kierowniczej WSW. Poniżej 
ukazano jednego z ludzi, który tak skrupulatnie budował i kształtował ten 
system działań, a później jako szef Wydziału najpierw w MSW, następnie 
w Marynarce Wojennej twardo stał na jego straży.
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Józef Szlegier - syn Jana i Barbary (z d. Syrowieckiej) - na świat 
przyszedł 11 listopada 1920 r. w Prusach koło Lwowa wtedy, kiedy odrodzone 
Wojsko Polskie toczyło z Armią Czerwoną boje o kształt polskiej granicy 
wschodniej. Jak odnotowano w jego teczce akt personalnych, urodził się na 
terenie ZSSR. Jego rodzice nie byli majętni. Nie mieli też wykształcenia 
zawodowego. Ojciec, aby utrzymać rodzinę, pracował we Lwowie jako 
robotnik, a kiedy nie miał zatrudnienia, razem z małżonką pracowali w majątku. 
Ostatnie lata przed wojną pracował w aptece na terenie Lwowa. Po agresji 
ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. i ustanowieniu władzy radzieckiej Jan 
Szlegier i jego rodzina nie zostali, jak wiele polskich rodzin zamieszkujących 
tamte tereny, deportowani na „nieludzką ziemię”, tylko z rozparcelowanego 
majątku otrzymali kilka hektarów ziemi, z której się utrzymywali. W czasie 
niemieckiej okupacji rodzice Józefa Szlegiera pracowali w majątku1.

Edukację młody Józef rozpoczął w 1927 r. w Szkole Powszechnej, która 
znajdowała się w miejscu jego narodzin. Po jej zakończeniu, w 1934 r. 
najprawdopodobniej uczył się jeszcze we lwowskim gimnazjum, ale naukę tę 
przerwał i pracował dorywczo1 2.

W wieku zaledwie dziewiętnastu lat Józef Szlegier zawarł 26 listopada 
1939 r. związek małżeński z Magdaleną Stopińską3.

Po ślubie zamieszkali oni razem z rodzicami Józefa i pracowali na ziemi 
przekazanej im od „władzy radzieckiej”. Nie było to zbyt długo, gdyż 
w kwietniu 1941 r. został on wcielony do czynnej służby wojskowej w Armii 
Czerwonej, którą pełnił w Armawir. woj. Rostow. Po wybuchu wojny niemiecko- 
-rosyjskiej 22 czerwca 1941 r., jego jednostka skierowana została na front 
w okolicach Smoleńska. Tam podczas obrony Jelni 26 lipca 1941 r. został ranny 
w głowę, szyję i lewą rękę. W szpitalu, w rejonie Wiaźmy, przebywał ok. trzech 
tygodni. Po względnym powrocie do zdrowia skierowano go do 208 pułku 
zapasowego, który formowano w miejscowości Władimir, woj. Iwanowsk. 
W tym pułku nie był długo, gdyż w styczniu 1942 r. wraz z kilkoma innymi 
Polakami z Zachodniej Ukrainy skierowany został do „stroitielnego batalionu”. 
W nim pełnił służbę do lipca 1943 r. w różnych miejscowościach, m.in. 
„Kurhanskaja Oblast”, stacja „Kosobrodsk-Pierwomansk”. Z niego odkomenderowany 
został do formującego się na terenie ZSRR Wojska Polskiego - do 1. Brygady 

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej AIPN), sygn. Bu 2174/8367, 
Życiorys Józefa Szlegiera z 8 IV 1962 r., k. 110.

2 Taką informację podał w życiorysie. Ibidem.
3 Magdalena Stopińską córka Jana i Zuzanny urodziła się 22 II 1922 r. w miejscowości Kamienopol. 

Ojciec jej urodził się w 1880 r. i pracował jako robotnik rolny. Zmarł w 1927 r. Jej matka 
urodziła się 1888 r. nie posiadała wykształcenia zawodowego. Po wojnie Magdalena wstąpiła 
do PZPR w 1949 r. W latach 1952/1953 ukończyła roczną szkołę partyjną i do 1956 r. 
pracowała w Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej przy KW PZPR w Koszalinie. 
Po przeniesieniu Józefa Szlegiera do Gdańska, zatrudniona została w Komendzie Wojewódzkiej MO. 
Szlegierowie mieli dwóch synów: Wiesława (rocznik 1948) i Ryszarda (1951), który był także 
pracownikiem służb specjalnych PRL. Ibidem.
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Artylerii im. Józefa Bema. Skończył w niej sześciotygodniowy kurs 
radiotelegrafistów i jako radiotelegrafista pełnił służbę w baterii sztabowej tejże 
brygady. W połowie kwietnia, a nie jak podał na początku roku 1944 r., 
skierowany został do Centrum Wyszkolenia Oficerów w Riazaniu. Tam 
w Pierwszej Szkole Podchorążych Artylerii Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 
zdobywał wiedzę i umiejętności oficerskie z zakresu artylerii. Szkolenie 
zakończył w połowie października tego roku, otrzymując stopień podporucznika. 
Najwyższe oceny uzyskał z: regulaminów, musztry pieszej, WF, łączności, 
wyszkolenia strzeleckiego i gazoznawstwa. Bardzo dobrze oceniony został 
także z: prezencji, zachowania i pilności. Wychowanie polityczne, taktykę 
artylerii, topografię artyleryjską, działoczyny, wyszkolenie saperskie oraz opis 
sprzętu artyleryjskiego zaliczył na ocenę dobry, a z instrukcji strzelań otrzymał 
notę dostatecznie. Uzyskane wyniki pozwoliły mu na zajęcie 43 miejsca na 
95 podchorążych. Była to pierwsza promocja oficerów artylerii4. Na uwagę 
i odnotowanie zasługuje także drobny fakt podany w Świadectwie Szkoły 
Podchorążych Artylerii. Podano w nim nazwisko Schlegier5. Czyżby w późniejszym 
okresie zmienił on (na polską) pisownię własnego nazwiska?

Do jednostek frontowych ppor. Szlegier już nie trafił, gdyż wyznaczono 
go na dowódcę plutonu podchorążych w pierwszej Szkole Oficerskiej Artylerii 
w Chełmie Lubelskim6.

Na stanowisku tym był prawie rok, do 10 września 1945 r., a następnie 
przeniesiony został do organizującej się w Olsztynie Oficerskiej Szkoły Artylerii 
nr 2, na stanowisko dowódcy baterii podchorążych. W tej szkole był zaledwie 
pięć miesięcy, gdyż dokonano połączenia dwóch szkół oficerskich artylerii 
w jedną - Oficerską Szkołę Artylerii (OSA) w Toruniu, w której wyznaczono 
go na takie samo, co poprzednio stanowisko7.

Dowódcą baterii podchorążych OSA w Toruniu Józef Szlegier był prawie 
dwa lata, od 6 lutego 1946 do 31 grudnia 1948 r.8.

Przełożeni oceniali jego pracę pozytywnie. W opinii wystawionej 31 stycznia 
1946 r. mjr. Juchniewicz - dowódca 2. Dywizjonu 1. Oficerskiej Szkoły Artylerii 
stwierdził, że por. Józef Szlegier - dowódca 6. baterii, to „Inteligencja duża, 
dyscyplina b. dobra, lojalność służbowa - b. dobra, wyszkolenie - jako 
artylerzysta dobry, stan moralny bardzo dobry, zachowanie się w służbie i poza 
służbą wzorowe, prezencja b. dobra. Uświadomiony i nastawiony w duchu 
demokratycznym. Bardzo dobry oficer, przedstawiony do odznaczenia Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Nadaje się na dowódcę baterii szkolnej”9.

4 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Świadectwo Pierwszej Szkoły Podchorążych Artylerii Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR z 15 X 1944 r.

5 Ibidem.
6 Ibidem, Życiorys Józefa Szlegiera z 8 IV 1962 r., k. 110-111.
7 Ibidem.
8 Ibidem, Zeszyt ewidencyjny, k. 11.
9 Ibidem, Charakterystyka (opinia) służbowa na por. Józefa Szlegiera z 31 I 1946 r., k. 63.
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Opinię tę zaakceptował Komendant OSA gen. bryg. Władimir Kierp.
Po roku służby ocena pracy kpt. Szlegiera była bardziej wnikliwa. Jego 

przełożony - dowódca 1. dywizjonu mjr L. Gibel odnotował, że to „zdolny 
i opanowany oficer. Charakter stały i wyrobiony. W zakresie wiadomości 
ogólno-wojskowych jest dobrze przygotowany. Posiadane wiadomości umie 
zastosować praktycznie. Chętnie pracuje nad pogłębianiem swej wiedzy wojskowej. 
W sprawach liniowych i gospodarczych wykazuje za słabą inicjatywę, 
co wymaga stałej kontroli w tym resorcie ze strony przełożonych. Jednak jako 
wykonawca jest staranny i obowiązkowy. Zdyscyplinowany i lojalny. Umiejętnie 
wymagający w odniesieniu do podwładnych. Odznacza się kulturalnym 
zachowaniem w służbie i w życiu prywatnym. Ma dobrą prezencję i postawę 
oficera. Fizycznie dobrze rozwinięty i wytrwały na trudy. Jest dobrym Polakiem 
i szczerym demokratą. Politycznie dobrze wyrobiony. Odporny na wpływy 
postronne. Jako oficer i obywatel przedstawia sobą wartościową jednostkę 
w korpusie oficerów artylerii”10 11.

Komendant OSA gen. bryg. Jewgienij Laszko zgodził się z tą opinią.
Kolejna opinia była także pozytywna. Przełożony dowódcy baterii 

szkolnej mjr Gibel wskazał, że kpt. Szlegier bardzo dobrze opanował należące 
do jego obowiązków wiadomości fachowe z zakresu artylerii i był bardzo 
dobrym strzelcem. Wiadomości taktyczne, ogólno wojsko we, a także regulaminy 
obowiązujące w tym rodzaju wojsk opanował dobrze, a zdobytą wiedzę umiał 
zastosować w praktyce. Był oficerem oczytanym, posiadającym duży zasób 
wiedzy ogólnej. Chętnie poszerzał własny zasób wiadomości fachowych 
i ogólnokształcących. W dowodzeniu obowiązkowy i konsekwentny. Potrafił 
panować nad sobą. W każdej pracy wykazywał dużo staranności oraz inicjatywy. 
Bardzo dbał o powierzoną broń i sprzęt. Wzorowo zdyscyplinowany i kulturalny. 
Taktowny wobec przełożonych i starszych. Koleżeński. Umiejętnie wymagający od 
podwładnych. Posiadał duży autorytet i był łubiany przez przełożonych. 
Wytrwały na trudy życia wojskowego. Sprawny fizycznie. „Politycznie wyrobiony 
i pewny. Świadomy zwolennik ustroju demokratycznego i Polski Ludowej” - 

podsumował mjr Gibel11.
W tym miejscu należy dodać jeszcze kilka faktów i wyjaśnień. 

Niewypowiedziana agresja ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. i zajęcie ziem 
polskich na wschód od linii rzek: Pisy, Narwi, Wisły i Sanu spowodowały 
faktyczny rozbiór państwa polskiego między Niemcy i ZSRR oraz jego 
bezprawne włączenie w granice tych dwu agresorów. Polacy zamieszkujący te 
tereny znaleźli się pod okupacją i poddani zastali różnym formom represji. 
Związek Radziecki (władza radziecka) zastosowała wobec naszych rodaków 
sprawdzone przez siebie metody wyniszczania ludności - deportacje na „nieludzką 
ziemię” całych rodzin, które mogły stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla Kraju 

10 Ibidem, Charakterystyka służbowa na kpt. Szlegier Józefa z 30 XII 1946 r., k. 62.
11 Ibidem, Charakterystyka służbowa z 19 VIII 1947 r., k. 60-61.
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Rad oraz rozstrzeliwanie, jak to miało miejsce w przypadku wziętych do 
niewoli oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży 
Granicznej, Policji, urzędników państwowych oraz polskiej inteligencji. Część 
polskich rodzin oszczędzono, dając im własne obywatelstwo i możliwość 
przeżycia. Taką szansę uzyskali zapewne Szlegierowie. Wskazują na to możliwość 
uprawy ziemi z podzielonego, polskiego majątku, a także wcielenie Józefa do 
służby wojskowej w szeregach Armii Czerwonej. Władza Radziecka nie 
przyjmowała bowiem do swojej armii cudzoziemców, tylko osoby posiadające 
obywatelstwo ZSRR.

W Armii Czerwonej Józef Szlegier nie zrobił przysłowiowej kariery. 
Dopiero w organizowanym w ZSRR Wojsku Polskim dano mu taką możliwość 
i szybko awansował. W październiku 1944 r. otrzymał stopień podporucznika. 
Pół roku później (18 maja 1945 r. stopień porucznika, a za kolejny rok (7 maja 
1946 r.) kapitana. Nadano mu również dwukrotnie (liii października 1946 r.) 
Srebrny Krzyż Zasługi. Dodać trzeba, że jako jeden z pierwszych (w OSA) 
w kwietniu 1946 r. przyjęty został w szeregi Polskiej Partii Robotniczej i po 
linii partyjnej organizował pracę z podchorążymi baterii, bowiem jego zastępca 
do spraw polityczno-wychowawczych nie był w PPR12. O jednym Józef Szlegier 
nie wspomniał lub zataił w spisanym przez siebie życiorysie. Otóż w czasie 
służby w Oficerskiej Szkole Artylerii został pozyskany do pracy w charakterze 
tajnego współpracownika Informacji Wojskowej o kryptonimie „R”13.

Służba w organach Informacji Wojska Polskiego

Decyzję o przejściu do służby w Informacji Wojskowej (IW) kpt. Szlegier 
podjął zapewne w 1947 r. i poczynił w tym kierunku odpowiednie starania. 
22 grudnia szef Głównego Zarządu Informacji WP płk Kuhl zatwierdził wniosek 
kpt. Godlewskiego o przyjęcie do pracy w organach Informacji WP kpt. Szlegiera. 
Zapewne musiał się czymś wykazać, aby zyskać uznanie swoich zwierzchników 
w Informacji. Wnioskujący stwierdził w nim, że kandydat odpowiada politycznemu 
obliczu i ogólnym wymaganiom pracownika organów Informacji. Specjalne 
postępowanie wobec niego zostało zakończone i nie przyniosło (nie dało) 
materiałów kompromitujących, a on sam był przez dowództwo charakteryzowany 
pozytywnie. Do służby w Informacji rekomendował go kierownik sekcji 
Informacji OSA kpt. Frydrych. Na tej podstawie kpt. Godlewski (starszy oficer 
Informacji sekcji I Wydziału Personalnego GZI WP) wnioskował do szefa GZI 
WP o przyjęcie kpt. Józefa Szlegiera do pracy w organach informacji 
i skierowanie go na kurs do Szkoły Oficerów Informacji WP14.

12 Ibidem, Życiorys Józefa Szlegiera z 8 IV 1962 r„ k. 112.
13 Ibidem, Informacja służbowa dot. szefa Wydz. Informacji Wojskowej 12 Oddziału OP kpt. 

Józefa Szlegiera z 21 III 1949 r„ k. 53-54.
14 Ibidem, Wniosek o przyjęcie do pracy w Organach Informacji WP zatwierdzony 22 XU 1947 r„ k. 59.
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Na ewidencji OSA pozostał jednak do końca 1947 r., chociaż jego 
faktyczne przejście do Informacji nastąpiło nieco wcześniej. Świadczy o tym 
chociażby dokument pod nazwą „Charakterystyka kursanta” podpisany 20 grudnia 
1947 r. przez pełniącego obowiązki szefa Szkoły Oficerów Informacji WP 
ppłk. Karaluna. Z jej treści wynika, że kpt. Szlegier praktykę odbywał w Oddziale 
Informacji OW 2, w którym z pracą agenturalno-operacyjną zapoznał się 
dostatecznie, a z ewidencją operacyjną pobieżnie. Ppłk Karalun podał ponadto, 
że w czasie dziesięciodniowego kursu oficerów informacji okazał się on 
„oficerem umysłowo rozwiniętym”15. Był poważny i zrównoważony, a naukę 
traktował na serio. Wykładane przedmioty opanował. „Politycznie - co podkreślił 
szef szkoły - dobrze wyrobiony” i do pracy operacyjnej nadawał się16 17 18.

Według informacji podanych z przebiegu służby wynika, że kpt. Szlegier 
„ewidencyjnie” do służby w GZI WP przeszedł od początku 1948 r. na stanowisko 
starszego oficera Oddziału Informacji Okręgu Wojskowego nr 2. Według jego 
przełożonych na tym stanowisku był już od grudnia 1947 r. Jego nadzorowi 
(„obsłudze”) podlegały następujące jednostki wojskowe: okręgowy batalion 
łączności, okręgowa kompania samochodowa, okręgowy sąd wojskowy, 
okręgowa prokuratura oraz okręgowy ambulans weterynaryjny. 1 marca 1948 r. 
został on zatwierdzony na tym stanowisku. „Pracę agenturowo-operacyjną jak 
i z uformianiein'1 dokumentacji częściowo opanował w zupełności. Z agenturą 
pracuje na dostatecznym poziomie od której otrzymuje dostateczną ilość 
agenturalnych materiałów”iS.

Po dziesięciodniowym kursie oficerów informacji, co podkreślił opiniujący 
go kpt. Kmieć - kierownik I sekcji Okręgowego Zarządu Informacji OW nr II, 
kpt. Szlegier częściowo opanował teoretyczne metody pracy organów Informacji, 
co dało mu praktycznie większe możliwości i rezultaty w pracy agenturalno- 
-operacyjnej. Podporządkował się według niego zasadom konspiracji, a jego 
zachowanie w służbie, jak i poza nią było bez zarzutu. Politycznie Szlegier był 
„rozwinięty na dostatecznym poziomie. Posiada autorytet wśród kolegów 
i przełożonych, jak i Dowództwa obsługiwanych przez niego jednostek. Do pracy 
w Organach Informacji ma chęć i zamiłowanie. Jest oficerem inteligentnym, 
stanowczym i zdyscyplinowanym. Moralnie prowadzi się bez zastrzeżeń” - 
podsumował kpt. Kmieć19.

W drugim kwartale 1948 r. szef Głównego Zarządu Informacji delegował 
kpt. Szlegiera do „pracy” w brygadach „Służba Polsce”20.

Służba jego na stanowisku starszego oficera Oddziału Informacji OW II 
nie trwała długo, gdyż w lipcu 1948 r. powołany został na stanowisko szefa 

15 Ibidem, Charakterystyka kursanta z 20 XII 1947 r., k. 58.
16 Ibidem.
17 Oryginalna pisownia.
18 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Charakterystyka służbowa z 15 IV 1948 r., k. 57.
19 Ibidem.
20 Ibidem, Charakterystyka służbowa z 30 VI 1948 r., k. 56.
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wydziału Informacji 12. Brygady Ochrony Pogranicza w Szczecinie. W tym 
roku wstąpił w szeregi PZPR.

Jak podkreślili opiniujący go zwierzchnicy, w drugiej połowie 1948 r. 
z nałożonych na niego obowiązków szefa wywiązywał się, a do pracy „odnosił 
się poważnie i z zamiłowaniem”21. Pracę agenturalną starał się pogłębiać. 
Podległym pracownikom okazywał wiele pomocy. W dokumencie tym zawarta 
została ciekawa informacja dotycząca jego rodziny, która wynikła podczas 
specjalnej kontroli realizowanej przez funkcjonariuszy PUBP w Oleśnicy i Brzegu, 
gdzie zamieszkiwali po zakończeniu II wojny światowej jego rodzice i krewni 
ojca. Jak określono w wyniku „zdobytych danych sposobem kapturowym i na 
podstawie przesłuchania świadków"22 ustalono, że Jan Szlegier ur. 1894 r. 
pracował we Lwowie jako pracownik aptekarski. Po zawarciu związku 
małżeńskiego wybudował w Prusach maleńki domek i uprawiał dwuhektarowe 
gospodarstwo. Aby utrzymać swoją liczną rodzinę musiał także zatrudniać się 
u innych („bogatszych”) gospodarzy. Gdy syn jego powołany został do wojska 
sowieckiego, sprzeciwiał się temu, odradzając synowi służbę, gdyż jego 
ustosunkowanie do ZSRR było negatywne. Podczas okupacji niemieckiej ojciec 
Józefa pracował w majątku Kamieniopole w charakterze „przodownika robót 
rolnych” oraz „przodownika warty nocnej” przeciwko bandom ukraińskim. 
Odnoszenie się Szlegiera ojca do Niemców, według zeznających, było dobre, 
ponieważ posiadał on nazwisko niemieckie i Niemcy traktowali go jak 
współziomka. Zaproponowali mu przyjęcie niemieckiej listy narodowościowej, 
której nie przyjął. Po repatriacji do tzw. ziem odzyskanych otrzymał w powiecie 
oleśnickim 8 hektarowe gospodarstwo rolne. Był z niego bardzo zadowolony, 
gdyż dzięki niemu poprawiła się sytuacja materialna jego rodziny. Z zeznań 
znajomych Jana Szlegiera wynikało, że uczestniczył on przed 1939 r. 
w „rozruchach lwowskich o polepszenie doli proletariatu”23. Po wojnie (1946 r.), 
wstąpił on do SL, ale nie brał aktywnego udziału w życiu partii24.

Po upływie roku służby kpt. Józefa Szlegiera na stanowisku szefa 
Wydziału IW 12. Brygady OP, nowi przełożeni wystąpili z wnioskiem o jego 
zatwierdzenie na tym stanowisku. Wynikało to przede wszystkim z tego, że 
Wojska Ochrony Pogranicza od 1 stycznia 1949 r. znalazły się w składzie 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a wcześniej były w MON. Dlatego 
też nadzorujący je aparat Informacji Wojskowej przekazano z GZI do Zarządu 
Informacji Wojsk Wewnętrznych, który przemianowano później na Zarząd 
Informacji KBW i WOP. Kierownik sekcji Krowicki przygotował następującą 

21 Ibidem, Informacja służbowa dot. szefa Wydz. Informacji Wojskowej 12 Oddziału OP kpt. Józefa 
Szlegiera z 21 III 1949 r„ k. 53-54.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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opinię o nim „z pracy wywiązuje się dobrze. Mało poważnie odnosi się do 
poleceń Z-dif‘. Wnoszę o zatwierdzenie w/w na zajmowanym stanowisku ”25 26.

Pod koniec 1949 r. kpt. Szlegier uczestniczył w dwutygodniowym kursie 
„udoskonalania” oficerów Informacji. Wspomniane szkolenie zakończył on 
z ogólną oceną dostateczny. Z przedmiotów politycznych uzyskał notę dostateczny. 
Taką samą ocenę dostał z przedmiotów specjalistycznych. Z przedmiotów 
liniowych - dobry, a jego stosunek do służby oceniony został na bardzo 
dobry27.

Rok 1950 był dla niego okresem pewnych zmian. Z końcem września 
1950 zakończył on swoją działalność w Szczecinie i został od nowego miesiąca 
przeniesiony na takie samo stanowisko - szefa Wydziału Informacji 15. Brygady 
WOP do Koszalina. Na zakończenie tego roku został doceniony przez 
zwierzchników i otrzymał awans na majora28.

Warta odnotowania jest jego opinia służbowa wystawiona przez szefa 
Zarządu Informacji Wojsk Wewnętrznych ppłk. Józefa Waluka. „Pod względem 
politycznym - napisał on - bez zastrzeżeń. Uświadomiony i zorientowany w bieżących 
zagadnieniach polityki wewnętrznej kraju, jak i polityki międzynarodowej. 
W życiu partyjno-politycznym bierze udział, uczęszczał na zebrania i szkolenia 
partyjne, dbał o swój poziom ideologiczny. Dużo czasu poświęcał studiowaniu 
literatury partyjnej i czytaniu prasy codziennej. Natomiast mało troski wykazywał 
o poziom uświadomienia politycznego składu osobowego Wydziału, Nie interesował 
się ich szkoleniem partyjnym i politycznym29. Jako szef Wydziału z obowiązków 
swoich wywiązywał się zadawalająco. Pracę operacyjną opanował dobrze. 
Umie kierować kolektywem Wydziału, udziela pomocy i wskazówek. Kontrolował 
pracę pracowników i kładł na to duży nacisk. Jest systematyczny, obowiązkowy 
i zdyscyplinowany. Naoczną uwagę szczególnie w ostatnim okresie czasu zwracał 
na pracę z agenturą i jej wychowanie. Umiał ocenić wartość operacyjną 
tajnych współpracowników i ich przydatność. Rozpracowaniami kierować 
może. Miał pod względem rozpracowania bazy pozytywne wyniki. Udzielał 
pomocy dla oficerów dając im nastawienia w kierunku kontrwywiadowczym. 
W pracy mjr. Szlegiera dawało się jednak odczuć zbytnią ostrożność, niekiedy 
posuniętą do przesady. Podjęcie decyzji powolne, niełatwo ją podejmuje 
wykazując bojaźń i niepewność operacyjna. Ponadto jest niewyrozumiałym dla 
pracowników. Niejednokrotnie dlatego tylko, że sam długo wieczorami pracuje 
zmusza do tego i podwładnych, chociaż ci częstokroć pracę zaplanowaną wykonali 
w godzinach służbowych. Przez to samo wśród nich wywoływał niezadowolenie 

25 Chodziło o Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych.
26 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Wniosek personalny z 5 VII 1949 r., k. 51-52.
27 Ibidem, Świadectwo ukończenia kursu w OSI z 10 XI 1949 r., k. 105.
28 Ibidem, Karta ewidencyjna, k. 67-68.
29 Podkreślenie oryginalne czerwonym kolorem.
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i nawet zniechęcenie do pracy. Moralnie prowadził się bez zastrzeżeń. Tryb 
życia prowadził normalny i odpowiedni do swego stanowiska”30 31 32.

Wskazane przez ppłk. Waluka uchybienia służbowe ocenianego nie były 
jakąkolwiek przeszkodą dla jego dalszej „kariery zawodowej” w szeregach 
kadry kierowniczej Informacji Wojskowej WW. Wręcz przeciwnie. W następnej 
opinii po szeregu zastrzeżeń nie było już śladu, albo pojawiły się dobre oceny. 
„[...]w pracy charakteryzował się na ogół dodatnio - podkreślił szef Zarządu 
Informacji WW ppłk Waluk. Pracował dużo i z samozaparciem. W pracy nie 
ograniczał się ściśle do godzin służbowych. Pracę kontrwywiadowczą opanował 
dobrze. Specyfikę obiektu poznał dokładnie. Jako organizator i wychowawca 
charakteryzował się od strony pozytywnej. W pracy Wydział kierowany przez 
niego miał na przestrzeni 1952 roku dość duże osiągnięcia na odcinku 
zwalczania wroga i rozpracowywania bazy wrogiego elementu. Jako kierownik 
pracy KW3' we właściwy sposób podchodził także do wychowania kadr, 
a zwłaszcza młodych oficerów. Dawał im odpowiednie nastawienia i wskazówki. 
Ujemną stroną [...\była i jest niepewność co do trafności podejmowanych przez 
siebie decyzji. Niejednokrotnie cechowała go bojaźń przed powzięciem bardziej 
ważnego przedsięwzięcia operacyjnego. Te momenty nawet w dość dużym 
stopniu, wpływały nieraz ujemnie na wyniki pracy całości Wydziału i gdyby nie 
to pracę mjr. Szlegiera można byłoby ocenić na bardzo dobrą"33.

Oceniający go przełożony uznał, że na zajmowanym stanowisku 
w zupełności odpowiada, a nawet może być „wysunięty” na takie samo 
stanowisko, ale w większej brygadzie WOP.

W kolejnej opinii służbowej ppłk Waluk charakteryzuje pozytywnie 
mjr. Szlegiera, wskazując jego pozytywne cechy i dokonania służbowe. Był on 
według oceniającego uświadomionym i aktywnym członkiem PZPR. Zabierał 
w dyskusjach „rzeczowy” głos. Dużo pracował nad poprawą własnego poziomu 
ideologicznego, dając tym samym dobry przykład podwładnym. Czytał 
codzienną prasę i literaturę marksistowską. Chodził na szkolenia ideologiczne, 
a do zajęć się przygotowywał. Do panującego ustroju „ludowego” był pozytywnie 
ustosunkowany. Z pracy zawodowej, według Waluka, wywiązywał się należycie. 
Był, w jego ocenie, dobrym organizatorem i wychowawcą. Wiele czasu i uwagi 
poświęcał kontroli i pomocy oficerom batalionów, nadzorując wykonanie 
własnych poleceń. Pracę KW w 15. Brygadzie WOP zorganizował zadowalająco 
przez należyte zabezpieczenie w sieć agenturalną i odpowiednie warunki 
konspiracji. Powierzony jego „zabezpieczeniu” obiekt (15. BWOP) znał dokładnie 
i potrafił z tego wyciągać odpowiednie wnioski. Udzielane oficerom wskazówki 
do pracy były rzeczowe i jasne. Dzięki tym zaletom, w ocenie zwierzchnika, 
mjr Szlegier w rozpracowaniu bazy osiągnął pokaźnie rezultaty przez realizację 

30 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Charakterystyka służbowa z 29 II 1952 r., k. 48-49.
31 Chodzi o pracę kontrwywiadowczą.
32 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Charakterystyka służbowa mjr. Szlegiera z 2 I 1953 r„ k. 47.
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kilku ciekawych spraw o zabarwieniu politycznym. Cieszył się należytym 
autorytetem i szacunkiem wśród oficerów. Potrafił nawiązać odpowiednią 
współpracę z dowództwem brygady, okazując mu wiele pomocy poprzez 
właściwe informowanie o „przejawach”33 moralno-politycznych składu osobowego 
brygady. Poza służbą ppłk Waluk ocenił, że zachowywał się nienagannie, a jego 
„współżycie rodzinne” nie budziło zastrzeżeń. Był zdyscyplinowanym, życiowo 
doświadczonym, kulturalnym oficerem bez nałogów. Interesował się literaturą, 
teatrem i kinem. Od dłuższego czasu, jak zauważył szef zarządu Informacji 
WW, chorował, co ujemnie wpłynęło na poziom pracy wydziału34 35.

W kolejnej, po upływie półtora roku ocenie, dowiadujemy się jeszcze 
innych, nowych wiadomości o Józefie Szlegierze. Był on zdaniem zwierzchnika, 
oficerem o wysokim poczuciu odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Pracę 
agenturalną znał i umiejętnie nią kierował mimo braku przeszkolenia po linii 
operacyjnej. W pracy operacyjnej nie napotykał na trudności i właściwie 
kierował podwładnymi. Zwierzchnicy nie posiadali na niego materiałów 
kompromitujących. W opinii ppłk. Waluka, posiadał on „perspektywy dalszego 

,,35 rostu
Rozkazem ministra spraw wewnętrznych nr 383 z 16 maja 1955 r. awansowany 

został na podpułkownika w korpusie dowódców36.
Z przytoczonych wyżej opinii wynika, że Józef Szlegier okazał się dobrym 

szefem Wydziału Informacji. Był właściwym człowiekiem na właściwym 
stanowisku w tamtych czasach, chciałoby się powiedzieć. Potrafił zmieniać 
własne błędy, wyciągać z nich wnioski i korygować swoje działanie. Ale czy 
rzeczywiście tak było? Trudno jest w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie, gdyż nie znamy wszystkich dokumentów z tamtego okresu. Józef 
Waluk nie zmienił swojej oceny wobec podwładnego mimo daleko idących 
zmian u schyłku 1954 r. - rozwiązania MBP, krytyki wypaczeń działań 
funkcjonariuszy organów operacyjno-śledczych PRL. W charakterystykach tych 
czytamy tylko, że odnosił on znaczące sukcesy, ale czy były one rzeczywiście 
takimi?

Jako członek PZPR oceniany był wzorowo. Wskazywano na jego aktywność 
polityczną w jednostce, dawanie właściwego przykładu podwładnym oraz 
zatroskanie o własny poziom wiedzy ideologicznej. W zakresie zagadnień 
fachowych posiadał duże doświadczenie, które umiejętnie potrafił wykorzystać 
w codziennej pracy. Zlecane zadania przez Zarząd Informacji WW wykonywał 
sumiennie i na czas. Zaistniałe w 15. BWOP wypadki i zjawiska oceniał bardzo 
wnikliwie i potrafił wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Dzięki należytej 
trosce o stan i warunki pracy oraz rozwiązywanie ludzkich bolączek zyskał 
u podległych oficerów szacunek i poważanie. Do ujemnych jego stron opiniujący 

33 Chodziło zapewne o postawy żołnierzy WOP.
34 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Charakterystyka służbowa z 15 I 1954 r., k. 46.
35 Ibidem, Charakterystyka służbowa z 4 IX 1955 r., k. 45.
36 Ibidem, Karta ewidencyjna, k. 67-68.
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go mjr M. Michałowski - zastępca szefa Zarządu Informacji WOP - zaliczył 
zbytnią drobiazgowość, która niekiedy stawała się poważną przeszkodą 
w przeforsowaniu słusznych założeń. Prywatnie prowadził się nienagannie. 
Dbał o własną godność. Na tym punkcie, według Michałowskiego, był do 
przesady przeczulony. Najmniejszą uwagę skierowaną pod jego adresem 
przeżywał i przy każdej nadarzającej się okazji powracał do tego tematu i chciał 
udowodnić niesłuszność uczynionej mu uwagi, nieraz zupełnie luźnej. Zwracał 
uwagę przełożonym z zarządu na problem braku własnego przeszkolenia 
fachowego i ogólnego. Ogólnie w opinii przełożonego z powierzonych mu 
obowiązków wywiązywał się nienagannie, co sprawiało, że mógł być 
przeniesiony na takie same stanowisko do innej brygady WOP3/.

Powyższa charakterystyka podpisana przez mjr. Michałowskiego była 
podstawą wniosku skierowanego do Przewodniczącego Komitetu do spraw 
Bezpieczeństwa Publicznego, któremu przez okres 1955-1956 r. służby specjalne PRL 
podlegały, o przeniesienie ppłk. Szlegiera na nowe stanowisko - szefa Wydziału 
Informacji 16. Brygady WOP w Gdańsku. Taką potrzebę uzasadniono tym, 
że jednostka ta ze względu na swój charakter wymagała dużych umiejętności 
kierowniczych szefa Wydziału, a które tenże oficer posiadał. [.. ,\Na proponowanym 
stanowisku przynieść on może więcej korzyści niż na dotychczasowym ze względu 
na szerszy zakres pracy. Jako oficer o dużym poczuciu odpowiedzialności 
i umiejętności zdobywania sobie autorytetu potrafi on podnieść poziom pracy 
Wydziału, który dotychczas jest niezadowalający - podsumowano wniosek37 38.

Został on rozpatrzony pozytywnie i rozkazem nr 466 Przewodniczącego 
KdsBP z 9 maja 1956 r. ppłk Józef Szlegier przeniesiony został do Gdańska39.

Z tym miastem związał się on już na stałe. Przeżywał w nim swoje 
sukcesy i porażki, a także był świadkiem wielkich dla Polski wydarzeń 
historycznych: „Października 1956 r.”, „Wydarzeń grudniowych 1970”, strajków 
1980 r. i narodzin Solidarności, „okrągłego stołu”, wyborów 4 czerwca 1989 r. 
do Sejmu i Senatu, a także upadku polskiego socrealu, wreszcie - krytycznej 
oceny bezprawnych dokonań Informacji Wojskowej i jej rozwiązanie. Czy był 
przygotowany i oczekiwał na takie zmiany polityczne w Polsce? Z pewnością 
nie. Był przecież posłusznym wykonawcą poleceń zwierzchników. Drobiazgowo je 
rozpatrywał, ale czy mógł on pomyśleć, że ustrój robotników i chłopów, na 
którego straży stał, mógł być zły? Nie sposób jednoznacznie w tej chwili 
odpowiedzieć na to pytanie. Nieco światła na to pytanie rzuca kolejna opinia 
służbowa.

[,..]Z chwilą objęcia stanowiska [...]nie wykazywał wahań co do zaszłych 
zmian w metodach pracy służby kw. W praktyce jednak nie włączył się aktywnie 
do realizacji nowego kierunku, zajmując postawę wyczekującą i bierną.

37 Ibidem, Charakterystyka z 9 IV 1956 r., k. 44.
38 Ibidem, Wniosek do Przewodniczącego Komitetu ds. BP z 19 IV 1956 r., k. 42-43.
39 Ibidem, Zeszyt ewidencyjny, k. 11.
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Przeprowadzona kontrola pracy Wydziału w czerwcu 1957 r. stwierdziła nie 
tylko bezczynność ppłk. SZLEGIERA ale i rozkład dyscypliny wśród podległych 
mu oficerów i ich nieróbstwo (podkreślenie autora). Za powyższe został on 
dyscyplinarnie ukarany i uprzedzony, aby zmienił swoją postawę. Wzmożona 
kontrola oraz duża doza samokrytycyzmu ze strony ppłk. SZLEGIERA sprawiła, 
że kierowany przez niego Wydział obecnie (w 1959 r. - przyp. autora) spełnia 
zadawalająco postawione zadania. Jest on bowiem doświadczonym i niezłym 
organizatorem pracy operacyjnej i dochodzeniowej. Wiele przede wszystkim 
poświęca uwagi pracy dochodzeniowej i na tym odcinku osiągnął zadawalające 
wyniki. Notowane negatywne i wrogie przejawy analizuje obiektywnie w świetle 
przepisów prawa wykazując troskę o przestrzeganie praworządności - ocenił 
szef Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza ppłk Tadeusz Bochenek. Pracę 
agenturalną oraz z nieoficjalnymi pracownikami kw. koordynuje — dodał on - 
zgodnie z wytycznymi Zarządu, jednak wkład i osobiste zaangażowanie 
w tą dziedzinę pracy Wydziału jest wyraźnie za mały ze strony w/w. Odnosi się 
to zwłaszcza do zagadnienia kontroli i udzielania pomocy oficerom pracującym 
po tej linii ”40.

Po przybyciu do Gdańska Józef Szlegier znalazł się w niespotykanej 
często sytuacji. Trafił w nowe, nieznane mu środowisko żołnierzy WOP, które 
miał nadzorować i przyjęty przez Informację Wojskową inwigilować, w czasie 
zdecydowanego potępienia dla służby, w której pracował. Musiał podjąć 
działania, które wymagały inicjatywy i działań, do których, jak wskazał ppłk 
Bochenek, nie był przygotowany i nie sprostał im.

W Wojskowej Służbie Wewnętrznej

[.. .(Dotychczasowa struktura organizacyjna oraz zakres działania i metody 
pracy organów Informacji Wojska Polskiego nie zapewniają właściwego 
zabezpieczenia wojska przed wrogą działalnością oraz skutecznego zwalczania 
przestępczości w wojsku - napisał w rozkazie tajnym minister obrony 
narodowej gen. dyw. Marian Spychalski. [,.,]W związku z powyższym w celu 
właściwego i skutecznego zabezpieczenia wojska przed wrogą działalnością, 
szybkiego i skutecznego wykrywania przestępstw i zapobiegania ich popełnianiu 
oraz w celu zwiększenia i zaostrzenia kontroli nad przestrzeganiem przez 
żołnierzy poza rejonami zakwaterowania jednostek wojskowych dyscypliny, 
porządku wojskowego i regulaminowych zasad zachowania się rozkazał 
rozformować organy Informacji Wojska Polskiego, a w ich miejsce utworzyć 
Wojskową Służbę Wewnętrzną41.

40 Ibidem, Opinia służbowa z 1 VI 1959 r„ k. 40-41.
41 AIPN, sygn. Bu 2386/31261, Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr Ol/MON z dnia 10 I 1957 r. 

w sprawie utworzenia Wojskowej Służby Wewnętrznej, [w] Zbiór dokumentów normatywnych 
kontrwywiadu wojskowego, Warszawa, maj 1964 r. (dalej „Zbiór dokumentów WSW”), s. 1.
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W rozkazie tym M. Spychalski nie wnikał w przyczyny takiego stanu, 
a tylko nakazał zmienić nazwę skompromitowanego urzędu przez ludzi, którzy 
w nim pełnili obowiązki służbowe. Dosadniejszą ocenę Informacji Wojskowej 
działającej w Wojsku Polskim, ale także odnoszącą się do podległych MSW, 
a nadzorujących wojska wewnętrzne (KBW i WOP) przeczytać można w innym 
dokumencie. [...]Wypaczeńia byłych organów Informacji i ich struktura oraz 
odizolowanie się od całego składu osobowego i brak autorytetu przekreśliło 
możliwość, a również celowość wykorzystania tej instytucji, która w związku 
z tym uległa całkowitej likwidacji. Rozwiązanie organów Informacji i powołanie 
Wojskowej Służby Wewnętrznej stanowi poważny krok, zarówno w kierunku 
demokratyzacji stosunków panujących w wojsku, jak i umocnienia zasad 
praworządności, dyscypliny i porządku wojskowego. Istniała nie tylko konieczność - 
czytamy dalej - lecz również celowość dalszego wykorzystania tej części kadry 
organów Informacji, która nie obciążona przestępstwami i wypaczeniami 
w ciągu długich lat pracy zdobyła bogate doświadczenie walki z wrogiem. Bez 
tego doświadczenia Wojskowa Służba Wojskowa nie mogłaby wykonać tej 
części swoich zadań, które polegają na kontrwywiadowczej ochronie wojska 
przed penetracją wroga42.

Mimo pewnych zastrzeżeń kierownictwa do ppłk. Szlegiera, jego długoletnie 
doświadczenie „walki z wrogiem” było przydatne i pożyteczne w na nowo 
nazwanej służbie. Był to bowiem swoisty lifting starej instytucji. Pozostawiono 
bowiem w nowej formacji ludzi, którzy w niej nigdy nie powinni się znaleźć 
lub dano możliwość powrotu do niej, jak np. Wincentemu Romanowskiemu, 
byłemu szefowi Zarządu WSW Jednostek Wojskowych MSW. Dopiero w wolnej 
Polsce (1998 r.), za stosowanie niedozwolonych metod śledczych skazanemu 
prawomocnym wyrokiem na karę więzienia i utratę praw publicznych (min. 
pozbawienie stopnia oficerskiego i powrót do stopnia szeregowego)43.

W tym miejscu, dla uczynienia problematyki funkcjonowania WSW 
w MSW bardziej zrozumiałej należy dodać, że taką samą decyzję podjął 
zarządzeniem nr 021/57 WW z 4 lutego 1957 r. minister spraw wewnętrznych 
w zastępstwie gen. bryg. Juliusz Hibner, nakazując do końca lutego 1957 r. 
rozwiązanie Zarządu Informacji WOP i Oddziału Informacji KBW oraz 
sformowanie w ich miejsce Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej KBW 
i WOP na którego czele stanął ppłk. Tadeusz Bochenek44.

Natomiast zakres zadań i uprawnień tego zarządu, minister spraw 
wewnętrznych określił w kolejnym rozkazie nr 05/57 z 28 lutego 1957 r. powołując 

42 Ibidem, Tezy do programu operacyjnego szkolenia nieoficjalnych pracowników (dok. z klauzulą 
ściśle tajne), [w:] „Zbiór dokumentów WSW”, s. 238.

43 J. Wygoda, R. Peterman, Zapomniane organy bezpieczeństwa państwa - Wojskowa Służba 
Wewnętrzna KBW i WOP, Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW, Aparat 
represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2012, nr 1(10), s. 145.

44 Ibidem, Zarządzenie nr 021/57 WW ministra spraw wewnętrznych z 4II 1957 r., s. 150-151.
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się na stosowny w tej sprawie dokument45 ministra obrony narodowej nr Ol/MON 
z 10 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia WSW.

Do zadań tej nowej instytucji według rozkazu MSW należało:
1) walka ze szpiegostwem, aktami terrorystycznymi, dywersją sabotażem 

i innego rodzaju wrogą działalnością wymierzoną przeciwko Siłom 
Zbrojnym;

2) wykrywanie innych przestępstw i zapobieganie ich popełnianiu;
3) wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem dochodzeń 

w sprawach karnych w KBW i WOP;
4) wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania 

wyjaśniającego w sprawach o odpowiedzialności materialnej żołnierzy 
za szkody wyrządzone jednostce wojskowej;

5) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku wojskowego 
oraz regulaminowego zachowania się żołnierzy podczas przebywania 
poza rejonem zakwaterowania jednostek wojskowych .46

Analizując zadania, jakie miała wykonywać WSW w wojskach KBW 
i WOP z zadaniami WSW MON to ich treść jest taka sama z wyjątkiem zadania 
nr 4, którego monowska służba nie realizowała47 48.

Powyższe zadania służba WSW wykonywała w sposób jawny i niejawny, 
stosując do tego działania operacyjne, które realizowano na podstawie instrukcji 
dowódcy WW nr 002/57 z 7 maja 1957 r. o zasadach pracy kontrwywiadowczej 
w wojsku oraz instrukcji dowódcy WW nr 003/57 z 7 maja 1957 r. o zasadach 
naboru i zadaniach pracowników kontrwywiadu WSW KBW i WOP na 
niejawnych etatach. Instrukcje te nie funkcjonowały długo, gdyż w czerwcu 
1961 r. zostały uchylone zarządzeniem nr 03/60 ministra spraw wewnętrznych 
i wprowadzono do stosowania w pracy operacyjno-rozpoznawczej instrukcję 
MSW nr 03/60 z 2 lipca 1960 r. o podstawowych środkach i formach pracy 
operacyjnej służby bezpieczeństwa .

W czasie tzw. zmian Informacji w WSW należało przeprowadzić pewne 
redukcje etatowe. Dotyczyło to także gdańskiego wydziału, którym kierował 
ppłk Szlegier. Chodziło o por. Czesława Szotę, dla którego zabrakło etatu 
w „nowym” Wydziale WSW KBW i WOP. Jego szef podjął działania mające 
ochronić swojego podwładnego przed redukcją. Scharakteryzował go następująco. 
Por. Szota w zagadnieniach natury politycznej zorientowany jest dobrze. Jako 
członek partii bierze aktywny udział w życiu POP przy Wydziale. Uchwały VIII 

45 W rozkazie nr 05/57 ministra spraw wewnętrznych z 28 II 1957 r. w sprawie zakresu działania 
i uprawnień Wojskowej Służby Wewnętrznej KBW i WOP podano zarządzenie ministra 
obrony narodowej, a faktycznie był to rozkaz.

46 Rozkaz nr 05/57 ministra spraw wewnętrznych z 28 II 1957 r., J. Wygoda, R. Peterman, 
op. cit., s. 152.

47 Por. AIPN, sygn., Bu 2386/26634, Rozkaz ministra obrony narodowej nr Ol/MON z 10 I 1957 r., 
k. 7-8.

48 J. Wygoda, R. Peterman, op. cit., s. 133.
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Plenum KC PZPR rozumie i docenia ich znaczenie tak w kraju jak też w wojsku. 
Właściwie potrafi ocenić sytuację i wyciągnąć wnioski do pracy operacyjnej. 
Do pracy odnosi się z całą powagą i zrozumieniem. Cechuje go punktualność, 
dokładność oraz jest stanowczy, dzięki czemu systematycznie zaczął wzrastać 
poziom pracy na obiekcie. W wykorzystaniu i wychowaniu sieci agenturalnej 
nie napotyka na większe trudności mimo, że warunki pracy posiada o wiele 
trudniejsze w stosunku do innych oficerów. Pod tym względem wyróżniał się 
i posiadał lepsze wyniki od innych oficerów. Potrafi właściwie ustawiać sieć 
agenturalną i być względem niej wymagającym. Przygotowuje się do spotkań 
dzięki czemu stawiane agenturze zadania są słuszne i przemyślane. Zasady 
konspiracji przestrzega w myśl wymogów operacyjnych. Na odcinku wyjaśniania 
otrzymywanych materiałów pierwiastkowych, oraz prowadzenia rozpracowań 
przejawia wiełe inicjatywy i przedsiębiorczości. Daje słuszną ocenę dokumentów 
potrafi utrzymać kierunki pracy, realnie zaplanować czynności operacyjne. 
Obiektywny przy ocenie materiałów uzyskanych w trakcie pracy. Agentura 
pracuje z nim chętnie, posiada u niej autorytet. Moralnie prowadzi się bez 
zastrzeżeń, nałogów nie stwierdzono. Warunki materialne - utrzymuje się 
z otrzymywanych poborów miesięcznych, żona nie pracuje posiada dwoje 
dzieci. Charakter poważny i zrównoważony z usposobienia spokojny niezbyt 
śmiały, w życiu codziennym skromny. Zdyscyplinowany i taktowny wobec 
przełożonych. Wśród stanu osobowego cieszy się autorytetem. Pracuje nad 
podniesieniem poziomu ogólnego - uczęszcza do 9 klasy ogól, czemu poświęca 
dużo uwagi - podsumował ppłk Szlegier49 50.

Opinia, jaką wystawił, była najlepszą przepustką, aby Szota pozostał 
nadal w służbie, ale ppłk Bochenek tego starania nie przyjął. Odnotował tylko 
„W związku z reorganizacją Zarządu Informacji WOP oraz redukcją etatów 
por. SZOTA Czesław został poza etatem i nie ma możliwości dalszego 
zatrudnienia go. Wobec powyższego wnoszę o zwolnienie w/w z wojska do 

„50 rezerwy .
Z wojskiem Szota rozstał się, ale nie na długo. Do służby w Kaszubskiej 

Brygadzie WOP powrócił po dwóch i pół roku, a do Wydziału, tym razem 
WSW w Gdańsku powrócił w drugiej połowie 1960 r.

Przedstawiony przykład doskonale obrazuje, że oczekiwana odnowa, której 
domagali się żołnierze podczas różnych nieoficjalnych i oficjalnych wystąpień 
„Października 1956 r.”, szybko wygasła i powróciło stare pod nowym szyldem.

Okres lat 1956-1960 był czasem zdobywania i uzupełniania przez 
żołnierzy zawodowych, a szczególnie oficerów wykształcenia, początkowo 
średniego, a później wyższego. Chciano w ten sposób zatrzeć krążące 
w społeczeństwie różne nieprzychylne rymy dotyczące ich wykształcenia.

49 AIPN Oddział w Gdańsku, sygn., Gd. 556/94, Charakterystyka służbowa na st. oficera 
Informacji Dywizjonu Okrętów Pogranicza w Gdańsku por. Czesława Szota z 5 XII 1956 r., 
k. 48-49.

50 Ibidem, Notatka ppłk. Bochenka z 6 II 1957 r„ k. 47.
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Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera było niestety prawdziwe 
i odnosiło się do przeważającej części oficerów służących w tym okresie 
w WOP, a także i WSW. Do tej grupy należał również Józef Szlegier. 
W dokumentach z końca lat czterdziestych i początku pięćdziesiątych w rubryce 
wykształcenie, wpisywano „pięć lat gimnazjum”. Tę informację kwestionował 
naczelnik Wydziału III Departamentu Kadr MBP, który polecił „Wyjaśnić: 
1) W którym roku wstąpił do gimnazjum (podaj e 1931 czyli miałby 11 lat); 
2) Kto płacił za szkołę skoro ojciec był biedny ”51.

Na te pytania odpowiedzi jednak nie ma, ale pewne wyjaśnienie na nie 
znaleźć można w innym dokumencie - odpisie świadectwa dojrzałości Liceum 
Ogólnokształcącego. Informuje on, że Józef Szlegier po ukończeniu nauki 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Gdańsku zdał egzamin 
dojrzałości przed państwową komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wydział 
Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Świadectwo 
opatrzono datą 13 czerwca 1958 r. Otrzymał on następujące oceny roczne 
z przedmiotów nie objętych egzaminem i na egzaminie: język polski - dobry; 
język rosyjski - bardzo dobry; historia - bardzo dobry; wiadomości o Polsce 
i świecie współczesnym - bardzo dobry; biologia - dobry; geografia - bardzo 
dobry; matematyka - bardzo dobry; fizyka z astronomią - bardzo dobry; chemia 
- bardzo dobry52.

W listopadzie 1958 r. uczestniczył on także w trzytygodniowym szkoleniu 
specjalistycznym dla szefów Wydziałów WSW KBW i WOP zorganizowanym 
przez Departament Kadr i Szkolenia MSW. 95-godzinny program zajęć 
obejmował następujące przedmioty: prawo karne materialne, prawo karne 
procesowe i prawo administracyjne. Zakończył się on 29 listopada 1958 r. 
egzaminem, z którego Szlegier otrzymał ogólną ocenę dobry53.

Nie był to koniec podwyższania kwalifikacji przez Józefa Szlegiera. 
Od 1959 r. rozpoczął on (bez zgody przełożonych) studia na Wydziale 
Historyczno-Socjologicznym w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR 
w Warszawie54.

Z formalnym raportem o zgodę na kontynuowanie nauki wystąpił on 
dopiero w kwietniu 1960 r. Zwłokę tłumaczył niepewnością, czy będzie 
w stanie pogodzić naukę z pracą. Po tym okresie doszedł jednak do wniosku, że 
przy maksymalnym wysiłku jest to możliwe. Na raporcie tym znajduje się 
odręczna dekretacja Zgadzam się i nieczytelny podpis55. Faktycznie przecenił 
jednak własne możliwości pogodzenia nauki z zajęciami służbowymi i przerwał 
studia na czwartym roku56.

51 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Notatka służbowa z 5 III 1951 r., k. 50.
52 Ibidem, Odpis (niedatowany), k. 104.
53 Ibidem, Odpis z 29 XI 1958 r„ k. 103.
54 Ibidem, Życiorys z 8 IV 1961 r., k. 112.
55 Ibidem, Raport z 11 IV 1960 r„ k. 102.
56 Ibidem, Opinia służbowa z 4 XII 1969 r., k. 26-27.
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Kolejna opinia służbowa wystawiona ppłk. Szlegierowi przez płk. Bochenka 
była dużo lepsza od poprzedniej. Szef Zarządu WSW KBW i WOP ukazał 
w niej ocenianego, jako oficera o wysokim poczuciu godności, ambitnego, 
traktującego uwagi przełożonych względnie innych osób ze środowiska pracy 
poważnie, ale także skłonnego drobiazgowo rozważać ich słuszność i mocno je 
przeżywać. W pracy wykazywał pilność i inicjatywę, a równocześnie ostrożność. Był 
zdyscyplinowanym i taktownym w stosunku do przełożonych i oficerów WSW, 
jak też innych służb. Cieszył się autorytetem w dowództwach jednostek 
obsługiwanych przez wydział (KBWOP i 13. pułk KBW). Mało stanowczo 
i ostrożnie reagował na przejawy niezdyscyplinowania podwładnych. Według 
płk. Bochenka posiadał wysoki poziom intelektualny. Miał także znaczny zasób 
wiadomości politycznych, a w życiu partyjno-politycznym był aktywny. 
Posiadał wiele doświadczenia w kierowaniu sprawami podległego wydziału. 
Więcej uwagi, według Bochenka, powinien poświęcić jednak bezpośredniej 
kontroli oficerów oraz omawiać z nimi wyniki ich pracy na obiektach57.

Osiągnięcia służbowe oraz pozytywne opinie przełożonych sprawiły, 
że Józef Szlegier był wyróżniany i doceniany przez zwierzchników. W 1954 r. 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 1958 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski. Pięć lat później (1963 r.) mianowany został na pułkownika. Otrzymał 
w tym czasie też inne medale resortowe.

Po odwołaniu płk. Bochenka58, również jego następca - płk Jan Romańczuk - 
dostrzegał u Szlegiera cechy dobrego szefa i zaufanego pracownika WSW. 
[...(doświadczony, o dużym stażu oficer i kierownik pracy w organach WSW 
potrafi dobrze organizować i kierować pracą w podległym mu Wydziale - 
ocenił Romańczuk. [.. .(Zarówno w pracy operacyjnej jak i dochodzeniowej jest 
konsekwentny, potrafi analitycznie i prawidłowo oceniać otrzymane materiały, wytaczać 
słuszne przedsięwzięcia. Osobiście wnika i prowadzi ważniejsze sprawy, interesuje 
się nimi na co dzień, dużo pomaga podwładnym. W stosunku do przełożonych 
taktowny, zdyscyplinowany. Charakter skryty, przy referowaniu spraw ma tendencje 
do asekuranctwa. Społecznie nie angażuje się z uwagi na brak czasu59.

Rok 1965 był pewnego rodzaju przełomem w działalności wojsk 
wewnętrznych. Stało się to za sprawą Zarządzenia prezesa Rady Ministrów 
Józefa Cyrankiewicza nr 41 z 24 czerwca 1965 r. o zmianie podporządkowania 
tych wojsk60. Na jego podstawie, przeszły one z MSW do MON, od lipca tego 

57 Ibidem, Opinia służbowa z 27 I 1961 r„ k. 38.
58 Płk Tadeusz Bochenek został 20 III 1962 r. zawieszony w czynnościach służbowych, 

a następnie odwołany ze stanowiska szefa Zarządu WSW KBW i WOP po stwierdzeniu, 
że w Zarządzie stosowano niedozwolone metody śledztwa, za które aresztowano jego zastępcę 
płk. Michałowskiego. J. Wygoda, R. Peterman, op. cit., s. 134.

59 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Opinia służbowa z 1 II 1965 r„ k. 34.
60 Wspomniany akt prawny zmieniony został Zarządzeniem prezesa Rady Ministrów nr 37 

z 18 V 1966 r„ Ibidem, sygn., Bu 2206/3, Decyzja nr 104/71 Prezydium Rządu z 31 VII 1971 r. 
w sprawie zmiany podporządkowania Wojsk Ochrony Pogranicza, k. 1-2.
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roku pod względem dowodzenia, a od stycznia 1966 r. pod względem 
gospodarczym. Wraz z wojskiem do MON (Szefostwa WSW) przekazano 
Wojskową Służbę Wewnętrzną KBW i WOP, pomniejszoną o liczbę etatów 
potrzebną do nadzoru pozostających w MSW jednostek wojskowych61.

W tej sytuacji płk Józef Szlegier został podwładnym gen. bryg. Teodora 
Kufla - szefa WSW MON, który sprawił, że został on skierowany na inne 
ważne stanowisko w Marynarce Wojennej.

Przeniesienie na stanowisko szefa Wydziału WSW Gdynia Oksywie 
Oddziału WSW Marynarki Wojennej

We wniosku o przeniesienie Kufel napisał [...]/ks7 długoletnim oficerem 
kontrwywiadu wojskowego. Od lipca 1948 r. pełni służbę na stanowiskach 
kierowniczych - Szefa Wydziału w b. org. informacji, a następnie WSW. Nabył 
dużego doświadczenia i umiejętności w pracy operacyjnej oraz dochodzeniowo- 
-porządkowej. Właściwie kieruje pracą podległej mu kadry, wykazując przy tym 
samodzielność, takt i opanowanie, co przysparza mu u podwładnych dużo 
sympatii i autorytetu. Dobry organizator. Poziom intelektualny dość wysoki. 
Poważny, stateczny. Potrafił ułożyć na właściwej płaszczyźnie stosunki z dowódcami 
obsługiwanych jednostek. Bierze stosunkowo duży udział w pracy partyjno- 
-politycznej i społecznej. Strona moralna bez zastrzeżeń - podsumował gen. 
Kufel62.

Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony i płk Szlegier 24 marca 1966 r. 
został szefem Wydziału WSW w Gdyni Oksywiu63.

Tu zastała go nowa rzeczywistość. 3. Flotylla Okrętów była zawsze 
łakomym kąskiem w działaniach wywiadowczych i wymagała dużego wysiłku 
w jej ochronie. Dlatego też od szefa Wydziału WSW oczekiwano skutecznych 
przedsięwzięć, a zakres jego zadań był szeroki. Realizował on następujące 
obowiązki:

- odpowiadał za całokształt pracy kontrwywiadowczej, dochodzeniowo- 
-porządkowej i profilaktycznej wydziału;

- organizował i kontrolował wykonanie przez podległych mu podwładnych 
zarządzeń, rozkazów i innych przepisów;

- analizował uzyskane materiały agenturalno-informacyjne i nadawał im 
właściwy bieg oraz kontrolował i udzielał pomocy podległym oficerom 
w prowadzeniu spraw ewidencji operacyjnej;

- zatwierdzał plany pracy i plany przedsięwzięć operacyjnych oraz 
udzielał pomocy i kontrolował ich wykonanie;

- prowadził osobiście oraz przez swojego zastępcę do spraw kontrwywiadu, 
poważniejsze sprawy ewidencji operacyjnej i związku z tym posiadał 

61 J. Wygoda, R. Peterman, op. cit., s. 155.
62 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Wniosek o przeniesienie oficera (niedatowany), k. 32-33.
63 Ibidem, Zeszyt ewidencyjny, k. 11.
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na łączności tajnych współpracowników zaangażowanych do tych 
spraw, jak również w pracy z pozycji zagranicy;

- prowadził gospodarkę przydzielonym funduszem operacyjnym oraz 
kontrolował właściwe jego wykorzystanie przez podległych oficerów;

- dbał o wychowanie moralno-polityczne i podniesienie wiedzy fachowej, jak 
również o wysoki stan dyscypliny podległych żołnierzy;

- organizował i kontrolował szkolenie podległych żołnierzy;
- organizował dobór żołnierzy służby zasadniczej do służby w WSW 

oraz typował oficerów i podoficerów zawodowych lub nadterminowych 
do tej służby;

- organizował kontakty z oficerami rezerwy WSW, którzy mieszkali 
na podległym Wydziałowi terenie;

- wykonywał polecenia sądów i prokuratur wojskowych w zakresie 
prowadzonych dochodzeń karnych, zleconych czynności śledczych 
oraz konwojowania;

- wykonywał zadania stawiane przez dowódcę garnizonu w zakresie 
utrzymania porządku i dyscypliny wojskowej w podległym mu garnizonie;

- informował dowódcę garnizonu o stanie dyscypliny i porządku 
w podległym mu garnizonie oraz dowódców jednostek o ujemnych 
zjawiskach w życiu podległych tym dowódcom jednostek;

- koordynował współdziałanie oficerów pionów kontrwywiadowczego 
i dochodzeniowo-porządkowego na odcinku wymiany informacji oraz 
realizacji przedsięwzięć;

- dzielił pracę między poszczególnych oficerów i podoficerów stosownie 
do wykonywanych przez wydział zadań;

- opiniował (dopuszczał) wojskowych i pracowników cywilnych do prac 
tajnych lub specjalnych na obsługiwanych obiektach oraz w innych 
przypadkach, gdy zaistniała taka potrzeba;

- kierował pracą podległych delegatur, w stosunku do których posiadał 
uprawnienia kontrolne i nadzorcze;

- był odpowiedzialny za należytą eksploatację pojazdów mechanicznych;
- nadzorował prowadzenie łączności szyfrowej i organizację tajnego 

dowodzenia;
- postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozkazami dowódcy 

garnizonu, w zakresie życia wewnętrznego w garnizonie;
- utrzymywał współpracę w sprawach wymiany materiałów i doświadczeń 

oraz w zakresie wynikającym z potrzeb wykonywanych zadań z lokalnymi 
jednostkami MO i innymi właściwymi organami;
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- współpracował z dowódcami jednostek (instytucji i zakładów) wojskowych 
na odcinku ich zabezpieczenia przed wrogą działalnością oraz utrzymania 
dyscypliny i porządku wojskowego .64

Ponadto do jego uprawnień, a także obowiązków należało:
- wydawanie decyzji w sprawach werbunku tajnych współpracowników, 

zakładania i realizacji spraw ewidencji operacyjnej, zakładania lokali 
konspiracyjnych, stosowania techniki operacyjnej, kombinacji operacyjnych 
i przedsięwzięć operacyjnych oraz wszczęcia dochodzeń w sprawach 
karnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

- opiniowanie wniosków w sprawach, w których do ich wykonania 
wymagana była zgoda szefa Oddziału WSW MW;

- występowanie z wnioskami w sprawach personalnych podległych mu 
żołnierzy;

- prowadzenie bezpośredniej korespondencji na zasadach określonych 
w przepisach o biurowości w wojsku;

- posiadanie i stosowanie w stosunku do podległych żołnierzy zakresu 
władzy dyscyplinarnej przysługującego mu zgodnie z regulaminem 
dyscyplinarnym Sił Zbrojnych PRL .65

Katalog zadań, jakie wykonywał Wydział WSW był stosunkowo szeroki, 
wykraczający poza ramy ochrony wojska przed penetracją wywiadowczą 
przeciwnika. Już w chwili powołania tej instytucji określono, że ma ona 
wykrywać także „inne przestępstwa” i im zapobiegać66. Dawano więc WSW 
nieograniczone możliwości w tym zakresie, takie jakie posiadała Służba 
Bezpieczeństwa, a także Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza. Szczegółowe 
zadania dla WSW określał minister obrony narodowej oraz szef tej formacji 
za pomocą: zarządzeń, rozkazów, instrukcji, wytycznych i dyrektyw67.

Jednym z takich dokumentów była podpisana 12 grudnia 1959 r. przez 
szefa WSW gen. bryg. Aleksandra Kokoszyna i dowódcę WOP płk. Eugeniusza 
Dostojewskiego instrukcja o zasadach i formach współpracy Wojskowej Służby 
Wewnętrznej i Służby Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza. Ustalono w niej, 
że wspomniane służby współdziałają poprzez wymianę informacji i uzyskanych 
materiałów dotyczących dokonanych przestępstw granicznych oraz czynionych 
do nich przygotowań przez wojskowych, ich rodzin i pracowników cywilnych. 
Wymiana materiałów miała dotyczyć przede wszystkim: sposobu przerzutu 
agentów przez granicę; sposobu organizowania i budowania kanałów przerzutowych; 

64 AIPN, sygn. Bu 2386/31261, Załącznik do Zarządzenia Szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej 
nr 08 z 24 VI 1961 r. - Ramowy zakres obowiązków i uprawnień terenowych organów 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, [w:] „Zbiór dokumentów WSW”, k. 32-34.

65 Ibidem, k. 34-35.
66 Por. AIPN, sygn., Bu 2386/26634, Rozkaz ministra obrony narodowej nr Ol/MON z 10 I 1957 r„ 

k. 7-8.
67 Ibidem, sygn., Bu 2386/31261, Zarządzenie szefa WSW nr pf 2 z 16 III 1964 r. w sprawie 

wydawania aktów normatywnych w WSW, [w:] „Zbiór dokumentów WSW”, k. 60.
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zainteresowań obcych ośrodków poszczególnymi odcinkami granicy państwowej; 
sygnałów o zamiarach przerzutu lub planowanej ucieczki przez osoby wojskowe, 
a także metod stosowanych przy przekraczaniu granicy68.

W przypadku operacyjnej konieczności wspomniane organy mogły planować 
wspólne przedsięwzięcia agenturalno-operacyjne, a także przekazywać sobie na 
ogólnie przyjętych zasadach sprawy ewidencji operacyjnej. Zwiad WOP 
zobowiązany został do udostępniania organom WSW danych o osobach 
przekraczających nielegalnie granicę PRL, wyjeżdżających lub przyjeżdżających do 
kraju cudzoziemcach pozostających w zainteresowaniu WSW. Ustalono w niej 
także, że WSW i Zwiad WOP udzielają sobie wzajemnie pomocy kontrwywia
dowczej drogą werbunków i wykorzystania posiadanej agentury, planowania 
innych, niezbędnych przedsięwzięć, jak również udzielają fizycznej pomocy 
w akcjach pościgowych. Oddziały WSW będące na pograniczu miały utrzymywać 
ścisły kontakt z Wydziałami Zwiadu WOP brygad i wspólnie opracowywały 
długofalowe plany współpracy w zakresie udzielania pomocy w zwalczaniu 
przestępczości granicznej. Aby uniknąć dekonspiracji pracy operacyjnej prowadzonej 
przez kontrwywiad wojskowy na jednostkach pływających, planowane przedsięwzięcia 
Szefostwo WSW uzgadniać miało z zastępcą dowódcy WOP do spraw Zwiadu. 
Przerzut w celach operacyjnych przez granicę PRL agentury miał odbywać się 
na podstawie pisemnego wniosku szefa WSW lub jego zastępcy do dowódcy 
WOP, lub do jego zastępcy do spraw Zwiadu69 70 71.

Kolejny pakiet zadań Wydziałów WSW dotyczył podjęcia przez nie 
inwigilacji księży diecezjalnych. Zadania tej treści nakazał realizować szef 
WSW gen. bryg. Kokoszyn w marcu 1959 r. Wskazał on, że z materiałów jakie 
do Szefostwa napływały, także z Oddziału WSW MW, odnotowano aktywizację 
katolickiego kleru, w tym także na osoby wojskowe. [,..]Sytuacja taka 
powstała - jak ocenił Kokoszyn - w wyniku zaniedbania pracy operacyjnej na 
tym odcinku. Część kleru pozytywnie nastawiona do współpracy z państwem, 
w wyniku likwidacji szeregu organizacji księży patriotów została izolowana 
i szykanowana przez wyższe duchowieństwo. [,..]Poz.a tym brak jest materiałów 
rozeznania środowisk księży, kurii i prowadzonych wrogich wystąpień części kleru10.

Jak zaznaczył on, że [,..]bez zebrania materiałów nie można skutecznie 
prowadzić w tych środowiskach pracy i przeciwdziałać klerowi11, nakazał swoim 
podwładnym, aby porozumieć się z terenowymi organami bezpieczeństwa MO, 
w celu rozpoznania sytuacji kleru katolickiego w miejscu stacjonowania 
jednostek wojskowych. Należało też podjąć na łączność agenturę wśród księży 
kapelanów i prowadzić pracę w kierunku: rozpoznania ich oblicza politycznego, 
nastawienia do przedsięwzięć władz administracyjnych oraz ich stosunek 

68 Ibidem, Instrukcja z 12 XII 1959 r., [w:] „Zbiór dokumentów WSW”, k. 42-43.
69 Ibidem.
70 Ibidem, Pismo szefa WSW nr BB-00993/3/59 z 4 III 1959 r. do Zarządów WSW OW i RSZ 

oraz Oddziału I Zarządu I SWSW, [w:] „Zbiór dokumentów WSW”, k. 155-157.
71 Ibidem.
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do administracji kościelnej. Należało również ustalić powiązania kapelanów 
wojskowych z kurią i duchowieństwem oraz ich nastawienia do reaktywowania 
zlikwidowanych organizacji księży patriotów. Kokoszyn wskazał także, że mają 
oni w drodze kontaktów niejawnych i agenturalnych dążyć do zebrania danych 
na księży diecezji, w których stacjonują jednostki wojskowe, poznać ich 
stosunek do kurii, do wyższego duchowieństwa, do władzy ludowej. Zbierać 
należało także dane o posiedzeniach i zarządzeniach Episkopatu, kurii 
biskupich, wytycznych i narad, a także stosunek poszczególnych księży do tych 
zarządzeń, wytycznych i poleceń. Jakie prowadzą dyskusje księża kapelani 
i cywilni księża na wszelkie tematy. Wrogo ustosunkowanych do władzy 
ludowej kapelanów wojskowych należało poddać stałej obserwacji agenturalnej. 
Szef WSW nakazał także systematycznie przesyłać do Szefostwa WSW 
wszelkie materiały charakteryzujące poszczególnych kapelanów wojskowych, 
jak i innych księży72.

W kolejnym dokumencie, który podpisali szef Zarządu I Szefostwa 
WSW płk Teodor Kufel i wicedyrektor Departamentu III MSW ppłk Stanisław 
Morawski w kwietniu 1960 r„ określono zadania w zakresie współpracy WSW 
i Departamentu III MSW w stosunku do kleryków, którzy powołani zostali do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej. Miała ona (ta współpraca) dotyczyć 
rozpracowania działalności kleryków w wojsku, jak również werbunku agentury 
spośród tych, którzy zamierzali wrócić do seminarium po odbyciu służby wojskowej. 
W tym celu należało opracować wspólne plany przedsięwzięć operacyjnych 
w stosunku do „reakcyjnych” kleryków, zmierzające do uniemożliwienia im powrót 
do seminarium duchownego, jak również „przecinania” klerykalnej działalności 
w wojsku73.

Następny pakiet zadań dotyczył opiniowania, kwalifikowania i przeznaczania 
poborowych do służby wojskowej w jednostkach specjalnych MON, (także 
na jednostki pływające MW) oraz jednostek KBW i WOP74. Niezwykle istotną 
grupę obowiązków stanowiły te, związane z ochroną jednostek i obiektów 
rakietowych75. Odrębną grapę zadań stanowiły te, które wynikały z informowania 
WSW (Oddział II Zarządu I) przez Biuro Rejestracji Cudzoziemców MSW 
o osobach z państw kapitalistycznych przyjeżdżających lub wyjeżdżających 
z Polski, a pozostających w zainteresowaniu WSW76.

72 Ibidem.
73 Ibidem, Pismo nr BB-02222/13/60 z 15 IV 1960 r. przez szefa Zarządu I Szefostwa WSW 

i wicedyrektora Departamentu III MSW, [w:] „Zbiór dokumentów WSW”, k. 157-159.
74Zob. Ibidem, Pismo szefa WSW nr FA-003266/62 z 13 VI 1962 r., [w:] „Zbiór dokumentów 

WSW”, k. 205-208.
75 Ibidem, Instrukcja o zasadach zabezpieczenia jednostek i obiektów rakietowych Wojska 

Polskiego, [w:] „Zbiór dokumentów WSW”, k. 185-202.
76 Ibidem, Zarządzenie szefa WSW nr 010 z 9 VII 1963 r. w sprawie trybu zgłaszania do Biura 

Rejestracji Cudzoziemców MSW cudzoziemców będących w zainteresowaniu organów WSW oraz 
wykorzystywania udzielonych informacji, [w:] „Zbiór dokumentów WSW”, k. 296-298.
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Zasygnalizowanie wszystkich zadań, jakie stały przed Wydziałami WSW 
nie jest tu możliwe, z uwagi na charakter niniejszego opracowania.

Jak na tym nowym stanowisku szefa Wydziału WSW MW płk Szlegier 
się odnalazł? Częściową odpowiedź na to pytanie daje opinia służbowa, jaką 
otrzymał on w grudniu 1969 r. Jego zwierzchnik - szef Oddziału WSW MW 
kmdr Ireneusz Krupa napisał: [...]Z obowiązków służbowych wywiązuje się 
dobrze. Jest oficerem pracowitym, taktownym i zdyscyplinowanym. Dbały o honor 
i godność osobistą. Z dużą powagą i odpowiedzialnością traktuje wykonywane 
obowiązki. Długoletni pracownik kierowniczy organów kontrwywiadu wojskowego. 
Posiada duże doświadczenie życiowe. Za należyte wykonywanie obowiązków 
służbowych był kilkakrotnie wyróżniany. Karany nie był. [...(właściwie organizuje 
pracę kontrwywiadowczą. Jest wymagający od podwładnych. W niektórych 
przypadkach zbyt drobiazgowy, co niekiedy ujemnie rzutuje na panowanie na 
zasadniczych kierunkach pracy. Sprawiedliwy. Decyzje podejmuje prawidłowe. 
Obiektywnie ocenia podwładnych. Wymagający od siebie i podwładnych. 
Przestrzega tajemnicy służbowej. Dokumenty służbowe opracowuje na dobrym 
poziomie. Terminowy i dokładny w wykonywaniu rozkazów i poleceń. Zna 
dobrze w mowie i piśmie język rosyjski, słabiej niemiecki. Charakter posiada 
spokojny. Inteligentny. Uczciwy, prawdomówny i koleżeński. Silnie przywiązany 
do rodziny. Donator2. Zachowanie w służbie i poza służbą nienaganne. 
Aktywny członek partii - zaangażowany. Poziom wiedzy ogólnej dobry. Ukończył 
3 lata studiów na WSNS. [...(wyszkolenie wojskowe wystarczające do wykonywania 
obowiązków służbowych. Właściwie organizuje współpracę z dowódcami 
jednostek, organami służby bezpieczeństwa, milicji i prokuraturą wojskową. 
Stan zdrowia budzi pewne zastrzeżenia. Ostatnio chorował [...]. W bieżącym 
roku prawie 3 miesiące przebywał na leczeniu szpitalnym i zwolnieniu od pracy. 
Dbały o wygląd zewnętrzny. Prezencja dobra. Dużo wysiłku włożył w podniesienie 
poziomu estetyki Wydziału. Na zajmowane stanowisko odpowiada pod warunkiem, 
że stan zdrowia nie ulegnie pogorszeniu ’8.

Z tą opinią i wnioskiem zgodziła się siedmioosobowa komisja Szefostwa 
WSW pod przewodnictwem płk. Eugeniusza Kućmierza, w której byli jeszcze 
następujący pułkownicy: Władysław Mrowieć, Edward Zając, Władysław 
Anderst, Zenon Duda, Tadeusz Nowak i Aleksander Dzwonek. Szef WSW gen. 
bryg. Kufel w kwietniu 1970 r. tę opinię zatwierdził77 78 79.

Przełożony Szlegiera wskazał jasno, że jest właściwym człowiekiem 
na właściwym stanowisku.

Prezentując opinie dotyczące Józefa Szlegiera, warto wspomnieć o jednej, 
dotyczącej próby uhonorowania go na 35 rocznicę zakończenia II wojny światowej 
szczególnym dla każdego żołnierza odznaczeniem - Krzyżem Walecznych.

77 Oryginalna pisownia. Zapewne winno być domator.
78 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Opinia służbowa z 4 XII 1969 r., k. 26-27.
79 Ibidem.
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Wnioskujący kmdr Krupa przedstawiając drogę wojskową kandydata, wspomniał 
o pewnych faktach, których jeszcze nie ujawniono, a które ukazują jego oblicze. 
Napisał on, że od października 1944 r. do kwietnia 1945 r. doraźnie brał udział 
w walkach z bandami w okolicach Chełma, woj. lubelskie oraz w późniejszym 
okresie uczestniczył w zabezpieczaniu Referendum Ludowego i wyborów 
do Sejmu PRL w pow. Świecie80.

Krzyża Walecznych Szlegier nie otrzymał, ale ostatecznie Rada Państwa 
uchwałą nr 0/330 z 4 maja 1970 r. przyznała mu Srebrny Medal Zasłużonym 
na Polu Chwały81.

Mimo dobrej opinii i udzielanych wyróżnień w postaci odznaczeń i wysokich 
nagród pieniężnych Józef Szlegier zapewne zdawał sobie sprawę z tego, 
że służba na stanowisku szefa Wydziału w Gdyni Oksywiu przerastała jego 
możliwości. Nie znał on Marynarki Wojennej tak dobrze, jak Wojsk Ochrony 
Pogranicza. Specyfika tych rodzajów wojsk znacząco się różniła, a w prowadzonej 
pracy wydziałów WSW należało jednak kłaść nacisk na nieco inne elementy. 
Chęć dochowania „staranności” wszystkim obowiązkom spowodowała u niego 
nasilanie się choroby, co mogło wpłynąć na chęć powrotu „na z góry upatrzone 
pozycje”. Taka okazja nadarzyła się w 1971 r. w związku ze zmianą podporządko
wania WOP i organizowania przy tej formacji struktur organizacyjnych WSW.

Na podstawie Decyzji nr 104/71 Prezydium Rządu z 31 lipca 1971 r. 
podpisanej przez prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza, dokonano zmian 
dotychczasowego podporządkowania Wojsk Ochrony Pogranicza. Ustalono 
skupienie całości zadań ochrony granic PRL w jednym resorcie, postanowiono 
podporządkować je od 1 października 1971 r. pod względem dowodzenia, 
a od 1972 r. pod względem gospodarczym ministrowi spraw wewnętrznych. 
Powyższa decyzja dotyczyła także innych, ustalonych przez obu ministrów, 
elementów organizacyjnych resortu obrony narodowej, które były poza WOP, 
a które nadal miały prowadzić działalność na rzecz tych wojsk82.

Takim „elementem organizacyjnym” była Wojskowa Służba Wewnętrzna 
nadzorująca tę formację, którą należało odtworzyć. Stało się to na podstawie 
zarządzenia organizacyjnego nr 054 z 18 września 1971 r. wydanego przez 
szefa Sztabu Generalnego, na podstawie którego powstał Oddział WSW 
Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, któremu w terenie 
podporządkowanych było pięć Wydziałów WSW w: Nowym Sączu, Gliwicach, 
Lubaniu Śląskim, Szczecinie i Gdańsku. Szefem wspomnianego Oddziału 
WSW został mianowany przez ministra obrony narodowej płk Bolesław 
Ogonowski83.

80 Ibidem, Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia z 27 II 1970 r., k. 28-29.
81 Na wniosku dokonano skreślenia Krzyż Walecznych i odręcznie napisano brązowy Medal 

Zasłużonym na Polu Chwały, ale ostatecznie „brązowy” także zamieniono na „srebrny”. Ibidem.
82 AIPN, sygn., Bu 2206/3, Decyzja nr 104/71 Prezydium Rządu z 31 VII 1971 r. w sprawie 

zmiany podporządkowania Wojsk Ochrony Pogranicza, k. 1-2.
83 J. Wygoda, R. Peterman, op. cit., s. 136-137.
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W związku z organizowaniem Wydziału WSW JW MSW w Gdańsku 
płk Szlegier zgłosił chęć przeniesienia na to stanowisko. Powoływał się on przy 
tym na to, że przez długi okres (ponad 9 lat) był szefem Wydziału WSW 
w Gdańsku i dokładnie znał specyfikę pracy WSW w tych wojskach. 
Na początku października 1971 r. odbyła się w Oddziale Kadr i Szkolenia 
WSW rozmowa z nim dotycząca jego prośby. Zakomunikowano mu, że etat 
szefa Wydziału WSW w Gdańsku jest niższy niż ten, jaki zajmuje on w Gdyni 
Oksywiu. Mimo to Szlegier podtrzymał swoją prośbę i wyraził zgodę na objęcie 
niższego etatowo (podpułkownik) stanowiska służbowego84.

Powyższa rozmowa była formalnym zabiegiem administracyjnym, 
mającym potwierdzić tylko zgodę płk. Szlegiera na objęcie etatowo niższego 
stanowiska służbowego, gdyż przenoszony wyrazić musiał na to zgodę. A może 
był to tylko zabieg mający jakiś inny cel? Wskazuje na to chociażby data 
rozkazu nr 0124/Sz.WSW z 30 września 1971 r. szefa WSW MON, którym 
został on przeniesiony na stanowisko służbowe szefa Wydziału WSW JW 
MSW w Gdańsku85.

Płk Szlegier 30 września 1971 r. przestał wykonywać (ewidencyjnie 
przynajmniej) obowiązki szefa Wydziału WSW w Gdyni Oksywiu, które pełnił 
przez 5 i pół roku.

Po powrocie do Gdańska na „nowe - stare” stanowisko służbowe, 
realizował z powodzeniem stawiane przed nim zadania służbowe. Świadczą 
o tym nieliczne zachowane dokumenty. W jednym z nich, wniosku o nadanie 
odznaczenia - Krzyża Oficerskiego OOP, podano następującą motywację: 
[...Jod lipca 1943 r. pełni służbę w Ludowym Wojsku Połskim i brał udział 
w walkach z niemieckim okupantem. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w Riazaniu 
szkolił młodą kadrę w szkołach oficerskich. Od 1948 r. zajmuje szereg stanowisk 
kierowniczych w organach WSW i z pozytywnym skutkiem realizuje zadania 
tych organów. Aktywny członek partii, dobry wychowawca młodej kadry. 
Z obowiązków służbowych wywiązuje się dobrze. Ze względu na długoletnią 
służbę wojskową, udział w walce z faszyzmem oraz należyte wywiązywanie się 
z obowiązków przez cały okres istnienia Polski Ludowej zasługuje na nadanie 
proponowanego orderu - podsumowano we wniosku86.

Z okazji XXX lecia PRL wnioskowany order otrzymał.
W kolejnym wniosku na medal resortowy szef Zarządu WSW JW. MSW 

zaznaczył, że [.. .Josobiście wnosi duży wkład w zabezpieczenie dyscypliny 
i porządku wojskowego ochranianych jednostek wojskowych. Na podkreślenie 
zasługuje jego właściwa współpraca z dowództwem jednostki, służbą bezpieczeństwa 

84 AIPN, sygn. Bu 2174/8367, Notatka służbowa zastępcy szefa Oddziału Kadr i Szkolenia WSW 
ppłk. Stanisława Pochmata z 4 X 1971 r., k. 25.

85 Ibidem, Zeszyt ewidencyjny, k. 11.
86 Ibidem, Wniosek o nadanie odznaczenia z 26 VII 1974 r., k. 23-24.
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i organami porządkowymi MO w ujawnianiu środowisk przestępczych i zapobieganiu 
negatywnym zjawiskom - podsumował płk Ogonowski87.

Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku płk Szlegier zaczął wyraźnie 
niedomagać na zdrowiu. W efekcie tego, na początku lutego 1979 r. został 
skierowany do Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, w celu określenia 
jego stanu zdrowia88.

Garnizonowa Komisja Lekarska przy Dowództwie WOP dokonała badania 
lekarskiego i 5 grudnia 1979 r. orzekła, że płk Szlegier jest niezdolny do wykonywania 
dotychczasowych obowiązków oficera WP, zaliczając go do trzeciej grupy 
inwalidów z ogólnego stanu zdrowia w związku ze służbą wojskową89. Centralna 
Komisja Lekarska MSW orzeczenie to 27 grudnia 1979 r. zatwierdziła90.

W końcu marca 1980 r. ukazał się rozkaz personalny, na podstawie 
którego płk Józef Szlegier został 15 kwietnia 1980 r. zwolniony z zawodowej 
służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku91.

Odchodząc do cywila otrzymał on oprócz gratyfikacji finansowych, o których 
będzie jeszcze mowa, opinię specjalną za okres pełnienia służby wojskowej. 
Zwierzchnik płk. Szlegiera przedstawił w niej wiele elementów, które obrazowały 
sylwetkę tego oficera WSW. Płk Józef SZLEGIER w okresie swej 39-letniej 
służby wojskowej - napisał płk Ogonowski - pełnił obowiązki na różnych 
funkcjach i stanowiskach służbowych. Służbę wojskową rozpoczął w kwietniu 
1941 roku w Armii Radzieckiej92 93 w szeregach której w miesiącu lipcu tegoż roku 
brał udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą 2. W obronie miasta Jelnia 
został ranny. W lipcu 1943 roku przeszedł do organizującego się Ludowego 
Wojska Polskiego, w którym w ramach 1 Brygady Artylerii im. J. Bema 
do kwietnia 1944 r. brał udział w walkach frontowych. Następnie w drodze 
wyróżnienia skierowany do Szkoły Podchorążych Artylerii, gdzie w październiku 
1944 roku uzyskał stopień oficerski. Od tego czasu pozostawał w Szkole 
Podchorążych jako dowódca plutonu, a później baterii dając się poznać jako 
wzorowy oficer i cieszący się autorytetem wychowawca podchorążych. W1948 roku 
zostaje powołany do organów Informacji, gdzie po kilkumiesięcznym przeszkoleniu 
i stażu obejmuje stanowisko szefa Wydziału. Na stanowiskach kierowniczych 
szczebla wydziałowego w organach Informacji, a następnie Wojskowej Służby 
Wewnętrznej pełnił służbę do chwili przeniesienie w stan spoczynku. Przez cały 
okres służby [.. .^wykazał się wysokim poziomem ogólnym i kulturą osobistą, co 
miało pozytywny wpływ na wykonywanie obowiązków służbowych. W zakresie 

Ibidem, Wniosek o nadanie odznaki srebrnej za zasługi w ochronie porządku publicznego 
z 22 VIII 1975 r„ k. 22.

88 Ibidem, Karta skierowania z 8 II 1979 r., k. 89.
89 Ibidem, Orzeczenie nr 103/1/79/J GKL przy DWOP z 5 XII 1979 r., k. 84-87.
90 Ibidem.
91 Ibidem, Rozkaz personalny nr 01291 MSW z 28 marca 1980 r., k. 79.
92 Winno być Armii Czerwonej.
93 Oryginalna pisownia.
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wykonywanych obowiązków posiadał wystarczająco opanowaną wiedzę 
ogółnowojskową i w dobrym stopniu specjalistyczną. Posiadane wykształcenie 
ogólne średnie i niepełne wyższe o kierunku historyczno-socjologicznym jako 
przydatne w służbie zapewniło mu możliwość właściwego wykonywania 
obowiązków zwłaszcza w zakresie wychowania młodej kadry, a także układania 
dobrych stosunków międzyludzkich i współpracy z dowództwem jednostek 
i pokrewnych organów. W pracy zaangażowany o dużym poczuciu odpowiedzialności 
i zdyscyplinowania. Cechuje go stanowczość i konsekwentność w realizacji 
zadań - zaznaczył Ogonowski. W postępowaniu z podwładnymi wymagający, 
opanowany i obiektywny. Ceni godność osobistą własną, ludzi i munduru. 
Potrafi sprawnie organizować pracę, w związku z czym odnosił szereg osiągnięć 
w zakresie zwalczania i wykrywania negatywnych zjawisk i przestępczości. 
Wiele sukcesów odnosił również w pracy zapobiegawczej. W okresie służby 
wielokrotnie nagradzany i odznaczany orderami oraz odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi. Członek partii od 1946 r. Ideowo wyrobiony, zaangażowany, 
światopogląd marksistowski w pełni skrystalizowany i realizowany w codziennym 
życiu. Biorąc pod uwagę duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje i walory 
ideowo - moralne może być jako oficer rezerwy zatrudniony zgodnie ze stanem 
zdrowia i posiadanymi kwalifikacjami - podsumował płk Ogonowski94.

Odchodząc na emeryturę otrzymał wyjątkowo wysokie, jak na zarobki 
przeciętnego Polaka wynoszące ok. 6000 zł, gratyfikacje finansowe, na które 
składała się odprawa wynosząca 105612 zł, nagroda pieniężna w związku 
z zakończeniem służby wojskowej w wysokości 7000 zł oraz prawo do emerytury 
w wysokości ok. 14000 zł miesięcznie.

Józef Szlegier zmarł 29 września 1994 r. i pochowany został na cmentarzu 
Srebrzysko w Gdańsku Wrzeszczu.

Podsumowanie
Józef Szlegier należał do nielicznego grona ludzi, którzy od wczesnych 

lat młodości utrwalali władzę ludową w Polsce, tej władzy wiernie i bezkrytycznie 
służyli. Urodził się w niezamożnej rodzinie na wsi niedaleko Lwowa, kiedy 
Wojsko Polskie toczyło boje o kształt terytorialny Polski. Kiedy inni Polacy 
deportowani byli na „nieludzką ziemię”, on z rodziną otrzymali ich ziemię. Jego 
żołnierska droga zaczęła się od zdrady Polski wiosną 1941 r. w szeregach Armii 
Czerwonej. Wiodła przez tereny Związku Radzieckiego do Polski. Nie był on 
zwykłym żołnierzem patriotą - Polakiem. On przystąpił do obozu „targowiczan”, 
którzy budowali Polskę „ludową” na wzór ich mocodawcy Stalina. Zawsze starł 
się zasługiwać na przychylność swoich przełożonych. Bardzo szybko został 
członkiem partii. Dość wcześnie zaczął także współpracę z Informacją Wojskową 
w charakterze tajnego współpracownika, a później w jej strukturach pełnił 

94 Ibidem, Opinia specjalna z 15 IV 1980 r., k. 18-19.
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służbę, utrwalając władzę ludową i jej porządek. Poza wojskiem nie udzielał się 
dużo, może trochę w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, o przyjęcie 
do którego podjął starania pod koniec lat siedemdziesiątych. Lubił, będąc na 
emeryturze prezentować się w marynarskim mundurze. Zajmował się także 
działką. Przeżył system „władzy ludowej”, który tak skrupulatnie kształtował 
i współtworzył, a także na którego straży stał, będąc szefem Wydziału 
Informacji, a później Wojskowej Służby Wewnętrznej prawie 32 lata, w tym 
5 i pół roku w, a raczej przy Marynarce Wojennej. Życiorys płk. Józefa Szlegiera 
dla części naszych Rodaków wydać się może normalny, pozytywny. Jednak 
poznając tajnie metody pracy służb stanowiących trzon aparatu represji, trudno 
nie zadawać sobie pytania: co takiego robił Szlegier, że przełożeni uważali go 
za wyjątkowo zdyscyplinowanego i posłusznego. Co kryło się pod pojęciem: 
Ideowo wyrobiony, zaangażowany, światopogląd marksistowski w pełni 
skrystalizowany i realizowany w codziennym życiu. Według dzisiejszej wiedzy 
i standardów nie byłoby to nic zasługującego na pochwałę. Dziś należałoby 
użyć raczej słów (określeń): donosiciel, karierowicz, denuncjator, prowokator, 
sprzedawczyk. Nie na darmo miano ubeka jest jednym z bardziej pejoratywnych 
określeń człowieka. Tacy ludzie niechlubnie przewijają się w życiorysach 
rehabilitowanych od niedawna żołnierzy wyklętych z: NSZ, AK i żołnierzy 
polskich, którzy wracali z Zachodu po przejściu tamtego szlaku bojowego. 
W życiorysach opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej.
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dr Ireneusz BIENIECKI

WSPÓŁPRACA WOJSK OCHRONY POGRANICZA 
Z WOJSKAMI OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU 

I MARYNARKĄ WOJENNĄ W OCHRONIE 
POLSKIEJ GRANICY MORSKIEJ

W LATACH 1965-1991

Do roku 1991 ochronę granicy morskiej PRL sprawował personel 
trzech nadmorskich Brygad Wojsk Ochrony Pogranicza (BWOP) - 

Pomorskiej BWOP w Szczecinie, Bałtyckiej BWOP w Koszalinie i Kaszubskiej 
BWOP w Gdańsku. Te trzy BWOP w końcowym okresie istnienia funkcjonowały 
w resorcie spraw wewnętrznych. W codziennej działalności, w ramach systemu 
ochrony i obrony granicy morskiej współdziałały one z Wojskami Obrony Powietrznej 
Kraju (WOPK) oraz z Marynarką Wojenna (MW), które były podporządkowane 
Ministerstwu Obrony Narodowej. Z ramienia MW z jednostkami WOP 
współpracowała głównie Morska Brygada Okrętów Pogranicza, a także inne 
jednostki tej formacji.

1. Współpraca z Wojskami Obrony Powietrznej Kraju

Znaczącym fragmentem codziennej działalności podstawowych pododdziałów 
liniowych WOP, jakimi były nadmorskie strażnice WOP w systemie ochrony 
granicy morskiej było prowadzenie obserwacji powietrza. Służyło ono wykrywaniu 
nisko przelatujących statków powietrznych.

Już w roku 1959 służbę WOP włączono do jednolitego systemu WOPK. 
W związku z powyższym Sztab WOP opracował i wydał wytyczne do 
organizacji służby obserwacyjno-meldunkowej w pododdziałach tej formacji1.

W połowie lat 60. XX w. na podstawie zarządzenia szefa Szt. Gen. WP 
(nr 016/OTK) z 12 maja 1964 r. w sprawie włączenia do jednolitego systemu 
Obrony Powietrznej Kraju sił i środków obserwacji wzrokowo-technicznej 

1 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Warszawie, Dzieło II, sygn. nr 1902/00, T. 15, s. 11; 
zobacz też A. Stachula, Powstanie i rozwój Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w latach 1950-1980 
(zeszyt naukowy nr 2), Jelenia Góra 1985.
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WOP oraz pisma (nr 0129/1) z 23 maja 1969 r. nakazującego zgranie systemu 
radio-lokacyjnego (r./lok.) WOP z podobnym systemem MW i WOPK - opracowano 
Plan wykorzystania Posterunków Obserwacji Wzrokowo-Technicznych WOP 
w jednolitym systemie Obrony Powietrznej Kraju2.

Na podstawie tego dokumentu obserwację i kontrolę obszaru powietrznego 
kraju prowadziły oddziały i pododdziały radiotechniczne WOPK, z którymi 
w realizacji tych zadań współdziałały WOP. W ramach jednolitego systemu 
OPK służbę obserwacyjno-meldunkową organizowały WOP:

- wzdłuż granicy morskiej PRL - Posterunkami Obserwacji Wzrokowo- 
-Technicznej (POWT),

- wzdłuż granicy zachodniej PRL - Posterunkami Obserwacji Wzrokowej 
(POWz) strażnic WOP.

Służbę pełnioną przez żołnierzy na POWT i POW z WOP zobowiązano 
do wykrywania i rozpoznawania samolotów, śmigłowców oraz innych aparatów 
latających, przelatujących granicę powietrzną PRL na małych wysokościach, 
a szczególnie na wysokości do 500 m i powiadamiania o nich odpowiednich 
stanowisk dowodzenia WOPK.

Zadania obserwacji przestrzeni powietrznej realizowano poprzez:
- prowadzenie wzrokowej obserwacji w zasięgu widzialności przy 

wykorzystaniu etatowych środków optycznych,
- wykrywanie obiektów latających za pomocą technicznych środków 

znajdujących się w uzbrojeniu WOP,
- normalny nasłuch w nocy i w warunkach złej widoczności,
- niezwłoczne, poza kolejnością przekazywanie danych o wszystkich 

wykrytych obiektach naruszających granicę powietrzną PRL oraz 
znajdujących się w zasięgu wzroku lub słuchu żołnierzy POWT 
i POWz WOP.

Natomiast przekazywaniu do stanowisk dowodzenia WOPK nie podlegały 
lądowania samolotów własnych, na lotniskach znajdujących się na pograniczu, 
co do których było wiadomo, że przyleciały z głębi kraju.

Posterunki obserwacji wzrokowej wchodziły w skład BWOP, z którymi 
utrzymywały łączność telefoniczną. Dane o wykrytych obiektach powietrznych 
służby POWT i POWz przekazywały bezpośrednio do Oficerów Dyżumo- 
-Operacyjnych (ODO) BWOP, którzy po dokonaniu selekcji danych równoległych - 
przekazywali je do właściwych stanowisk dowodzenia WOPK.

W przypadku zagrożenia granic państwowych PRL dowódcy (dcy) 2. i 3. 
Korpusu OPK (KOPK) oraz dyżurni odpowiedzialni Stanowisk Dowodzenia 
(SD) wymienionych KOPK byli upoważnieni do zarządzenia wzmocnienia 
obserwacji wzrokowej na wszystkich lub określonych POWT i wzrokowej WOP 

2 Archiwum Straży Granicznej (ASG) w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1840, t. 3, 
Plan wykorzystania posterunków obserwacji wzrokowo-technicznej i wzrokowej w jednolitym 
systemie OPKz 17.02.1970 r„ s. 1-4.
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na sygnał „got. boj. nr 1”. Na sygnał ten POWT WOP wystawiały dodatkowego 
obserwatora z zadaniem obserwacji powietrza.

W celu sprawdzenia czujności pełnienia dyżurów przez POWT i POWz 
oraz podnoszenia umiejętności w przekazywaniu danych o obiektach powietrznych 
dcy 2. i 3. KOPK byli zobowiązani do organizowania w uzgodnieniu z dcami 
BWOP oblotów kontrolnych systemu obserwacji wzrokowej. Obloty takie 
organizowano nie rzadziej niż raz w kwartale, a ich rezultaty omawiano na 
wspólnych odprawach.

Do roku 1970 na Wybrzeżu obowiązywał następujący system powiadamiania 
o wykrytych obiektach powietrznych. BWOP przekazywały dane o wykrytych 
obiektach powietrznych przez podległe im posterunki obserwacji wzrokowej 
do stanowisk dowodzenia OPK w następujących relacjach:

- 12. Pomorska BWOP w m. Szczecin, z wyłączeniem batalionu WOP 
w m. Świnoujście, do SD 13. pułku radiotechnicznego w m. Choszczno - 
łączem telefonicznym OPK, a batalion nadmorski WOP Świnoujście 
do SD 5. batalionu radiotechnicznego w m. Chynowo - łączem WOPK,

- 15. Bałtycka BWOP w m. Koszalin do SD 3. batalionu radiotechnicznego 
w m. Duninowo k. Ustki - łączem telefonicznym WOPK,

- 16. Kaszubska BWOP w m. Gdańsk do SD 12. pułku radiotechnicznego 
w m. Gdynia Grabówek - łączem telefonicznym WOPK .3

Po kilku latach w kolejnym zarządzeniu (nr 012 z 13 marca 1970 r.) szef 
WOP - gen. bryg. Mieczysław Dębicki polecił wszystkim dowódcom jednostek WOP, 
aby w oparciu o dołączony Plan wykorzystania POWT WOP w jednolitym systemie 
OPK doskonalić system obserwacji obszarów powietrznych pogranicza oraz 
zapewnić sprawność przekazywania meldunków o ujawnionych celach powietrznych 
na wszystkich szczeblach dowodzenia. Dowódcy BWOP mieli ściśle współdziałać 
z dowódcami KOPK w organizowaniu kontrolnych oblotów, w celu sprawdzenia 
skuteczności systemów obserwacyjno-meldunkowych WOP oraz podnoszenia 
umiejętności w przekazywaniu danych o obiektach powietrznych. Wyniki tych 
kontroli omawiano ze wszystkimi żołnierzami na odprawach służbowych 
i meldowano do Szefostwa WOP w dobowych meldunkach operacyjnych.

Ponadto dowódcy nadmorskich BWOP, w celu skutecznego wykrywania 
celów powietrznych przy pomocy stacji r./lok. mieli wprowadzić obowiązek 
pracy jednego POWT na odcinku każdej strażnicy nadmorskiej w zakresie 
5 Mm (RN-231 - 6 Mm) lub wyższym.

Natomiast podczas sztormów lub w innych sytuacjach operacyjnych gdy 
praca stacji r./lok. była ograniczona - jeden POWT pracował na zakresie 
10 Mm (RN-231 - 12 Mm). Ta zasada obowiązywała również w czasie 
„got. boj. nr 1”.

Równocześnie szef WOP wydał polecenie przeszkolenia wszystkich 
operatorów r./lok. w zakresie wykrywania celów powietrznych i zapoznania ich 

3 Tamże, s. 4.
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z charakterystyką echa pochodzącego od samolotu na wskaźniku (szybkość 
przesuwania się), a także odnośnie sposobu meldowania. Zagadnienia te 
uwzględniono również w szkoleniu elewów Szkoły Podoficerów i Młodszych 
Specjalistów r./lok. WOP w Koszalinie4.

W tym czasie oceniano, że współdziałanie między jednostkami WOP 
i WOPK było właściwe. W realizacji zarządzenia szefa Szt. Gen. WP 
(nr 007/Oper.) z 7 lutego 1970 r. w sprawie ogólnokrajowego systemu ostrzegania 
o zagrożeniu z powietrza - jednostki WOP od 1 maja 1970 r. włączono do sieci 
ostrzegania KF (krótkofalowej) właściwych KOPK. Prowadzone w tym okresie 
treningi systemu ostrzegania i alarmowania wykazały na ogół należyte 
funkcjonowanie zespołów ostrzegania działających w BWOP i Oddziałach WOP.

Do niedociągnięć w tym zakresie, które w dalszym ciągu ujemnie rzutowały 
na sprawną organizację systemu ostrzegania w jednostkach WOP zaliczano brak 
należytego sprzętu radiowego. Wydzielone do pracy w sieciach ostrzegania 
odbiorniki radiowe KF („LAMBDA” - prod. CSRS, R-250 - prod. ZSRR, R-1250 - 
prod. węgierskiej) z powodu złego ich stanu technicznego lub słabej mocy 
często nie zapewniały dostatecznej słyszalności5.

Przeprowadzane loty kontrolne samolotów 2. KOPK, po kilku miesiącach 
obowiązywania tego dokumentu, miały na celu sprawdzenie skuteczności 
działania systemu obserwacji powietrza. Loty te wykazały, że występowały 
jeszcze niedociągnięcia w zakresie szybkiego wykrywania przez służbę POWT 
WOP przelotów samolotów i powiadamiania o tym SD WOPK.

Ponadto, jak wynikało z przeprowadzonych kontroli strażnic WOP, 
żołnierze tej formacji nie byli należycie przeszkoleni w zakresie obserwacji 
powietrza. W strażnicach występował brak instrukcji prowadzenia obserwacji, 
a na wieżach obserwacyjnych często brakowało tablic namiarowych6.

W tym czasie współdziałanie jednostek WOP na granicy morskiej 
z określonymi jednostkami WOPK obejmowało:

- niezwłoczne przekazywanie przez jednostki WOP do ustalonych 
pododdziałów WOPK meldunków o ujawnionych przez POWT WOP 
przelotach przez granicę państwową aparatów latających (w szczególności 
dotyczyło to przelotów na małych wysokościach - do 500 m),

- zapewnienie sprawnego obiegu informacji o przelotach,
- wzajemne wyjaśniania podejrzanych przelotów .7

4 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1840, t. 3, Zarządzenie szefa WOP nr 012 
z 13.03.1970 r. w sprawie służby obserwacyjno-meldunkowej w jednostkach WOP, s. 1-3.

5 Tamże, s. 5-6.
6 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2371, t. 3, Pismo szefa WOP płk. F. Stramika 

z 14.08.1970 r.,s. 1-2.
7 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1841, t. 8, Opracowanie do „Biuletynu Informacyjnego” 

Sztabu Generalnego WP Organizacja działań sił i środków WOP w systemie ochrony granic 
kraju i współdziałania w tej dziedzinie z innymi siłami i środkami OTK, z 16.10.1970 r., s. 7.
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Również w latach 70. XX wieku organizowano wspólne kontrole szczelności 
zabezpieczenia obszaru powietrznego, wzdłuż morskiej granicy państwowej .

Na konieczność zacieśniania współpracy różnych instytucji działających 
na Wybrzeżu, w ramach ówczesnego pionu militarnego, rzutowały też mankamenty 
występujące w systemie ochrony polskiej granicy morskiej. Np. prowadzone 
24 lipca 1971 r. działania pościgowe na morzu za przestępcami, którzy uprowadzili 
kuter strażnicy WOP w Darłowie wykazały, że zasadniczą przyczyną niezatrzymania 
przestępców przez okręty pogranicza (OP) było nieścisłe i z dużą tolerancją 
błędu określenie przez załogę samolotu swoich pozycji, a tym samym 
i ściganego kutra (nad którym krążył samolot WOP).

Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak na Wybrzeżu skutecznego 
systemu radionamierzania nisko lecących samolotów. Stosowane dotychczas 
przez pilotów określanie pozycji sposobem zliczania przebytej drogi było 
przyczyną tego, że w przypadku pozostawania poza zasięgiem widzialności 
brzegu - występowały duże trudności w określeniu faktycznego położenia. 
Dlatego też uznano za konieczne doraźne wykorzystanie do tego celu działającego 
na tym obszarze systemu radionamierzania WOPK8 9.

Również szef Sztabu WOP wydał polecenie dcom nadmorskich BWOP, 
aby poczynili działania zmierzające do uzyskania pomocy ze strony właściwych 
terenowych dców jednostek radiotechnicznych WOPK, w zakresie wykorzystania 
systemu r./lok. WOPK do namierzania samolotów Klucza Samolotów 
Rozpoznawczych (KSR) będącego w podległości MW, które wykonywały loty 
w ochronie granicy.

Ponadto dca MBOP otrzymał polecenie zorganizowania do 15 września 
1971 r. dwóch ćwiczeń sprawdzających na odcinku 15. Bałtyckiej BWOP 
i 16. Kaszubskiej BWOP z udziałem okrętów i samolotów oraz z wykorzystaniem 
systemu r./lok. WOPK, w celu praktycznego przetestowania systemu namierzania 
samolotów, funkcjonowania łączności, współdziałania i obiegu informacji oraz 
skuteczności naprowadzania okrętów przez samoloty na wykryte cele (jednostki)10 11.

Po nawiązaniu współpracy nadmorskich BWOP z jednostkami WOPK 
na Wybrzeżu uzgodniono zasady namierzania samolotów WOP, w czasie 
wykonywania zadań służbowych bądź też pościgów na morzu11.

W pierwszej połowie lat 70. do sprawdzania czujności pełnienia służby 
granicznej w zakresie obserwacji powietrza wykorzystywano również samoloty 

8 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2381, t. 6, Opracowanie szefa Sztabu WOP gen. bryg. 
F. Stramika na temat „Organizacji WOP i zasad ochrony granicy państwowej” przeznaczone 
do „Vademecum oficera ASG WP” z 7.07.1981 r„ s. 11.

9 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2371, t. 3, Pismo GIOT - wiceministra ON 
gen. dyw. T. Tuczapskiego do szefa Szt. Gen. WP gen. dyw. B. Chochy z 2.08.1971 r„ s. 1-2.

10 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2371, t. 3, Pismo szefa Sztabu WOP 
płk. F. Stramika do dców 12.,15., 16. BWOP i dcy MBOP z 16.08.1971 r„ s. 1-3; oraz Pismo dcy 
MBOP kmdra H. Romanka do dcy 2. Korpusu WOPK w Bydgoszczy z 4.09.1971 r„ s. 1-2.

11 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2371, t. 3, Pismo szefa Sztabu BWOP 
płk. T. Begiera do szefa Oddziału Operacyjno-Szkoleniowego Szefostwa WOP z 18.09.1971 r„ s. 1.
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MW. Np. 27 listopada 1973 r. samoloty t. Lim-5 i An-2 w godz. 12.00 - 14.37 
dokonały przelotów przez granicę na odcinku następujących strażnic:

- w Kaszubskiej BWOP - strażnicy Krynica Morska, Białogóra, Łeba,
- w Bałtyckiej BWOP - strażnicy Smołdziński Las, Jarosławiec, Mielno, 

Ustronie Morskie, Dźwirzyno.
W tym dniu widoczność była umiarkowana i słaba, szczególnie na odcinku 

Bałtyckiej BWOP, co spowodowało uruchomienie stacji r./lok. w godzinach 
dziennych. Stosunkowo niski pułap chmur - miejscami ok. 200-300 m -utrudniał 
możliwość wykrycia samolotów przelatujących w pobliżu POWT-36, 29,19 i 13.

Na odcinku Kaszubskiej BWOP stan widoczności był dobry. Ograniczona 
widoczność występowała tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na pozostałym 
odcinku Kaszubskiej BWOP służbę pełniono w ciągu dnia poprzez prowadzenie 
obserwacji wzrokowo-optycznej. Nisko lecące samoloty oraz umiarkowana 
widoczność stwarzały dogodne warunki ich wykrycia przy przelocie 
prostopadłym do linii brzegowej. Pomimo tego samolotów nie wykryto, 
co w ocenie przełożonych świadczyło o słabym pełnieniu służby przez 
żołnierzy na POWT-61, 43, 39, w pobliżu których nastąpiły przeloty samolotów 
(o godz. 14.37, 14.30 i 12.29). Zarówno pełniący w tym czasie służbę żołnierze 
WOP jak i ich dcy nie potrafili wyjaśnić przyczyn nie wykrycia i nie 
meldowania o przelotach12.

Pod koniec 1973 r. ówczesny dca Bałtyckiej BWOP płk Stanisław 
Siemaszko zwracał uwagę, że na Wybrzeżu nadal występowały ograniczone 
możliwości wykrywania samolotowi innych aparatów latających przez POWT 
WOP. Przeprowadzone w tym zakresie badania wykazały, że posiadane przez 
jednostki tej formacji nowoczesne stacje r./lok t. TRO-534 dawały tylko dobre 
efekty wykrywania celów na morzu. Aparatura ta nie była jednak 
przystosowana do wykrywania statków powietrznych. Przeprowadzone badania 
przelotu samolotu t. An-2 w normalnych warunkach dały następujące rezultaty 
w zakresie jego wykrywania:

- wysokość lotu 50-150 m - wykrywalność - 0,9 Mm,
- wysokość lotu 300 m - wykrywalność -1,5 Mm,
- wysokość lotu 500 m - wykrywalność - 1,7 Mm.
W warunkach większych sztormów oraz niskich pułapów chmur - ze 

względu na duże tzw. odbicia występujące na ekranie, ekran radaru był 
nieczytelny, w związku z czym wykluczono możliwość technicznej obserwacji 
powietrza. W takiej sytuacji pozostawała tylko obserwacja wzrokowa, którą 
stosowano w dyżurujących POWT oraz przez wszystkie elementy służby 
granicznej strażnic i Granicznych Placówek Kontrolnych (GPK) WOP13.

12 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2373, t. 4, Notatka kmdra por. dypl. R. Dębowskiego 
w sprawie nie wykrycia okrętów i samolotów MW pozorujących naruszenie granicy państwowej 
23-27.11.1973 r. z 27 grudnia 1973 r„ s. 2-4.

13 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2373, t. 4, Pismo dcy BWOP płk. St. Siemaszki 
do dcy WOP z 8.12.1973 r„ s. 2-3.
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Również w drugiej połowie lat 1970. w porozumieniu z Dowództwem 
OPK jednostki lotnicze podległe 2. KOPK w Bydgoszczy dokonywały zgodnie 
z ustalonymi planami - oblotów POWT w celu sprawdzenia systemu 
obserwacji, za nisko przelatującymi samolotami oraz przekazywania danych 
o przelotach samolotów przez granicę do batalionów radiotechnicznych OPK14.

Jednak w codziennej rzeczywistości przeloty samolotów należących 
do innych państw nad polskim Wybrzeżem miały miejsce. Przypadek taki 
odnotowano 24 września 1977 r. kiedy to ob. RFN o nazwisku Spah dokonał 
nielegalnego przelotu samolotem t. Piper PA-18 o znakach państwowych RFN 
przez granicę morską z Wyspy Bornholm do NRD naruszając prawdopodobnie 
przy tym obszar powietrzny PRL w północno-zachodniej części Polski. Fakt 
przelotu tego samolotu potwierdził dca WLiOPK NAL NRD. Wg relacji pilota 
wlot na obszar PRL nastąpił z zachodniej strony m. Niechorze a wylot w rejonie 
m. Lunow (98 km na północny zachód od m. Cedynia).

Z przeprowadzonej szczegółowej analizy tego przypadku wynikało, że 
żadne służby, ani też siły i środki dyżurne systemu OPK, w tym również POWT 
WOP i POWT MW nie zauważyły przelotu samolotu przez obszar powietrzny 
Polski. Dlatego też mając na celu zapobieganie w przyszłości podobnym 
przypadkom szef Szt. Gen. WP gen. broni Florian Siwicki polecił dcy WOPK 
we współdziałaniu z dcami MW, WOP i Wojsk Łączności poczynić 
przedsięwzięcia zmierzające do wyeliminowania takich przypadków15.
Dlatego też na początku 1979 r. stan ochrony granicy powietrznej PRL 
na Wybrzeżu oceniono jako niezadowalający16.

Jako niepokojący uznano też stan obserwacji powietrza na Wybrzeżu. 
Potwierdzeniem tego był przeprowadzony w grudniu 1979 r. (w porozumieniu 
z Dowództwem WOPK) kontrolny oblot POWT na odcinku Pomorskiej BWOP 
i Bałtyckiej BWOP. Jak wynikało z meldunków złożonych do batalionów 
i kompanii radiotechnicznych (brt i krt) OPK przez SDO ww. BWOP, na ogólną 
liczbę 8 kontrolnych przelotów przez granicę zaledwie 3 przeloty zostały 
ujawnione przez służbę POWT, a procentowy wskaźnik wykrywalności 
przelotów wynosił dla Pomorskiej BWOP 66,6% natomiast dla Bałtyckiej 
BWOP zaledwie 20%.W ocenie przełożonych powyższy przykład świadczył 
o niskim poziomie służby obserwacji powietrza, nieprzestrzeganiu przez 
żołnierzy pełniących służbę na POWT obowiązujących w tym zakresie zasad 
prowadzenia obserwacji, braku wymaganej czujności i spostrzegawczości oraz 

14 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2377, t. 10, Notatka służbowa w sprawie dokonywanego 
przez samoloty WOPK - 2 i 5.08.1977 r. oblotu POWT w celu sprawdzenia systemu obserwacji 
powietrza wykonana przez kmdr. M. Andrzejuka z 21.09.1977 r„ s. 1-2.

15 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2383, t. 10, Pismo szefa Sztabu WOP gen. bryg. 
F. Stramika do szefa Sztabu WOPK gen. bryg. T. Gembickiego z 18.11.1978 r., s. 1.

16 ASG w Szczecinie, Akta DMBOP, sygn. nr 2379, t. 7, Dane Oddziału Operacyjnego do wystąpienia 
szefa Sztabu WOP na rocznej odprawie dowództw jednostek za 1978 r. z 5.03.1979 r., s. 4.
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niedostatecznej jeszcze pod tym względem wymagalności ze strony dców 
strażnic nadmorskich17.

Dopiero w roku 1980 zakończono zestawianie bezpośrednich łączy 
pomiędzy strażnicami nadmorskimi WOP a pododdziałami WOPK, co wpłynęło na 
skrócenie czasu obiegu meldunków w relacjach POWT - krt (brt) o zauważonych 
przelotach aparatów latających. Pomimo tego, jak wykazały kontrole, niektóre 
strażnice Kaszubskiej BWOP i Pomorskiej BWOP w dalszym ciągu przekazywały 
meldunki na hasło POWIETRZE, poprzez SDO (wydłużoną drogą), a nie 
bezpośrednio z POWT.

Poprawie uległa też czujność operatorów na Wybrzeżu w wykrywaniu 
i meldowaniu o przelotach samolotów przez granicę państwa. Szczególną 
czujność w tym względzie wykazał operator POWT nr 51 strażnicy WOP 
Jantar, który 14 października 1989 r. na podstawie szumu silnika wykrył przelot 
nierozpoznanego samolotu. Meldunek złożony do 21. brt przyczynił się do 
ustalenia samolotu, nad którym utracono kontrolę przelotu, nawiązania z nim 
łączności i naprowadzenie na właściwy kurs18.

Jednak zdecydowana poprawa sytuacji w tej dziedzinie nastąpiła dopiero 
z początkiem następnej dekady. Na początku lat 1980. szef Sztabu WOP oceniał, że 
realizacja przedsięwzięć wynikających z zawartego w 1970 r. porozumienia 
pomiędzy Sztabami WOPK, MW i WOP w sposób zasadniczy usprawniła 
działalność posterunków oraz wpłynęła na poprawę i skrócenie czasu obiegu 
informacji o przelotach w relacjach strażnica WOP - pododdziały radiotechniczne 
WOPK. Jak wykazały kontrole przeprowadzone w jednostkach WOP w 1980 r. 
średni czas obiegu informacji mieścił się w przedziałach ok. 1-2 min, np.: w czasie 
kontrolnego oblotu przeprowadzonego 14-15 sierpnia 1980 r. czasu tego 
w zasadzie nie przekroczono, bowiem na 94 informacje przekazane ze strażnic 
WOP do SD 81. krt Chynowo, aż 91 dotarło w ciągu 1 min (97%), 
w 2 wypadkach w ciągu 2 min, i tylko w 1 wypadku po upływie 4 min19.
Również druga strona - Dowództwo WOPK w końcu 1982 r. pozytywnie 
oceniało współpracę w tym zakresie z posterunkami WOP, co potwierdzało 
pismo dcy tej formacji:

(...) Przeprowadzone wspólne kontrole w zakresie wykrywania przez 
posterunki WOP i WOPK naruszeń granic powietrznych, szczególnie na małych 
wysokościach, wykazały dobre wyszkolenie, wysoką gotowość bojową i czujność 
posterunków WOP. Potwierdza to także codzienna praca tych posterunków, 
które stwierdzone przeloty granic meldują natychmiast na odpowiednie 

17 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2380, t. 6, Dane Oddziału Operacyjnego DWOP 
dotyczące działalności operacyjnej jednostek WOP w 1979 r. z 30.01.1980 r., s. 5.

18 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2381, t. 6, Wystąpienie szefa wydziału operacyjnego 
na odprawie wydziału operacyjnego z 23.04.1980 r., s. 10.

19 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2383, t.10, Pismo szefa Sztabu WOP gen bryg. 
F. Stramika do szefa Zarządu I Szt. Gen. WP gen. bryg. W. Szklarskiego z 24.01.1981 r., s. 1.
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stanowiska dowodzenia OPK. Informacje te są niezmiernie cenne dla podejmowania 
decyzji na przeciwdziałanie naruszycielom (...)”20.

Tego rodzaju loty sprawdzające czujność służby granicznej na Wybrzeżu 
realizowano do końca lat 1990., np. 18 sierpnia 1988 r. w godz. 10-11.22 - 
WOPK przeprowadziły loty kontrolne dla sprawdzenia czujności pełnienia 
służby na POWT i terminowości przekazywania danych o wykrytych obiektach 
powietrznych. Porównując uzyskane dane zauważano brak regulacji czasu 
pomiędzy POWT WOP a pododdziałami WOPK. Niezrozumiałym był fakt 
podawania innych czasów zaobserwowania celu przez POWT i WOPK. 
W niektórych przypadkach występowały też błędne określenia typu lecącego 
samolotu jak i jego wysokości. Za niedostateczną uznano liczbę meldunków 
przekazanych przez POWT na odcinku Pomorskiej BWOP21.

Na podstawie zaprezentowanych powyżej faktów należy uznać, że służba 
żołnierzy WOP pełniona na POWT Wybrzeża stanowiła istotny czynnik służący 
zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej Polski. Skuteczność wykrywania nisko 
przelatujących celów przez służbę WOP była w poszczególnych latach znacznie 
zróżnicowana, jednak generalnie spisywała się ona lepiej niż służby WOPK 
i MW. Natomiast pomoc świadczona formacji WOP przez WOPK polegała na 
sprawdzaniu czujności elementów służby granicznej, do obowiązków których 
należało prowadzenie obserwacji za nisko latającymi statkami powietrznymi. 
Należy również podkreślić, że realizacja tych zadań przez żołnierzy z zielonymi 
otokami była utrudniona, ze względu na brak jakiegokolwiek specjalistycznego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania tych zadań. Posiadane na POWT 
WOP nowoczesne stacje r./lok. t. TRN-534 nie były przystosowane do 
wykrywania celów powietrznych. Dlatego też żołnierze w służbie granicznej do 
1991 r. mogli wykrywać przemieszczające się na niskich pułapach statki 
powietrzne polegając tylko na własnej obserwacji wzrokowej i nasłuchu. Jak 
wskazują przytoczone powyżej zdarzenia nie zawsze gwarantowało to wykrycie 
samolotów czy innych obiektów latających.

2. Współpraca z Marynarką Wojenną

Siły i środki WOP współdziałały z MW m.in. w ramach systemu 
ratownictwa wojskowego na Bałtyku. Jednak w połowie 1965 r. w ratownictwie 
wojskowym na morzu uwzględniano z formacji WOP tyko nieliczne siły 
i środki w postaci 1 samolotu i 1 okrętu. Samolot dyżurny t. An-2 przydzielano 
z Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego WOP (SELR WOP) 
i pełnił on służbę na lotnisku w Wicku Morskim, natomiast okręt patrolowy 
pełnił służbę w porcie Kołobrzeg. W zakresie wydania zgody na wykorzystanie 

20 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2383, t. 10, Pismo dcy WOPK gen. dyw. L. Łozowickiego 
dodcy WOP z 27.10.1982 r„ s. 1.

21 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 156, Pismo szefa Sztabu WOP płk. 
St. Kolanko do szefów Sztabów nadmorskich BWOP z 27.09.1988 r., s. 1.
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tych sił i środków, dysponentem był Oficer Dyżurno-Operacyjny (ODO) 
6. Brygady Okrętów Pogranicza (6. BOP- później MBOP) w Gdańsku w odniesieniu 
do okrętu, a w stosunku do samolotu - dyżurny kierownik lotniska SELR WOP 
w Wicku Morskim.

W połowie następnego roku (1966) udział nadmorskich BWOP w systemie 
ratownictwa wojskowego uległ dalszemu zmniejszeniu. Jak stwierdził szef 
WOP w swoim piśmie do szefa Oddziału Służby Ratowniczej Sztabu Głównego 
MW - kmdr. por. inż. Edwarda Pyża wynikało to ze szczupłości sił posiadanych 
przez tę formację oraz zwiększającego się zakresu zadań w ochronie granicy 
morskiej22.

Zgodnie z obowiązującą od 1956 r. Instrukcją o współdziałaniu jednostek MW 
z jednostkami WOP uzupełnioną protokółem z 29 stycznia 1965 r. współdziałanie 
tych formacji w ochronie granicy morskiej polegało na:

- wzajemnej wymianie informacji o sytuacji na morzu,
- utrzymywaniu łączności pomiędzy sztabami i jednostkami WOP i MW,
- udzielaniu wzajemnej pomocy w wypadku potrzeby prowadzenia 

poszukiwań lub pościgu za jednostkami pływającymi naruszającymi 
granicę,

- udzielaniu wzajemnej pomocy w zwalczaniu przestępczości granicznej 
i utrzymywaniu bezpieczeństwa na wybrzeżu,

- wymianie informacji o obcych statkach naruszających nasze wody 
terytorialne i wchodzące poza izobatę 5 Mm,

- niedopuszczaniu do naruszeń przez obce statki akwenów zamkniętych 
dla żeglugi oraz egzekwowaniu przepisów pływania obowiązujących 
na polskich wodach .23

Nadmorskie BWOP współdziałały w wykonywaniu zadań ochrony 
granicy z właściwymi Flotyllami Obrony Wybrzeża (FOW) MW - każda w granicach 
określonej strefy operacyjnej FOW24.

Nowy Zakres współdziałania MW z WOP został zatwierdzony 19 stycznia 
1968 r. przez Marszałka Polski Mariana Spychalskiego. Zgodnie z tym dokumentem 
w celu zapewnienia szczegółowej znajomości sytuacji na morzu i Wybrzeżu, 
współdziałające strony zobowiązywały się do wzajemnego informowania się 

22 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1645, t. 15, Pismo szefa WOP płk. 
M. Dębickiego do szefa oddziału służby ratowniczej Sztabu Głównego MW kmdr. por. E. Pyża 
z 31.05.1966 r., s. 1; oraz sygn. nr 2367, t. 2, Pismo dcy WOP gen. bryg. E. Dostojewskiego 
do szefa Sztabu Głównego MW kontradmirała L. Janczyszyna z połowy lat 60. (niedatowane), s. 1.

23 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.

24 Biblioteka Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) w Gdańsku, Regulamin służby 
granicznej. Cz. 2, s. 266.
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o następujących zdarzeniach:
- wykryciu okrętów NATO w strefie odpowiedzialności MW,
- wejściu okrętów NATO oraz statków i innych jednostek pływających 

obcych bander poza izobatę 5 mil morskich w kierunku brzegu,
- wykryciu i zatrzymaniu statków, kutrów rybackich lub innych jednostek 

pływających podejrzanych o prowadzenie działalności wywiadowczej, 
dywersyjnej lub przestępczej,

- planowych ćwiczeniach na morzu i Wybrzeżu związanych z koniecznością 
lądowania na brzegu lub załadowaniem z brzegu poza rejonami portów 
i rejonami zajmowanymi przez MW,

- naruszeniu morskiej granicy PRL mającym charakter dywersyjno- 
-szpiegowski,

- pojawieniu się w strefie nadgranicznej przedstawicieli placówek 
dyplomatycznych państw NATO,

- planowanych przejściach okrętów MW poza granice morza terytorialnego 
PRL,

Wzajemną wymianę informacji o ww. wydarzeniach prowadzono na 
szczeblach:

- Sztab MW - MBOP,
- Dowództwo 8. FOW - Dowództwo Bałtyckiej i Pomorskiej BWOP,
- Dowództwo 9. FOW - Dowództwo Kaszubskiej BWOP,
- okręty i POWT MW - okręty i strażnice nadmorskie WOP .25
Nadmorskie BWOP nadal współdziałały w wykonywaniu zadań ochrony 

granicy z właściwymi Flotyllami Obrony Wybrzeża (FOW) MW - każda 
w granicach określonej strefy operacyjnej FOW:

- dla 9. FOW strefą tą był obszar od styku granicy PRL - ZSRR do Jeziora 
Kopań (wył.), tj. teren części województwa gdańskiego i część województwa 
koszalińskiego,

- dla 8. FOW - obszar od Jeziora Kopań (wł.) do styku granic PRL - NRD, 
tj. teren części województwa koszalińskiego i teren województwa 
szczecińskiego .26

Ówczesny podział Wybrzeża morskiego na dwie strefy odpowiedzialności 
wynikał z zasadniczego (w ocenie Sztabu Głównego MW), zadania polegającego 
na zabezpieczeniu przegrupowania, manewru i działalności operacyjnej sił 
uderzeniowych MW, podczas działań wzdłuż Wybrzeża morskiego, zgodnie 
z planem operacyjnym wojsk operacyjnych. Podział ten, zdaniem Sztabu 
Głównego MW, zapewniał dogodne warunki dowodzenia siłami i środkami 
pływającymi dyslokowanymi na obszarze poszczególnych stref, umożliwiał 
uzyskanie powodzenia w działaniach, ułatwiał zaopatrywanie, zapewniał 

25 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2368, t. 4, Odpis „Zakresu współdziałania MW 
z WOP” z 21.02.1968 r. (zał. nr 1), s. 4-5.

“6 Biblioteka MOSG w Gdańsku, Regulamin służby granicznej. Cz. 2, s. 266.
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dogodne warunki dokonywania w ramach stref odpowiedzialności zmian 
dyslokacyjnych i właściwego wykorzystania baz i portów, rozmieszczonych na 
obszarze obydwu stref odpowiedzialności27.

Jednak uzgodnienia dokumentów regulujących współpracę pomiędzy 
tymi formacjami nie odbywały się bez problemów. Przykładem potwierdzającym tę 
tezę może być wprowadzenie 30 czerwca 1967 r. przez szefa Sztabu Głównego MW 
Instrukcji o prowadzeniu śledzenia okrętów NATO na M. Bałtyckim. Chociaż 
zarządzenie wprowadzające ww. instrukcję przesłano do MBOP, to jednak nie 
zostało ono wcześniej uzgodnione z Szefostwem WOP, w zakresie określenia 
zasad wydzielania okrętów pogranicza do tych celów, jak również innych 
szczegółów wykonawczych28.

W końcu lat 60. XX wieku uznano, że w związku ze wzrastającym 
zagrożeniem granicy morskiej zachodziła potrzeba dalszego uściślenia 
współdziałania między jednostkami WOP i MW celem skuteczniejszego 
wykorzystania posiadanych sił i środków do jej ochrony i obrony. W tym celu 
dokonano nowelizacji obowiązującej dotychczas Instrukcji o współdziałaniu 
MW z WOP. Nowa redakcja wspomnianego dokumentu w sposób bardziej 
precyzyjny i szczegółowy określiła zadania i obowiązki współdziałających 
stron, na wszystkich szczeblach współdziałania oraz uwzględniała aktualne 
potrzeby i wymagania służby. Szef WOP gen. bryg. Mieczysław Dębicki 
nakazał wprowadzić w podległych jednostkach zatwierdzoną instrukcję od 
1 stycznia 1970 r.29.

Zgodnie z tym dokumentem zakres współdziałania WOP z MW obejmował 
następujące szczeble:

- Sztab MW - Szefostwo WOP (przez zastępcę szefa WOP ds. morskich 
- dowódcę MBOP),

- Dowództwo 8. FOW - Dowództwo 12. i 15. (Pomorskiej i Bałtyckiej) 
BWOP,

- Dowództwo 9. FOW - Dowództwa 15. i 16. (Bałtyckiej i Kaszubskiej) 
BWOP,

- okręty i POWT MW - okręty i strażnice nadmorskie WOP .30

27 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1645, t. 15, Notatka służbowa zastępcy szefa IOT - 
szefa Zarządu I IOT płk. dypl. M. Falkiewicza w sprawie analizy stref odpowiedzialności MW 
i BWOP na wybrzeżu morskim z 2.07.1966 r., s. 2-4.

28 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2367, t. 2, Pismo szefa IOT - I zcy GIOT 
gen. bryg. T. Hupałowskiego do szefa Sztabu Głównego MW kontradmirała L. Janczyszyna 
z 21.08.1967 r.,s. 1.

29 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2369, t. 4, Pismo szefa WOP gen. bryg. M. Dębickiego 
z 1.12.1969 r., s. 1.

30 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2373, t. 4, Instrukcja o współdziałaniu Marynarki 
Wojennej z Wojskami Ochrony Pogranicza, Gdynia-Warszawa 1969, s. 2.
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MW została zobowiązana do następujących świadczeń na rzecz WOP:
- wydzielania w szczególnych przypadkach okrętów i samolotów do 

wykonywania zadań związanych z ochroną granicy morskiej oraz 
utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na morzu terytorialnym PRL,

- informowania o sytuacji na morzu w strefie operacyjnej MW,
- zapewnienia czasowego bazowania okrętom WOP w portach MW 

stosownie do potrzeb ochrony granicy morskiej,
- zapewnienia pierwszeństwa wyjścia okrętom WOP z portów MW,
- przeprowadzania kontroli stanu wyszkolenia bojowego załóg okrętów 

MBOP.
Natomiast Morska Brygada Okrętów Pogranicza była zobowiązana 

do następujących świadczeń na rzecz MW:
- udziału w akcjach ratowania życia i mienia wojskowego na morzu,
- udziału w prowadzeniu rozpoznania i śledzenia okrętów NATO na 

M. Bałtyckim w zakresie posiadanych możliwości,
- informowania o wykrytych na morzu okrętach państw obcych,
- włączenia Sztabu i okrętów MBOP do ćwiczeń organizowanych przez 

DMW w zakresie uzgodnionym z WOP.
Flotylle Obrony Wybrzeża MW były zobowiązane do następujących 

świadczeń na rzecz nadmorskich BWOP:
- zatrzymywania osób naruszających granicę państwową oraz statki 

naruszające prawo nieszkodliwego przepływu,
- informowania o sytuacji na morzu w strefach operacyjnych FOW MW,
- uruchomienia systemu obserwacji technicznej w strefach odpowiedzialności 

flotylli dla potrzeb nadmorskich BWOP na wniosek dców tych brygad, 
- wydzielania specjalistów do kontroli funkcjonalnego przeznaczenia 

urządzeń elektronicznych na zatrzymanych przez organa WOP statkach, 
podejrzanych o prowadzenie działalności wywiadowczej,

- poszukiwania osób (na wniosek i przy współudziale przedstawicieli 
nadmorskich BWOP) podejrzanych o dokonanie przestępstwa granicznego 
w zamkniętych rejonach brzegowych pododdziałów FOW.

Również nadmorskie BWOP zobowiązano tym dokumentem do 
informowania o: wykryciu okrętów własnych i obcych, wykryciu wszystkich 
nierozpoznanych celów nawodnych i powietrznych, zaistniałych awariach 
okrętów i samolotów oraz odebranych sygnałach wzywania pomocy oraz 
pobycie w strefie nadgranicznej przedstawicieli placówek państw zachodnich. 
Ponadto w interesie FOW, na zapotrzebowanie ich dców, mogło nastąpić 
uruchomienie systemu obserwacji technicznej nadmorskich BWOP31.

31 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2373, t. 4, Instrukcja o współdziałaniu Marynarki 
Wojennej z Wojskami Ochrony Pogranicza, Gdynia-Warszawa 1969, s. 2-9; oraz tamże, Akta 
DWOP, sygn. nr 1841, t. 8, Opracowanie do „Biuletynu Informacyjnego” Sztabu Generalnego WP 
Organizacja działań sił i środków WOP w systemie ochrony granic kraju i współdziałania w tej 
dziedzinie z innymi siłami i środkami OTK, z 16.10.1970 r., s. 6-7.
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Od 7 października 1971 r. wprowadzono Zasady współdziałania Marynarki 
Wojennej z Wojskami Ochrony Pogranicza, zgodnie z którymi współdziałanie 
tych formacji dotyczyło w szczególności:

- wymiany informacji o sytuacji na Bałtyku,
- wzajemnym uzupełnianiu się systemów obserwacji technicznej WOP i MW,
- wydzielaniu przez MW do dyspozycji WOP okrętów i samolotów do 

wykonywania zadań rozpoznawczych oraz do zadań i interwencyjnych 
na morzu terytorialnym,

- prowadzeniu przez MW (głównie w oparciu o siły i środki pozostawionej 
MON - MBOP) pościgów na morzu .32

Nowy dokument w postaci Instrukcji współdziałania Marynarki Wojennej 
z Wojskami Ochrony Pogranicza regulował współpracę tych instytucji od 
28 stycznia 1974 r. Przestał on obowiązywać w 1978 r., z chwilą zatwierdzenia 
w kwietniu 1978 r. kolejnych Zasad współdziałania MW z WOP (...). 
Postanowienia zawarte w tym dokumencie obowiązywały współdziałające 
strony również w stanie stałej gotowości bojowej.

W końcu lat 70. zgodnie z zatwierdzonymi w kwietniu 1978 r. Zasadami 
współdziałania MW z WOP (...) organizację współdziałania tych formacji 
realizowano w następujących relacjach:

- Dowództwo WOP w Warszawie - Dowództwo MW w Gdyni,
- dowództwa nadmorskich BWOP - dowództwa FOW, Dowództwo MBOP, 

dowództwa dOP,
- strażnice nadmorskie WOP - POWT MW oraz okręty .33
Na podstawie ww. dokumentu na każdy rok opracowywano Plan 

wykorzystania sił i środków MW wydzielonych do wykonywania zadań granicznych, 
który obowiązywał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. W oparciu o ten 
dokument nadmorskie BWOP wspólnie z MBOP sporządzały miesięczne plany 
pracy użycia okrętów i samolotów MW wydzielonych do wykonania zadań 
granicznych34.

Współdziałające dowództwa, jednostki, pododdziały i okręty były 
zobowiązane do wzajemnego informowania się o sytuacji w swoich strefach 
(odcinkach) operacyjnej odpowiedzialności.

Dyżurne Służby Operacyjne (DSO) FOW i MBOP oraz DSO nadmorskich 
BWOP raz na dobę (do godz. 20.00 każdego dnia) wymieniały informacje 

32 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN) w Warszawie, sygn. nr 1585/61, t. 2, Materiały 
z posiedzenia kolegium MSW 1971-1972 odbytego 1.01.1972 r., s. 42; oraz ASG w Szczecinie, 
Akta DWOP, sygn. nr 2083, t. 4, Wystąpienie szefa Sztabu WOP płk. dypl. F. Stramika 
na seminarium kierowniczej kadry WP - 17.11.1972 r. z 22 listopada 1972 r., s. 7.

33 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2378, t. 7, Zasady współdziałania Marynarki 
Wojennej z Wojskami Ochrony Pogranicza w zakresie ochrony morskiej granicy PRL oraz 
zabezpieczenia interesów państwa w polskiej strefie rybołówstwa morskiego i na obszarze 
szelfu kontynentalnego z 4.04.1978 r., s. 4-7.

34 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2379, t. 9, Plan wykorzystania sił i środków MW 
wydzielonych do wykonywania zadań granicznych w 1979 r. z 28.12.1978 r., s. 1.
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o ważniejszych wydarzeniach zaistniałych w strefach (odcinkach) operacyjnej 
odpowiedzialności oraz koordynowały zamierzenia na następną dobę, w zakresie 
zadań granicznych.

DSO MBOP miały obowiązek informowania DSO właściwych nadmorskich 
BWOP o wyjściach okrętów i starcie samolotów (śmigłowców) do wykonania 
zadań granicznych, zajęciu nakazanych lub przewidzianych planem pozycji 
oraz zejść z tych pozycji.

FOW MW i nadmorskie BWOP na żądanie DSO włączały swoje punkty 
i posterunki obserwacyjne do prowadzenia obserwacji na korzyść drugiej strony.

MW była zobowiązana do przekazywania nadmorskim BWOP statków 
i osób zatrzymanych za:

- usiłowanie lub nielegalne przekroczenie granicy morskiej PRL oraz 
inne czyny wymienione w art. 23 Dekretu z 23 marca 1956 r. 
O ochronie granic państwowych,

- naruszenie przepisów ustawy o polskiej strefie rybołówstwa morskiego 
lub przepisów wydanych na jej podstawie,

- naruszenie przepisów ustawy o szelfie kontynentalnym PRL lub 
przepisów wydanych na jej podstawie.

Ponadto MW była zobowiązana do zapewnienia kontroli funkcjonalnego 
przeznaczenia urządzeń elektronicznych na zatrzymanych statkach podejrzanych 
o prowadzenie działalności wywiadowczej.

Formacja ta była również zobowiązana do ujęcia w programach 
szkolenia MBOP odpowiedniej liczby godzin przeznaczonych na szkolenie 
graniczne, natomiast Dowództwo WOP w porozumieniu z Dowództwem MW 
miało opracować program szkolenia granicznego MBOP oraz uczestniczyć 
w inspekcjach, kontrolach kompleksowych i problemowych prowadzonych 
w tej jednostce w zakresie szkolenia granicznego.

Sztaby, siły i środki MBOP oraz nadmorskich BWOP uczestniczyły na 
podstawie rocznych planów szkolenia MW i WOP w ćwiczeniach z wojskami 
i szkoleniach granicznych organizowanych przez Dowództwa: WOP, MBOP 
i nadmorskich BWOP.

Dowództwo WOP zobowiązano do udzielania pomocy MBOP w organizacji 
szkolenia granicznego. Pomoc ta miała przede wszystkim obejmować:

- udział specjalistów w prowadzeniu ważniejszych tematów szkolenia 
granicznego z kadrą,

- dostarczanie wzorów dokumentów związanych z przekraczaniem granicy 
morskiej oraz dokumentów niezbędnych do szkolenia granicznego 
i wykonywania zadań granicznych .35

35 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2378, t. 7, Zasady współdziałania Marynarki 
Wojennej z Wojskami Ochrony Pogranicza w zakresie ochrony morskiej granicy PRL oraz 
zabezpieczenia interesów państwa w polskiej strefie rybołówstwa morskiego i na obszarze 
szelfu kontynentalnego z 4.04.1978 r., s. 4-7.
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W drugiej połowie lat 70. obie formacje współdziałały z sobą w oparciu 
o następujące obowiązujące dokumenty:

- Zasady współdziałania MW z WOP w zakresie ochrony morskiej granicy 
PRL oraz zabezpieczenia interesów państwa w polskiej strefie rybołówstwa 
morskiego i na obszarze szelfu kontynentalnego z 1978 r.,

- Plany wykorzystania sił i środków MW wydzielonych do wykonania 
zadań granicznych (w danym roku) - opracowane każdego roku przez 
DWOP w porozumieniu z DMW,

- miesięczne plany użycia okrętów i samolotów MW wydzielonych do 
wykonywania zadań granicznych sporządzane przez nadmorskie 
BWOP wspólnie z MBOP .36

Jednak i w tym okresie współpraca na linii nadmorskie BWOP - MBOP 
nie odbywała się bezkonfliktowo. Np. dca WOP gen. bryg. Czesław Stępiński 
w piśmie do dcy MW wiceadmirała Ludwika Janczyszyna z 19 czerwca 1978 r. 
informował, że

»(...) Przedstawiony przez MBOP plan wykorzystania sił i środków 
MBOP na miesiąc czerwiec br. nie odpowiada realnym potrzebom służby 
ochrony granicy i zabezpieczenia interesów państwa w PSRM oraz został 
opracowany niezgodnie z postanowieniami zawartymi w obowiązującym 
Planie wykorzystania sił i środków MW wydzielonych do wykonania zadań 
granicznych w 1978 r. <<37.

Do lat 80. współdziałanie jednostek WOP z MW dotyczyło wzajemnego 
informowania się o:

- ujawnieniu przestępstw i wykroczeń granicznych,
- wykryciu statków handlowych i rybackich lub innych jednostek 

pływających podejrzanych o prowadzenie działalności przestępczej 
na morzu terytorialnym, Polskiej Strefie Rybołówstwa Morskiego 
(PSRM) i szelfie kontynentalnym,

- wykryciu okrętów NATO w strefie operacyjnej MW,
- wykryciu w zasięgu obserwacji technicznej i wzrokowej wszystkich 

nierozpoznanych obiektów nawodnych i celów powietrznych,
- zaobserwowanych awariach okrętów i samolotów oraz odebranych 

sygnałach wzywania pomocy,
- ruchu statków i pjp MW i ówczesnych flot sojuszniczych w strefie wód 

morza terytorialnego,
- ćwiczeniach na morzu w granicach wód wewnętrznych i morza 

terytorialnego oraz na lądzie,
- udziale okrętów i samolotów MW w pościgach prowadzonych na 

morzu za sprawcami przestępstw granicznych,

36 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2378, t. 7, Plan wykorzystania sił i środków Marynarki 
Wojennej wydzielonych do wykonania zadań granicznych w roku 1978 z maja 1978 r., s. 1.

37 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2086, t. 10, Pismo dcy WOP gen. bryg. Cz. Stopińskiego 
do dcy MW wiceadmirała L. Janczyszyna z 19.06.1978 r., s. 1.
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- udziale okrętów MW w zabezpieczeniu interesów ekonomicznych 
w PSRM,

- uzupełnianiu się systemów obserwacji r./lok. .38
Na podstawie Zasad współdziałania MW z WOP w zakresie ochrony 

morskiej granicy PRL oraz zabezpieczenia interesów państwa w PSRM i na 
obszarze szelfu kontynentalnego do końca lat 80. XX wieku, na szczeblu Sztabu 
WOP i Sztabu MW opracowywano Plan wykorzystania sił i środków MW 
wydzielonych do wykonania zadań granicznych.

Np. w 1988 r. w Planie wykorzystania sił i środków MW (...) przewidywano, 
że MBOP samodzielnie i we współdziałaniu z nadmorskimi BWOP, 7. PLS MW7 
oraz wydzielonymi silami 3. FO, 8. i 9. FOW zapewni ochronę morskiej granicy 
państwowej od strony morza oraz nadzór nad przestrzeganiem prawa 
uprawiania rybołówstwa morskiego i zabezpieczenia interesów państwa na 
obszarze szelfu kontynentalnego. W tym celu utrzymywano określone siły 
i środki w gotowości do działań. Stan ich był zróżnicowany, uzależniony 
od pory roku i obejmował:

- okres jesienno-zimowy od 1 stycznia do 30 kwietnia 1988 r. i od 
1 listopada do 31 grudnia 1988 r,

- oraz okres wiosenno-letni od 1 maja do 31 października 1988 r. .39
Również w drugiej połowie lat 80. w wojskowym ratownictwie morskim 

wykorzystywano okręty, pjp, statki powietrzne MW oraz wydzielone siły 
WOPK, Wojsk Lotniczych (WL) i WOP. Dyżurne okręty i statki powietrzne 
MW, dyżurne statki powietrzne systemu OPK, cywilne statki ratownicze oraz 
inne środki pływające mogły być operacyjnie podporządkowane na określony 
czas dowodzenia akcją ratowniczą, po uprzednim uzgodnieniu z dyżurną służbą 
operacyjną, której dany środek dyżurny był podporządkowany w codziennej 
działalności.

Za organizację oraz sprawne działanie sił i środków wojskowego 
ratownictwa morskiego odpowiadał szef Ratownictwa Morskiego Sztabu MW 
natomiast za utrzymanie w nakazanej gotowości sił i środków lotniczych MW - 
szef Lotnictwa MW.

Oficer dyżurny operacyjny ratownictwa (ODOR) ponosił odpowiedzialność 
za rozpoczęcie i kierowanie akcją ratowniczą na morzu oraz koordynowanie 
działań wszystkich sił biorących w niej udział. Pełnił on całodobową służbę w 
Dowództwie MW na Stanowisku Dowodzenia MW. Podczas prowadzenia 
intensywnych działań bojowych lub długotrwałej akcji ratowniczej szef 
Ratownictwa Morskiego organizował wysunięte stanowisko dowodzenia 
ratownictwem (WSDR). Stanowisko to rozwijano w rejonie prowadzenia akcji. 
Zabezpieczenie medyczne w akcjach ratowniczych na morzu organizował szef 

38 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2381, t. 6, Opracowanie szefa Sztabu WOP 
gen. bryg. F. Stramika na temat „Organizacji WOP i zasad ochrony granicy państwowej” 
przeznaczone do „Vademecum oficera ASG WP” z 7.07.1981 r„ s. 10-11.

39 Tamże, s. 4-8.
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Służby Zdrowia MW, w oparciu o etatowe siły i środki samodzielnie lub we 
współdziałaniu z cywilną służbą zdrowia40.

Do roku 1991 współdziałanie WOP z MW organizowano w oparciu 
o opracowane w 1978 r. Zasady współdziałania MW z WOP w zakresie ochrony 
morskiej granicy PRL oraz zabezpieczenia interesów państwa w polskiej strefie 
rybołówstwa morskiego i na obszarze szelfu kontynentalnego. Na podstawie 
ustaleń zawartych w tym dokumencie WOP przyjęły na siebie do realizacji 
następujące zadania:

- ochronę nienaruszalności i bezpieczeństwa morskiej granicy PRL 
zgodnie z dekretem z 23 marcal956 r. o ochronie granic państwowych,

- nadzór nad przestrzeganiem prawa uprawiania rybołówstwa na wodach 
PSRM,

- kontrolę przestrzegania przez obce statki przepisów ustawy z 17 grudnia 
1972 r. o szelfie kontynentalnym i przepisów wydanych na jej 
podstawie.

Do wykonywania powyższych zadań przez WOP - MW wydzielała na 
przełomie roku 1990/1991 następujące siły i środki.

Z MBOP- 51 jednostek pływających różnych typów w składzie:
- Pomorskiego dOP w Świnoujściu w składzie: 2 okręty t. 205, 5 kutrów 

t. 918, 3 kutry t. 900 i 5 pjp,
- Bałtyckiego dOP w Kołobrzegu w składzie: 5 okrętów t. 912, 6 kutrów 

t. 912 M i 3 pjp,
- Kaszubskiego dOP w Gdańsku w składzie: 1 okręt t. 620, 1 okręt t. 205, 

5 kutrów t. 918 M, 9 kutrów t. 90 i 6 pjp.
Ponadto z 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego (PLS) - samoloty rozpoznawczo- 

-ratownicze i śmigłowce.
W sytuacjach, gdy zachodziła potrzeba użycia do działań większej ilości 

sił i środków, mogły być wykorzystane do działań inne siły MW. Wszystkie siły 
MW na stałe wydzielone do wykonywania zadań na korzyść WOP posiadały 
zadania określone w corocznie opracowanym Planie wykorzystania sił i środków 
MW wydzielonych do wykonania zadań granicznych. Ponadto nadal opracowywano 
miesięczne Plany wykorzystania sił MBOP i 7. PLS do ochrony granicy 
morskiej. Do wykonania zadań granicznych nadal przeznaczano 70% 
przydzielonych resursów eksploatacji okrętów i 100% przydzielonego na ten cel 
limitu nalotu samolotów i śmigłowców. W razie potrzeby punkty i posterunki 
obserwacyjne mogły prowadzić obserwację wzrokową i techniczną na korzyść 
drugiej strony. Ponadto jednostki i pododdziały WOP uczestniczyły w akcjach 
ratowania życia i mienia na morzu41.

40 Biblioteka MOSG w Gdańsku, Instrukcja o wojskowym ratownictwie morskim, Gdynia 1987, s. 1-10.
41 ASG w Szczecinie. Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Opracowanie DWOP z 12.10.1990 r.,

s. 8-9.

257-



„BIULETYN HISTORYCZNY” I. BIENIECKI 2015 NR 30

Występujące sporadycznie w latach 80. niedociągnięcia we współdziałaniu 
na linii WOP - MW skutkowały przykrymi konsekwencjami. Najczęściej winę 
za taki stan rzeczy ponosiły SDO którejś ze stron42.

Pod koniec dekady lat 80. XX wieku planowano, że współpraca tych 
formacji oprze się na nowych zasadach. Jednak w końcu 1990 r. szef Szt. Gen. 
WP, biorąc pod uwagę zmiany zakresu i organizacji współdziałania wynikające 
z przyjęcia przez Sejm RP Ustawy o Straży Granicznej, anulował swoje 
zarządzenie nr 19/Operac. z 21 lipca 1990 r. w sprawie powołania między
resortowego zespołu do nowelizacji zasad współdziałania i współpracy MW 
z WOP. W tym czasie Szt. Gen. WP zajmował stanowisko, zgodnie z którym 
problemy współdziałania i współpracy MW ze SG miały zostać rozstrzygnięte 
w trakcie prac związanych z włączeniem sił i środków MBOP do SG43.
Z chwilą powstania nowej formacji ochrony granicy RP - Straży Granicznej 
(16 maja 1991 r.) współpracę z tą formacją oparto na nowych regulacjach.

Podsumowując dotychczasowe ustalenia należy uznać, że współpraca 
WOP z WOPK i MW w ochronie polskiej granicy morskiej do roku 1991 
stanowiła znaczący element w systemie ochrony i obrony polskiego wybrzeża.

Bibliografia:

I. Archiwalia:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie - wybrane zespoły;
Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie - wybrane zespoły;
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie - wybrane zespoły;
Biblioteka Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku - Regulamin 

służby granicznej. Cz. 2;
Biblioteka Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku - Instrukcja 

o wojskowym ratownictwie morskim, Gdynia 1987.

II. Publikacje zwarte:
Stachula A., Powstanie i rozwój Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w latach 

1950-1980 (zeszyt naukowy nr 2), Jelenia Góra 1985.

42 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2381, t. 6, Wystąpienie szefa wydziału operacyjnego 
na odprawie wydziału operacyjnego z 23.04.1980 r„ s. 10.

43 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Pismo zastępcy Szefa Szt. Gen. WP 
gen. bryg. M. Robełka do szefa Sztabu MW z 8.11.1990 r.
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kmdr w st. spocz. mgr inż. Stanisław WIELEBSKI

Z DZIEJÓW POWSTANIA AMAGNETYCZNEGO 
TRAŁOWCA REDOWEGO - PROJEKTU 207

Mój bezpośredni udział w budowie okrętów rozpoczął się 1 sierpnia 
w 1976 roku, kiedy to zostałem wyznaczony na stanowisko Szefa 

Budowy Okrętów i Postępu Technicznego w Dowództwie Marynarki Wojennej 
(SBO i PT DMW).

Obowiązki przejmowałem od komandora Zdzisława Łakomego, absolwenta 
Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej z 1951 roku. W Szefostwie 
tym pracowali:

- absolwenci Politechniki Gdańskiej: kmdr por. mgr inż. Marek Smółka, 
kmdr por. mgr inż. Leonard Korybalski, kmdr por mgr inż. Stanisław 
Skórczyński, kmdr ppor. inż. Wincenty Chabrzyński, kmdr ppor. inż. 
Stanisław Łapiński,

- absolwenci WSMW: kmdr por. inż. Alfred Grądek i kmdr por. inż. Bogdan 
Szymczak,

- absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego - pracownik cywilny, pani 
Alfreda Piłatowska.

W tym czasie prowadzone były prace projektowe i przygotowania 
do budowy trzech podstawowych dla Marynarki Wojennej okrętów. Były to:

- kuter rakietowo-artyleryjski o wyporności ok. 450 ton - proj. 665,
- okręt zwalczania okrętów podwodnych o wyporności ok. 1200 ton - 

proj. 620,
- amagnetyczny trałowiec redowy o wyporności ok. 225 ton - proj. 207.
Nie wdając się w szczegóły, dalszy plan zawierał 16 prototypów okrętów 

i jednostek pływających oraz 67 tematów prac naukowo badawczych z tym 
związanych. Szczególnie prestiżowe były dwie pierwsze jednostki znajdujące 
się w 1976 roku w fazie projektów koncepcyjnych Ich budowa zależała od 
dostaw uzbrojenia i wyposażenia ze Związku Radzieckiego. Na początku 
musiałem poznać obowiązujące wymagania przygotowania dokumentacji 
na budowę określonego okrętu i zasad współpracy przy budowie okrętów 
w Układzie Warszawskim. Opracowane i przygotowane przez nas Wstępne 
Wymagania Taktyczno-Techniczne tych okrętów (WWTT), omawiane były 
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w 1971 roku w Sopocie na posiedzeniu Komitetu Technicznego Układu 
Warszawskiego - z udziałem przedstawicieli Bułgarii, NRD, Rumunii, Związku 
Radzieckiego i Polski. Rosjanie w dyskusji uwarunkowali zmniejszenie wielkości 
naszego proj. 620 do 800 ton wyporności przy silniejszym uzbrojeniu, łącznie 
z zastosowaniem rakietowego systemu p-lot OSA-M. Nie było to realne i nie 
można było na to się zgodzić, w czym poparli nas Rumuni. Natomiast NRD 
wyraziło zgodę i gotowość ich budowy, zapraszając Rosjan do wspólnego 
projektowania. Wyglądało to na działanie wcześniej umówione. W ten sposób 
rozpoczęło się dyscyplinowanie nas przy pomocy „towarzyszy” z NRD.

W NRD w stoczni w Wolgaście faktycznie zaprojektowano i zbudowano 
prototyp tego okrętu (proj. 133-1) o wyporności 800 ton, ale ze zmniejszonym 
uzbrojeniem. Zamiast planowanej armaty 1 x II 57 mm, zamontowano armatę 
1 x II 30 mm bez systemu rakietowego.

Ja, aby mieć pełne rozeznanie i pewność odnośnie terminów otrzymania 
niezbędnych dostaw, zarówno dokumentacji jak i sprzętu do dalszego 
projektowania i budowy pierwszych dwóch typów okrętów, pojechałem zaraz 
po objęciu stanowiska z moim poprzednikiem kmdr. Zdzisławem Łakomym do 
Moskwy. Nic z tego nie wyszło, czym byliśmy obydwaj zaskoczeni, a na 
dodatek zostaliśmy poinformowani, że niczego nie otrzymamy, a jeśli zbudujemy 
kadłuby, to będą stały na przysłowiowym „sznurku”.

Na drugi dzień, ale już na szczeblu admiralskim, sugerowano nam by 
wzorem NRD (znowu) doprowadzić do zawarcia specjalnej umowy międzyrządowej 
ze Związkiem Radzieckim, dotyczącej współpracy przy projektowaniu i budowie 
okrętów.

Aby już nie powracać do tych z natury politycznych a nie technicznych 
problemów, pragnę odnotować, że 14-20 stycznia 1983 r. przebywała w Polsce 
22-osobowa radziecka delegacja rządowa, pod przewodnictwem dowódcy sił 
morskich ZSRR, admirała floty Siergieja Gorszkowa. Delegacji Polskiej 
przewodniczył wicepremier Zbigniew Szałajda. Po zwiedzeniu ważniejszych 
stoczni, również w Szczecinie - o co chyba głównie chodziło - proponowano 
nam podjęcie produkcji licencyjnej niektórych zespołów uzbrojenia wraz z ich 
systemami kierowania. Pomijając samo uzbrojenie, to ich systemy kierowania 
miały przestarzałą elektronikę, nawet w stosunku do naszej, a poza tym nie było 
deklaracji, kto i kiedy będzie u nas to zamawiał. Na zakończenie wizyty, 
admirał floty Siergiej Gorszkow przedstawił w Stoczni Północnej w Gdańsku - 
zaprojektowany w NRD (znowu) przy współpracy z Rosjanami - kuter 
rakietowo-artyleryjski proj. 151, z sugestiąjego budowy u nas w ramach licencji.

Skończyło się na niczym - żadne porozumienie nie zostało zawarte, a z powodu 
odmowy dostaw uzbrojenia byliśmy zmuszeni zrezygnować z naszego KR-A 665.

Najbliższe lata wszystko zweryfikowały. NRD zdążyło jeszcze przed 
zjednoczeniem Niemiec wybudować prototyp okrętu proj. 151, oraz trzy częściowo 
wyposażone kadłuby, które później zostały przez Polskę zakupione i - po 
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doposażeniu, (ale bez systemu rakietowego) - eksploatowane w naszej Marynarce 
Wojennej.

Trochę inaczej potoczyła się budowa okrętu zwalczania okrętów 
podwodnych, oznaczonego jako projekt 620. Była to pierwsza, priorytetowa 
budowa dość dużego okrętu w Stoczni Północnej w Gdańsku. Pomimo 
niezaakceptowania tego okrętu przez Komitet Techniczny, postanowiono jego 
budowę kontynuować. Dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmirał Ludwik 
Janczyszyn, co jakiś czas jeździł do Moskwy, w tym i do admirała floty 
Siergieja Gorszkowa, ale rezultat był zawsze ten sam. Co konsultacja to inna 
konfiguracja uzbrojenia - raz armata na dziobie, innym razem na rufie i to 
innego typu. To samo z systemem p-lot OSA-M. Za każdym razem dokonywano 
przeprojektowania, a czas nieubłaganie uciekał. Główny projektant okrętu, 
mgr inż. Wojciech Wszędy, w połowie lat 80. miał już tego serdecznie dość.

Budowę okrętu z naszej strony prowadził i nadzorował od samego 
początku kmdr mgr inż. Leonard Korybalski. Wstępne Wymagania Taktyczno- 
-Techniczne były następujące:

- wyporność pełna - 1100-1200 ton,
- długość całkowita - 82 m,
- prędkość maksymalna - 25 węzłów,
- silniki napędu głównego -4x16 AS-V25/30, o mocy 4000 KM każdy,
- uzbrojenie art. i rakietowe - 1 x II 76 mm, 2 x II 23 mm i system rak. 

p-lot OSA-M,
- uzbrojenie zwalczania OP - 2 x RBG 6000, DTA 53, i 2 zrzutnie BG.
Polski przemysł okrętowy - jakby współpracował z Rosjanami - uważał, 

że my jako Marynarka Wojenna musimy sobie załatwiać wszystko, a oni 
zbudują nam każdy okręt, zapominając, że ich udział w budowie to zaledwie 
30% jego wartości. Niestety, również nie zdawali sobie z tego spawy niektórzy 
decydenci w Dowództwie Marynarki Wojennej.

Dla potwierdzenia tego przytoczę zdarzenia, które wystąpiły przy budowie 
okrętu proj. 620.

Uczestnicząc w posiedzeniu Komitetu Technicznego Układu Warszawskiego 
w czasie prezentacji NRD w Rostoku ich projektu, 133.1 (odpowiednika naszego 
proj. 620),zauważyłem że jest on wyposażony w specjalny elektroniczny zegar 
„matkę” polskiej produkcji z zakładu w Łodzi. Nie wchodząc w szczegóły, 
zegar taki jest potrzebny do specjalnych systemów kierowania. Staraliśmy się 
taki zegar zamówić w naszym przemyśle oraz u naszych sąsiadów wschodnich 
i zachodnich i zawsze słyszeliśmy: takich zegarów nie produkujemy. Aż tu 
patrzę i widzę, że to robią w Łodzi. Udaję głupiego i w stosownej chwili spisuję 
jego dane. Po powrocie przedstawiam to w Szefostwie Hydrografii, a oni 
w pierwszej chwili pytają mnie czy dobrze widziałem. A ponieważ był przy tym 
mój młodszy brat, też komandor, to kazałem mu natychmiast jechać do Łodzi 
i taki zegar kupić. Został kupiony i zamontowany na budowanym w tym czasie 
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okręcie szkolnym ORP „Iskra” II. Sądzę, że ukrycie tego przed nami nie było 
przypadkowe.

Silniki napędu głównego 16 AS25/30 produkcji Zakładów H. Cegielski 
spełniały nasze wymagania, z wyjątkiem ich posadowienia na fundamencie. 
Zakład kategorycznie domagał się posadowienia silników bezpośrednio na 
fundamencie.

Ze względu na przeznaczenie tego okrętu, jego silniki główne do tłumienia 
przenoszonych drgań i hałasów na kadłub okrętu powinny być zamontowane 
na odpowiednich amortyzatorach. Zakład zamiast przeanalizować problem, 
szantażował nas, że jak zrobimy amortyzację sami, zdejmie wszelkie gwarancje, 
w czym zresztą wspierała go stocznia. Z technicznego punktu amortyzowanie 
silników było możliwe, a dla okrętu tej klasy wręcz konieczne. Niestety, 
przełożeni - bez analizy technicznej tego problemu - ulegli przemysłowi, nie 
zdając sobie sprawy z następstw.

A jaki to ma wpływ na hydroakustykę i elektronikę, wiedzą najlepiej ci, 
którzy eksploatują ten okręt. Opinia o nim jest taka, że nie potrafiliśmy 
prawidłowo go zbudować i żadne tłumaczenia nie są wstanie jej zmienić.

Według mnie był to wynik zlikwidowania (nie wiadomo dlaczego) na 
początku 1970 roku, Komitetu Technicznego Marynarki Wojennej, prowadzonego 
przez kmdr. inż. Ludwika Szmidta, zastępcę dowódcy Marynarki Wojennej 
ds. Technicznych i Uzbrojenia. Problem techniczny zamontowania głównych 
silników na fundamencie powinien być opracowany przez specjalistów, 
zapewniający jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem, co z punktu widzenia 
technicznego było możliwe. I tak by postąpił zlikwidowany Komitet Techniczny 
Marynarki Wojennej. Osobiście jest mi przykro, że na tym okręcie praca jego 
siłowni sprawia załodze kłopoty. Trudno jest w osamotnieniu walczyć 
z niektórymi odgórnymi decyzjami.

Budowę ORP „Kaszub” zakończono pod koniec 1986 roku, jeszcze bez 
armaty AK-176, którą zamontowano dopiero w 1992 roku.

Nasze „uzgodnienia ze Związkiem Radzieckim” trwały dalej. Skończyła 
się dekada lat 1970., w kraju narastała „dziejowa burza”, a w budowie okrętów, 
z wyjątkiem proj. 207, nie było nadziei na pozytywny finał. W tej sytuacji, już 
po wizycie admirała floty Siergieja Gorszkowa w Polsce i przeanalizowaniu 
naszej sytuacji, opracowaliśmy nowy plan budowy okrętów w przemyśle 
krajowym na lata 1983-1995.

Plan ten przewidywał budowę następujących typów okrętów:
- kuter rakietowo-artyleryjski proj. 151 - na licencji i w kooperacji z NRD,
- kuter patrolowy proj. 924 - na kadłubie proj. 151,
- dozorowiec proj. 620 - zmiana uzbrojenia i przeznaczenia,
- średni okręt desantowy proj. 767, wybudowana seria, obecnie 

w wyposażeniu,
- okręt wsparcia ogniowego proj. 768 - na kadłubie proj. 767,
- okręt dowodzenia desantem proj. 769 - na kadłubie proj. 767,

262



Z DZIEJÓW POWSTANIA AMAGNETYCZNEGO TRAŁOWCA REDOWEGO - PROJEKTU 207

- trałowiec amagnetyczny proj. 207 - wybudowana seria - obecnie 
w wyposażeniu,

- niszczyciel min proj. 255 - ukończono projekt techniczny, nastąpiła 
rezygnacja z budowy.

Przewidywane wejście pierwszych okrętów do linii, z wyjątkiem proj. 207, 
miało następować od 1989 roku, ale przemiany w Polsce wszystko zweryfikowały.

Realizując dodatkowo otrzymane zadanie reorganizacji Szefostwa Budowy 
Okrętów i Postępu Technicznego, by można było istniejący plan budowy 
okrętów wykonywać, rozpoczęliśmy bardzo intensywne przygotowania do budowy 
trałowca redowego proj. 207, opierając się głównie o przemysł krajowy. 
W wyniku reorganizacji powstało Szefostwo Techniki Morskiej (STM) i Centrum 
Techniki Morskiej (CTM), jako organ przemysłu pracującego na rzecz 
Marynarki Wojennej.

Przystępując do projektowania trałowca udało nam się zakwalifikować 
pierwszy okręt w programie prac naukowo-badawczych jako doświadczalny, 
co pozwoliło na realizację projektowania i budowę w pełnym cyklu prac 
naukowo-badawczych. Ten pierwszy i dotychczas jedyny okręt przygotowywano 
i budowano według tej zasady i - co było znamienne - nikt z zewnątrz, nawet 
Komitet Techniczny Układu Warszawskiego nie wtrącał się do jego budowy. 
Było to nasze własne, pionierskie rozwiązanie - wybudować amagnetyczny 
trałowiec na kadłubie z laminatów poliestrowo-szklanych (LPS). Fakt, że okręt 
ten nazywa się teraz trałowcem bazowym, to skutek konieczności posiadania 
takich okrętów przez Polskę w ramach obowiązujących międzynarodowych 
układów.

Projektowanie rozpoczęto w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte 
w 1971 roku. Głównym projektantem okrętu był mgr inż. Janusz Jasiński, 
a z ramienia STM nadzór sprawował kmdr mgr inż. Kazimierz Perzanowski. 
Sama budowa okrętu miała być pierwotnie realizowana w Stoczni Ustka, gdzie 
wybudowano w tym celu, na koszt MON specjalną halę i podnośnik. Jednak 
w wyniku odmowy przez „niechętne” Marynarce Wojennej Zjednoczenie 
Przemysłu Okrętowego, zmuszeni byliśmy przenieść budowę trałowca 
do Stoczni Marynarki Wojennej, pomimo że nie posiadała ona wtedy biura 
konstrukcyjnego i odpowiedniej hali. Obecnie istniejące hale zostały wybudowane 
znacznie później. W Ustce natomiast zbudowano jedynie eksperymentalny 
kuter rybacki na kadłubie z LPS, który później eksploatowało przedsiębiorstwo 
rybackie „Koga” na Helu. Był to nie pierwszy i nie jedyny przypadek 
wyciągania przez przemysł pieniędzy z MON-u dla własnych inwestycji i - jak 
to dosadnie określił kmdr Kazimierz Perzanowski - dyrektor naczelny 
Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego (ZPO) Stanisław Skrobot, wyskrobywał 
Marynarkę Wojenną z przemysłu. Dla nas było to bardzo ambitne zamierzenie - 
zaprojektować i zbudować trałowiec amagnetyczny na poziomie światowym, 
który sprostałby najnowszym wymaganiom obrony przeciwminowej. I to jak 
przed laty - w oparciu o krajowy przemysł.
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Równolegle z pracami przy trałowcu, rozpoczęliśmy przygotowania 
do budowy nowego okrętu - okrętu do zwalczania min morskich (niszczyciel min). 
W tym okresie, w wyniku rozwoju hydroakustyki, powstało nowe podejście 
do obrony przeciwminowej. Nie wdając się w szczegóły, chodziło o zwalczanie 
min, też coraz bardziej udoskonalanych, znajdujących się przed okrętem. 
Do tego potrzebna była odpowiednia aparatura hydroakustyczna.

Postanowiliśmy rozszerzyć, prowadzone od 1976 roku prace własne nad 
hydroakustyką, dla potrzeb niszczyciela mini ścigaczy okrętów podwodnych.

16 stycznia 1979 roku, jeszcze w Szefostwie Budowy Okrętów DMW, 
uzgodniono z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej zakres prac 
naukowo-badawczych i zlecono do opracowania:

1. system hydroakustyczny do zwalczania min morskich;
2. stację wykrywania okrętów podwodnych.
Realizacja tych tematów wymagała w pierwszej kolejności skoncentrowania 

już istniejącego potencjału naukowo-badawczego, konstrukcyjnego i technologicznego: 
Instytutu Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej, Morskiego Instytutu Rybackiego 
w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej oraz Stoczni Marynarki Wojennej 
i włączenie ich do współpracy.

Należało dodatkowo ustalić potrzebne przedsiębiorstwa przemysłu 
krajowego, niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Termin realizacji pierwszego tematu ustalono na rok 1983, zaś drugiego 
na 1986. Okazało się to jednak zbyt optymistyczne, co mogą usprawiedliwić 
zachodzące wtedy w Polsce przemiany. Mimo wszystko było to nasze największe 
przedsięwzięcie, realizowane we własnym zakresie i z wyprzedzeniem 
do planowanego okrętu. Prototypy aparatury wykonano i przebadano w latach 
1989-1990, przygotowując się do produkcji seryjnej. O wielkości problemu 
świadczy koszt aparatury hydroakustycznej, która dla tego typu okrętów 
stanowi 10-15% jego wartości.

Niestety, z powodu powszechnego cięcia budżetów w 1990 roku przerwano 
prace z niszczycielem min, mimo że wykonany był już przez CTM projekt 
techniczny okrętu i przekazany do Stoczni Marynarki Wojennej.

Wraz z opanowaniem podstawowych problemów teoretycznych, 
konstrukcyjnych i technologicznych, opracowano założenia i wymagania na 
okrętowy, szerokopasmowy hydrolokator aktywno-pasywny do poszukiwania 
okrętów podwodnych. Mogliśmy później przystąpić do projektowania i zbudowania 
całkowicie własnego okrętu, zwalczania okrętów podwodnych, czy okrętu 
patrolowego.

Byliśmy pierwsi, którzy mogli przystąpić do projektowania i budowy tak 
dużej jednostki na kadłubie z LPS.
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Prace naukowo-badawcze w podstawowych dziedzinach trałowca proj. 
207 prowadzili:

- prof. Jerzy Doerffer - Politechnika Gdańska - konstrukcja kadłuba,
- prof. Zbigniew Jedliński - Instytut Chemii w Zabrzu - w zakresie 

laminatu,
- prof. Zenon Jagodziński - Politechnika Gdańska - w zakresie hydroakustyki.
Na początku zbudowany został doświadczalny pływający przedział 

okrętu, w którym zastosowano różne rozwiązania konstrukcyjne wiązań 
kadłubowych, wlaminowywania połączeń, mocowania mechanizmów, urządzeń 
i systemów okrętowych, amortyzacji, izolacji i co tylko można było tam 
sprawdzić. Przedział poddany został bardzo rygorystycznym próbom 
z zastosowaniem ładunków wybuchowych wewnątrz i na zewnątrz, pożarów 
oraz artyleryjskim ostrzelaniem włącznie. Zdobyte doświadczenie wykorzystano 
w pracach projektowych.

Jednocześnie pod koniec lat 1970. nawiązaliśmy bardzo korzystną dla nas 
współpracę z Instytutem Budowy Okrętów w Zagrzebiu. Rozpoczynali oni 
również podobne prace w tym zakresie, a co najważniejsze - posiadali 
nowoczesną aparaturę pomiarową oraz programy komputerowe, dla nas w tedy 
nieosiągalne. Wykorzystaliśmy to później do końcowych badań okrętu 
doświadczalnego.

Wydawało się, że wszystkie przeszkody zostały już pokonane. A tu nagle 
na początku lat 1980. budowa trałowca, ze względu na kłopoty „dolarowe” 
państwa zawisła na przysłowiowym włosku. Nigdy nie mogłem zrozumieć, 
dlaczego - gdy pojawiają się trudności w realizacji bardzo kosztownego 
przedsięwzięcia - ważni decydenci bez usiłowania sprawdzenia dlaczego, 
oświadczają krótko: dalej nie robimy.

Tak było w przypadku naszego trałowca i niszczyciela min.
Główny Inspektor Techniki WP, gen. broni Zbigniew Nowak, na spotkaniu 

w Akademii Marynarki Wojennej na Oksywiu oświadczył, że na kupno tzw. 
ciężkiego rowingu, którego w Polsce nie produkowano, nie dostaniemy nawet 
centa, co akurat wtedy automatycznie oznaczało, że budowy trałowców 
na kadłubie z LPS nie będzie.

Dzięki naszemu desperackiemu uporowi, a szczególnie kmdr. Kazimierza 
Perzanowskiego (nie tylko w tej sprawie) udało nam się ustalić kto wykonuje 
tzw. rowing lekki. Pomogło nam Ministerstwo Przemysłu Chemicznego. Pojechałem 
z kmdr. K. Perzanowskim do Krośnieńskiej Huty Szkła Technicznego i - co 
chcę podkreślić - przy niezmiernie przychylnym stanowisku dyrekcji i załogi, 
produkcja ciężkiego rowingu została dla nas uruchomiona. Trałowce zostały 
uratowane.

Meldowałem o tym później generałowi, co zostało przyjęte ze zdziwieniem - 
i wam udało się to załatwić?

Na zaproszenie dyrekcji huty pojechałem, aby to zobaczyć.
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Dla mnie poznanie tego, a właściwie wykonywanie „szklanych nici”, 
to jak bajka z pracowni alchemika. Z platynowej „wanny” - to był największy 
koszt - przez 800 mikronowych otworków wyciekało roztopione szkło, 
niewidoczne dla oka, do około 1 m pod wanną, gdzie szklane nitki, po spryskaniu 
specjalną apreturą, były łapane i skręcane w jedną. Dalej, w Pabianickich 
Zakładach Tkackich, powstawała potrzebna nam tkanina, która w połączeniu 
z laminatem, pozwalała uformować kadłub okrętu.

Przyszła wreszcie kolej na wyrafinowane „dopieszczenie” prototypu. 
Trałowiec doświadczalny zwodowano 16 kwietnia 1981 roku, z gotowością do 
prób. W pierwszej kolejności sprawdzano wytrzymałość kadłuba na wybuchy 
zewnętrzne. I właśnie Jugosłowianie nam w tym pomogli, przyjeżdżając do nas 
ze swoją aparaturą samochodem. Wytrzymałość kadłuba sprawdzano w części 
podwodnej szeregiem wybuchów podwodnych z jednoczesnym pomiarem 
ciśnienia i przyspieszenia fali uderzeniowej w 10 punktach na kadłubie.

Wyniki obliczeń wytrzymałości kadłuba wypadły bardzo pozytywnie, nie 
ustępując kadłubom stalowym. Według oceny konstruktorów można by LPS 
zastosować dla okrętów o znacznie większej wyporności, co planowaliśmy dla 
przyszłego niszczyciela min.

6 marca 1982 roku Uchwałą Rady Ministrów nr 52/82 powołane zostaje 
Centrum Techniki Morskiej (CTM), rozpoczynając swoją działalność w ramach 
Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, która trwa nieprzerwanie 
do dnia dzisiejszego w nowej siedzibie w Gdyni-Oksywiu. Działalność 
rozpoczęto od projektowania niszczyciela min proj. 255 oraz średniego okrętu 
desantowego proj. 767, zaś w działalności naukowo-badawczej - prowadzono 
prace studialne w dziedzinach hydroakustyki aktywnej i pasywnej, systemów 
dowodzenia, czynnej i biernej obrony przeciwminowej oraz okrętowego 
wyposażenia amagnetycznego i lekkiego. W tym czasie Stocznia Marynarki 
Wojennej budowała dla nas trałowce na kadłubach z LPS i dla Indii okręty 
desantowe. Przedstawiciele Indii widząc nasze trałowce zainteresowali się nimi, 
a dowiadując się, że w planie są większe niszczyciele min, chcieli je poznać.

Od 5 do 10 września 1989 roku przebywała w Polsce delegacja Marynarki 
Wojennej Indu, której przewodniczył jej szef sztabu, adm. J. G. Nadkami. Delegacja 
indyjska, której towarzyszył minister obrony narodowej wiceadm. Piotr 
Kołodziejczyk, była też gościem CTM, gdzie prezentowaliśmy projekt 
niszczyciela min. Byli tym projektem zainteresowani, proponując zamówienie 
w Stoczni Marynarki Wojennej 3-4 okrętów, a następnie - przy naszej pomocy - 
zorganizowanie budowy takich okrętów u nich. Wiedząc, że nie mamy jeszcze 
hydroakustyki, chcieli dostarczyć zachodnią, jako dostawę armatorską. Niestety 
Stocznia Marynarki Wojennej, mając nowo zbudowane hale nie zdecydowała 
się na takie rozwiązanie, uważając je za zbyt ryzykowne. A szkoda, bo 
moglibyśmy stać się pionierami w budowie tego typu okrętów. Nasza 
Marynarka Wojenna wtedy również zrezygnowała z budowy tego niszczyciela 
min, kiedy wszystko do tego było w przygotowywaniu, nawet własna hydroakustyka.
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Po przeprowadzeniu wszelkich prób i badań, trałowiec doświadczalny 
jako ORP „Gopło” przekazano 30 listopada 1981 roku Marynarce Wojennej 
z trzyletnim opóźnieniem w stosunku do pierwotnego planu. Dalej poszła seria 
i w sumie wybudowano ich 17, dokonując później również usprawniających 
modernizacji.

Było to całkowicie nasze osiągnięcie, niczym nie odbiegające od 
podobnych okrętów krajów zachodnich. W 1983 roku trałowiec uzyskał 
nagrodę Ministra Obrony Narodowej I stopnia w dziedzinie Nauki i Postępu 
Techniczno-Organizacyjnego.

Nagrodzeni zostali:
- dr hab. inż. Jan Kozłowski - Politechnika Gdańska,
- dr inż. Jerzy Madey - Politechnika Gdańska,
- kmdr mgr inż. Kazimierz Perzanowski - Szefostwo Techniki Morskiej,
- kmdr dr inż. Bogdan Wołczacki-Dziemidowicz - Akademia Marynarki 

Wojennej,
- kmdr dr inż. Narcyz Klatka - Akademia Marynarki Wojennej,
- kmdr por. dr inż. Andrzej Muszyński - Akademia Marynarki Wojennej,
- mgr inż. Edward Ossowicki - Stocznia Marynarki Wojennej,
- inż. Adam Świątek - Stocznia Marynarki Wojennej,
- inż. Adam Ciborowski - Stocznia Marynarki Wojennej.
Uzyskanie nagrody resortowej upoważniało nas do wystąpienia o przyznanie 

nagrody państwowej. I tu wystąpiło pewne zahamowanie. Sztab Generalny WP 
wstrzymał przedstawienie wniosku do komisji państwowej i dopiero po trzech 
latach powiadomił mnie o konieczności dodatkowej opinii merytorycznej, 
napisanej przez profesora z zakresu budowy okrętów, posiadającego uprawnienia 
(dopuszczenie) do spraw tajnych. Wyglądało to na chęć wyeliminowania 
wniosku. Z kłopotów wybawił mnie Dziekan Wydziału Technicznego AMW - 
kmdr prof. dr inż. Konstanty Cudny, który spełniał te wymagania.

W 1986 roku trałowiec 207 zdobył nagrodę państwową II Stopnia 
w Dziedzinie Techniki, którą otrzymali:

- prof. dr inż. Jerzy Wojciech Doerffer - Politechnika Gdańska,
- dr inż. Jerzy Madey - Politechnika Gdańska,
- kmdr mgr inż. Kazimierz Perzanowski - Szefostwo Techniki Morskiej,
- kmdr dr inż. Bogdan Wołczacki-Demidowicz - Akademia Marynarki 

Wojennej,
- kmdr dr inż. Stanisław Kurpiel - Akademia Marynarki Wojennej,
- kmdr ppor. inż. - Franciszek Dziedzic - Szefostwo Techniki Morskiej,
- mgr inż. Edward Ossowicki - Stocznia Marynarki Wojennej.
Byliśmy w pełni usatysfakcjonowani uzyskaniem pierwszych tego typu 

nagród w historii budowy okrętów w przemyśle krajowym dla Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.
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Tomasz MIEGOŃ

WSPOMNIENIE O STANISŁAWIE WIELEBSKIM

To ostatni artykuł komandora Stanisława Wielebskiego. Pożegnaliśmy Go 
zaledwie kilka tygodni po tym, gdy po raz ostatni przyszedł do 

Muzeum - jak zwykle z interesującym i świetnie napisanym tekstem o kolejnym 
wycinku najnowszej historii Marynarki Wojennej. Mimo osiemdziesięciu sześciu lat 
wciąż był aktywny, wciąż służył swoją wiedzą wszystkim, którzy tego 
potrzebowali. Komandora Wielebskiego poznałem niemal dwadzieścia lat temu. 
Przedstawił mi wówczas pomysł na reportaż telewizyjny o tym, jak pod koniec 
lat pięćdziesiątych powstawał sławny film „Orzeł” w reżyserii Leonarda 
Buczkowskiego. I reportaż taki powstał. Jego „siłą napędową” byli dwaj 
wspaniali gawędziarze, którzy przed laty uczestniczyli w realizacji filmu - 
grający główną rolę Wieńczysław Gliński oraz właśnie Stanisław Wielebski, 
w 1958 roku pierwszy mechanik na ORP „Sęp” (pozostający jeszcze w służbie 
ORP „Sęp” „grał” w filmie swojego sławnego zaginionego bliźniaka). I bez 
pomocy komandora Wielebskiego, jego zaangażowania oraz pomysłów film, 
a szczególnie sceny kręcone na „Sępie” nie dałyby tak efektownych rezultatów.

Stanisław szybko zaprzyjaźniał się z ludźmi. Szybko też likwidował 
dystans, przechodząc na „ty” nawet z ludźmi o ponad pół wieku młodszymi od 
siebie. Robił to, gdy tylko wyczuwał w młodym człowieku „bratnią duszę”, 
zainteresowanie dziejami Marynarki Wojennej lub choćby okrętami podwodnymi.. 
To bowiem była jego pasja i miłość. Był i czuł się podwodniakiem, niezależnie 
od tego, gdzie później przyszło mu pełnić służbę. Drugą z jego pasji był sport, 
przede wszystkim pływanie. Z grupą gdyńskich „Mastersów” jeździł na krajowe 
i zagraniczne zawody. Pływać uczył się jeszcze przed wojną w rzece Wiśle. 
Jeszcze dwa lata przed śmiercią przywiózł złoty medal z międzynarodowych 
zawodów w Petersburgu za zwycięstwo w swojej kategorii wiekowej. Miał 
wówczas grubo ponad osiemdziesiąt lat. Dzięki pływackim treningom i długim 
spacerom utrzymywał świetną formę niemal do końca...

Miał świetną pamięć i poczucie humoru. Nie używał wielkich słów 
i skomplikowanej terminologii. Był erudytą. Potężna wiedza i wspaniałe w swej 
prostocie opowieści o niezwykle skomplikowanych losach kolejnych projektów 
okrętów, które nadzorował jako szef Budowy Okrętów i Postępu Technicznego MW, 
a później dyrektor Centrum Techniki Morskiej, stały się tematami licznych 
artykułów, które napisał oraz wywiadów prasowych i telewizyjnych, których 
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udzielił. Jego wydane drukiem wspomnienia „Inżynierowie okrętów”, to źródło 
wiedzy, podanej niezwykle przystępnie i z humorem o rozwoju myśli technicznej 
w Marynarce Wojennej. Wielkim szacunkiem darzył swoich poprzedników, 
oficerów techniki z lat międzywojennych. A także swoich nauczycieli, współ
pracowników i przełożonych, szczególnie kontradmirała Hemyka Pietraszkiewicza, 
którego uważał za wzór dowódcy. Uczestniczył w pracach koncepcyjnych 
i projektowych między innymi takich okrętów jak ORP „Kaszub”, ORP „Iskra” 
oraz trałowce typu 207. Był jednym z inicjatorów ekspedycji poszukiwawczej 
wraku ORP „Orzeł”. Przez wiele lat badał losy tego okrętu, od momentu decyzji 
o jego budowie, aż do niewyjaśnionego do dzisiaj zaginięcia. Pozyskał 
olbrzymią liczbę fotografii z budowy „Orła” w holenderskim Vlissingen. Był 
jednym ze współorganizatorów i uczestnikiem kolejnych międzynarodowych 
spotkań załóg okrętów podwodnych.

Był wspaniałym człowiekiem, marynarzem i inżynierem. Spokojnej 
wachty na Niebieskim Szlaku, Panie Komandorze...
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Marcin CAŁKA
Monika MUCHA

KONSERWACJA NIEMIECKIEJ PAROGAZOWEJ 
TORPEDY ĆWICZEBNEJ TYPU G7a, kal. 533,4 mm

Jednym z eksponatów znajdujących się w części plenerowej Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni jest niemiecka torpeda ćwiczebna G7a, 

kalibru 533 mm. Została ona wydobyta z dna Zatoki Gdańskiej w listopadzie 
2011 r. przez 13. Dywizjon Trałowców (fot. 1) i po kilku dniach przekazana do 
Muzeum (fot. 2). W okresie jesienno-zimowym przygotowano plan konserwacji 
torpedy, zapoznano się z jej budową oraz materiałem konstrukcyjnym poszczególnych 
części. Niezbędne było również określenie stopnia skorodowania, zniszczenia 
i ubytków, spowodowanego długoletnim zaleganiem w środowisku dna 
morskiego.

Wstępem do konserwacji było ustawienie obiektu na trzech stojakach/ 
wspornikach stabilizujących torpedę oraz zapewnienie jak największej dostępności 
do niej podczas procesu konserwacji. Długoletnie przebywanie w środowisku 
morskim nie wpłynęło korzystnie na jej stan. W wyniku procesów korozyjnych, 
zachodzących w środowisku morskim, powierzchnia obiektu cechowała się 
ubytkami i wżerami - głównie w części środkowej (fot. 3).

W środowisku wodnym korozja zachodzi przede wszystkim na skutek 
procesów elektrochemicznych, na których przebieg wpływ ma rozpuszczony 
tlen docierający do powierzchni metalu, rozpuszczone sole i dwutlenek węgla. 
W zetknięciu z roztworami elektrolitów i w wilgotnym powietrzu żelazo ulega 
korozji - stopniowo przemieniając się w mieszaninę tlenków, węglanów, 
a także soli tworzących rdzę1. Charakter i budowa rdzy sprawia, że nie stanowi 
ona warstwy ochronnej dla metali, lecz sprzyja ich dalszemu rozpuszczaniu 
(szczególnie żelaza).

1 Mniszek Wojciech, Tomasz Irzyk, Helena Krzywonos, „Konserwacja zabytkowych przedmiotów 
metalowych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” [w:] Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Nr 1 (4)/2008, s. 34.
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Torpeda parogazowa kalibru 533 mm, składa się z 4 podstawowych członów, 
stanowiących jedną całość, takich jak:

- głowa torpedy (bojowa lub ćwiczebna);
- zbiornik powietrza;
- przedział napędowy;
- rufa z ogonem.
Już w momencie posadowienia zaobserwowano, że wszystkie ww. części 

zostały wykonane z trzech różnych materiałów, co pozwoliło wyznaczyć sposób 
oraz etapy konserwacji. Głównym założeniem całego procesu zachowania torpedy 
było jej oczyszczenie ze szkodliwych nawarstwień i produktów korozji, 
ustabilizowanie procesów korozyjnych w celu niedopuszczenia do dalszej 
destrukcji oraz nadanie wartości ekspozycyjnych.

Pierwszym etapem konserwacji, po dokonaniu szczegółowej dokumentacji 
fotograficznej, było wyczyszczenie obiektu z: piasku, mułu, muszli i luźnych 
zabrudzeń przy użyciu hydromonitora.

Głowa torpedy w 90% była pokryta warstwą skamieniałego piachu 
zmieszanego z pozostałościami organicznymi (drobne skorupiaki, omułki) 
o grubości ok. 2 mm. Po jej usunięciu okazało się, że kadłub głowy bojowej 
został wykonany z blachy miedzianej w formie stożka. Jego tylny koniec 
stanowi pierścień, umocowany za pomocą nitów i przyspawany do głowy 
kadłuba2. Ponadto, w części tej odsłonięto pozostałości po dwóch etykietach 
znamionowych prawdopodobnie zawierających informacje dotyczące produkcji 
oraz dane techniczne. Na powierzchni głowy zarejestrowano również wyraźne 
wgniecenia wraz ze śladami otarć (otarcia biegną poprzecznie do osi torpedy), 
które prawdopodobnie powstały podczas osiadania torpedy na dno morskie.

Zwieńczenie głowy torpedy stanowiła żelazna wypustka zakończona 
hakiem umożliwiającym wyłowienie torpedy po zakończeniu testów. Ta część 
stanowiła najbardziej uszkodzony element. Metal, z którego został wykonany 
hak, był poważnie skorodowany i wygięty.

Wykonany ze stali segment torpedy, zawierający zbiornik powietrza 
i przedział napędowy, stanowił największy człon obiektu. W porównaniu 
z głową torpedy i częściami ogonowymi, uległ on największemu uszkodzeniu. 
Dodatkowo, w miejscu łączenia z częścią rufową, zarejestrowano brak poszycia 
zewnętrznego - spowodowany rozerwaniem lub korozją. Otwór odsłonięty 
w trakcie pierwszego etapu - o powierzchni ok. Im2 - odkrył wnętrze tej części 
torpedy, dodatkowo intensyfikując zniszczenia korozyjne poszycia. W powstałym 
otworze nagromadziła się spora ilość piachu, rdzy oraz omułków. Ich usunięcie 
umożliwiło przecięcie przewodów ciśnieniowych - w celu sprawdzenia, czy 
w przewodach i zbiornikach nadal pozostaje gaz. Całe poszycie tej części było 
pokryte wżerami dochodzącymi do głębokości 1 cm.

2 Marczak Jan, „Torpeda parogazowa kalibru 533 mm”, [w:] Typy Broni i Uzbrojenia, Warszawa 
1974, nr 33, s. 6.
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Wstępne oczyszczanie pozwoliło stwierdzić, że ze wszystkich fragmentów 
poszycia torpedy najlepiej zachowała się cześć rufowa. Wykonana ze stali 
nierdzewnej nie uległa korozji. Pasywna warstwa tlenków jest bardzo szczelna 
i nie dopuszcza środowiska korozyjnego do powierzchni tego rodzaju metalu. 
Wszystkie otwory prowadzące do zaworów uzupełniających gazy oraz smary 
niezbędne do poprawnego funkcjonowania torpedy były wypełnione zbitym 
mułem, podobnie jak szczeliny między blokiem silnika a poszyciem 
zewnętrznej sekcji.

Odsłaniając (powstałe z piasku i mułu) warstwy pokrywające ostatnią 
części torpedy - zakończenie rufy (ogon) - stwierdzono, że została wykonana 
z metalu słabo odpornego na korozję. W związku z tym, powierzchnia tej części 
była silnie skorodowana. Zachowały się jedynie mocowania stateczników stabilizujące 
tor marszu torpedy. W szczątkowym stanie zarejestrowano także obie śruby 
napędowe. Pierwszy etap konserwacji zakończono naniesieniem na cały obiekt 
warstwy środka do czyszczenia broni firmy McKenik - usuwającego rdzę, 
zanieczyszczenia oraz kamień. Po 24 godzinach szorstką gąbką wyczyszczono 
całą powierzchnię torpedy, po czym zmyto obiekt zimną wodą pod ciśnieniem, 
dzięki temu została usunięta spora część czarnego osadu.

Po wstępnym usunięciu warstw z produktów środowiska morskiego, 
zajęto się dokładnym oczyszczaniem każdego z trzech segmentów torpedy. 
Drugi etap konserwacji rozpoczęto od głowy torpedy. Aby dokładnie pozbyć się 
wszystkich zanieczyszczeń, które nie zostały usunięte w trakcie pierwszego 
mycia, użyto mało agresywnego chemicznego preparatu firmy McKenik. 
Ze względu na grubość warstwy skamieniałego osadu i nieskuteczność preparatu, 
zastosowano silniejszy środek odkamieniający. Aby nie uszkodzić powierzchni 
rozcieńczono preparat tworząc roztwór 2:1 (2 litry wody na 1 litr odkamieniacza). 
Usuwanie zanieczyszczeń było czynnością pracochłonną, jednakże sukcesywnie 
przynoszącą efekty. Usuwając skamieniałą warstwę odkryto fragmentaryczne 
pozostałości oryginalnej farby3. Ze względu na ścisłe wejście w reakcję farby 
oraz otoczenia dna morskiego, podczas renowacji niewielka pozostałość 
powłoki malarskiej została zdjęta wraz z zanieczyszczeniami. Umytą 
powierzchnię pokrywały rzędy niewielkich rys - biegnących wokoło tej części, 
prawdopodobnie będące pozostałością po fabrycznym procesie wytaczania tej 
części torpedy.

Po doczyszczeniu głowy torpedy zajęto się przemywaniem części 
rufowej. Poszycie tego fragmentu torpedy nie uległo korozji, w związku z tym - 
po wcześniejszym zmiękczeniu osadu - wystarczyło przetrzeć gąbką oraz 
jeszcze raz umyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Powierzchnia tej części 
cechowała się słabą przyczepnością, więc zanieczyszczenia tworzące skorupę 
odchodziły bardzo łatwo pod wpływem samej wody. Jedyny problem stanowiły 
zagłębienia na mosiężne śruby zespajające ze sobą poszczególne części torpedy, 

3 Marczak Jan, Torpeda parogazowa..., s. 8-9.
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a także mocujące silnik. Tu, ze względu na trudną dostępność, ciężko było 
usunięć zabrudzenia. Niektóre śruby były zniszczone, bez zwieńczeń. 
Natomiast inne z powodzeniem dało się oczyścić, a nawet wykręcić. Otwory 
doprowadzające gazy oraz płyny również zostały oczyszczone ze skorupiaków.

Pod względem konserwacji najbardziej problematyczna okazała się cześć 
ogonowa. Po próbie grubości warstwy osadowej okazało się, że poszycie tej 
części jest skorodowane w takim stopniu, iż niemożliwe było zachowanie 
choćby fragmentu poszycia. Podjęto decyzję o usunięciu wszystkich elementów 
nienadających się do konserwacji. Ostrożny proces usunięcia zbitej masy 
piachu i rdzy, za pomocą sprężonego powietrza oraz dłuta, pozwolił odsłonić 
niemal nienaruszone mechanizmy wewnętrzne. Składały się one z czterech kół 
zębatych, napędzających dwa przeciwbieżnie obracające się wały napędowe, 
zakończone dwiema śrubami. Odsłonięto i zachowano również fragment cięgła 
sterowniczego oraz wszystkie mocowania stateczników ogonowych. Wykończeniem 
tego etapu konserwacji było, podobnie jak przy innych częściach torpedy, 
użycie piaskarki. Dokładnie oczyszczono z osadów koła zębate oraz śruby 
napędowe. Otwory w poszyciu części silnikowej na zawory - jak i same zawory - 
również zostały oczyszczone piaskarką, po czym całe szkliwo użyte w procesie 
piaskowania zostało wymyte wodą pod wysokim ciśnieniem.

Środkowy segment torpedy został oczyszczony w sposób mechaniczny, 
za pomocą młotka pneumatycznego oraz strumienia powietrza pod wysokim 
ciśnieniem. Czynność usuwania warstwy rdzy z tej części torpedy zabrała 
najwięcej czasu podczas całego procesu konserwacji.

W trzecim, ostatnim, etapie konserwacji skupiono się na właściwym 
zabezpieczeniu torpedy przed środowiskiem zewnętrznym. Ze względu na 
długość torpedy (7 m) i różny materiał konstrukcyjny zdecydowano o pokryciu 
całej powierzchni bezbarwnym lakierem technologicznym firmy McKenic. 
Położenie powłoki lakierniczej - stanowiącej formę ochrony przede wszystkim 
przed wodą - spowodowała, że dotychczas (prawie dwa lata po konserwacji) 
nie zaobserwowano żadnych nowych ognisk korozji. Konserwacja i właściwe 
zabezpieczenie ustabilizowało procesy korozyjne, dzięki czemu udało się 
uratować kolejny eksponat z historii Marynarki Wojennej (fot. 4).
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Fot. 1. Wyłowione torpedy G7a na nabrzeżu w Porcie 
Marynarki Wojennej (Fot. H. Nagrodzki)

Fot. 2. Transport torpedy G7a na teren ekspozycji plenerowej Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni (Fot. H. Nagrodzki)
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Fot. 3. Torpeda G7a przed konserwacją (Fot. M. Mucha)

Fot. 4. Torpeda G7a po konserwacji (Fot. H. Nagrodzki)
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mgr Jan TYMIŃSKI

ZBIORY BIBLIOTEKI MUZEUM 
MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, wzorem innych placówek 
muzealnych, może pochwalić się posiadaniem podręcznej specjalistycznej 
biblioteki1. Biblioteka ta organizacyjnie należy do działów merytorycznych 

Muzeum Marynarki Wojennej* 1 2, a jako biblioteka wewnętrzna przeznaczona jest 
głównie dla wszystkich pracowników muzeum. Z jej zasobów mogą korzystać 
w czytelni również osoby spoza muzeum, które zajmują się działalnością 
naukową, czy też popularyzacją historii Marynarki Wojennej. Należy zaznaczyć, 
że czytelnikom, którzy nie są pracownikami Muzeum Marynarki zbiory 
udostępniane są jedynie prezencyjnie.

Głównym celem i zadaniem tej książnicy jest gromadzenie, opracowywanie, 
udostępnianie i ochrona książek oraz czasopism o tematyce z zakresu 
działalności statutowej Muzeum. Początkowo niewielka biblioteka mieściła się 
w budynku Dowództwa Marynarki Wojennej i działała w ramach Wydziału 

* Artykuł niniejszy jest rozszerzoną i przeredagowaną wersją materiału, który został opublikowany 
w „Roczniku Gdyńskim”, 2013 nr 25, s. 171-186. Ponowne rozpowszechnienie materiału służy 
dotarciu do nowego kręgu odbiorców.

1 Nie wspomina o niej - jak również zresztą o bibliotece Muzeum Miasta Gdyni w swym artykule 
W. Flisikowski, Stan rozwoju bibliotecznej bazy naukowo-edukacyjnej w Gdyni, „Zeszyty 
Gdyńskie”, 2007 nr 2, s. 263-271, gdzie wymienia jedynie biblioteki gdyńskich szkół 
wyższych, w tym poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego znajdujących się na 
terenie Gdyni oraz Morskiego Instytutu Rybackiego, Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że wybitny znawca dziejów książki morskiej Stanisław Ludwig już ponad 
20 lat temu, pisząc o bibliotekach z morskim profilem zbiorów trafnie podkreśla znaczenie 
bibliotek istniejących przy muzeach morskich i instytucjach naukowo-badawczych zrzeszonych 
jednak wokół takich organizacji jak International Congress of Maritime Museums, czy też 
International Association of Marinę Science Libraries and Information Centers. W Polsce 
obecnie do tych międzynarodowych organizacji należą jedynie Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku oraz Morski Instytut Rybacki w Gdyni. Szerzej na ten temat zob. S. Ludwig, 
Biblioteki morskie w Polsce i na świecie, „W Kręgu Książki”, 1990 nr 15, s. 49 i n.

2 Do roku 2015 biblioteka wchodziła w skład Działu Historyczno-Naukowego (wcześniej Działu 
Dokumentacji i Opracowań). Szerzej na temat tego działu zob. Sławomir Kudela, Dział 
Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 2004 n 19, s. 30-36.
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Historycznego Marynarki Wojennej. W roku 1963 jej księgozbiór liczył ponad 
1200 pozycji3. W wyniku likwidacji Wydziału Historycznego w 1976 r. zbiory 
biblioteki włączono do kolekcji książek zbieranych w Dziale Historycznym 
Muzeum Marynarki Wojennej, by w roku 1992 - wraz z dużą częścią zbiorów 
Muzeum - zająć pomieszczenia w siedzibie Zespołu Informatyki Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Redłowie. Od czerwca 2012 r. zbiory biblioteki znajdują się 
w nowym gmachu Muzeum przy ul. Zawiszy Czarnego IB, a biblioteka 
po reorganizacji struktury całego muzeum funkcjonuje w ramach Działu 
Historyczno-Naukowego. Pomieszczenia Muzeum przeznaczone na bibliotekę 
składają się z magazynu głównego, zaopatrzonego w regały przesuwane oraz 
czytelni/pracowni, w której zgromadzono najważniejszy zbiór podręczny 
(słowniki, leksykony, encyklopedie). W celu lepszej identyfikacji samej 
biblioteki w katalogach centralnych Biblioteki Narodowej nadany został jej 
numer siglum GDY 021.

W ostatnich trzydziestu latach pracowali tu: Brygida Mucha w latach 
1978-1988, po niej czasowo Anna Taras, później Danuta Pełech - od 1990 do 
2003 r. Po niej na stanowisko bibliotekarki przyjęta została Joanna Dołotko, 
wykonując obowiązki do 2008 r. Po jej odejściu do 2011 r. księgozbiorem 
dodatkowo zajmował się archiwista Jacek Waryszak, a następnie od 1 listopada 
2011 roku Jan Tymiński - bibliotekarz, obecnie starszy bibliotekarz.

Księgozbiór biblioteki stale się rozrastał, zwłaszcza po roku 1989. 
W roku 1970 liczył 2660 pozycji, w 1990 r. 6041 pozycji, a w połowie 2015 r. 
już 16222 pozycji4. Biblioteka ta służy jako pomoc w samokształceniu 
pracowników oraz jest podstawowym elementem i warsztatem dla prowadzonych 
w Muzeum prac naukowo-badawczych, wystawienniczych i oświatowych. 
Według „Encyklopedii wiedzy o książce” bibliotekę tą można zaliczyć zarówno 
do bibliotek fachowych (związanych ściśle z zakładem pracy), jak również do 
bibliotek specjalnych (gromadzących zbiory ściśle związane z tematyką 
działalności instytucji, w której się mieści, lub też służącą konkretnemu kręgowi 
odbiorców)5. Tak więc profil księgozbioru biblioteki kształtowany jest ściśle 
z tematyką, którą zajmuje się muzeum. Można tu znaleźć przede wszystkim 
publikacje dotyczące historii Marynarki Wojennej. Obecnie gromadzone zbiory 
mają charakter bardziej uniwersalny, bowiem wśród nich znajdziemy liczne 
pozycję biograficzne, encyklopedie, leksykony czy też książki o tematyce 
regionalnej, dotyczące głównie Gdyni. Liczną grupę zbiorów stanowi kolekcja 
atlasów, planów miast oraz przewodników turystyczno-krajoznawczych. Bogata 
i unikalna jest kolekcja wydawnictw o charakterze albumowym o tematyce 

3 Informacja o księgozbiorze Wydziału Historycznego Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 
1963, s. 301-314.

4 Księgi Inwentarzowe Księgozbioru (zakupów) o numerach RTD/54 s. 193, RTD/52 s. 141, RTD/58 
s. 91; Księgi Inwentarzowe Księgozbioru (darów) o numerach RTD/57 s. 299, RTD/51, s. 36.

5 Encyklopedia wiedzy o książce, red. Aleksander Birkenmajer [i in.], Warszawa 1971, s. 215-217, 
261-264., pod hasłami „biblioteka fachowa” i „biblioteka specjalna”.
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wojenno-morskiej i marynistycznej. Duża część księgozbioru to publikacje 
obcojęzyczne, przeważnie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, 
szwedzkim, duńskim, a nawet chińskim. W bibliotece gromadzone są również 
liczne encyklopedie, słowniki i leksykony oraz książki dotyczące historii 
powszechnej i historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii wojenno- 
-morskiej i z naciskiem na historię wojskową. Poważną część zbiorów stanowią 
czasopisma (miesięczniki, kwartalniki, roczniki). Pracownicy działu na bieżąco 
uzupełniają zbiory o nowe pozycje. Należy jednak zaznaczyć, że duża część 
nowych książek i czasopism pozyskiwana jest w drodze wymiany i darów. 
Wśród darczyńców występują zarówno osoby prywatne, autorzy publikacji, 
poszczególni wydawcy lub też różne instytucje, jak np. Centralne Muzeum 
Morskie z Gdańska, które w 2006 r. przekazało roczniki „Lloyd’s Register of 
Shipping”6 z lat 1938-1977. Roczniki poszczególnych muzeów, książki 
o tematyce wojenno-morskiej to zazwyczaj otrzymywane wydawnictwa 
na zasadzie wymiany lub darów.

Cenny materiał źródłowy do badań nad historią biblioteki i jej zbiorów 
stanowią zachowane na niektórych książkach znaki proweniencyjne. Na pewnej 
bowiem grupie książek widnieją pieczęcie informujące, iż pozycje te zostały 
wycofane z Biblioteki Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie i przekazane jako dary dla biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej. 
Dotyczy to m.in. książek z Serii Czerwonej „Biblioteki Polskiej”, które 
wydawane były przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” z siedzibą 
w Londynie. Niektóre z książek posiadają stempel świadczący, iż były 
własnością Biblioteki Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, inne z kolei 
posiadają stempel Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 
Na niektórych woluminach, które trafiły do biblioteki, zauważyć można 
podpisy ich poprzednich właścicieli np. na 6 tomie Rocznika Gdańskiego 
z 1932 r. widnieje podpis wybitnego historyka Leona Koczego7.

6 LIoyd's Register of Shipping (LR) (poi. Rejestr Lloyda) - brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne 
z siedzibą w Londynie; najstarsze i jedno z trzech największych w świecie. Początki jego 
działalności sięgają końca XVII w. i uznaje się za nie publikowanie od 1696 r. przez Edwarda 
Lloyda biuletynu „Lloyd's List”. Jednak dopiero od 1760r. rozpoczęła działalność grupa 
szesnastu inspektorów, których zadaniem było dokonywanie przeglądów statków, ocena ich 
stanu technicznego i prowadzenie rejestru jednostek. Ponieważ wśród właścicieli statków 
w wielu brytyjskich portach działalność londyńskiego biura budziła kontrowersje i podejrzenia 
o faworyzowanie statków budowanych w stoczniach z okolic Londynu, powoływali oni 
podobne organizacje w swoich miastach. Z biegiem czasu te małe towarzystwa klasyfikacyjne 
łączyły się, a w roku 1834 doszło do połączenia dwóch największych towarzystw, co dało 
początek instytucji w obecnej postaci.

7 Leon Koczy (ur. 25 marca 1900 r. w Strumieniu, zm. 1 września 1981 r. w Glasgow) - polski 
historyk, mediewista, archiwista, działacz polonijny. Ukończył historię na Uniwersytecie 
Poznańskim, gdzie pracował jako docent. Jego mistrzem był Kazimierz Tymieniecki. W 1939 r. 
uczestniczył w kampanii wrześniowej, później jako kapitan Armii Polskiej przeszedł przez 
Bliski Wschód, Palestynę i Egipt. Po zakończeniu II wojny światowej osiadł w Szkocji. Był 
jednym z założycieli Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego w Londynie i kierownikiem 
jednego z jego oddziałów. Był jednym z głównych autorów (obok Marian Kukiela) „Tek 
Historycznych”. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

279



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. TYMIŃSKI 2015 NR 30

Warto w tym miejscu podkreślić, że część zbiorów - dotyczących głównie 
historii Gdańska, Pomorza i niemieckiej marynarki wojennej, wydanych przed 
wojną i w trakcie jej trwania, pochodzi z ówczesnych niemieckich bibliotek 
okupowanej Gdyni takich jak: Kreigsmarinearsenal Gotenhafen Werkbiicherei 
(Biblioteki Zakładowej Arsenału Niemieckiej Marynarki w Gdyni), Stadtbiicherei 
Gotenchafen (Miejskiej Biblioteki w Gdyni), Stadtverwaltung Gotenhafen 
(Biblioteki Magistratu Gdyni). Niektóre z książek pochodzą z takich bibliotek 
i miejsc jak: Biicherei des Staatsarchivs In Stettin (Biblioteki Archiwum Miasta 
Szczecina), czy też Kreigsmarinewerft Kieł (Stoczni Niemieckiej Marynarki 
Wojennej w Kilonii).

Biblioteka dysponuje - co zrozumiałe - całością wydawnictw „macierzystych” 
z „Biuletynem Historycznym” na czele8. Chlubą biblioteki są rzadkie starodruki 
dwutomowe „Histoire Generale De La Marinę” wydane w Paryżu w 1744 r. 
oraz „Tractatus De Eo Quod Justum Circa Excursiones Maritimas” z roku 1728, 
którego autorem jest historyk i prawnik profesor Gdańskiego Gimnazjum 
Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748)9.

Ogólnie księgozbiór biblioteki możemy podzielić na podręczny (encyklopedie, 
słowniki, leksykony, atlasy, bibliografie, drukowane wydawnictwa źródłowe), 
zbiór główny (książki polskie i obcojęzyczne) oraz zbiór wydawnictw 
periodycznych (czasopisma).

Ważne miejsce w bibliotece zajmują tzw. drukowane wydawnictwa 
źródłowe dotyczące historii Polskiej Marynarki Wojennej. Na stanie biblioteki 
są unikatowe trzytomowe Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, 
opracowywane i wydane przez Stanisława Mariusza Piaskowskiego10 11. Wydawnictwo 
to zawiera najwięcej danych kadrowych (choć rozproszonych) i stanowi po dziś 
dzień jedno z podstawowych źródeł do badań nad Polską Marynarką Wojenną11. 
W zbiorach znajdziemy również wydawnictwa z okazji 50-lecia powstania 
Marynarki Wojennej, wydane w Londynie przez dawny zespół historyczny Polskiej 
Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii zbiór dokumentów pt. .Marynarka 
Wojenna. Dokumenty i opracowania”12. Dużą wartość badawczą ma również 
opracowane przez Komisję Historyczną Polskiego Sztabu Głównego i wydane 

8 Szczegółowe omówienie tych wydawnictw przedstawił Andrzej Kotecki, Publikacje Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, .Jantarowe Szlaki”, 2009 nr 1, s. 9-13; zob. też idem, Wydawnictwa 
Muzeum Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski”, 2003 nr 3, s. 76-87.

9 Zbigniew Nowak, Oświecenie w Gdańsku [w:] Historia Gdańska, t. 3, cz. 1 1655-1793, pod red. 
Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1993, s. 683.

10 Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 1 
[1918-31 XII 1937], Albany, 1983; Tom 2 (Organizacja, dokumenty i wydarzenia 1938-1941], 
1987; Tom 3 (Organizacja , dokumenty i wydarzenia 1942-1946/47], 1990.

11 Tom 1 wydany został w nakładzie 300 egzemplarzy, T. 2 w nakładzie 200 egzemplarzy, a T. 3 
w nakładzie 150 egzemplarzy. Szerzej na ten temat zob. Walter Pater, Kroniki Polskiej 
Marynarki Wojennej 1918-1946, „Przegląd Morski”, 1991 nr 4, s. 65-70.

12 W. Krzyżanowski, Alfred Piechowiak, Bohdan Wroński, Marynarka Wojenna. Dokumenty 
i opracowania, Londyn 1968.
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w Londynie przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego wydawnictwo 
pod tytułem „Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej”, zwłaszcza tom 
pierwszy i drugi, w których to wiele miejsca poświęcono Marynarce Wojennej 
i obronie polskiego wybrzeża13. Innym przykładem jest zbiór dokumentów, 
wybrany i opracowany przez zespół redakcyjny Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni, z okazji 80-lecia powstania Polskiej Marynarki Wojennej. Tom ten 
zawiera wybraną dokumentację z lat 1939-1947 oraz przedruki archiwalnych 
materiałów wytworzonych przez Kierownictwo MW14. Pomocne nad badaniem 
kadr oficerskich są dostępne w bibliotece rejestry oficerów Wojska Polskiego 
opublikowane w rocznikach oficerskich z lat 192315, 192416, 192817, 193218. 
Kapitalny materiał poznawczy dla historii Marynarki Wojennej zawierają 
regulaminy służby na okrętach, wydane przez Kierownictwo Marynarki 
Wojennej z roku 193219, Dowództwo Marynarki Wojennej z roku 194720, 
Ministerstwo Obrony Narodowej z lat 195921 i 199022.

Prawdziwym białym krukiem ze zbiorów biblioteki muzeum jest 
najstarszy z przechowywanych w niej regulaminów i rozporządzeń tzw. 
„Regulamin służby obozowej dla wojsk francuskich w r. 1809”23. Przetłumaczony 
i wydany został w Krakowie w 1810 r. na potrzeby wojska Księstwa Warszawskiego. 
Opatrzony został wstępem przez ówczesnego ministra wojny - Księcia Józefa 
Poniatowskiego. Ponadto w zbiorach znajdziemy również inne wydawnictwa 
zawierające opublikowane materiały źródłowe związane z problematyką morską, 
np. „Acta Poloniae Maritima”24 czy też opracowany „Najstarszy tekst prawa 
morskiego w Gdańsku”25. Zagadnienia II Rzeczypospolitej i problematyki 
Wolnego Miasta Gdańska reprezentują takie wydawnictwa, jak np. „Zbiór 
dokumentów urzędowych dotyczących stosunku Wolnego Miasta Gdańska 

13 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t.l, Kampania wrześniowa 1939, cz. 5 Marynarka 
wojenna i obrona polskiego wybrzeża, Londyn 1962; Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie 
światowej, t. 2, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, wrzesień 1939-czerwiec 1941, Londyn 1959; 
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 2, Kampanie na obczyźnie, cz. 2, Londyn 1975.

u Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, Tom 1, Wybór i opracowanie 
Zbigniew Wojciechowski, Gdynia 1999.

15 Rocznik oficerski 1923, Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych. Sztab Generalny - 
Oddział V 1923.

16 Rocznik Oficerski 1924, Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych. Sztab Generalny - 
Oddział V 1924.

17 Rocznik Oficerski 1928, Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych 1928.
18 Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932: Ministerstwo Spraw Wojskowych 1932.
19 Regulamin służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej (R.S.O.), Warszawa 1932.
20 Regulamin służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej (R.S.O.), Gdynia 1947.
21 Regulamin służby na okrętach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (R.S.O.), [b.m.w.] 1959.
22 Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej (R.S.O.), Gdynia 1990.
23 Regulamin dla służby obozowej dla wojsk francuskich w r. 1809. Wydany dla użytku wojsk 

Księstwa Warszawskiego, Kraków 1810.
24 Acta Poloniae Maritima, t. 7:1632-1648, cz. 1 i 2, oprać. Władysław Czapliński, Gdańsk 1951,1959.
25 Najstarszy tekst prawa morskiego w Gdańsku, oprać, i na język polski przełożył Bernard Janik, 

wstęp: Stanisław Matysik, Gdańsk 1961.
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do Rzeczypospolitej”. Materiały te zebrane i wydane zostały przez Komisariat 
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku26. Najwięcej jednak źródeł 
opublikowanych drukiem dotyczy okresu II wojny światowej. Oprócz wyżej już 
wymienionych wydawnictw wspomnieć należy również o wyborze źródeł 
wydanych przez Wojskowy Instytut Historyczny w ramach serii „Wojna 
Wyzwoleńcza Narodu Polskiego”, m. in. o tomie źródeł pod tytułem „Wojna 
obronna Polski 1939. Wybór źródeł”27. Nie sposób w tym miejscu 
scharakteryzować i przytoczyć wszystkich wydawnictw źródłowych ze zbiorów 
biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej - będą one w przyszłości przedmiotem 
osobnego opracowania.

Biblioteka może również pochwalić się sporą liczbą materiałów 
przedwojennych, zarówno książek, jak i czasopism. Wśród nich warto wyróżnić 
pierwszą syntezę dziejów polskiej marynarki wojennej Aleksandra Czołowskiego, 
,Marynarka w Polsce”28. Ta trudno dostępna publikacja jest dzisiaj prawdziwym 
unikatem i miała w czasie swego wydania pionierskie znaczenie w polskiej 
historiografii29. Równie cenną pozycją jest zbiór kilkunastu przyczynków 
źródłowych, dotyczących dziejów floty polskiej z pierwszej połowy XVII wieku, 
głównie z lat 1627-1637, wydany przez Bolesława Śląskiego w 1920 roku30. 
Unikatem jest również pierwsza synteza w polskiej historiografii poświęcona 
I wojnie światowej na Bałtyku, autorstwa kmdr. ppor. dypl. w st. sp. Rafała 
Czeczotta31, zatytułowana „Wojna morska na Bałtyku 1914-1918”, a wydana 
nakładem Ligi Morskiej i Kolonialnej w 1935 r.32. Z książek do roku 1918 
poświęconych sprawom morskim należy wymienić dzieło Adama Szelągowskiego 
„Walka o Bałtyk”. Warto podkreślić, że książka ta doczekała się w okresie 
międzywojennym drugiego wydania33. W pracy tej omówiono kwestię bałtycką 
od XV wieku, koncentrując się na zagadnieniach XVI wieku i dziś mimo 
znacznego postępu badań monografia ta nie straciła do końca na swej 
aktualności34. W tym miejscu należy również wspomnieć o dwóch pracach 

26 Zbiór dokumentów urzędowych dotyczących stosunku Wolnego Miasta Gdańska do Rzeczy
pospolitej Polskiej w Gdańsku, część IV 1927-1928, Gdańsk 1929.

27 Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł, zebrali i oprać. M. Cieślewicz, T. Jurga, W. Ryżewski, 
A. Rzepniewski, P. Stawecki, Warszawa 1969.

28 Aleksander Czołowski, Marynarka w Polsce. Szkic historyczny, Lwów-Warszawa-Kraków 1922.
29 Szerzej zob. Benon Miśkiewicz, Pierwsza synteza dziejów polskiej marynarki wojennej, [w:] 

Siły zbrojne - polityka, red. P. Kurlenda, J. Romanowicz, A. Rossa, B. Zalewski, Toruń 2009, 
s. 195-202; idem, Syntetyczne ujęcia dziejów Polskiej Marynarki Wojennej, idem, Studia 
z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, 2004, T. VIII, s. 17 i n.

30 Bolesław Śląski, Z dziejów marynarki polskiej, Poznań 1920.
31 Autor m.in. takich książek dotyczących Marynarki Wojennej jak: Obrona wybrzeża, Warszawa 1931, 

czy też Informator morski i kolonialny, Warszawa 1935.
32 Rafał Czeczott, Wojna morska na Bałtyku 1914-1918, Warszawa 1935.
33 Adam Szelągowski, Walka o Bałtyk (1544-1621), Lwów 1904, wyd. 2 Lwów-Poznań 1921.
34 Szerzej na temat twórczości naukowej Adama Szelągowskiego zob. Władysław Czapliński, 

Henryk Wereszycki, Dorobek naukowy Adama Szelągowskiego, „Kwartalnik Historyczny”, 1962 
nr 3, s. 615-634.
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historyka i publicysty, kpt. mar. inż. Witolda Huberta, który zajmował się 
tematyką wojenno-morską35. Ukazały się one nakładem Ligi Morskiej 
i Kolonialnej, pierwsza w 1935 roku i zatytułowana „Historia wojen morskich”36. 
Jak trafnie stwierdził kmdr por. mgr Walter Pater: „Autor przedstawił w niej 
znaczenie mórz jako wielkich arterii komunikacyjnych [...] możliwości 
wynikających dla państwa z posiadania dostępu do morza [...] udział marynarki 
wojennej w zapewnianiu bezpieczeństwa morskich linii komunikacyjnych 
[.. ,]”37. Druga książka - „Wojny bałtyckie”38 jest syntetycznym ujęciem całości 
zmagań morskich na Bałtyku. Obie te prace, dziś są już przestarzałe, choć 
w kwestii faktograficznej nadal aktualne, wydane były w małym nakładzie i są 
trudno dostępne. Nie sposób w opracowaniu niniejszym wymienić wszystkich 
najważniejszych pozycji w zbiorach, dotyczących historii marynarki wojennej, 
które były wydane do roku 1939. Wspomnieć jednak warto, iż w bibliotece 
znajdziemy prawie wszystkie opracowania dotyczące dziejów floty polskiej 
takich badaczy jak: Stanisław Bodniak, Kazimierz Lepszy czy też Władysław 
Czapliński.

W zbiorach znajdują się również wydawnictwa, które były polecane dla 
oficerów i podoficerów jako pomoc w pracy oświatowej i wychowawczej przed 
1939 r. przez Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy39. Częstokroć były to 
podręczniki autorstwa wykładowców Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
i Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Tytuły takie jak np: „Nauticae 
Res”40, ,y\rtyleria morska”41, ale również literatura wspomnieniowa, historyczna, 
wojenno-morska i marynistyczna, wśród której na półkach biblioteki MMW 
znajdziemy m.in. dzieło „Zagadnienie dostępu Polski do morza”42 autorstwa 
wybitnego historyka Henryka Bagińskiego.

W księgozbiorze podręcznym wyróżniają się wielkie encyklopedie ogólne 
takie jak reprint „Wielkiej encyklopedii powszechnej „Gutenberga” w 18 tomach 
i 4 tomach uzupełniających, 13-tomowa encyklopedia PWN z lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku43, czy też nowsze edycje takie jak 6-tomowa encyklopedia 
PWN z lat dziewięćdziesiątych44, oraz 31-tomowa wielka encyklopedia PWN45.

35 Więcej na temat tej postaci zob. W. Pater, Kapitan marynarki inżynier Witold Hubert, 
„Przegląd Morski”, 1989 nr 12, s. 59-64.

36 Witold Hubert, Historia wojen morskich, Warszawa 1935.
37 W. Pater, Kapitan marynarki..., s. 62.
38 W. Hubert, Wojny bałtyckie, [Warszawa 1938].
39 Szerzej na ten temat zob. Józef Karol Sługocki, Biblioteki Polskiej Marynarki Wojennej 

w latach 1918-1939, Gdynia 2006, s. 30 i n.
40 Nauticae Res. Krótki zarys morskiej polityki Komandora Eugenjo Bollati Di Saint Pierre, przeł. 

Adam Mohuczy, Toruń 1922.
41 Artyleria morska, t. 1, oprać. Heliodor Laskowski, Warszawa 1927.
42 Henryk Bagiński, Zagadnienie dostępu Polski do morza, Warszawa 1927. Praca ta wydana 

została jeszcze dwukrotnie. W1942 roku w Anglii, a 1959 w Polsce.
43 Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 1-12, 13 - suplement, Warszawa 1962-1970.
44 Nowa encyclopedia powszechna PWN, t. 1-6, Warszawa 1995-1996.
45 Wielka encyclopedia PWN, t. 1-31, Warszawa 2001-2005.
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Z ważniejszych encyklopedii ogólnych obcojęzycznych wymienić należy: „Der 
Grosse Brockhaus” w 14 tomach (12 tomów plus 2 tomy uzupełnień)46 oraz 
drugie wydanie monumentalnej liczącą 51 tomów „Bolszaja Sowietskaja 
Encyklopedija”47. W księgozbiorze podręcznym obok wielkich encyklopedii 
powszechnych znajdziemy również encyklopedie czy też słowniki specjalistyczne. 
Czytelnicy mogą korzystać z takich wydawnictw jak : 4-tomowa „Encyklopedia 
staropolska”48 oraz późniejszego przedruku fotooffsetowego wydanego 
w 2 tomach49, 3-tomowej „Małej encyklopedii wojskowej”, nowej 2-tomowej 
„Encyklopedii wojskowej”50, „Encyklopedii II wojny światowej”, „Encyklopedii 
techniki wojskowej”.

Dział słowników oprócz licznych słowników językowych zawiera 
specjalistyczne słowniki morskie, wśród których wyróżnić należy reprint 
XVIII-wiecznego czterotomowego ilustrowanego leksykonu J.H. Ródinga51. 
Inną grupę tworzą słowniki biograficzne z „Polskim Słownikiem Biograficznym” 
na czele oraz regionalnym „Słownikiem biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego”. 
W zbiorze słowników znajduje się także - niestety niekompletny „Dictionary 
of American Naval Fighting Ships”52 (Słownik okrętów amerykańskich) - 
publikacja ta jest podstawowym źródłem wiedzy o każdym z okrętów 
wykorzystywanym kiedykolwiek przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. 
Choć w tytule pojawia się słowo „słownik”, to w rzeczywistości jest to 
specjalistyczna encyklopedia, w której wraz z opisami głównych okrętów 
amerykańskich umieszczono dodatki o mniejszych jednostkach pływających, 
historii okrętów Marynarki Wojennej Skonfederowanych Stanów Ameryki oraz 
wiele różnych artykułów o okrętach. Słownik ten jest publikowany przez Naval 
Historical Center (Centrum Historyczne Marynarki Wojennej) i udostępniany 
w postaci książkowej oraz w postaci witryny internetowej. Wydawnictwo to 
zostało początkowo opublikowane w siedmiu tomach z okrętami wyszczególnionymi 
według nazw w porządku alfabetycznym, począwszy od 1959 (A-B) do 1981 
(T-Z). W 1991 wydano poprawioną wersję tomu pierwszego, który zawierał 
jedynie opisy okrętów o nazwach zaczynających się na literę A. Odkąd nakład 
pierwszego tomu z 1959 został wyczerpany, informacje na temat okrętów 
o nazwach zaczynających się na literę B stały się trudno dostępne.

Należy też wspomnieć o niezwykle pomocnych w prowadzeniu 
wszelakich badań historycznych bibliografiach. Zbiór tego typu publikacji 
w bibliotece Muzeum Marynarki Wojennej obejmuje przede wszystkim „Polską 

46 Der Grosse Brockhaus, t. 1-21, Leipzig 1928-1935.
47 Bolszaja Sowietskaja Encyklopedia, t. 1-51, Moskwa 1949-1958.
48 Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska. Ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1900-1903.
49 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska. Ilustrowana, t. 1-2, Warszawa 1958.
50 Encyklopedia wojskowa, t. 1, A-M, Warszawa 2007, t. 2, N-Ż, Warszawa 2007.
51 Johann Hinrich Roding, Allgemeines Worterbuch der Marinę, T. 1-4, Amsterdam [b.d.w.].
52 Dictionary of American Naval Fighting Ships, Vol. III, Washington 1968, Vol. V, Washington 

1970, Vol. VI, Washington 1976, Vol. VII, Washington 1981.
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Bibliografię Wojskową”, „Komunikaty Bibliograficzne” wydawane przez Centralną 
Bibliotekę Wojskową, „Bibliografię Historii Polski” wydawaną przez Instytut 
Historii PAN. Z większych bibliografii dotyczących tematyki morskiej najbardziej 
pomocne są czterotomowa „Polska Bibliografia Morska”53 wydane przy 
współpracy ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej i Biblioteki Gdańskiej PAN 
oraz „Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1801-1900”54, jak również 
„Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1945-1975”55.

Na półkach biblioteki znajdziemy również ponad 40 tytułów książek 
wydanych przez Oficynę Wydawniczą Finna w ramach „Serii z Kotwiczką”, 
w tym wszystkie pozycje dotyczące Polskiej Marynarki Wojennej56. Biblioteka 
posiada również wydane przez Pracownię Historii Akademii Morskiej w Gdyni 
książki w ramach serii „Księgi Floty Ojczystej”. Na półkach z książkami 
znajdziemy m.in. bardzo pomocne do badań nad biografistyką Marynarki 
Wojennej „Kadry Morskie Rzeczypospolitej” redagowane przez Jana Kazimierza 
Sawickiego, które liczą już obecnie sześć tomów57. Wyróżniają się również 
wydane do tej pory cztery tomy „Księgi Statków Polskich”, opracowywane 
przez Jerzego Micińskiego, a po jego śmierci kontynuowane przez Marka 
Twardowskiego i Bohdana Hurasa.

Oprócz prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym w zbiorach 
biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej znajdziemy również literaturę 
pamiętnikarsko-wspomnieniową poświęconą Polskiej Marynarce Wojennej.

53 Polska Bibliografia Morska 1919-1991, T. 1, Żegluga, pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza 
Sawickiego, Gdynia 1992; Polska Bibliografia Morska 1919-1991, T. 2, Oceanologia, 
rybołówstwo, pod red. M. Babnis, J. K. Sawickiego, Gdynia 1993; Polska Bibliografia Morska 
1919-1991, T. 3, Porty, okrętownictwo, pod red. M. Babnis, J. K. Sawickiego, Gdynia 1994; 
Polska Bibliografia Morska 1919-1991, T. 4, Polityka morska, pod red. M. Babnis, J. K. Sawickiego, 
Gdynia 1995.

54 Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1801-1900, Druki zwarte, oprać. Anna Świderska, 
Wrocław 1986.

55 Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1945-1975, Druki zwarte, oprać. M. Babnis, 
Gdańsk [b.r.w.].

56 Szerzej na ten temat zob. Jan Tymiński, Seria z Kotwiczką Oficyny Wydawniczej Finna jako 
przykład popularyzacji wiedzy o Polskiej Marynarce Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 2013 
nr 28, s. 199-217.’

57 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. I, Polska Marynarka Handlowa. Absolwenci szkól morskich 
1922-1992, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1994, wyd. 2, Gdynia 2000; Kadry morskie Rzeczypospolitej, 
t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego, 
Gdynia 1996; Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. III, Polska Marynarka Handlowa. Noty 
biograficzne kadry, słuchaczy i absolwentów szkół morskich Tczewa, Gdyni i Szczecina, 
pod. red. J. K. Sawickiego, Gdynia 2002; Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. IV, Polska 
Marynarka Handlowa. Absolwenci uczelni morskich Gdyni i Szczecina 2000-2005, pod red. 
J. K. Sawickiego, Gdynia 2007; Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. V, Polska Marynarka 
Wojenna. Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy 
(1918-1947), pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 2011; Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. VI, 
Polska Marynarka Handlowa. Kadry, absolwenci i słuchacze Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Studia i dokumentacja, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 2012.

285



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. TYMIŃSKI 2015 NR 30

Liczba tego typu opracowań w zbiorach biblioteki Muzeum Marynarki 
Wojennej liczy blisko 100 pozycji. Wspomnienia te ukazywały się zarówno na 
emigracji jak i w kraju i jak słusznie stwierdził prof. Zbigniew Machaliński 
„[...] rola wspomnianych opracowań w poznaniu dziejów Polskiej Marynarki 
Wojennej nie podlega dyskusji. Świadczy o tym najbardziej obiektywna forma 
sprawdzenia przydatności badawczej tego typu opracowań, jaką jest liczba 
cytowań. W pracach typu analitycznego [oraz] w monografiach syntetycznych 
[,..]”58.

Nie ma potrzeby ani miejsca w niniejszym opracowaniu aby wymieniać 
wszystkie pozycje jakie znajdują się na półkach biblioteki takich autorów jak: 
Jerzy Pertek59, Jan Piwowoński, Edmund Kosiarz, Zbigniew Flisowski czy też 
Andrzej Perepeczko, którzy byli i są najważniejszymi marynistami polskiej 
historiografii. Jak również nie ma potrzeby, aby wyszczególniać wszystkie 
opracowania na temat Polskiej Marynarki Wojennej, jakie znajdują się 
w Bibliotece Muzeum Marynarki Wojennej tak zasłużonych historyków jak 
Czesław Ciesielski, Jerzy Przybylski, Józef Wiesław Dyskant, Rafał Witkowski, 
Zbigniew Machaliński, Andrzej Rzepniewski, Mirosław Kułakowski, Wacław 
Tym, Włodzimierz Steyer czy też Stanisław Ordon - nie umniejszając bardzo 
poważnego wkładu badawczego wielu innych uczonych. Ponadto w bibliotece 
znajdziemy liczne publikacje dotyczące nie tylko Polskiej Marynarki Wojennej, 
ale szerzej ujmując zagadnień morskich czy też historii wojen, wojska 
i wojskowości polskiej oraz powszechnej. Autorami tych prac są często 
badacze, którzy dziś należą już do klasyków polskiej historiografii wojskowej 
tacy jak: Tadeusz Korzon, Ludwik Kubala, Wacław Tokarz, Marian Kukieł, 
Otton Laskowski czy też wspominany już Henryk Bagiński60.

W opracowaniu niniejszym nie sposób pominąć publikacji na swój 
sposób wyjątkowej, opracowanej przez kmdr. por. Władysława Kosianowskiego 
zwanej potocznie od miejsca wydania „albumem rzymskim”61. Publikacja ta 
ukazała się dwa lata po zakończeniu wojny nakładem Samopomocy Marynarki 
Wojennej w Londynie, a wydana została przez Instytut Literacki w Rzymie. 
O wyjątkowym znaczeniu tego wydawnictwa - zwłaszcza w tamtym okresie - 
świadczyć może m.in. cytat z recenzji Jerzego Pertka „[...] album daje 
wszechstronny obraz działalności Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1945. 
Żadne z ważniejszych wydarzeń w historii bojowej naszej floty nie zostało 

58 Zbigniew Machaliński. Rola badań biograficznych nad poznaniem historii Polskiej Marynarki 
Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 2005 nr 20, s. 15.

59 W zbiorach biblioteki wiele książek z osobistymi dedykacjami autora. Szczegółowy wykaz 
publikacji Jerzego Pertka znajduje się w opracowaniu Jerzy Pertek. Poradnik bibliograficzny, 
oprać. Renata Schrader, Poznań 1986. Opracowanie to jest jednak nie kompletne.

60 Więcej na temat tych badaczy i ich twórczości zob. Benon Miśkiewicz, Polska historiografia 
wojskowa, Toruń 2003, s. 150-239.

61 Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie światowej. Album 
pamiątkowy, oprać. Władysław Kosianowski, Rzym 1947.
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pominięte i żaden z wchodzących w jej skład okrętów nie został opuszczony... 
poznajemy ich dowódców, oficerów, załogi. Osobno zobrazowane zostały 
oddziały i instytucje Mar. Woj. na lądzie... znajdujemy ilustracje z życia i pracy 
w Marynarce Wojennej dotyczące jej kontaktów z sojusznikami i innych 
spraw... aneks zawierający listę odznaczonych... w sumie 1250 nazwisk”62.

Spora część książek zgromadzonych w bibliotece Muzeum Marynarki 
Wojennej pogrupowana jest w ramach serii wydawniczych z których niektóre 
z nich są dziś trudno dostępnymi prawdziwymi rarytasami wydawniczymi takimi 
jak: „Biblioteka pamięci pokoleń”, „Typy broni i uzbrojenia”63, „Miniatury 
morskie”64, „Historyczne bitwy”, „Bitwy polskie”65, „Encyklopedia okrętów 
wojennych”66 wydawnictwa AJ-Press, „Ilustrowana encyklopedia techniki wojskowej” 
wydawnictwa Lampart, „Zeszyty Helskie” wydawane przez Muzeum Obrony 
Wybrzeża - Hel, czy też wspomniane już „Księgi Floty Ojczystej. Morski 
charakter zbiorów biblioteki podkreślają również liczne książki wydane przez 
nieistniejące już Wydawnictwo Morskie m.in. w ramach serii „Historia Morska”67.

Z księgozbioru dotyczącego spraw regionalnych tzw. „gdynian” oprócz 
tak sztandarowych pozycji jak licząca dwa tomy „Encyklopedia Gdyni”, czy też 
album „Miasto z morza i marzeń” Sławomira Kitowskiego wymienić należy 
również niemieckojęzyczny przedwojenny informator portowy „Der Hafen von 
Gdynia”68. Z punktu widzenia powiązań Gdyni z Marynarką Wojenną dużą 
wartość poznawczą mają materiały z sympozjum naukowego, które odbyło się 
26 czerwca 1996 roku. Referaty z tej konferencji opublikowane zostały pod red.

62 J. Pertek, Na marginesie „Księgi chwały polskiego marynarza”, „Nasze Sygnały”, R. 12/13: 
1957/1958 nr 90/91, s. 1.

63 Serię tę tworzą nieduże kolorowe broszury prezentujące poszczególne typy broni lub uzbrojenia 
z XX i XXI wieku. Poszczególne zeszyty zawierają dokładny opis historii powstania 
i użytkowania danego typu sprzętu, jak również opis techniczny. Do chwili obecnej ukazało się 
ponad 220 zeszytów tej serii. Początkowo wydawana była przez Wydawnictwo Ministerstwa 

Obrony Narodowej - od 1970 r., w późniejszych latach Dom Wydawniczy Bellona.
64 Seria ta poruszała szeroko pojętą tematykę morską i ukazywała się w latach 1958-1978 

nakładem Wydawnictwa Morskiego w postaci kilkudziesięciostronicowych broszur. Autorem 
ilustrującym okładki tej serii był znany marynistyczny malarz Adam Werka. W obrębie serii 
wyróżniono kilka podserii takich jak : Dziwy morza, Epizody wojen morskich, Epizody 
z dziejów żeglugi, Polskie okręty wojenne w latach 1920-1945, Pod korsarską banderą Polskie 
tradycje morskie, SJ-2000, SOS, która wydawana była w zeszytowym formacie tzw. „duże” 
Miniatury, Żeglarze siedmiu mórz, Kontynuacja. W 2007 roku została seria ta została wznowiona 
i ukazuje się nakładem Wydawnictwa VIK. Do dziś ukazało się 12 tomików, które nawiązują 
wielkością i szatą graficzną do wydawanych przed laty zeszytów.

65 Seria ta ukazuje historię Polski poprzez pryzmat bitew, walk i potyczek stoczonych przez 
Polaków w wielu różnych wojnach i konfliktach.

66 Książki z tej serii zawierają szczegółowe opisy okrętów od projektu aż do jego ostatniej wersji. 
Szczegółowo przedstawione są wszystkie remonty, przebudowy ponadto zawierają kalendarium 
danej jednostki, nazwiska dowódców, unikatowe zdjęcia i plany w tym przekroje oraz rysunki 
detali. Do numeru 10 seria zatytułowana była „Monografie Morskie”.

67 J. Tymiński, Seria z Kotwiczką... s. 200, zob. przypis 5.
68 Der Hafen von Gdynia, Gdynia 1934.
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Jerzego Przybylskiego i Bogdana Zalewskiego jako materiały pokonferencyjne 
w tomie pod tytułem „Marynarka Wojenna w dziejach Gdyni”69. Zamieszczone 
tam artykuły ukazują powiązania Marynarki Wojennej z Gdynią od momentu 
powstania miasta równocześnie z powstaniem i rozwojem marynarki na wielu 
różnych płaszczyznach.

Spośród wydawnictw zagranicznych należy wspomnieć o pomnikowej 
serii „Conway’s History of the Ship”; na półkach biblioteki znajdziemy jedynie 
dwa tomy poświęcone okrętom w latach 1860-1905 oraz 1906-1921. Znacznie 
lepiej przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o wydawane od ponad stu lat 
roczniki „Jane’s Fighting Ships”70. Ten najstarszy na świecie i nadal wydawany 
rocznik flot jest dostępny w czytelni Biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej 
z lat 1943-1980. Oprócz roczników „Jane’s Fighting Ships” w posiadaniu 
biblioteki są również inne wydawnictwa Jane’a takie jak „Jane’s Underwater 
Warfare Systems” poświęcone m.in. torpedom, minom, sonarom, peryskopom, 
„Jane’s Naval Weapon Systems” dotyczący systemów uzbrojenia okrętów oraz 
współcześnie przeredagowane reprinty „Fighting Ships of Word War I” 
i „Fighting Ships of Word War II”. Z innych almanachów okrętów w zbiorach 
biblioteki znajdziemy „Kieszonkowy album niemieckiej floty” wydawany 
od 1900 roku przez Bruno Weyersa, a po jego śmierci przez Aleksandra Breda. 
Od 1953 r. roczniki zmieniły nazwę na Weyers - almanach okrętów 
wojennych71. Pośród innych roczników flot jakie znajdziemy w bibliotece 
MMW wymienić należy również wydawane jeszcze przed pierwszą wojną takie 
wydawnictwa jak „Nauticus”72 oraz „Jahrbuch der deutschen Krigsmarine”73.

Wśród księgozbioru obcojęzycznego wyróżnia się dzieło amerykańskiego 
historyka Samuela Eliota Morisona (ur. 9 lipca 1887 w Bostonie, zm. 15 maja 
1976) autora monumentalnej, 15-tomowej „History of United States Naval 
Operations in World War II”74. Morison odznaczony Medalem Wolności,

69 Marynarka Wojenna w dziejach Gdyni. Materiały z sympozjum naukowego 26 czerwca 1996 r., 
pod red. Jerzego Przybylskiego, Bogdana Zalewskiego, Gdynia 1997.

70 Adam Śmigielski, „Jane’s Fighting Ships” ma już sta lat!,,,Morza Statki i Okręty”, 1997 nr 4, s. 74.
71 Jerzy Purchla, Weyers - klasyfikacja okrętów od 1905 do 1991 r., „Przegląd Morski”, 1993 

nr 12, s. 67-72.
72 Nauticus. Jahrbuch flir Deutschlands Seeinteressen. / Roczniki: 1904, 1907, 1938, 1940, 1941, 

1942, 1943, 1944 / Berlin Verlagvon E.S. Mittler und Sohn; Nauticus. Jahrbuch fiir Seefahrt 
und Weltwirstchaft 1953. / Roczniki: 1953,1956 /. Darmstadt Verl. von E. S. Mittler und Sohn.

73 Jahrbuch der deutschen Kriegsmarine. / Roczniki: 1936, 1940, 1941, 1942 / Leipzig Verlag 
von Breitkopf und Hartel.

74 Vol 1, The Battle of the Atlantic, September 1939-May 1943 (1947)', Vol 2, Operations in 
North African Waters, October 1942-June 1943 (1946); Vol 3, The Rising Sun in the Pacific, 
1931-April 1942 (1948); Vol 4, Coral Sea, Midway and Submarine Actions, May 1942-Aug 
1942 (1949); Vol 5, The Struggle for Guadalcanal, August 1942-February 1943 (1949); Vol 6, 
Breaking the Bismarcks Barrier, 22 July 1942-1 May 1944 (1950); Vol 7, Aleutians, Gilberts 
and Marshalls, June 1942-April 1944 (1951); Vol 8, New Guinea and the Marianas, March 
1944-August 1944 (1953); Vol 9, Sicily - Salemo - Anzio, January 1943-June 1944 (1954); 
Vol 10, The Atlantic Battle Won, May 1943-May 1945 (1954); Vol 11, The Invasion of France 
and Germany, 1944-1945 (1955); Vol 12, Leyte, June 1944-January 1945 (1956); Vol 13, The 
Liberation of the Philippines, 1944-1945 (1959); Vol 14, Victory in the Pacific, 1945 (1960); 
Vol 15, Supplement and General lndex (1962).
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dwukrotny laureat Nagrody Pulitzera, profesor Harvard University, kontradmirał 
United States Naval Reserve. Pełnił obowiązki wykładowcy na Uniwersytecie 
Harvarda, jednocześnie kontynuując pracę nad historią US Navy. Zaowocowała 
ona piętnastoma tomami „History of United States Naval Operations in World 
War II”, wydawanymi w latach 1946-1962 przez Little, Brown & Co. 
z Bostonu. Brytyjski punkt widzenia II wojny światowej na morzu, dobrze 
oddaje dzieło „The War at Sea 1939-1945” autorstwa komandora Stephena 
Wentwortha Roskilla emerytowanego oficera Royal Navy75. Wartość tej 
monumentalnej pracy polega m.in. na tym, że autor ten skonfrontował oficjalne 
źródła brytyjskie z archiwaliami niemieckimi.

W kolekcji prac obcojęzycznych znajdziemy również dzieło „The 
Influence of Sea Power upon History 1660-1783”76 (Wpływ potęgi morskiej na 
historię 1660-1783) największego teoretyka wojny morskiej kontradmirała 
Alfreda Thayera Mahana. Koncepcje Mahana miały decydujący wpływ 
na strategię morską Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przełomu XIX 
i XX wieku. Praca ta przedstawia rozwój floty z uwzględnieniem ówczesnych 
potęg Wielkiej Brytanii i Francji, co było podstawą działalności i późniejszego 
rozwoju floty Stanów Zjednoczonych. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
iż praca to została niedawno wydana - po raz pierwszy w języku polskim przez 
wydawnictwo Napoleon V77.

Ważne miejsce wśród książek obcojęzycznych dotyczących Polskiej 
Marynarki Wojennej mają dwie trudno dziś dostępne, obie w zbiorach 
Biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej, prace historyka polskiego pochodzenia 
Michaela Alfreda Peszke „The Polish Navy In the Second World War”78 oraz 
„Poland’s Navy 1918-1945”79. Autor ten specjalizuje się w badaniu tematyki 
dotyczącej udziału polskich sił zbrojnych w okresie II wojny światowej. 
Pierwsza z wymienionych książek powstała na zamówienie Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Londynie. Została przetłumaczona przez Andrzeja 
Jabłońskiego oraz Mieczysława Serafina i dołączona jako dodatek do 
„Przeglądu Morskiego” w 1995 r.80. Druga z wymienionych publikacji stanowi 

75 S. W. Roskill, The war at sea: 1939-1945, Vol. 1, The defensive, London 1954; Idem, The war 
at sea 1939-1945, Vol 2, The period ofbalance, London 1956; Idem, The war at sea 1939-1945, 
Vol. 3, The offensive, Part 1, ist June I943-3ist May 1944, London 1960; Idem, The war at sea 
1939-1945, Vol 3, The offensive, Part 2, ist June 1944-14"' August 1945, London 1961.

76 Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History 1660-1783, New York 1985. 
Pierwsze wydanie tej pracy miało miejsce w 1890 roku w Bostonie.

77 Idem, Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, Tom I, Oświęcim 2013; idem, Wpływ 
potęgi morskiej na historię 1660-1783, Tom II, Oświęcim 2013.

78 Idem, The Polish Navy In the Second Word War, London 1989.
79 Idem, Poland’s Navy 1918-1945, New York 1999.
80 Idem, Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej. Szkic historyczny, tłum. A. Jabłoński, 

Dodatek do „Przeglądu Morskiego”, 1995 nr 4.
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jej rozszerzoną i uzupełnioną wersję, opartą m.in. na źródłach Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie81.

Ponadto na księgozbiór obcojęzyczny składają się liczne książki wydawnictw 
specjalizujących się w tematyce wojenno-morskiej takich jak: Conway, Arms 
and Armour, Jane’s Macdonald, łan Allan, Maritime Books, Naval Institute 
Press czy też Koehler, których autorami są m.in. tak renomowani autorzy jak: 
Siegfried Breyer, Harald Fock, Norman Frideman, Erich Gróner, John Jordan, 
Hans Mehl, Norman Polmar, Alan Preston, Alan Raven, John Roberts czy też 
Stefan Terzibaschitsch.

Spośród wydawnictw ciągłych zgromadzonych w Bibliotece Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni wymienić należy „Przegląd Morski”, w tym 
numery przedwojenne z lat 1928-1939, „Morze” wraz kompletem numerów 
przedwojennych z lat 1924-1939, czasopisma: „Bandera”, „Nautologia”, 
„Rocznik Gdyński”, „Rocznik Gdański”, „Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych 
i Wojskowych Marynarki Wojennej”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”82, 
„Zapiski Historyczne”, „Przegląd Historyczny”, „Kwartalnik Historyczny”, 
„Dzieje Najnowsze”, „Przegląd Zachodni”, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, 
, Muzealnictwo”,,Muzealnictwo Wojskowe”,,Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki 
Wojennej”. Wśród wydawnictw periodycznych, które są w posiadaniu biblioteki, 
warto wspomnieć o pismach wydawanych w Londynie przez Stowarzyszenie 
Kombatantów Marynarki Wojennej. Jednym z nich były wydawane do 2005 r. 
„Nasze Sygnały”, których biblioteka może pochwalić się kompletem w swych 
zbiorach83. Drugi tytuł to „Okólnik” - pismo Związku Polskich Oficerów 
Marynarki Handlowej w Londynie z Sekcją Marynarzy. Z wydawnictw 
ciągłych wymienić należy również pierwsze wydawane po roku 1918 polskie 
pismo ogólno wojsko we „Bellona”. W zbiorach biblioteki znajdują się niestety 
tylko roczniki z lat 1920, 1926, 1927, 1942, 1943, 1946, 1947, ale ich wartość 
i znaczenie dla polskiej historiografii wojskowej jest nie do przecenienia84.

Z tytułów obcojęzycznych przechowywanych przez bibliotekę wyróżnić 
należy takie pisma jak: „Marinę Rundschau”, „Navy International”, „La Revue 
Maritine”, ,,Armees”, „Proceedings”, „International Defense Review”, „Sea Breezes”, 
„Wehr-Wissenschaftliche Rundschau”, „Marinę Wesen”, „Gangut”, czy jedno 

81 Zob. szerzej: W. Karawajczyk, Marynarka Wojenna Polski w latach 1918-1945, „Przegląd 
Morski”, 1999 nr 9, s. 103-108. W artykule dokładnie omówiono książkę i twórczość M. A. Peszke.

82 W roku 2000 powrócono do pierwotnego tytułu „Przegląd Historyczno-Wojskowy” jaki kwartalnik 
miał przed wojną.

83 Więcej zob. W. Pater, Pismo Stowarzyszenia Kombatantów Marynarki Wojennej (1945-1992), 
„Biuletyn Historyczny”, 1993 nr 13, s. 22-28.

84 B. Miśkiewicz, Studia historyczno-wojskowe na łamach „Bellony” w latach 1918-1939, 
„Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, 1999 T. 3, s. 89-127; zob. też 
T. Urbańczyk, Polskie czasopiśmiennictwo wojskowe w latach 1914-1939, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny”, 1991 nr 3/4. s. 3-20.
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z najstarszych czasopism morskich „Morskoj Sbornik”, którego numery z lat 
50, 60, 70 i 80 ubiegłego wieku biblioteka posiada w swych zbiorach85.

Na zbiory składają się również liczne atlasy historyczne i geograficzne, 
mapy, plany oraz przewodniki. Ze zbiorów kartograficznych warto wymienić 
imponujące swymi rozmiarami 2-tomowy „Morskoj atlas”86 czy „Fizyczno- 
-geograficzny atlas morza”87. Prawdziwą perłą wśród zbiorów kartograficznych 
jest faksymilowe wydanie słynnego „Atlas maior sive Cosmographiae Blaviana, 
que solum, salum, coelum accuratissime describuntur” Joana Blaeu’a. Atlas ten 
opublikowano po raz pierwszy w 1662 r., w nakładzie nie przekraczającym 300 
egzemplarzy. Ofiarowywany był często ówczesnym królom i cesarzom 
Zawierał on 600 map obrazujący ówczesny świat. Nowe wydanie zawiera 
wybór 100 najważniejszych map reprodukowanych z oryginału przechowywanego 
w Gabinecie Map Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie88. 
Mówiąc o zbiorach kartograficznych biblioteki MMW w Gdyni nie sposób nie 
wspomnieć o dwóch mapach z XVIII wieku, które zostały w trakcie 
inwentaryzacji odnalezione i na nowo zidentyfikowane. Pierwsza z nich to 
„Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego, autorstwa Eliharda Lubinusa89. Druga to 
„Carte de la Pologne divisee par provincrs et palatinats et subdivisee par 
districts construite d’apres ąuantite d’arpentages, d’observations, et de mesures 
prises sur les lieux” autorstwa włoskiego kartografa Giovanni Battista Antonio 
Rizzi-Zannonini (1736-1814). Dzieło to uchodzi za jedną z najlepszych map 
dotyczących ziem polskich. Na całość składają się 22 mapy szczegółowe 
tworzące po złączeniu jedną mapę, z niezwykłą dekoracyjną panoramą 
Warszawy. Prace nad przygotowaniem tej mapy trwały blisko 20 lat, 
a głównym inicjatorem jej powstania był wojewoda nowogrodzki Józef 
Jabłonowski. O wielkim znaczeniu tej mapy, świadczy fakt, że była wykorzystywana 
m.in. przez wojska francuskie na przełomie XIX i XX wieku90.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pewna ilość materiałów bibliotecznych 
znajdujących się w bibliotece muzeum jest w trakcie prac inwentaryzacyjno- 
porządkowych i nie jest włączona do zbiorów biblioteki muzeum. Są to 
zazwyczaj publikacje, które zostały przekazane jako dary od osób prywatnych, 
dublety książek i czasopism, druki ulotne, foldery reklamowe i informacyjne.

Gromadzenie zbiorów, jak już wspomniano, odbywa się drogą zakupu 
i darów. Liczba egzemplarzy kupowanych książek jest zróżnicowana. Zazwyczaj 

85 Zob. Mieczysław Serafin, Jubileusz 150-lecia „Morskogo Sbomika", „Przegląd Morski”, 1998 
nr 3, s. 85-86.

86 Morskoj atlas, L 1, Nawigacyjno-geograficzny, Moskwa 1950, L 2, Fizyczno-geograficzny, Moskwa 1953.
87 Fizyczno-geograficzny atlas morza, Moskwa 1964.
88 Wielki atlas XVII-wiecznego świata, Joan Blaeu; wstęp, opisy i wybór map John Goss, 

Warszawa-Wrocław 1992.
89 Szerzej zob. J. Tymiński, Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego ze zbiorów Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni, „Biuletyn Historyczny” 2014 nr 29, s. 267-274; Zob. też Idem, Cenna 
mapa w gdyńskim muzeum, „30 dni”, 2014 nr 3, s. 38-41.

90 Mieczysław Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999, s. 266-269.

291



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. TYMIŃSKI 2015 NR 30

poszczególne pozycje kupowane są w jednym egzemplarzu, wyjątek stanowią 
wydawnictwa mające szczególną wartość i przydatność dla potrzeb muzeum, 
wówczas gromadzi się je w trzech egzemplarzach.

Biblioteka, będąc warsztatem pracy naukowej głównie dla pracowników 
muzeum prowadzi również własne badania. Skupiają się one nie tylko 
na dokumentacji zbiorów, o czym już wspomniano, lecz również na pracach 
bibliograficznych z zakresu historii Marynarki Wojennej. Z ostatnich przedsięwzięć 
bibliograficznych należy wymienić opracowanie „Bibliografii publikacji 
pracowników Muzeum Marynarki Wojennej za lata 1953-2012”91, którą to 
zapewne trzeba będzie za jakiś czas powtórzyć wraz z uzupełnieniami z lat 
wcześniejszych. Opracowano również „Bibliografię zawartości Rocznika Ośrodka 
Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej numerów 1-5 z lat 
1962-1970”92, jak również przygotowano zestawienie publikacji jednego 
z najbardziej zasłużonych historyków Marynarki Wojennej kmdr. por. Edmunda 
Kosiarza, którego 20. rocznica śmierci przypadła w 2014 r.93. W tym miejscu 
należy również wspomnieć o prowadzonych badaniach nad stanem historiografii 
Marynarki Wojennej po 1945 r. na łamach polskiego czasopiśmiennictwa 
naukowego i nie tylko94. Ich wyniki mają dać odpowiedź w jakim miejscu i na 
jakim etapie znajduje się stan badań nad dziejami Marynarki Wojennej 
w okresie I Rzeczypospolitej, w latach drugiej Rzeczypospolitej, w okresie 
drugiej wojny światowej oraz Polski Rzeczypospolitej Ludowej do roku 1989.

Przedstawioną powyżej analizę wybranych zbiorów przechowywanych 
przez bibliotekę przybliża jedyny, niestety, istniejący obecnie katalog autorski. 
Od roku 2012 rozpoczęto tworzenie nowego katalogu przedmiotowego, który 
da możliwość na pełniejsze wykorzystanie zgromadzonych książek. Katalog ten 
opracowywany jest przy wykorzystaniu słownika języka haseł przedmiotowych 
Biblioteki Narodowej oraz słownika języka haseł przedmiotowych piśmiennictwa 
wojskowego opracowanego przez Bibliotekę Główną Akademii Obrony 
Narodowej i Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie. Równocześnie 
przystąpiono do tworzenia elektronicznego katalogu w oparciu o system obsługi 
biblioteki Libra. Umożliwi on w przyszłości każdemu zainteresowanemu na 
zapoznanie się i odszukanie interesujących go materiałów przez Internet, bez 
konieczności wizyty w Bibliotece Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

91 J. Tymiński, Bibliografia publikacji pracowników Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
za lata 1953-2012, „Biuletyn Historyczny”, 2012 nr 27, s. 207-243.

92 Idem, Bibliografia zawartości „Rocznika Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 
Wojennej” z lat 1962-1970, „Biuletyn Historyczny”, 2013 nr 28, s. 251-261.

93 Idem, Kmdr por. Edmund Kosiarz (1929-1994). Bibliografia publikacji w dwudziestą rocznicę 
śmierci. Wybór, „Biuletyn Historyczny”, 2014 nr 29, s. 243-259.

94 Ibidem, Problematyka Polskiej Marynarki Wojennej na łamach „Komunikatów Instytutu 
Bałtyckiego” w latach 1988-2012, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, 2013 
T. XIV, s. 153-162.
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NIEKTÓRE ZNAKI WŁASNOŚCIOWE BIBLIOTEK ZACHOWANE 
NA KSIĄŻKACH, KTÓRE TRAFIŁY DO ZBIORÓW BIBLIOTEKI 

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Pieczęć niemieckiej szkoły w Gdyni 
z czasów okupacji

Pieczątka biblioteki arsenału niemieckiej marynarki w Gdyni 
z okresu okupacji

Pieczątka biblioteki arsenału niemieckiej marynarki w Gdyni 
z okresu okupacji, dział kartografii
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Pieczątka biblioteki szkoły średniej w Gdyni 
z okresu okupacji niemieckiej

Pieczątka Biblioteki Rady Miejskiej w Gdyni 
z okresu okupacji niemieckiej

Pieczątka Biblioteki Miejskiej Gdyni 
z okresu okupacji

Pieczątka biblioteki Archiwum Miasta Szczecina
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Przedwojenna pieczątka Biblioteki Kierownictwa Marynarki Wojennej

Pieczęć biblioteki Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Pieczątka z biblioteki okrętowej „ORP Piorun”

Pieczątka biblioteki Polskiego Czerwonego Krzyża w Bejrucie
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Pieczęć Centralnej Biblioteki Marynarki Wojennej w Okehampton

Exlibris Biblioteki Kierownictwa Marynarki Wojennej

Pieczęć Ligi Morskiej i Kolonialnej oddział w Sosnowcu
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Pieczątka Muzeum z lat 50. i 60., do którego włączono księgozbiór 
Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej

Pieczątka używana w bibliotece Muzeum Marynarki Wojennej 
w latach 60. i 70.

Obecna pieczątka biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
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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




