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WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, trzydziesty pierwszy numer „Biuletynu 
Historycznego". Rocznik Muzeum Marynarki Wojennej zmienił szatę graficzną. 
Podjęliśmy też próbę szerszego wyjścia na zewnątrz, poza środowisko związane 
ze strukturami Marynarki Wojennej. Biuletyn stanie się dostępny nie tylko w skle
piku MMW, ale także w księgarniach. Na razie tylko kilku na terenie kraju. Jeżeli 
czytelnicy zareagują pozytywnie na naszą propozycję, w kolejnym roku zwięk
szymy nakład i rozszerzymy ofertę. Po wielu latach kończymy współpracę z Zes
połem Redakcyjno-Wydawniczym Marynarki Wojennej. Z powodów technicz
nych i konieczności realizowania przez ZRWMW zadań związanych bezpośred
nio ze strukturami MW druk tego i kolejnych „Biuletynów" wykonywany będzie 
przez drukarnię działającą na zasadach komercyjnych. Panu komandorowi Ce
zaremu Braciszewskiemu jego poprzednikom oraz Zespołowi ZRWMW dzięku
jemy za wiele lat współpracy i życzliwe podejście do naszych potrzeb.

W najnowszym numerze „Biuletynu Historycznego" przedstawiamy między 
innymi sprawozdanie chorążego marynarki Stanisława Brychcego z działań ba
terii Canet we wrześniu 1939 roku. Artykuł autorstwa Krzysztofa Brychcego (wnu
ka Stanisława Brychcego) jest próbą odpowiedzi na pytania - kim był dowódca 
baterii Canet? Co powodowało, że jedyne ocalałe po nalocie z pierwszego wrześ
nia działo baterii tak mocno dało się we znaki Niemcom? Jakie były przyczyny 
determinacji i skuteczności obsady baterii?

O stu pięćdziesięciu latach obecności broni torpedowej na morzu napisał je
den z najwybitniejszych znawców tematu, prof. kontradm. w st. spocz. Antoni 
Komorowski. Autor zajmuje się przede wszystkim mało znanymi polskimi ak
centami, których tematyka poruszana była na międzynarodowej konferencji w Ri- 
jece w 2016 roku. Od czasu powstania w 1866 roku pierwszej torpedy broń ta 
szybko zmieniła taktykę działań bojowych na morzu. Mocno zmodernizowana 
w stosunku do pierwowzoru torpeda stała się, wraz z upowszechnieniem okrę
tów podwodnych, torpedowców i kontrtorpedowców jedną z najbardziej efek
tywnych broni używanej na morzach. Do torped przykładano olbrzymią wagę 
także w budowanej w dwudziestoleciu międzywojennym polskiej Marynarce 
Wojennej. Mimo upływu lat i rozwoju broni rakietowej torpedy w swojej współ
czesnej postaci nadal są skuteczną bronią przeciwko jednostkom nawodnym 
i podwodnym.
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Mariusz Konarski w pierwszej części swojego obszernego, monograficznego 
artykułu przybliżył historię 304. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej". Dy
wizjon ten, operując nad morzami w ramach Coastal Command i zwalczając nie
mieckie okręty podwodne stał się de facto spadkobiercą tradycji Morskiego Dy
wizjonu Lotniczego. Jak pisze autor W kwietniu [1943 roku] szef Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej wiceadm. Jerzy Swirski rozpoczął starania o utworzenie lotnictwa mor
skiego jako integralnej części Marynarki Wojennej. Polecił swemu zastępcy kmdr. Karo
lowi Korytowskiemu uzgodnienie planów współpracy w tej sprawie z Inspektoratem 
Lotnictwa. Opierano się na wzorcach brytyjskich - RAF Coastal Command, stąd uznano 
304. dywizjon za przyszłą część składową lotnictwa morskiego. Cztery miesiące później 
Naczelny Wódz gen. broni Kazimierz Sosnkowski zatwierdził projekt utworzenia lot
nictwa morskiego podległego Marynarce Wojennej. Wówczas przy KMW powołano do 
życia komórkę ds. lotniczych kierowaną przez mjr. T. Mossakowskiego. Ta stosunkowo 
mało znana sprawa warta jest przypomnienia.

Jan Tymiński zajął się przeglądem dorobku polskiej historiografii na temat 
Flotylli Pińskiej. Już w latach międzywojennych ukazały się prace oficerów Ma
rynarki Wojennej - Jana Bartlewicza, Karola Taube oraz Olgierda Żukowskiego 
dotyczące działań Flotylli w wojnie polsko-bolszewickiej oraz rozwoju Flotylli 
Pińskiej i Flotylli Wiślanej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. 
Także w latach międzywojennych ukazały się publikacje dotyczące Flotylli Piń
skiej w czasopismach takich jak „Bellona", „Polska Zbrojna", „Morze" i innych. 
Jak pisze autor - O wyjątkowej pozycji flotylli w systemie obronnym Kresów Wschod
nich II Rzeczypospolitej decydowały względy zarówno wojskowe jak i polityczne. Wielkim 
bowiem zwolennikiem rozbudowy flotylli był ówczesny inspektor armii, gen. Kazimierz 
Sosnkowski. Należy podkreślić, iż we wrześniu 1939 roku stan liczebny flotylli odpowia
dał pułkowi piechoty, natomiast pod względem manewrowości-brygadzie pancerno- 
motorowej.

Po wojnie przez wiele lat przede wszystkim na emigracji, a później, szcze
gólnie po zmianie ustroju na demokratyczny i zniesieniu cenzury również w kra
ju ukazywały się opracowania dotyczące Flotylli Pińskiej. Historycy natrafiali 
i wciąż natrafiają podczas badań na problemy z mocno ograniczoną liczbą źró
deł. Część dokumentów dotyczących flotylli została bowiem zniszczona jeszcze 
we wrześniu 1939 roku by nie dostała się w ręce wrogów. Jakaś, zapewne niema
ła część dostała się po zakończeniu walk w ręce Niemców i Rosjan. O tym, jak do 
takiego stanu rzeczy podchodzą historycy i jakie są efekty ich pracy przeczytacie 
państwo w artykule Jana Tymińskiego.

W numerze poruszone zostały także inne, nie mniej interesujące tematy. I to 
nie tylko dotyczące bezpośrednio polskiej Marynarki Wojennej.

Naszym PT Czytelnikom życzymy przyjemnej lektury.
Tomasz Miegoń

Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
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Piotr Górski

FLOTYLLE ŚRÓDLĄDOWE - DYSKUSJA

Flotylle rzeczne to formacje wojskowe stosowane na wodach śródlądowych świata rów
nolegle do klasycznych morskich oddziałów marynarki wojennej. Jednak flotylle rzecz
ne, to pewne terminologiczne ukierunkowanie, gdyż pod tym pojęciem nie zawierają się 
flotylle jezior, np. flotylla jeziora Ladoga, której właściwa nazwa to Ładoska Flotylla 
Wojskowa'. Flotylla ta, choć operująca na wodach śródlądowych, odegrała kluczowe zna
czenie w utrzymaniu szlaku zaopatrzeniowego i komunikacyjnego oraz ewakuacyjnego 
dla oblężonego Leningradu w czasie U wojny światowej. Pojęcie flotylli śródlądowych 
wydaje się więc być szersze i bardziej uniwersalne. Innymi słowy, pod pojęciem flotylli 
śródlądowych należy rozumieć formacje uzbrojonych jednostek pływających, które ope
rują na wodach śródlądowych takich jak: rzeki, jeziora, kanały, zalewy. Niniejszy arty
kuł przybliża wybrane zagadnienia związane z historią flotylli śródlądowych, a także wpro
wadza w rozważania na temat współczesnych możliwości i potrzeb zastosowania uzbro
jonych jednostek pływających zdolnych do działań na wodach śródlądowych. Z organi
zacyjnego punktu widzenia, warto pamiętać, że omawiane tu flotylle nie zawsze są pod
ległe marynarce wojennej i niekoniecznie realizują działania wspólnie z nią. Operując 
w głębi lądu i wspierając działania wojsk lądowych, flotylle śródlądowe często podlegają 
właśnie wojskom lądowym. Specyfikacja niniejszej pracy ma charakter dyskusji technicz
nej na temat ewentualnych zdolności bojowych, manewrowych i taktycznych śródlądo
wych uzbrojonych jednostek pływających, stąd wyeksponowane tu zostaną dane technicz
ne tychże jednostek, a wydarzenia z nimi związane jedynie hasłowo wspomniane.

We współczesnej dobie zaawansowania technologicznego rola flotylli rzecz
nych znanych w Polsce z okresu międzywojennego, wydaje się stać pod znakiem 
zapytania, zwłaszcza w kontekście zaawansowanych dziś możliwości lotnictwa 
oraz uzbrojenia rakietowego. Wątpliwości związane z użyciem flotylli śródlądo
wych w aktualnej koncepcji obronności naszego kraju nasuwa także ilość, prze
pustowość i stan śródlądowych dróg wodnych oraz innych akwenów Polski. 
Swego czasu rozległe w czasie roztopów „morze pińskie" praktycznie uniemoż
liwiało realny transport i łączność na lądzie1 2, stąd ówczesne uzasadnienie dla 
śródlądowych bojowych jednostek pływających w tamtym rejonie. Warto jednak

1 Praca zbiorowa, Ładoska Flotylla Wojskowa, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adoska_Flo- 
tylla_Wojskowa, dostęp dn. 24.07.2016 r.
2 J. Przybylski, Marynarka Wojenna w walce o granice i niepodległość Polski (1918-1920), Gdynia 
1997, s. 47.
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pamiętać, że powrót do prostych i sprawdzonych rozwiązańjest wkalkulowany 
w rozważne doktryny obronności państw. Za aktualny przykład w tej kwestii 
niech posłuży Rosja, która wdraża szeroko zakrojone plany produkcji bądź mo
dernizacji starych sprawdzonych jednostek uzbrojenia np.: krążownik atomowy 
klasy Kirov (nazwa pierwotna), bombowce strategiczne Tu-160 itp. To właśnie 
Rosjanie wprowadzają dziś do uzbrojenia pociągi przewożące rakiety z głowica
mi nuklearnymi3. Czyż rozwiązanie to nie wydaje się być uderzająco podobne do 
historycznych już pociągów pancernych, jakże zapomnianych? Być może więc 
flotylle śródlądowe w realiach obronności Polski znajdą jeszcze kiedyś swoje 
miejsce? Oczywistym jest natomiast, że nie muszą one, a nawet nie powinny 
przypominać poziomem technicznym i mobilnością tych sprzed wieku. A tym
czasem cofnijmy się w rozważaniach nieco wstecz...

Historia zna przypadki egzystencji flotylli śródlądowych na całym świecie. 
Historia Polski natomiast dokumentuje, w zasadzie od początków państwa pol
skiego, intensywną żeglugę handlową na Wiśle urozmaicaną konfliktami lub po
tyczkami zbrojnymi. XV-wiecznepolskie konwoje towarowe poruszające się po 
Wiśle liczące nierzadko więcej niż 100 statków4 wzmocnione były zespołami okrę
tów uzbrojonych we wszelką dostępną niegdyś broń (łącznie z armatami5 6), dla 
ochrony przed napaściami i grabieżami ze strony Krzyżaków. Przodownikiem 
w dziedzinie flotylli śródlądowych zdajesię być Rosja, która posiadała śródlądo
we okręty wojenne na wielu głównych rzekach (także na jeziorach) w obszarze 
swojego terytorium. Godną uwagi jest odległa flotylla amurska, w której składzie 
znajdowały się okręty typu Chasan, jedne z największych śródlądowych okrętów 
wojennych w dziejach ludzkości, osiągające ok. 1700-1900 ton wyporności, ok. 88 m 
długości i uzbrojone w 6 dział kalibru 130 mm, 4 działa kalibru 76 mm, 6 dział 
przeciwlotniczych kalibru 45 mm oraz 10 wielkokalibrowych karabinów maszyno
wych0. Historia dokumentuje także działania innych dużych okrętów wojennych 
Eskadry rzecznej Missisipi w dorzeczu Missisipi7 w Ameryce Północnej w czasie 
wojny secesyjnej. Typ Milwaukee z tamtego okresu osiągał 1300 ton wyporności, 
blisko 70 m długości, 17 m szerokości, uzbrojony był w 4 działa kalibru 279 mm, 
a jego opancerzenie wież osiągało grubość 203 mm, burt 76 mm8. Standardowe 
jednak monitory rzeczne używane na wielu kontynentach osiągały wyporność 

3 Ł.Woźnicki, Rosja buduje „pociągi atomowe". Wyrzutnie rakiet ukryte w wagonach, http://wy- 
borcza.pl/ 1,76842,17198463,Rosja .buduje__pociagi_atomowe___Wyrzutnie_rakiet_ukryte.html?di-
sableRedirects=true, dostęp 05.08.2016 r.
4 J.W. Dyskant, Oddział Wydzielamy „Wisła", Warszawa 1982, s. 14.
5 Tamże, s. 13.
6 Praca zbiorowa, Monitor rzeczny, https://pl.wikipedia.org/wiki/Monitor_rzeczny, dostęp 
24.07.2016 r.
7 Praca zbiorowa, Eskadra rzeczna Missisipi, https://pl.wikipedia.org/wiki/Eskadra_rzecz- 
na_Missisipi
8 Praca zbiorowa, Monitor..., op. cit., dostęp 24.07.2016 r.
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300-500 ton. Nieco mniejsze były polskie monitory operujące na Prypeci, których 
wyporność osiągała 70-126 ton, długość ok. 35 m, a kaliber artylerii głównej wy
nosił 75mm lub 100 mm. Podczas I wojny światowej do ostrzeliwania celów lą
dowych używano kanonierki rzeczne na rzekach i kanałach Europy Zachodniej 
(np. przez Francję). W roli kanonierek stosowano wówczas także barki z zamon
towanym ciężkim działem kalibru do 240 mm9. Flotylle śródlądowe w Europie 
posiadały też swego czasu Niemcy, Austro-Węgry i Rumunia. Za współczesny ory
ginalny przykład uzbrojonych śródlądowych jednostek pływających niech posłu
ży szwedzka flotylla lodołamaczy na jeziorach Wener i Wetter.

Wracając jednak do kart historii polskich flotylli rzecznych warto podkreślić, 
żewśród wojsk walczących w wojnie polsko-rosyjskiej (używa się też pojęć: polsko- 
-radzieckiej, polsko-bolszewickiej) 1920 roku, marynarze stanowili ponad 1% stanu, 
co stanowi liczbę ponad 2000 osób10 11. Widać z tego, że formacje flotylli rzecznej 
stanowiły dość istotny skład osobowy w ogólnej liczbie ówczesnego Wojska Pol
skiego. Złotą kartę w historii flotylli rzecznych zapisał fakt, że zasłużyły się one 
w walce o Warszawę, a słowa uznania dla ich waleczności wyrażali tak wielcy wo
dzowie jak: generał Władysław Sikorski, generał Józef Rybak, generał Kazimierz 
Sosnkowski, generał Gustaw Orlicz-Dreszer, marszałek Rydz Śmigły11. Pamiętać 
także należy o udziale Flotylli Wiślanej w walkach o Płock, Płońsk, Toruń, a także 
o udziale Flotylli Pińskiej w walkach na Polesiu. Jedna z ciekawszych zwycięs
kich dla Polaków bitew z udziałem uzbrojonych okrętów rzecznych stoczona zo
stała na Prypeci 27 kwietnia 1920 r. w okolicach Czarnobyla. Wtedy to kanonier- 
ka „Pancerny" w asyście czterech uzbrojonych motorówek natknęła się na sześć 
okrętów wroga. Doszło do krótkiej bitwy. Zepchnięci do defensywy Bolszewicy 
ratowali się ucieczką. Po prawie 30-kilometrowej pogoni siły wroga zostały roz
bite. Jeden rosyjski okręt spoczął na dnie, dwa inne zostały uszkodzone, mniejsze 
jednostki zostały przejęte przez Polaków. W warszawskim Muzeum Wojska Pol
skiego można oglądać zdobytą wówczas bolszewicką banderę12.

Na etapie przygotowań do II wojny światowej, Flotylla Rzeczna MW prezen
towała następującą organizację wojenną: dowództwo Flotylli wraz z grupą szta
bową, trzy dywizjony bojowe (w każdym: grupa monitorów, grupa kutrów uz
brojonych, statek uzbrojony, krypy mieszkalne), Rzeczna Eskadra Lotnicza (sześć 
wodnosamolotów, środki pływające), Oddział Minowo-Gazowy (statek minowy, 
dwie sekcje trałowców rzecznych), Oddział Łączności (pluton łączności, grupa 
kutrów meldunkowych, krypa-baza, PO „Nyrcza"), Oddział Desantowy (kom

9 Praca zbiorowa, Kanonierka rzeczna, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanonierka_rzeczna, dostęp 
24.07.2016 r.
10 J. Przybylski, Marynarka..., op. cit., s. 3.
11 Tamże, s. 4.
12 Ł. Zalesiński, Morskie siły na łydzie, http://www.polska-zbrojna.pl/home/article- 
show/14663?t=Morskie-sily-na-ladzie, dostęp 24.07.2016 r.
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pania strzelecka - 4 oficerów, 137 marynarzy, statek baza), Baza Wysunięta (gru
pa taborów transportowych, grupa taborów bojowych, pogotowie techniczne), 
Port Wojenny Pińsk (komenda, warsztaty portowe, kompania portowa, tabor 
portowy), Batalion Zapasowy (kompania strzelecka, kompania specjalistów rze
cznych -14 oficerów, 392 marynarzy). Uzbrojenie Flotylli stanowiło: 9 haubic kał. 
100 mm, 16 armat kał. 75 mm, 3 armaty kał. 40 mm, 19 armat kał. 37 mm, 10 nkm- 
ów 13,2 mm, 98 ckm-ów, 29 rkm-ów, 1707 kb i 171 pw. Na całość flotylli składało 
się 2082 żołnierzy (w tym 112 oficerów) oraz 6 monitorów, 3 kanonierki, 6 statków 
uzbrojonych, 1 statek sanitarny, 25 kutrów uzbrojonych i meldunkowych, 7 tra
łowców, 70 pomocniczych jednostek pływających (6 kryp mieszkalnych i 8 spec
jalnych, 29 motorówek, ślizgaczy i łodzi z silnikami przyczepnymi, 2 holowniki, 
25 dużych lodzi wiosłowych), 12 wozów konnych, 18 koni, samochód, motocykl, 
23 rowery, 37 radiostacji, 25 zestawów i 11 łącznic telefonicznych, 32 reflektory, 
82 ratiery, 13 aparatów telefonicznych. Oprócz tego, z taboru cywilnego żeglugi 
śródlądowej, rekwizycji podlegało 10 statków oraz 18 różnych kryp transporto
wych. Jednostką mobilizującą dla Flotylli Rzecznej MW był Port Wojenny Pińsk13.

Z powyższego widać, że Flotylla Rzeczna MW była poważną siłą odpowia
dającą związkowi taktycznemu. Powołała nawet własną służbę antydywersyjną, 
mającą chronić komunikacje rzeczne oraz telefoniczne linie przesyłowe. Potrzeby 
przedwojennejflotylli rzecznej zabezpieczała m. in. jakże ważna stocznia śródlą
dowa w Modlinie. Jako ciekawostkę warto dodać, że stocznia ta, oprócz okrętów 
śródlądowych, budowała też pełnomorskie okręty wojenne.

Standardowe wielkokalibrowe uzbrojenie strzeleckie polskich śródlądowych 
jednostek pływających z okresu międzywojennego to: wkm 13,2 mm, działka 
37 mm, 40 mm, 47 mm i armaty 75 mm, ale zdarzały się także większe kalibry 
np. 100-120 mm w formie haubic lub dział - tzw. monitory. Oznacza to, że nie
wielkie śródlądowe okręty wojenne operujące na polskim śródlądziu mogły być 
uzbrojone w armaty o sile rażenia przewyższającej czołgi, co stanowi istotne 
wzmocnienie artyleryjskiew obszarze działań. Wyporność okrętów uzbrojonych 
w największe z możliwych dział przekraczała 100 ton. Oprócz pływających jed
nostek uzbrojonych, flotylle śródlądowe uzupełnione były o motorówki komu
nikacyjne, a także inne statki (np. transportowe, sztabowe) o zróżnicowanych 
wielkościach. Zanurzenie jednostek flotylli śródlądowych to zwykle 0,25-1 m, 
długości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Prędkości śródlądowych jed
nostek pływających były bardzo zróżnicowane.

Klasyfikacja śródlądowych uzbrojonych jednostek pływających okresu 
międzywojennego przedstawia się następująco14:

13 W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, Warszawa 1994, s. 232-234.
14 Bieniecki, Flotylla rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1925-1935, Toruń 2015, 
s. 95-100.
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1. Monitory
Największe, silnie opancerzone i uzbrojone w artylerię dużego kalibru oraz 
broń maszynową obiekty pływające na wodach śródlądowych (odpowiedniki 
pancerników na morzu).

2. Kanonierki
Silnie uzbrojone i opancerzone jednostki nieco mniejsze od monitorów (odpo
wiedniki krążowników na morzu).

3. Ciężkie i lekkie kutry opancerzone
Uzbrojone w artylerię małego i średniego kalibru, szybkie i zwrotne jednostki 
o niewielkim zanurzeniu (odpowiedniki niszczycieli na morzu).

4. Motorówki uzbrojone i ślizgacze
Najmniejsze jednostki w składzie flotylli rzecznych słabo opancerzone, uzbro
jone w broń maszynową. Do ich zadań należała ochrona większych jednostek, 
konwojowanie, rozpoznanie, wypady oraz funkcje łącznikowe. Ich atuty tak
tyczne to prędkość i zwrotność (odpowiedniki korwet i ścigaczy na morzu).

5. Statki pancerne
Przystosowane do celów wojskowych statki rzeczne o przeszłości cywilnej, 
słabo opancerzone iuzbrojone w artylerię średniego kalibru.

6. Trałowce
Jednostki specjalistyczne niewielkiej wyporności, uzbrojone w broń maszyno
wą, w późniejszym okresie lekko opancerzone, przeznaczone do stawiania i wy
ławiania min oraz likwidowania przeszkód na rzekach.

7. Pomocnicze jednostki pływające
Barki służące do transportu amunicji, paliwa, żywności i wojsk, warsztaty pły
wające, holowniki, statki sztabowe, sanitarne, obrony przeciwlotniczej, krypy 
mieszkalne.

Charakterystyka wybranych jednostek pływających polskich flotylli śródlą
dowych okresu międzywojennego

Monitory „gdańskie"15
Według wstępnego projektu z 1919 roku dane techniczne monitorów gdańs

kich typu „A" przedstawiały się następująco: wyporność - 60 ton, uzbrojenie - 
2 x 120 mm i 4 ckm-y lub 4 x 75 mm i 4 ckm-y. Dane techniczne monitorów typu 
„B" to: wyporność 110 ton, uzbrojenie 2 x 88 mm i 5 ckm-ów, pancerz 12-14 mm, 
prędkość 10 węzłów (18,5 km/h), moc 3 x 60 KM. Okręty typu „B" zbudowane 
przez stocznię Danziger Werft w Gdańsku w ilości czterech jednostek miały jed
nak szereg wad wykonawczych i nieco zaniżone parametry w stosunku do pro
jektu (działa kał. 105 mm, prędkość 9 węzłów, pancerz 10-11 mm, zanurzenie 

15 Tamże, s. 102-103.
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0,76-0,79 m, wymiary 34,5 x 5,05 m, załoga 27-44 osób w zależności od jednost
ki i okresu jej służby). W celu redukcji zanurzenia doraźnie stosowano dołączane 
do burt pływaki. Okręty w okresie swej międzywojennej służby ulegały licznym 
przebudowom i modernizacjom, co znacząco zmieniało niektóre z ich paramet
rów technicznych. Przykładowo trzy silniki po 60 KM każdy zamieniono ekspe
rymentalnie na dwa po 100 KM każdy. 18 września 1939 r. zostały samozatopio- 
ne na Polesiu.

Monitory „krakowskie"16
Według projektu z 1923 roku, dane techniczne lekkiego monitora rzecznego 

przewidzianego do realizacji w zakładzie produkcyjnym „Polskie Fabryki Ma
szyn i Wagonów L. Zieleniewski Sp. Akc." ze stocznią w Krakowie przedstawiały

Powyżej: Monitory „gdańskie" - ORP „Horodyszcze" i ORP „Warszawa" na Pinie.

Poniżej: Dwa monitory „gdańskie" w budującym się Porcie Handlowym w Gdyni, 
październik 1934 roku. Monitory przypłynęły tu na ćwiczenia artyleryjskie. Na pier
wszym planie ORP „Horodyszcze". [oba zdjęcia ze zbiorów MMW]

16 Tamże, s. 107.
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Powyżej: Dwa monitory „gdańskie" i motorówka uzbrojona przy brzegu Narwii. z le
wej widoczny jest monitor ORP „Pińsk", a z prawej - ORP „Horodyszcze". W tle wi
doczne są mury Twierdzy Modlin (po lewej) i most na Narwii.
Poniżej: Monitor ORP „Pińsk" na Wiśle w Świeciu. Na pokładzie widoczni są 
członkowie kierownictwa i wykładowcy Szkoły Specjalistów Morskich, [oba zdjęcia 
ze zbiorów MMW]
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się następująco: uzbrojenie -1 x 105 mm, 2 x 75 mm oraz 4 km, wymiary 35 x 6 m, 
zanurzenie średnie 0,41 m, wyporność 68,5 tony, prędkość ok. 15 km/h, moc ma
szyn 2 x 60 KM, załoga 29 osób, w tym 2 oficerów. Ukończone okręty różniły się 
parametrami nieznacznie od projektu, co przedstawiało się następująco: uzbroje
nie 1 x 100 mm, 2 x 75 mm (z czasem przezbrojone na 3 x 100 mm artylerii 
głównej) oraz 4 ckm-y kał. 7,9 mm, zanurzenie 0,39 m, wyporność 70,3 tony, 
prędkość 14 km/h, pancerz 5-8 mm; wymiary, moc, załoga bez zmian. Monitory 
te powstały w liczbie dwóch jednostek i przystosowane były do stawiania min 
rzecznych. We wrześniu 1939 roku zostały samozatopione na Polesiu.

Trałowce rzeczne17
W Polsce w początkach okresu międzywojennego nie dysponowano tak wy

specjalizowanymi jednostkami jak trałowce rzeczne. Stosowano wówczas środki 
zastępcze jak np. ręczne trałowanie z lądu. Produkcję pierwszych seryjnych min 
rzecznych typu Rybka podjęto w Polsce w początkach lat dwudziestych XX wieku. 
W 1927 roku we Flotylli Pińskiej utworzono złożoną z pięciu jednostek grupę 
motorówek trałowych, co należy uznać za oficjalne narodziny tego typu forma
cji na polskich wodach śródlądowych. W latach 1927-1930 rozpoczęto wymianę 
starych drewnianych motorówek, na serię czterech sztuk nowych, specjalnie w tym 
celu zaprojektowanych, trałowców rzecznych. Były to niewielkie płaskodenne 
jednostki o małym zanurzeniu i napędzie bocznokołowym. Dane tych jednostek 
przedstawiały się następująco: wymiary: 9 x 2,2 m (bez tamborów), wyporność 
4,8 tony, zanurzenie 0,25 m, uzbrojenie - 1 ckm kał. 7,9 mm, moc 20 KM, pręd
kość 12 km/h, załoga 5 osób.

17 Tamże, s. 111-115.
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W latach 1934-35 opracowano i zbudowano prototyp nowej serii trałowców 
rzecznych T-5, których dane przedstawiały się następująco: wymiary -11,2 x 2,8 m, 
wyporność 10,2 tony, zanurzenie 0,43 m, uzbrojenie - 1 x 37 mm oraz 1 ckm kał. 
7,9 mm, zapas 4-6 min rzecznych, prędkość do 12 km/h, pancerz 6-10 mm, 
załoga 5 osób. Docelowo do służby weszły trzy jednostki nowego typu trałow
ców.

Kutry uzbrojone
W okresie międzywojennym pojawiło się w polskich flotyllach rzecznych wie

le modeli kutrów uzbrojonych. Były to niewielkie jednostki pływające o wymia
rach oscylujących wokół 12 x 2,5 m, zanurzeniu 0,7-0,9 m, wyporności 5-12 ton, 
prędkości zwykle 12 km/h, uzbrojeniu nie większym niż kal. 37 mm, załodze do 
10 osób. Na szczególną uwagę zasługują tu jednak dwie jednostki: ścigacz rzecz
ny „KU-30" (szybkobieżny kuter uzbrojony typu „S")18 oraz ciężki kuter uzbrojo
ny „Nieuchwytny"19. Kuter typu „S" wykonano w Warsztatach Portowych MW 
w Pińsku i wcielono do służby wiosną 1939 roku. Na szczególną uwagę zasługu
je jego prędkość maksymalna, która w korzystnych warunkach przekraczała 
40 km/h. Kuter podzielono na 5 przedziałów wodoszczelnych. Załogę stanowiło 
8 osób. Pozostałe dane techniczne to: wymiary ok. 13,6 x 2,7 m, zanurzenie 0,45 m, 
wyporność 9 ton, uzbrojenie - 1 podwójny nkm przeciwlotniczy kal. 13,2 mm, 
pancerz 6 mm, moc 2 x 225 KM. Do zadań jednostki należała służba patrolowa, 
rozpoznanie i utrzymywanie łączności na rzekach. „KU-30" zasłużył się w walkach 
września 1939 roku w składzie OW „Wisła" i został samozatopiony przez załogę 
na Narwi. W 1940 roku Niemcy podnieśli go z dna i wyremontowali w celu ana
lizy jego nowatorskich rozwiązań i prowadzenia doświadczeń. Inną ciekawą 
konstrukcją działającą w składzie Flotylli Pińskiej był CKU „Nieuchwytny". Za
daniem jego było, zgodnie z zaleceniami inspektora armii gen. J. Rybaka zbież
nymi z opinią dowódcy flotylli, wypełnienie taktycznej luki pomiędzy dużymi

Próby ciężkiego kutra uzbrojonego ORP „Nieuchwytny" na Narwi w okolicach 
Modlina [ze zbiorów CAW]

18 Tamże, s. 122-125.
19 Tamże, s. 126-130.
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i ciężkimi monitorami, a małymi kutrami i motorówkami. Próby nowego kutra 
zbudowanego w stoczni modlińskiej zrealizowano w dniach 24-26 kwietnia 1934 
roku. Wykazały one prędkość maksymalną kutra bliską 24 km/h (choć prędkość 
praktyczna oscylowała wokół 17-18 km/h), zanurzenie 0,525 m. Kuter wcielono 
do służby Tl kwietnia 1934 roku. Pozostałe dane kutra: wymiary - 23 x 4 m, 
wyporność ok. 38 ton, uzbrojenie: 1 x 40 mm, 1 x 37 mm, 1 nkm kał. 12 mm, 
pancerz 4-12 mm, załoga 18 osób. W trakcie działań wojennych w składzie OW 
„Wisła" jednostka została samozatopiona koło Płocka 10 września 1939 roku. Ku
ter wydobyli Niemcy i eksploatowali do ponownego samozatopienia w 1944 r. 
Po wojnie kuter wydobyto i wcielono do grupy jednostek pomocniczych MW. 
W latach 1955-57 pełnił służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza na Zalewie 
Szczecińskim. Pocięty na złom w 1973 roku.

Kanonierki20
Kanonierki rzeczne, zwane wcześniej krypami artyleryjskimi (krypa nie po

siada własnego napędu - przyp. autor) powstały w latach 30-stych ubiegłego 
wieku. Cechą szczególną w ich konstrukcji był napęd tzw. „stożkowy", wzoro
wany na konstrukcjach angielskich, który zapewniał małe zanurzenie jednostki. 
W dniu 23 maja 1935 roku zrealizowano próbny rejs pierwszą z dwóch pow
stałych kanonierek („Zuchwała" i „Zawzięta"). Testy wykazały dobrą pracę ma
szyn, wystarczającą zwrotność i prędkość 10,2-10,3 km/h oraz niezłą sterow
ność. Pomimo pewnych mankamentów „wieku dziecięcego", „Zuchwała" wesz
ła do służby 15 czerwca, a „Zawzięta" 15 lipca 1933 roku. 1 sierpnia 1938 roku we
szła do służby trzecia kanonierka, „Zaradna", którą klasyfikowano jako jednost
kę obserwacyjną. Załogi kanonierek liczyły 15-17 osób, prędkości ok. 10,5 km/h, 
zanurzenia w zasadzie nie przekraczały 0,5 m. Uzbrojenie kanonierek to: 1 x 100 
mm, 1 x 37 mm oraz 1 ckm kał. 7,9 mm. Wymiary: 18,1 x 4,6 m, wyporność ponad 
20 ton, moc 120 KM, pancerz 4,6-10 mm. 10 września 1939 roku zostały samoza- 
topione na Polesiu.

Przystępując do dyskusji w temacie hipotetycznej przydatności flotylli śród
lądowych na terenie Polski w obecnych czasach, należy przeanalizować dwa as
pekty. Pierwszym z nich, są krajowe uwarunkowania geograficzne, podparte 
weryfikacją przydatności śródlądowych szlaków wodnych Polski dla ewentual
nych uzbrojonych jednostek pływających. Drugim aspektem wymagającym ana
lizy jest współczesna technika wojskowa z akcentem na ewentualne możliwości 
ogniowe, manewrowe i taktyczne współczesnego sprzętu, którym mogłaby dys
ponować ewentualna flotylla rzeczna oraz zagrożenia, jakim musiałaby ona sta
wiać czoła.

W pierwszym aspekcie, godnym podkreślenia jest wyjątkowo rozbudowana 
i zróżnicowana sieć śródlądowych szlaków wodnych Polski, które poprzez mię

20 Tamże, s. 130-134.

16



FLOTYLLE ŚRÓDLĄDOWE - DYSKUSJA

dzynarodowe drogi wodne E-70, E-40 i E-30 zapewniają skomunikowanie żeg
lownymi wodami śródlądowymi z zachodnią, wschodnią i północno-wschodnią 
Europą. Na szlaki te składają się główne rzeki żeglowne Polski i ich dopływy 
(np.: Wisła, Odra, Warta, Noteć, Narew, Bug), żeglowne kanały łącznikowe 
(np.: Kan. Bydgoski, Kan. Zerański, Kan. Ślesiński, Kan. Górnonotecki), a nawet 
żeglowne rzeki o symbolicznym nurcie (np.: Szkarpawa, Martwa Wisła, Nogat). 
Całość żeglownych dróg wodnych obszaru Polski uzupełniają rozbudowane zes
poły jezior (Wielkie Jeziora Mazurskie, Pojezierze Iławskie, Pojezierze Wielko
polskie) oraz zalewy będące w składzie dróg żeglownych (Włocławski, Zegrzyń
ski). Udrożnienie dla żeglugi wspomnianych wyżej szlaków wodnych zapewnia
ją śluzy, których szerokości (12,00 m - główne drogi wodne, 9,60 m - Wielka Pęt
la Wielkopolski, ok. 7,5 m - WJM) zwykle zapewniają swobodne przemieszcza
nie się sporych rozmiarów statkom śródlądowym. Jedynie Pojezierze Iławskie ze 
śluzami, których szerokości osiągają jedynie ok. 3-4 m oraz Kanał Augustowski,

Motorówka 
opancerzona na 
wodach Polesia 
[ze zbiorów 
MMW]

Kutry meldunko
we na wodach 
Polesia [ze zbio
rów MMW]

17



Piotr Górski

który choć łączy Polskę z Białorusią nie dysponuje wystarczającą szerokością 
szlaku, wydają się nieco mniej przydatne w realnym wykorzystaniu żeglugo
wym innym niż turystyczne. Trzeba też zaakcentować, że statki operujące na 
wspomnianych żeglownych śródlądowych szlakach wodnych mogą z powodze
niem wykonywać zadania na wodach Zalewu Wiślanego i Szczecińskiego, co do
kumentuje wspomniana powyżej historia ciężkiego kutra uzbrojonego „Nieuch
wytny".

Taki właśnie rozległy potencjał komunikacyjny tkwi w nieco niedocenianych 
w ostatnich latach śródlądowych szlakach wodnych Polski. Tenże potencjał ko
munikacyjny przy rozważnej i nowatorskiej koncepcji wykorzystania militarne
go z pewnością mógłby mieć przełożenie na potencjał obronny naszego kraju. 
Poniżej przytoczono tabelę 1 miast Polski dostępnych żeglownymi szlakami wod
nymi21. Nietrudno zauważyć, że swoje miejsce w niej znalazły wszystkie główne 
regiony geograficzne naszego kraju. Zaakcentowania wymaga fakt, że oprócz 
miast, dostępność żeglugowa obejmuje wiele innych krajowych ważnych obiek
tów (np.: śluzy, twierdze, energetyka), czego tabela 1 nie uwzględnia.

W analizach historycznych dokonań polskich flotylli rzecznych, na ich nieko
rzyść i ewentualną krytykęich realnej przydatności bojowej przemawiają trzy przy
padkowe, choć niezwykle ważne elementy. Pierwszym z nich są wyjątkowo niskie 
okresowe stany wód, w jakich przyszło działać flotyllom we wrześniu 1939 roku 
zarówno w ramach Oddziału Wydzielonego „Wisła" na Wiśle, jak i w ramach Flo
tylli Rzecznej MW na Polesiu. Z tego okresu zachowały się fotografie lotnicze, 
np. ta z 2 września 1939 r., pokazująca szczątkowy nurt Wisły pod Wyszogrodem 
na tle wszechobecnych mielizn22. Długotrwała, rzadko spotykana susza sprawiła, 
że na szlakach wodnych w miejscach, gdzie standardowo mógłby operować prak
tycznie każdy statek/okręt śródlądowy ze składu flotylli, w okresie prowadzenia 
działań nawet tak niewielkie zanurzenie jak 0,4 m nie dawało jednostkom kom
fortu manewrowego, ani gwarancji dotarcia do wyznaczonego rejonu. Wiele z nich 
do rejonów działań więc nie dotarło wcale lub osiągnąwszy rejon nie mogło w peł
ni wykorzystać swych możliwości taktycznych. Utrudnienia w realizacji zadań 
potęgowała konieczność częściowego rozbrajania i odciążania z paliwa, wyposa
żenia, amunicji i prowiantu jednostek pływających w celu zmniejszenia ich zanu
rzenia. Obniżało to zdolność bojową tychże jednostek (np. plot. - przyp. autor), 
przedłużało czas dotarcia w wyznaczony rejon działań, przemęczało załogi i ge
nerowało dodatkowe obciążenie logistyczne23. Kolejnym elementem wpływającym 
na późniejszą negatywną ocenę przydatności śródlądowych uzbrojonych jednos-

21 P. Górski, Rozwój bargingu turystycznego w Europie i jego początki w Polsce, rozprawa doktorska 
pod kierunkiem prof. dr hab. A. Komorowskiego, AWF Gorzów Wielkopolski 2011, s. 193-194.
22 J.W., Dyskant, Oddział..., s. 150.
22 J.W., Dyskant, Flotylla..., s. 296.
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Tabela 1. Polskie miasta położone przy śródlądowych szlakach żeglownych.

Droga wodna Odry
Gliwice 212 800 Wrocław 639 400 Krosno Odrzańskie 13 100
Kędzierzyn-Koźle 70 400 Brzeg Dolny 13 900 Słubice 17 500
Zdzieszowice 13 900 Ścinawa 6200 Kostrzyn 8 100
Krapkowice 19 900 Głogów 74 300 Gryfino 22 300
Opole 130 100 Bytom Odrzański 4 400 Szczecin 419 000
Brzeg 39 800 Nowa Sól 42 800 Police 35 00
Oława 31 900
Droga wodna Wisły
Kraków 740 500 Józefów 14 600 Toruń 205 800
Niepołomice 7 500 Warszawa 1 624 800 Solec Kujawski 14 600
Baranów Sandomierski 1 400 Legionowo 50 800 Bydgoszcz 386 300
Tarnobrzeg 50 900 Nowy Dwór Mazowiecki 27 500 Chełmno 22 100
Sandomierz 27 100 Swiecie27 100 Zawichost 2 000
Zakroczym 3 400 Grudziądz 102 800 Annopol 2 700
Wyszogród 2 900 Nowe 6 900 Kazimierz Dolny 4 000
Płock 130 600 Gniew 7 100 Puławy 54 200
Dobrzyń nad Wisłą 2 400 Tczew 61 000 Dęblin 18 600
Włocławek 123 300 Gdańsk 461 400 Góra Kalwaria 11 000
Nieszawa 2 200 Malbork 40 300 Karczew 10 500
Ciechocinek 11 300 Nowy Dwór Gdański 10 400
Droga wodna Wielka Pętla Wielkopolski (Warta-Noteć-Gopło)
Gorzów Wielkopolski 125 700 Pakość 5 900 Puszczykowo 8 600
Drezdenko 10 600 Inowrocław 79 600 Luboń 21 300
Krzyż Wielkopolski 6 500 Kruszwica 9 700 Poznań 580 000
Wieleń 6 100 Ślesin 2 900 Oborniki 17 300
Czarnków 12 200 Konin 83 400 Obrzycko 2 300
Ujście 3 900 Koło 24 100 Wronki 11 300
Nakło nad Notecią 20 100 Pyzdry 3 100 Sieraków 6 200
Łabiszyn 4 400 Śrem 30 500 Międzychód 11 100
Barcin 8 600 Mosina 12 000 Skwierzyna 9 500
Droga wodna-Narew z dolnym Bugiem-Pisa-Biebrza z Kanałem Augustowskim
Nowy Dwór Maz. 27 500 Różan 2 900 Pisz 19 400
Serock 2 900 Ostrołęka 55 000 Goniądz 1 900
Wyszków 25 900 Nowogród 1 800 Augustów 30 100
Pułtusk 19 00 Łomża 64 200
Droga wodna Wielkich Jezior Mazurskich
Giżycko 31 300 Ruciane-Nida 5 400 Pisz 19 400
Węgorzewo 12 300 Mikołajki 3 800 Ryn 3 200

Droga wodna Pojezierza Iławskiego
Elbląg 129 400 Iława 33 200 Zalewo 2 300
Ostróda 35 200

Obok nazwy miasta podano liczbę mieszkańców24 (źródło: opracowanie własne).

24 J. Kwiatek, T. Lijewski, Leksykon Miast Polskich, Muza SA, Warszawa 1998.
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tek pływających był fakt, iż we wrześniu 1939 r. w ramach obrony Polesia, Flo
tylla Rzeczna MW podlegała dowództwu wojsk lądowych, które nie posiadało 
dostatecznych umiejętności wykorzystania tak specjalistycznej formacji25. Wresz
cie ostatnim opiniotwórczym gwoździem do trumny w perspektywicznej ocenie 
skuteczności bojowej Flotylli Rzecznej MW we wrześniu 1939 roku jest niezwykły 
polityczno-strategiczny zbieg okoliczności polegający na podstępnej napaści na 
Polskę wojsk sowieckich od wschodu. Sytuacja ta dalece zaskoczyła zarówno 
kręgi polityczne, jak i generałów, że wprowadziła ogólną konsternację. Wobec 
powyższego, nie przygotowano odpowiedniego scenariusza operacyjnego dla 
Flotylli Rzecznej MW operującej na Polesiu i w konsekwencji nie podjęto z uży
ciem tej flotylli w zasadzie żadnych zorganizowanych działań przeciwko wojs
kom sowieckim, co doprowadziło do szybkiej zagłady flotylli. Podkreślić tu sta
nowczo należy, że do dnia 17 września w walce obronnej z Niemcami Flotylla 
nie poniosła większych strat, a prowadząc przemyślane, zorganizowane działa
nia, pomimo skrajnie niekorzystnych stanów wód, stanowiła solidny filar zbroj
ny w swoim rejonie działań.

Dobór śródlądowych okrętów wojennych oraz innych uzbrojonych jednos
tek pływających, a także statków pomocniczych do składu Flotylli Rzecznej MW 
z okresu międzywojennego miał w pewnym stopniu charakter przypadkowy. 
Część jednostek nie była bowiem specjalnie zaprojektowana do zadań, jakie na 
nie nałożono, a jednostki te pozyskiwano często w sposób zastępczy. Współczes
na technologia i kultura organizacyjna na poziomie rozwiniętego państwa euro
pejskiego umożliwia staranne zaprojektowanie, stosownie do wymogów przez
naczenia, odpowiednich jednostek, które prawdopodobnie sprostałyby zadan
iom obrony z wody ważnych obiektów takich jak: mosty, miasta, szlaki komuni
kacyjne, przeprawy, energetyka, a także mogłyby wykonywać inne ważne zada
nia np. żegluga patrolowa. Skuteczności jednostki pływającej nie ocenia się bo
wiem jedynie przez pryzmat kalibru dział. Manewrowość, uniwersalność, nowo
czesna amunicja, to wszystko może stanowić taktyczną równowagę dla dużego 
kalibru, na który mocno kładziono nacisk w II wojnie światowej. Dzisiejsza Wisła 
jest rzeką słabo uregulowaną, obfitującą w płyciznyi wahania stanów wody. Z po
mocą jednak przychodzi elektronika precyzyjnie monitorująca głębokość akwe
nu. Konstrukcja zarówno napędu jak i kadłuba łodzi lub statkutakże oferuje dziś 
mnóstwo efektywnych rozwiązań niegdyś niedostępnych. Nowoczesne mate
riały i nowatorskie napędy oraz koncepcje, umożliwiają współczesnej wielo
tonowej jednostce pływającej bezpieczne, szybkie i niezwykle zwrotne porusza
nie się po płytkich wodach bez większego ryzyka uszkodzenia kadłuba. Popra
wie manewrowości tak ważnej na wąskich szlakach śródlądowych przychodzą 
z pomocą nowoczesne rozwiązania takie jak stery strumieniowe i obrotowe pęd

25 Tamże, s. 305.
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niki. Jednostka, będąca przykładem nowoczesności technologicznej i uniwersal
ności zastosowania na granicy woda-ląd to poduszkowiec. Rosja i Turcja mają 
duże doświadczenie w użytkowaniu dużych desantowych poduszkowców mor
skich. Lekkość, zwrotność, stabilność i prędkość kadłubów oferuje dziś dosko
nale rozwinięta technologia łodzi pneumatycznych stosowanych w wielu forma
cjach obrony przybrzeżnej na całym świecie. Łodzie te, wzorem kołowych tran
sporterów opancerzonych21’, można wyposażyć w wydajny centralny system po
mpowania, który zapewni żywotność pneumatycznej części kadłuba nawet 
w przypadku przestrzelin z broni małokalibrowej. Na takich właśnie łodziach re
alizują działania przestępcze piraci na całym świecie, uzyskując przewagę taktycz
ną nad dużymi jednostkami o licznych załogach. Łodzie pneumatyczne oprócz 
manewrowości na wodzie są też kompaktowe w transporcie lądowym. Element 
ten zupełnie zmienia teoretyczny i logistyczny obraz ewentualnej lekkiej flotylli 
śródlądowej. Flotylla taka mogłaby mieć bowiem swą główną bazę (lub wiele baz) 
na stałym lądzie i (przynajmniej częściowo) stacjonować w hangarach. W razie 
konieczności użycia, można zrealizować sprawny transport flotylli drogą lądową 
z wykorzystaniem lawet. W takim przypadku czas osiągnięcia rejonu działań 
mierzy się prędkością lądowego transportu kołowego. Szybkie dostarczanie łodzi 
pneumatycznej stosownie do potrzeb praktykuje się w dzisiejszych armiach na
wet w podwieszeniu na linie pod śmigłowcem. Wracając do dylematów użytecz
nych czyli gabaryty, zanurzenie, masa, mobilność oraz czynnik ludzki, w przy
padku ewentualnych współczesnych flotylli śródlądowych po razkolejny przy
chodzi z pomocą aktualna technika. Na porządku dziennym są dziś niezwykle 
zaawansowane technologicznie bezzałogowe aparaty latające. Zastosowanie bez- 
załogowych uzbrojonych statków pływających, pozwala zaoszczędzić na masie, 
wyporności i zanurzeniu tychże jednostek. Oszczędności gabarytowe i materia
łowe w przypadku bezzałogowych jednostek pływających są tym większe, że 
dotyczą pomieszczeń oraz infrastruktury bytowej załogi, która na okrętach ma 
większy procentowy udział objętościowy, niż w samolotach. Spowodowane jest 
to koniecznością wielodniowego przebywania załogi na jednostce pływającej w wa
runkach na tyle komfortowych (sanitariaty, kuchnia, miejsca do spania), aby za
łoga ta, pomimo długiego okresu realizacji zadań na okręcie, nie traciła zdolnoś
ci do działania. Jak widać z powyższych rozważań, opancerzony wielkokalibro- 
wy monitor czy kanonierka, które osiadły na mieliźnie i straciły zdolność bojo
wą, w aktualnej rzeczywistości stają się jedynie zamierzchłym wspomnieniem, 
choć być może i one nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w swej długiej his
torii. Śmiałość, a jednocześnie genialność pomysłów w technice wojskowej wy- 
daje się być nieograniczona. Wystarczy tu wspomnieć o przedwojennych pols- * 

26 Simiński, Centralne pompowanie kół,http://www.militaryrok.pl/index.php/technika/938-cen- 
tralne-popmpowanie-ko.html, dostęp 24.07.2016 r.
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kich projektach lotniskowców śródlądowych27. Brzmi doniośle, ale w rzeczywis
tości chodziło po prostu o projekt uzbrojonej bazy, która może przyjąć na swój 
pokład jeden samolot. Projektu jednak nie zrealizowano. Tego rodzaju bazy dla 
hydroplanów wyposażone w dźwigi wciągające samolot na pokład mieli Rosja
nie na Wołdze.

Rzeka, jezioro, kanał, zalew czy rozlewisko to kłopotliwe przeszkody, które 
przed wojskami lądowymi zawsze stawiają pewien istotny stopień uciążliwości 
w realizacji zadań. Dlatego jednostki, które są wyspecjalizowane do operowania 
w takim właśnie środowisku może nie odegrają w działaniach wojennych pierw
szoplanowej roli, ale zawsze będą w określonych sytuacjach niezastąpione, a jako 
uzupełnienie podstawowych sił w znaczny sposób cenne. W trudnym okresie 
tuż po odzyskaniu niepodległości i w konsekwencji zniszczeń bezpośrednio po 
I wojnie światowej przy nieporównywalnie niższym poziomie technologicznym, 
Polska potrafiła stworzyć tak zaawansowany technicznie i organizacyjnie, specja
listyczny rodzaj sił zbrojnych jak flotyllę rzeczną i już w wojnie polsko-rosyjskiej 
1920 roku skutecznie używać go w walce z bolszewikami, a we wrześniu 1939 ro
ku w walce z Niemcami.

27 Ł. Zalesiński, Morskie..., op. cit., dostęp 24.07.2016 r.

22



Jan Tymiński

PRZEGLĄD DOROBKU POLSKIEJ HISTORIOGRAFII 
NA TEMAT FLOTYLLI RZECZNEJ
MARYNARKI WOJENNEJ W PIŃSKU
Z LAT 1919-19391

Marynarka Wojenna powołana została dekretem naczelnika państwa z 28 listopada 1918 ro
ku. Do jej głównych zadań należała ochrona granicy morskiej państwa. Szczególny okres 
i warunki odradzania się Drugiej Rzeczypospolitej z przełomu lat 1918-1919 spowodo
wali/, że siły morskie państwa polskiego zaczęły odradzać się na początku w postaci flotyl
li rzecznych, które z powodzeniem wykorzystywane były do ochrony granic lądowych.

W Rzeczypospolitej sformowano w początkach jej istnienia dwie flotylle rze
czne - Wiślaną i Pińską: nie należy ich mylić, mino że pewna część personelu 
Marynarki Wojennej służyła w jednej i drugiej flotylli. Pierwsza z nich utworzo
na została jesienią 1918 roku, bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, a roz
formowano ją w 1925 roku. Flotylla Pińska powstała w kwietniu 1919 roku. Fun
kcjonowała ona na obszarze Polesia czy też, szerzej ujmując, na Kresach Wschod
nich przez cały okres istnienia Drugiej Rzeczypospolitej. Poniższy artykuł ma na 
celu przedstawienie dotychczasowego dorobku historiografii polskiej na jej 
temat.

Dzieje Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku od dawna budzą 
zainteresowanie historyków w Polsce i nie tylko. Jeszcze przed wybuchem dru
giej wojny światowej ukazały się prace, których autorami byli oficerowie Mary
narki Wojennej: Jan Bartlewicz1 * 3, Karol Taube i Olgierd Żukowski3. Pierwsze z opra
cowań dotyczyło udziału Flotylli Pińskiej w wojnie polsko-radzieckiej z lat 1919- 
1920, a drugie jest ogólniejszym zarysem historii obu flotylli rzecznych - Wiśla
nej i Pińskiej w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Karol Taube w 1937 r. nakładem Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej przy Kierow-

1 Artykuł niniejszy stanowi poszerzoną wersję materiału m. in. o publikage sprzed 1945 roku w sto
sunku do tekstu Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej z lat 1919-1939 w historiografii polskiej po 1945 
roku, [w:] Wokół kresów, granic i pograniczy historii wojskowej, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, Oświę
cim 2015, s. 147- 157.
; J. Bartlewicz, Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-sowieckiej 1918-1920, Warszawa 1933.
3 K. Taube, O. Żukowski, Zarys historii wojennej Flotylli Rzecznych, Warszawa 1931.
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nictwie Marynarki Wojennej w 1937 r. opublikował swoje wspomnienia z okresu 
służby we Flotylli Pińskiej w trakcje trwania wojny polsko-bolszewickiej4. W okre
sie międzywojennym ukazało się również kilka publikacji dotyczących Flotylli 
Rzecznej w różnych czasopismach takich jak: „Bellona", „Polska Zbrojna", „Mo
rze", „Tygodnik Ilustrowany", „Żołnierz Polski"5. Warto wspomnieć, iż pracę 
Jana Bartlewicza w 2013 r. wydało ponownie wydawnictwo Napoleon V6.

Po drugiej wojnie światowej przez wiele lat nie podejmowano większych ba
dań w tym temacie, bowiem peerelowska cenzura skutecznie blokowała podej
mowanie jakichkolwiek badań. Głównie z uwagi na fakt, iż flotylla ta brała udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej, stacjonowała na ziemiach polskich zabranych 
przez ZSRR oraz zapewne z uwagi na fakt, iż Flotylla w latach 20. i 30. ubiegłego 
wieku była w sposób planowy rozbudowywana pod kątem walki z Sowietami. 
Dziś już nikt i nic nie stoi na przeszkodzie nad zgłębianiem losów tej formacji 
Wojska Polskiego. Jednak wszelakie studia nad dziejami Flotylli są utrudnione 
z innego powodu - mianowicie część materiałów źródłowych została spalona 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Warszawie i Pińsku we wrześniu 1939 ro
ku. Spora część źródeł dostała się w ręce Niemców i Rosjan. Ta nieduża ilość dos
tępnych materiałów wynika również z faktu, iż ówczesny jej dowódca, kmdr Za
jączkowski, zakazywał robienia m.in. fotografii jednostkom wchodzącym w skład 
Flotylli. Decyzja ta podyktowana była wówczas zapewne dość mocną infiltracją 
Flotylli przez wywiad radziecki. Dla historyków, którzy dziś prowadzą badania 
są to poważne niedogodności badawcze.

O wyjątkowej pozycji flotylli w systemie obronnym Kresów Wschodnich 
II Rzeczypospolitej decydowały względy zarówno wojskowe jak i polityczne. 
Wielkim bowiem zwolennikiem rozbudowy flotylli był ówczesny inspektor 
armii, gen. Kazimierz Sosnkowski. Należy podkreślić, iż we wrześniu 1939 r. stan 
liczebny flotylli odpowiadał pułkowi piechoty, natomiast pod względem ma- 
newrowości - brygadzie pancerno-motorowej.

Po 1945 r. w Polsce i poza granicami kraju zaczęły ukazywać się opracowa
nia dotyczące flotylli rzecznych. W poniższym artykule pragnę przedstawić 
najważniejsze z nich. Rozpoczynając od publikacji wydanych na emigracji należy 
wymienić część 51 tomu „Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej" gdzie 
tematyka związana z Flotyllą potraktowana została w sposób marginalny7. Wię

4 Idem, Figle diablika błot pińskich ze wspomnień marynarza, Warszawa 1937.
5 J. Bartlewicz, Doświadczenia Flotylli Pińskiej z wojny polsko-sowieckiej, „Bellona" 1929 nr 2 ; R. Cze
czot, Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-sowieckiej 1918-1920, „Bellona", 1933; Historia flotylli 
rzecznych, „Polska Zbrojna", 1931 nr 195; K. Taube, Bitwa Flotylli Pińskiej pod Patrykowem, „Żołnierz 
Polski", 1928 nr 3; idem, Boje Flotylli Pińskiej na Pyrpeci, „Morze", 1930 z. 10; idem, Działania Flotyl
li Pińskiej w roku 1920, „Morze", 1930 z. 11; idem, Udział flotylli w obronie Wisty, „Morze", 1930 z. 12.
6 J. Bartlewicz, Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-sowieckiej 1918-1920, Oświęcim 2013.
7 Polskie Sity Zbrojne w drugiej wojnie światowej, 1.1, cz. 5, Marynarka Wojenna i obrona polskiego Wy
brzeża, Londyn 1962.
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cej informacji na interesujący nas temat przyniosły opracowania napisane przez 
Stanisława Mariusza Piaskowskiego5. Książki te wydane zostały w Nowym Jor
ku w ograniczonym nakładzie. Najbardziej wartościową pracą wydaną na zacho
dzie była opublikowana w dwóch tomach książka Mirosława Kułakowskiego 
„Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej"’. W pierwszym tomie Flotylli Rzecznej 
na Polesiu poświęcono podrozdziały pt. „Działalność Flotylli Pińskiej", „Reakty
wowanie Flotylli Pińskiej i plany jej rozbudowy w latach 1922-1929", „Zadania 
Flotylli Pińskiej w planach osłony Polesia i Komenda Portu Wojennego Rzeczne
go Pińsk". W tomie drugim, dotyczącym lat trzydziestych ubiegłego wieku, flo
tylli poświęcono dwa podrozdziały: „Plany rozbudowy Flotylli Rzecznej" i „Plany 
użycia Flotylli Rzecznej w ramach armii <Polesie>". Książki te nie wyczerpywały 
oczywiście wszystkich zagadnień dotyczących Flotylli Rzecznej, jednakże są to 
opracowania wydane na zachodzie, w których ta tematyka została potraktowana 
najdokładniej. Cenny materiał opublikował Mirosław Kułakowski także na łamach 
„Przeglądu Morskiego" gdzie przedstawił pokojową organizację Flotylli w okre
sie pierwszego dziesięciolecia istnienia Marynarki Wojennej1". Również na łamach 
„Naszych Sygnałów" - pisma Samopomocy Marynarki Wojennej, a od 1961 roku 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Londynie - ukazało się kilkanaście cen
nych artykułów na interesujący nas temat, zawierających głównie wspomnienia 
ze służby we flotylli. W 1970 roku inż. P. Podkowicz opublikował w piśmie tym 
krótki zarys historyczny dotyczący Flotylli Pińskiej11. Omówił jej skład, organiza
cję oraz najważniejsze wydarzenia mające wpływ na jej rozwój i funkcjonowanie 
do 1939 roku. Godny odnotowania jest również opublikowany w 1984 roku w tym 
samym piśmie materiał autorstwa Juliana Czerwińskiego dotyczący udziału flo
tylli w wojnie polsko-bolszewickiej8 9 10 11 12. Autor ten przedstawił najważniejsze fakty tej 
wojny z perspektywy Flotylli Pińskiej w roku 1919, podczas ofensywy polskiej 
na Kijów i podczas odwrotu wojsk polskich, a potem ich ponownego powrotu na 
Polesie. Praca ta jest tym cenniejsza, iż przedstawiono w niej wykaz sowieckich 
jednostek zdobytych na Prypeci i Dnieprze. Największe jednak znaczenie i war
tość mają trzy dodatki poświęcone flotyllom rzecznym autorstwa Romualda Na- 
łęcza-Tymińskiego13, Jana Sobiegraja14 oraz Wojciecha Wicherskiego15, dołączone 

8 S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946,1.1, New York 1983, i t. 2, New 
York 1987 ; idem, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, New York 1981.
9 M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, 1.1 i t. 2, Toronto 1988.
10 Idem, Flotylla Pińska w pierwszym dziesięcioleciu istnienia Polskiej Marynarki Wojennej, „Przegląd 
Morski", 1988 nr 7-8, s. 55-66.
11 P. Podkowicz, Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej, „Nasze Sygnały", 1970 nr 122, s. 31-38.
12 J. Czerwiński, Flotylla Pińska w walce o niepodległość, "Nasze Sygnały", 1984 nr 152, s. 8-15.
13 R. Nałęcz-Tymiński, Polskie flotylle rzeczne. Monografia 1, Dodatek do „Nasze Sygnały", R. 43:1988 
nr 161, s. 1-28.
14 J. Sobiegraj, Poleski marsz. Monografia 2, Dodatek do „Naszych Sygnałów", R. 43:1988 nr 162, s. 1-20.
15 W. Wicherski, Polskie flotylle rzeczne. 1918-1939 zarys historyczny. Monografia 3, Dodatek do „Na
szych Sygnałów", R. 43:1988 nr 163, s. 1-36.
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w postaci oddzielnych monografii do poszczególnych numerów „Naszych Syg
nałów". Z uwagi na ograniczone ramy referatu pozostałych prac nie wymieniam, 
a chciałbym skupić się na opracowaniach wydanych w kraju.

Tu na pierwszym miejscu należy wymienić mającą jedenaście wydań książ
kę Jerzego Pertka „Wielkie dni małej floty", w której znalazły się informacje o flo
tyllach rzecznych oraz plany i charakterystyka jednostek pływających autorstwa 
Mieczysława Kuligiewicza16. Ten sam autor w 1986 r. w ramach serii wydawni
czej „Biblioteka Pamięci Pokoleń" opublikował - mającą popularnonaukowy 
charakter książkę poświęconą udziałowi marynarzy Flotylli Rzecznej w wojnie 
1939 r.17. W pracy tej opisano m.in. przebieg ewakuacji i samozatopienie jednos
tek Flotylli. Warto też wspomnieć o niewielkim opracowaniu Jerzego Pertka, do
tyczącym okrętów pomocniczych Polskiej Marynarki Wojennej18. W pracy tej, 
wydanej w ramach popularnej serii „Miniatury Morskie", znalazło się miejsce na 
krótkie omówienie monitorów i statków uzbrojonych Flotylli Rzecznej w Pińsku. 
Cenne informacje na temat wysiłku włożonego w organizację flotylli rzecznych 
zawierają prace Edmunda Kosiarza19. W jednym ze swych artykułów przedstawił 
on działania i rolę jaką odgrywał Departament do Spraw Morskich w rozwoju 
Marynarki Wojennej do roku 1926. Pewne informacje o Flotylli i Warsztatach Porto
wych Marynarki Wojennej w Pińsku znalazły się również w wydanej w 1966 roku 
książce Stanisława Ordona pt. „Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939"20. 
Osiem lat później ukazała się praca Czesława Ciesielskiego, dotycząca szkolnic
twa Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej21. Zawiera ona sporo waż
nych informacji odnośnie szkolenia we Flotylli Rzecznej.

Wydany w 1976 roku 10 numer „Krótkiego informatora historycznego o Woj
sku Polskim w latach II wojny światowej" autorstwa uznanych historyków Wy
działu Historycznego Marynarki Wojennej Zdzisława Waśki i Rafała Witkow
skiego, poświęcony został Polskiej Marynarce Wojennej22. W opracowaniu tym 

16 J. Pertek, Wielkie dni małej floty, wyd. 11, Poznań 1990.
17 Idem, Marynarze generała Kleeberga, Warszawa 1986 ; Por. W. Pater, (rec.), Marynarze gen. Kleeberga, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny", 1988 nr 3, s. 279-283.
18 Idem, Okręty pomocnicze, Gdynia 1959.
19 E. Kosiarz, Departament do Spraw Morskich, jego działalność i rola w dziejach Marynarki Wojennej 
w latach 1919-1921, „Biuletyn Historyczny" 1963 nr 1, s. 150-201; idem, Powstanie i rozwój Polskiej 
Marynarki Wojennej w latach 1918-1926, „Wojskowy Przegląd Historyczny", 1968 nr 4, 212-250;
i 1969 nr 1, s. 93-135; idem, Programy rozbudowy floty polskiej w latach 1920-1926 i ich realizacja, 
„Przegląd Morski", 1961 nr 9, s. 47-58 ; i nr 10, s. 68-75.
20 S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939. Problemy prawne i ekonomiczne, Gdynia 
1966.
21 Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach 11 Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
22 Z. Waśko, R. Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, działania bojowe, organi
zacja, uzbrojenie, wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki Wojennej, [w:] Wojsko 
Polskie. Krótki informator historyczny w Wojsku Polski w latach II wojny światowej, pod red. S. Komor
nickiego, Warszawa 1976.
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znalazło się miejsce dla krótkich informacji dotyczących losów Flotylli rzecznej 
na Polesiu we wrześniu 1939 r. oraz dla podstawowych informacji o składzie, 
sformowaniu, dowódcach i kadrze.

W roku 1991 na łamach pisma „Pod Wojenną Banderą" ukazał się artykuł Woj
ciecha Wicherskiego i Zdzisława Wiśniewskiego pt. „Flotylla Wiślana w 1920 r."23. 
Opisano w nim powstanie flotylli, udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz 
scharakteryzowano niektóre z jednostek pływających wchodzących w skład flo
tylli. Godnym odnotowania jest również artykuł Jerzego Kłossowskiego, opubli
kowany w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym", poświęcony kwestiom or
ganizacji Marynarki Wojennej w dwudziestoleciu międzywojennym24. Pisze on 
bowiem, iż „[...] Flotylla Pińska była faworyzowana przez naczelne czynniki 
wojskowe [...]", a dalej „[...] sprawy Flotylli Pińskiej były swego rodzaju kartą 
wstępu do naczelnych władz wojskowych [.. .]"25. Ogólną charakterystykę - z uwa
gi na charakter opracowania jednostek Flotylli - możemy również spotkać w książ
ce Jana Piwowońskiego „Flota spod biało-czerwonej"26. W książce tej w części 
drugiej dotyczącej okrętów Marynarki Wojennej jednostkom Flotylli Rzecznej po
święcony został jeden z podrozdziałów pt. „Okręty spokojnych wód".

Prawdziwie widoczny przełom w badaniach nad Flotyllą Rzeczną zaobser
wować można było dopiero na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku. Wówczas 
to bowiem zaczęły ukazywać się publikacje dwóch autorów najpierw Józefa Wie
sława Dyskanta oraz od początku lat 90 Ireneusza Bienieckiego. Pierwszy z nich 
jeszcze na początku lat 80 opublikował dwie książki zawierające interesujące nas 
informacje, książkę dotyczącą działalności wydzielonych sił Flotylli Rzecznej 
w Pińsku - na Wiśle w 1939 r.27 oraz obszerną pracę p.t. „Konflikty i zbrojenia 
morskie 1918-1939", gdzie w jednym z podrozdziałów omawia działania Flotylli 
Rzecznej w czasie wojny Polski z Rosją Radziecką28. W 1988 r. ukazała się nakła
dem wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej broszura tegoż autora z po
pularnej serii „Tygrysa" przedstawiająca przygotowania Flotylli Rzecznej do 
działań wojennych we wrześniu 1939 r. na Polesiu29. Dużą wartość mają również 
dobrze udokumentowane liczne artykuły tegoż autora. Materiały te dotyczyły 
tak różnych kwestii związanych z Flotyllą Rzeczną jak: pierwszy okres działal

11 W. Wicherski, Z. Wiśniewski, Flotylla Wiślana w 1920 r., „Pod Wojenną banderą", 1991 nr 1, s. 3-17.
24 J. Kłossowski, Organizacja marynarki Wojennej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Wojsko
wy Przegląd Historyczny", 1984 nr 3, s. 140-155.
25 Idem, s. 145.
26 J. Piwowoński, Flota spod biało-czerwonej, Warszawa 1989, s. 289-297.
27 J. W. Dyskant, Oddział Wydzielony „Wisła". Zarys działań bojowych OW „Wisła" Flotylli Rzecznej we 
wrześniu 1939 r., Warszawa 1982.
28 Idem, Konflikty i zbrojenia morskie 1918-1939, Gdańsk 1983, s. 68-86.
29 Idem, Wrzesień Flotylli Rzecznej, Warszawa 1988 ; Zob. też recenzję tej książki, I. Bieniecki, 
„Wrzesień Flotylli Rzecznej", „Przegląd Morski", 1989 nr 9, s. 84-87.
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ności flotylli w okresie od grudnia 1918 do października 1925 r.30, jej powstaniu 
i udziałowi w wojnie polsko-sowieckiej31, ich roli i miejscu w planach wojennych 
Drugiej Rzeczypospolitej32, szkoleniu specjalistów na potrzeby flotylli w latach 20 
i 3033, udziałowi flotylli rzecznej wobec agresji sowieckiej we wrześniu 1939 r.34. 
W roku 1991 ukazały się w niskim nakładzie dwie publikacje Dyskanta o jedna
kowym tytule „Flotylle rzeczne w planach i działaniach wojennych II Rzeczypos
politej"35. Wydawnictwa te zawierały materiały zebrane w pracy habilitacyjnej te
goż autora. Cenne uwagi odnośnie Flotylli Rzecznej w polskiej myśli wojskowej za
warł Dyskant również w referacie wygłoszonym na seminarium naukowym „Roz
wój Marynarki Wojennej i polskiej morskiej myśli wojskowej w latach 1918-1990", 
które odbyło się 26 listopada 1991 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni36. 
Trzy lata później nakładem wydawnictwa „Bellona" autor ten opublikował książ
kę o dziejach Flotylli Rzecznej w latach 1919-193937. W monografii tej autor zapre
zentował wojenne dzieje flotylli w latach 1919-1920 oraz we wrześniu 1939 r., jej 
rozwój i działalność w okresie pokoju tj. latach 1920-1939. Dokonał również cha
rakterystyki posiadanych okrętowi opisał jej miejsce i rolę w planach wojennych. 
W rozdziale drugim autor dość szczegółowo opisał rejon operacyjny flotylli tzn. 
Polesie z całą siecią dróg wodnych w dorzeczu Pyrpeci. Drobiazgowo rozpisane 
zostały działania flotylli podczas wojny polsko-bolszewickiej: udział w operacji 
kijowskiej, samo zatopienie jednostek, odwrót i rozformowanie Flotylli Rzecznej. 
W kolejnych rozdziałach Dyskant przedstawił m.in. plany użycia flotylli na wy
padek wojny dwufrontowej oraz w planach wojennych „Wschód" i „Zachód". 
Scharakteryzowane zostały również radziecka Flotylla Dnieprzańska i niemiecka 
Flotylla Dunajska jako potencjalni przeciwnicy Flotylli Rzecznej. W tym samym 
roku nakładem „Bellony" w serii „Bitwy Polskie" ukazała się popularna praca te
goż autora pt. „Czarnobyl 1920"38. Opisano w niej bitwę jaką stoczyły Flotylla Rzecz

30 Idem, Wojenna Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej (grudzień 1918 r. - październik 1925 r.), 
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości", 1988 t. 31, s. 203-274.
31 Idem, Powstanie i działania Flotylli Pińskiej (19.IV. 1919-21.1V. 1920), „Zeszyt Naukowy Muzeum 
Wojska Polskiego w Białymstoku", 1990, s. 52-65.
32 Idem, Flotylle Rzeczne i ich miejsce w planach wojennych II Rzeczypospolitej, „Przegląd Morski", 1989 
nr 4, s. 64-82.
33 Idem, Szkolenie specjalistów dla potrzeb Flotylli Rzecznych PMW w latach 1919-1939, „Przegląd 
Morski", 1992 nr 9, s. 80-87.
34 Idem, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej wobec agresji sowieckiej we wrześniu 1939 r., „Wojskowy 
Przegląd Historyczny", 1992 nr 3, s. 4-33.
35 Idem, Flotylle rzeczne w planach i działaniach wojennych II Rzeczypospolitej, Warszawa 1991; Idem, 
Flotylle rzeczne w planach i działaniach wojennych II Rzeczypospolitej, cz. 1-3, Warszawa 1991.
36 Idem, Wojenne Flotylle Rzeczne w polskiej myśli wojskowej II Rzeczypospolitej, [w:] Rozwój Marynarki 
Wojennej i polskiej morskiej myśli wojskowej w latach 1918-1990, red. B. Zalewski, Gdynia 1992, s. 89-109.
37 Idem, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, Warszawa 1994 ; Por. W. Pater, (rec.), Historia 
Flotylli Rzecznej, Przegląd Morski, 1995 nr 3, s. 77-82.
38 Idem, Czarnobyl 1920, Warszawa 1994.
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na z rosyjską Flotyllą Dnieprzańską na Pyrpeci 27 kwietnia 1920 roku. W pier
wszym zdaniu jej autor stwierdza, iż było to pierwsze zwycięstwo odrodzonej 
Marynarki Wojennej od czasu wiktorii oliwskiej z 28 listopada 1627 roku39. Autor 
ten podejmował, również próby przedstawienia jednostek rzecznych Marynarki 
Wojennej z lat 1918-1939 w tym Flotylli Rzecznej na zorganizowanym sym
pozjum „Polskie Okręty Wojenne 1918-1993"4'1. W 2000 roku ukazała się praca 
nakładem Wydawnictwa AJ-Press tegoż autora poświęcona Marynarce Wojennej 
w przededniu wybuchu wojny w 1939 roku41. Jeden z podrozdziałów tegoż opra
cowania dotyczy omówieniu przebiegu mobilizacji we Flotylli w sierpniu 1939 r.

Drugi z wymienionych autorów, Ireneusz Bieniecki zajmuje się historią 
Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku od połowy lat 80 ubiegłego 
wieku. Efekty jego badań widoczne były w postaci publikacji licznych artykułów 
czy też referatów wygłaszanych na rozmaitych konferencjach czego świetnym 
przykładem było sympozjum naukowe na temat „Obrona polskiego morza. 75 lat 
Polskiej Marynarki Wojennej"42 *. Na konferencji tej Ireneusz Bieniecki wygłosił 
referat poświęcony flotyllom rzecznym w okresie II Rzeczypospolitej. Pozytyw
nie ocenił ich udział w wojnie z Rosją radziecką. Stwierdził, że o powstaniu Flo
tylli decydowały przede wszystkim potrzeby operacyjne i szkoleniowe. Nato
miast możliwości wykorzystania Flotylli w latach 1919-1939 były uwarunkowane, 
według Bienieckiego, doktryną wojenną II Rzeczypospolitej, możliwościami eko
nomicznymi kraju. Podejmował też tematykę poruszaną wcześniej przez Dys- 
kanta, mianowicie udział Flotylli w wojnie z Rosją Radziecką w latach 1919-1920 '7 
Ukoronowaniem tych że badań była wydana w 2006 roku duża monografia po
święcona Flotylli Rzecznej z lat 1925-1935 przedstawiona w świetle sprawozdań 
inspektorów armii i oficerów korpusu kontrolerów44. Badacz ten podejmował tak 
różne zagadnienia z dziejów Flotylli Rzecznej prezentowane na głównie na ła
mach „Przeglądu Morskiego" jak: dzieje Eskadry Lotniczej Flotylli Pińskiej45 46, cha
rakterystyka jednostek pływających Flotylli Rzecznej45, sprawy inżynieryjno-sa

39 Idem, s. 5.
411 Idem, Okręty rzeczne Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1939, „Nautologia", 1993 nr 4, s. 10-17.
41 Idem, Polska marynarka Wojenna w 1939 roku, cz. 1 w przededniu wojny, Gdańsk 2000, s. 158-163.
421. Bieniecki, Flotylle rzeczne Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, [w:] Obrona Polskiego Morza.
75 lat Polskiej Marynarki Wojennej, pod red. Cz. Ciesielskiego, Gdańsk-Gdynia 1993, s. 83-96.
42 Idem, Flotylla Pińska Polskiej Marynarki Wojennej w wojnie z Rosją Radziecką w latach 1919-1920, 
„Szkice z Dziejów Najnowszych", pod red. Cz. Ciesielskiego, Gdańsk 1993, s. 29-45.
44 Idem, Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1925-1935 w świetle sprawoz
dań inspektorów armii i oficerów korpusu kontrolerów, Toruń 2005 ; Por. P. Barszczewski, (rec.), Historia 
Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej na Polesiu (1925-1935), „Nautologia", 2005 nr 142, s. 120-122.
45 Idem, Rzeczna Eskadra lotnicza Flotylli Pińskiej, „Przegląd Morski", 1987 nr 12; idem, Dzieje lotnic
twa rzecznego na Polesiu, „Przegląd Morski", 1995 nr 5; idem, Rzeczna Eskadra Lotnicza MW na Pole
siu (1926-1937), „Przegląd Morski", 2004 nr 1, s. 65-77.
46 Idem, Jednostki pływające Flotylli Pińskiej (typ jednostek, ich charakterystyka i plany budowy), 
„Przegląd Morski", 1993 nr 9, s. 45-51.
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perskie47, port wojenny w Pińsku48 czy też porównanie Flotylli Rzecznej z flotyl
lami rzecznymi wybranych państw świata49 50. Kilka cennych artykułów opubliko
wał w „Biuletynie Historycznym" wydawanym przez Muzeum Marynarki Wo
jennej, gdzie poruszał tak różnorodną tematykę jak np.: koncepcje i plany rozbu
dowy flotylli rzecznych w okresie II Rzeczypospolitej51’, poglądy na zastosowanie 
Flotylli Rzecznej w działaniach bojowych z lat 19 1 9-193951, charakterystykę per
sonelu Flotylli Rzecznej w Pińsku52, zagadnienia związane ze służbą łączności we 
Flotylli Rzecznej53 czy też organizację Flotylli Rzecznej w czasie pokoju i na czas 
wojny54. Publikacje poświęcone Flotylli Rzecznej autorstwa I. Bienieckiego może
my spotkać również w takich pismach jak „Nautologia" gdzie opublikował frag
ment nieznanych wspomnień komandora Zajączkowskiego55 56, oraz przedstawił 
udział polskich flotylli rzecznych w działaniach wojennych i obronie granic w la
tach 1919-199158, czy „Wojskowy Przegląd Historyczny", gdzie omówione zosta
ły próby z zastosowaniem broni chemicznej we Flotylli Rzecznej w 1929 roku57. 
Bieniecki poruszał też sprawy związane z działalnością kulturalno-oświatową i wy
chowawczą personelu Flotylli Rzecznej58.

Wszystkie te publikacje stanowiły jakby zapowiedź większej pracy, którą 
jest wyżej już wspomniana monografia „Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki 
Wojennej w Pińsku w latach 1925-1935", będąca skróconą wersją jego rozprawy 
doktorskiej przygotowanej pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Czes
ława Ciesielskiego. Książka ta zawiera szereg informacji dotyczących Flotylli 

47 Idem, Inżynieryjno-saperskie zabezpieczenia działań FP, cz. 1, „Przegląd Morski", 1989 nr 3, s. 47-51, 
cz. 2, „Przegląd Morski", 1989 nr 5, s. 55-59.
48 Idem, Port wojenny Flotylli Rzecznej w Pińsku 1919-1939, „Przegląd Morski", 1992 nr 5, s. 41-52.
44 Idem, Flotylla Pińska na tle sił rzecznych wybranych państw świata w latach 1919-1939, „Przegląd 
Morski", 1991 nr 10, s. 48-59.
50 Idem, Koncepcje i plami rozbudowy flotylli rzecznych Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, „Biule
tyn Historyczny", 1992 nr 12, s. 17-24.
51 Idem, Poglądy na zastosowanie Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w działaniach bojowych i ich 
uwarunkowania (1919-1939), „Biuletyn Historyczny", 1992 nr 12, s. 25-28.
52 Idem, Charakterystyka personelu Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1919-1939. 
Problemy obsady etatowej pododdziałów i jednostek pływających, „Biuletyn Historyczny", 1995 nr 14, 
s. 38-55*.
53 Idem, Służba Łączności Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej (1919-1939), „Biuletyn Historyczny", 
2005 nr 20, s. 94-115.
54 Idem, Pokojowa i wojenne organizacja Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 
1922-1939, „Biuletyn Historyczny", 2006 nr 21, s. 42-55.
55 Idem, Nieznane wspomnienia komandora Witolda Zajączkowskiego, „Nautologia", 1997 nr 3-4, s. 36-37.
56 Idem, Polskie flotylle rzeczne w działaniach bojowych i ochronie granic w latach 1919-1991, 
„Nautologia", 2004 nr 1-4, s. 52-57.
47 Idem, Próby zastosowania amunicji chemicznej we Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny", 1996 nr 1, s. 231-235 ; por. idem, Próby zastosowania amunicji 
chemicznej we Flotylli Pińskiej, „Przegląd Morski", 1990 nr 7-8, s. 94-98.
58 Idem, Rola działalności kulturalno-oświatowej i wychowawczej w kształtowaniu postaw personelu Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1921-1939, [w:] Dzieje kształcenia i m/chowania w pol
skiej Marynarce Wojennej, Gdynia 1998, s. 109-119.
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Rzecznej takich jak: wojskowe znaczenie Polesia jako terenu operacyjnego flotyl
li, poglądów na użycie jednostek flotylli, koncepcje i plany rozbudowy Flotylli 
Rzecznych w II Rzeczypospolitej, organizację samej flotylli jak i sprawy mobili
zacyjne. Autor pokusił się też o dokładne charakterystyki jednostek pływających 
flotylli, omówienie ich konstrukcji. Podkreślił, że na ich konstrukcję rzutowały 
głównie warunki nawigacyjne występujące na rzekach Polesia. Przedstawiając 
charakterystyki poszczególnych jednostek Bieniecki skoncentrował się tylko na 
tych, które były najciekawsze z technicznego punktu widzenia czy też mogły 
odegrać jakąś większą rolę w przyszłych działaniach. Dokładne opisy dotyczą 
monitorów „gdańskich", „krakowskich", trałowców rzecznych, kutrów uzbrojo
nych, ciężkiego kutra uzbrojonego „Nieuchwytny"5’ oraz kanonierek „Zuchwała", 
„Zawzięta", „Zaradna". W kolejnych częściach pracy autor przedstawił kwestie 
dotychczas prawie nie poruszane na łamach fachowej literatury. Opisał miano
wicie tok służby, szkolenie i życie codzienne personelu flotylli. Podkreślił, że wa
runki dla marynarzy zawodowych były bardzo złe, głównie ze względu na fatal
ną sytuację mieszkaniową.

Tematykę dotyczącą eskadry lotniczej Flotylli Rzecznej podejmował również 
inny badacz, znawca dziejów lotnictwa morskiego okresu II Rzeczypospolitej prof. 
Andrzej Olejko* 60. Zwłaszcza jego praca „Rzeczna Eskadra Lotnicza Flotylli Pińs
kiej" z 1994 roku ma dużą wartość, gdyż przedstawia zarys lotnictwa rzecznego 
Flotylli Rzecznej od momentu jej powstania aż do jej rozwiązania61. Badania te 
były prowadzone obok prac Ireneusza Bienieckiego. W roku 1995 opublikowano 
również kalendarium wydarzeń polskiego lotnictwa morskiego, poczynając od 
roku 1910 aż po rok 1995, opracowane przez wspomnianego już Andrzeja Olejkę 
oraz Mariusza Konarskiego62. Trzy lata wcześniej Wojskowy Ośrodek Oświatowy 
Marynarki Wojennej wydał niewielką pracę Mariusza Konarskiego poświęconą 
Rzecznej Eskadrze Lotniczej Flotylli Pińskiej63. Wcześniej na temat lotnictwa mor
skiego z okresu II Rzeczypospolitej pisał głównie Andrzej Morgała. Tematykę tę 
poruszył również Czesław Ciesielski64.

Idem, Ciężki kuter uzbrojony „Nieuchwytny", „Okręty Wojenne", 1993 nr 4, s. 38-41.
“ A. Olejko, Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2010, s. 210-236, s. 316-330; idem, Rzeczna 
Eskadra Lotnicza Flotylli Pińskiej, Pruszków 1994; idem, Powstanie i działalność Rzecznej Eskadry 
Lotniczej w Pińsku w latach 1933-1936, „Przegląd Morski", 1993 nr 9, s. 34-44; idem, Zarys dziejów 
Rzecznej Eskadry Lotniczej w Pińsku, „Morze", 1991 nr 2; idem, Nad rozlewiskami Piny, „Morze", 1991 
nr 2, s. 12-13; idem, Lotnicze „zesłanie", czyli skrzydlata historia z poleskich bagien, „Militaria i Fakty", 
2003 nr 2, s. 54-59.
1,1 Zob. też recenzję tejże pracy, I. Bieniecki, Dzieje lotnictwa rzecznego na Polesiu, „Przegląd Morski", 
1995 nr 5, s. 78-91.
K M. Konarski, A. Olejko, Tradycje polskiego lotnictwa morskiego. Kalendarium wydarzeń, Gdynia 1995. 
n M. Konarski, Rzeczna Eskadra Lotnicza Flotylli Pińskiej, Gdynia 1992.
64 Cz. Ciesielski, Polskie lotnictwo morskie w latach 1920-1939, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Gdańskiego. Historia", 1974 nr 3, s. 63-87.
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Udziałowi Flotylli Rzecznej w wojnie polsko-bolszewickiej poświęcił też 
sporo miejsca w swych pracach o roli marynarzy w walce o niepodległość Polski 
z lat 1918-1920 Jerzy Przybylski opublikowanych najpierw przez Akademię Ma
rynarki Wojennej62 63 64 65, a później również - co było zapewne chęcią dotarcia do szer
szego kręgu odbiorców - przez wydawnictwo Bellona66. Osobny artykuł dotyczą
cy udziału Flotylli Pińskiej w wojnie polsko-bolszewickiej zamieścił on na łamach 
„Słupskich Studiów Historycznych"67. W wydanej w 2005 r. książce „Adam, 
Aleksander i Borys Mohuczowie w służbie Polskiej Marynarki Wojennej" An
drzej Drzewiecki opisał przebieg służby Borysa Mohuczego i Aleksandra Mohu- 
czego we Flotylli Pińskiej podczas wojny z Rosją w 1920 r.68. Podkreślił on, iż obaj 
odznaczyli się szczególną odwagą i umiejętnościami, które w znaczący sposób 
wpłynęły na skuteczną walkę pierwszego oddziału Marynarki Wojennej jakim 
była Flotylla Pińska.

Podsumowania badań Dyskanta, Bienieckiego i Przybylskiego na temat udzia
łu i roli Flotylli Pińskiej w wojnie polsko-bolszewickiej dokonał również W. Pater 
w referacie poświęconemu flotyllom rzecznym Marynarki Wojennej II Rzeczypos
politej. Artykuł ten opublikowany został materiałach pokonferencyjnych stano
wiących pokłosie VIII Krajowej Konferencji Muzealnictwa Morskiego i Rzeczne
go Polski, która odbyła się w 2006 roku we Wrocławiu6’.

Dużo miejsca poświęcono postaci byłego dowódcy Flotylli Rzecznej kmdr 
Witoldowi Zajączkowskiemu, zarówno jego karierze oficerskiej oraz okresowi 
gdy pełnił funkcję dowódcy Flotylli Rzecznej70, jego działalności szkoleniowej i wy

62 M. Konarski, A. Olejko, Tradycje polskiego lotnictwa morskiego. Kalendarium wydarzeń, Gdynia 1995.
63 M. Konarski, Rzeczna Eskadra Lotnicza Flotylli Pińskiej, Gdynia 1992.
64 Cz. Ciesielski, Polskie lotnictwo morskie w latach 1920-1939, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Gdańskiego. Historia", 1974 nr 3, s. 63-87.
65 J. Przybylski, Marynarka wojenna w walce o granice i niepodległość Polski (1918-1920), Gdynia 1997, 
s. 74-82.

Idem, Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918-1920, Warszawa 1999, s. 62-69.
67 Idem, Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920, „Słupskie Studia Historyczne", 
1997 nr 5, s. 109-117.
68 A. Drzewiecki, Adam, Aleksander i Borys Mohuczowie w służbie Polskiej Marynarki Wojennej, Toruń 2005.
69 W. Pater, Flotylle rzeczne Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, [w:] Dziedzictwo morskie i rzeczne 
Polski, pod red. S. Januszewskiego, Wrocław 2006, s. 124-150.
70 Cz. Ciesielski, Witold Zajączkowski, (1892-1977) - komandor, Dyrektor Nauk Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej, Dowódca Flotylli Rzecznej w Pińsku, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1994 
R. XXXI, z. 43, s. 42-54; idem, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej. Uznanie i represje (1918-1946;
1945-1951), Gdańsk 1995, s. 141-154; I. Bieniecki, Komandor Witold Zajączkowski (1892-1977) - dowód
ca Flotylli Pińskiej, „Przegląd Morski", 1990 nr 4, s. 59-62; idem, Komandor Witold Zajączkowski - do
wódca Flotylli Rzecznej w Pińsku (1892-1977), „Biuletyn Historyczny", 1995 nr 14, s. 174-184; idem, 
Komandor Witold Zajączkowski - dowódca, nauczyciel i wychowawca marynarskich kadr (1892-1977), [w:] 
Moja droga na morze. Jubileuszowe wspomnienia absolwentów oksywskiej Alma Mater, Gdynia 2004,1.1, 
s. 7-35; Zob. też Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus ofi
cerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 473-474.
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chowawczej71, jak również innym dowódcom tej formacji72. Należ również w tym 
miejscu wspomnieć o opublikowanych wspomnieniach Witolda Zajączkowskie
go przekazanych do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni73. Ukazują 
one ważniejsze momenty działań bojowych Flotylli we wrześniu 1939 r. aż do 
bitwy pod Kockiem.

Dla badań nad kadrą oficerską Flotylli Pińskiej dużą przydatność ma wydaw
nictwo Kadry Morskie Rzeczypospolitej, a zwłaszcza tom V, w którym przedstawio
no organizację i obsadę personalną od roku 1923 do samego wybuchu wojny74.

Ogólne wiadomości na temat Flotylli Pińskiej znajdziemy również w wyda
nym w 1992 roku zarysie dziejów Marynarki Wojennej z lat 1918-1980 autorstwa 
Cz. Ciesielskiego, W. Patera, J. Przybylskiego75. Z uwagi na charakter opracowa
nia Flotylli Rzecznej poświęcono w niej tylko jeden z podrozdziałów pt. „Flotylla 
Rzeczna" liczący zaledwie 5 stron. Również w pierwszym tomie „Małej Encyklo
pedii Wojskowej" z roku 1967 pod hasłem Flotylle Wojenne w Polsce 1918-1939 
zamieszczono podstawowe informacje na temat Flotylli Rzecznej76.

Pewną wartość dla historyków badających dzieje Flotylli Rzecznej mają też 
wspomnienia Mieczysława Filipowicza, który w swych wspomnieniach poświę
ca jeden rozdział na temat Flotylli Rzecznej77. Autor ten - co zrozumiałe - skon
centrował się na jej służbach technicznych i Warsztatach Portowych, będąc długo
letnim konstruktorem stoczni w Pińsku, Modlinie i Gdyni. W mniejszym stopniu 
przydatna będzie praca Jana Wróblewskiego o Samodzielnej Grupie Operacyjnej 
Polesie, w której to w kilku miejscach omówiony został udział marynarzy w wal
kach we wrześniu 1939 r. na Polesiu78.

71 I. Bieniecki, Szkoleniowa i wychowawcza działalność komandora Witolda Zajączkowskiego i jej rola 
w kształtowaniu świadomości morskiej w latach 1920-1945, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki 
Wojennej", 2002 z. 3, s. 5-25.
72 Idem, Dowódcy Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej (1919-1939), „Przegląd Morski", 1998 nr 11, 
s. 99-107.
73 W. Zajączkowski, Flotylla Pińska 1939 r., (oprać. Z. Wojciechowski), „Biuletyn Historyczny", 1999 
nr 16, s. 75-117; idem, Sprawozdanie dowódcy Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej kmdr. Witolda Zają
czkowskiego z przebiegu działań we wrześniu 1939 r. (fragmenty), [w:] Ostatnia wachta - Mokrany, Ka
tyń, Charków..., pod red. J. Przybylskiego, Gdynia 2000, s. 29-35; Zob. też Z. Wojciechowski, Pamięt
nik kmdr. Witolda Zajączkowskiego, „Przegląd Morski", 1996 nr 9, s. 62-76.
74 A. Jankowski, Organizacja i obsada Polskiej marynarki Wojennej (1918-1947), [w:] Kadry morskie Rze
czypospolitej, t. II, Polska marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawickie
go, Gdynia 1996, s. 213-214; A. Jankowski, J. K. Sawicki, Obsada stanowisk oficerskich w polskiej mary
narce Wojennej (28 XI1918-31 III 1947), [w:] Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. V, Polska Marynarka Wo
jenna. Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918-1947), pod red. 
J.K. Sawickiego, Gdynia 2011, s. 215-226.
75 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warsza
wa 1992, s. 59-63.
76 Mała Encyklopedia Wojskowa, T. 1, A-J, Warszawa 1967, s. 403-404.
77 M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985, s. 48-96.
78 J. Wróblewski, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie", Warszawa 1994.
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Autor wielu książek poświęconych Marynarce Wojennej, Mariusz Borowiak, 
przedstawił w swych pracach losy Flotylli Rzecznej i jej marynarzy po 17 wrześ
nia 1939 r. Zawarł w nich m.in. dane taktyczno-techniczne niektórych jednostek 
Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku, biogramy polskich marynarzy 
zamordowanych na kresach wschodnich79. Wcześniej pierwszą listę oficerów i pod
oficerów zamordowanych w Mokranach oraz poległych w działaniach bojowych 
Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 r. zestawił J. Pertek80, a za nim Z. Wojciechow
ski81. Warto zaznaczyć, że praktycznie do końca lat 80 ubiegłego wieku, dzięki 
komunistycznej cenzurze, sprawa mordu w Mokranach na marynarzach z Flo
tylli Pińskiej była tematem tabu. Ówczesne władze wymuszały na autorach nie 
używanie określenia „wojska sowieckie". Taki los spotkał m. in. wspomnianą już 
książkę J. Pertka „Marynarze generała Kleeberga", w której to z powodu ingeren
cji cenzury nie wspomniano mordzie w Mokranach.

Udziałowi Flotylli Pińskiej w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku poświę
cił też jeden rozdział Tadeusz Górski w swej pracy o roli marynarzy na tle całoś
ci zmagań polskiego żołnierza z wermachtem i armią czerwoną82. Ten sam autor 
w 1990 roku opublikował również krótki szkic dotyczący udziału Flotylli Pińskiej 
w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku83. Materiał ten oparty na przedwojennych 
ustaleniach J. Bartlewicza, K. Taubego nie wnosi jednak nic nowego do tematu.

Również w poczytnym magazynie „Morze, Statki i Okręty" Tymoteusz Paw
łowski przedstawił w popularnej formie ciekawy szkic dotyczący Flotylli 
Rzecznej84. Opisał przydatność bojową jednostek flotylli, plany i możliwości jej 
wykorzystania na trudnym i specyficznym obszarze Polesia. W artykule tym 
zamieszczono unikatowe zdjęcia jednostek Flotylli Rzecznej. W tym samym 
piśmie Andrzej Bartelski i Jan Bartelski opublikowali godny odnotowania krótki 
przyczynek dotyczący historii statku dowodzenia „Admirał Dickman"85. Autorzy 
ci polemizują z dotychczasowymi ustaleniami historiografii (Józef Wiesław Dys- 
kant), w której podawano, że „Admirał Dickman" to były rosyjski statek „Leon" 

79 Mariusz Borowiak ma na swym koncie szereg artykułów dotyczących Flotylli Rzecznej w czaso
pismach popularnych największą wartość mają jednak jego artykuł Flotylla Rzeczna Marynarki Wo
jennej w Pińsku po 17 września 1939 r., „Przegląd Morski", 1993 nr 3, s. 49-60 oraz jego książka 
Zapomniana flota Mokrany, Gdańsk 2006. W roku 2014 ukazało się drugie wydanie tej książki pod 
nieco zmienionym tytułem Zapomniana flota. Mokrany. Polska Marynarka Wojenna w wojnie z Rosją 
Sowiecką w 1939 r., Warszawa 2014.
“ J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989, s. 534-537.
81 Z. Wojciechowski, Zbrodnia w Mokranach, „Przegląd Morski", 1992 nr 2, s. 70-79.
82 T. Górski, Między Helem a Wołyniem. Marynarze we wrześniu 1939 roku na tle walk polskiego żołnie
rza z Wermachtem i Armią Czerwoną, Gdańsk 2009, s. 93-98.
82 Idem, Udział Flotylli Rzecznych i Pułku Morskiego w wojnie 19920 roku, [w:] Edukacja morska w sys
temie oświaty szkolnej, pod red. T. Górskiego, Gdańsk 1990, s. 5-23.
84 T. Pawłowski, Flotylla Pińska, „Morze, Statki i Okręty", 2008 nr 7-8, s. 43-47.
85 A. S. Bartelski, J. A. Bartelski, Okręty, które nie podniosły biało-czerwonej bandery (6). Dywizjonowy 
statek dowodzenia Admirał Dickman, „Morze Statki i Okręty", 2013 nr 9, s. 34-36.
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zdobyty podczas wojny polsko-bolszewickiej. Tymczasem według ich ustaleń 
„Admirał Dicman" to nie były „Leon", a „Usierdnyj" zdobyty 6 marca 1920 roku 
na Prypeci. Ostatnio Andrzej Musiał w obszernym dwuczęściowym artykule do
tyczącym monitorów typu Kraków dokonał szczegółowej analizy realizacji ich 
projektu i wprowadzenia do służby86. Historią monitorów rzecznych z lat 1918-1939 
zajmowali się też już wcześniej Ignacy Sienicki i Piotr Jędrysik87. Omawiali oni hi
storię ich wprowadzenia do służby, poszczególne modernizacje i doświadczenia 
eksploatacyjne. Przytaczając rozmaite opisy poszczególnych jednostek wchodzą
cych w skład Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej należy również wspomnieć 
o mającej co prawda popularny charakter pracy Andrzeja Zasiecznego poświęco
nej uzbrojeniu Wojska Polskiego podczas drugiej wojny światowej88. W leksyko
nie tym opisanych zostało 36 okrętów Polskiej Marynarki Wojennej i 24 jednos
tek Flotylli Rzecznej (okręty, kutry, statki uzbrojone), które trafiły do Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej. Autor podał ich krótką historię, podstawowe dane 
techniczne. Większość zawiera często ich jedyne unikalne zdjęcia oraz rysunki 
Marka Soroki. W leksykonie przedstawiono kuter parowy „Kiliński", holownik 
ratowniczy „Neptun", statek sztabowy-holownik „Hetman Żółkiewski", statek 
sztabowy ORP „Admirał Sierpinek", statek uzbrojony obrony przeciwlotniczej 
ORP „Generał Sikorski", statek uzbrojony obrony przeciwlotniczej ORP „Hetman 
Chodkiewicz", statek uzbrojony „Generał Szeptycki", statek uzbrojony „Admirał 
Dickman", trałowce rzeczne typu „T", kutry meldunkowe „KM 12", „KM 15", 
kutry uzbrojone „KU 21", „KU 24", lekkie kutry uzbrojone „KU 25", „KU 29", 
„KU 16", „KU 19" i „KU 6", ścigacz rzeczny „KU 30", kanonierki rzeczne typu 
„Z", monitory rzeczne typu „Kraków", „Warszawa" oraz szkolny okręt broni 
podwodnej ORP „Generał Sosnkowski".

Pamięć o Flotylli Pińskiej Marynarki Wojennej cały czas trwa w świadomoś
ci społecznej. Dowodem tego może być wydana w 2013 roku mająca charakter 
popularyzatorski praca Janiny Szestakowskiej dotyczącej Flotylli Rzecznej Mary
narki Wojennej w Pińsku89. Książka ta nie przynosi co prawda żadnych nowych 
informacji do tematu lecz stanowi dobry przykład zainteresowania tą tematyką 
przez historyka „amatora", w tym wypadku, z osobistych przesłanek. Innym przy
kładem może być opublikowane rok później popularne, bogato ilustrowane 
opracowanie Tadeusza Kondrackiego i Jana Tarczyńskiego dotyczące monitorów 
Flotylli Pińskiej90. Książka ta wydana została w ramach popularnej serii „Wielki 
Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939". W publikacji tej zamieszczono 38 fotogra

86 A. Musiał, Monitory typu Kraków, cz. 1, „Okręty. Wydanie Specjalne", 2014 nr 4, s. 24-40.
871. Sienicki, P. Jędrysik, Polskie monitory rzeczne 1919-1939, „Nautologia", 1994 nr 1, s. 27-39.
88 A. Zasieczny, Broń Wojska Polskiego 1939-1945, Warszawa 2014 , s. 88-108.
89 J. Szestakowska, Z dziejów Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku, Warszawa 2013.
“l' T. Kondracki, J. Tarczyński, Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, T. 34 Monitory Flotylli 
Pińskiej, Warszawa 2014.

35



Jan Tymiński

fii, niektóre po raz pierwszy publikowane ze zbiorów takich instytucji jak: Muze
um Marynarki Wojennej w Gdyni, Centralnego Archiwum Wojskowego w War
szawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Muzeum Wojska Pol
skiego w Warszawie, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Lon
dynie oraz osób prywatnych. Z tej samej serii pod numerem 45 wydany został 
tomik poświęcony ciężkiemu kutrowi „Nieuchwytny" oraz ścigaczowi rzecznemu 
„KU 30" autorstwa Mariusza Borowiaka91. Wydawnictwo to jak wyżej wymienio
ne zaopatrzone zostało w liczne wcześniej nie publikowane fotografie i plany do
tyczące obu jednostek. Podobnie jak dwa wcześniej wymienione tomiki z tej serii 
równie bogaty zbiór ilustracji prezentuje tom 48 autorstwa Mariusza Borowiaka 
dotyczący statków uzbrojonych, które wchodziły w skład Flotylli Pińskiej92. Ten 
sam autor zupełnie niedawno opublikował książkę poświęconą w całości historii 
monitorów rzecznych w Polskiej Marynarce Wojennej, które służyły m. in. we 
Flotylli Pińskiej93. Praca ta jest pierwszą próbą tak szerokiego opisania dziejów 
tych jednostek. Szeroko przedstawiono genezę powstania poszczególnych moni
torów, ich wyposażenie, służbę wraz z udziałem w wojnie obronnej we wrześniu 
1939 r. Autor opisał również niezrealizowane projekty monitorów rzecznych oraz 
opisał ich dalsze losy po zakończeniu działań wojennych gdy weszły w skład 
sowieckiej Flotylli Dnieprzańskiej.

Rekapitulując powyższy przegląd publikacji na temat Flotylli Rzecznej, moż
na pokusić się o pewne wnioski natury bardziej ogólnej. Głównie dzięki pracom 
J. W. Dyskanta oraz I. Bienieckiego, dzieje Flotylli Rzecznej zostały dość dobrze 
przebadane w oparciu o dokumenty z takich archiwów jak: Centralne Archiwum 
Wojskowe w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Ma
rynarki Wojennej, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszyscy kolej
ni badacze chcący zajmować się tą tematyką - choćby w wąskim zakresie nie będą 
mogli pominąć wyżej wspomnianych opracowań.

Powyższe artykuł nie wyczerpuje wszystkich publikacji na temat Flotylli 
Rzecznej, jakie ukazały się głównie po 1945 roku w Polsce. Pominięto wiele pub
likacji mających charakter popularyzatorski. Przedstawiono natomiast tylko te 
opracowania, które wniosły jak najwięcej nowych ustaleń i faktów odnośnie his
torii Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej z lat 1918-1939.

51 M. Borowiak, Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, T. 45, Ciężki kuter uzbrojony Nieuchwytny. 
Scigacz rzeczny Ku 30,Warszawa 2014.
42 Idem, Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, T. 48, Statki uzbrojone Flotylli Pińskiej, Warszawa 
2014.
43 Idem, Pancerniki na Morzu Pińskim 1920-1941, Oświęcim 2016.
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OFICEROWIE MARYNARKI WOJENNEJ 
II RZECZYPOSPOLITEJ I ICH KSIĄŻKI

Zanim, na podobieństwo przewodnika po literaturze marynistycznej1 albo raczej leksy
konu Lesława Bartelskiego1 2 * czy może jeszcze bardziej informatora biobibliograficznego 
Elżbiety Niechcaj-Nowickief, powstanie przewodnik biobibliograficzny o pisarzach z Ma
rynarki Wojennej za okres jej 100-lecia, zamierzamy optować za jego powstaniem i opu
blikowaniem z przekonaniem o potrzebie i przydatności, przedstawiając studium pow
stałe w trakcie pracy nad takim opracowaniem.

Wstępna ocena problematyki wykazuje, że wiedza o pisarzach, żołnierzach 
zawodowych i niezawodowych polskiej Marynarki Wojennej w czasie stulecia jej 
istnienia, jest niezadowalająca, nie wspominając o znajomości ich twórczości. 
Stosując niezbędne ograniczenia nad tworzeniem ich listy, wyłączając autorów 
książek kierowanych do nielicznej grup specjalistów, zamierzamy przypomnieć 
tych, którzy pisali dla większej liczby czytelników interesujących się historią 
morską, dziejami Marynarki Wojennej, problematyką działań wojennych na 
morzu, okrętami i ludźmi morza.

Było ich ponad 200. Niektórzy z nich są autorami jednej książki - wspomnień, 
ale wielu opublikowało większą liczbę prac o różnych charakterze, a jeszcze inni 
to literaci o znanych nazwiskach, tylko nie zawsze pamiętamy, że pełnili służbę 
w Marynarce Wojennej. Na początek wybrano 15 tych, którzy trafili do służby w la
tach 1918-1947, co znacznie ograniczyło nasze możliwości4. Niektórzy służbę 
rozpoczęli wcześniej, w siłach zbrojnych państw zaborczych, czasem kończyli ją 
w Polsce międzywojennej albo po wojnie, jeszcze inni kontynuowali ją po wojnie 
w kraju. Ich dobór jest częściowo celowy, a po części przypadkowy. Nie chodziło 
nam o najpopularniejszych, a raczej aby zaprezentowali różnorodność, którą chy
ba udało się przedstawić. Ich twórczość pozwala zwrócić uwagę na napisane 

1 Przewodnik po współczesnej literaturze marynistycznej. Wychowanie, Szczecin 1989.
' Lesław Marian Bartelski, Polscy pisarze współcześni 1939-1991. Leksykon, Gdańsk 2000.
Elżbieta Niechcaj-Nowicka, Pisarze Dolnego Śląska. Informator biobibliograficzny, Wrocław 1998.

4 O tym, że tylko dotykamy podejmowanej problematyki, może świadczyć fakt przygotowywania 
przez Referat Informacji Zewnętrznej Kierownictwa Marynarki Wojennej w schyłkowym okresie 
wojny wydania zbioru 43 małych form literackich - opowiadań, nowel, szkiców, reportaży itp. 
napisanych przez 19 autorów, wśród których było 10 oficerów. A tylko trzech z nich znalazło się 
wśród wybranych 15.
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przez nich książki, a biogramy ukazują ich wyszkolenie, doświadczenie i kompe
tencje, a zatem przydatność dla różnych oczekiwań czytelników. Nie ulega wąt
pliwości, że były to wyjątkowe osoby.

Są wśród nich admirałowie oraz starsi i młodsi oficerowie, byli oficerowie 
austro-węgierskich i rosyjskich sił zbrojnych, oficerowie polskiej Marynarki Wo
jennej, Marynarki Wojennej w konspiracji działającej w kraju podczas okupacji 
niemieckiej i Polskiej Marynarki Wojennej walczącej w latach II wojny światowej 
z baz brytyjskich, kombatanci I wojny światowej, wojny polsko-rosyjskiej lat 
1919-1920, obrony wybrzeża i walk w głębi kraju w 1939 roku, wojny morskiej 
1939-1945 oraz jeńcy niemieckich i radzieckich obozów, absolwenci Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej oraz Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej 
w kraju i w Wielkiej Brytanii.

Wśród książek tych autorów znajdujemy naukowe i popularnonaukowe 
opracowania syntetyczne i monograficzne, przyczynki i szkice historyczne oraz 
materiały źródłowe - wspomnienia i zbiory dokumentów a także powieści, opo
wiadania i nowele. Są wspomnienia ze służby w polskiej, austro-węgierskiej i ro
syjskiej marynarce wojennej, z wojny polsko-rosyjskiej, obrony wybrzeża i walk 
w głębi kraju, ze służby na okrętach w czasie wojny, z pobytu w obozach jeniec
kich na wschodzie i na zachodzie oraz wspomnienia z całego życia, także z oce
anicznych rejsów oraz reportaże z udziału w działaniach wojennych na morzu 
w czasie I i II wojny światowej. Są też opracowania syntetyczne o historii wojen 
morskich, wojnach na Morzu Bałtyckim, o I wojnie światowej na morzach, o pol
skich dążeniach morskich na przestrzeni dziejów, XX-leciu Marynarki Wojennej 
i historii polskich flotylli rzecznych oraz udziale okrętów Polskiej Marynarki Wo
jennej w II wojnie światowej. Znalazły się również monografie obrony wybrzeża, 
zespołów okrętów i okrętów różnych klas, w tym okrętów polskich, bitwy o At
lantyk oraz na temat żeglarstwa, a także szkice o jednostkach nadbrzeżnych Ma
rynarki Wojennej, eseje o Marynarce Wojennej, epizodach I i II wojny światowej 
na morzu oraz wpływie bitew morskich na przebieg dziejów, układach morskich 
i polityce morskiej. Jest też słownik biograficzny oficerów i są biografie ludzi 
morza oraz słownik okrętów i materiały źródłowe do historii polskiej Marynarki 
Wojennej. Znajdujemy również opowieść o obronie Półwyspu Helskiego w 1939 ro
ku, powieści o przygodach wojennych oraz przygodach na morzu i na lądzie. 
Pamiętać trzeba, że byli oni też współautorami innych książek oraz tłumaczami.

JÓZEF BARTOSIK
Józef Czesław Bartosik urodził się 20 lipca 1917 roku we wsi Topola Wielka, koło 
Ostrowa Wielkopolskiego, jako syn Barbary i Tomasza, naczelnika więzienia w Ka
liszu. Był absolwentem Państwowego Gimnazjum imienia Adama Asnyka w Ka
liszu i Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. W 1938 roku został 
promowany na stopień podporucznika marynarki. Po kursie aplikacyjnym został 
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oficerem wachtowym na żaglowym okręcie szkolnym „Iskra" i wziął udział w ostat
nim przed wojną rejsie tego okrętu. Od września do połowy października 1939 ro
ku przebywał w Casablance i Port-Lyautey. Następnie znalazł się w Oddziale 
Wydzielonym Marynarki Wojennej w Landerneau i - w końcu listopada - na okrę- 
cie-bazie „Gdynia", a potem - do lutego 1940 roku - w rezerwowej grupie ofice
rów. Od lutego do kwietnia na niszczycielu „Błyskawica" pełnił obowiązki II ofi
cera artylerii. 2 kwietnia został wyznaczony na oficera wachtowego niszczyciela 
„Garland". Podczas służby na nim od czerwca do października pełnił obowiązki 
I oficera artylerii, potem został II oficerem artylerii. W maju 1941 roku otrzymał 
awans na stopień porucznika marynarki. Od czerwca tego roku ponownie pełnił 
obowiązki I oficera artylerii, a później został przeniesiony do Londynu i od paź
dziernika był oficerem flagowym szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Wyz
naczony 22 maja 1943 roku na I oficera artylerii „Błyskawicy", a następnie awan
sowany w 1944 roku na stopień kapitana marynarki, do 19 września uczestniczył 
w osłonie operacji lądowania aliantów w Normandii. Później ponownie zajmo
wał stanowisko oficera flagowego szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, a od 
czerwca 1945 roku znajdował się w jego dyspozycji. W sierpniu został I oficerem 
artylerii na krążowniku „Conrad". Udział w wojnie zakończył w stopniu kapitana 
marynarki. Wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia 
i ukończył kurs dziennikarski w London School of Jurnalism.

Był jednym z trzech oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, którzy zostali 
przyjęci do Royal Navy. Służbę w marynarce wojennej Wielkiej Brytanii rozpo
czął 25 kwietnia 1948 roku. Ukończył odpowiednie kursy i w latach 1948-1949 
służył na okrętach liniowych „Anson" i „Vanguard", a w latach 1950-1951 - na fre
gacie „Loch Scavaig". W1952 roku, po kursie sztabowym, został awansowany na 
stopień komandora porucznika. W latach 1953-1954 pełnił służbę w Oddziale 
Operacyjnym Admiralicji. Od 1955 do 1956 roku dowodził niszczycielem „Comus" 
na Dalekim Wschodzie. Po kolejnym kursie sztabowym, w 1957 roku otrzymał 
awans na stopień komandora i - w latach 1957-1959 - był zastępcą dyrektora Od
działu Operacyjnego Admiralicji. W następnych latach dowodził: fregatą „Scarbo- 
rough" i 5. Dywizjonem Fregat (1960-1961), bazą lotniczą Royal Navy HMS „Sea- 
hawk" w Culdrose (1962-1963) i niszczycielem rakietowym „London" (1964-1965). 
W kwietniu 1966 roku objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Operacji Morskich 
i 7 lipca awansował do stopnia kontradmirała. W 1968 roku został przeniesiony 
do rezerwy.

Po zakończeniu służby pracował w firmie Sperry Rand Ltd., produkującej 
urządzenia nawigacyjne, a w latach 1969-1981, jako dyrektor koordynujący Aus
tralia Europę Container Service and Australia New Zealand Europę Container 
Service - przedsiębiorstwa armatorskiego eksploatującego kontenerowce na trasie 
Europa-Australia-Nowa Zelandia. W 1981 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 
14 stycznia 2008 roku. Został odznaczony Orderem Yirtuti Militari V klasy, Krzy
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żem Walecznych i Medalem Morskim z trzema okuciami oraz odznaczeniami 
brytyjskimi: Orderem Łaźni, Distinguished Service Order, 1939-1945 Star, Africa 
Star, Atlantic Star, France and Germany Star i War Medal.

Jest autorem książki „Wierny okręt", wydanej w Londynie w 1946 roku i War
szawie w 1948 roku, zawierającej jego wspomnienia ze służby na okrętach w la
tach II wojny światowej.
JERZY BRONIEWICZ
Jerzy Brunon Broniewicz urodził się 6 października 1914 roku. Po maturze 
w Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym imienia księcia Adama Czartoryskie
go w Puławach wstąpił do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej i w 1936 roku 
został promowany na stopień podporucznika marynarki. Po kursie aplikacyjnym 
został oficerem wachtowym na kanonierce „Generał Haller". W latach 1937-1938 
był dowódcą plutonu rekruckiego w Kadrze Flotylli Rzecznej, a w 1938 roku - 
oficerem wachtowym oraz pełniącym obowiązki oficera nawigacyjnego na nisz
czycielu „Błyskawica". W latach 1938-1939 ukończył Kurs Oficerów Artylerii 
Przeciwlotniczej i Kurs Oficerów Artylerii Morskiej. Po mobilizacji przeniesiono 
go do Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej Rejonu Umocnionego Hel na stanowisko 
dowódcy baterii „duńskiej", a 6 września został dowódcą 44 baterii. Od 2 paź
dziernika 1939 roku do 1 kwietnia 1945 roku przebywał w niewoli niemieckiej, 
jako jeniec oflagów: XB Nienburg, XA Itzehoe, 92 Sandbostel, najdłużej w XC Lu
beka i VIB Dóssel. Kilka razy próbował ucieczki z niewoli.

13 czerwca 1945 roku przybył do Wielkiej Brytanii na krążowniku „Conrad". 
Najpierw został słuchaczem Informacyjnego Kursu Oficerskiego przy Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej. Potem do 28 września 1946 roku był II ofice
rem artylerii niszczyciela „Krakowiak". W 1946 roku otrzymał awans do stopnia 
porucznika marynarki. Po rozwiązaniu Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii 
do czerwca 1947 roku przebywał w Polskim Korpusie Przysposobienia i Roz
mieszczenia.

W 1947 roku został aresztowany po nielegalnym przekroczeniu granicy pol
skiej. Skazany na 10 lat, więziony był w latach 1947-1952. Później w latach 1956-1962 
ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. 
Po przeniesieniu się do Puław pracował tam do emerytury, na którą przeszedł 
w 1984 roku. Zmarł 23 października 1993 roku w Puławach.

Jest autorem wspomnień z okresu II wojny światowej zatytułowanych „Nie 
każda kula celna" (Warszawa 1988), obejmujących lata 1939-1945. Ich pierwsza 
część zajmuje się okresem od początku 1939 roku do kapitulacji obrońców Pół
wyspu Helskiego. Część druga, obejmująca okres niewoli i pobytu w oflagach, 
jest obszerniejsza. Opisano w niej transport jeńców do Gdańska, następnie do 
Gdyni i pobyt w oflagu XB w Nienburgu, pierwszą ucieczkę z niewoli w czasie 
transportu do oflagu w Spittal, ucieczki innych oficerów, przewiezienie do oflagu 
XA Itzehoe, podjęcie próby następnej ucieczki, transport do oflagu 92 w Sandbos- 
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tel i kolejną próbę ucieczki podczas transportu z Sandbostel do Lubeki. Interesu
jący jest opis pobytu w oflagu XC Lubeka, zwłaszcza struktura ruchu oporu 
w obozie i jego działalność. Ponadto przedstawił pobyt w oflagu VIB Dóssel, dzia
łalność starszyzny oflagowej oraz zbombardowanie obozu przez aliantów we 
wrześniu 1944 roku i ewakuację oflagu w kwietniu 1945 roku.
ANDRZEJ BROWARSKI
Andrzej Włodzimierz Prus-Browarski urodził się Tl marca 1920 roku w Modlinie. 
W 1938 roku ukończył Gimnazjum imienia księcia Józefa Poniatowskiego w Ło
wiczu. 1 lipca 1939 roku został przyjęty do Szkoły Podchorążych Marynarki Wo
jennej w Bydgoszczy. Wybuch II wojny światowej zastał go jako kandydata pod
chorążego po kursie rekruckim, a szkoła została przetransportowana do Horo- 
dyszcza i rozwiązana. Po złożeniu przysięgi wojskowej oraz promocji na pod
chorążego marynarki wstąpił do batalionu morskiego i jako zastępca dowódcy 
plutonu ciężkich karabinów maszynowych brał udział w walkach z dywersanta- 
mi ukraińskimi oraz oddziałami Armii Czerwonej i armii niemieckiej. Po zakoń
czeniu działań Samodzielnej Grupy Operacyjnej generała brygady Franciszka 
Kleeberga dostał się do niewoli. Już 6 października zbiegł z transportu, 24 paź
dziernika przekroczył granicę polsko-rumuńską i przedostał się do Pireusu, skąd 
na s/s „Pułaskim" przybył do Francji. Następnie został odkomenderowany do 
Polskiej Marynarki Wojennej i od grudnia 1939 roku przebywał na okręcie-bazie 
„Gdynia" Później ukończył Szkolę Podchorążych Marynarki Wojennej w Bick- 
leigh i w sierpniu 1943 roku został promowany do stopnia podporucznika mary
narki. Od września był słuchaczem Kursu Oficerów Sygnałowych, potem - od 
października do grudnia - pełnił służbę na niszczycielu „Burza", od stycznia do 
maja roku następnego był oficerem wachtowym niszczyciela „Błyskawica", a od 
października 1944 do czerwca 1945 roku - oficerem wachtowym na ścigaczu 
„S-7". W lipcu 1945 roku odbył kurs dowodzenia kompanią w Okehampton, a od 
sierpnia do grudnia uczestniczył w kursie oficerów broni torpedowej. Od stycz
nia do czerwca roku następnego odbył staż na brytyjskich okrętach - niszczy
cielu „Tartar" i lotniskowcu „Unicom". W marcu 1946 roku został awansowany 
do stopnia porucznika marynarki. Kolejny stopień - kapitana marynarki otrzy
mał dekretem prezydenta, dużo później, po przełomie politycznym w kraju. Za 
służbę na morzu podczas wojny został odznaczony dwukrotnie Medalem 
Morskim. Potem od lipca 1946 roku do czerwca 1947 roku był dowódcą kom
panii marynarzy w Okehampton. W listopadzie 1946 roku został przyjęty do 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, a w lipcu 1947 roku - 
zdemobilizowany.

Po wojnie studiował, uzyskał dyplom inżyniera i wyemigrował do Kanady. 
Od lipca 1952 do 1961 roku był asystentem inżyniera elektryka w Canadian Na
tional Railway, później pracował w firmach prywatnych w Montrealu i w St. Eus
tach, w stanie Quebec, a w latach 1963-1965 - na półwyspie Labrador.
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Jest autorem tekstów publikowanych w piśmie Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej „Nasze Sygnały". Jako dodatek do numeru 173 z 1993 roku ukazała się 
jego monografia niszczyciela „Orkan". Napisał i wydał swoje wspomnienia zaty
tułowane „Marynarskie drogi" (Warszawa 1996). Obszerna tematyka tej książki 
obejmuje wydarzenia z życia autora: dzieciństwo i młodość, udział w wojnie 
1939 roku, kontynuowanie walki na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej na Za
chodzie, koniec II wojny światowej i rozwiązanie Polskiej Marynarki Wojennej, 
studia i emigrację do Kanady oraz pracę zawodową i przygody żeglarskie.
RAFAŁ CZECZOTT
Rafał Czeczott urodził się 1 marca 1891 roku w miejscowości Borowa na Mohy- 
lowszczyźnie. Był synem Rafała i Gabrieli z domu Radziwiłowicz. W 1903 roku 
zaciągnął się w charakterze chłopca okrętowego na fiński żaglowiec „Turku" 
i odbył na nim podróż dookoła świata. Ukończył Morski Korpus w Petersburgu 
w 1912 roku i na krążowniku „Rossija" odbył rejs do Ameryki Środkowej. Pod
czas I wojny światowej służył w rosyjskiej marynarce wojennej na Bałtyku na 
pancerniku „Połtawa". Zwolniony 6 czerwca 1916 roku z armii rosyjskiej zamie
rzał wstąpić do polskich sił zbrojnych. Będąc w Finlandii w 1917 roku został 
członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Aresztowany przez władze bolsze
wickie, kilka lat był więziony.

W 1923 roku powrócił do Polski i w roku następnym został przyjęty do Ma
rynarki Wojennej, najpierw w stopniu kapitana marynarki rezerwy. Później pra
cował w Samodzielnym Referacie Planów Kierownictwa Marynarki Wojennej. 
W 1925 roku pełnił służbę w Referacie Planów i Ewidencji Marynarek Obcych 
Kierownictwa Marynarki Wojennej. Był słuchaczem Ecole de Guerre Navale 
w Paryżu w łatach 1925-1927, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W 1927 ro
ku, na stanowisku szefa Oddziału Operacyjnego Kierownictwa Marynarki Wo
jennej, opracowywał plan obrony Wybrzeża. W 1929 roku otrzymał awans do 
stopnia komandora podporucznika. Od lutego do kwietnia 1930 roku był wykła
dowcą na kursie aplikacyjnym dla kapitanów i komandorów podporuczników. 
W roku 1931, jako szef Oddziału Planów i Ewidencji Sztabu Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej, został członkiem komisji opracowania regulaminu flotylli 
rzecznych. Od kwietnia 1931 roku do kwietnia 1935 roku był członkiem redakcji 
„Przeglądu Morskiego". W 1933 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

W latach 1933-1934 był współorganizatorem Funduszu Obrony Morskiej 
Ligi Morskiej i Kolonialnej i został sekretarzem jego zarządu. Od 1935 do 1939 ro
ku był pracownikiem Referatu Zagranicznego Oddziału II Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego. Był również wykładowcą historii wojen morskich w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu w latach 1938-1939. Podczas oku
pacji był oficerem Armii Krajowej w organizacji „Alfa" - Marynarce Wojennej 
w konspiracji, w listopadzie 1942 roku otrzymał awans do stopnia komandora 
porucznika, a w 1943 roku został szefem sztabu „Alfy". W1944 roku uczestniczył 
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w powstaniu warszawskim. Po upadku powstania został wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Neuengamme. Zmarł tam 21 stycznia 1945 roku (a według 
innej wersji, miał być zastrzelony w żoliborskim kościele, podczas powstania). 
Był odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi i w 1944 roku - złotym Krzyżem Za
sługi z Mieczami.

Jest autorem artykułów opublikowanych w „Bellonie", „Przeglądzie Artyle
ryjskim", „Przeglądzie Morskim" i „Przeglądzie Wojskowym", „Podchorążaku" 
i „Polsce Zbrojnej" oraz książek: „Admirał Makarów" (Warszawa 1932), „Admi
rał Nelson" (Warszawa 1929), „Bohaterowie Adriatyku" (Warszawa 1929), „Dog- 
ger Bank" (Warszawa 1929), „Kitchener" (Warszawa 1932), „Ucieczka 'Goeben' 
i 'Breslau'" (Warszawa 1931), „Walka tytanów" (Warszawa 1932), „Wojna mors
ka na Bałtyku 1914-1918" (Warszawa 1935), „Co nam zapewnia Marynarka Wo
jenna" (Warszawa 1934), „Obrona wybrzeża" (Warszawa 1931, 1934), „Łodzie 
podwodne i ich taktyczne użycie" (Warszawa 1929), „Taktyka stosowania jednos
tek nadmorskich" (Warszawa 1933), „Układ morski angielsko-niemiecki i jego 
wpływ na międzynarodową politykę morską" (Warszawa 1936), a także współ
autorem prac: „Informator morski i kolonialny", pod redakcją Czesława Zagór
skiego (Warszawa 1935), „Katechizm morski" (Warszawa 1936) i „Kronika o pol- 
skiem morzu. Dzieje walk, zwycięstw i pracy", pod redakcją Czesława Pechego 
(Warszawa 1930).
JULIAN CZERWIŃSKI
Julian Marian Kazimierz Czerwiński urodził się 16 czerwca 1914 roku, jako syn 
urzędnika Zygmunta Juliana i Marii z Grocholskich. W latach 1933-1934 był słu
chaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Następnie ukończył Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej i w 1937 roku 
został promowany w stopniu podporucznika marynarki. W latach 1937-1938 
odbył kurs aplikacyjny i pływanie na transportowcu „Wilia". W 1938 roku 
w Kadrze Floty był dowódcą plutonu rekruckiego, potem oficerem wachtowym 
niszczyciela „Wicher", a od listopada 1938 roku do lutego 1939 roku - dowódcą 
plutonu w Kadrze Flotylli Rzecznej. W lutym 1939 roku przeniesiony do Floty, 
od marca do sierpnia był słuchaczem Kursu Oficerów Nawigacyjnych, a następ
nie - od 24 sierpnia do 3 września 1939 roku - oficerem nawigacyjnym na nisz
czycielu „Wicher". Po zbombardowaniu „Wichra" przez lotnictwo niemieckie od 
6 września do 2 października 1939 roku brał udział w walkach lądowych w obro
nie Półwyspu Helskiego jako dowódca odcinka. Przed kapitulacją Rejonu Umoc
nionego Hel uczestniczył w nieudanej ucieczce przed niewolą na kutrze rybac
kim. Wzięty do niemieckiej niewoli, od 2 października 1939 roku do 30 stycznia 
1945 roku, przebywał w oflagach: XVIIIA Lienz i II C Woldenberg, skąd dwu
krotnie uciekał.

Od marca 1945 roku uczestniczył w działalności grup operacyjnych Minis
terstwa Aprowizacji i Przemysłu, zajmując się rewindykacją mienia zagrabione
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go przez Niemców, od sierpnia 1945 roku pracował w Centralnym Zarządzie 
Przemysłu Metalowego w Warszawie i - od 10 października 1945 roku do 31 paź
dziernika 1951 roku - służył w Marynarce Wojennej. Zweryfikowany w stopniu 
porucznika marynarki, do marca 1946 roku pełnił służbę w Sztabie Głównym 
Marynarki Wojennej będąc instruktorem wychowania fizycznego. Od kwietnia 
1946 roku do marca 1947 roku we Flotylli Trawlerów był dowódcą trałowca 
„Czapla", a następnie jednocześnie dowódcą 111 Dywizjonu Trawlerów. W lipcu 
1946 roku awansowany do stopnia kapitana marynarki, od 28 marca do 14 czer
wca 1947 roku dowodził Dywizjonem Ścigaczy. Od lipca 1947 roku do czerwca 
1948 roku był adiutantem morskim ministra obrony narodowej, a od czerwca do 
lipca 1948 roku - dowódcą żaglowego okrętu szkolnego „Iskra". 10 sierpnia zos
tał awansowany do stopnia komandora podporucznika. Od lipca 1948 roku do 
listopada 1949 roku zajmował stanowisko starszego adiutanta ministra obrony 
narodowej. Następnie od marca do grudnia 1949 roku był ponownie dowódcą 
„Iskry", a od stycznia do lipca 1950 roku - zastępcą dowódcy niszczyciela „Błys
kawica". Od czerwca 1950 do stycznia 1951 roku zajmował stanowisko zastępcy 
komendanta Portu Wojennego Gdynia do spraw przystani. Następnie, od lutego 
do października 1951 roku - w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej - był sze
fem Wydziału Pokładowego i zastępcą dyrektora nauk. 31 października 1951 
roku został przeniesiony do rezerwy.

Później, od kwietnia do czerwca 1951 roku, pracował w Ekspozyturze Że
glugi na Wiśle w Gdańsku na stanowisku kierownika sekcji. W czerwcu 1952 ro
ku został wysiedlony administracyjnie z Gdyni i wybrzeża. Od czerwca do sierp
nia 1952 roku był kierownikiem Działu Wyszkolenia i Organizacji Oddziału 
Wrocławskiego Ligi Morskiej. Od sierpnia 1952 roku do stycznia 1954 roku był 
kierownikiem ośrodka Ligi Morskiej, a następnie Ligi Przyjaciół Żołnierza w Pili- 
chowicach. Od lutego do sierpnia 1954 roku był kierownikiem działu w Zarzą
dzie Okręgu Dróg Wodnych we Wrocławiu, od września do listopada - inspekto
rem technicznym w Centralnym Zarządzie Dróg Wodnych Śródlądowych we 
Wrocławiu, od grudnia 1954 roku do marca 1957 roku - inspektorem technicz
nym, a następnie kierownikiem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Rejestru 
Statków.

Po rehabilitacji, od marca 1957 roku do września 1970 roku ponownie służył 
w Marynarce Wojennej. Do stycznia 1961 roku był dowódcą „Iskry", zaś 8 lipca 
1957 roku został awansowany do stopnia komandora porucznika. Od kwietnia 
1961 do marca 1962 roku był kierownikiem Działu Wodnego w Zarządzie Głów
nym Ligi Przyjaciół Żołnierza w Warszawie, od marca 1962 roku do lutego 1965 
roku - inspektorem nawigacji w Sztabie Głównym Marynarki Wojennej. Od mar
ca 1965 roku do września 1970 roku zajmował stanowiska zastępcy kierownika 
Studium Wojskowego Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, Państwowej 
Szkoły Morskiej i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. 7 października 1968 roku
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otrzymał awans do stopnia komandora. 23 września 1970 roku został przenie
siony na emeryturę.

Po przejściu na emeryturę, w latach 1970-1974 pływał na statkach Polskich 
Linii Oceanicznych jako kierownik praktyk studentów Wyższej Szkoły Morskiej. 
Był również kapitanem jachtowym i działaczem żeglarskim, członkiem kolegium 
redakcyjnego rocznika Polskiego Związku Żeglarskiego „Świat Żagli". Został od
znaczony Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy, złotym Krzyżem Zasługi i Krzy
żem Walecznych. Zmarł 15 grudnia 1991 roku w Gdańsku Oliwie.

Był publicystą współpracującym ze „Światem Żagli", „Nautologią", 
„Naszymi Sygnałami", „Morzem", „Przeglądem Morskim", „Polish Maritime 
News", „Sterem", „Banderą", „Panoramą Północy", „Światowidem" i innymi. 
Jest autorem książek z cyklu „Miniatury Morskie" i tłumaczem na język polski 
książek o tematyce żeglarskiej z języka francuskiego. Napisał i wydał: „Alec 
Rosę" (Gdańsk 1970), „Dżonką przez dziesięć mórz" (Gdańsk 1963, 1983), 
„Epicki rejs Chichestera" (Gdynia 1968), „Francis Chicheste" (Gdynia 1968), 
„Kutrem dookoła świata" (Gdynia 1961), „Nieugięci żeglarze" (Gdynia 1965), 
„Nieustraszony Howard Blackburn" (Gdynia 1967), „Oceaniczni wioślarze" 
(Gdynia 1967), „Osiem lat na oceanach" (Gdynia 1964), „Puchar Ameryki" 
1851-1977 (Gdańsk 1977), „Samotnie przez 'Roaring Forties"' (Gdynia 1960), 
„Wyprawa 'Tahiti-Nui'" (Gdynia 1960). Jest współautorem prac: Julian Czerwiń
ski, Tadeusz Olchowy, Zbigniew Waroński, „Marynarka Wojenna zbrojne ramię 
Polski na morzu" (Gdynia 1961); Julian Czerwiński, Stanisław Mariusz Piaskow
ski, „Okręt szkolny SPMW ORP 'Iskra'" (Albany 1986); „Kadry morskie Rzeczy
pospolitej", pod redakcją Jana Kazimierza Sawickiego, t. 2, „Polska Marynarka 
Wojenna", cz. 1, Korpus oficerów 1918-1947 (Gdynia 1996), w której został za
mieszczony jego słownik biograficzny oficerów II Rzeczypospolitej. Przetłuma
czył książki: Alain Colas, „Dookoła świata po zwycięstwo" (Gdańsk 1975); Alain 
Gerbault, „W pogoni za słońcem" (Gdańsk 1972); Bernard Moitessier, „Długa 
droga. Samotnie między niebem i morzem" (Gdańsk 1975; Bernard Moitessier, 
„Pod żaglami wokół przylądka Horn. Non stop 14216 mil morskich" (Gdańsk 
1971); Erie Tabarly, „Samotne zwycięstwo" (Gdynia 1967, Gdańsk 1986).
WITOLD HUBERT
Witold Jan Hubert urodził się 24 czerwca 1889 roku w Warszawie. Ukończył 
Wydział Budowy Okrętów Politechniki Petersburskiej oraz Szkołę Junkrów Floty. 
W 1913 roku został mianowany do stopnia miczmana. Podczas I wojny świato
wej do 1918 roku służył w stopniu lejtnanta w rosyjskiej marynarce wojennej.

Następnie przyjechał do Warszawy, był współzałożycielem Stowarzyszenia 
„Bandera Polska". Zgłosił się do Marynarki Wojennej, jako jeden z trzech pier
wszych oficerów. Od listopada 1918 roku pracował w Sekcji Marynarki Minis
terstwa Spraw Wojskowych w stopniu porucznika marynarki - był szefem Wy
działu Personalnego do czasu przekształcenia Sekcji Marynarki w Departament
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dla Spraw Morskich. W 1920 roku wszedł w skład komisji do spraw weryfikacji 
stopni oficerskich. Zweryfikowany został w stopniu kapitana marynarki inżynie
ra. Od stycznia 1922 roku służył w Kierownictwie Marynarki Wojennej jako refe
rent mobilizacyjny, od 1923 roku - II referent w Wydziale Organizacyjno-Mobili
zacyjnym Kierownictwa Marynarki Wojennej. W 1928 roku przeniesiony został 
w stan spoczynku.

Później, w latach 1928-1931, pracował w Departamencie Morskim Ministers
twa Przemysłu i Handlu, w latach 1932-1939 był dyrektorem fabryki oraz współ
pracował z Biurem Historycznym Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany, a następnie ewakuowany z Kie
rownictwem Marynarki Wojennej na Wołyń, skąd przedostał się do Lwowa. Zos
tał aresztowany przy przekraczaniu granicy i skazany na pięć lat więzienia. Zmarł 
w 1942 roku w więzieniu w ZSRR.

Napisał i wydał książki: „Historia wojen morskich" (Warszawa 1935), „Wpływ 
bitew morskich na przebieg dziejów" (Warszawa 1937), „Wojny bałtyckie" (War
szawa 1938) i „Polskie dążenia morskie" (Warszawa 1939).
JERZY KŁOSSOWSKI
Jerzy Kłossowski urodził się 19 kwietnia 1893 roku w Kielcach. W 1912 roku 
ukończył Szkołę Handlową Artura Jeżewskiego w Warszawie i następnie wstąpił 
do Morskiego Korpusu Kadetów w Petersburgu. Wkrótce zrezygnował i podjął 
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Petersburskiej. Po porzuceniu 
i tej uczelni został przyjęty do nowo powstałej w Petersburgu wojskowej szkoły 
morskiej - Samodzielnych Gardemarińskich Klas. Po jej ukończeniu na początku 
1916 roku został gardemarinem okrętowym oraz otrzymał stopień miczmana. 
Następnie służył we Flocie Bałtyckiej na kanonierce, był komendantem transpor
towców Flotylli Transportowej Specjalnego Przeznaczenia oraz młodszym ofi
cerem flagowym na szkolnym pancerniku. Na początku 1917 roku wstąpił do 
Szkoły Lotnictwa Morskiego w Baku, której nie ukończył skutkiem wypadku, 
któremu uległ podczas awarii wodnosamolotu. Potem został oficerem flagowym 
i jednocześnie dowódcą kutra flotylli na jeziorze Wan w Armenii. Jesienią 1917 ro
ku uzyskał zwolnienie z armii rosyjskiej i do końca następnego roku pełnił 
służbę jako adiutant w kilku jednostkach artyleryjskich wojsk Azerbejdżanu.

W listopadzie 1919 roku powrócił do Polski, został przyjęty do Marynarki 
Wojennej i wyznaczony na dowódcę Oddziału Zapasowego w Porcie Wojennym 
Modlin. W kwietniu 1920 roku przeniesiono go na stanowisko oficera flagowego 
do Dowództwa Wybrzeża Morskiego w Pucku. W październiku 1920 roku, 
w stopniu kapitana marynarki, został I oficerem flagowym Dowództwa Wybrze
ża Morskiego. W październiku 1921 roku został skierowany do Francji gdzie ukoń
czył w listopadzie 1922 roku roczny Cours Superieur d'Hydrographie. Następ
nie, od grudnia 1922 roku do lipca 1925 roku, zajmował stanowisko szefa Biura 
Hydrograficznego Kierownictwa Marynarki Wojennej; jednocześnie od lutego 
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1924 roku do maja 1925 roku był dowódcą okrętu hydrograficznego „Pomo
rzanin". Potem, od lipca do września 1925 roku, przejściowo był kierownikiem 
Wydziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu Kierownictwa Marynarki Wo
jennej, po czym ponownie wyjechał na studia do Francji. Od września 1925 roku 
do kwietnia 1927 roku ukończył Ecole de Guerre Navale i uzyskał tytuł oficera 
dyplomowego. Po powrocie objął dowództwo kanonierki „Generał Haller". Na
stępnie, od lipca 1928 roku, został dyrektorem nauk w Szkole Podchorążych Ma
rynarki Wojennej w Toruniu. Wówczas, wraz z komendantem szkoły komando
rem porucznikiem Stefanem Frankowskim, utworzył czasopismo Marynarki Wo
jennej „Przegląd Morski" i dodatkowo był zastępcą naczelnego redaktora mie
sięcznika do 1933 roku. 1 stycznia 1930 roku awansował do stopnia komandora 
podporucznika. Od maja do października 1933 roku był dowódcą torpedowca 
„Kujawiak", a następnie od października do stycznia następnego roku - dowód
cą ORP „Bałtyk". Skutkiem niekorzystnego układu stosunków w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej 31 lipca 1934 roku został przeniesiony do rezerwy.

Podjął pracę na stanowisku naczelnika Biura Personalnego Dyrekcji 
Okręgowej Polskich Kolei Państwowych w Toruniu i włączył się do działalności 
społecznej. Był wiceprezesem Pomorskiego Okręgu oraz członkiem Rady Głów
nej Ligi Morskiej i Kolonialnej, a także prezesem Okręgu Pomorskiego Kolejowe
go Przysposobienia Wojskowego. Od 1939 roku do stycznia 1945 roku mieszkał 
we wsi Prądzew w województwie łódzkim, gdzie pracował jako buchalter. Od 
stycznia do kwietnia 1945 roku działał w Radzie Narodowej w Łęczycy.

W kwietniu tego roku zgłosił się do Wojska Polskiego. Przyjęty został 
w stopniu komandora dyplomowanego i powołany na stanowisko szefa Oddzia
łu Marynarki Wojennej w Ministerstwie Obrony Narodowej, jednocześnie - po
mocnika szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej z siedzibą w Warszawie. 
Od lipca przewodniczył Misji Morskiej w Szwecji powołanej do rewindykacji 
polskich jednostek pływających internowanych tam na czas wojny. W grudniu 
tego roku został attache morskim przy ambasadzie w Londynie, gdzie miał zająć 
się sprowadzeniem do Polski okrętów i personelu Polskiej Marynarki Wojennej 
z Wielkiej Brytanii. W styczniu 1947 roku na własną prośbę został odwołany do 
kraju i podjął służbę jako kierownik Wydziału Wywiadowczego w Sztabie Głów
nym Marynarki Wojennej, a następnie pracował w Sztabie Generalnym Wojska 
Polskiego. W marcu 1949 roku został skierowany przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej do Harbina w Mandżurii w celu zorganizowania repatriacji Polaków. 
Po powrocie, w styczniu 1950 roku został przeniesiony do rezerwy.

Pracował jeszcze w przedsiębiorstwach budownictwa oraz w inspekcji han
dlowej do 1963 roku. Również w Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym jakiś 
czas był oceanografem, a następnie redaktorem „Biuletynu Informacji Naukowo- 
Technicznej". Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 12 sierpnia 1978 roku w Warszawie.
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W jego dorobku znajdują się artykuły o tematyce operacyjno-taktycznej i his- 
toryczno-wojskowej, które publikował w „Wojskowym Przeglądzie Historycz
nym", „Przeglądzie Morskim", „Polsce Zbrojnej", „Nautologii" i „Kurierze Po
rannym". Napisał i wydał „Wspomnienia z Marynarki Wojennej" (Warszawa 
1970,1977).
WIEŃCZYSŁAW KON
Wieńczysław Wacław Kon urodził się 6 października 1912 roku w Petersburgu. 
Był absolwentem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, w sierpniu 1934 ro
ku został promowany w stopniu podporucznika marynarki. Po kursie aplikacyj
nym rozpoczął służbę w Kadrze Floty na stanowisku dowódcy plutonu, a na
stępnie był oficerem wachtowym niszczyciela „Burza". W latach 1935-1936 słu
żył w Kadrze Flotylli Rzecznej jako dowódca plutonu. W latach 1936-1937 zaj
mował stanowisko oficera wachtowego żaglowego okrętu szkolnego „Iskra" 
oraz ukończył Kurs Oficerów Sygnałowych. Następnie w Centrum Wyszkolenia 
Specjalistów Floty na hulku „Bałtyk" w latach 1937-1938 był instruktorem sygna
listów. W marcu 1938 roku został awansowany do stopnia porucznika marynar
ki. Od maja 1938 roku do maja 1939 roku był oficerem flagowym szefa Kierow
nictwa Marynarki Wojennej. Później od maja 1939 roku do maja 1941 roku zajmo
wał stanowisko oficera sygnałowego niszczyciela „Błyskawica". W 1940 i 1941 ro
ku był słuchaczem dwóch kursów zwalczania okrętów podwodnych. W latach 
1941-1943 służył w Komendzie Morskiej Północ jako oficer flagowy dowódcy 
I Dywizjonu Kontrtorpedowców, później został referentem łączności radiowej 
dywizjonu, podporządkowanym szefowi Administracji Kierownictwa Marynar
ki Wojennej oraz referentem łączności radiowej Komendy Morskiej Północ. 
W maju 1942 roku został awansowany do stopnia kapitana marynarki. Był nie
formalnym oficerem sygnałowym floty, szkolił radiotelegrafistów, sygnalistów, 
hydroakustyków, radarzystów i oficerów sygnałowych oraz kontrolnych asdicu. 
Od października 1943 roku był wykładowcą łączności radiowej i sygnalizacji 
w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej. W latach 1943-1945 zajmował sta
nowisko zastępcy dowódcy niszczyciela „Piorun". Od maja 1945 roku pracował 
w Oslo w kwaterze głównej wojsk alianckich jako oficer łącznikowy do spraw 
przesiedleńców polskich. Od czerwca do października 1945 roku służył w Ko
mendzie Morskiej Południe, wykładał na Kursie Oficerów Sygnałowych, a nas
tępnie pełnił służbę w Biurze Studiów Kierownictwa Marynarki Wojennej. 
W marcu 1946 otrzymał awans do stopnia komandora podporucznika. W latach 
1946-1947 pracował w Wydziale Marynarki Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia w Londynie.

13 listopada 1947 roku powrócił prywatnie do kraju. W latach 1948-1952 
służył w Marynarce Wojennej, najpierw w Szczecińskim Obszarze Nadmorskim, 
a następnie, w latach 1948-1952, w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej na 
stanowisku kierownika Katedry Łączności. 8 sierpnia 1952 roku w stopniu ko
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mandora podporucznika został zwolniony do rezerwy. Później pracował - w la
tach 1952-1953 - w Katedrze Urządzeń Nawigacyjnych Politechniki Gdańskiej, 
a w latach 1953-1957 - w Instytucie Morskim. W marcu 1956 roku uzyskał dy
plom inżyniera łączności Politechniki Gdańskiej. W latach 1957-1958 pracował 
w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni na stanowisku starsze
go oficera i kierownika praktyk na statku „Jan Turlejski". W latach 1959-1960 
pływał w Indonezji jako kapitan statku. W listopadzie 1959 roku otrzymał dy
plom kapitana żeglugi wielkiej. W latach 1960-1961 pracował jako starszy oficer 
na statkach odprowadzanych do Brazylii i Indonezji, a w latach 1961-1969 
w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni był kierownikiem Wydziału Studiów 
Zaocznych, a następnie kierownikiem Ośrodka Szkolenia Radarowego. W latach 
1969-1977 był dyrektorem Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich w Wyższej 
Szkole Morskiej w Gdyni. Mianowany docentem w grudniu 1977 roku przeszedł 
na emeryturę. Zmarł 15 lipca 1983 roku w Gdyni. Był odznaczony Orderem Od
rodzenia Polski V klasy, Krzyżem Walecznych i trzykrotnie Medalem Morskim 
oraz brytyjskim Orderem Imperium Brytyjskiego.

Wchodził w skład kolegium redakcyjnego „Techniki i Gospodarki Morskiej", 
publikował też w „Przeglądzie Morskim", „Wojskowym Przeglądzie Historycz
nym" i „Morzu". W Wojskowym Instytucie Historycznym złożył relację „Wy
szkolenie w Polskiej Marynarki Wojennej". Jest autorem książek fachowych: 
„O morskiej radiolokacji" (Warszawa 1953), „Radar w żegludze morskiej" (War
szawa 1955), „Sondy okrętowe" (Warszawa 1955), „Wykorzystanie radaru do za
pobiegania zderzeniom" (Gdańsk 1983) oraz współautorem takich książek, jak: 
„Praktyka radarowa na małych statkach" (Gdańsk 1983), „Podstawowe wiado
mości z nawigacji" (Gdańsk 1984), a także redaktorem: „Urządzenia nawigacyj
ne" (Gdańsk 1967). Przetłumaczył z języka angielskiego na polski książki: Geo- 
frey Jules Marcus, „Dziewicza podróż" (Gdańsk 1974), Peter Padfield, „Zmora 
zderzeń" (Gdańsk 1969), Dougal Robertson, „Nie ulec oceanowi" (Gdańsk 1975) 
i Donald Macintyre, „Pogromca U-bootów" (Gdańsk 1977). Napisał i wydał 
wspomnienia: „Atlantyckie patrole" (Warszawa 1958), „Bitwa o Atlantyk" (Gdy
nia 1967), „'Cyrk' niszczycieli", (Gdańsk 1969), „Desant w St. Nazaire" (Gdynia 
1967), „Na 'Błyskawicy' pod Narvikiem i Dunkierką" (Gdańsk 1970), „Pod 
indonezyjską banderą" (Gdynia 1965), „Przy angielskim nabrzeżu", (Gdańsk 
1974) oraz „Na 'Błyskawicy' pod Narvikiem", w: „Zwycięskie rejsy", wybór 
Jerzy Mazurczyk, Gdańsk 1981, s. 30-41 (dwa fragmenty rozdziału VI - „W Nor
wegii", w: „Atlantyckie patrole", Warszawa 1958) i „W fiordzie Afot", w: An
drzej Perepeczko, „Wojna za kręgiem polarnym", Gdańsk 1973, s. 46-62 (według 
„Na 'Błyskawicy' pod Narvikiem i Dunkierką", Gdańsk 1970).
BOGUMIŁ NOWOTNY
Bogumił Franciszek Nowotny, urodzony 3 lutego 1872 roku w Wieliczce, był sy
nem Bogumiła, radcy wyższego sądu krajowego i radcy dworu oraz Zofii ze 
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Straniawskich. Uczęszczał do szkoły realnej w Wieliczce, Krakowie i w Nowym 
Targu, gdzie zdał maturę. W 1890 roku zdał egzamin wstępny do Akademii Ma
rynarki w Fiume. Przyjęty 1 października 1890 roku do austro-węgierskiej mary
narki wojennej, otrzymał przeszkolenie na korwecie „Novara", i na przełomie lat 
1891-1892 odbył praktykę na fregacie „Erzherzog Friedrich". W marcu 1892 roku 
zdał egzamin na kadeta morskiego II klasy i w latach 1992-1995 służył na frega
cie „Saida". Po złożeniu w 1894 roku egzaminu oficerskiego w Akademii Mary
narki awansował na kadeta morskiego I klasy i po stażu na okręcie liniowym 
„Landau" i korwecie „Bravo" otrzymał 1 listopada 1895 roku awans na stopień 
Seefahnrich5. Potem na okręcie szkolnym „Alpha" przechodził przeszkolenie w za
kresie uzbrojenia torpedowego oraz odbywał staże na okrętach torpedowych i li
niowych. Awansowany na stopień Linienschiffsleutnant6 w 1900 roku,służył w Bu
dapeszcie na monitorach flotylli dunajskiej. W 1902 roku przeniesiono go na sta
nowisko szefa broni torpedowej krążownika pancernego „Kaiser Karl VI", wyru
szającego w rejs do Chin i Japonii. W czerwcu 1903 roku na dwa lata został ko
mendantem ochrony konsulatu austro-węgierskiego w Pekinie. Po powrocie 
kontynuował służbę jako oficer szkoleniowy Akademii Marynarki. Służył także 
na kilku okrętach. Następnie został doradcą do spraw morskich i adiutantem 
gubernatora Dalmacji. Latem 1908 roku odbył trzymiesięczną podróż po Rosji. 
Następnie został dowódcą torpedowca „Bussard" i jednocześnie grupy torpe
dowców w Trieście. Potem ukończył kurs artylerii i od 1910 roku służył jako ofi
cer artylerii na krążowniku pancernym „Kaiserin und Kónigin Maria Theresia". 
W 1912 roku awansował na stopień Korvettenkan7 i objął stanowisko zastępcy 
dowódcy szkolnego okrętu torpedowego „Alpha", po czym służył na pancerniku 
obrony wybrzeża „Wien", okręcie liniowym „Tegetthoff" i krążowniku „Kaiser 
Franz Josef I". W 1913 roku otrzymał stanowisko dowódcy kanonierki torpe
dowej „Trabant", które zajmował do wybuchu I wojny światowej. 24 lipca 1914 ro
ku został wyznaczony na dowódcę kontrtorpedowca „Scharfschutze". Służył na 
nim przez dwa lata i 9 miesięcy i brał udział w działaniach wojennych. Sukcesy 
bojowe przyniosły mu 1 maja 1917 roku awans na stopień Fregattenkapitan8, a pro
wadzony wtedy dziennik posłużył mu do wydania pierwszej książki. Od maja 
1917 roku Bogumił Nowotny zajmował stanowisko dowódcy Torpedo-Depot- 
schiffes „IV". Potem kilka miesięcy był komendantem twierdzy na wyspie Lus- 
sinpiccolo, a od lutego do końca kwietnia 1918 roku - dowódcą pancernika „Erz
herzog Karl" i równocześnie dowódcą Eskadry Pancerników.

Na życzenie premiera rządu Rady Regencyjnej Jana Steczkowskiego i za po
parciem arcyksięcia Karola Stefana, 16 listopada 1917 roku Bogumił Nowotny 

5 Dosłownie „chorąży morski" - stopień odpowiadający naszemu podporucznikowi marynarki.
6 Dosłownie „porucznik okrętu liniowego" - stopień odpowiadający naszemu kapitanowi marynarki.
7 Dosłownie „kapitan korwety" - stopień odpowiadający naszemu komandorowi podporucznikowi.
8 Dosłownie „kapitan fregaty" - stopień odpowiadający naszemu komandorowi porucznikowi.
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złożył podanie o przeniesienie do służby w polskiej Marynarce Wojennej, wzglę
dnie na stanowisko radcy Rady Regencyjnej. W kwietniu następnego roku rząd 
polski wystąpił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przydzielenie go do 
służby przy rządzie polskim w celu zorganizowania żeglugi rzecznej, po czym 
został zwolniony ze służby w marynarce wojennej Austro-Węgier. W końcu 
kwietnia przydzielony do niemieckiego generalnego gubernatorstwa w Warsza
wie, następnie w czerwcu 1918 roku objął stanowisko szefa Sekcji Żeglugi Minis
terstwa Przemysłu i Handlu, które zajmował do 30 października. Na początku 
października został współzałożycielem Stowarzyszenia Pracowników na Polu 
Żeglugi „Bandera Polska", ale 5 października 1918 roku rząd poinformował wie
deńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że zajmowanie przez Nowotnego 
dotychczasowego stanowiska stało się bezcelowe, dlatego 9 października wypo
wiedział pracę w Sekcji Żeglugi i 29 października złożył prośbę o ponowne przy
jęcie do cesarsko-królewskiej marynarki wojennej. Ponieważ I wojna światowa 
zbliżała się do końca, a cesarstwo austro-węgierskie chwiało się w posadach, 
Rada Regencyjna próbowała przejąć rządy w państwie. 12 października 1918 ro
ku wezwała żołnierzy, aby stawili się do Wojska Polskiego. Pod koniec paździer
nika Nowotny otrzymał od szefa Sztabu Wojsk Polskich rozkaz udania się do 
Poli w celu zbadania możliwości przejęcia okrętów austro-węgierskich oraz ze
brania i przywiezienia do Polski marynarzy polskiego pochodzenia. Podróż zakoń
czył w Wiedniu, gdzie dowiedział się o przejęciu austro-węgierskiej floty przez 
Jugosławię. Z Wiednia ogłosił radiowy apel do Polaków w armii austriackiej o po
wrót do Polski. Ponadto poinformował władze w Wiedniu, że pozostaje w Pols
ce. 3 listopada powrócił do Warszawy, a 10 listopada dostał rozkaz przejęcia żeg
lugi wiślanej od Niemców i przejął w Warszawie magazyny i tabor żeglugi wiśla
nej oraz przystanie. W listopadzie zorganizował grupę około 250 marynarzy 
przybyłych do Warszawy i obsadził nimi część przejętych statków. Po przekaza
niu żeglugi wiślanej szefowi Sekcji Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji, 
przedłożył szefowi Sztabu Generalnego projekt utworzenia Marynarki Wojennej.

Dekret powołujący Sekcję Marynarki w Ministerstwie Spraw Wojskowych 
podpisał naczelnik państwa Józef Piłsudski 28 listopada 1918 roku. Bogumił No
wotny został mianowany pułkownikiem marynarki i szefem sekcji. Formalnie 
dopiero 1 stycznia 1919 roku Bogumił Nowotny został przez władze austriackie 
przeniesiony na emeryturę w stopniu Linienschiffskapitana9, i od 28 lutego 1919 ro
ku znalazł się w służbie państwa polskiego. Potrzeba ujęcia przybyłych maryna
rzy w ramy organizacyjne, zapewnienia im wyżywienia, umundurowania i za
kwaterowania, a także konieczność ich zdyscyplinowania były zasadniczymi 
przyczynami przygotowania dekretu o utworzeniu marynarki polskiej. Dzięki 
temu na początku grudnia 1918 roku uzyskał koszary w Modlinie, gdzie skiero
wał około 300 marynarzy, z których utworzono Oddział Zapasowy Marynarzy. 
Mimo trudności zajmował się organizacją morskiego rodzaju sił zbrojnych.
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W grudniu 1918 roku powstała Flotylla Wiślana. Jednocześnie zorganizował sie
dzibę Sekcji Marynarki w Warszawie. Struktura organizacyjna sekcji zatwier
dzona została 5 marca 1919 roku, natomiast już 11 marca Nowotny podał się do 
dymisji. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji były przykrości związane ze spra
wowaniem kierownictwa nad marynarką i przewidywane zmiany personalne 
oraz organizacyjne w Ministerstwie Spraw Wojskowych, oraz fakt, że w końcu 
lutego 1919 roku, wskutek skargi kilku podwładnych, Bogumił Nowotny został 
zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Dochodzenie sądowe uwolniło 
go od zarzutów. Jednak jego wniosek uwzględniono i 1 lipca 1920 roku został na 
własną prośbę zwolniony z czynnej służby. Po weryfikacji, 4 marca 1922 roku 
został przeniesiony z dniem 1 lipca 1920 roku w stan spoczynku w stopniu puł
kownika.

Odnaleziono pismo, jakie wystosował w 1918 roku do Departamentu Mary
narki Ministerstwa Wojny w Wiedniu. Zawierało treści mogące świadczyć o braku 
patriotyzmu. Stało się powodem wszczęcia sprawy przed Sądem Honorowym. 
Sąd w 1925 roku stwierdził, że Nowotny nie miał przekonań przeciwnych państ
wu polskiemu, nie uchybił godności stanu oficerskiego i od zarzutu niehonoro- 
wego postępku został zwolniony. Od 1925 roku Nowotny starał się o zweryfiko
wanie do stopnia kontradmirała. Sprawa doszła do Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego, który w 1927 roku wydał wyrok niepomyślny. Uznał, że je
dyną drogą, jaka mu pozostała będzie zwrócenie się do prezydenta oraz do min
istra spraw wojskowych. Oba listy zostały załatwione odmownie. W wyniku sta
rań uzyskał, że został zweryfikowany w stopniu komandora. Po odejściu z Ma
rynarki Wojennej przedstawił ministrowi skarbu projekt założenia towarzystwa 
armatorskiego, co zrealizowano przy pomocy Banku Małopolskiego i prywat
nych akcjonariuszy. Nowotny został dyrektorem Towarzystwa Żeglugowego 
„Sarmacja" S. A. Początkowo urzędował w Kopenhadze, a od roku 1922 w Gdań
sku, porcie macierzystym statków „Sarmacji", których liczba - po przystąpieniu 
do spółki norweskiego towarzystwa Det Bergenske Baltic Corporation - wzrosła 
do czterech. Prawdopodobnie w tym czasie Nowotny, który od roku 1924 miesz
kał w Warszawie, odbył studia w wiedeńskiej Hochschule fur Welthandel, ukoń
czone w roku 1925. W następnym roku „Sarmacja" jednak przestała istnieć po 
utraceniu statków, głównie w następstwie wypadków losowych. Atakowany 
przez prasę wycofał się z życia publicznego, pozostając jedynie członkiem Rady 
Głównej Ligi Morskiej i Rzecznej. W 1933 roku wyjechał ze względów zdrowot
nych i osiadł w chorwackim miasteczku Abbazia. Na początku 1945 roku został 
ostrzeżony, że zostanie aresztowany. Udało mu się zbiec do Włoch, gdzie osiadł 
w Castel Gandolfo. Powojenne władze polskie próbowały skłonić Bogumiła No
wotnego do powrotu do kraju, ale odmówił, ze względu na podeszły wiek. Zmarł 
w Castel Gandolfo 17 września 1960 roku. Został odznaczony Orderem Żelaznej 
Korony III klasy z Mieczami za akcję w Kanale Orsini i za bitwę w cieśninie Ot- 
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ranto - Orderem Leopolda III klasy, a ponadto: odznaczeniem Militar-Jubilaums- 
kreuz, Krzyżem Waleczności, brązowym Wojskowym Medalem Zasługi oraz 
Krzyżem Żelaznym II klasy i rosyjskim Orderem św. Stanisława II klasy.

W latach II wojny światowej napisał wspomnienia wydane dopiero w 2006 ro
ku: Bogumił Nowotny, „Wspomnienia" (Gdańsk 2006). Książka ta zawiera także 
wydaną wcześniej pracę „Dreiunddreissig Monate Kriegsfahrten mit S.M.S. 
'Scharfschutze'" (Wien-Leipzig 1918), przetłumaczoną na język polski.
BOHDAN PAWŁOWICZ
Bohdan Pawłowicz urodził się 2 lutego 1899 roku w Warszawie, jako syn inży
niera ceramika Kazimierza i Heleny z Jełowickich. Po maturze, w wieku 18 lat, 
wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Był żołnierzem legionów, następnie 
w latach 1918-1920 służył w Wojsku Polskim. Jako oficer 18. dywizjonu artylerii 
ciężkiej został ranny podczas wojny polsko-rosyjskiej. W 1923 roku, będąc dele
gatem Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, uczestniczył w podróży 
„Lwowa" do Brazylii, gdzie pozostał przez rok, prowadząc harcerski kurs in
struktorski w Kurytybie. W 1925 roku został przeniesiony do rezerwy w stopniu 
podporucznika artylerii. W latach 1925-1927 studiował w Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie i literaturę na Uniwersytecie Warszawskim. Był działaczem 
Ligi Morskiej i Rzecznej, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Polskiego Towarzystwa 
Emigracyjnego, Instytutu Naukowego Emigracyjnego i Kolonialnego oraz 
współzałożycielem Związku Pionierów Kolonialnych. W latach 1929-1934 jako 
inspektor okrętowy odbył podróże do Argentyny, Brazylii, Meksyku i Kanady. 
W roku 1931 był redaktorem pisma „Wychodźca". W 1932 roku otrzymał awans 
do stopnia porucznika artylerii rezerwy. W latach 1935-1939 zajmował stanowis
ka dyrektora rozgłośni Polskiego Radia - kolejno lwowskiej, łódzkiej i pomor
skiej. W roku 1939 był jednym z pasażerów pierwszego rejsu m/s „Chrobry" do 
Ameryki Południowej i 1 września znalazł się w Pernambuco. Stamtąd powrócił 
do francuskiej Afryki Północnej i przebywał na ORP „Iskra" w Casablance przed 
wy okrętowaniem załogi i podchorążych. 1 listopada 1939 roku został szefem Re
feratu Radiowego w polskim Ministerstwie Spraw Wojskowych we Francji. Po 
kapitulacji Francji służył w Wojsku Polskim w Szkocji.

10 stycznia 1941 roku został przydzielony do Marynarki Wojennej w stopniu 
porucznika marynarki rezerwy i w latach 1941-1942 pracował jako kierownik Re
feratu Prasowego Kierownictwa Marynarki Wojennej. W maju 1942 roku, jako 
korespondent wojenny, wziął udział w działaniach niszczyciela „Garland" w es
korcie konwoju „PQ-16" do Murmańska i w bitwie, jaką okręt stoczył 27 maja z sa
molotami Luftwaffe. 15 listopada 1942 roku został skierowany do dyspozycji sze
fa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Od 5 sierpnia 1943 roku do końca woj
ny był morskim pomocnikiem attache wojskowego poselstwa w Rio de Janeiro, 
w latach 1945-1947 - redaktorem biuletynu „Fakty". 1 lutego 1947 roku został zde
mobilizowany w stopniu kapitana marynarki rezerwy.
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Po wojnie pozostał na emigracji w Brazylii i był działaczem brazylijskiej Po
lonii. Do 1952 roku mieszkał w Brazylii, a później w Argentynie, jako przedsta
wiciel firmy importującej węgiel i koks z Belgii. Od roku 1953 mieszkał w USA 
w Silver Spring, w stanie Maryland i pracował w rozgłośniach radiowych. Od 
1956 roku zamieszkał w Buffalo, gdzie był wykładowcą historii w Canisius Col
lege. Zmarł w drodze z Nowego Jorku do Silver Spring 28 maja 1967 roku. Był 
odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Medalem Nie
podległości i brytyjskim War Medal.

W okresie międzywojennym cieszył się popularnością jako autor powieści 
podróżniczo-przygodowych i marynistycznych adresowanych do młodzieży. 
Jego twórczość obejmuje powieści, opowiadania i nowele, felietony i utwory 
publicystyczne oraz słuchowiska radiowe. Debiutował w 1921 roku w tygodniku 
„Żołnierz Polski". Drukował między innymi w „Bellonie", „Czarno na Białym", 
„Czasie", „Dzienniku dla Wszystkich", „Dzienniku Ludowym", „Gazecie Pols
kiej", „Głosie Ludu", „Ilustrowanym Kurierze Codziennym", „Kronice", „Kurie
rze Literacko-Naukowym", „Morzu", „Ludzie", „Narodzie w walce", „Nowym 
Świecie", „Płomyku", „Polsce Walczącej", „Polsce Zbrojnej", „Siewie", „Świecie", 
„Tygodniku Ilustrowanym", „Wychodźcy" i „Żołnierzu Polskim". Jest autorem 
wspomnień drukowanych przez „Kronikę" i fragmentów pamiętnika - w „Lu
dzie". Napisał i wydał między innymi: „Szary człowiek. Tydzień dusz, tydzień 
ludzi, tydzień szarego człowieka" (Warszawa 1923); „Pod polską banderą. Wra
żenia z podróży na żaglowcu przez Atlantyk" (Kurytyba 1924); „Franek na sze
rokim świecie. Przygody na morzu i lądzie. Pierwsza podróż okrętu szkolnego 
'Lwów'", (Warszawa 1928, 1935, 1938, 1939, Monachium 1946, Gdańsk 1984); 
„Morze" (Warszawa 1929); „Córka latarnika. Opowieści egzotyczne" (Warszawa 
1930); „Pionierzy. Powieść o pracy polskiej w Brazylii" (Warszawa 1930); wyda
nie II pod tytułem - t. 1, „Wojciech Mierzwa w Paranie" (Lwów 1938); - t. 2, 
„Wyspa Św. Katarzyny" (Lwów 1938); „Chłopiec z piniorowych lasów" (Lwów 
1934), „Załoga. Ostatnia podróż parowca 'Barbara'" (Warszawa 1935); „Kolorowe 
serce" (Warszawa 1936); „W słońcu dalekiego południa. Szkice z podróży" 
(Warszawa 1937); „Przez ocean do Polski walczącej" (Paryż 1940); „ORP Garland 
in Convoy to Russia. The record of a Polish destroyer on her journey from Great 
Britain to Murmańsk and Archangel in the spring of 1942" (Mitcham 1943); 
„Kartki z pamiętnika konwoju do Rosji (O.R.P. Garland)" (Londyn 1943); „Krew 
na oceanie. Kartki z pamiętnika w konwoju do Rosji (Nowy Jork 1955)"; „Krew 
na oceanie" (Warszawa 1991).
ARTUR REYMAN
Artur Lotar Reyman urodził się w 1900 roku w Seletynie koło Seretu, na Buko
winie. Był synem Ryszarda i Wandy z Sas-Nowosielskich. Jego ojciec był urzędni
kiem sądowym, wcześniej porucznikiem piechoty armii austro-węgierskiej, a nas
tępnie w Polsce - pracownikiem administracyjnym majątku Murcki, koło Pszczyny.
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Artur Reyman, po zakończeniu nauki w szkole ludowej we Lwowie, w 1912 roku 
wstąpił do wojskowej szkoły realnej w Ems, którą ukończył w 1916 roku. W la
tach 1916-1918 studiował w austro-węgierskiej Akademii Marynarki w Fiume.

Z rozpadających się Austro-Węgier, wraz z grupą oficerów i marynarzy, 
10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy i zgłosił się w stopniu podchorąże
go marynarki do Wojska Polskiego. W styczniu roku następnego, w stopniu pod
porucznika marynarki, skierowany został do Portu Wojennego Modlin, gdzie do 
lutego był komendantem stacji kolejowej. Następnie służył jako dowódca 3 plu
tonu 1 kompanii batalionu morskiego biorąc udział w zajmowaniu Torunia 
i Chełmna. 10 lutego 1920 roku w Pucku wziął udział w zaślubinach Polski z mo
rzem. Później, do marca, był komendantem placówki granicznej w Kolibkach. 
Następnie skierowany został do Flotylli Pińskiej, gdzie dowodził motorówką 
„MB-3". Od maja, w Łojowskim Oddziale Bojowym, uczestniczył w walkach na 
górnym Dnieprze, a w czerwcu, po zatopieniu jednostek, z personelem oddziału 
wycofał się do Mozyrza, a następnie, ewakuowany został do Pińska. W sierpniu 
1920 roku, jako dowódca motorówki nr 3, uczestniczył w walkach Flotylli Wiśla
nej pod Włocławkiem, Płockiem i Wyszogrodem. Później zajmował stanowiska 
dowódcy II dywizjonu oraz adiutanta dowódcy flotylli. W 1922 roku został zwe
ryfikowany do stopnia porucznika marynarki. Od kwietnia 1923 do 1924 roku 
był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Topografów w Warszawie. Później w latach 
1924-1927 był kierownikiem Depo Hydrograficznego w Pucku. Awansował do 
stopnia kapitana marynarki w 1925 roku. W marcu 1927 roku objął dowództwo 
okrętu hydrograficznego „Pomorzanin", a od kwietnia tego roku do lipca roku 
następnego pełnił obowiązki szefa Biura Hydrograficznego. Pod jego kierunkiem 
powstała locja polskiego wybrzeża, wykonano szereg prac pomiarowych na Za
toce Gdańskiej i opracowano mapy morskie. W 1931 roku objął stanowisko do
wódcy oddziału pomiarowego. Od 1933 roku do września 1939 roku był szefem 
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Okresowo pełnił również obo
wiązki kierownika Wydziału Ogólnego Kierownictwa Marynarki Wojennej, jed
nocześnie był przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Biurze Hydrogra
ficznym w Monako. W 1935 roku został awansowany do stopnia komandora 
podporucznika. We wrześniu 1939 roku, wraz z Kierownictwem Marynarki Wo
jennej, został ewakuowany na Wołyń, dotarł do miejscowości Deraźne, z której 
przedostał się do Lwowa.

Aresztowany został w marcu 1940 roku podczas próby wydostania się ze 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, i po pobycie w więzieniach w Sta
nisławowie i Chersoniu oraz w obozie w Starobielsku, w styczniu 1941 roku zos
tał skazany na pięć lat poprawczego obozu pracy i wywieziony w głąb ZSRR, do 
obozu w Talicy, gdzie pracował przy wyrębie lasu a następnie w brygadzie ogro
dowej. We wrześniu 1941 roku został zwolniony na mocy amnestii po zawarciu 
układu Sikorski-Majski i wyjechał do południowego Kazachstanu, a w styczniu 
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roku następnego w Buzułuku został przyjęty do Armii Polskiej w Związku Ra
dzieckim i skierowany do Stacji Zbornej Lotników i Marynarzy w Kołtubance. 
Później został komendantem ewakuacyjnej Stacji Zbornej Bazy Ewakuacyjnej 
w Krasnowodzku, pod dowództwem pułkownika Zygmunta Berlinga, a następ
nie jego zastępcą do spraw garnizonowych.

Skutkiem ewakuacji, we wrześniu 1943 roku przybył do Iraku, gdzie oczeki
wał na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Następnie odbył podróż poprzez Indie i Mo
zambik, Durban i Kapsztad oraz Rio de Janeiro i Nowy Jork, do Gourock, koło 
Glasgow. Przybył do Wielkiej Brytanii w maju 1943 roku i następnie służył w Kie
rownictwie Marynarki Wojennej, jako kierownik Referatu Planowania. W 1944 ro
ku otrzymał awans na stopień komandora porucznika. Od października 1945 ro
ku do demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zajmował stanowisko 
kierownika Wydziału Planowania Ogólnego i Demobilizacji Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej. W kwietniu 1947 roku wstąpił do Polskiego Korpusu Przyspo
sobienia i Rozmieszczenia i do połowy sierpnia 1948 roku pracował w sztabie 
Oddziału Marynarki. Po wojnie zamieszkał na farmie w Walii, a następnie w Lon
dynie, gdzie pracował jako księgowy w firmie spedycyjnej. W 1970 roku prze
szedł na emeryturę. Zmarł 8 lipca 1983 roku. Był odznaczony Orderem Yirtuti 
Militari V klasy oraz srebrnym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami.

Jest autorem pierwszej polskiej mapy morskiej, wydanej w 1927 roku w skali 
1:75000 pod nazwą „Bałtyk. Zatoka Gdańska, część zachodnia z Zatoką Pucką". 
Przejawiał zainteresowania naukowe: współpracował z Komisją Terminologicz
ną Polskiej Akademii Umiejętności, był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Prze
glądu Morskiego" i publikował na łamach „Wiadomości Służby Geograficznej". 
Opublikował kilkanaście artykułów i prac dotyczących rozwoju nawigacji, map 
morskich, prac hydrograficznych, z których niektóre wydano w postaci broszur 
(„Dawne mapy morskie wybrzeża polskiego", Warszawa 1937; „Granice oceanów 
i mórz", Warszawa 1938; „O wykorzystaniu morskich materiałów kartograficz
nych", Warszawa 1938; „Wybrzeże polskie na dawnych duńskich mapach mors
kich", Warszawa 1938. W Londynie ponadto wydał słownik: „Okręty i statki. 
Słowniczek opisowy", Londyn 1946 (dodatek do „Polski na Morzach", 1946 nr 3-4). 
W Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie po
zostawił relacje: „Pierwsze lata mojej służby w Marynarce Wojennej (1918-1922)" 
oraz „Przebieg życia i służby w okresie od 5IX 1939 do 25 V 1943", a pod koniec 
życia rozpoczął pisanie wspomnień, których nie zdążył ukończyć. Materiały te 
wykorzystano w pracy Artur Reyman, „Na sowieckim etapie ... Pamiętnik (1939- 
1943)", Gdańsk 2011/ 
ERYK SOPOĆKO
Eryk Kazimierz Sopoćko urodził się 4 marca 1919 roku w Kijowie w rodzinie Ja
nusza, zawodowego oficera piechoty Wojska Polskiego, i Zofii z Brodzkich. 
Ukończył Korpus Kadetów nr 2 w Rawiczu, zdając w 1938 roku egzamin dojrza
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łości. Tego roku rozpoczął naukę w Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej 
w Bydgoszczy. W ramach praktyki morskiej, latem roku następnego opuścił 
Gdynię na transportowcu „Wilia". W Casablance został przeniesiony na żaglowy 
okręt szkolny „Iskra", który kontynuował rejs na Wyspy Kanaryjskie. Wobec wy
buchu wojny okręt powrócił do Casablanki, gdzie podchorążych wyokrętowano 
i przetransportowano do Landerneau, gdzie powstał Oddział Wydzielony Mary
narki Wojennej, wkrótce przewieziony do Plymouth. Od 23 listopada 1939 roku 
kontynuował naukę w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej, odtworzonej 
na okręcie-bazie „Gdynia". Od grudnia odbywał staże, najpierw na niszczycielu 
„Grom", następnie na okręcie podwodnym „Orzeł". Wtedy, 8 kwietnia 1940 roku 
podczas patrolu u wybrzeży norweskich, „Orzeł" zatopił niemiecki transporto
wiec „Rio de Janeiro". Napisane latem 1941 roku wspomnienia z tej akcji, zostały 
w roku następnym wyróżnione II nagrodą w konkursie na pamiętnik wojenny, 
ogłoszonym przez „Wiadomości Polskie". Fragment jego wspomnień ukazał się 
w kwietniu 1942 roku na łamach tego czasopisma. Na początku marca 1941 roku 
podchorążych starszego kursu skierowano do odbycia praktyki na duże okręty 
brytyjskie. Sopoćko odbywał staż na pancerniku „Rodney", który 27 maja wziął 
udział w bitwie morskiej zakończonej zniszczeniem niemieckiego pancernika 
„Bismarck". Swoje wrażenia opisał na łamach polskiej prasy ukazującej się w Wiel
kiej Brytanii i w książce wydanej w Londynie w języku angielskim pod tytułem 
„Gentelman, the 'Bismarck' has been sunk". Napisana jesienią 1941 roku, była 
jedną z dwóch pierwszych książek, jakie na ten temat ukazały się w Wielkiej Bry
tanii w 1942 roku. Składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana „Na kon
wojowej trasie", stanowi wspomnienie autora z „Rodneya". Część druga, pod 
tytułem „Bismarck", opisuje operację floty brytyjskiej przeciwko niemieckiemu 
pancernikowi, przy czym, oprócz własnych przeżyć, jest jeszcze opis pościgu i wal
ki z „Bismarckiem" napisany według relacji podchorążego marynarki Adama Pi
larza, zaokrętowanego na krążowniku „Suffolk". Po ukazaniu się tych książek 
Eryk Sopoćko zyskał renomę czołowego pisarza marynisty na obczyźnie. W tym 
czasie zaczął również publikować artykuły i szkice wspomnieniowe utrwalające 
epizody ze służby w Marynarce Wojennej, a także opowiadania dotyczące wyda
rzeń II wojny światowej na morzu. Kolejne staże odbywał na lekkim krążowniku 
„Birmingham" i dużym uzbrojonym transportowcu „Cathay". Po ukończeniu 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, we wrześniu 1941 roku mianowany 
został podporucznikiem marynarki i znalazł się w dyspozycji kierownika uzu
pełnień floty. W lutym 1942 roku został skierowany na staż, który do 14 maja 
odbywał się na brytyjskim eskortowcu „Fishguard". Od końca maja do sierpnia 
1942 roku uczestniczył w Kursie Oficerów Broni Podwodnej, a potem został skie
rowany na ponadetatowego oficera okrętu podwodnego „Sokół". Oczekując na 
następny przydział okrętowy, od grudnia 1942 roku był dowódcą plutonu w Obo
zie Szkolnym Marynarki Wojennej oraz czasowo - oficerem oświatowym w szta
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bie Komendy Morskiej Południe. 29 lipca 1943 roku przybył na niszczyciel 
„Orkan", aby objąć stanowisko oficera broni podwodnej. Po zaokrętowaniu na 
„Orkanie" napisał kilka opowiadań poświęconych temu okresowi swojej służby. 
Ostatnie powstawały latem 1943 roku. Poległ 8 października 1943 roku pełniąc 
służbę oficera wachtowego na pomoście bojowym niszczyciela „Orkan", który 
zatonął po storpedowaniu przez niemiecki okręt podwodny, w czasie osłaniania 
konwoju na północnym Atlantyku. 30 maja 1944 roku został pośmiertnie awan
sowany do stopnia porucznika marynarki i odznaczony Medalem Morskim.

Szybko stał się pisarzem i publicystą o liczącym się dorobku. Zadebiutował 
na początku 1942 roku książką ,,'OrzeTs' patrol". Druga i ostatnia książka - 
„Gentelman, the 'Bismarck' has been sunk'" - była oceniana jako najlepsza, do 
pewnego czasu, opowieść o pościgu floty brytyjskiej za niemieckim pancerni
kiem. Pracował nad przygotowaniem trzeciej książki, która miała zawierać opo
wiadania o działalności Polskiej Marynarki Wojennej. Znajdowała się w fazie tłu
maczenia, kiedy poległ. Jej fragmenty drukowane były w „Polsce na Morzach". 
Publikował w wychodzącej w Wielkiej Brytanii polskiej prasie artykuły i szkice 
o epizodach służby w Marynarce Wojennej, a także opowiadania dotyczące II woj
ny światowej na morzu. U schyłku okupacji Towarzystwo Wydawnicze „Załoga" 
w Warszawie przygotowywało druk jego książki zatytułowanej „'Orzeł' patrolu
je", lecz prawdopodobnie wybuch Powstania Warszawskiego przerwał te prace. 
Drukowany był w tygodnikach „Wiadomości Polskie" i „Polska Walcząca - 
Żołnierz Polski na Obczyźnie", dwumiesięczniku „Polska na Morzach" oraz 
w „Dzienniku Żołnierza". W kraju jego utwory przedrukowały: „Gazeta Mor
ska", tygodnik „Żołnierz Polski" i miesięcznik „Morze". Jest autorem książek: 
,,'Orzel's' patrol. The story of the polish submarine" (London 1942); „Gentelman, 
the 'Bismarck' was been sunk" (London 1942); „Patrole 'Orła'" (Gdańsk 2010); 
„W pościgu za 'Bismarckiem'" (Gdańsk 2011).
WŁODZIMIERZ STEYER
Włodzimierz Brunon Steyer urodził się 15 lipca 1892 roku w Montrealu. Od 1899 ro
ku uczył się w szkole powszechnej w Czelabińsku, a potem kontynuował naukę 
w gimnazjum w Permie. W 1908 roku odbył na żaglowcu rejs do Australii. Po 
powrocie dokończył naukę i uzyskał maturę w 1910 roku. Następnie wstąpił do 
Morskiego Korpusu w Petersburgu, który ukończył w 1913 roku i został miano
wany gardemarinem okrętowym. Później odbywał praktykę na okrętach Floty 
Bałtyckiej i na Morzu Czarnym. W 1913 roku otrzymał awans na stopień micz- 
mana. Następnie został skierowany do Flotylli Syberyjskiej na stanowisko młod
szego oficera artylerii i wykładowcy w szkole podoficerskiej na lekkim krążow
niku „Askold", na którym pełnił służbę do sierpnia 1917 roku. W czasie pobytu 
na Dalekim Wschodzie uczestniczył w oficerskim kursie artylerzystów morskich. 
Po wybuchu I wojny światowej „Askold" został oddany pod operacyjne do
wództwo dalekowschodniej floty brytyjskiej i patrolował u wybrzeży Filipin i Indii 
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oraz brał udział w osłonie konwojów do Afryki. Od końca 1914 roku wziął udział 
w operacjach na Morzu Śródziemnym, gdzie podlegał dowódcy brytyjskich sił 
morskich. W tym czasie Włodzimierz Steyer został adiutantem dowódcy okrętu. 
Następnie jego okręt patrolował wybrzeża Turcji oraz brał udział w osłonie kon
wojów i transportów wojsk francuskich. W kwietniu 1915 roku uczestniczył w bom
bardowaniu umocnień tureckich, a załoga brała udział w osłanianiu ewakuacji 
wojsk inwazyjnych. Wtedy został odznaczony francuskim Krzyżem Wojennym 
z Palmą i awansował na stopień lejtnanta. Jesienią 1915 roku „Askold" został skie
rowany na remont do Tulonu, a później operował u wybrzeży tureckich. Wiosną 
1916 roku został skierowany do Gibraltaru, następnie do Wielkiej Brytanii na re
mont i przezbrojenie. W czerwcu 1917 roku rejonem jego działań było Morze Ba
rentsa, gdzie brał udział w osłonie konwojów. W sierpniu 1917 roku przeniesiony 
został na awizo „Ludmiła" na stanowisko starszego oficera artylerii, a we wrześ
niu otrzymał przydział na dowódcę jachtu „Sokolica". Na początku 1918 roku 
schronił się w Norwegii. Uzyskał zatrudnienie jako II oficer na statku „Olaf 
Sjórensen", który w czasie rejsu do Japonii zatonął koło Sumatry. Statkiem, który 
go uratował, dotarł do Kanady, gdzie wstąpił w lutym 1919 roku do armii kana
dyjskiej i został szeregowym w baterii artylerii konnej. Uczestniczył w działaniach 
sił interwencyjnych na froncie północno-rosyjskim, awansując do stopnia sier
żanta sztabowego. Zdemobilizowany został 1 listopada 1919 roku w Wielkiej 
Brytanii i przybył do Polski.

1 grudnia 1919 roku został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu kapitana 
marynarki na stanowisko referenta Wydziału Szkolnego Sekcji Personalno-Szkol- 
nej Departamentu dla Spraw Morskich. W grudniu skierowany został do Modli
na gdzie objął stanowisko zastępcy komendanta Portu Wojennego. W czerwcu 
1920 roku został komendantem Portu Wojennego, ale w lipcu przeniesiono go do 
pułku morskiego, gdzie objął dowództwo III batalionu morskiego. Batalion pa
trolował granice Prus Wschodnich do 13 października, następnie powrócił do To
runia, gdzie został rozformowany. Na początku listopada wyznaczono go na do
wódcę jednego z torpedowców przyznanych Polsce z podziału floty niemieckiej. 
Stanowiska nie objął gdyż termin przybycia okrętów do kraju przedłużał się, 
natomiast został kierownikiem wyszkolenia artyleryjskiego załóg Dywizjonu 
Torpedowców. W 1921 roku został zweryfikowany w stopniu majora marynarki. 
W marcu 1921 roku wyznaczony został najpierw nieetatowym wykładowcą Tym
czasowych Instruktorskich Kursów dla Oficerów Marynarki Wojennej w Toru
niu, a w maju - kierownikiem naukowym kursów. W maju 1922 roku objął obo
wiązki dowódcy kanonierki „Komendant Piłsudski" i oficera wyszkolenia arty
leryjskiego Dywizjonu Ćwiczebnego. Stanowisko dowódcy okrętu zajmował do 
grudnia 1924 roku, pełniąc przejściowo obowiązki dowódcy Dywizjonu Ćwi
czebnego. Po zakwalifikowaniu się na studia we Francji objął stanowisko kierow
nika Referatu Artylerii i Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej. Od sty
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cznia 1925 roku do stycznia 1926 roku studiował w E'cole des Officiers Canno- 
niers w Tulonie. Powrócił do kraju na swoje stanowisko, 19 listopada 1926 roku, 
na własną prośbę, przeszedł na pół roku w stan nieczynny. W grudniu 1926 roku 
przybył do stoczni w Blainville, gdzie współpracował z komisją odbiorczą pięciu 
statków zbudowanych dla „Żeglugi Polskiej", a w czasie ich rejsu do Gdyni zaj
mował stanowisko I oficera s/s „Wilno". W marcu 1927 roku został kapitanem 
żeglugi wielkiej i wkrótce na statku „Żeglugi Polskiej" odbył rejs do Aleksandrii. 
20 czerwca 1927 roku powrócił do służby czynnej na stanowisko kierownika Sa
modzielnego Referatu Artylerii i Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej, 
a w lipcu wyjechał do Francji na odbiór zakupionego zdeklasowanego krążow
nika „D'Entrecasteaux". Wyznaczony na zastępcę dowódcy okrętu, a od sierpnia 
jego dowódca, przyprowadził okręt do Gdyni. We wrześniu 1927 roku kolejny 
raz objął Samodzielny Referat Artylerii i Uzbrojenia. Następnie, po przeniesieniu 
do Gdyni, od kwietnia był dowódcą hulku „Bałtyk" i jednocześnie komendan
tem Szkoły Specjalistów Morskich. Od lutego 1929 roku do lipca 1931 roku pełnił 
służbę w jednostkach Floty - był dowódcą torpedowca „Kujawiak", torpedowca 
„Mazur", dowódcą Dywizjonu Ćwiczebnego oraz Dywizjonu Torpedowców, a na
stępnie Dywizjonu Szkolnego. Prócz tego, w 1930 roku awansowany do stopnia 
komandora porucznika, wykonywał okresowo inne obowiązki. Od lipca 1931 roku 
do lipca 1932 roku został delegowany na przewodniczącego komisji odbiorczej 
kontrtorpedowców i okrętów podwodnych budowanych we Francji. W sierpniu 
1932 roku objął obowiązki dowódcy Dywizjonu Szkolnego i pełnił je do kwietnia 
1933 roku, kiedy został dowódcą Dywizjonu Kontrtorpedowców. W czerwcu 
1935 roku został komendantem Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, ale już 
w lipcu został przeniesiony na stanowisko komendanta Portu Wojennego Gdy
nia. Od sierpnia 1935 roku do lutego 1936 roku przewodniczył komisji odbioru 
czterech minowców budowanych w kraju, a od stycznia 1937 roku został prze
wodniczącym komisji odbioru niszczycieli budowanych w stoczni brytyjskiej; od 
marca także przewodniczącym komisji odbioru stawiacza min „Gryf", budowa
nego we Francji. W marcu 1938 roku, awansowany do stopnia komandora, objął 
dowództwo Rejonu Umocnionego Hel. Po kapitulacji Półwyspu Helskiego prze
bywał w niewoli niemieckiej w oflagach XC w Nienburgu, XVIIIB w Spittal i IIC 
w Woldenbergu.

Po wyzwoleniu obozu dotarł do kraju w połowie sierpnia i zgłosił się do Na
czelnego Dowództwa Wojska Polskiego, skąd skierowany został do Marynarki 
Wojennej. 22 sierpnia objął stanowisko szefa Oddziału Pomocniczych Środków 
Pływających i Przystani Głównego Portu, które zajmował do 15 stycznia 1946 ro
ku. Następnie został szefem Polskiej Misji Morskiej, która w Moskwie uzgadniała 
otrzymanie od Związku Radzieckiego okrętów, sprzętu i uzbrojenia, przysługu
jących Polsce z tytułu odszkodowań wojennych ze strony Niemiec. W kwietniu 
1946 roku został dowódcą Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego. 1 stycznia
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1947 roku został awansowany na stopień kontradmirała i 5 marca objął stanowis
ko dowódcy Marynarki Wojennej. 10 lipca 1950 roku odwołano go ze stanowiska 
i został przeniesiony w stan spoczynku.

Od sierpnia 1951 roku do marca 1952 roku pracował jako zastępca dyrekto
ra do spraw administracyjno-gospodarczych w gdyńskim Oddziale PKO, następ
nie zmuszony został przenieść się do Ostrołęki, gdzie przebywał do 1957 roku. 
Najpierw pracował na poczcie, a od stycznia 1953 roku jako kierownik Ekspozy
tury PKO Oddziału Wojewódzkiego PKO w Warszawie. Od grudnia 1954 roku 
podjął pracę w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Ostrołęce na sta
nowisku starszego referenta w dziale zaopatrzenia. Po październiku 1956 roku 
zajął się pisarstwem oraz publicystyką. Latem 1957 roku powrócił na Wybrzeże 
i zamieszkał w Gdańsku Wrzeszczu. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V kla
sy, Orderem Odrodzenia Polski IV i III klasy, złotym Krzyżem Zasługi, francus
kim Krzyżem Wojennym z Palmą i Legią Honorową V klasy oraz odznaczenia
mi brytyjskimi i innymi. Zmarł 15 września 1957 roku w Gdańsku Oliwie.

Był również publicystą, pisarzem i tłumaczem z języka rosyjskiego. Publiko
wał także pod pseudonimami: „Brunon Dzimicz" i „W. Styryjczyk". Zadebiutował 
w 1926 roku reportażem na łamach czasopisma „Naokoło świata". Drukowany 
był w „Banderze", „Gazecie Morskiej", „Gazecie Polskiej", „Głosie Wybrzeża", 
„Marynarzu Polskim", „Morzu i Marynarzu Polskim", „Młodym Żeglarzu", 
„Naokoło Świata", „Polsce Zachodniej", „Polsce Zbrojnej", „Podchorążym", 
„Przeglądzie Morskim", „Stolicy", „Szkwale", „Torpedzie" i „Żołnierzu Pol
skim". Opublikował wspomnienia w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym". 
Jest autorem książek: „Samotny krążownik" (Warszawa 1936), „Skaza marynars
ka" (Warszawa 1937), „Przygody mata Moreli" (Poznań 1947) i „Samotny pół
wysep" (Poznań 1957, 1969, 1983). Przetłumaczył z języka rosyjskiego prace: 
Iwan Isakow, „Marynarka wojenna ZSRR w okresie wielkiej wojny narodowej" 
(Warszawa 1950), przy współpracy Stanisława Wolińskiego - Aleksiej Kryłow, 
„Scigacz torpedowy" (Warszawa 1951) oraz przy współpracy Zdzisława Bocz- 
kowskiego - Aleksiej Kryłow, „Wspomnienia i szkice" (Warszawa 1954).
BOHDAN WROŃSKI
Bohdan Wroński urodził się 24 października 1908 roku w Krakowie. Jego rodzice, 
urzędnik Leopold i Eugenia z Milanowskich, pochodzili z Zawiercia. W 1915 ro
ku rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Miechowie a następnie ukończył 
8 klas gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w Kraśniku. W 1927 roku zdał 
egzamin do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, którą ukończył 
w 1930 roku i mianowany został podporucznikiem marynarki. W ramach kursu 
aplikacyjnego był dowódcą plutonu w Kadrze Szeregowych Floty, a później 
skierowano go na szkolenie do Francji. W latach 1931-1932 ukończył Morską 
Szkołę Aplikacyjną dla Podchorążych na krążowniku szkolnym „Jeanne d'Arc". 
Po powrocie dowódca Floty powierzył mu stanowisko swego oficera flagowego,
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które zajmował w latach 1932-1933. W 1933 roku otrzymał awans na stopień po
rucznika marynarki. W latach 1933-1934 zajmował stanowisko dowódcy kom
panii w Kadrze Szeregowych Floty. Od lutego 1934 roku pełnił służbę w Dywiz
jonie Szkolnym. W tym czasie ukończył Kurs Oficerów Artylerii Morskiej. Na
stępnie skierowany został do Dywizjonu Kontrtorpedowców i od grudnia 1934 ro
ku do lutego 1935 roku był II oficerem artylerii na niszczycielu „Wicher". Później 
znów był dowódcą kompanii w Kadrze Szeregowych Floty do maja 1935 roku, a nas
tępnie kierownikiem zaprawy morskiej w Dywizjonie Szkolnym. Po powrocie do 
Dywizjonu Kontrtorpedowców na niszczyciel „Wicher", od sierpnia 1935 roku 
do września 1936 roku był II, a następnie I oficerem artylerii. W latach 1936-1938 
odbył studia w Szkole Aplikacyjnej Artylerii Morskiej przy Politechnice w Pary
żu uzyskując dyplom inżyniera artylerii morskiej. Po powrocie awansowany 
w 1938 roku na stopień kapitana marynarki, został kierownikiem Referatu Broni 
w Szefostwie Artylerii i Służby Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej. 
5 września 1939 roku, wraz z personelem Kierownictwa Marynarki Wojennej, zo
stał ewakuowany do Pińska, następnie do Deraźnego. Internowany przez wła
dze radzieckie zbiegł, przekroczył granicę z Węgrami i dostał się do Francji. 
2 grudnia 1939 roku w Paryżu zameldował się w koszarach Bessieres a następ
nie szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej. Skierowany został do Wielkiej 
Brytanii, 15 grudnia 1939 roku zaliczony do rezerwowej grupy oficerów na okrę- 
cie-bazie „Gdynia", a następnie odbył staż na brytyjskim niszczycielu „With". 
Potem powrócił na „Gdynię" i do lutego 1940 roku był kierownikiem grupy arty- 
lerzystów w Szkole Specjalistów Morskich. Następne 16 miesięcy pełnił służbę 
na niszczycielu „Błyskawica" jako I oficer artylerii, a następnie zastępca dowód
cy okrętu. W latach 1941-1942 roku zajmował stanowisko kierownika Samodziel
nego Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego Kierownictwa Marynarki Wo
jennej. Później ponad pięć miesięcy był dowódcą niszczyciela eskortowego 
„Ślązak". W styczniu i lutym 1943 roku odbył kurs taktyczny dla dowódców 
niszczycieli, kurs wykorzystania azdyku do poszukiwania okrętów podwodnych 
oraz w zakresie zwalczania okrętów podwodnych. Po powrocie do Kierownic
twa Marynarki Wojennej w kwietniu 1943 roku na stanowisko kierownika Refe
ratu Oświatowego, 3 maja otrzymał awans do stopnia komandora podporuczni
ka. Od stycznia do kwietnia 1944 roku czasowo pełnił również obowiązki kie
rownika Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego. W 1944 roku ukończył kurs 
wychowawczo-oświatowy. We wrześniu ponownie, na przeszło siedem miesię
cy, objął stanowisko dowódcy niszczyciela „Ślązak". W 1945 roku został prze
szkolony na kursach: azdykowym, radarowym i ratunkowym. W końcu kwiet
nia 1945 roku przeniesiony został na stanowisko zastępcy dowódcy krążownika 
„Conrad". W sierpniu objął stanowisko wykładowcy w Szkole Podchorążych 
Marynarki Wojennej i wkrótce został I zastępcą komendanta Obozu Ćwiczebne
go „Bałtyk". Na tym stanowisku pozostał do końca marca 1946 roku. 31 marca 
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otrzymał awans na stopień komandora porucznika. W kwietniu 1946 roku wstą
pił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Jeszcze w latach 
1947-1949 zajmował stanowisko kierownika Biura Historycznego, które pozos
tało w łonie Komisji Likwidacyjnej Polskiej Marynarki Wojennej przy Admiralicji 
brytyjskiej. I na tym stanowisku zakończył służbę. Później w 1964 roku został 
awansowany do stopnia komandora.

W celu zapewnienia środków utrzymania założył firmę handlową branży 
papierniczej. Jednocześnie zajmował się działalnością w organizacjach emigracyj
nych. Od powstania Samopomocy Marynarki Wojennej, przekształconej w Sto
warzyszenie Marynarki Wojennej, był członkiem tej organizacji. Jednocześnie na
leżał do Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Veritas", był 
członkiem Komisji Rewizyjnej Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej oraz człon
kiem zespołu powierników fundacji „Veritas". W latach 1965-1967 był dyrekto
rem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas" i przejściowo redaktorem 
„Gazety Niedzielnej". Od 1967 do 1973 roku był dyrektorem Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie a przez następne cztery lata - wice
prezesem zarządu Instytutu. Stał się cenionym historykiem. Należał do Polskie
go Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i był prezesem Polskiego Towarzyst
wa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Ukoronowaniem jego działalności było 
objęcie stanowiska w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, w la
tach 1984-1985 był emigracyjnym ministrem spraw wojskowych. Przed wojną 
odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, w czasie wojny 
otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Yirtuti Militari oraz Medal Morski z pojedyn
czym okuciem, a po jej zakończeniu, odznaczenia pamiątkowe: 1939—45 Star, 
Atlantic Star oraz France and Germany Star. W 1976 roku prezydent Edward Ra
czyński nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 5 wrze
śnia 1985 roku w Londynie.

Przed wojną opublikował kilka artykułów na temat artylerii morskiej. 
W okresie powojennym jego publicystyka łączyła się z redagowaniem czasopism 
Samopomocy Marynarki Wojennej i Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Należał 
do najbardziej aktywnych autorów, pisał artykuły wstępne i informacje o działal
ności zarządu oraz publikował w Dziale Literackim. Ale już artykuły drukowane 
w londyńskiej „Bellonie" należą do dorobku naukowego. Jednak największe zna
czenie mają prace, które opublikowane są w monumentalnym wydawnictwie 
„Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej". W 1959 roku ukazał się, opra
cowany w ramach prac Komisji Historycznej Polskiego Sztabu Głównego w Lon
dynie, wydany przez Samodzielną Sekcję Historyczno-Wojskową londyńskiego 
Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego, drugi tom. Była to praca zbiorowa 
na którą złożyły się, wykonywane od 1946 roku, opracowania komisji generała 
dywizji doktora Mariana Kukiela i późniejsze, opracowane do 1950 roku - ko
misji historycznej pułkownika dyplomowanego Stanisława Lityńskiego i majora
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dyplomowanego Feliksa Liberia oraz majora dyplomowanego Marka Różyckie
go. Teksty tego tomu, przygotowane przez redaktora, były przedmiotem dyskus
ji komisji pod kierownictwem generała dywizji Stanisława Kopańskiego. Po uw
zględnieniu jej wyników redaktor ustalał ostateczny tekst. Tym redaktorem był 
komandor Bohdan Wroński. Jednocześnie był autorem jego części - działu Ma
rynarka Wojenna oraz opracował kilka rozdziałów z działów: Polityczno-Militar
nego i Wojska. W zamyśle autorów wydawnictwa, pierwotnie działania ma mo
rzu i Wybrzeżu, tak jak i działania w powietrzu, miały stanowić osobne działy. 
Po otrzymaniu dużej dotacji stało się możliwe poszerzenie działu o kampanii 
wrześniowej na morzu i Wybrzeżu tak, że, powstała osobna książka - część 5 
tomu I. Wydana w 1962 roku, zawiera nie tylko opis kampanii wrześniowej na 
Morzu Bałtyckim ale też zarys historii Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego 
w latach 1918-1939. Stało się tak, bo w 1948 roku komandor Wroński wraz z ko
mandorem podporucznikiem dyplomowanym Wacławem Tymem, w ramach 
działającej od 1945 roku komisji historycznej przy Sztabie Głównym Polskich Sił 
Zbrojnych pod kierownictwem generała dywizji Tadeusza Kutrzeby i generała 
dywizji doktora Mariana Kukiela, ukończyli opracowywanie działań na morzu 
i wybrzeżu. Praca nad historią Polskiej Marynarki Wojennej w latach II wojny 
światowej prowadzona była nadal w ramach prac komisji historycznej Sztabu 
Głównego. W 1949 roku całość działań ma polskim morzu i wybrzeżu opracował 
pułkownik dyplomowany Tadeusz Wasilewski. Ale kilka lat później, wobec no
wych źródeł i opracowań, przy planowanym poszerzeniu pracy, komisja zleciła 
ponowne opracowanie tematu Bohdanowi Wrońskiemu. Tak więc autorem cz. 5 
t. I „Polskich Sił Zbrojnych" jest komandor Wroński. Tylko w opracowywaniu 
rozdziałów: „Przygotowanie wojenne w okresie zagrożenia (15 marca-31 sierpnia 
1939 roku)", „Opanowanie Gdańska przez Niemców i ogólny przebieg działań 
Marynarki Wojennej oraz obrony Wybrzeża", a także „Działania lądowe w rejo
nie Gdynia-Oksywie" oraz załączników brał udział pułkownik Adam Sawczyń- 
ski. W 1975 roku ukazała się kolejna część „Polskich Sił Zbrojnych w drugiej 
wojnie światowej", będąca również osiągnięciem komandora Wrońskiego. Za
sadniczo jest ona, jak cz.l tomu II, pracą zbiorową i powstała w sposób podob
ny jak poprzednie. Wroński, który był jej redaktorem, jest jednocześnie autorem 
większej części książki: dwóch działów (na cztery): „Podłoże Polityczne" i „Ma
rynarka Wojenna" oraz czterech rozdziałów (na sześć) działu Wojsko. Ponadto 
w 1968 roku wydany został zbiór dokumentów, relacji i opracowań zatytułowa
ny „Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania" (Londyn 1968), stanowiący 
przegląd dziejów Marynarki Wojennej, jednocześnie będący księgą pamiątkową 
i wydawnictwem źródłowym. Wroński był redaktorem oraz autorem dużej częś
ci tej książki. Do prac źródłowych należy też zaliczyć artykuł o działalności Sa
mopomocy Marynarki Wojennej w historii Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
- „XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej" (Londyn 1975). Jeszcze później 
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ukazała się zupełnie inna książka - „Wspomnienia płyną jak okręty" (Londyn 
1981). Na jej treść złożyły się przeżycia i myśli przedstawione w formie listów, 
notatek i kartek z dziennika, opowiadań i wspomnień. Napisane zostały w latach 
wojny. W konkursie na pamiętnik żołnierski, ogłoszony we „Wiadomościach 
Polskich" jego „Listy i kartki z dziennika" w nieco większej objętości niż za
mieszczone w tej pracy, zostały wyróżnione w 1941 roku nagrodą Ministerstwa 
Informacji i Dokumentacji. Natomiast opublikowane w niej opowiadania, napi
sane na podstawie przeżyć w czasie gdy dowodził niszczycielem „Ślązak", jesz
cze podczas wojny wydrukowane zostały w „Polsce Walczącej". Zajmował się 
nie tylko historią Polskiej Marynarki Wojennej. W 1975 roku ukazała się praca 
dotycząca udziału Wojska Polskiego w wojnie na froncie zachodnim pod tytułem 
„Poza Krajem - za Ojczyznę. Żołnierz Polski na frontach zachodnich II wojny 
światowej 1939-1945" (Paryż 1975). Podobnego tematu dotyczyła jego ostatnia 
praca - referat na Kongres Kultury Polskiej. Bohdan Wroński zmarł kilka dni przed 
rozpoczęciem kongresu. Referat jest wydrukowany w tomie IV serii wydawni
czej „Prace Kongresu Kultury Polskiej", wydanym przez Polskie Towarzystwo 
Naukowe na Obczyźnie w 1988 roku.
OLGIERD ŻUKOWSKI
Olgierd Żukowski urodził 2 lipca 1899 roku się w Astrachaniu. Ukończył Szkołę 
Dalekiej Żeglugi w Rostowie. W lutym 1920 roku został przyjęty do Wojska Pol
skiego i od marca do czerwca był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty 
w Warszawie. Następnie uczestniczył w kursie oficerów korpusu rzeczno-brze- 
gowego, który został przerwany wskutek działań wojennych. Od lipca 1920 roku 
do stycznia 1921 roku brał udział w walkach frontowych II batalionu morskiego. 
W lutym 1921 roku został zastępcą dowódcy statku uzbrojonego Flotylli Wiślanej 
„Warneńczyk", a następnie monitorów „Horodyszcze" oraz „Mozyrz". Nomina
cję na stopień podporucznika marynarki otrzymał w czerwcu 1921 roku. W nas
tępnym roku ukończył Szkołę Gazową w Warszawie i objął dowództwo grupy 
kutrów uzbrojonych Flotylli Pińskiej. W latach 1922-1924 ukończył Tymczasowy 
Kurs Instruktorski. W marcu 1923 roku został awansowany na stopień poruczni
ka marynarki. Następnie służył jako oficer łączności radiowej oraz zastępca do
wódcy monitora „Warszawa". W latach 1925-1927 był oficerem flagowym do
wódcy Flotylli Pińskiej oraz dowódcą monitorów „Toruń", „Pińsk" i „Kraków". 
W 1927 roku był dowódcą kompanii specjalistów rzecznych i wykładowcą, a w la
tach 1927-1928 - adiutantem komendanta Portu Wojennego Modlin. Na po
czątku 1928 roku został kierownikiem Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej 
w Modlinie, a od czerwca 1928 do września 1929 roku był wykładowcą w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej. Potem od września 1929 roku przez 10 lat 
pełnił służbę w Kierownictwie Marynarki Wojennej zajmując stanowiska: oficera 
do prac w Biurze Historycznym, kierownika Referatu Szyfrów, oficera do spraw 
Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i kierownika Biura 
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Wydawniczo-Oświatowego. Od czerwca 1935 roku do września 1939 roku był re
daktorem naczelnym „Przeglądu Morskiego". W maju 1936 roku otrzymał awans 
na stopień kapitana marynarki. 5 września 1939 roku wraz z Kierownictwem 
Marynarki Wojennej został ewakuowany na Wołyń, następnie przez Łotwę i Es
tonię przedostał się do Szwecji, a potem statkiem do Wielkiej Brytanii. Do poło
wy 1941 roku przebywał na okręcie-bazie „Gdynia" w składzie rezerwowej gru
py oficerów, a później zajmował stanowiska oficera wachtowego, adiutanta i ofi
cera oświatowego. W latach 1941-1942 był oficerem oświatowym I Dywizjonu 
Kontrtorpedowców. Od połowy 1942 roku zajmował stanowisko zastępcy kie
rownika Kancelarii Ewidencyjnej, a następnie był w dyspozycji komendanta 
morskiego Północ. W 1945 roku pełnił funkcję oficera wydawniczego Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty. W marcu 1946 roku został awansowany na sto
pień komandora podporucznika. Po rozwiązaniu Polskiej Marynarki Wojennej 
w Wielkiej Brytanii w 1947 roku wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia. Następnie pracował i mieszkał w Londynie, gdzie zmarł 10 wrze
śnia 1977 roku.

Od początku lat trzydziestych ubiegłego wieku publikował artykuły w „Mo
rzu" i „Przeglądzie Morskim". Jest autorem książek: „Stalowe rekiny. Krótka his- 
torja i opis łodzi podwodnych" (Warszawa 1931), „Współczesne okręty podwod
ne" (Warszawa 1932), „Zarys rozwoju okrętów torpedowych" (Warszawa 1934) 
i „XX lat polskiej Marynarki Wojennej" (Warszawa 1939) oraz, wraz z kapitanem 
marynarki Karolem Taube, opracował i wydał „Zarys historii flotyll rzecznych" 
(Warszawa 1931).
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MOBILIZACJA I WALKA BATERII CANET W ŚWIETLE 
NIEZNANEGO WCZEŚNIEJ SPRAWOZDANIA 
JEJ WRZEŚNIOWEGO DOWÓDCY,
CHOR. MAR. STANISŁAWA BRYCHCEGO

Gdy w 1914 r. Stanisław Brychcy jako szesnastoletni chłopiec wyjeżdżał ze swego mias
teczka do niemieckiej marynarki wojennej, do szkoły jungów, tymi słowami żegnał go 
ksiądz proboszcz w parafii w Wolsztynie: „Stachu, kochany, ty w tej niemczyźnie zagi
niesz, ty jesteś stracony dla Polski." Tak opisał zasłyszaną zapewne od samego Stanis
ława historię jego przyjaciel z wojska i współwięzień obozu jenieckiego w Prenzlau, chor, 
mar. Czesław Szydłowski. Jak bardzo miał wziąć sobie te słowa do serca Stanisław, mło
dy chłopak z Kargowej, pokazuje opisana poniżej historia.

Chor. mar. Stanisław Brychcy, 
portret namalowany w Oflagu 
w 1942 roku, [zbiory autora]
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Historia walki polskiej baterii nadbrzeżnej Canet na Oksywiu 
we wrześniu 1939 roku

Mimo, że już dawno umilkły strzały baterii Canet na Oksywiu, świadczące o trwa
jącej obronie Gdyni, do dzisiaj nie są znane wszystkie szczegóły jej pojedynków 
z wrogiem we wrześniu 1939 roku. Celem poniższego artykułu jest nie tylko przy
pomnienie bohaterskich walk polskich marynarzy, ale próba odpowiedzi na nur
tujące pytania:

Kim był dowódca baterii?
Co powodowało, że jedyne ocalałe po nalocie 1 września działo, tak mocno 

dało się we znaki Niemcom?
Jakie były przyczyny skuteczności i determinacji obsady baterii?

Tabliczka znamionowa 
działa Canet odnalezio
na na stanowisku ba
terii. [zdjęcie ze strony 
Odkrywca.pl via autor]

Oksywie, dzi
siejszy widok 
z miejsca gdzie 
mieściło się 
jedno z dział 
baterii Canet. 
[zbiory autora]

Dokumenty historyczne o walkach baterii
Dociekliwość historyków i miłośników historii Marynarki Wojennej sprawia, że 
stale uzupełniane są informacje na temat zmagań polskich żołnierzy biorących 
udział w jednej z największych bitew kampanii wrześniowej. Pierwsze artykuły 
opisujące walki na Oksywiu, zaczęły ukazywać w kraju już we wczesnych latach
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powojennych, początkowo na łamach wydawnictw poświęconych Marynarce 
Wojennej i jej historii, takich jak Przegląd Marynarki Wojennej i Przegląd Morski. 
Wcześniej, bo jeszcze w czasie trwania wojny, artykuły o tej tematyce pojawiały 
się w czasopiśmie Stowarzyszenia Samopomocy Marynarki Wojennej „Nasze 
Sygnały" oraz „Bellona", wydawanych w Wielkiej Brytanii.

Obszerniejsze powojenne opracowania dotyczące obrony Wybrzeża ukazy
wały się w „Biuletynie Historycznym Marynarki Wojennej" i „Wojskowym Prze
glądzie Historycznym". Autorami opracowań byli późniejsi znani kronikarze 
Polskiej Marynarki Wojennej: Edmund Kosiarz i Rafał Witkowski.

W 1946 r. ujrzała światło dzienne książka Jerzego Pertka „Wielkie Dni Małej 
Floty", w której autor jako jeden z pierwszych opisuje dzieje Marynarki Wojennej 
w oparciu o zgromadzone przez siebie relacje uczestników walk. W tym samym 
roku w Londynie w czasopiśmie Bellona ukazał się artykuł kmdr. por. Józefa 
Broeyki i kmdr. ppor. Stanisława Lasockiego zatytułowany „Obrona Polskiego 
Wybrzeża Morskiego". Autorom książki udało się po raz pierwszy odtworzyć 
strukturę organizacyjną Marynarki Wojennej z dnia 1 września 1939 roku.

Schemat organiza
cyjny Marynarki 
Wojennej w dniu 
wybuchu wojny 
[zbiory CBW]

W dobie politycznej odwilży śmielej zaczęto mówić o wrześniu i pojawiły 
się pierwsze artykuły na temat kampanii wrześniowej wraz z analizami dotyczą
cymi całokształtu działań Polskiej Marynarki Wojennej podczas II wojny świa
towej. Pojawiło się pierwsze wydanie opracowania Andrzeja Rzepniewskiego 
"Obrona Wybrzeża w 1939 roku", biorące pod uwagę nie tylko sytuację militarno- 
polityczną przed wybuchem wojny, ale także założenia taktyczne obu walczą
cych stron.
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W późniejszych wydaniach książki autor wykorzystał już dostępne mate
riały z archiwów niemieckich, zawierające opisy pierwszych dni wojny. W latach 
60. na łamach wybrzeżowej prasy zaczęły ukazywać się artykuły dotyczące 
obrony Gdyni i Oksywia w 1939 roku oparte na relacjach uczestników walk.

Dużo relacji osobistych udało się zgromadzić w Wielkiej Brytanii, tam bo
wiem znaleźli schronienie polscy oficerowie, podoficerowie i marynarze, którzy 
różnymi drogami dotarli do miejsca, gdzie formowała się od nowa polska 
Marynarka Wojenna. Zebrane relacje stanowiły podstawę do wydania w 1962 r. 
znanej monografii „Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, Kampania 
Wrześniowa 1939, Marynarka Wojenna i Obrona Wybrzeża Morskiego".

Badacze historii największe znaczenie przypisują takim dokumentom jak 
rozkazy dzienne jednostek, raporty czy meldunki. W przypadku Obrony Wy
brzeża, materiał tego typu jest bardzo skąpy. Przed upadkiem Kępy Oksywskiej, 
a później Helu, dokumenty bojowe - a wśród nich dokumenty mobilizacyjne i szyf
ry - zostały spalone. Zniszczeniu uległy archiwa Dowódcy Floty i podległych mu 
oddziałów Morskiej i Lądowej Obrony Wybrzeża. Pozostawione przez uczest
ników i świadków relacje, są zatem jedynym źródłem, które jest w stanie oddać 
faktyczny przebieg walk na Kępie Oksywskiej.

Do najcenniejszych można zaliczyć sprawozdania. Ich wyjątkowe znaczenie 
polega na tym, że powstały zaraz po zakończeniu działań wojennych i mają cha
rakter nieformalnych raportów z wywiązania się z określonych rozkazem zadań.

Rękopis pierwszej strony „Sprawozdania 
z ostatnich 28 dni na Bat. X“ (działań baterii 
Canet), pisany ręką chor. mar. S. Brychcego. 
[Rękopis w posiadaniu autora]

Cechą szczególną sprawozdań jest staranność w zachowaniu chronologii 
wydarzeń oraz nacisk na szczegóły dotyczące otrzymywanych i wykonywanych 
rozkazów. Dokumenty tego typu były zwięzłe, mało było w nich własnych ocen, 
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zawierały natomiast dużo informacji związanych z przebiegiem walk. Spośród 
wielu sprawozdań do najbardziej znanych można zaliczyć sprawozdanie Do
wódcy Floty, kontradmirała Józefa Unruga oraz sprawozdanie dowódcy baterii 
helskiej, kmdr. ppor. Zbigniewa Przybyszewskiego. Sprawozdania uważane są 
za dokumenty niezwykle ważne przez historyków badających dokumentację do
tyczącą Obrony Wybrzeża. Umieszczone w nich informacje nie są, jak w relacji, 
tylko opisem zdarzenia którego było się świadkiem, ale zawierają wykonywane 
w ramach powierzonych obowiązków czynności. To właśnie czynności, wynika
jące z powierzonego zadania, są w sprawozdaniu najważniejsze, gdyż niejed
nokrotnie ich analiza stawała się podstawą do postawienia zarzutów niewyko
nania otrzymanego rozkazu.

Znane są sprawozdania dowódców polskiej Marynarki Wojennej, co do któ
rych przedstawiono takie zastrzeżenia i nakazano przedstawić stosowne wyjaś
nienia. Przykładem tego może być zarzut niewykonania rozkazu postawienia 
zagrody minowej przez ORP „Gryf". Z zarzutami niewykonania tego zadania ze 
strony Kierownictwa Marynarki Wojennej spotkał się sam Dowódca Floty.

Relacje z okresu walk w obronie Wybrzeża w 1939 r. zróżnicowane są pod 
względem czasu ich powstawania. Szczególną wartość przedstawiają te napisane 
tuż po wojnie lub w niektórych wypadkach jeszcze podczas jej trwania.

Duży zbiór wczesnych relacji z pierwszych dni września posiada Instytut 
Gen. Sikorskiego w Londynie. Powstał on z materiałów dostarczonych przez ofi
cerów i podoficerów, którym udało się w różny sposób przedostać do Anglii. 
Dzięki temu, że wydarzenia były jeszcze świeżo w pamięci obrońców mogli oni 
wiernie odtworzyć ich przebieg, daty poszczególnych zdarzeń i nazwiska ludzi 
z nimi związanych.

Druga grupa relacji powstała w kraju po 1956 roku na zlecenie Wojskowego 
Instytutu Historycznego. Można w nich znaleźć, oprócz szczegółów walk także 
ogólne charakterystyki funkcjonowania Marynarki Wojennej i jej struktur przed 
wybuchem wojny. Duży wybór takich relacji zawierają publikacje pod redakcja 
Wacława Tyma i Andrzeja Rzepniewskiego, „Gdynia 1939" oraz „Oksywie 1939". 
Nie mniej ciekawe są relacje zebrane przez Rafała Witkowskiego w książce pod 
tytułem „Ostatnia Reduta", dotyczące obrony Helu.

Wszystkie wspomniane wcześniej relacje mają jedną cechę wspólną - pod
kreślają doskonałe wyszkolenie marynarzy, którym przyszło walczyć w polskiej 
Flocie i w oddziałach Morskiej lub Lądowej Obrony Wybrzeża. Godne podkreś
lenia jest to, że mieli oni niekiedy do dyspozycji broń starą, pamiętającą jeszcze 
I wojnę światową. Większość broniła polskiego skrawka wybrzeża, trzymając 
w dłoniach wysłużone karabiny lub strzelając z przestarzałych dział. Nieodzow
ną okazała się wiedza zdobyta podczas szkoleń i ćwiczeń na morskich i lądo
wych poligonach.
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Początki Marynarki Wojennej i budowa struktur szkolenia
Polska Marynarka Wojenna powstała na podstawie rozkazu Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 roku. Polacy służący w armiach państw za
borczych szybko odpowiedzieli na apel polskich władz i ochoczo zaczęli wstępo
wać w szeregi nowej formacji. Pod koniec roku Marynarka Wojenna posiadała 
już w swoich szeregach 1600 marynarzy. Byłoby ich dużo więcej, ale z powodu 
problemów koszarowych część z nich musiano odesłać z powrotem do domów.

Szkolenie nowo wstępujących do polskiej marynarki było zadaniem pierwszo
planowym dla odradzającej się floty, ale okazało się w początkowym okresie za
gadnieniem złożonym i trudnym do wykonania. Przybywający oficerowie i pod
oficerowie pochodzili z marynarek różnych państw zaborczych. Każda z nich mia
ła odmienną strukturę organizacyjną i różne metody szkolenia. Najpoważniej
szym zadaniem okazało się ujednolicenie terminologii. Nie zostało jeszcze wyod
rębnione polskie nazewnictwo morskie. Dodatkowa trudność polegała na tym, 
że nowo przybyli oficerowie i podoficerowie wyszkoleni na wzorach rosyjskich, 
austro-węgierskich czy niemieckich mieli też odmienne poglądy na wiele podsta
wowych zagadnień związanych z marynarką wojenną. Szybkie ujednolicenie ter
minologii i wprowadzenie koniecznych zmian w podejściu do nowych form szko
lenia utrudniała często słaba znajomość języka polskiego napływających ochot
ników. Pomocą w jego opanowaniu były organizowane trzymiesięczne kursy.

W tym początkowym okresie najistotniejszą z punktu widzenia nowo pow
stającej marynarki sprawą było szybkie i efektywne wykorzystanie wiedzy i doś
wiadczenia specjalistów pozyskanych z byłych marynarek państw zaborczych. 
To na ich barkach spoczywało podstawowe wyszkolenie w możliwie krótkim 
czasie marynarzy na potrzeby nowo powstającej floty.

Pierwsze grupowe zdjęcie pols
kich marynarzy, jeszcze w mun
durach rosyjskich, niemieckich, 
austro-węgierskich, ale już z orzeł
kami na czapkach. W środku 
por. mar. Heliodor Laskowski. 
Pierwszy z prawej w górnym 
rzędzie, Stanisław Brychcy. 
[zdjęcie udostępnione przez D. 
Nawrota, autora książki „Rzecz 
o Szkole Podchorążych Mary
narki Wojennej historią życia jej 
komendantów pisana"]

W związku z pilnym zapotrzebowaniem flotylli rzecznej na specjalistów, jak 
i planowanym przejęciem wybrzeża morskiego, przyznanego Polsce na podsta
wie postanowień traktatu wersalskiego, 9 lipca 1919 roku szef Departamentu 
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Spraw Morskich wydał Komendantowi Portu Wojennego w Modlinie rozkaz 
utworzenia Szkoły Marynarzy w Kazuniu. Już we wrześniu odbył się pierwszy 
trzymiesięczny kurs przygotowujący marynarzy w następujących sprawnoś
ciach: motorzysta, maszynista, elektrotechnik, artylerzysta, sternik-sygnalista i pa
lacz. Jednocześnie w ramach odszkodowań wojennych czyniono starania o przy
znanie Polsce okrętów dawnej floty niemieckiej.

Przed objęciem w posiadanie dostępu do morza pilnym stało się powołanie 
do życia służby hydrograficznej i opracowanie pierwszych polskich map wyb
rzeża. Należy podkreślić, że w tym czasie nie istniały żadne polskie mapy Bał
tyku czy nawet Zatoki Gdańskiej. Konieczność posiadania takich map wynikała 
z obowiązku zapewnienia bezpiecznej żeglugi w pasie wybrzeża przyznanego 
Polsce oraz zapewnienia dostępu do polskich portów w przyszłości. W wypeł
nieniu wymienionych zadań miał pomóc pierwszy polski okręt hydrograficzny 
„Pomorzanin", zakupiony na własne nazwisko przez kpt. mar. Józefa Unruga, póź
niejszego dowódcę Obrony Wybrzeża. To na tym okręcie podniesiono po raz 
pierwszy banderę polskiej Marynarki Wojennej. W tym samym czasie zakupiono 
w Gdańsku od prywatnego właściciela „szybkobieżny kuter", który po zamonto
waniu ciężkiego karabinu maszynowego stał się pierwszą jednostką patrolową, 
nazwaną ORP „Myśliwy".

Wraz z objęciem wybrzeża, po raz pierwszy nakreślono zadania, jakie miała 
spełniać polska Marynarka Wojenna na Bałtyku i podano plany jej rozwoju. Do 
priorytetowych zadań, na wypadek wojny zaliczono, ochronę własnych linii ko
munikacyjnych oraz zabezpieczenie portów na Wybrzeżu jako baz floty mors
kiej. W styczniu 1920 r. w stoczni gdańskiej złożono zamówienie na pierwsze 
polskie okręty wojenne - monitory rzeczne.

Szkoleniem marynarzy rozbudowującej się floty miała się zająć utworzona 
w Toruniu jednostka pod nazwą Kadra Marynarki Wojennej. Powstała ona na bazie 
przeniesionego z Modlina Oddziału Zapasowego Marynarzy, pierwszej po od
zyskaniu niepodległości polskiej formacji przygotowującej do służby na morzu.

Kadra Marynarki Wojennej składała się na początku z trzech kompanii - 
pierwszej, złożonej z ochotników, drugiej składającej się z marynarzy dawnych 
państw zaborczych i trzeciej, w której znalazły się osoby bez doświadczenia w ma
rynarce wojennej.

W styczniu 1920 r. dwie armie polskie dowodzone przez generałów Dow- 
bór-Muśnickiego i Hallera przekroczyły dawną granicę Prus, by przejąć w posia
danie należny Polsce pas wybrzeża. Wraz z nimi podążał I Batalion Morski, któ
ry przybył do Pucka 10 lutego 1920 r. W obecności gen. Hallera, ministra spraw 
wewnętrznych Wojciechowskiego, a także delegacji sejmu dokonano zaślubin 
Polski z morzem.

Początki pracy szkoleniowej Kadry Marynarki Wojennej były bardzo trudne. 
Brakowało nie tylko materiału na mundury czy przyborów do pisania, ale nie
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kiedy także żywności. Zdarzały się wypadki noszenia przez oficerów i maryna
rzy własnych części garderoby. Aby rozwiązać ten problem, powołano komisję, 
która miała na początek zająć się opracowaniem jednolitego umundurowania, a po
tem przystąpić do tworzenia prawa morskiego i ujednolicenia form szkolenia.

Początkowe stadium prac Kadry Marynarki Wojennej przerwała dramatycz
na sytuacja powstała na skutek ataku bolszewików w czerwcu 1920 r. Rozkazem 
szefa Departamentu dla Spraw Morskich, wspomniane wcześniej Bataliony Mor
skie skierowane zostały do walki, prosto na front, gdzie wsławiły się bohaterską 
obroną. Jeden z batalionów, dowodzony przez kpt. Adama Mohuczego, poniósł 
56% strat osobowych.

Wojna z bolszewikami, mimo że zwycięska, przyniosła Marynarce duże 
straty. W Pińsku utracono cały stan posiadania: dwa monitory rzeczne, 20 moto
rówek i 28 innych jednostek pomocniczych. Departament dla Spraw Morskich 
jeszcze w sierpniu przystąpił do odbudowy młodej floty. Mimo ogólnego kryzy
su gospodarczego, niesprzyjającego inwestycjom, powołano Komendę Portu Wo
jennego w Pucku. Przyśpieszono także, rozpoczęte jeszcze przed wojną bol
szewicką, prace nad formowaniem Dowództwa Wybrzeża Morskiego.

W listopadzie 1920 roku minister Spraw Wojskowych zatwierdził nazwy 
nowo pozyskanych jednostek, na których później wychowało się całe pokolenie 
oficerów, podoficerów i marynarzy. Były to kanonierki: „Komendant Piłsudski" 
i „Generał Haller", które utworzyły Dywizjon Ćwiczebny. Dowództwo dywiz
jonu zostało powołane rozkazem Departamentu dla Spraw Morskich 4 listopada 
1920 roku w Toruniu, w czasie kiedy polska flota nie posiadała jeszcze okrętów. 
Jego pierwszym zadaniem był dobór i szkolenie załóg, opracowanie projektów 
regulaminów, przepisów i instrukcji.

Kanonierka ORP „Generał Haller" [zbiory MMW w Gdyni]
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Kanonierka ORP „Komendant Piłsudski", [fot. ze zbiorów MMW]

W czerwcu 1921 roku polską flotę zasiliły cztery poniemieckie trałowce. Na
dano im nazwy: „Mewa", „Jaskółka", „Czajka" i „Rybitwa".

W październiku 1921 roku Kadrę Marynarki Wojennej przeniesiono z Toru
nia do Swiecia i tam kontynuowano szkolenie rekruckie i specjalistyczne dla ma
rynarzy w Szkole Specjalistów Morskich. Stąd byli oni kierowani do innych jed
nostek Marynarki Wojennej.

Jednym z pierwszych miejsc, w którym znaleźli się nowo wyszkoleni mary
narze, był Puck. Powstało tu wspomniane już wcześniej Dowództwo Wybrzeża 
Morskiego i podległy mu Pułk Artylerii Nadbrzeżnej. Jedna z baterii tego pułku, 
4 działowa bateria połowa 76 mm, powstała na Oksywiu. Uchwalenie przez Sejm 
w dniu 23 września 1922 r. ustawy o budowie portu w Gdyni przyśpieszyły tem
po prac nad kompleksowym opracowaniem planów nowego portu oraz ochrony 
nowo powstającej w nim bazy polskiej Marynarki Wojennej.

W 1924 roku powstał Obszar Warowny Gdynia, który obejmował nie tylko 
samo miasto, ale także Hel i północne obszary Pomorza. W planach obrony na 
wypadek wojny zaplanowano utworzenie fortyfikacji oraz silnej artylerii przeciw
lotniczej i nadbrzeżnej.

W roku 1925 nastąpiły istotne zmiany w organizacji Marynarki Wojennej. 
Szefem Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW) został kmdr Jerzy Swirski, 
a Dowódcą Floty - kmdr Józef Unrug, później odpowiedzialny za przygotowania 
i obronę całości Wybrzeża. Szefem ważnego Wydziału Szkolenia i Regulaminów 
został kpt. mar. Tadeusz Morgenstern-Podjazd, późniejszy pierwszy dowódca 
ORP „Wicher".
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ORP „Bałtyk", siedziba Szkoły Specjalistów Morskich, [fot. ze zbiorów MMW]

W 1926 roku Dowództwo Floty przeniesiono z Pucka do Gdyni tak, aby 
zimą pierwsze polskie okręty mogły stanąć w nowym, skromnym porcie u pod
nóża Kępy Oksywskiej.

W sierpniu 1927 roku Szkoła Specjalistów Morskich nareszcie, zgodnie 
z nazwą, przeniesiona została nad morze. Na nową siedzibę szkoły został przez
naczony zakupiony od Francuzów stary krążownik, przerobiony na hulk i naz
wany ORP „Bałtyk".

Dla bezpośredniej ochrony rozbudowującego się portu, w latach 1930-31, 
wybudowano pierwszą baterię nadbrzeżną na Oksywiu. Dwa stare, francuskie 
działa morskie 100 mm wzoru 1891 typu Canet umieszczono na wzgórzu, tuż 
nad portem wojennym. Takie położenie zapewniało doskonała widoczność na całą 
Zatokę Gdańską. Podczas wojny bateria okazała się nadzwyczaj skuteczną bro
nią przeciw trałowcom próbującym oczyścić z min podejście do portu w Gdyni.

W 1930 roku zlikwidowano Dywizjon Ćwiczebny, tworząc z jego jednostek 
Dywizjon Szkolny. W tym samym czasie Marynarka Wojenna pozyskała nowy 
okręt, na którym znaleźli swoje miejsce nowo wyszkoleni marynarze. Do służby 
oddany został zbudowany we Francji kontrtorpedowiec ORP „Wicher", który po 
pomyślnych próbach morskich i artyleryjskich przybył do Gdyni 13 lipca 1930 r. 
W sierpniu 1932 roku Marynarkę Wojenna wzmocnił kolejny kontrtorpedowiec 
- ORP „Burza". Do wybuchu wojny dywizjon kontrtorpedowców wzmocniły 
wybudowane w Anglii OORP „Grom" i „Błyskawica".

W tym samym roku zakończono ustawianie na Półwyspie Helskim dwóch 
nowych baterii 105 mm. Posiadały one po dwa działa na kołach i nazwano je
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Działo baterii Canet; widoczna jest panorama opustoszałego portu wojennego na 
Oksywiu. Zdjęcia wykonane przez Niemców po zajęciu Oksywia, [foto Sónnke, ze 
zbiorów Krzysztofa Derka - górne i zbiory A. Jarskiego - dolne]]
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„duńską" i „grecką", od nazwy kraju, dla którego firma Schneider pierwotnie je 
wyprodukowała.

W związku z rozbudową baterii nadbrzeżnych i koniecznością zapewnienia 
wyszkolonej kadry rok później utworzono w Szkole Specjalistów Morskich nową 
specjalność artylerzysty nadbrzeżnego. Kurs rozpoczynał się w zależności od po
trzeb na rozkaz Dowódcy Floty i trwał 6 miesięcy. Ćwiczenia przeprowadzano 
w kompanii artylerii nadbrzeżnej na Helu, część teoretyczna odbywała się w 
Gdyni, w Szkole Specjalistów Morskich.

W 1935 roku polska artyleria nadbrzeżna otrzymała cztery nowoczesne dzia
ła Bofors kalibru 152 mm, które utworzyły nową baterię na samym cyplu półwys
pu helskiego. Bateria ta, wspólnie z „duńską" i „grecką" oraz oksywską Canet, 
weszła w skład Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. Po raz pierwszy Marynarka 
Wojenna otoczyła Zatokę Gdańską pierścieniem dział, który mógł jednocześnie 
strzec podejścia do portu w Gdyni i odpierać ataki z kierunku otwartego morza.

1 czerwca 1935 r. w miejsce Dywizjonu Szkolnego powstało Centrum Szko
lenia Specjalistów Floty. Na miejsce ćwiczeń artylerzystów wyznaczono torpedo
wiec ORP „Mazur". Główną siedzibą został, wspomniany już wcześniej, ORP 
„Bałtyk", na stałe zacumowany w oksywskim porcie. Ćwiczenia artyleryjskie odby
wały się także na kanonierkach OORP „Komendant Piłsudski" i „Generał Haller".

Do wybuchu wojny Centrum Szkolenia Specjalistów Floty, obok kursów dla 
podoficerów, zajmowało się również szkoleniem oficerów i podchorążych rezer
wy, powoływanych na ćwiczenia w specjalnościach morskich i technicznych. Już 
niebawem miało się okazać się, że szkolenie to było celowe i dało efekty w walce. 
Miało zaowocować to, czego początkiem było powstanie ponad 20 lat wcześniej 
Oddziału Zapasowego Marynarzy w Modlinie i Szkoły Marynarzy w Kazuniu. 
Z flot państw zaborczych do polskiej Marynarki Wojennej
Odradzająca się Marynarka Wojenna w początkowym okresie składała się głów
nie z ochotników, przybywających z armii państw zaborczych. Jednym z nich był 
późniejszy wrześniowy dowódca baterii Canet, Stanisław Brychcy. Urodził się 
w Siedlcu w województwie poznańskim. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Kar- 
gowej jako młody chłopak pracował jako ślusarz maszynowy. 7 kwietnia 1915 ro
ku wstąpił do Marynarki Niemieckiej (Kaiserliche Marinę), w której pierwszy raz 
miał styczność z artylerią. Jako marynarz na krążowniku „Moltke" brał udział 
w największej bitwie morskiej I wojny światowej - bitwie jutlandzkiej. Dwie ów
cześnie największe floty, niemiecka i brytyjska, stoczyły bitwę u wybrzeży Danii, 
w rezultacie której poszło na dno 25 okrętów: 14 brytyjskich i 11 niemieckich. 
Zginęło w niej łącznie 8500 marynarzy obu walczących stron.

Po zakończeniu I Wojny Światowej Stanisław Brychcy w styczniu 1919 r., 
przebywając w rodzinnej Kargowej na urlopie, na fali patriotycznego zrywu 
odradzającej się Polski, postanowił dołączyć wspólnie z bratem Piotrem do od
działów Powstania Wielkopolskiego. 12 stycznia wstąpił jako ochotnik do Dru-
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Wyciąg z książeczki wojskowej 
Stanisława Brychcego z pierw
szych lat w polskiej Marynarce 
Wojennej, [dokument ze zbiorów 
Centralnego Archiwum Wojsko
wego w Warszawie]

żyny Kopanickiej i tam walczył pod dowództwem bohaterskiego powstańczego 
dowódcy, kapitana Siudy. Pod koniec powstania był już dowódcą III plutonu 
11 kompanii III Batalionu. Brał udział w zajęciu Kargowej i Kopanicy, gdzie zos
tał ranny. Walczył o Wielki i Mały Grójec, które to po ciężkich bojach zostały zdo
byte przez powstańców. Jak widać z zachowanych w Centralnym Archiwum 
Wojskowym dokumentów, aby trafić do Gdyni w szeregi nowo powstającej Ma
rynarki Wojennej, Stanisław Brychcy odbył długą drogę.

Wstąpił do regularnej armii polskiej 22 stycznia 1919 roku. Niedługo potem 
został przeniesiony do Oddziału Zapasowego Marynarki w Modlinie, a następ
nie - 18 lipca 1919 roku - do oddziałów Flotylli Pińskiej. W marcu 1920 roku flo
tylla wzięła udział w zdobywaniu Mozyrza, gdzie odebrała bolszewikom statki

Bosmanmat Stanisław 
Brychcy szkolący gru
pę marynarzy. Kurs 
podoficerski w Świe- 
ciu, 1923 rok. [fot. ze 
zbiorów MMW 
w Gdyni]
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Flotylli Dnieprzańskiej. Brała udział w ofensywie kijowskiej, podczas której 
w dniu 27 kwietnia doprowadziła do wyparcia Rosjan za Dniepr. Następnie ma
rynarze Flotylli Pińskiej brali udział w tworzeniu przyczółków na jego lewym 
brzegu. Po zakończonych walkach marynarze Flotylli Pińskiej, wraz z innymi 
oddziałami polskiej armii, wzięli udział w uroczystej defiladzie w Kijowie.

W trakcie kontrofensywy bolszewickiej pod koniec maja 1920 r. część Flotylli 
Pińskiej została odcięta od głównych sił polskich. Załogi naszej młodej floty zmu
szone były zatopić niektóre okręty, aby nie wpadły w ręce wroga. Ocalałe jednost
ki walczyły dalej podczas odwrotu na wodach Prypeci, jednak i tam ze względu 
na niski stan wody, zostały zatopione. W rezultacie całkowitego zajęcia dorzecza 
Prypeci przez Armie Czerwoną, w dniu 2 sierpnia 1920 flotylle rozwiązano.

Udane manewry polskiego dowództwa i dzielna postawa żołnierzy pozwo
liły jednak odeprzeć ataki bolszewików i - po wojnie - w 1920 roku Stanisław 
Brychcy trafił do Kadry Marynarki Wojennej. Podobnie jak inni którzy mieli do 
czynienia z marynarką w armiach państw zaborczych, trafił do drugiego batal
ionu tej formacji. Później, przybył do Pucka, gdzie służył w nowo utworzonym 
Dowództwie Wybrzeża Morskiego. Wkrótce uznano, że sprawdzi się jako in
struktor w Szkole Specjalistów Morskich w Świeciu. Prowadził tam szkolenia 
najmłodszych roczników marynarzy z zakresu budowy i obsługi broni.

Później, w 1927 r. szkołę przygotowującą pierwszych morskich specjalistów 
przeniesiono nad morze, do Gdyni.
Służba w Gdyni i późniejsze przygotowania do wojny
Kolejnym krokiem w karierze wojskowej chor, mar Stanisława Brychcego była 
praca na stanowisku instruktora kursów podoficerskich przygotowujących do 
służby na okrętach.

W związku z zakończeniem za granicą budowy nowej jednostki, kontrtorpe- 
dowca ORP „Wicher", w lipcu 1930 r. chorąży został oddelegowany do Cher- 
bourga we Francji. Celem wyjazdu było zapoznanie się z artylerią nowego typu 
i przygotowanie oraz wyszkolenie pierwszej polskiej obsady artylerii okrętu.

Efekty szkolenia polskich artylerzystów zostały wysoko ocenione przez pol
skie dowództwo i francuskich sojuszników, co znajduje potwierdzenie we wspo
mnieniach jednego z artylerzystów:

... Próby maszyn zakończone, potężny pływający kran podpłynął do burty, podpły
wają barki - z których kran przenosi na pokład działa, podstawy, aparaty torpedowe. 
Montują 4-ry działa 13 cm systemu Sznajdera o dość skomplikowanej budowie, zamek śru
bowy, amunicja dzielona. Następnie instalują elektryczne przekaźniki „Grana". Szef artylerii, 
chorąży Stanisław Brychcy, zaczyna organizować obsługę. Brychcy już jako młody 
marynarz, pływał w niemieckiej marynarce na krążowniku „Moltke" jako artylerzysta.

Ćwiczyliśmy stale, każdy dzień, zmieniając funkcje przy dziale, gdzie kto lepiej od
powiadał. Chorąży Brychcy miał specjalną rutynę artyleryjską, mistrz w dobieraniu 
ludzi. (...)
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Budujący się w Cherbourgu nowy kontrtorpedowiec „Wicher" jeszcze bez wież ar
tylerii. Zwraca uwagę francuska bandera na rufie okrętu - nie był on jeszcze przeję
ty przez Polskę [fot. ze zbiorów MMW w Gdyni]

ORP „Wicher" na redzie Gdyni [fot. ze zbiorów MMW w Gdyni]
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Próba dział, piękny dzień, lekka mgła opada rano, wszystko gotowe. Na okręt przy
było kilkunastu oficerów Francuskiej Marynarki Wojennej, którzy ulokowali się na gór
nym pokładzie pelengowym. Holowniki odciągają nas od molo, mijamy zwodzony most, 
zdzwoniły się telegrafy maszynowe - obie pół naprzód, kurs kanał La Manche, poligon 
artyleryjski. Klaksony ryczą na alarm bojowy, obsługa biegnie do dział. Centrala odbiera 
meldunek, działa gotowe, meldują oficerowie artylerii. Pierwsze strzały odbywają się 
pojedynczo, pod różnymi kątami podniesienia lufy, ma to na celu próbę przymocowania 
dział do pokładu.

Inżynierowie ogłądają i robią pomiary ewentualnych zmian.
Po pojedynczej próbie dział zebrano najlepszą obsługę przy dziale nr 1 pod dowódz

twem chorążego Brychcego. Centrala podaje rozkazy do działa nr 1 - celownik - no 
i ogień ciągły. Przy dziale zakotłowało, słychać trzask korytka, na który ładowniczy kładł 
nowy pocisk. Korytko błyskawicznie podchodziło do komory ładunkowej, skąd mecha
nizm podawał pocisk do komory ładunkowej, potem drugi ładowniczy pakował olbrzy
mią łuskę, krzycząc „zamek", na który zamkowy zamykał zamek i tak strzał po strzale. 
Każdy ułamek sekundy musi być wykorzystany.

„Przerwać ogień" - pada komenda i w tej chwili - nigdy tego nie zapomnę, wrzask 
paplaniny francuskiej dobiegł do naszych uszu z górnego pokładu. Co się stało? Czego 
oni tak krzyczą, patrząc na trzymane stopery w rękach.

Kurs podoficerów artylerii na kanonierce „Generał Haller', [fot. ze zbiorów MMW 
w Gdyni]
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Oto centrala podaje: „pełne uznanie dowódcy". Francuzi są podnieceni, pobiliście 
na szybkostrzelności najlepszej załogę francuską. Chor. Brychcy mówi: „no co wiara, nie 
daliśmy się".

Francuzi proszą dowódcę okrętu o ponowienie próby na ogień ciągły jedną minutę. 
Dowódca się zgadza. Centrala podaje do działa: tylko się nie powstydźcie, powtarzamy 
„ogień ciągły" na jedną minutę, na życzenie oficerów francuskich".

Podają dane oraz „ogień ciągły", obsługa jak stado szatanów, jak jeden złączony 
mechanizm z działem, strzał po strzale, „przerwać ogień". Na górnym pomoście znowu 
hałas. Centrala podaje: pełne uznanie dla chorążego i obsługi działa od dowódcy okrę
tu, uzyskaliście kilkanaście sekund lepszy czas. Z pomostu schodzi cała grupa oficerów 
francuskich i przychodzą do działa, prosząc o zademonstrowanie działo czynów - 
podziwiając błyskawiczną szybkość funkcji.

Wracami/ do portu, zyskaliśmy pewien prestiż, wszyscy zadowoleni. Dowódca po
daje rękę, dziękując za wyszkolenie. „Ku chwale ojczyzny" odpowiada chor. Brychcy (...)

Wróciliśmy na łono Ojczyzny - jako pierwszy „dystrojer", nowo zbudowany dla 
Polskiej Marynarki Wojennej.1.

Podczas służby jako szef artylerii na ORP „Wicher", Stanisław Brychcy dał 
się poznać jako „bardzo dobry fachowiec i marynarz". Tak pisał o nim jego 
dowódca kmdr. ppor. Morgenstern-Podjazd:

Bardzo gorliwy, wobec podwładnych wymagający i sprawiedliwy, świetny instruk
tor i artylerzysta. Ma wielkie zamiłowanie do służby morskiej1 2.

Zgodnie z planem szkolenia Centrum Szkolenia Specjalistów Floty chorąży 
prowadził kursy artyleryjskie na kanonierkach OORP „Gen. Haller" i „Komen
dant Piłsudski". Tam poznał bliżej działa typu Canet, tworzące od 1930 roku 
oksywską baterię.

Po służbie na ORP „Wicher", Stanisław Brychcy przez pewien czas służył 
w Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej. Tuż po wybudowaniu nowoczesnej baterii 
helskiej był jej pierwszym szefem.

W sierpniu 1935 r. zaraz po zamontowaniu nowych dział chorąży przepro
wadził pierwsze szkolenie obsługi baterii. Tak to zapamiętał i opisał jeden z jego 
przyjaciół, Ignacy Zębaty-Nowacki3:

Hel - Bateria im. Heliodora Laskowskiego. Piękny słoneczny Hel - sezon, pełno 
letników, świetna plaża od strony Bałtyku - wille i domy rybaków zapełnione. (...)

W roku 1935 z Gdyni z floty zostaje nas tu przydzielonych kilkunastu oficerów 
i podoficerów celem zorganizowania silnej baterii - na wzór i system okrętowy. Przy
dzielony tu został również chor. mar. Brychcy, na stanowisko dowódcy plutonu.

Koszary zbudowane były w lesie obok baterii. Zakupione cztery działa 6-calowe 
w Szwecji, toczono na rolkach z dworca kolejowego i montowano w pobliżu brzegu na wy

1 „Nasze Sygnały".
2 Opinia służbowa, dokument z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
3 „Nasze Sygnały".
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sokich betonowych stanowiskach. Waga działa 30 ton, obsługa z komorami amunicyjny
mi liczyła 30 ludzi. Od działa do działa dochodziła kolejka, całość pięknie zamaskowana.

Dowódca Rejonu Umocnionego, komandor Solski, następnie komandor Steyer, do
wódca dywizjonu komandor Kukiełka, dowódca baterii kapitan Mańkowski, szef baterii 
Roman Slezowski. Działonowi: Ficek, Zębaty, Leszczyński, Pawlikowski. Działa nazwa
no imionami żeńskimi: Anna, Baśka, Danka, Ceśka.

Rozpoczęto szkolenie. I tu znów chor. Brychcy włożył w to szkolenie swą artyle
ryjską duszę, uzgadniając funkcje oraz dając szereg wykładów.

Nadszedł dzień próby baterii, która miała nazwę „Baterii Laskowskiego". Za- 
grzmiała potężnym głosem „moja Baśka", wystrzelano kilka pocisków pod różnymi ką
tami podniesienia lufy. (...) Ostre strzelanie do tarczy - holownik holuje olbrzymią tar
czę na pełny Bałtyk, odległość 25 km. Anna rozpoczyna wstrzeliwanie, potem ogień 
ciągły całej baterii, piękna robota tarcza silnie uszkodzona płynie do portu. (...)

Stasio przemawiał w prostych, marynarskich słowach, podkreślając konieczność 
sprawnego wyszkolenia i obowiązek utrzymania tajemnicy wojskowej. Myśmy wyszko
lili ludzi i odeszliśmy z powrotem na jednostki floty, do Gdyni.

Rok 1939 wykazał znaczenie baterii Laskowskiego, która skutecznie wałczyła z pan
cernikami „Schlezwig-Holstein" i „Schlesien" atakującymi Hel.

„Wszystko ku chwale Ojczyzny" - jak mawiał Stasio.
W lipcu 1939 roku chorąży Brychcy ponownie powrócił na baterię helską, aby 

przeprowadzić ostatnie przed wojną szkolenie. Szef centrali artyleryjskiej baterii 
im. Heliodora Laskowskiego tak opisał prace instruktora artylerii nadbrzeżnej4:

W lipcu i sierpniu 1939 r. w całej Flocie przeprowadzono intensywne szkolenie 
załóg. W baterii im. Laskowskiego dowodzonej przez Zbigniewa Przybyszewskiego 
„rozpoczęły się intensywne ćwiczenia obsługi dział i centrali artyleryjskiej [...]. Pod 
nadzorem chorążego, starego artylerzysty, który przyszedł na Hel z kontrtorpedowca 
'Wicher' oraz instruktora bosmana Zdzisława Ficka bateria została wyszkolona do tego 
stopnia, że w minutę potrafiono załadować i wystrzelić dwanaście pocisków z oddzielny
mi ładunkami".

W przededniu wojny, 24 sierpnia 1939 r., chorąży Brychcy zostaje wyznaczo
ny przez Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża, na dowódcę baterii nadbrzeż
nej Canet. Dokonuje mobilizacji baterii i wyznacza funkcje poszczególnym żoł
nierzom. W krótkim czasie, po sprawdzeniu zapasu amunicji i sprawności dział, 
melduje gotowość bojową dowódcy 1. MDAPL (1. Morski Dywizjon Artylerii 
Przeciwlotniczej) kmdr. ppor. Stanisławowi Jabłońskiemu.

Głównym zadaniem baterii Canet, podobnie jak innych baterii nadbrzeż
nych było:
1. Zwalczanie nieprzyjacielskich jednostek morskich od strony Zatoki Gdańskiej.

4 Krzysztof Zajączkowski Bohater Obrony Helu, kmdr por. Zbigniew Przybyszewski 1907-1952, Warsza
wa 2011, s. 60.
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Zamaskowane 
działa baterii 
helskiej im. 
Heliodora Las
kowskiego, 
[fot. ze zbio
rów MMW 
w Gdyni]
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2. Współdziałanie z dwoma bateriami przeciwlotniczymi w Wąwozie Ostrow
skim i Redłowie w celu bezpośredniej obrony portu

3. Wspieranie własnych oddziałów lądowych walczących na Kępie Oksywskiej.
Powyższe wskazuje, że do odpierania ataków od strony morza bateria Canet 

mogła liczyć na wsparcie dział przeciwlotniczych. Co więcej, wszystkie baterie 
na Oksywiu miały za zadanie wspierać siły Lądowej Obrony Wybrzeża płk. Dąbka.

Już od kwietnia 1939 dowódcy poszczególnych baterii 1 MDAPL,w tym eta
towy dowódca baterii Canet, kpt. Antoni Ratajczyk, szkolili rezerwistów do za
pewnienia obsady własnego dywizjonu na wypadek wojny. Do czerwca zdołali 
wyszkolić dwie grupy rezerwistów.

Szkolenie odbywało się bardzo trudnych warunkach, przy braku wystarcza
jącej ilości instruktorów, środków łączności, a nawet regulaminów, z których no
wo przybyli mogliby się uczyć.

Wywalczone z trudem działa nowego Dywizjonu Artylerii Lekkiej, którego 
dowódcą został mjr. Kański z Flotylli Pińskiej, przyszły niekompletne i bez urzą
dzeń celowniczych. Dzięki wysiłkowi oficerów i szeregowych marynarzy zdoła
no je na dzień przed wybuchem wojny przygotować do walki. Niestety w dniu 
mobilizacji gdyński dywizjon spotkało duże rozczarowanie. Wyszkoleni wcześ
niej rezerwiści trafili w większości do innych jednostek i początek wojny zastał 
baterie na Oksywiu w trakcie intensywnego szkolenia nowych załóg.

Wróg intensywnie przygotowywał się do natarcia. Przeciwko polskiej arty
lerii nadbrzeżnej rozmieszczonej na Oksywiu i Helu zamierzał przeciwstawić 
działa pancernika Schleswig- Holstein i mniejszych jednostek oraz dobrze wy
szkolone eskadry samolotów atakujących po raz pierwszy w tej wojnie z lotu 
nurkowego.

Zajęcie Gdyni miało pierwszoplanowe znaczenie w planie ataku na Wybrze
że przygotowanym przez naczelne dowództwo niemieckie. Zgodnie z wydaną 
dyrektywą, zabroniono niszczenia obiektów w mieście, o ile nie jest to konieczne 
ze względu na toczącą się walkę. Przejęcie przez Niemców nowo wybudowane
go portu miało na celu przerwanie polskiej komunikacji na Bałtyku oraz odcię
cie okrętów jej floty od najlepiej zaopatrzonej bazy morskiej. O tym, że podczas 
wykonywania tego planu Niemcy najbardziej obawiali się polskiej artylerii, 
niech świadczy fakt, że pierwszych dniach wojny w pierwszej kolejności do naj
ważniejszych celów pancernika „Schleswig-Holstein" zaliczono baterie lądowe 
na Oksywiu i Redłowie.

Jak przebiegało przygotowanie do walk na baterii Canet i jak swym ogniem 
szachowała przez długi czas rejon Zatoki Gdańskiej, najlepiej opisuje sam chorą
ży w swoim sprawozdaniu.
Sprawozdanie z ostatnich 28 dni na baterii Canet
Dnia 24 VII 39 r. o godz. 05.00 zostałem zawezwany do dowódcy 1 MDAPL gdzie do
wiedziałem się, że bateria Canet zostanie zmobilizowana. Natychmiast udałem się do 
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kwatery obsługi baterii, która była w koszarach na Oksywiu. Tu też wręczono mi elabo
rat mobilizacyjny. Po zapoznaniu się z powyższymi aktami, które miałem po raz pier
wszy w ręku, przystąpiłem do pracy w myśl książki czynności. Szefowi baterii st.bos- 
manowi Bindkowi poleciłem przekwaterowanie obsługi baterii do nowej kwatery, która 
znajdowała się w starej latarni, oraz załatwienia wszystkich spraw gospodarczych. Ja 
zaś z działonowemi, celowniczemi udałem się na stanowisko baterii. Działonowym 
Działa Nol był bosmat G, Działa No2 bosmat Tymiński, celowniczem P (*podniesie- 
nia)5 mat rezerwy Makowiecki i mat rez. Cz, celowniczemi k. (^kierunku) mat nadter
minowy Józef Burczyk i st. marynarz G. Gospodarzem schronu amunicyjnego wyzna
czyłem mata rezerwy G, oraz 4 marynarzy do kierowania ogniem i obsługi Dalomierza 
i telefonu. Nadmieniam, że właściwy gospodarz schronu amunicji i sprzętu artyleryj
skiego plutonowy puszkarz z bat. X (* bateria nieznana) znajdował się w szpitalu, zaś 
nowy wyznaczony był specjalności Strzelca, którego musiałem dokładnie zapoznać z ro
dzajem amunicji i jej transportem do dział.

W schronie amunicji baterii znajdowały się granaty kruszące żeliwne franc. wzór 
15 zapalnikiem głowicowym uderzeniowym natychmiastowym, które były uzbrojone. 
Powyższych pocisków było 360 sztuk oraz granaty kruszące stalowe wzór 18 franc. za
palnikiem uderzeniowym z krótką zwłoką nieuzbrojone, z których kazałem 50 sztuk 
uzbroić, tego rodzaju pocisków było 400 sztuk. Ponieważ budowa pocisków stalowych 
pozwalała na strzelanie na większą odległość, przeznaczyłem je na cele morskie, (różnica 
800 mtr). W schronie amunicyjnym West znajdowały się ładunki prochowe w łuskach, 
które odpowiadały ilościowo pociskom, w tym około 200 sztuk do strzelań nocnych, oraz 
pewna ilość trzy kolorowych rakiet, (bez rakietnic) Amunicja do broni ręcznej i skrzyn
ka ręcznych granatów. Ponieważ schrony amunicyjne nie posiadały światła elektryczne
go jak też dziennego, złożyłem zapotrzebowanie na lampy elektryczne. Dostarczono 
4 lampy naftowe. Nie mogąc ich zastosować, dostałem zezwolenie na zakup. Zakupienie 
takowych okazało się niemożliwe, ponieważ w mieście był ich kompletny brak.

Po sprowadzeniu dział, które polegało na regulowaniu celowników, dopełnianiu 
płynu, regulacja Dalmierza, sprawność telefonów i przetransportowaniu do magazynu 
podręcznego 50 szt. pocisków. Stanowisko baterii było gotowe do boju.

Bateria posiadała dwie linę telefoniczne jedną na stałe zblokowaną z ORP Bałtyk 
drugą zaś przez centrale Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Udałem się na nową 
kwaterę obsługi, by sprawdzić zakwaterowanie obsługi. Tu było wszystko bardzo dobrze. 
Wobec tego przystąpiłem do przeszkolenia całej obsługi, co było bardzo pożądane, ponie

5 Wyjaśnienia autora artykułu oznaczono *. Nazwiska, nazwy baterii i miejscowości były w orygi
nalnym tekście opisane tylko pierwszą literą. Niektóre z nich udało się rozszyfrować, gdyż poja
wiły się w innych dokumentach dotyczących Obrony Wybrzeża. Niestety pozostałe nadal są niez
nane. Daty podane przez chorążego w kilku wypadkach nie pokrywają się z raportami niemiecki
mi. Autorzy większości wrześniowych sprawozdań zastrzegali, że daty opisywanych wydarzeń 
mogą być, ze zrozumiałych względów, nieścisłe. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, 
że różnice w czasie nie są większe niż jeden dzień.
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waż ludzie przydzieleni zostali o różnych specjalnościach. Nadmieniam, że obsługa, która 
była specjalnie szkolona [rezerwa] po zwolnieniu nie powróciła ze znanych powodów. 
Do strzelali naziemnych specjalnie szkolono obsługę przez kapitana Ratajczyka. Dzięki 
temu, że działa były do tego rodzaju strzelań w bardzo dobry sposób przez Szefa 
Uzbrojenia przygotowane, dało to szybki wynik. W tym czasie otrzymałem rozkaz 
oddać część obsługi, która była nad etat do działek 47 mm stanowiących obronę portu. 
Ponieważ te działka nie miały już zastosowania w marynarce od szeregu lat, zmus
zony byłem oddać działonowego Działa No 1 bosmata G, jednego mata rezerwy i 30 ma
rynarzy. Ponadto bateria musiała wystawiać warte przy wiadukcie No.l odległym od 
baterii około 5 km.

Na odprawie u Dowódcy Dyonu Kmdr. Jabłońskiego otrzymałem między innymi 
poleceniami, rozkaz wykopania rowu przeciwlotniczego, który kazałem wykopać 30 m 
od kwatery obsługi. Obsługa została w tym sposób przeszkolona, że gdy nalot zostanie 
ja na stanowisku, obsługa działa Nol i obsługa dźwigu amunicyjnego kryje się do 
przedsionka schronu baterii. Obsługa działa No2 i obsługa kierowania ogniem do przed
sionka schronu amunicyjnego „West". Na stanowisku pozostanie tylko telefonista i czuj
ka, ci zaś mieli do tego celu specjalne rowy. Nadmieniam, że schrony amunicyjne były 
ukryte w głębokim wąwozie, co już z natury dawało pewną ochronę, jednak bezwzględ
nego bezpieczeństwa od bomb bateria nie posiadała. Gdy nalot zastanie obsługę na kwa
terze, obsługa kryje się w rowie przeciwlotniczym.

Między stanowiskiem baterii a kwaterą stało nowo wybudowane Mauzoleum Gen. 
Orlicz-Dreszera, do którego przybywali różni wycieczkowicze. Na rozkaz D-cy Dyonu 
została droga i plac zamknięte.

... Dnia 1 IX 39 r. o godz. 05.30 zostałem zawiadomiony przez bosmata T, któnj 
pełnił służbę D.O.W. (^Dowództwo Obrony Wybrzeża) o nalocie nieprzyjacielskim 
na Puck. Po pewnym czasie w naszym kierunku nadleciały trzy samoloty nieprzyja
cielskie, które ogniem K.M. ostrzeliwały obsługę, która się myła w pobliżu swojej kwa
tery. Strat w obsłudze nie było. Zajęcia obsługi odbywały się programowo. Po pewnym 
czasie przybył na baterii kpt. Ratajczyk na ćwiczenia strzelań nadziemnych.

Na wstępie zwrócił on uwagę, że część obsługi posiada białe ubranie, co bardzo 
zdradza stanowisko, byli to marynarze z Flotylli Pińskiej, którzy posiadali tylko ubranie 
tropikalne zamiast roboczego. Nadmieniam, że ubranie robocze marynarskie również nie 
chroni.

Około godz. 13.00 został dostarczony obiad. Na stanowisku pozostały posterunki, 
reszta obsługi udała się na kwaterę. W czasie spożycia posiłku, któnj odbywał się 
w ogrodzie kwatery, przybył na inspekcję D-ca Dyonu Kmdr. Jabłoński, który zażądał 
dokładnego raportu z rannego nalotu. W tym czasie od stromy Pucka nadlatuje kilka sa
molotów na średniej wysokości. Ponieważ samoloty przelatywały z kierunku baterii 
przeciwlotniczej, uważamy, że są to samoloty nasze, gdyż początkowo bateria przeciw
lotnicza nie rozstrzeliwała ich. Równocześnie słychać wielkie detonacje od strony portu 
wojennego. Zarządziłem alarm przeciwlotniczy. Czy sygnał alarmu przeciwlotniczego 
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ogólnego, był przed nalotem czy w czasie, tego sobie nie przypominam. Samoloty 
zauważone rozpoczęły bombardowanie kwatery i stanowiska baterii, linia Nord-Sud od 
cmentarza wojskowego do końca stanowiska baterii i linia baterii West od morza do pier
wszych domów, samoloty były typu Stukas.6.

Podany w „Sprawozdaniu" bardzo zwięzły opis bombardowania nie odda- 
je w pełni tego, co można było zaobserwować, stojąc u podnóża Kępy Oksyw
skiej. Warto zatem sięgnąć w tym miejscu do relacji bosm. pchor. Stanisława Żo- 
chowskiego, oficera wachtowego kanonierki „Generał Haller", cumującej w por
cie na Oksywiu.

Bateria kanetek, obsypana gradem bomb (...). Widok był pełen grozy, gdy spośród 
dymów wybuchających bomb wylatywały w powietrze części stanowiska baterii, belki, 
drzewa wyrwane razem z korzeniami i opadały z urwiska do morza.7.

Po pierwszym nalocie bateria poniosła ciężkie straty. Poległo 12 marynarzy 
z obsługi baterii. Miejsce pośród drzew gdzie się skryli zaatakował niemiecki sa
molot rzucając kilka bomb. Do dzisiaj nie wyjaśniono, dlaczego obrońcy nie usły
szeli alarmu przeciwlotniczego przed pojawieniem się wrogich samolotów. Nie 
słyszał go chorąży, a jego brak potwierdza także d-ca I baterii plot por. Marian 
Rostkowski. Po nalocie pełniący obowiązki dowódcy baterii chorąży Brychcy 
musial odbudować nie tylko uszkodzone działa, ale także ducha swoich żołnie
rzy. W taki sposób opisał to w pierwszym powojennym opracowaniu z 1964 r. 
kpt. mar. Rafał Witkowski:

Sam widok potwornego spustoszenia był koszmarny i tylko niezwykłej energii i opa
nowaniu chor. Brychcego zawdzięczać można, że załoga stosunkowo szybko otrząsnęła 
się z doznanego szoku, obsadzając ocałałe w nalocie jedyne działo.8.

Sam chorąży tak pisał w swoim sprawozdaniu:
Po pierwszej fazie nalotu, obsługa zajęła się gaszeniem pożaru samochodu D-cy 

Dyonu. W tym nastąpił drugi nalot. Obsługa udaje się do rowu przeciwlotniczego, nie
przyjaciel ponowił bombardowanie. Po zakończeniu nalotu stwierdzono, że zostali zabi
ci bosmat Tymiński, 12 marynarzy oraz 6 marynarzy rannych. Uważam, że zostali oni 
zabici i ranni, ponieważ samoczynnie wzięli broń ręczną i zaczęli ostrzeliwać nieprzyja
ciela, gdyż stwierdziłem przy nich K.B. które stale znajdowały się w stojakach na Kwa
terze. Przy chowaniu zwłok, które były nie do rozpoznania, żaden nie posiadał znaczka 
tożsamości. Zabici zostali pochowani w ogólnej mogile na cmentarzu wojskowym. Kwa
tera więcej się nie nadawała do zamieszkania z powodu szkód, które powstały przy bom
bardowaniu, obsługa została zakwaterowana na stanowisku bat. Natomiast wszystkie 
rzeczy i sprzęt przeniesiono do najbliższego domu gospodarza S. Na stanowisku baterii 
stwierdzono, że dalmierz jest zupełnie zniszczony, Działo Nr 2 ma całkowicie zniszczo
ną lufę, mechanizmy kierunkowe i podniesieniowe od bomby, która padła w pobliżu działa.

6 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X., rękopis w posiadaniu autora.
7 Rafał Witkowski (red.) Ostatnia Reduta, relacje obrońców Helu, Gdańsk 1973, s 121.
8 Rafał Witkowski, Wrześniowe dni oksywskiej baterii, Dziennik Bałtycki 1.09.1964 r.
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Dowiedziałem się później z prasy niemieckiej, że uszkodzona lufa, miała dwa okrąg
łe otiuory 7 cm średnicy na wyłoi, co było dziełem artylerii nieprzyjacielskiej morskiej. 
Zabrano potem działo do muzeum wojskowego.

Działo Nr 1 posiadało tylko uszkodzoną podstawę i przyrządy celownicze, które 
uzupełniłem zamianą z działa Nr 2, które już nie nadawało się do użytku.

Upadek bomb przy obydwóch działach był w jednakowej odległości, 3 m od działa, 
kaliber ten sam, a uszkodzenia w wielkim stopniu odmienne. Dźwig amunicyjny jak też 
linia telefoniczna zostały uszkodzone (*co później) dało się to naprawić.

Z powodu wypadnięcia Działa Nr 2 jak też strat w obsłudze zorganizowano jedną 
obsługę działa9.

W swoim dziennym raporcie, w dniu 1 września kmdr. Rugę, dowodzący 
niemieckimi trałowcami na Zatoce Gdańskiej, odnotował bombardowanie portu 
w Gdyni i planowe trałowanie w rejonie, który Niemcy określili jako linę bloka
dy polskiego Wybrzeża10 11. Znalazł się też zapis o ostrzeżeniu kierowanym przez 
stronę polską do wszystkich statków, mówiący o zaminowaniu Zatoki Gdańskiej 
w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi.

W drugim dniu wojny na Oksywiu oceniono poniesione straty i wzmocnio
no obronę przeciwlotniczą dodatkowym działkiem 47 mm. Nie obyło się bez na
lotu samolotów bombowych, chcących najwyraźniej dopełnić aktu zniszczenia, 
jaki miał miejsce poprzedniego dnia. Szczęśliwie, zrzucone bomby okazały się 
niewypałami.

Tak, zgodnie ze sprawozdaniem dowódcy baterii Canet wyglądał następny 
dzień.

Dnia 2 IX 39 r. o godz. 03.00 nieprzyjaciel ponowił nalot, rzucając kilkanaście 
bomb w okolicy baterii. Szkód żadnych nie było, gdyż żadna z bomb nie detonowała.

W rannych godzinach urządzono prowizoryczną kwaterę w przedsionkach schronu 
amunicyjnego. W dniu tym przybył na baterię d-ca Lądowej Obrony Wybrzeża (*płk. 
Stanisław Dąbek) z d-cą Dyonu (*kmdr. ppor. Stanisławem Jabłońskim), by prze
konać się o poniesionych stratach.

W godzinach popołudniowych przybył na baterię kmdr. por. Stanisław Hryniewiec
ki wraz z kmdr, ppor Zygmuntem Horydem, by ustalić miejsce na działka 47 mm, które 
zostały też ustawione na West od baterii w odległości około 50 m.u.

W tym dniu dowódca niemieckich sił trałowych nie raportował żadnych po
tyczek z baterią. Flota trałowców zajęta była oczyszczaniem z min podejścia do 
Nowego Portu, gdzie cumował pancernik „Schleswig-Holstein". Planowano już 
jego wyjście na Zatokę Gdańska, skąd miałby lepsze warunki do ostrzału pols
kich pozycji na Oksywiu, Redłowie i Helu.

’ Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X., rękopis w posiadaniu autora.
10 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski 
Gdynia 1939, Kępa Oksywska 1939, Gdańsk 1985, s. 412-416.
11 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X., rękopis w posiadaniu autora.
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3 września okazał się tragicznym dniem dla polskiej Floty. W pierwszym 
starciu z Niemcami nasze okręty „Wicher" i „Gryf" wspierane przez baterię hel
ską wygrały pojedynek z niemieckimi kontrtorpedowcami. Niestety późniejszy 
atak eskadry bombowców okazał się zabójczy dla naszych skromnych sił na He
lu. Mimo pełnej poświęcenia obrony w porcie helskim oba okręty zatonęły zbom
bardowane przez lotnictwo niemieckie.

Prawdopodobnie opisaną walkę widzieli także artylerzyści z Oksywia. Tego 
dnia chorąży Brychcy po raz pierwszy zameldował, że okręty niemieckie pojawi
ły się na granicy zasięgu ognia baterii. Były to jednostki należące do flotylli kut
rów trałowych próbujące oczyścić tor wodny z Nowego Portu aż do Redłowa. 
Znajdowały się jednak za daleko, aby rozpocząć walkę.

Kmdr. Rugę zanotował, że sąsiednia bateria plot z Wąwozu Ostrowskiego 
ostrzelała niemiecki wodnopłat asystujący kutrom trałowym12.

Dnia 3 IX 39 r. w godz. popołudniowych, w zatoce pomiędzy Gdańskiem a Helem, 
ukazały się cztery nieprzyjacielskie traulery, które prawdopodobnie trałowały miny. 
Doszły one na odległość około 13000 m. W czasie tym zostałem zapytamy przez Dcę 
Dyonu czy z baterii są widoczne. Zameldowałem, że są widoczne, lecz odległość za du
ża, by otworzyć ogień. W czasie tym traulery zmieniły kurs, a odległość poczęła się 
zwiększać. Około godz. 23.00 przybył goniec, nie wiadomo mi skąd i zameldował, że ko
szary marynarki wojennej zostały zajęte przez oddziały dywersyjne nieprzyjaciela. Po 
pewnym czasie przybył adiutant Dyonu kpt. Chytrzyński, który w czasie rozmowy, 
wspomniał, że nieprzyjaciel wysadził oddziały dywersyjne w Koleczkowie. Co w tym 
polegało na prawdzie, tego się nie dowiedziałem13.

Czwartego września miał miejsce pierwszy pojedynek ocalałego działa ba
terii Canet z trałowcami niemieckimi. Patrząc na białe ubrania marynarzy z Flo
tylli Pińskiej, którzy stanowili cześć obsady baterii, chorąży zapewne przypom
niał sobie odległe czasy, kiedy sam walczył w takim mundurze. Wtedy, w 1920, 
był 22-letnim marynarzem i walczył z karabinem w ręku, aby odeprzeć atak bol
szewików. Tym razem zamiast karabinu miał do dyspozycji działo, które dobrze 
znał ze szkoleń, które prowadził na kanonierkach „Generał Haller" i „Komen
dant Piłsudski". Padła komenda ognia.

4 IX 39 r. Około godz. 16.00 na trawersie cypel Orłowo kursem Hel, ukazało się 
sześć kutrów trałowych z udziałem hydroplanów, idąc w szyku dwutorowym. Z odleg
łości 12000 m otwarłem ogień, biorąc za punkt celowania dziób drugiej dwójki. Przy 
celowniku 12.600 m dostałem nakrycie, po czym przeszedłem na ogień ciągły. Jeden 
z traulerów został trafiony. Pod osłoną sztucznej mgły zaczęły się oddalać w kierunku 
Gdańska. Pocisków oddałem 50 szt. Po pewnym czasie nadleciał samolot wywiadowczy 
nieprzyjacielski, szukając stanowiska baterii. Około godz. 17.00 otworzył ogień z portu   *11

12 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412-416.
11 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X., rękopis w posiadaniu autora.
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w Gdańsku „Schleswig-Holstein". Pierwsze jego pociski były krótkie, następne padały 
w okolicy baterii, nie czyniąc żadnych szkód. Pancernik oddał około 20 pocisków14.

W tym dniu dowódca niemiecki odpowiedzialny za usunięcie min utrudnia
jących podejście do portu w Gdyni, przekonał się po raz pierwszy, jaką siłą ognia 
dysponują polskie baterie w rejonie Oksywia i Redłowa. Oczekiwał zapewne, że 
po bombardowaniu w pierwszych dwóch dniach wojny, bateria na Oksywiu zo
stała zniszczona. Mimo, że jedno działo baterii zostało uszkodzone, drugie wy
konało w pełni swoje zadanie. Pięćdziesiąt pocisków wystrzelonych w kierunku 
kutrów trałowych skutecznie ostudziły zapał Niemców, aby trałować w tym 
dniu tor wodny do Gdyni. Komandor Rugę raportował o przerwaniu operacji na 
skutek gwałtownego ognia z Oksywia i prawdopodobnie z Redłowa, gdzie mieś
ciła się jedna z baterii plot. 1. MDPL.

5 IX 39 r. Około godz. 9.00 ponownie a prawie w tym samym miejscu, ukazało się 
pięć traulerów tego samego typu co dnia poprzedniego. Przybycie tylko pięć traulerów, 
a nie jak dnia poprzedniego sześć, wnioskuję, że zaobserwowane trafienia były słuszne. 
Kąt biegu był 0, szyk torowy, w dniu tym widoczność mała. Ponieważ bateria nie posia
dała już dalmierza, zastosowałem odmienną metodę strzelania. Uwzględniając, że przy 
tej odległości czas lotu pocisku wynosi 59 s, oddałem trzy strzały, każdy przy innym 
celowniku co dało możność szybszego wstrzelania się, gdy dostałem nakrycie, traulery 
pod osłoną sztucznej mgły poczęły się oddalać. Pocisków oddałem 20 szt.

Dnia poprzedniego wysłałem mar. K do kampanii K.M. w sprawach gospodarczych, 
który na baterię powrócił dopiero dzisiaj, nie załatwiając sprawy. Kazałem go prz- 
yaresztować, by oddać go do dyspozycji żandarmerii. Na interwencję kpt. Ratajczyka 
został zwolniony. W czasie dalszych działań okazał się wzorowym marynarzem.

Dnia 19 IX 39 r. w godz. rannych ponownie został wysłany jako goniec i do baterii 
więcej nie powrócił.

Dnia tego O.R.P „Bałtyk" został opuszczony przez załogę co baterii pozbawiło naj
lepszej łączności.

6 IX 39 r. około godz. 10.00 ponownie ukazały się te same traulery w podobnej sy
tuacji jak dnia poprzedniego. Otwarłem ogień przy celowniku 12200, traulery ponowiły 
manewr z dnia poprzedniego. Pocisków oddano 20 szt. Około godz. 11.00 ukazały się 
na dużej odległości dwa traulery typu „M" kąt biegu lewa 90, szyk torowy i otworzyły 
ogień na baterię z odległości około 14000 m [Typ traulerów „M" miał 2 działa 105 mm]. 
Ogień artylerii był gwałtowny, strat w obsłudze nie było. Natomiast uszkodzenia były 
następujące. Schron amunicyjny, (^uszkodzona) część podstawy betonowej działa Nr 1 
kilka ładunków w łuskach i motocykl.

Straty nie zmniejszyły wartości bojowej baterii.
Około godz. 16.00 wyszedł z portu Gdańska „Schleswig-Holstein", który otwarł ogień 

artylerii dużego kalibru, trafiając kilkoma pociskami stanowisko baterii, nie wyrządzając

14 Tamże.
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żadnych szkód. Został trafiony ORP „Bałtyk", na którym wybuchł pożar. Później został 
ugaszony przez holownik „Ursus"15.

W tym dniu, aby uniknąć ognia baterii, Niemcy próbowali prowadzić prace 
trałowe po zmierzchu, wykorzystując zachodzące słonce nad Oksywiem, sami 
byli ukryci na tle ciemnego nieba od wschodu. Dotarli na odległość 2 mil od boi 
wejściowej portu w Gdyni. Udało się im w tym dniu oczyścić tor wodny aż do 
Redłowa.

7 IX 39 r.
Około godziny 10.00 powiadomił mnie kpt. Ratajczyk, że będziemy strzelać do ce

lów naziemnych. Jako pierwszy cel była miejscowość Bajano. Kapitan podał potrzebne 
azymuty i celowniki, jak też ilość strzałów. W dniu tym strzelanie to powtarzało się kil
kakrotnie, przy różnych azymutach. Nocne strzelanie było utrudnione z powodu braku 
oświetlenia przy przyrządach celowniczych. W dniu tym pocisków wydano około 180 szt.

Z powodu nadmiernego strzelania z tego działa zaczął przeciekać w dużym stop
niu opornik. Z powodu tego, że opornik współpracował ze sprężynami powrotnika, lufa 
nie powracała po strzale na miejsce. Nocy tej usterki, zostały usunięte.16 17 18.

Dowódca niemiecki odpowiedzialny za atak od strony morza wyraził w tym 
dniu zdziwienie, że nie spotkał się z atakami polskich samolotów. Prawdopo
dobnie obawiał się, że też włączą się do walki przeciwko niemieckim trałowcom.

Lotnicy polscy nie pokazali się ani teraz, ani w przyszłości. Część ich samolotów 
znajdowała się przy południowym, zatokowym brzegu Półwyspu. Zostały (*później) 
zniszczone przez lotnictwo niemieckie.'7.

Mimo że w porcie gdańskim Niemcy już świętowali zdobycie Westerplatte, 
na Zatoce Gdańskiej ciągle trwały zacięte walki z polskimi bateriami. Kmdr. Rugę 
wyraził nawet obawy, co do postępów w wykonaniu swojego zadania, oczysz
czenia z min podejścia do portu w Gdyni.

Następnym celem była Gdynia.
Flotylla ochrony portu została użyta do rozszerzenia wolnego od toru na zachód aż 

do wzgórz Redłowskich.
Kutry flotylli ochrony portu odeszły pod zasłoną dymną, lecz ostrzeliwane były cel

nym ogniem aż do boi wejściowej Nowy Port.
Potwierdzało to ponownie, że niezbędne jest wyeliminowanie baterii, jeżeli chce się 

robić postępy na morzu.
Wieczorem nastąpiło powtórzenie wypadu flotylli trałowców.
Flotylla ponownie dotarła na 2 mile od boi wejściowej Gdynia.
Uzyskano potwierdzenie, że większych zagród minowych tu nie ma.ls.

15 Tamże.
16 Tamże.
17 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412-416.
18 Tamże.
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Chor. mar. Brychcy zanotował:
8 IX 39 r. Strzelanie jak w dniu poprzednim.
Bateria zaczęła odczuwać brak chleba jak też ciepłej strawy, gdyż komp. K.M. 

przestała nam regularnie je dostarczać, miało to miejsce do końca działań wojennych.19.
A tak w tym dniu pisał kmdr.Ruge w swojej relacji:
Uzupełniono paliwo, żywność i odbyliśmy rundę honorową po porcie gdańskim. 

1 flotylla kutrów trałowych przy trałowaniu 0,8 mili od boi gdyńskiej została silnie ostrze
lana i musiała odejść z tego akwenu. Flotylla doświadczalna broni zagrodowej wytrało- 
wała dalsze miny i jedną z nich ściągnęła wieczorem na płytką wodę koło przekopu Wisły.20.

Następnego dnia, chorąży Brychcy zanotował kłopoty z mocno eksploato
wanym działem. Przy tak dużej ilości strzałów, lufa nagrzewała się zbyt mocno 
i nie wytrzymał tego jej wewnętrzny rdzeń.

9 IX 39 r. Strzelanie jak poprzednio na różne azymuty w dzień i nocy. Oprócz 
opornika, którego stan jest coraz gorszy, rdzeń lufy wychodzi z płaszcza, z powodu tego 
są trudności przy ładowaniu. W każdej przerwie ogniowej uzupełnia się płyn. .21

W dniu 9 września „Schleswig-Holstein" przeszedł do basenu Westerplatte 
i ostrzeliwał stąd baterie w Redłowie i na Oksywiu. Dowódca niemiecki mógł 
pochwalić się adm. Readerowi wyłowioną miną, postawioną przez polski okręt 
podwodny.

W dniu następnym była konieczna naprawa zamka strzelającego 9 dni bez 
przerwy działa Canet.

10 IX 39 r. W godzinach rannych dostarczono amunicję, którą ułożono w różnych 
miejscach w pobliżu stanowiska. Około godziny 10.00, ukazały się traulery w miejscu 
podanym w dniu 5 IX 39. Po oddaniu kilku strzałów powtórzyły manewr poprzedni. 
Po odejściu traulerów rozpoczął ostrzeliwania „Schleswig-Holstein", kilka pocisków 
padło na stanowisko, strat nie było.

Wieczorem kpt. Ratajczyk zabrał wolnych w tym czasie ludzi i udał się w kierunku 
Mostów.

W nocy uzupełniłem części z zamka działa No.2, uszkodzone części w zamku działa 
No.l wymieniłem, a zamek wymieniony kazałem zakopać.22.

Niemiecki dowódca w tym dniu zanotował kolejną nieudaną próbę oczysz
czenia z min podejścia do portu w Gdyni.

Przed południem wobec silnego przeciwdziałania (^baterii Canet) trzeba było przer
wać nową próbę kutrów trałowych rozszerzenia na północ wolnego od min akwenu, 
mimo wsparcia artyleryjskiego pancernika „Schleswig-Holstein", stojącego w basenie 
Westerplatte i Tl 96.

” Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X. rękopis w posiadaniu autora.
20 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412-417.
21 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X., rękopis w posiadaniu autora.
22 Tamże.
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Do sprawdzenia basenów portu gdyńskiego zestawiono z barkasów trałowców 
flotyllę złożoną z ośmiu jednostek.23 24.

Zaciskał się niemiecki pierścień wokoło Kępy Oksywskiej. Wróg atakował 
na wszystkich odcinkach i siły polskie powoli, ale już widocznie ustępowały im 
pola. Kwestią jednego lub dwóch dni było wydanie rozkazu wycofania się 
z Gdyni. Coraz częściej bateria prowadziła walkę na dwa fronty. Odpędzała 
swym ogniem zbliżające się trałowce i jednocześnie wspomagała siły Lądowej 
Obrony Wybrzeża płk. Dąbka.

11 IX 39 r. Wczesnych godzina rannych dostałem rozkaz od mjr. Przewoskiego 
(^zastępcy dowódcy 1MDAPL) ostrzeliwać miejscowość Mosty i oddałem 50 strzałów.

Około godziny 10.00 powrócił kpt. Ratajczyk z ludźmi.
W dniu tym odbywały się strzelania przy różnych azymutach.
Bateria zostaje ostrzelana przez pancernik, Schleswig-Holstein i traulery typu M. 

Strat nie ma2i.
Pomimo że bateria Canet strzelała do celów lądowych, kmdr. Rugę bojąc się 

jej ognia, poprosił o ubezpieczanie akcji kutrów trałowych dowódcę pancernika 
„Schleswig-Holstein".

Zajęto Puck i Władysławowo.
O zmierzchu flotylla barkasów z trałowców została a wysłana na wstępne rozpoz

nanie portu gdyńskiego.
Rejs utrudniało burzliwe morze i nadzwyczaj ciemna noc.
Aż do boi wejściowej Gdynia nie znaleziono min, więc istnienie większych zagród 

minowych wydawało się tu niemożliwe.
Schleswig-Holstein trzymał jedną wieżę w pogotowiu, aby w razie potrzeby osłonić 

barkasy ogniem na baterię oksywską.
Ta strzelała jednak tylko na froncie lądowym.25.
W kolejnym dniu chorąży Brychcy zanotował:
12 IX 39 r. W godzinach wysłałem część obsługi do wąwozu po amunicję. Zostali 

oni zaatakowani przez lotnictwo i artylerię nieprzyjacielską, amunicji nie dostarczono.
Strzelanie jak w dniu poprzednim.
Pompa do napełniania płynu przestała działać. W nocy została naprawiona przez 

przybyłego puszkarza broni. Bateria ostrzeliwana jak w dniu poprzednim. Strat żad
nych. Widoczność na morzu mała.26.

Komandor Rugę w tym dniu ponownie meldował o trudnościach, jakie 
przysporzyły mu polskie baterie. Odnotował także udaną akcję polskich kano- 

23 Relaq'a kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412-417.
24 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X., rękopis w posiadaniu autora.
25 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412-416.
26 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X. rękopis w posiadaniu autora.
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nierek, których artyleria 75 mm powstrzymała atak sił niemieckich na Oksywie 
od strony Mostów. Tego dnia bateria Laskowskiego trafiła niemiecki okręt z osło
ny trałowców.

12 września korpus Kaupischa dotarł od zachodu i północy do Kępy Oksywskiej.
Trałowania w kierunku Gdyni nie można było prowadzić z powodu przeciwdziała

nia baterii lądowych.
Dalej na wschód znów wytrałowano kilka min.
Od zatoki puckiej kanonierki ostrzelały niemieckie wojska lądoiue.
Zostały one później wyeliminowane z walki w Jastarni bombami lotniczymi.
W tym czasie trzy trałowce typu Czajka wyłożyły nocą zagrodę 60 min, 3-5 mil 

na południe od Helu.
Zapora leżała za daleko na północ, aby zagrozić komunikacjom niemieckim.
Schleswig-Holstein ostrzelał rejon baterii Laskowskiego.
Trafiony Otto Braun z doświadczalnego dywizjonu minowego.27 28.
Następnego dnia, jak raportował chorąży, Niemcy wzmocnili swoje siły i otwo

rzyli ogień jednocześnie z kilku jednostek. Szczęśliwie ostrzał nie wyrządził 
w tym dniu szkód.

13 IX 39 r. Strzelanie jak w dniu poprzednim. Około godziny 11.00 ukazały się 
traulery typu M. Otworzyłem ogień, na co traulery otworzyły tak duży ogień, że zmu
siło nas do przerwania strzelania. Otworzył również ogień Schleswig-Holstein. Strat 
żadnych. .23

Dowódca niemiecki rozczarowany brakiem postępów w wyeliminowaniu 
polskich baterii nadbrzeżnych, najwyraźniej wiązał nadzieje w rozstrzygnięciu 
walki na froncie lądowym. 12 września wieczorem oddziały polskie opuściły 
Gdynię i Redłowo. Komandor Rugę z satysfakcją mógł napisać:

Wieczorem 13 września padło Redłowo prawie codziennie ostrzeliwane dotąd przez 
Schleswig-Holstein i działa 88 mm Kustenschutzu.

Natarcie na Gdynię ruszyło.
Jednocześnie oddziały lądowe wdarły się na północny skraj Kępy Oksywskiej.29 *.
Następnego dnia, dowodzący baterią Canet zanotował, że artyleria nieprzy

jaciela ustawiona na Górze Focha (*dzisiaj-Kamienna Góra) i karabiny maszyno
we na budynkach Kapitanatu Portu bardzo utrudniały mu dojście do działa. 
Opisał także akcję nieprzyjaciela polegającą na udawaniu „polskich uciekinierów 
z wolnego miasta Gdańska".

14 IX 39 r. Około godziny 8.00 korzystając z bardzo złej pogody, widoczność bard
zo mała, zaobserwowano od strony Orłowa przy samych brzegach kolo Gdyni koło pew

27 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412—417.
28 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X., rękopis w posiadaniu autora.
29 Relaq'a kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski,
s. 412-417.
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ną ilość kutrów rybackich i motorówek. Czołowy kuter posiadał na maszcie flagę polską 
o wielkich rozmiarach. Ktoś z obsługi dział powiedział, że są to prawdopodobnie ucieki
nierzy polscy z wolnego miasta Gdańska. Pytając kilkakrotnie telefonicznie co do tych 
kutrów, nie dostałem żadnych wyjaśnień. Ponieważ z baterii nie mogłem otworzyć og
nia, gdyż krany molo węglowego kryły cel, kazałem strzelać z działek 47 mm, gdyż ze 
swego stanowiska miały cel widoczny. Okazało się, że obsługa tych działek nie była na 
stanowisku. Wobec tego, działka obsadzone zostały przez obsługę baterii i otworzyłem 
ogień, kutry momentalnie zawróciły do brzegu. Gdy cel był niewidoczny, przerwałem ogień. 
Po pewnym czasie jedna z motorówek podeszła do głównego wejścia portu. Natychmiast 
otworzyłem ogień. Motorówka cofnęła się za łamacz fał i już nie była widoczna.

W godzinach popołudniowych nieprzyjaciel zajął stanowisko artylerii na wzgórzu 
i stanowisko CKM na kranach mola węglowego, jak i kapitanatu portu. Powodowało to, 
że w dzień nie było możliwe dojście do działa.30.

Nie znajdując sposobu na dokuczliwą baterię niemiecki dowódca w tym 
dniu podkreślał jej doskonałe maskowanie. Przy braku schronów na stanowis
kach, ukrycie pozycji ogniowej było sprawa niezmiernie ważną. Mimo że przed
wojenne plany zakładały wybudowanie schronów dla obsługi baterii, nie doszło 
do ich zrealizowania. Chcąc, aby bateria była niewidoczna dla nieprzyjaciela, po
dobnie jak baterie na Helu, zaopatrzono ją w sznurową zieloną siatkę o małych 
oczkach, w które wplecione były gałęzie drzew i krzewów. W takim kamuflażu 
wtapiała się ona doskonale w szatę roślinną oksywskiego wzgórza.

Komandor Rugę w swoim dzienniku pisał:
Następnego ranka pracowano nad rozminowaniem szlaku w kierunku boi wejś

ciowej Gdynia. Pod osłoną T196a częściowo pod zasłoną dymną, 1 flotylla kutrów 
trałowych zbliżyła się na 1 milę do boi wejściowej portu.

Później trałowanie trzeba było przerwać, gdyż T196 nie mógł zmusić do milczenia 
świetnie zamaskowanej baterii oksywskiej.

Do walki włączyła się bateria Helska.
Schleswig-Holstein nie strzelał z powodu kiepskiej widoczności.3'.
Natomiast chor. mar. Brychcy zanotował:
15 IX 39 r. Około godziny 10.00 przy widoczności bardzo małej, ukazały się dwa 

traulery typu M w odległości małej w pobliżu boi G.D. oddałem do nich dwa strzały. 
Po drugim strzale działo okazało się już niezdolne do dalszych strzelań. Pękła przednia 
pokrywa opornika i większa ilość sprężyn powrotnika. Zawezwałem puszkarza. Przybył 
chor. G i bosman Gruszka, którzy stwierdzili, że dalsza reperacja jest niemożliwa, 
a zatem bateria więcej nie strzelała.  .3132

' Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X. rękopis w posiadaniu autora.
” Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412M17.
32 Z relacji niemieckich wynika, że bateria Canet w dniu 16 września przed południem jeszcze 
strzelała. Wydaje się wiec, że uszkodzenia o których pisze chorąży miały miejsce dzień później.
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Ogółem działo Nr 1 oddało około 800 strzałów.
Około godziny 18.00 została bateria ostrzeliwana przez działka, które były umiesz

czone na spichrze zbożowym. Ponieważ i tym razem obsługa działek 47 mm nie była 
na miejscu, kazałem działka obsadzić bosmanowi B i matowi Makowieckiemu i otworzyć 
ogień. Po kilku strzałach począł nieprzyjaciel ostrzeliwać działka, raniąc ciężko mata 
Makowieckiego. Wieczorem odszukałem obsługę działek 47 mm i dałem im polecenie, by 
stale działka były obsadzone.33.

Tego dnia dowódca niemiecki dotarł ze swoją flotyllą trałowców do portu 
w Gdyni.

Rano 15 września szlak NowyPort - południowe wejście do portu gdyńskiego, zos
tał przez 1 flotyllę kutrów trałowych i flotyllę ochrony portu przygotowany na przejś
cie dźwigów pływających w celu podniesienia wraków zalegających u wejścia do portu.

Łodzie przeszukały wówczas basen portowy i rozpoczęły trałowanie akwenu między 
molami zewnętrznymi i boją wejściową, gdzie według jednego z (^niemieckich) bosma
nów miały znajdować się miny, definitywnie nie znaleziono ich jednak.

T196, Nettelbeck, a potem również Nautilus, zacumowały przy molu południo
wym, gdzie wielki, nieukończony jeszcze gmach, chronił przed widokiem i ostrzałem 
z Oksywia, poza tym umożliwiał znakomitą obserwację, gdy stanowiska polskie były 
ostrzeliwane lub bombardowane.34.

Jak napisał chorąży w następnym dniu miał miejsce atak bombowy przepro
wadzony przez pojedyńczy samolot. Został on zestrzelony prawdopodobnie 
przez obsługę karabinu maszynowego w okolicach baterii. Szczęśliwie dla 
obrońców, podwieszona pod kadłubem bomba nie wybuchła.

16 IX 39 r. Około godz. 09.00 ukazały się jak dnia poprzedniego traulery typu M. 
Otwarto ogień z działek 47 mm, który był mało skuteczny. Po pewnym czasie zaatako
wał działka samolot nieprzyjacielski, który przy nurkowaniu w odległości 50 m od dzia
łek gwałtownie opadł na ziemie i się rozbił. Miał on jedną bombę 200-300 kg, która nie 
detonowała. Obsługa samolotu poniosła śmierć. .35

Komandor Rugę zameldował w tym dniu o zakończeniu usuwania min z to
ru wodnego z Gdańska do Gdyni. Bateria Canet nadal utrudniała celnym ogniem 
podejście do portu w Gdyni.

Przy wietrze północno-wschodnim 1 flotylla kutrów trałowych przedłużyła wolny 
od min tor aż w pobliże boi wejściowej Gdynia. Tor ten pomyślany był dla ciężkich 
okrętów i w wypadku jego przedłużenia przebiegałyby na wschód od boi.

Dalej na południe pracowały trałowce.
Gdy flotylla kutrów trałowych spróbowała obejść się bez zasłony dymnej, znalazła 

się pod ciężkim ogniem, tak celnym, że kilka słupów wody zalało pokłady.

33 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X. rękopis w posiadaniu autora.
34 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sil trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412-417.
35 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X. rękopis w posiadaniu autora.
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Wydzielony do osłony kutrów trałowych trałowiec M4 interweniował natychmiast, 
wkrótce potem również Nautilus i Nettłebeck.

Po raz pierwszy zauważono Polaków uciekających, baterie rychło umilkły.36.
W następnym dniu w pobliżu stanowiska baterii Canet ulokowało się działo 

1 baterii Morskiego Dywizjonu Artylerii Lekkiej mjr. Kańskiego. Nawała ognio
wa nieprzyjaciela, skupiała się na coraz mniejszym obszarze bronionym przez 
oddziały polskie na Babich Dolach i w rejonie budynków Dowództwa Floty.

17IX 39 r. W godz. popołudniowych kpt. Radwan (*oficer ogniowy 1 baterii Dy
wizjonu Artylerii Lekkiej) prowadził strzelanie artyleryjskie, ostrzeliwując stanowiska 
baterii nieprzyjacielskiej. Cały dzień stanowisko naszej baterii było pod silnym ogniem 
nieprzyjacielskim.37 38.

W tym dniu stan morza nie pozwalał na skuteczne ostrzeliwanie Oksywia. 
Niemcy zgromadzili za to wszystkie dostępne jednostki, aby wykorzystać ich dzia
ła i ostatecznie złamać opór obrońców.

Siła wiatru 8, trałowanie przerwane.
M4 ostrzelał ORP Bałtyk, który prowadził ogień z broni maszynowej na niemiec

kie pozycje na lądzie.
Z Piławy wysłano parowce Moewe i Siegfried uzbrojone po jednym dziale 75 mm 

i jednym 20 mm.
Do Zatoki Gdańskiej skierowano też okręty szkolne Drache (4 działa 105 mm) 

i Fuchs (3 działa 88 mm).33.
Natomiast chor. mar. Brychcy nie miał dobrych wieści. Bateria praktycznie 

przestała istnieć:
18 IX 39 r. Stanowiska baterii ostrzeliwano jak dnia poprzedniego, faktycznie bate

ria jest bezbronna. .39
Okręty niemieckie znalazły się tego dnia pod samą Kępą Oksywską. Jedy

nym schronieniem przed ich artylerią pozostał głęboki jar, który nie był widocz
ny od strony morza. Bateria milczała już od dwóch dni, ale jak napisał kmdr. 
Rugę obawiano się jej do samego końca walk o Kępę Oksywską.

Wśród ciężkich walk przeciw zaciekle bronionym pozycjom polskim oddziały kor
pusu Kaupischa zbliżyły się do Oksywia.

Nakazano wysłanie kutrów trałowych do Zalewu Puckiego.
Ostrzelano wschodni kraniec Kępy Oksywskiej.
Stanowiska odwodów polskich musiały być ostrzelane, gdyż były położone głęboko 

w wyżłobionych jarach.

36 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412-417.
37 Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X. rękopis w posiadaniu autora.
38 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412—417.
38Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X. rękopis w posiadaniu autora.
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Chciano też odciąć drogę odwrotu na Hel.
Schleswig-Holstein stanął na ukos od cypla Redłowskiego.
Niemieckie statki krążą między Gdynia i boją wejściową.
Polacy uzyskali kilka dobrze leżących salw, ale potem zostali skutecznie ostrzelani.
Samych polskich dział nie było widać z odległości 3-4 km.
Po dotychczasowych doświadczeniach należało się liczyć z dwiema bateriami 10 cm 

i 4.7, a także jedną lub dwiema 7.5 cm.
Przetrałowano pas morza 2.5 km od brzegu Kępy Oksywskiej, nie będąc niepoko

jonym z lądu.w.
Nadszedł ostatni dzień walk o Kępę Oksywską. Ostrzeliwani z lądu, od stro

ny morza i z powietrza obrońcy nie mieli już szans odparcia dalszych ataków. 
Jedna z bomb lotniczych trafiła w schron amunicyjny, w którym schroniła się 
część obsady baterii. Wszyscy, którzy tam się znaleźli ponieśli śmierć.

Rozbite resztki oddziłów walczyły jeszcze w okolicach budynków Dowódz
twa Floty i Babiego Dołu. Chorąży Brychcy z kilkoma pozostałymi przy nim ma
rynarzami schronił się w głębokim jarze przy baterii. Tuż przed poddaniem do
łączył do nich, wycofujący się z resztami swojego oddziału, chor. mar. Ludwik 
Habaj.

19 IX 39 r. Stanowisko baterii ostrzeliwano jak dnia poprzedniego. Cztery traulery 
typu M. podeszły na bardzo bliską odległość ostrzeliwując baterie. Również stanowiska 
są ostrzeliwane przez CKM z kranu węglowego i kapitanatu portu.

Około godziny 11.00 samoloty nieprzyjacielskie zaatakowały stanowisko, rzucając 
kilka bomb, jedna trafia w schron amunicyjny, w którym jest część obsługi. Wszyscy 
znajdujący się tam zginęli.

Po nalocie ponownie otwarł nieprzyjaciel ogień artyleryjski, który trwał do przyjś
cia oddziałów pieszych, które nas zmusiły do poddania się.

Na zapytanie mnie przez D-cę oddziału nieprzyjacielskiego, czy w obrębie stano
wiska baterii znajdują się jeszcze oprócz nas marynarze nad brzegiem morza, odpowie
działem, że nad morzem znajdują się czujki. Oficer polecił mi je ściągnąć. Wysłałem jed
nego marynarza. Przy wykonaniu tej czynności został on ciężko ranny przez inny od
dział nieprzyjacielski.

Nieprzyjaciel zajął nasze stanowisko o godz. 19.00.T
W tym czasie Komandor Rugę zapisał w swoim dzienniku ostatnie zadania 

dotyczące walk o Oksywie.
19 września. Ściągnęliśmy wszystkie wolne jednostki, aby ostrzeliwać możliwie 

wiele celów jednocześnie.
Szliśmy w odległości 2000 m od brzegu prędkością 10 węzłów na północ.

40 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412417.
"Stanisław Brychcy Sprawozdanie z ostatnich 28 dni Bat. X. rękopis w posiadaniu autora.
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Wzięliśmy pod silny ogień wąwóz Ostrowski, Babi Dół oraz pobliskie pozycje i łodzie.
Znane nam baterie nie odpowiadały z wyjątkiem dwóch lekkich dział koło Babiego 

Dołu.
Szybko zmuszono je jednak do milczenia?2.
Po upadku Kępy Oksywskiej Niemcy skierowali swoje siły przeciwko obroń

com Helu. Dowództwo z kontradmirałem Józefem Unrugiem na czele poddało 
wyczerpane wielodniowymi nalotami i ogniem okrętów siły polskie dopiero 2 paź
dziernika. W imieniu głównodowodzącego Obroną Wybrzeża kntradm. Józefa 
Unruga dokument podpisał w sopockim Grand Hotelu szef sztabu Dowódcy 
Floty kmdr. dypl. Majewski.

Podsumowując działalność swoich sił morskich w pierwszych dniach wojny 
kmdr. Rugę przyznał, że najwięcej problemów w wykonaniu zadania oczyszcze
nia z min podejścia do portu w Gdyni, sprawiły mu baterie nadbrzeżne: 100 mm 
na Oksywiu, bateria 75 mm w Redłowie oraz bateria 75 mm w Wąwozie Ostrow
skim.

Obrońcy Oksywia po złożeniu broni zostali umieszczeni w obozach jeniec
kich. Już po kilku tygodniach przebywania w Oflagach i Stalagach zaczęli gro
madzić własne relacje. Dokumentowali w różny sposób zapamiętane w toku 
walk rozkazy, pełne poświęcenia czyny swoich kolegów, dowódców, jak i zwyk
łych żołnierzy.

W Oflagu w Prenzlau, do którego trafił chorąży Stanisław Brychcy, pierwsze 
sprawozdania z wrześniowych walk powstały zgodnie z rozkazem mjr. Byszka 
już na początku 1940 roku. W tym samym obozie przebywał wtedy płk Prusz
kowski, d-ca 1 Morskiego Pułku Strzelców, więc możliwe, że to on wydał taki 
rozkaz. Przypuszczalnie właśnie wtedy chorąży złożył pierwszy raport z działal
ności baterii Canet. Wydaje się jednak, że ostateczna wersja sprawozdania pow
stała pod koniec wojny lub tuż po jej zakończeniu. Jak wspominali więźniowie

Chor. mar. Stanisław 
Brychcy (siedzi w środ
ku) w Oflagu Prenzlau, 
1942 rok. [zbiory własne 
autora]

42 Relacja kmdr. F. Rugę, d-cy sił trałowych Morza Bałtyckiego, [w:] W. Tym, A. Rzepniewski, 
s. 412—417.
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w swoich relacjach, częste rewizje uniemożliwiały skuteczne ukrycie dokumen
tów przed okupantem.

Innym źródłem opisującym co działo się na Oksywiu, są relacje oficerów, 
którym udało się uciec z oblężonego Helu na łodziach motorowych, jeszcze 
przed kapitulacją. Jednym z nich był por. mar. Jerzy Koziołkowski, z-ca oficera 
sygnałowego d-cy Dywizjonu Łodzi Podwodnych, pełniący jednocześnie obo
wiązki oficera dyżurnego Dowódcy Floty. Przebywając w schronie, skąd wyda
wano większość rozkazów dotyczących Obrony Wybrzeża, był świadkiem otrzy
mywania meldunków z pierwszej linii frontu. Zapamiętane przez niego szcze
góły walk zamieścił w dokumencie zatytułowanym „Meldunki o znanych dzia
łaniach wojennych". Warto go przytoczyć, gdyż przywołuje słowa samego Do
wódcy Lądowej Obrony płk. Dąbka wspominając bohaterską postawę polskich 
artylerzystów.

Zapiski por. mar. Jerze
go Koziolkowskiego. [re
lacja udostępniona przez 
Instytut Polski i Muze
um Gen. Sikorskiego 
w Londynie „Meldunki 
o znanych działaniach 
wojennych" por. mar. J. 
Koziołkowski]

Płk. Dąbek, d-ca Obrony Lądowej potrafił wszystkim podnieść ducha obrony aż do 
ostatka. Utrzymywał w głos, że „tu nie ma nic do obrony prócz honoru, a to obro
nimy choćby gołymi rekami."

Był bezlitosny dla siebie, jak i dla innych.
Wiedząc, że broni z góry straconej pozycji - nie oszczędzał siebie, ani drugich. On 

i jego sztab byli ciągle w ruchu, na pozycjach bez jedzenia i spania.

Działania naszej artylerii:
(...)
Pragnę podkreślić doskonałe wyszkolenie naszej artylerii, wspaniałą postawę i za

chowanie się artylerzystów, zarówno oficerów, jak i obsługę, szczególnie dowódców ba
terii: por. Krzywice, Męczyński, Dehneł, kpt. Przybyszewski, Busiakiewicz. Por. 
Krzywice - był dcą 40 mm baterii półstałej.

Mimo że pierwszego dnia obsługa od plutonu ustawionego na molo w porcie 
wojennym przy nalocie uciekła, pozostawiając przy działach tylko por. Krzywca i dwóch 
działonowych podoficeróio /pierwsze wrażenie nalotu, warkotu 54 motorów na pełnym 
gazie, gwizdu lecących bomb, wybuchów - było niesamowite/ - później bateria „chodzi
ła" jak zegarek.
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Mając własnej sieć telefoniczna, d-cy plutonów jeszcze podczas nalotu meldowali 
d-cy baterii o każdym zestrzelonym samolocie, wiedząc, że ten znaczy je sobie kreskami 
na hełmie.

Por. Dehnel - oficer artylerii Mazura, strzelał z tonącego okrętu, stojąc po 
kolana w wodzie.

Potem był zastępcą por. Krzywca na baterii półstałej, zachowując się tak samo 
dzielnie.

Por. Męczyński - oficer artylerii Gryfa zasłużył się doskonałym wyszkoleniem 
obsługi, tak artylerii głównej, jak i przeciwlotniczej.

Strzelanie do niemieckich KT (* kontrtorpedowców) rozpoczął podoficer działo- 
nowy, mając tylko rufowy dalmierz, nie czekał na przybycie z lasu oficera śpiącego po 
całonocnej strzelaninie przeciwlotniczej.

Por. mar. J. Koziołkowski pisze o artylerzystach. [relacja udostępniona przez Instytut 
Polski i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie „Meldunki o znanych działaniach 
wojennych" por. mar. J. Koziołkowski]

Wspomnienie o dowódcy baterii Canet, chor. mar. S. Brychcym. [relacja udostęp
niona przez Instytut Polski i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie „Meldunki 
o znanych działaniach wojennych" por. mar. J. Koziołkowski]
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Mimo prymitywnej metody i prawie krańcowej donośności odległości walki, cel 
został trafiony z Gryfa, a może i z Wichra.

Artyłeria plot. Gryfa zbiła około 6-7 samolotów, przy czym już przy pierwszym 
nalocie, na morzu, kiedy obsługa nie przyzwyczaiła się do wybuchów, strzelanie odby
wało się sprawnie i spokojnie.

Wszyscy trzej (* por. Krzywiec, por. Dehnel, por. Męczyński) wykazali ogrom
ną odwagę osobistą, spokój i zimne nerwy, a swym niesamowitym wprost szczęściem 
unikania śmierci, czy choćby tylko wypadku, podnosili ogromne stan zachowania się 
obsługi swych dział (75 mm) - zasłużyli się doskonałym wyszkoleniem obsługi swych 
baterii.

Stanisław Brychcy po mianowaniu na sto
pień bosmana floty w 1934 roku [zdjęcie 
ze zbiorów rodzinnych]

Walki o Kępę Oksywska okazały się jedną z największych bitew kampanii 
wrześniowej. Ilość bezpośrednich starć, ataków i przeciwuderzeń, nie znajduje 
sobie równych podczas pierwszych tygodni wojny. Zgromadzone siły polskie 
w ilości ponad 12 tys. żołnierzy początkowo broniły się na przedpolach Gdyni, 
aby potem, jeszcze przez tydzień opierać się przeważającym siłom niemieckim 
na Oksywiu. Poddali się okrążeni i bez nadziei na pomoc z zewnątrz, po śmier
ci dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, płk. Dąbka.

Po wojnie i pobycie w obozach jenieckich wrócili do kraju, aby swoim doś
wiadczeniem pomóc w odbudowaniu polskiej floty. Chorąży Stanisław Brychcy 
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po powrocie do Gdyni w kwietniu 1945 r., jako żołnierz rezerwy Marynarki Wo
jennej, objął stanowisko pierwszego inspektora rybackiego na Helu. Do jego obo
wiązków należało wydawanie rybakom pozwoleń na połów ryb. 6 lipca 1945 r. 
holownik „Krab", którym płynął do Gdyni, wszedł na minę tuż przy nabrzeżu, 
w Basenie Prezydenta. Większość załogi i pasażerów holownika oraz ciągniętej 
z Helu barki zginęła wyrzucona siłą wybuchu do wody lub wprost na nabrzeże. 
Wśród nich był Stanisław Brychcy. Na jego pogrzeb na witomińskim cmentarzu 
przybyli licznie Gdynianie, jego bliscy i przyjaciele. Byli też wśród nich Ci, z któ
rymi we wrześniu 1939 r. bronił Oksywia. To zapewne oni zadbali o to, aby na 
krzyżu obok nazwiska pojawił się napis:

„Chorąży Marynarki - Dowódca Baterii Canet"

Od autora
Nawet dzisiaj, po tylu latach od zakończenia wojny, nasza wiedza o przebiegu 
walk i organizacji Morskiej i Lądowej Obrony Wybrzeża wzbogacana jest coraz 
to nowymi, wcześniej nie znanymi dokumentami i relacjami. Pozwala to na bar
dziej precyzyjne ustalenia, co do planów wrześniowej obrony jak i szczegółów 
walk poszczególnych oddziałów z wrogiem. Warto i trzeba je wyciągać na świat
ło dzienne, gdyż obecnie piszący o Obronie Wybrzeża nie zadają sobie już trudu, 
tak jak ich wielcy poprzednicy, Edmund Kosiarz czy Rafał Witkowski, aby do
trzeć do jak największej ilości wiarygodnych relacji uczestników walk i przedsta
wić nam pełny obraz wydarzeń. Poprzestając na analizie pozostających w archi
wach i powstałych po wojnie aktach osobowych chcą przekonać, że baterią nad
brzeżną Canet w czasie wojny dowodził oficer artylerii polowej, a nie artylerzys- 
ta Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej, pierwszy szef baterii helskiej.

Przedstawione w artykule „Sprawozdanie z ostatnich 28 dni na baterii Canet" 
nie pozostawia wątpliwości kto wykonywał rozkaz mobilizacyjny przygotowu
jąc baterię do walki, kto prowadził ogień do celów morskich oraz był odpowie
dzialny za powierzonych mu marynarzy. To co należy podkreślić - pozostał z nimi 
do końca na wyznaczonym przez dowódcę Morskiej Obrony Wybrzeża sta
nowisku poddając osobiście baterię 19 września.

Raport chorążego przedstawiony w kontekście relacji niemieckiego dowód
cy, kmdr .Rugę, w pełni ukazuje rolę jaką odegrała bateria Canet w obronie Wy
brzeża. Powinien być ciekawą lekturą dla wszystkich którzy chcą poznać szcze
góły walk baterii, a niektórym badaczom historii pozwoli być może zweryfiko
wać metody swoich badań.
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MAT ANTONI BIAŁECKI - MARYNARZ Z ORP „GROM"

Kilka słów o rodzinie
Opisuję historię życia mojego stryjecznego brata Antoniego Białeckiego, którego 
zapamiętałem z początku 1935 roku, kiedy przyszedł do naszego domu we Włoc
ławku żeby się pożegnać, ponieważ zdecydował się służyć w Polskiej Marynarce 
Wojennej w Gdyni.

W tamtych czasach budowa portu i miasta Gdyni oraz informacje o mors
kich pasażerskich statkach oraz okrętach wojennych i „Święcie Morza" cieszyły 
się zainteresowaniem w całym kraju. Ojciec mój prenumerował „Morze" - organ 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, który informował o powstającej nowej dziedzinie - 
gospodarce morskiej oraz o różnych ciekawostkach w kraju i na całym świecie. 
Skojarzenie, że Antek będzie służył na polskich okrętach stacjonujących w Gdyni 
i pływał po morzach, głęboko zapadły w mojej młodzieńczej wyobraźni na całe 
życie. Stąd po latach, opracowując historię rodziny, dużo uwagi i trudu w zebra
niu wiadomości i pamiątek z życia i służby w Polskiej Marynarce Wojennej, poś
więciłem Antoniemu.

Białeccy wywodzą się z Wielkopolski z miasta Wielatowa (aktualnie gmina 
Wylatowo). Najstarszy dokument dotyczący rodziny pochodzi z 1795 roku. Dziad
kowie: Franciszek (1841-1906) i Bronisława z d. Ulbrycht (1856-1943) Białeccy 
zawarli we Włocławku w 1874 roku związek małżeński, w którym urodziło się 
ośmioro dzieci: 5 chłopców i 3 dziewczynki. Czterech chłopców należało do Włoc
ławskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, jedynej w czasie zaboru rosyjskiego pol
skiej organizacji działającej dla dobra publicznego, a dwóch z nich: Wiktor i Ste
fan, jako ochotnicy, brali udział w obronie Włocławka przed Bolszewikami 
w 1920 roku. Ich udział został upamiętniony na marmurowej tablicy umieszczo
nej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej na ul. Żabiej we Włocławku w 1922 roku. 
Służba Antoniego w Marynarce Wojennej w Gdyni
Antoni Białecki (1913-1958) w dniu 4 lutego 1935 roku przyjęty został do Mary
narki Wojennej, a następnego dnia przydzielony do 3 Kompanii Baonu Szkole
niowego. 23 marca został zaprzysiężony. W kwietniu 1937 roku awansowany 
został na starszego marynarza i zaokrętowany na ORP „Grom"oraz skierowany 
na kurs podoficerów artylerii. Z czasem zdobył odznakę „Celowniczy I klasy", 
a w kwietniu 1939 roku został awansowany na mata.
ORP „Grom", zbudowany w stoczni angielskiej, 16 maja 1937 roku przybył pod 
polską banderą do Gdyni i rozpoczął służbę.
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Mat Antoni Białecki - kwiecień 
1939 roku [kolekcja autora]

ORP „Grom" po przybyciu do 
Gdyni w 1937 roku [zbiory 
MMW w Gdyni]
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Drugi, bliźniaczy kontrtorpedowiec - „Błyskawica" - z tej samej stoczni, przy
był do Gdyni w grudniu 1937 roku. „Grom" i „Błyskawica" od początku ich służby 
w MW uznane zostały za bardzo udane konstrukcje i zleciono budowę w krajowej 
stoczni dwóch następnych, z niewielkimi zmianami. Jednakże dalsze działania w tej 
sprawie zostały zahamowane ze względu na zaistniałą sytuację polityczną. W czer
wcu „Grom" uczestniczył już w Święcie Morza, a w latach 1937-38 w składzie pol
skich okrętów składał wizyty w stolicach krajów nadbałtyckich Tallinie, Rydze 
i Kopenhadze.

ORP „Grom" 
podczas 
Święta Mo
rza w Gdyni 
w 1937 roku 
[via autor]

W okresie napiętych stosunków politycznych w latach 1938-39 i zagrożenia 
wojną ze strony III Rzeszy, polskie okręty wojenne postawione zostały w stan go
towości bojowej, a na wypadek rozpoczęcia wojny, w uzgodnieniu z Wielką Bry
tanią, przygotowano plan pod kryptonimem „Peking" - skierowania najnowo
cześniejszych polskich okrętów do Wielkiej Brytanii, aby uchronić je przed znisz
czeniem w nierównej walce na Bałtyku z silną flotą III Rzeszy i dalej prowadzić 
wojnę w gronie flot sojuszniczych. Pod względem dzielności bojowej i walorów 
żeglugowych (prędkość maksymalna 39 węzłów) oraz pięknej sylwetce i spraw
nej załodze ORP „Grom", zbudowany wg. polskich założeń projektowych, był 
wówczas w swej klasie jednym z najnowocześniejszych okrętów. Z tym okrętem 
Antoni Białecki związał swoje życiowe losy do końca jego służby w Polskiej 
Marynarce Wojennej.

W dniu 30 sierpnia 1939 roku o godz. 14.15 Dywizjon Kontrtorpedowców 
składzie: OORP „Błyskawica", „Grom" i „Burza" opuściły redę Oksywia, biorąc 
kurs do Wielkiej Brytanii. Następnego dnia o godz. 18.00 zakotwiczyły na redzie 
poru Leith w zatoce Firth of Forth.
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Stanowisko artyleryjskie działa plot. Bofors 40 mm. [zbiory autora]

Udział polskich okrętów w wojnie z Niemcami u boku Wielkiej Brytanii
W zakresie działań taktycznych polskie okręty podporządkowane zostały rozka
zom brytyjskiej Admiralicji, zachowując swoją banderę oraz odrębność i tradyc
je suwerennego państwa.

„Grom" i „Błyskawica" na tle brytyjskich „destroyerów" wyróżniały się swo
imi parametrami bojowymi i z nieco starszą „Burzą" (1932) stanowiły liczący się 
potencjał bojowy.

Okręty otrzymały brytyjskie oznakowanie taktyczne: ORP „Grom" - H71, 
„Błyskawica" - H34, „Burza" - H73 i - po uzupełnieniu zaopatrzenia - wraz z okrę
tami brytyjskimi rozpoczęły patrolowanie akwenów Wielkiej Brytanii i kanału La 
Manche oraz ochronę konwojów dostarczających zaopatrzenie.

W działaniach tych dochodziło do licznych walk z niemieckimi okrętami 
podwodnymi i lotnictwem.

Wkrótce okazało się, że polskie kontrtorpedowce, przeznaczone do oper
owania na Bałtyku, z trudem radzą sobie w silnych sztormach na Morzu Północ
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nym i Oceanie Atlantyckim. W związku z tym nastąpiła pilna konieczność rady
kalnej poprawy stateczności naszych okrętów, co osiągnięto poprzez usunięcie 
niektórych konstrukcji i wyposażenia z pokładów i zwiększenie balastu w dolnej 
części kadłuba. Z "Groma" usunięto wówczas elementy o łączne masie 56 ton.

Rok 1940 zaznaczył się kolejnymi agresjami ze strony hitlerowskich Niemiec, 
bez uprzedzenia, na sąsiednie kraje europejskie - w kwietniu na Danię i Nor
wegię, a w maju na Belgię, Elolandię, Luksemburg i Francję. Dania w zasadzie 
opanowana została bez walki, natomiast Norwegia podjęła obronę przed agre
sorem.

Dywizjon polskich niszczycieli w Kampanii Norweskiej
W dniu 9 kwietnia, z udziałem licznych okrętów Kriegsmarine, w rejonie Narwi
ku wylądował desant niemieckiej piechoty, który - wykorzystując zaskoczenie - 
szybko opanował miasto i port. Niemcy zajęli również inne ważne miasta w za
chodniej i południowej części Norwegii. Mimo oporu zdobyta została również 
stolica państwa - Oslo. W obronie napadniętej Norwegii, Brytyjczycy wysłali sil
ną flotę i w dniach 9-13 kwietnia na wodach w rejonie Narwiku stoczono szereg 
zaciętych i krwawych bitew, w której obie strony poniosły duże straty w ludziach 
i zatopionych okrętach.
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Od początku kampanii norweskiej do działań włączone zostały polskie nisz
czyciele. W dniu 19 kwietnia dywizjon pod dowództwem kmdr. por. Stanisława 
Hryniewieckiego, który na okręt flagowy wybrał dowodzony niegdyś przez sie
bie ORP „Grom", wyruszył z portu Rosyth w Szkocji, aby dołączyć do floty bry
tyjskiej operującej już na wodach wokół Narwiku. ORP „Burza", ze względu na 
uszkodzenia w czasie silnego sztormu na morzu Północnym, zmuszona była za
wrócić do bazy w celu dokonania napraw. Polskie okręty - „Grom" i „Błyskawi
ca" - skierowane zostały do patrolowania wybrzeży zajętych przez wojska nie
mieckie, w celu tropienia nieprzyjacielskich okrętów podwodnych, walki z bar
dzo aktywnym lotnictwem niemieckim oraz do utrudniania działań niemieckiej 
piechoty.

„Burza" dopiero 26 kwietnia przybyła razem z niszczycielem brytyjskim 
„Grafton", jako eskorta trzech statków z zaopatrzeniem dla alianckich wojsk wal
czących w rejonie Narwiku.

„Grom" i „Błyskawica" na zmianę śledziły i niszczyły ukryte w skałach sta
nowiska armat polowych i działek przeciwpancernych oraz ukryte w terenie sta
nowiska piechoty niemieckiej. Szczególnie atakowana i niszczona była linia kole
jowa - zwłaszcza jej tunele i wiadukty - aktualnie zaopatrująca wojska lądowe, 
a w wymiarze strategicznym, dostarczająca Niemcom dla przemysłu zbrojenio
wego z kopalń szwedzkich wysokogatunkową rudę żelaza. Oba okręty przejaw
iały szczególny talent do wykrywania pozycji artylerii, zakamuflowanych wśród 
domów przedmieścia Narwiku, Vassvik, oraz wzdłuż trasy kolejowej, łączącej 
Narwik ze Szwecją. W pamiętnikarskiej literaturze niemieckiej, dotyczącej kam
panii norweskiej, wiele miejsca poświęcono „znienawidzonym" polskim okrętom 
walczącym pod Narvikiem nazywając je „łowcami ludzi" i „polskimi diabłami".

ORP „Grom" podąża na wody norweskie [via autor]
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Sceneria norwes
kiego fiordu w re
jonie Narwiku [via 
autor]

Walki polskich niszczycieli pod Narwikiem prowadzone były w specyficz
nych warunkach, ponieważ w tej części Norwegii były już „białe noce" umożli
wiające prowadzenie działań całą dobę, a głębokości fiordów pozwalały okrętom 
zbliżyć się do lądu na odległość strzału karabinowego. Okręty polskie domino
wały jednak kalibrem swojej artylerii, która zadawała niemieckiej piechocie duże 
straty.

Ilustracją dla walk polskich okrętów pod Narvikiem niech będą opisy wyda
rzeń w dniach od drugiego do czwartego maja 1940 roku.

W dniu 2 maja, obserwująca stanowiska niemieckiej piechoty w fiordzie 
Rombakkien „Błyskawica" została zaatakowana przez ciężkie karabiny maszy
nowe i działa kal. 88 mm, z których jeden pocisk trafił w rufową nadbudówkę 
i wybuchł w marynarskiej kuchni, a trzy inne trafiły w prawą burtę okrętu, 
w tym jeden z nich ranił trzech marynarzy i uszkodził główny przewód parowy 
w drugiej maszynowni. W związku z tym „Grom" otrzymał rozkaz udzielenia 
„Błyskawicy" pomocy i - po dokładnym zbadaniu uszkodzeń, w którym uczest
niczyli komandorzy Elulewicz i Hryniewiecki - „Błyskawica" udała się do fior
du Skiel dla dokonania napraw, a „Grom" skierował się do fiordu Rombakkien 
celem wytropienia i zniszczenia dział przeciwnika. W następnym dniu, 3 maja, 
o godz. 4.00, „Grom" rozpoczął wypatrywanie stanowisk niemieckich i po pięciu 
minutach został zaatakowany karabinami maszynowymi i artylerią. Jeden z po
cisków kal. 88 mm przebił prawą burtę i uszkodził kocioł nr. 3; spowodowało to 
konieczność przejściowego wycofania okrętu z zasięgu rażenia i - po prowizo
rycznej naprawie uszkodzeń - okręt ponownie udał się do fiordu. Po zlokalizo
waniu niemieckiej baterii, zniszczył trzy działa kal. 88 mm, a następnie zniszczył 
nowowykryte działa połowę kal. 75 mm i punkt obserwacyjny. W tym dniu 
„Grom" kilkakrotnie podchodził do stanowisk niemieckich i wystrzelił około 
500 pocisków kal. 120 mm, nie licząc ognia pozostałej artylerii.
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Wydarzenia następnego tragicznego dnia, 4 maja, przekażę czytelnikom wg. 
zapisu Zbigniewa Damskiego w publikacji „Grom nie wraca z fiordów".

Ostatnie zdję
cie ORP „Grom“ 
w Rombakken- 
fjordzie [zbiory 
MMW 
w Gdyni]

...Za kilka minut ósma: trzeba zmienić tych, którzy od czwartej pełnią „świtówkę". 
Wiadomo z jaką niecierpliwością czeka się w taki ziąb na zmianę, na rozprostowanie 
kości w ciepłym pomieszczeniu i gorące śniadanie...

Z wprawą, nabytą przez lata służby, mat Paweł Górski pokonał strome schodnie 
i znalazł się na pomoście bojowym. Miał tu dziś pełnić obowiązki obserwatora celów, 
a w razie alarmu przeciwlotniczego - celowniczego przy ustawionym na skrzydle po
mostu enkaemie. Szybko odprawił zziębniętego artylerzystę, obrócił kilka razy swego 
Hotchkissa, omiatając podwójnymi sprzężonymi lufami bezchmurny błękit nieba i do
piero potem rozejrzał się dokoła... Głos sygnałisty sprowadza mata Górskiego do rzeczy
wistości. Wycieczka... Przecież właśnie tam, wśród śniegu i skał tego baśniowego lądu, 
przyczaił się wróg. Za którym grzbietem czy załomem skalnym tkwią dzisiaj jego 
działa?

Zresztą ląd jest blisko, od prawej burty okrętu. ORP „Grom" leży w bezruchu na 
wodzie niespełna miłę od brzegu i nie trzeba nazuet lornetki, aby policzyć rozsypane na 
stromym zboczu domki Vassvik, przedmieścia Naroiku. Samo miasto ukryte jest częś
ciowo za wzniesieniem, ale tę wyższą jego część, która wspina się amfiteatralnie po 
stoku, widać stąd dokładnie. W szkłach łornetki pudełka domów rosną niepokojąco, 
patrząc rzędami okien. Jeżeli my - myśli mat Górski - widzimy ich tak wyraźnie, to 
przecież z tamtąd mają nas jak na dłoni!

Jeszcze rzut oka przez dziób. Wejście do Rombakken fiordu nie jest szerokie, a dalej 
nawet przewęża się tak, że obydwa brzegi dzieli od siebie nie wiele więcej niż mila. 
Cypel tego północnego, widoczny z lewej strony przed dziobem, jest bardziej oddalony, 
a przez to i mniej jakby ważny. Zasadniczy cel kryje się na bliskim, południowym 
brzegu fiordu. Tędy przecież, samym skrajem stromego wybrzeżą biegnie wycięta w zbo
czach góry i poprowadzona w wielu miejscach tunelami linia kolejowa,która wiedzie do 
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narwickiego cyplu, miasta i portu. To jedyna dziś droga zaopatrzenia dla hitlerowskiego 
garnizonu w Naruiku i dlatego trzeba ją przeciąć, sparaliżować, uniemożliwić na niej 
wszelki ruch.

Jedynie za rufą okrętu rozciąga się widok milszy dla marynarskiego oka - spory 
szmat szerzej otwartych wód tam, gdzie Ofot fiord łączył się z Herjangs fiordem. Rysują 
się zresztą na nich sylwetki jakichś okrętów, ale mat Górski jest pewny, że tutaj mogą 
być tylko swoi... To krążownik „Aurora" - podpowiada sygnalista - i destrojery: „Bedo- 
uin" i „Enterprise", a ten trzeci tam najdalej, to chyba będzie „Foulknor". Idą tu, w na
szą stronę, ale bardzo wolno... Na pomoście „Groma" trwała poranna krzątanina wzmo- 
rzona jeszcze obecnością dowódcy i oficerów, więc Górski wycofał się na skrzydło prawej 
burty, w kąt obok swojego Hotchissa. Widział stąd brzeg aż po cypel osiedla Lilleoik 
i całą rufową część. Najbliżej, tuż za podstawą masztu i kominem,tkwiła na swoich sta
nowiskach obsada 40-mm. przeciwlotniczego „Boforsa". Zabawnie wyglądali/ z góry 
krótkie, pękate postacie marynarzy, zniekształcone przez grubą warstwę odzieży i pasy 
ratunkowe, w dodatku nakryte grzybkami płaskich hełmów. Dojrzał jeszcze pod jednym 
z nich twarz Antosia Białeckiego, ale szybko odwrócił wzrok ku brzegowi: przecież po 
to go postawiono.

Kilkanaście minut po ósmej ustała wszelka kszątanina i pokład zamarł w spoko
jnym, lecz czujnym bezruchu. W głębi okrętu huczały agregaty, ludzie przełykali ostat
nie kęsy śniadania, ale na zewnątrz tylko monotonny szum wentylatorów mącił ciszę. 
„Grom" nadal zresztą stał w dryfie i nawet na pomoście nic nie wróżyło przygotowań 
do alarmu manewrowego.

To był krótki jak mgnienie oka moment, kiedy Górskiemu wydało się, że w ciszę 
wplótł się nagle jakiś odległy,choć znany dźwięk. Nim zdążył rzucić do oczu lornetkę 
i podnieść ją ku górze, już rozległ się okrzyk: - Samoloty!!! Górski dostrzegł je w tej 
samej chwili, kiedy rozjazgotały się sygnały alarmu przeciwlotniczego. Dwa He-111 wy
chynęły zza wysokiego pasma gór i szły po bezchmurnym niebie. - Wysokość trzy tysią
ce! Kiedy obracał na nie lufy swego enkaemu, spostrzegł jeszcze kątem oka oba ryjki 
„Boforsa", które zamiotły niebo półkręgiem i skierowały się w tę samą stronę. Potem 
zostały już tylko kreski samolotów na błękicie, wpisane w celowniki i napięte oczeki
wanie na komędę: „Ognia!". Były jeszcze za wysoko i za daleko. Szły zresztą nie wprost 
na okręt, ale jakoś z boku, tak jakby mierzyły raczej w nadchodzące z głębi Herjangs 
fiordu okręty angielskiego zespołu. W każdej chwily mogły jednak zrobić zwrot, więc 
zawiśli na nich wzrokiem. I wtedy kiedy oba samoloty przykuły całą ich uwagę, zelek
tryzował wszystkich na pomoście rozpaczliwy okrzyk sygnalisty: - Jest trzeci!!! Wypat
rzyli. Wysoko, znacznie wyżej niż tamta dwójka, ale już wprost nad okrętem tkwił na 
niebie dwusilnikowy Ju-88 . - Wysokość pięć tysięcy czterysta! - Rzucił bomby... Potem 
był już tylko ogłuszający huk i potężne targnięcie, które wyrwało Górskiemu pokład 
spod nóg. Padając dostrzegł jeszcze wysoki słup dymu i pary, a później toczył się bez
władnie rzucany przechyłami, usiłując prawie podświadomie uchwycić się czegokolwiek. 
Kiedy dźwignął się wreszcie, spostrzegł, że pokład pomostu nachylony jest pod jakimś 
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nienaturalnym kątem. Omroczony umysł rejestrował tylko urywki obrazów: ktoś 
poruszał się obok niego, widział twarze z rozwartymi jak do krzyku ustami, ale nie 
słyszał. Czuł tylko, jak oparcie pod stopami wciąż się przechyla, i nareszcie z mroków 
wyłoniła się jedna myśl: to już koniec... Wtedy świat wokół niego powrócił do dawnych 
kształtów i ożył dźwiękiem. Zobaczył dowódcę, który wychylony za osłonę pomostu 
bojowego wołał donośnym głosem: - Okręt tonie! Skakać za burtę! Ktoś inny krzyczał 
tuż obok niego: - Pas dla dowódcy! Pas! Zsuwali się z góry z pomostu, czepiając się 
przechylonych schodni, na pogrążony już częściowo w wodzie pokład.

W gryzącej chmurze dymu i płomieni Górski dostrzegł jeszcze, że okręt jest w środ
ku niemal przełamany na pół, a rufa,oderwana od reszty części, przekręca się osobno na 
burtę. Potem wypuścił z dłoni ostatni szczebel trapu i po pochyłych, oślizłych blachach 
pokładu stoczył się do wody. Artylerzysta z obsady „Boforsa", Antoni Białecki, dojrzał 
obłe kształty bomb tuż niemal nad sobą. Obraz ten zarejestrował w pamięci ostro, jak 
zatrzymaną nagle na ekranie klatkę filmową. A potem jakaś straszliwa siła zdmuchnęła 
go z siodełka i wyrzuciła w powietrze. Mignął mu na moment przed oczami skrawek 
pokładu, po którym biegł okrętowy rusznikarz, bosman Józef Łuszczewski, dostrzegł 
jeszcze, jak tamten padał - niekształtny tobół bez głowy - póki sam nie runął ciężko, z wy
soka, do lodowatej wody. Pas wyrzucił go na powierzchnię - krztuszącego się, zupełnie 
ogłuszonego. Początkowo nie widział prawie nic. Szamotał się rozpaczliwie, płynąc czas 
jakiś na oślep, póki instynkt nie podpowiedział mu: Na okręt, z powrotem na okręt! Tam 
przecież ratunek... Obracał się w wodzie, aż wreszcie dojrzał to, co przed kilkoma min
utami było jeszcze wielkim, mocnym okrętem - jego domem. Nie docierał do niego żaden 
dźwięk, a straszliwy ból w głowie i w uszach kazał domyślać się, że popękały mu chyba 
bębenki, i sprawiał, że widział wszystko jak na niemym, rozmazanym obrazie w starym 
kinie. Oto tam gdzie spodziewał się znałeść dobrze znane kształty, zobaczył dwa osob
ne, rozdzielone słupem dymu i pary stalowe rumowiska. Poruszały się one i przechy
lały ku sobie jakimś pokrętnym, spowolnionym ruchem, aż wreszcie to, co przedtem było 
dziobem i rufą, zetknęło się, zwarło w pionowym położeniu jak szczęki ogromnych nożyc 
i osunęło w głębinę, pozostawiając zawieszone nad wodą kłęby brudnoszarych dymów. 
A wszystko stało się tak szybko, że przez skołataną głowę artylerzysty Antoniego 
Białeckiego przemknęła jedna tylko myśl: To przecież był nasz najpiękniejszy...".

W ataku na „Groma", Niemcy wykorzystali cały splot sprzyjających okolicz
ności: wysokie, strome skały otaczające brzegi fiordu Rombakken ograniczały 
pole widzenia artylerzystom, skierowanie uwagi na dwa samoloty lecące na pu
łapie 3000 m w pobliżu celu i równocześnie na dużej wysokości 5400 m pojedyń- 
czy bombowiec skierowany na główny cel, na który rzucił sześć bomb, z których 
dwie trafiły w śródokręcie. Trafienie z wysokości 5400 m w tak niewielki cel, ja
kim jest powierzchnia pokładu tej klasy okrętu, jest niezwykle rzadkim wydarze
niem Jednak to, tym razem, stało się faktem! Jedna bomba trafiła w załadowany 
aparat torpedowy nr 2 i spowodowała wybuch sprężonego powietrza w zbiorni
ku. Druga spadła obok łodzi ratunkowej przy prawej burcie, tuż za kominem, 
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i zniszczyła 20 m poszycia burty okrętu na wysokości maszynowni i spowodo
wała zalanie jej wodą. Skutkiem wybuchu bomb wyrzucone zostały w powietrze 
i spadły do wody obsady głównych dział: nr 3 i 4 oraz broni przeciwlotniczej. 
Według najnowszych badań bomby spadły w dniu 4 maja 1940 roku około go
dziny 08.27-08.28, po tym zatonięcie okrętu nasątpiło w ciągu trzech minut. 
Wraz z okrętem na dno poszły wachty z kotłowni i maszynowni oraz część zało
gi w pomieszczeniach na rufie. W ostatnich minutach tragedii na okręcie nie było 
paniki. Na szczególną uwagę zasługuje zachowanie por. Leszka Krąkowskiego, 
który w ostatniej chwili pobiegł do maszynowni próbując zapobiec wybuchowi 
kotłów oraz jednego z torpedystów, który unieszkodliwił bomby głębinowe 
i uwięzionego w zaklinowanej konstrukcji Zbigniewa Gąsiorowskiego, który wy
rzucał kolegom pozostałe pasy ratunkowe. Wszyscy oni podzielili los okrętu. 
Zdecydowannego potępienia wymaga zachowanie się Niemców, którzy na mo
torówce i z brzegu fiordu strzelali z broni maszynowej do ratujących się polskich 
marynarzy.

Pocztówka wydana w Londynie informująca o zatonięciu „Groma" pod Narwikiem 
z nazwiskami poległych marynarzy w dniu 4 maja 1940 roku, [zbiory MMW 
w Gdyni]

W godzinach wieczornych po uratowanych członków załogi przybyła „Bu
rza", która zabrała ich na swój pokład. Przekazanie uratowanych polskich mary
narzy z pancernika „Resolution" na pokład „Burzy", odbyło się w wojennej sce
nerii, tuż po nalocia niemieckich bombowców. Dowództwo i załoga okrętu 
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w czasie odegrania hymnów: polskiego i brytyjskiego oddawała wojskowe hono
ry, w hołdzie poległym bohaterom, którzy razem z okrętem zatonęli i uczciła mę
stwo ocalałej załogi.

Z kolei „Burza" przekazała wszystkich uratowanych na angielski okręt szpi
talny „Atlantis", z którego wszyscy zdrowi przewiezieni zostali statkiem pasa
żerskim „Monarch of Bermuda" do Wielkiej Brytani, a następnie pociągiem do 
Plymouth na polski okręt-bazę ORP „Gdynia". Niektórzy z nich skorzystali z ofe
rowanej opieki angielskich rodzin, a delegacja uratowanych marynarzy odwie
dziła w Londynie Matkę Chrzestną „Groma", panią Wandę Poznańską, i - po od
poczynku - wszyscy powrócili do czynnej służby w Polskiej Marynarce Wojen
nej; na początek na czasowo przejęty od marynarki francuskiej okręt „Ouragan", 
a następnie większość dawnej załogi „Groma" od 5 listopada zaokrętowana zos
tała na przejęty od Brytyjczyków niszczyciel „Piorun", który później wsławił się 
w bitwie z największym niemieckim okrętem wojennym „Bismarck". Niektórzy 
z załogi „Groma" służyli również na innych polskich okrętach np. „Kujawiaku" 
i „Krakowiaku".

Grono uratowanych podoficerów z ORP „Grom" - drugi od prawej mat Antoni 
Białecki, [zbiory autora]
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Uratowani ranni marynarze wymagający leczenia, w liczbie 24, przekazani 
zostali na okręt „Atlantis" i do szpitali na terenie Wielkiej Brytanii i ORP „Gdy
nia". Tragedia „Groma" spowodowała nie tylko utratę nowoczesnego okrętu wo
jennego ale również śmierć 59 członków załogi, w tym jednego oficera, oraz 
śmierć brytyjskiego oficera łącznikowego, kmdra R. R. Grahama.

Powyżej i poniżej: Grono uratowanych członków załogi „Groma", [zbiory autora]
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W następnym dniu, tj. 5 maja, od sameego rana Niemcy gwałtownie bom
bardowali „Błyskawicę" przez 12 godzin, chcąc za wszelką cenę ją zniszczyć. 
Okręt trafiony został 11 pociskami i wiele bomb wybuchło w pobliżu burt, jed
nak uniknął bespośredniego trafienia w pokład. Bomby, które seriami padały 
obok okrętu, powodowały wstrząsy, gasło światło w maszynowni i pękały nity 
w burtach. Artylerzyści „Błyskawicy" w tym dniu strącili jeden samolot wroga 
a dwa uszkodzili, natomiast na lądzie zlikwidowali niemiecką baterię dział kal. 
88 mm. Ostatni atak na „Błyskawicę" przeprowadzony został w dn. 10 maja 
przez 37 bombowców niemieckich. Artylerzystom udało się wówczas zestrzelić 
jeden samolot, a drugi uszkodzić.

ORP „Burza", działająca w dniu 8 maja z bazy alianckiej w Harstad, razem 
z okrętami brytyjskimi operowała w okolicy Skaaland, gdzie odbywało się lądo
wanie wojsk koalicji i wysadzanie na brzeg sprzętu wojennego. Okręty atakowa
ne były formacjami Luftwaffe sześciokrotnie w ciągu dnia. Tylko dzięki silnej 
obronie przeciwlotniczej poniesiono niewielkie straty. W dniu 10 maja „Burza" 
osłaniała wyładunek polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich 
(SBSP).

Spotkanie w tych warunkach rodaków miało szczególnie przyjacielski chra- 
kter. Wreszcie w dniu 10 maja wieczorem „Błyskawica" i „Burza" w towarzyst
wie brytyjskiego niszczyciela odpłynęły do bazy Scapa Flow, pozostawiając pod 
Narwikiem w głębinach fiordu Rambakken „Groma" razem z 59 członkami jego 
załogi...

Następne działania polegały na przygotowaniu do odbicia Narwiku z rąk 
Niemców. W skład wojsk sojuszniczych wchodziły oddziały brytyjskie, fran
cuskie i polska SBSP, pod dowództwem gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza, oraz 
jednostki norweskie. Przygotowaniom wojsk alianckich do zdobycia Narwiku 
zagrażał niemiecki korpus armijny w sile dwóch dywizji, który drogą lądową 
z południa zmierzał do wsparcia niemieckiej załogi broniącej Narwiku. W związ
ku z tą sytuacją Brytyjczycy postanowili wysłać oddziały gwardii w celu zatrzy
mania dywizji niemickich na trasie marszu.

Załadunek oddziałów na polski statek pasażerski „Chrobry" nastąpił w Har
stad podczas ciągłych ataków lotnictwa niemieckiego. Okręty ochrony nie były 
wstanie zapewnić statkowi bezpieczeństwa. Trafiony bombami w śródokręcie 
statek zaczął się palić. Podjęta natychmiast przez okręty asystujące oraz załogę 
„Chrobrego" akcja ratunkowa pozwoliła uratować większość przewożonych żoł
nierzy i członków załogi statku. Mimo wszystko wielu żołnierzy i 12 członków 
załogi zginęło razem ze statkiem. Była to kolejna strata nie tylko dla Polski, ale 
również dla sił sojuszniczych, potrzebujących transportowców. Dnia 17 maja 
podjęto drugą próbę sprowadzenia z Wielkiej Brytanii dodatkowych sił, co udało 
się dzięki szybkiemu przetransportowaniu na pokładach polskich statków pasa
żerskich - „Batorego" i „Sobieskiego" - i zatrzymaniu Niemców na trasie.
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Atak na zajęty przez Niemców Narwik rozpoczął się 27 maja przygotowa
niem artyleryjskim z okrętów brytyjskich i uderzeniem na lądzie wojsk sojuszni
czych. Stosunek sił walczących pod Narwikim był jak 1:2 na korzyść aliantów. 
Komunikat o zdobyciu Narwiku ukazał się w dniu 28 maja o godz. 22.00.

Udział w kampanii norweskiej polska okupiła stosunkowo dużymi stratami. 
W czasie walk, Polska utraciła na morzu:
- dwa nowoczesne okręty: - niszczyciel „Grom" z 59 członkami załogi oraz 

okręt podwodny „Orzeł" z całą załogą - 6 oficerów z kpt. Janem Grudzińskim 
i 53 podoficerów i marynarzy.
- jeden statek pasażerski „Chrobry" z 12 członkami załogi.

Natomiast na lądzie podczas walk pod Narvikiem poległo 97 oficerów i żoł
nierzy, a 189 odniosło rany. Przykład czynu bohaterskiego i bohaterskiej śmierci 
polskiego żołnierza utrwalił w literaturze polskiej Ksawery Pruszyński uczest
niczący w zdobywaniu Narwiku.

Nasileniu walk pod Narvikiem towarzyszyło gwałtowne pogorszenie się 
sytuacji na froncie zachodnim. W dniu 10 maja Niemcy wkroczyli do Holandii, 
Belgii i Luksemburga, a w dniach 13-15 maja przerwali front francuski pod Se- 
danem i 21 maja dotarli do kanału La Manche, blokując grupę wojsk alianckich 
we Flandrii. W tej skomplikowanej sytuacji wojennej ewakuacja polskiej Samo
dzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich z Narwiku, skierowana została nie do 
Wielkiej Brytanii, jak wynikało wówczas z sytuacji na froncie, ale do Bretanii. 
W celu uniknięcia niewoli niemieckiej, w dniu 18 czerwca 1940 roku polska Sa
modzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, została rozwiązana. Część oficerów 
i żołnierzy zdołała się w małych grupach przeprawić do Wielkiej Brytanii, część 
skierowała się na południe i dalej na Bliski Wschód do II korpusu gen. W. An
dersa. Pozostali różnymi drogami docierali do polskich jednostek na Zachodzie. 
Jednak oficjalne rozwiązanie SBSP nastąpiło w dniu 21 sierpnia 1940 roku w Wiel
kiej Brytanii. Przytoczone szczegółowe relacje walk polskich okrętów w kam
panii norweskiej pochodzą z licznych opracowań dotyczących II Wojny Świato
wej na morzu opublikowanych w kraju i w Wielkiej Brytanii, zamieszczonych 
przez ocalałych członków załogi „Groma" w czasopiśmie wydawanym w Lon
dynie „Nasze Sygnały" oraz ze skanu „Książki Służbowej" Antoniego Białec
kiego, znajdującej się w Instytucie Polskim i Muzeum Sikorskiego w Londynie. 
Udział mata Antoniego Białeckiego w tragedii „Groma"
Dwulufowe działo plot. „Bofors" kalibru 40 mm wraz z obsługą, w której znajdo
wał się mat Antoni Białecki, zlokalizowane było w bezpośredniej bliskości kom
ina od strony rufy, a więc bardzo blisko miejsca wybuchu bomb. Z pomiaru na 
zacumowanej w Basenie Prezydenta w Gdyni bliźniaczej „Błyskawicy" odległość 
od konstrukcji komina mierzona w poziomie do pierwszego stanowiska „Bo- 
forsa" przy kominie w kierunku rufy wynosi około 13 m. Skutek wybuchu spo
wodował wyrzucenie całej obsady działa w powietrze i upadek na powierzchnię
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Widok od strony rufy na śródokręcie „Groma" widoczne są dwa stanowiska zdwo
jonych działek przeciwlotniczych Bofors kal. 40 mm. Na bliższym komina 
stanowisku służył mat Antoni Białecki, [zbiory autora]

wody, gdzie dzięki pasom ratunkowym zdołali się utrzymać na powierzchni do 
nadejścia pomocy.

Sprawcą zatopienia „Groma" była załoga Heinkla 111 por. (Oblt) Gerharda 
„Gerda" Korthalsa, dowódcy 2 Eskadry 100 Grupy Bombowej (2./KGr 100), któ
ry wystartował z lotniska Vaernes, odległego od Narwiku w linii prostej o 513 km, 
i w dniu 4 maja o godz. 8.27-28 zrzucił na ORP „Grom" sześć bomb, z których 
dwie trafiły w pokład okrętu, powodując jego zatonięcie.

Z zapisów w książce służbowej wynika, że mat Antoni Białecki, po wyłowie
niu z wody, skierowany został na brytyjski okręt szpitalny „Atlantic", a następ
nie do szpitala w Plymouth i na polski okręt-bazę „Gdynia", gdzie przebywał na 
leczeniu do 4 marca 1941 roku. W czasie wybuchu bomb doznał uszkodzenia pra
wego ucha ze stałym skutkiem utraty w nim słuchu oraz zranienia pleców od
łamkiem metalowym (szrapnelem), nie licząc oddziaływania temp, wody +6 stop
ni Celsjusza w ciągu 40 minut na cały organizm.

W informacji zawartej w książce służbowej mata Antoniego Białeckiego wi
doczne jest duże uznanie w oczach dowódcy okrętu, kmdr. por. Aleksandra Hu
lewicza, za bohaterską walkę pod Narwikiem w dniach od 19 kwietnia do 4 maja 
1940 roku, wyrażone w fakcie przygotowania wniosku do Naczelnego Wodza 
o dwukrotne odznaczenie Krzyżem Walecznych:
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1. Za bohaterskie zachowanie się w czasie zatopienia ORP „Grom",
2. Za wzorowe pełnienie obowiązków artylerzysty w czasie akcji bojowej.
Nadanie wnioskowanych Krzyży Walecznych nastąpiło w dniu 26 listopada 

1940 roku (54/40.)
Komisja wojskowa oceniająca w dniu 25 lutego 1944 roku stan zdrowia mata 

Antoniego Białeckiego orzekła:
„A I Rozległa i głęboka blizna za prawą małżowiną po autotromii, odsłonię

cie opony twardej tylnej i środkowej jamy. Perforacja prawej błony bębęnkowej 
praktycznie głuchota ucha prawego. Utrzymanie reakcji karolicznej prawego 
błędnika. Na uchu lewym szept przy muszli (?).

II Nadkwaśność treści żołądkowej nieupośledzająca sprawności ustroju.
B Zdolny do pomocniczej służby wojskowej kat. „D" - paragraf 21 - san 5/37
C Całkowity związek ze służbą wojskową przyjęty i zatwierdzony przez 

Komendanta Uzupełnień Floty 13'3'1944 r.
Służba czynna liczy się od 5 lutego 1935 r. do 31 III 1951 r."
Powołany w dniu 15 marca 1947 roku Polski Korpus Przysposobienia i Roz

mieszczenia praktycznie rozwiązał Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i dawał 
wolną rękę na wybór dalszego losu polskim oficerom i żołnierzom. Czy powró
cić do kraju, czy pozostać na Zachodzie?

Problem ten dotyczył dwóch członków mojej rodziny, korzy w czasie II woj
ny światowej służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, w tym mata An
toniego Białeckiego, kawalera, który postanowił pozostać w Wielkiej Brytanii.

W tym okresie na terenie Wielkiej Brytanii skoncentrowano wszystkie for
macje wojskowe wchodzące w skład Polski Sił Zbrojnych na Zachodzie. Powrót 
do Kraju po zakończeniu zwycięskiej wojny nie odbył sie w sposób na jaki za
sługiwali uczestnicy zwycięskiej koalicji którzy, od 1 września 1939 roku podjęli 
samotną walkę w obronie swojego kraju z Niemcami.

Brytyjczycy na początku wojny doceniali bohaterski wkład Polaków w wal
ce z Niemcami, szczególnie polskich lotników walczących nad bombardowanym 
Londynem. W końcu wojny zabrakło tej solidarności...

Polska w II wojnie światowej poniosła największe straty, zarówno wśród 
swoich obywateli, jak również w kulturze i majątku narodowym, a także utraciła 
na ponad 50 lat swoją suwerenność i część swojego terytorium na wschodzie na 
rzecz ZSRR. Z taką sytuacją w kraju trudno było się zmierzyć szczególnie żołnie
rzom i oficerom pochodzącym z Kresów Wschodnich, których domy rodzinne 
znalazły się poza granicami nowopowstałej tzw. „Polski Ludowej", uznanej - 
niestety - przez zachodnie mocarstwa. Zaistniała sytuacja polityczna spowodo
wała masową emigrację żołnierzy i oficerów walczących w koalicji na Zachodzie 
do krajów europejskich oraz na inne kontynenty, głównie do Kanady i USA.

W Wielkiej Brytanii pozostała jednak część Polaków, stanowiąca elitę pol
skiej emigracji: Polski Rząd Emigracyjny oraz Instytut im. Gen. Władysława Si
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korskiego wraz z muzeum i archiwum, gdzie przechowano wojenne sztandary, 
pamiątki narodowe i insygnia władzy Najjaśnijszej Rzeczypospolitej Polskiej. 
W Londynie powstały liczne stowarzyszenia środowiskowe i kulturalne, w tym 
również Stowarzyszenie Samopomocy Marynarki Wojennej, które wydawało 
czasopismo „Nasze Sygnały", w którym zamieszczano wiadomości organiza
cyjne, wiadomości dla poszukujących pracy oraz liczne publikacje dotyczące 
walk polskich okrętów współdziałających z flotą brytyjską. Znajdują się tam 
szczegółowe relacjie z walk polskich niszczycieli w kampanii norweskiej, patroli 
na morzach: Północnym i Śródziemnym oraz w ochronie konwojów, przemierza
jących trasy przez ocean Atlantycki i do Murmańska. Zawarte tam informacje 
wypełniają pustkę informacyjną, spowodowaną działalnością w kraju cenzury.
Zycie prywatne Antoniego Białeckiego po demobilizacji w Wielkiej Brytanii 
Z życia prywatnego Antoniego poza służbą na okręcie w czasie pobytu w Wiel
kiej Brytanii zachował się tylko ustny przekaz stryja, Jana Białeckiego, po jego 
powrocie do rodziny we Włocławku w 1948 roku. Stryj przywiózł zdjęcie ze ślu
bu Antoniego ze Szkotką, Margaret Cairns Houston, w jej rodzinnym mieście 
w Rutherglen w Szkocji w 1947 roku, na którym był obecny.

Ślub Antoniego Białeckiego z Margaret Cairns Hauston. [zbiory autora]

Wkrótce, 15 października 1947 roku w szpitalu w Plymouth urodziła się ich 
córka Mary (Marysia.), a w dniu 26 października odbył się w kościele w Ruther
glen jej chrzest.
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Prawdopodobnie ze względów ekonomicznych, w dniu 5 sierpnia 1951 roku 
z portu Southampton w Anglii statkiem s/s „Washington" cała rodzina Białec
kich: Antoni, Margaret i Marysia popłynęli do USA i tam zamieszkali w Nowym 
Jorku. Zachował się dokument zameldowania i adres z dnia 9 lipca 1956 roku.

We wrześniu 1958 roku na skutek ataku serca zmarł Antoni - ojciec Marysi.
Myślę, że opisane autentyczne dzieje jednego z członków załogi ORP „Grom", 

artylerzysty mata Antonigo Białeckiego i jego rodziny żyjącej w USA, są również 
częścią historii „Groma" i jego załogi oraz rodziny Białeckich z Włocławka. 
Kontynuacja pamięci o ORP „Grom"
Prawda o tragedii ORP „Grom" po 1945 roku z dużym opóźnieniem dotarła do 
kraju. Natomiast pojawiły się spekulacje dotyczące wraku. Jerzy Pertek w publi
kacji „Niszczyciele Grom i Błyskawica" podał informację po wojnie wrak 
okrętu wydobyto i został przez Norwegów pocięty na złom..." Taką samą infor
mację podał również Jan Piwowoński w książce „Flota spod Biało-Czerwonej". 
Prawdę o losach wraku ORP „Grom" podał Norweg Bjorn Bratbak, który w swo
im raporcie podał, że nadal leży on na tym samym miejscu, w którym zatonął 
4 maja 1940 roku.

Latem 1996 roku Norweskie Przedsiębiorstwo ds. Kontroli Zanieczyszczeń 
przeprowadziło badania kilkudziesięciu wraków okrętów pochodzących z ostat
niej wojny, znajdujących się wzdłuż norweskiego wybrzeża, w tym również pol
skiego niszczyciela ORP „Grom". Badania wykonała norweska firma przy pomo
cy zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego typu „Sea Hawk" i przekazała 
pierwszą informację stronie polskiej o miejscu położenia wraku oraz o jego aktu
alnym stanie technicznym. Poza tym zbadano grubość płyt poszycia w dwóch 
miejscach, gdzie grubość płyt wynosiła 6,45 mm, i ustalono, że w zbiornikach 
wraku może znajdować się maksymalnie 135 ton ciężkiego oleju. Oceniono, że 
mało prawdopodobnym jest, żeby olej zaczął wyciekać przed upływem 20-30 lat. 
Poza tym zalecono, żeby nadal utrzymać w mocy zakaz nurkowania wokół wra
ku i wchodzenia do wnętrza ze względu na znajdującą się tam amunicję. Poin
formowano również, że na wodach w pobliżu Narviku znajduje się w rejestrze 
władz norweskich łącznie 2109 wraków o tonażu większym niż 100 BRT, zbu
dowanych po 1914 roku.

Tradycje bojowe ORP „Grom" w Polsce Ludowej, kontynuował przekazany 
Polsce przez ZSRR w dniu 15 grudnia 1957 roku niszczyciel, który otrzymał naz
wę „Grom" i w każdą rocznicę zatonięcia pierwszego „Groma" przed pamiątko
wą tablicą upamięniającą nazwiska tych, którzy zginęli razem z okrętem, orga
nizowano apel poległych.

Natomiast w 25. rocznicę bitwy o Narwik ówczesne Dowództwo Marynarki 
Wojennej, wraz z weteranem walk pod Narwikiem, „Błyskawicą" i imiennikiem 
dawnego ORP „Grom" oraz z dwoma ocalałymi członkami załogi dawnego 
„Groma": chor. mar. Pawłem Górskim i st. bosmanem Józefem Bryłką wraz z por.
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rez. Mieczysławem Pruszyńskim, żołnierzem ówczesnej Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich, przybyli do Narwiku.

W dniu 4 maja w godzinach rannych delegacja polska złożyła wieniec na 
grobach polskich żołnierzy poległych w walkach przy zdobywaniu Narwiku na 
cmentarzach w Narwiku i w Ankenes, a po południu „Błyskawica" udała się do 
fiordu Rombakken na miejsce, w którym zatonął „Grom".

Przy dźwiękach werbli odbył się apel poległych 59 członków załogi, którzy 
utonęli razem z okrętem W Narwiku dla upamiętnienia bohaterstwa polskich ar
tylerzystów na placu nazwanym „Grom" ufundowany został w 1979 roku przez 
mieszkańców pomnik, przedstawiający polskiego marynarza, artylerzystę. Poza 
tym w Muzeum Miasta Narwik znajduje się wiele pamiątek po walce Polskich 
Żołnierzy w obronie Norwegii.

Pomnik ku czci człon
ków załogi ORP „Grom", 
poległych w obronie 
Narwiku, [zbiory autora]

W 45 rocznicę zatonięcia „Groma" inż. T. Głowacki w imieniu Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej - w hołdzie poległym kolegom złożył w miejscu zato
nięcia „Groma" wieniec, a w dniu 28 lipca 1985 roku, wraz z przeddstawicielem 
Rządu RP na wychodźstwie, dr E. Kruszewskim złożony został w imieniu Prezy
denta E. Raczyńskiego i Rządu RP na emigracji na masowym grobie żołnierzom 
SBSP drugi wieniec.
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Badaniem wraku „Groma" zainteresowani byli również Polacy. Pierwszy 
z Polaków dotarł na wrak Mirek Standowicz, mieszkający od około 15 lat w USA, 
doświadczony płetwonurek, który zorganizował wyprawę i dotarł do „Goma" 
na głębokości 106 m w fiordzie Rombakken. Informacja w formie syntetycznego 
sprawozdania z oględzin wraku zamieszczona została w czasopiśmie „Nurko
wanie", a zdjęcia i film, wykonane przez Mirka Standowicza prezentowane były 
na specjalnej wystawie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w 70-tą 
rocznicę tragedii „Groma", w dn. 14 sierpnia 2010 roku.

W następnych latach podjęta została przez nurków Bałtyckiego Towarzyst
wa Wrakowego wyprawa do wraku „Groma", w której uczestniczyło siedmiu 
nurków z Polski i dwóch ze Szwecji. W siepniu 2010 roku wyprawa dotarła do 
wraku „Groma" i nurkowie stwierdzili, że wrak znajduje się na głębokości 115 m 
oparty o podwodną skałę. W pobliżu wraku na dnie porozrzucane są różne 
przedmioty, wśród których można rozpoznać hełmy, fragmenty broni, marynar
skie buty i przedmioty osobiste marynarzy. Na uwagę zasługują dwa zdjęcia wy
konane przez nurka Macieja Rułkę przedstawiające jedno z głównych dział Gro
ma - „Bofors" 120 mm, oraz rufę okrętu, na której osiadły liczne rybackie sieci 
nieco zasłaniające widok białego orła w koronie wiernie towarzyszącemu boha
terskiemu okrętowi wraz z częścią jego załogi na Wieczną Chwałę!

Potwierdzeniem żywej pamięci „Groma" niech będzie uroczyste spotkanie 
z okazji 75-tej rocznicy tragedii, która odbyła się w maju 2015 roku w Wielkiej 
Brytanii, w mieście Cowes, gdzie w miejscowej stoczni J. Samuel White zbu
dowane były w latach 1935-37 dwa polskie niszczyciele „Grom" i „Błyskawica".

Specjalna tablica pamiątkowa dedykowa
na 59 polskim marynarzom, którzy ra
zem z okrętem polegli pod Narwikiem. 
Odsłonięcia tablicy dokonał Lord-Lieut- 
nant wyspy Wight gen. Martin White. 
[zbiory autora]
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Uroczystość prowadzona była przez mera miasta Cowes, Geoffa Banksa, i była 
poświęcona odsłonięciu specjalnej tablicy dedykowanej 59 polskim marynarzom, 
którzy razem z okrętem polegli pod Narwikiem 4 maja 1940 roku. Odsłonięcia 
tablicy dokonał Lord-Lieutnant wyspy Wight gen. Martin White, a następnie 
złożone zostały wieńce przez delegacje Polskiego Klubu Miłośników Historii 
„Orzeł Biały".

W uroczystości wspommniano również o zasługach ORP „Błyskawicy" 
w obronie miasta Cowes w czasie bombardowania w 1942 roku. Na uroczystości 
stronę polską, obok weterana walk na Zachodzie, mjr. Ottona Hulackiego - współ
organizatora uroczystości - kraj reprezentował zastępca dyrektora Muzeum Ma
rynarki Wojennej w Gdyni Lech Trawicki, który w miejscowym jachtklubie przed
stawił specjalną wystawę poświęconą histori „Groma" - od położenia stępki pod 
budowę do tragicznego zatonięcia pod Narwikiem, której autorem projektu 
graficznego był Krzysztof Godlewski.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, [fot. L. Trawicki, zbiory autora]
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304. DYWIZJON BOMBOWY - SPADKOBIERCA 
TRADYCJI MORSKIEGO DYWIZJONU LOTNICZEGO

304. Dywizjon Bombowy "Ziemi Śląskiej" im. Księcia Józefa Poniatowskiego sformowa
no 22 sierpnia 1940 roku na stacji lotniczej Bramcote, w hrabstwie Leicester. Personel 
jednostki wywodził się z lotników 2. i 6. pułku lotniczego, następnie uzupełniony perso
nelem z toruńskiego 4. pułku przybyłym do Anglii po kapitulacji Francji. Jednostkę po
czątkowo wyposażono w lekkie jednosilnikowe bombowce Fairey Battle I. 1 listopada 
1940 roku w Bramcote wylądowały dwa treningowe Wellingtony IA i odtąd rozpoczęło 
się przeszkolenie załóg na nowy typ samolotu. Zaraz po nich, 2 listopada, przybył pier
wszy "bojowy" bombowiec Wellington IC.

W Bomber Command
Na początku następnego miesiąca dywizjon przeniósł się na nowe lotnisko 

Syerston, w hrabstwie Nottingham, podległe 6. Grupie Bombowej, gdzie konty
nuowano szkolenie, nie bez wypadków, niestety. Pierwszy wydarzył się 14 grud
nia - podczas złej widoczności Wellington IC podczas lotu zawadził o drzewa, 
w wyniku czego samolot rozbił się.F/O Marian Kostuch został poważnie ranny, 
zaś F/O Stanisław Waroczewski, F/L Edward Stańczuk i Sgt Stanisław Boczkow- 
ski odnieśli lżejsze obrażenia.

W drugiej połowie grudnia 1940 roku dotychczasowy dowódca dywizjonu, 
W/Cdr Jan Biały zdałdowództwowskutek nieporozumień ze swoim angielskim 
doradcą. Jego miejsce od 23 grudnia zajął W/Cdr Piotr Dudziński.

W styczniu i lutym 1941 roku dalsze szkolenie w powietrzu poważnie utrud
niały ciężkie warunki atmosferyczne oraz podmokła gruntowa nawierzchnia lot
niska; wylatano w tym okresie około 250 godzin. Następna katastrofa - w dniu 
6 lutego - była przyczyną śmierci całej załogi Wellingtona IC. Zginęli Sgt Józef 
Jończyk, W/O Stanisław Tofin, Sgt Wojciech Lichota (strzelec/radiotelegrafista) 
oraz Sgt Jan A. Cymborski (strzelec). 15 kwietnia dywizjon dotknęła kolejna tra
gedia. Podczas podejścia do lądowania, w Wellingtonie przerwał pracę silnik, 
wskutek czego samolot zawadził o drzewa i uległ całkowitemu rozbiciu. W kata
strofie zginęło trzech członków załogi: F/O Rudolf Christman, Sgt Wiesław Pie
truszewski oraz Sgt Antoni Berger. Z trzech pozostałych członków załogi dwóch 
zostało ciężko rannych: F/O Zbigniew Gałczyński i Sgt Tadeusz Aranowski, zaś 
trzeci, Sgt Jan Jarosz, odniósł lżejsze obrażenia.

24 kwietnia 1941 roku stacjonujące w Syerston Dywizjony 304. i 305. zamel
dowały 1. Grupie Bombowejosiągnięcie gotowości operacyjnej.
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W nocy z 25 na 26 kwietnia dwie załogi z 304. Dywizjonu (wraz z trzema za
łogami 305. Dywizjonu) wzięły udział w pierwszym locie bojowym. Rozkaz ope
racyjny określał cel - bombardowanie zbiorników paliwa w Rotterdamie. W przy
padku niemożności identyfikacji celu, atakowanie przybrzeżnej żeglugi. Na ten 
historyczny lot bojowy wyznaczono dwa bombowce: Wellingtona IC R1230 NZ-E 
z załogą w składzie: F/O Antoni Sym, W/Cdr Piotr Dudziński, S/Ldr Julian 
Wojda, strzelcy pokładowi Sgt Leon Ełampel i Stanisław Białek oraz P/O 
Stanisław Duchnicki w roli tylnego Strzelca oraz Wellingtona IC N2852 NZ-D 
z z załogą w składzie: F/O Kazimierz Czetowicz, F/O Jerzy Iszkowski, F/O Bro
nisław F. Lewkowicz, Sgt Józef Apanasewicz, Sgt Alojzy Sankowski oraz Sgt 
Władysław Thier.

O godzinie 20.20 samoloty wy kołowały na start. Nad celem zalegała mgła 
i tylko załoga F/O K. Czetowicza wykonała zadanie, bombardując zbiorniki pali
wa, natomiast druga załoga, nie odnalazłszy celu, zrzuciła bomby do morza. 
Obie załogi szczęśliwie powróciły do bazy, a data pierwszego lotu bojowego 
została przyjęta jako święto Dywizjonu.

Na kolejną akcję, w nocy z 2 na 3 maja, wystartowały cztery załogi. Ich celem 
był Gronningen oraz port i miasto Emden. Zadanie, w którym wzięły udział za
łogi Wellingtonów: F/L Jana Błażejewskiego, F/O Jerzego Iszkowskiego, F/O Ka
zimierza Czetowicza oraz F/O Antoniego Syma, wykonano bez strat własnych.

Celem następnych lotów bojowych były porty: Le Havre - w nocy z 6 na 
7 maja, w którym wzięło udział pięć załóg 304. - F/O Antoniego Syma, F/O Ka
zimierza Czetowicza, W/Cdr Piotra Dudzińskiego, F/O Jana Błażejewskiego 
i F/O Józefa Ostrowskiego oraz Bremę w nocy z 8 na 9 maja, w którym wzięły

Personel 304. Dywizjonu Bombowego na tle Wellingtona Mk. IC, lotnisko 
Syerston, początek 1941 roku.]
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udział dwie załogi. Tym razem nie obyło się bez strat; w pierwszym nalocie do 
morza spadł - zestrzelony przez niemiecki okręt przeciwlotniczy - Wellington 
z załogą w składzie: F/O Antoni Sym, Sgt Władysław Żołnowski, P/O Feliks 
Sobieralski, strzelcy pokładowi Sgt Leon Hampel i Sgt Stanisław Białek oraz P/O 
Stanisław Duchnicki, który leciał jako strzelec pokładowy; cała załoga zginęła - 
była to pierwsza operacyjna strata dywizjonu. Z drugiego z wymienionych nalo-

Przygotowanie do podwieszenia w komorze bombowej 
Wellingtona 500-funtowej bomby z inskrypcją: „DLA 
CIEBIE ZŁOCZYŃCO".
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tów nie powrócił zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą Wellington z brytyj
ską załogą w składzie: F/O Gavin Lynes, W/Cdr Wiliam Graham, F/Sgt T. Wady, 
F/Sgt Stanley Gear, Sgt Wiliam Hamilton i F/O Frank Webb. Przeżył jedynie 
F/O F. Webb, który trafił do niewoli. Dwie następne noce oraz w nocy z 16 na 17 
maja trzy załogi dywizjonu brały udziałw bombardowaniu Kolonii oraz jedna, 
wraz z załogami z 305. Dywizjonu - portu w Boulogne. Zadanie wykonano bez 
strat własnych.

Nocą z 27 na 28 maja w bombardowaniu portu w Boulogne wzięły udział 
dwa samoloty dywizjonu - W5720 z załogą S/Ldr Roberta Beilla oraz R1392 z za
łogą F/O Jana Warczęwskiego, przy czym dla ostatniej z załóg lot zakończył się 
tragicznie.Z załogi ocaleli jedynie Sgt Józef Nilski i poważnieranny Sgt S. Józe
fiak, który znalazł się w szpitalu. Pozostali członkowie załogi zginęli.

Druga połowa 1941 roku była okresem zwiększonego wysiłku polskich za
łóg bombowych, w tym i 304. Dyonu. Bombardowano m.in. Dunkierkę, Ham
burg, Lorient, Brest, Duisburg, Norymbergę i inne cele. Niemiecka artyleria prze
ciwlotnicza wraz z reflektorami i myśliwcami nocnymi była coraz silniejsza i sku
teczniejsza. Rosły straty załóg bombowych.

W dniu 11 czerwca lotnisko Syerston i oba stacjonujące tam dywizjony wizy
tował dowódca Bomber Command Air Marshall (generał dywizji) Sir Richard 
Peirse oraz Air Vice Marshall (generał brygady) R. D. Oxland, dowódca 1. Grupy 
Bombowej. Następnego dnia lotnisko wizytował książę Kentu. 28 czerwca przy
byli do Syerston gen. bryg. obs. Stanisław Ujejski - Inspektor Polskich Sił Powie-
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trznych oraz Air Vice Marshall R. D. Oxland. Zasłużeni oficerowie i podoficero
wie "trzystaczwartego" zostali odznaczeni Krzyżami Walecznych.

W nocy z 14 na 15 lipca na bombardowanie Bremy z 304. Dywizjonu wys
tartowało osiem Wellingtonów - załogi: F/L Jana Błażejewskiego, F/O Jerzego 
Iszkowskiego, F/O Kazimierza Czetowicza, F/LAleksandra Onoszki, P/O Karo
la Racha, Sgt Mikołaja Zykowa, W/Cdr Piotra Dudzińskiego oraz F/O Józefa 
Ostrowskiego.

Załoga F/O J. Ostrowskiego podczas lotu do celu z powodu awarii silnika 
musiała zawrócić, zrzucając bomby do morza. Z powodu gęstej mgły nad lotnis
kiem w Landholme, nieopodal Norfolk, lądowanie uszkodzonego samolotu - na 
jednym sprawnym silniku, zakończyło się rozbiciem o drzewa poza lotniskiem. 
Gwardia Narodowa, która ruszyła na ratunek, odnalazła samolot w dwóch częś
ciach, a wraz z nim członków załogi - o dziwo - żywych. Dwóch rannych sier
żantów - Paszkiewicza i Gębickiego - odwieziono do szpitala, a pozostałych lot
ników jeszcze tego samego dnia przewieziono do bazy.

W nocy z 17 na 18 lipca na kolejną akcję, której celem był Rotterdam, wystar
towało z Syerston pięć Wellingtonów, w tym jedna załoga na wypożyczonym sa
molocie z 301. Dywizjonu, dowodzona przez F/O Bolesława Kuziana. Po wyko
naniu zadania Wellington F/O B. Kuziana dostał się pod ostrzał niemieckiego noc
nego myśliwca i płonąc, spadł pod Balderton koło Newark. Poległa cała załoga: 
F/O Bolesław Kuzian, Sgt Janusz Tomaszewski, F/O Bronisław Katt oraz sier
żanci strzelcy pokładowi Jan Sylwestrowicz, Jan Podziemski i Marian Czernie
je wski.

19 lipca 304. dyon przebazował się z Syerston do Lindholme, w hrabstwie 
York. W owym czasie komendantem stacji lotniczej w Lindholme był G/Cpt 
Wacław Makowski. W odróżnieniu od Syerston nowa baza posiadała utwar-
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dzone pasy startowe. Wkrótce z 304. Dywizjonu odszedł - na dowódcę 305. Dy
wizjonu bombowego - S/Ldr Robert Beill, dotychczasowy dowódca eskadry "B". 
Jego miejsce zajął S/Ldr Józef Ostrowski.

W nocy z 24 na 25 lipca, pięć Wellingtonów wystartowało na bombardowa
nie Emden. Były to załogi: P/O Karola Racha, F/L Jana Błażejewskiego, F/O Je
rzego Iszkowskiego, W/Cdr Piotra Dudzińskiego oraz F/O Leszka Karczew
skiego. W drodze znad celu, nad Holandią, nocny myśliwiec zestrzelił samolot 
F/O L. Karczewskiego, w wyniku czego zginęła cała załoga: F/O Leszek Kar
czewski, Sgt Zygmunt Witkowski, F/L Stanisław Rzepa, strz. r/op. F/Sgt Zbig
niew Zuwała, strz. Sgt Bolesław Salomon i lecący ochotniczo jako strzelec pokła- 
dowyF/O Jan Musiał.

Z nowej bazy załogi operowały na cele w Zagłębiu Ruhry oraz francuskie 
porty Boulogne i Hawr. W sierpniu i wrześniu nie zanotowano strat własnych.

Na nocny rajd, z 20 na 21 października, na bombardowanie Emden wystar
towało sześć załóg dywizjonu. W wyprawie wzięły udział: Wellingtony: Sgt Mi
kołaja Zykowa, P/O Jana Zająca, F/O Kazimierza Czetowicza, F/O Zdzisława 
Hirsza, Sgt Konrada Ziółkowskiego oraz P/O Edmunda Ladro.

W drodze powrotnej ogień artylerii przeciwlotniczej uszkodził Wellingtona 
Sgt Mikołaja Zykowa. Zdążyli jeszcze nadać sygnał SOS oraz informację o awarii 
silnika. Niestety, cała załoga - Sgt M. Zyków, P/O Stanisław Borzęcki, F/O Adam 
Gisman, r/op. strz. Sgt Henryk Plis, strz. Sgt Ryszard Klimiuk i strz. Sgt Wilhelm 
Adamik - utonęła w morzu.

Pięć dni później, 26 października, powracającą znad Hamburga załogę Wel
lingtona P/O Edmunda Ladro awaria silnika zmusiła do wodowania na Morzu 
Północnym. W morskiej toni pozostał por. strz. Stefan Stenocki. Pięciu członków
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załogi ocaliło życie w nadmuchiwanej łodzi ratunkowej (dinghy) w którą każdy 
bombowiec był wyposażony. Po 17 godzinach dryfowania zostali wyłowieni 
przez angielski okręt. P/O Ladro zwrócił ich uwagę błyskami słońca odbitego od 
dna puszki konserwy.

Pozostałe cztery załogi - W/Cdr Piotra Dudzińskiego, F/L Jana Błażejew
skiego, F/O Juliana Morawskiego i P/O Jana Zająca po zbombardowaniu ham- 
burskiego portu wylądowały bezpiecznie w bazie.

W listopadzie dywizjon stracił dwa samoloty. W nocy z 7 na 8 listopada na 
bombardowanie Mannheim wystartowały trzy załogi: F/O Juliana Morawskie
go, F/O Tadeusza Blicharza oraz F/O Zdzisława Hirsza. Podczas powrotu w cięż
kich warunkach atmosferycznych, załoga F/O Tadeusza Blicharza, wskutek awarii 
przyrządów pokładowych, wylądowała na oświetlonym lotnisku, sądząc, że są 
w Anglii. Wkrótce okazało się, że to niemieckie lotnisko koło Brukseli. Pilot zdą
żył podpalić samolot. Cała załoga dostała się do niewoli: F/O T. Blicharz, P/O 
Wacław Rekszyc, F/O Jerzy Mondschein oraz strzelcy: Sgt Józef Jaworoszuk, Sgt 
Marian Lewandowski i Sgt Stanisław Krzawiecki.

Tej samej nocy także dwa Wellingtony z załogą Sgt Stanisława Obiorka oraz 
S/Ldr Józefa Ostrowskiego - wystartowały na bombardowanie Berlina. Welling
ton S/Ldr Ostrowskiego z powodu awarii silnika musiał zawrócić, zaś załoga Sgt

Mechanicy podczas przeglądu lewego silnika zdemontowaego z Wellingtona 1C 
305. Dywizjonu.
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Przygotowywanie do lotu Wellingtona IC R3215, NZ-1.

Obiorka zrzuciła ładunek bomb na cel. Był to pierwszy lot samolotów 304. Dy
wizjonu na bombardowanie stolicy III Rzeszy.

14 listopada dotychczasowego dowódcę dywizjonu W/Cdr Piotra Dudziń
skiego zastąpił S/Ldr Stanisław Poziomek.

W nocy z 30 listopada na 1 grudnia z pięciu załóg biorących udział w bom
bardowaniu Hamburga jedna nie powróciła do bazy. Była to załoga P/O Jana Za
jąca w składzie: P/O J. Zając, Sgt Stanisław Garstka, P/O Józef Mączyński, F/O 
Tadeusz Klewicz oraz Sgt Jacek Strzyżewski i Sgt Rajmund Pokrzywa. Po 18 go
dzinach spędzonych w łodzi ratunkowej zostali uratowani przez wodnosamolot 
z Air Sea Rescue Squadron.

W grudniu załogi dywizjonu trzykrotnie brały udział w akcjach bojowych. 
Bombardowano Ostendę, Kolonię, Emden oraz Wilhelmshaven.

16 grudnia na bombardowanie doków w Ostendzie wystartowało z Linhol- 
me sześć załóg Wellingtonów: S/Ldr Jana Błażejewskiego, Sgt Antoniego Kostur- 
kiewieża, P/O Ryszarda Szczurowskiego, P/O Edmunda Ladro, P/O Ryszarda 
Figury i S/Ldr Kazimierza Czeto wieża.Z wyprawy nie powróciła załoga S/Ldr 
Jana Błażejewskiego, dowódcy eskadry „A". W drodze powrotnej zdążyli nadać 
sygnał SOS. Dowódca wraz z całą załogą: F/O Marianem Szczodrowskim, F/O 
Janem Komłaczem, r/op. strz. Sgt Bolesławem Gołąbkiem, strz. Sgt Kazimierzem 
Suwalskim oraz strz. Sgt Hubertem Rutkowskim; zginęli w falach Morza Północ
nego. Następnego dnia rano dowództwo 1. Grupy Bombowej poinformowało 
o przyznaniu pośmiertnie S/Ldr Błażejewskiemu jednego z najwyższych odzna
czeń brytyjskich - DFC.

Nowym dowódcą eskadry „A" wyznaczono F/L Bolesława Nowickiego.
Rok 1941 był ciężki dla dywizjonu. Kosztem 37 poległych lotników wyko

nano 214 lotów bojowych w czasie 1202 godzin.
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Początek 1942 roku był jeszcze trudniejszy dla załóg 304. dyonu. Trudne wa
runki atmosferyczne w zimie znacznie utrudniały celne bombardowanie. Pierw
sze zadanie wykonano w nocy z 6 na 7 stycznia, a kolejne następnej nocy. Były 
to naloty na niemieckie ciężkie okręty, bazujące w Breście, oraz na port w Cher- 
bourgu. Podczas tragicznej nocy 10 stycznia siedem załóg atakowało węzeł kole
jowy w Wilhelmshaven. Były to załogi: Sgt Stanisława Obiorka, F/O Jana Zająca, 
F/O Jerzego Iszkowskiego, Sgt Antoniego Kosturkiewieża, F/O Jana Kwaka, 
F/O Zdzisława Hirsza oraz F/O Ryszarda Szczurowskiego.W trakcie akcji utra
cono dwa samoloty z załogami. W skład pierwszej z nich wchodzili: Sgt Stanis
ław Obiorek z drugim pilotem Sgt Bolesławem Patkiem, nawigatorem F/O Janu
szem Kurkiem oraz sierżantami strzelcami-radiooperatorami: Andrzejem Kwiet
niem, Adamem Rogowskim i Alojzym Sankowskim. Wellingtona drugiej załogi, 
którą stanowili: F/O Jan Zając, drugi pilot Sgt Stanisław Garstka, nawigator P/O 
Józef Mączyński oraz strzelcy radiooperatorzy F/O Tadeusz Klewicz, Sgt Jacek 
Strzyżewski i Sgt Rajmund Pokrzywa, zestrzeliła do morza - koło wyspy Borkum 
- artyleria przeciwlotnicza.

Do końca miesiąca samoloty dywizjonu jeszcze pięciokrotnie startowały nad 
Hamburg, Emden, Hanower i Boulogne.

W lutym rozpoczęto intensywne bombardowania i minowania niemieckich 
oraz francuskich stoczni i portów. Latano nad Kilonię, St. Nazaire, Hawr i Ham
burg. Podobnie było w marcu, przy czym kilkakrotnie zbombardowano Essen i Ko
lonię. Pomimo silnej obrony przeciwlotniczej oraz przeciwdziałania niemieckich 
nocnych myśliwców udało się uniknąć strat.

Grupa członków personelu naziemnego przed załadunkiem bomb do Welling
tona 1C, prawdopodobnie R1704.
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Wellington IC N9829, NZ-0 z 304. Dywizjonu zakotwiczony do ziemi.

Najtragiczniejszym miesiącem okazał się kwiecień, kiedy to dywizjon stracił 
siedem załóg. Powracająca z bombardowania Kolonii w nocy 6 kwietnia załoga 
Wellingtona P/O Alfreda Osadzińskiego została zestrzelona przez niemieckiego 
myśliwca koło Geetbetz w Belgii, wskutek czego wszyscy zginęli, tj.: P/O A. 
Osadziński, P/O Kazimierz Ziemiański, F/O Zygmunt Natkański, strzelec- 
/radiooperator Sgt Dominik Grajnert oraz obaj strzelcy pokładowi Sgt Ludwik 
Assman i Sgt Zdzisław Babraj.

Pięć nocy później bombardowano Essen. Intensywny ogień artylerii przeci
wlotniczej okazał się skuteczny. Wśród zestrzelonych bombowców znalazł się 
Wellington z załogą Sgt Józefa Janika. W rozbitym samolocie zginął Sgt J. Janik, 
natomiast pięciu członków załogi: F/O Bolesław Piwowar, Sgt Jerzy Solecki oraz 
strzelcy pokładowi Sgt Tadeusz Moszyński, Sgt Wacław Walukiewicz i Sgt Zenon 
Kłus, uratowało się, skacząc ze spadochronami, po czym dostali się do niemiec
kiej niewoli.

13 kwietnia odbył się kolejny nalot na Essen, w którym brało udział dziewięć 
załóg, i ponownie odnotowano stratę. W zestrzelonym Wellingtonie zginął nawi
gator S/Ldr Edward Młynarski. Pozostali członkowie załogi: W/O Marian Brat
kowski, W/O Władysław Graczyk, P/O Władysław Miśniakiewicz, Sgt Marian 
Niepolski i Sgt Jan Broda, dostali się do niewoli.

Nocą z 23 na 24 kwietnia w bombardowaniu Rostocka uczestniczyło 161 sa
molotów, tym sześć załóg z 304. dyonu. Wellington F/L Jana Kwaka został ze
strzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca podczas lotu nad cel; załoga 
utonęła. Ciała F/L J. Kwaka, F/L Stanisława Wójcika, Strzelca F/O Stanisława 
Zieleniewskiego Strzelca radiooperatora Sgt Lucjana Woźniaka oraz bombardiera 
Sgt Władysława Jankowskiego wkrótce morze wyrzuciło na holenderski brzeg. 
Obecnie spoczywają na cmentarzu wojennym w Oldenburgu w Niemczech.
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W kolejną noc nad Rostock poleciało 14 samolotów (sześć z 304. i osiem 
z 305. Dywizjonu). Była to szczególna akcja, gdyż wiązała się z pierwszą rocznicą 
osiągnięcia gotowości bojowej przez dywizjony 304. i 305. Wszystkie załogi powró
ciły do bazy. Załoga Sgt Walerego Sicińskiego koło Szlezwiku zestrzeliła w po
wietrznym boju niemiecki myśliwiec Me 110.

Rankiem 25 kwietnia Lindholme wizytował Naczelny Wódz, generał Wła
dysław Sikorski w towarzystwie gen. bryg. Stanisława Kopańskiego - dowódcy 
Wojsk Polskich w Libii, gen. bryg. obs. Stanisława Ujejskiego - Inspektora PSP, 
AVM (gen. bryg.) R. D. Oxlanda - dowódcy 1. Grupy Bombowej oraz polskich 
i brytyjskich oficerów. W tym czasie na lotnisku przymusowo wylądował "na brzu
chu" uszkodzony przez niemieckie myśliwce Wellington NZ-S "Sonia" R1697 
S/Ldr Kazimierza Czeto wieża. Samolot został zaatakowany przez nocnego my
śliwca Me 110 koło Flensburga, w wyniku czego pilotujący bombowiec S/Ldr 
Kazimierz Czetowicz, radiooperator W/O Konrad Paszkiewicz oraz tylny strze
lec P/O Stanisław Apanasik zostali ranni. Rannego S/Ldr Czetowicza, niesione- 
go na noszach do karetki, generał Sikorski udekorował Krzyżem Virtuti Militari. 
Wkrótce przyznano mu także brytyjski DFC.

Po inspekcji oraz uroczystej mszy polowej, Naczelny Wódz i generał Stanis
ław Kopański wręczyli ordery i odznaczenia dla personelu obu dywizjonów. Per
sonel 304. dyonu otrzymał 26 Krzyży Virtuti Militari, 6 Krzyży Zasługi oraz 
61 Krzyży Walecznych.

Kpt. pil Aleksander Onoszko i jego załoga szykują się do startu.
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Kolejne noce poświęcono na bombardowanie Rostocku. 27 kwietnia przez 
artylerię plot, zestrzelony został Wellingtonz załogą F/O Ryszarda Szczurow
skiego. Pięciu lotników: F/O R Szczurowski, F/L Edward Kowalski (nawigator), 
radiooperator F/Sgt Zdzisław Pieczyński oraz strzelcy pokładowi Sgt Wincenty 
Garbacz i Sgt Stefan Ferenc, zginęło w rozbitym samolocie na terenie Belgii koło 
Villers-la-Ville. Pochowano ich w nieodległym Charleroi.

Drugiego Wellingtona F/O Juliana Morawskiego stracono wskutek ataku 
niemieckiego nocnego myśliwca. Trzech lotników - F/O Jan Waciński, Sgt Boles
ław Woźniak i Sgt Edward Polesiński - opuściło samolot, skacząc ze spadochro
nem. Pilot F/O Morawski i strzelec pokładowy Sgt Bogdan Lipski próbowali do
prowadzić samolot do Anglii, ale ostatecznie również opuścili pokład, skacząc ze 
spadochronem. Sgt Lipski dostał się do niewoli. Pozostała czwórka różnymi dro
gami przez okupowaną Francję po czterech miesiącach powróciła do Anglii.

W kwietniu Inspektor Lotnictwa zatwierdził noszoną na mundurze odznakę 
pamiątkową jednostki, która przedstawiała uskrzydloną bombę z literą V (Victo- 
ria - zwycięstwo) na brzuścu; z prawej strony bomby, w półkolu, znajdowała się 
emaliowana połowa biało-czerwonej szachownicy lotniczej; z lewej, w emaliowa
nym półkolu, niebiesko-biało-czerwony znak RAF; ponadto na tle bomby nało
żono numer dywizjonu - 304. Odznaka powstała w wyniku konkursu zorganizo
wanego przez dowódcę dywizjonu, a autorem zwycięskiego projektu był kpr. 
mech. Jan Bartkiewicz, który w nagrodę otrzymał 7 funtów. Pierwsze odznaki 
wykonali mechanicy we własnym zakresie.

Wellington IC W5627, NZ-B. Przed małą szachownicą widoczne imię własne 
„Baśka" i U bombek - konto wykonanych wypraw bojowych. Za nim widocz
ny przód maszyny Z1088, NZ-D. Samoloty stoją przy ołtarzu przed mszą 
świętą z okazji święta dywizjonowego, Lindholme, 25 kwietnia 1942 roku.
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W Lotnictwie Obrony Wybrzeża (Coastal Command)
Niemcy zdawali sobie sprawę, że odcięcie Wielkiej Brytanii od dostaw su

rowców i zaopatrzenia wyeliminuje ją z wojny. W miarę rozrastania się Kriegs- 
marine zwiększyła się liczba okrętów podwodnych. Spowodowało to natężenie 
działań wojennych w bitwie o Atlantyk. W latach 1942-1943 sytuacja stała się dla 
Wielkiej Brytanii krytyczna. Niemcy zatapiali więcej statków z zaopatrzeniem, 
aniżeli Anglicy i ich sojusznicy mogli zbudować. Przykładowo w okresie od lu
tego do kwietnia 1942 roku straty alianckiej żeglugi wynosiły średnio 730 tys. ton 
miesięcznie, z czego około 500 tys. ton (średnio 85 statków miesięcznie) zatopiły 
U-Booty na Północnym Atlantyku.

W tej sytuacji Wielka Brytania przesunęła siedem dywizjonów bombowych 
do Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Od 7 maja 1942 roku wśród nich znalazł się pol
ski 304. Dywizjon Bombowy „Ziemi Śląskiej" im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 
Na decyzję tę wpłynęły poważne straty poniesione przez dywizjon (jedna trze
cia stanu) w działaniach bojowych i trudności w ich uzupełnieniu.

Czołówka dywizjonu 10 maja 1942 roku przebazowała się na lotnisko Tiree 
na Hebrydach leżących na północny-zachód od wybrzeża Szkocji. Reszta załogi 
przeniosła się tam 14 maja 1942 roku, po czym cały dywizjon został włączony 
w skład 15. Grupy Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Do zadań dywizjonu należało: 
patrolowanie i zwalczanie nieprzyjacielskich okrętów podwodnych i nawodnych 
w dzień i w nocy; ratownictwo morskie; osłona konwojów oraz bombardowanie 
portów nieprzyjaciela1.

1 Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego (IPIMS), Dane Historyczne Lotnictwa Obrony Wybrzeża, akta 
LOT A.V. 115/38. Fakty i cyfry wkładu lotnictwa polskiego, s. 2.
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Wellington IC z 304. Dywizjonu wraz z załogą, sfotografowany w listopadzie 
1942 roku.

Lotnisko Tiree nie było jeszcze ukończone. Warunki bytowe personelu lotni
czego były trudne. Mieszkano w zimnych, nieszczelnych żelaznych barakach 
zwanych „beczkami śmiechu", z powodu ich okrągłego kształtu. Zimne i pory
wiste wiatry oraz częste opady deszczu dodatkowo utrudniały życie, jako że sa
moloty obsługiwano pod gołym niebem. W razie potrzeby można było liczyć na 
pomoc angielskiego personelu 224. dywizjonu RAF, który stacjonował tam już od 
pewnego czasu. F/L Bronisław Lewkowicz tak scharakteryzował to miejsce: 
„Wyspa okropnie mała i gdyby nie wzorowa nawigacja, łatwo by ją było minąć. Poza 
kiłkoma chałupkami zamieszkałymi przez tamtejszą ludność porozumiewającą się 
szkockim językiem 'Gaelic', większość tubylców to czworonożne barany i owce mówiące 
już językiem dla nas całkiem niezrozumiałym"2

Dywizjonem dowodził w tym czasie S/Ldr Stanisław Poziomek. Zmiana wa
runków pracy bojowej wymagała również gruntownego przeszkolenia załóg, 
jednak ze względu na pilność zadań, szkolenie prowadzono w ramach lotów bo
jowych. Po czterech dniach siedem załóg wykonało pierwszy lot bojowy na Atlan
tyk. Jako pierwszy wystartował Wellington IC Z1072 P/O Jerzego Iszkowskiego 
z dowódcą dywizjonu S/Ldr. S. Poziomkiem jako nawigatorem. Niemieckich 
okrętów podwodnych (U-Bootów) nie spotkano. Podobnie było w następne dni.

26 maja dywizjon otrzymał zadanie wymiatania okrętów podwodnych z re
jonu 53’00' do 57“00'N i od 10'00' do 17°00'W. Wystartowało pięć samolotów. Za-

2 IPiMS, akta LOT A.Y.36/8 Historia Dywizjonu 1.1.
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łoga Sgt Elenryka Kucia (Z1112) z nawigatorem F/L Janem Buczmą dowódcą 
eskadry „B" oraz F/L Marianem Dydziulem, radiooperatorem Sgt Tadeuszem 
Kamyszkiem, Sgt Janem Wojasem oraz Sgt Nikitą Tałachem zaatakowała okręt 
podwodny szykujący się do ataku na konwój.

Jak wspominał G/Cpt J. Buczma: „Obudzono nas wcześnie rano. O czwartej był 
briefing - odprawa na patroł kilku załóg. Oficer operacyjny odsłonił mapę rejonu na
szego działania, na której nakreślone były trasy do miejsc patrołowania. Pamiętam, były 
ponumerowane, rejony patrolowania oznaczone literami. Gdy spojrzałem na swoją trasę, 
oznaczoną numerem jeden, ciarki przeszły mnie na wylot, ale trzeba było trzymać fason, 
bo patrzyła na mnie cała załoga. Taki szmat drogi, żadnego lądu, tylko sama woda, zim
na, jeszcze teraz mną wstrząsa. Kurs dolotu do wyznaczonego rejonu wód Atlantyku - 
ponad 600 mil - wprost na zachód. Dwie godziny dolotu, cztery patrolowania i dwie 
powrotu! Jeszcze tak długo nie wisiałem w powietrzu, i to od startu do lądowania, nad 
wodą! Wysokość nakazana 1000 do 2000 stóp. Zachmurzenie po trasie i w rejonie pa
trolowania zmienne, widzialność dobra. Good luck! - powiedziano nam przed udaniem 
się do samolotu.

Wysepka z naszym lotniskiem zniknęła szybko za nami. Siła północno-zachodniego 
wiatru nieco zmalała, pofałowane morze bieliło się grzywami spienionych fal. Od czasu 
do czasu robiłem namiary i podawałem kurs pilotowi, samolotem solidnie huśtało. Cała 
załoga obserwowała dokoła morze i przestrzeń, mogłiśmy spotkać przecież niemiecki pa
trolowy samolot dalekiego zasięgu Fw-200 'Condor'. Mówiono nam na odprawie, że po
kazują się w tym rejonie. Czas na razie szybko mijał, beżżadnych podejrzanych spos
trzeżeń. Na trasie wiatr zmieniał się wyraźnie na południowo-zachodni, a jego siła naj
wyraźniej zmałała, morze było już spokojniejsze. Po dwóch godzinach byliśmy w wyz
naczonym rejonie patrolowania. Znów minęły dwie godziny na patrołowaniu, silniki 
pracowały bez zastrzeżeń... Przez okna w chmurach prześwitywało słońce...

Wellington IC o nazwie własnej „Śląsk” podczas przeglądu.
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Por. pil. Sta
nisław Tar
gowski opo
wiada o walce 
z Junkersami.

Nagle, w przedzie, na powierzchni morza zamajaczyło coś ciemnego. Pilot pierw
szy zauważył niemiecki okręt podwodny na wynurzeniu i dał znać załodze. W tym re
jonie nie było alianckich okrętów podwodnych - tak nas zapewniono na odprawie przed 
lotem. A więc na pewno U-Boot!

Teraz akcja potoczyła się szybko, nie było czasu na bliższe analizowanie sytuacji. 
Trzeba było szybko działać.

- Wykonuj skręt w lewo na niego, kurs 350! - wydałem komendę pilotowi. - 
Otwórz luki bombowe, zniżaj się i celuj!

- O kay! - krzyknął do intercomu pilot.
- Kurs 340! Celuj!
Samolot, rozpędzając się w nurkowaniu, walił wprost na rybi kształt niemieckiego 

U-Boota. Nie zauważył nas chyba do ostatniej prawie chwili. Pierwsze dwie bombiy głę
binowe obramowały z jednej i drugiej strony kadłub U-Boota. Fontanny wody zakryły 
go zupełnie. Musiał oberwać! Tylny strzelec poprawił mu długą serią karabinów ma
szynowych. Szybko zawróciliśmy do drugiego ataku, bo U-Boot zaczął się zanurzać, ale 
szło mu to jakoś niezdarnie. Kolejne dwie bomby - podobnie jak pierwsze - były również 
celne i musiały dać się wrogowi we znaki. Przy trzecim nalocie widać było jego ciem
ny grzbiet zalewany falami. Duża plama oliwy czy ropy wydobywała się na powierzch
nię morza. Walnęliśmy w to miejsce ostatnie dwie bomby. Znów wszystko się zakotło
wało i zmieszało od wybuchów.

Zaczęliśmy krążyć nad miejscem zanurzenia się U-Boota. Plama oleista powiększa
ła się, na powierzchni morza pokazały się jakieś rupiecie. Zarówno ja, jak i załoga była 
pewna, że zatopiliśmy pierwszy okręt podwodny, cieszyliśmy się z odniesionego sukce
su. Radiotelegrafista nadał depeszę do stanowiska dowodzenia. Wkrótce dostaliśmy ko
mendę, aby zawracać do bazy"3.

3 Relacja ppłk. obs. Jana Buczmy w posiadaniu autora.
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W kabinie Welling
tona IC F/O Ed
mund Ladro, jeden 
z najlepszych pilo
tów dywizjonu.

Po ataku załoga sprowadziła angielski kontrtorpedowiec. Admiralicja uzna
ła okręt za prawdopodobnie uszkodzony.

W owym czasie latano na patrole w dzień. Lot trwał 8-10 godzin na pułapie 
od 1000 do 3000 tysięcy stóp (od 300 do 1000 metrów). Załoga musiała być cały 
czas skoncentrowana, wypatrując z jednej strony nieprzyjacielskich okrętów pod
wodnych na powierzchni wody, zaś z drugiej nieprzyjacielskich samolotów myś
liwskich na niebie.

Zwykle zabierano do komory bombowej sześć bomb głębinowych oraz dwie 
bomby przeciw okrętom podwodnym, które można było zrzucać pojedynczo, po 
dwie lub jednocześnie wszystkie.

Idealnym sposobem atakowania okrętu podwodnego był atak z niskiego pu
łapu (około 15-20 metrów) z małą prędkością wzdłuż kadłuba okrętu w kierun
ku jego ruchu. Jednak lot na tak niskim pułapie był niebezpieczny, zwłaszcza 
przy słabej widoczności.

31 maja, około godz. 15.00, Wellington DV781 z załogą W/O Edwarda Joń- 
skiego został zmuszony do wodowania na skutek awarii silników. Kłopoty kole
gów zauważyła załoga Sgt Antoniego Kosturkiewicza (HF836) i nadała depeszę 
sytuacyjną. Cała załoga w składzie W/O E. Joński, Sgt Leopold Matjaszek, P/O 
Wacław Waltera, radiooperator Sgt Ryszard Gemsa, W/O Marian Piekarski i Sgt 
Ludwik Jabłoński ewakuowała się do dinghy. Na poszukiwanie rozbitków wys
tartował Wellington z 304. dywizjonu oraz trzy Hudsony z brytyjskiego 224. dy
wizjonu. Po kilku godzinach zziębniętą załogę przyjął na pokład brytyjski nisz
czyciel HMS „Boadicea".

P/O W. Waltera wspominał później: „dinghy posiadała na wyposażeniu trzy 
alarmowe rakiety, parę wioseł, apteczkę pierwszej pomocy, pompkę ręczną i półłitrową 
butelkę rumu. Ponadto zawierała masę wody ze wzburzonego morza, którą trzeba było 
wylewać własnymi butami. Samoloty Hudson widzieliśmy, ale ich załogi nie widziały 
naszych rakiet alarmowych na tle zamglonego morza.Poszukiwania prowadzono na wy-

147



Mariusz Konarski

Załoga wraz personelem 
technicznym przed Welling
tonem IC o nazwie własnej 
„Śląsk”.

sokości od około 300 do 700 metrów. Ostatecznie jeden z Hudsonów prowadzony przez 
lecącego powyżej Wellingtona zauważył rozbitków". I dalej W. Waltera wspominał: 
„Zrzucono nam zasobniki z zaopatrzeniem na spadochronach, ale jeden spad! zbyt da
leko zaś drugi rozbił się blisko o powierzchnię wody, tak że uratowaliśmy z niego tylko 
pojemnik z sucharami. Oba samoloty krążyły cały czas ponad nami. Potem wziął nas 
na pokład niszczyciel HMS „Boadicea" i dostarczył wszystkich do Greenock następnego 
dnia o godzinie 16“\

Wodowania w lotnictwie wybrzeża nie należały do wypadków wyjątko
wych, dużo czasu poświęcano więc na szkolenia i ćwiczenia załóg w sposobach 
opuszczania samolotu, uruchamiania środków ratunkowych oraz określania jego 
położenia w lotach nad morzem.

9 czerwca ostatni lot operacyjny z Tiree wykonała załoga F/O Zdzisława 
Hirsza (HF894), która podczas patrolu zaatakowała bombami głębinowymi za
nurzony okręt podwodny, lecz atak uznano za nieskuteczny.

Żegnając polskich lotników, bardzo im przyjazny komendant stacji RAF 
W/Cdr Geoffrey Tuttle, na ręce ppłk. S. Poziomka złożył pismo pożegnalne z wy
razami uznania dla pracy całego personelu niezrażonego trudnymi warunkami 
bytowania. Natomiast dowódca 15. Grupy Lotnictwa Obrony Wybrzeża nadesłał 
telegram następującej treści: „11 czerwca opuszczacie moje dowództwo, życzę Wam

4 IPiMS, akta LOT A.V.36/8 Historia Dywizjonu 1.1.
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dużo szczęścia. Wasze szybkie i skuteczne przystosowanie się do warunków działania, 
entuzjastyczna akceptacja nowych zadań, sprawiły mi wielką satysfakcję. Pozostawiacie 
w 15 Grupie wielu przyjaciół"5.

Pożegnanie polskiego dywizjonu na Tiree tak wspominał F/L Zbigniew Gał
czyński: „Odlot wyznaczono na godzinę 17.00. Serdeczne uściski dłoni w kasynie z ko
legami angielskimi, których opuszczaliśmy, wizyta w pokoju operacyjnym, gdzie dostaliś
my trasę lotu, i autobus zawiózł nas na lotnisko. Tu jednak czekała nas niespodzianka.

Na skrawku płaży porosłej częściowo trawą, gdzie stały Wellingtony gra wspaniała 
orkiestra Coastal Command z Anglii, a wszyscy angielscy oficerowie stacji czekają, aby 
nas tu pożegnać. Trudno opisać nasze wzruszenie i radość i wdzięczność za tak wspa
niale zorganizowane pożegnanie nas. Wiedzieliśmy, że wszystko to zostało zaaranżowa
ne przez wielkiego naszego przyjaciela płk. Tuttle, który za kilka chwil przybył osobiś
cie, aby każdemu z personelu latającego rękę uścisnąć i życzyć 'good luck'. Nie prze
sadzę, jeśli powiem, że po oficjalnym pożegnaniu nas przez płk. Tuttle, gdy angielscy 
koledzy podeszli do nas z kolei, można było zauważyć tu i ówdzie łzę kręcącą się w oku 
i serdeczne długie uściski dłoni. Siadaliśmy do maszyn przy akompaniamencie skocz
nych melodii orkiestry pomieszanej z hukiem motorów naszych Wellingtonów. Maszyny 
ruszyły do startu, jednak żegnający nas koledzy i orkiestra wciąż stali, obserwując nasze 
kołowanie. Z chwilą podrywania się maszyn rozpoczęło się niesamowite widowisko. Bez 
żadnej uprzedniej umowy każdy z pilotów chciał w jakiś sposób uczcić tę chwilę, dać upust 
swym uczuciom. Po starcie każdy Wellington zawracał o 180 stopni i schodził gwałtow
ną 'piką' wprost na orkiestrę i na stojących tam oficerów, by wyrwać wspaniałą świecą, 
zawyć pełnymi motorami. Inny znów szedł tak nisko, że zdawał się ginąć między Hud
sonami, które stały na ziemi. Każdy uważał za punkt honoru iść jak najniżej, latać jak 
najbardziej nieprzepisowo, widząc, że robią to wszyscy, i że ujdzie to bezkarnie. Po tak 
niesamowitej defiladzie poszczególne maszyny kładły kurs na Irlandię i znikały na hory
zoncie, by zerwać kontakt z odległą wyspą Tiree"6.

5 Tamże.
6 Tamże.
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Por. pil. Edward 
Zarudzki w kabinie 
Wellingtona IC.

Po trwającym blisko miesiąc okresie szkolenia, 11 czerwca dywizjon został 
przesunięty na stację Dale w południowej Walii, gdzie wszedł w skład 19. Grupy 
Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Podstawowym zadaniem dywizjonu było teraz 
zwalczanie okrętów podwodnych w Zatoce Biskajskiej oraz na Atlantyku, a tak
że uczestnictwo w osłonie konwojów morskich. Był to bardzo wyczerpujący dla 
załóg okres. Loty trwały od 8 do 11 godzin i sięgały daleko w ocean. Latano na 
niskich pułapach, aby skutecznie wykrywać okręty podwodne. Ciągła obserwac
ja przestrzeni morskiej oraz wypatrywanie wrogich myśliwców poważnie mę
czyły wzrok lotników.

Rzut kołowy dywizjonu przybył na lotnisko Dale 13 czerwca, zaś rzut po
wietrzny dwa dni później. Wkrótce, bowiem już 25 czerwca, siedem załóg wzięło 
udział w wielkim nocnym nalocie „1000 samolotów" na Bremę. Z akcji nie po
wróciła załoga Sgt Henryka Kucia (DV441). W morskiej toni zginęli: Sgt Henryk 
Kuć, P/O Jan Kr amin, F/L Marian Dydziul, Sgt Tadeusz Kamyszek, Sgt Jan 
Wojas oraz Sgt Nikita Talach. Miesiąc później Międzynarodowy Czerwony Krzyż 
przekazał wiadomość, że niemiecki okręt wyłowił ciało F/L M. Dydziula, które
mu sprawiono pogrzeb morski z honorami wojskowymi.

30 czerwca dywizjon rozpoczął służbę patrolową przeciwko okrętom pod
wodnym nad Zatoką Biskajską i Atlantykiem. Sześć załóg zainaugurowało loty 
patrolowe przeciw okrętom podwodnym z Dale. W lipcu 1942 roku jednostka 
wykonała dziesięć lotów operacyjnych, przy czym czterokrotnie atakowano 
okręty podwodne. 6 lipca załoga Sgt Henryka Gołębiowskiego (HX384) zrzuciła 
salwę sześciu bomb głębinowych na zanurzający się U-Boot, jednak bez widocz
nego efektu. Uczestnicząca w patrolu załoga F/O Tadeusza Skarżyńskiego 
(Z1112) została zaatakowana przez niemiecki wodnosamolot Arado 196, lecz 
skuteczna obrona tylnego Strzelca Wellingtona P/O Konrada Tettamandi zmusiła 
przeciwnika do zaprzestania walki i wycofania się. 10 lipca załoga F/O Ryszarda
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Figury (DV597) atakowała U-Boota płynącego pod powierzchnią morza. Zauwa
żono wydobywającą się plamę oleju. Wysłana w to miejsce załoga Sgt Walentego 
Sicińskiego (DV920) wyrzuciła bomby głębinowe do posuwającej się plamy oleju. 
Wynik akcji pozostał nieznany.

Bolesną stratę poniósł dywizjon 11 lipca 1942 roku, kiedy podczas startu do 
lotu treningowego z Bramcote do Dale przerwał pracę silnik samolotu. W rozbi
tym Wellingtonie IC NZ-G Z1072 śmierć ponieśli P/O Michał Mazurkiewicz, 
F/Sgt Antoni Kosturkiewicz oraz pasażer: P/O Jan Ludwik Pietraszek. Pozostali 
członkowie załogi, poważnie ranni, zostali przewiezieni do szpitala.

O dużym szczęściu mógł mówić świadek katastrofy, S/Ldr Jerzy Iszkowski, 
który tak wspominał ten dzień: „W dniu 11 lipca wylądował w Bramcote samolot 
304. dywizjonu. Przyleciało nim 12 kolegów, między innymi sierż. pil. Kosturkiewicz 
i sierż. strz. Adamczyk, moi towarzysze załogowi. Odlot nastąpić miał pod wieczór. 
Chciałem skorzystać z okazji i razem z nimi polecieć w odwiedziny do dywizjonu.

Samolot był już zapuszczony, załoga czekała tylko na mnie. Akurat w tym czasie 
wezwał mnie płk. pil. Beil. Rozmowa z pułkownikiem przedłużała się. Koledzy dywiz
jonowi niecierpliwili się, wreszcie podkołowali blisko okna kancelarii Wingu, dając 
znakami do zrozumienia, ażebym się pośpieszył. Nie mogłem przerywać pułkownikowi. 
Nie chcąc zatrzymywać kołegów, dałem im znak, ażeby odlatywali beze mnie. Samolot 
odkołował i wystartował.
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Nagle ziemia zadrżała i dał się słyszeć potworny huk. Wybiegłem z hangaru i zo
baczyłem tuż za skrajem lotniska słup czarnego dymu. Samochód mój stał obok. Ruszy
łem nim przez pola i ugory. Za kilka minut byłem już na miejscu wypadku. Samolot 
doszczętnie rozbity zionął ogniem. Eksplodowały butłe tlenowe, taśmy amunicyjne 
i zbiorniki benzyny. Wokoło rozrzucone ciała poruszały się o własnych siłach, czołgały 
się byłe dalej od ognia. Miejscowi ludzie niektórych usiłowali podnieść i odciągnąć w bez
pieczne miejsce. Straż lotniska w azbestowych skafandrach hakami wydobywała pozos
tałych w ogniu ludzi".

Trzech poparzonych członków załogi odwieziono do szpitala, natomiast 
dwóch pasażerów nie odniosło obrażeń.

Przyczynę wypadku podał wyżej cytowany S/Ldr Iszkowski: „Po starcie na
walił jeden z silników. Pilot zamiast wyłączyć silnik pracujący i lądować przed siebie 
byle gdzie, to przeciwdziałał tendencji samolotu do opadania, podciągając maszynę na 
pełnym, gazie jednego jeszcze pracującego silnika aż do utraty szybkości, przez co spo
wodował korkociąg na wysokości 100 metrów. Samolot runął na ziemię na pełnych obro
tach pracującego silnika. Przy sterach był por. pil. Mazurkiewicz. Gdy nastąpił defekt 
silnika, Mazurkiewicz stracił głowę, ale był jeszcze na tyle rozsądny, że zawołał na po
moc doświadczonego pilota sierż. Kosturkiewicza. Ten jednak nie zdążył przybiec z tyl
nego pokładu"7.

Tydzień później jednostka gościła dowódcę ORP „Ślązak", komandora 
Romualda Nałęcza-Tymińskiego, oraz 34 marynarzy z tego okrętu.

Kolejne spotkanie z okrętami podwodnymi miały załogi: F/O Mariana Ku
charskiego (Z1172) - 29 lipca oraz F/L Zdzisława Hirsza (R3215) - 30 lipca. W obu 
wypadkach zrzucono po 6 bomb głębinowych i zaobserwowano plamy oleju na 

7 Tamże.
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Wellington IC R1704 „Q”. Zwracają uwagę odmiennie nałożone plamy 
kamuflażu na grzbiecie maszyny w porównaniu z maszyną na sąsied
niej stronie.

powierzchni morza. W lipcu dywizjon dysponował 13 załogami i 10 Wellingto
nami w gotowości do działań.

W sierpniu wzrosła ilość lotów bojowych dywizjonu. Podczas patroli cztero
krotnie atakowano okręty podwodne.

3 sierpnia na „wymiatanie" łodzi podwodnych w rejonie Zatoki Biskajskiej 
wystartowało siedem samolotów. Załoga Wellingtona NZ-0 (DV807) F/O Ed
warda Zarudzkiego zaatakowała serią bomb głębinowych częściowo zanurzony 
okręt podwodny. Na powierzchni morza zauważono plamę oleju oraz wydoby
wające się bańki powietrza. Sztab Coastal Command uznał atak za bardzo dobry, 
zaś okręt za uszkodzony.

Atak ten następująco wspominał Edward Zarudzki: „Jest stare polskie przy
słowie, które mówi - udało się znaleźć ślepej kurze ziarno. Nasz system obserwowania 
łodzi podwodnej w tym czasie był tylko wzrokowy. Teoretycznie mieliśmy bardzo prymi
tywny radar, Mark One, który pracował, ale wykrywał tylko wielkie przedmioty met
alowe na powierzchni morza, okręty. Do tego trzeba było latać wysoko, 3000 stóp co naj
mniej. Wymagano od nas natomiast ataku na łodzie podwodne, a nasze spostrzeżenia 
z takiej wysokości byłyby zupełnie nieużyteczne, bo nie moglibyśmy dotrzeć na czas, by 
zaatakować łódź podwodną. Dlatego był rozkaz, aby latać tak nisko, jak tylko możemy. 
1000 stóp to była najwyższa wysokość, a bardzo często latało się na wysokości 300 stóp 
i niżej. Starałem się latać w ten sposób, by człowiek miał chmury nad sobą. Wtedy była 
możliwość obserwowania przed sobą, nawet przy złej pogodzie. Naturalnie był to sys
tem bardzo męczący, dlatego że natężenie wzroku było ogromne. Często słońce świeciło 
mocno, odbijało się od fal i ludzie dostawali zapalenia oczu. To było rzeczywiste zagro
żenie. Wszyscy obserwowali: przedni strzelec, tylni strzelec, szczególnie pilot. Nawiga
tor troszeczkę mniej, bo on siedział w swojej ciemnej kabince. Tak samo radiotelegrafista, 
ale kiedy była potrzeba, też przychodzili do pomocy. Pilot musiał siedzieć, dla niego nie
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Wellington IC DV671 „D” załogi sierż. pil. Jana Bakanacza 
po przymusowym lądowaniu 8 lutego 1943 roku.

było odpoczynku. Ja wytrzymywałem to całkiem dobrze, dlatego że jako harcerz uczest
niczyłem w wielu obozach i nauczyłem sięśpiewać rozmaite piosenki. I sobie te piosen
ki śpiewałem. Wyłączałem laryngofon - to był mikrofon przyczepiony do gardła, który 
każdy musiał zaczepić, tak samo jak haubę, to była też niewygoda, bo w tym gorącym 
słońcu, które świeci przez górne okno kabiny na pilota, było gorąco. Ja sobie jednak, żeby 
przezwyciężyć godziny nudy obserwacji i bardzo precyzyjnego sterowania, śpiewałem. 
Jeżeli chodzi o samą precyzję lotu, to nauczyliśmy się wyważać samolot tak, że leciał pra
wie sam, naturalnie niedługo, 2, 3 do 5 minut, ale wystarczał delikatny ruch na try- 
merach, by wyrównać. W ten sposób pilotowi było lżej, nie musiał przez cały czas ste
rować. Cały czas jednak patrzył się na żyroskop, żeby utrzymać kierunek i co 10 min po
prawiał żyroskop wg kompasu. Było to skuteczne i w ten sposób można było nawigować.

Nawigowałem w ten sposób, męczyłem się w słońcu, gdy nagle naprzeciw nas, tro
szeczkę na lewo od burty, zauważyliśmy, że zanurza się okręt podwodny. Oni musieli 
nas zauważyć w tym samym czasie. Musiałem zadecydować, co zrobić? Jeśli zwiększę 
szybkość, to w efekcie stracę okręt z oczu, bo on się może zanurzyć. Zdecydowałem się 
przypikować tylko lekko i zwiększyć moc silników. Zaczęliśmy się zbliżać do łodzi pod
wodnej, ciągle jeszcze widocznej. Już się zanurzała powoli, w tym samym czasie przed
ni strzelec ją obserwował, a drugi stał już z boku gotowy do pomocy, gdyby łódź się 
broniła i trafiła pilota. Kiedy podeszliśmy do łodzi na odległość około 100 m, był już 
kompletnie zanurzomj kiosk, ale bardzo silny był znak zanurzenia się, warkocz piany 
zrobionej śrubą, który wskazywał kierunek, w jakim odpływała. Założyliśmy trochę po
prawkę, obserwator leżał już w gondoli bombardiera. Na mój sygnał zrzucił bomby. 
Zrzuciliśmy 6 bomb, 3 po jednej stronie i 3 po drugiej stronie spienionej wody. Bomby 
wybuchły, więc zrobiłem szybko skręt, nakazując strzelcom, żeby dobrze obserwowali efekt 
naszego ataku. Wybuchy były bardzo silne.
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Jeżeli łódź uniknęła trafienia, zanurzała się tak głęboko, że nie mogliśmiy jej nic zro
bić. Gdyby pozostała blisko powierzchni, mogliśmy ją jeszcze zaatakować dwoma bom
bami burzącymi, które też mieliśmy zawieszone. Nie trzeba było tego robić, bo po łodzi 
już nie było śladu. Po skończeniu patrolu wróciliśmy spokojnie do bazy.

Miałem bardzo dobrą załogę - moim nawigatorem był porucznik Stanisław Piąt
kowski, radiotełegrafistą sierż. Bronek Solecki, przednim strzelcem sierż. Kazimierz Chu- 
dzicki, tylnym strzelcem porucznik Ryszard Głuski, eks kawalerzysta, prawie 190 cm 
wzrostu. W tylnej wieży było mu trochę ciasno. Drugiego pilota dosyć często zmienia
liśmy, dlatego że dowódca dywizjonu używał naszej załogi jako załogi szkolącej, która 
pokazywała młodym pilotom, jak należy latać. Pierwszy pilot nowej załogi latał jako 
drugi pilot ze mną. 1 później obejmował swoją własną załogę"8.

9 sierpnia załoga F/O Ryszarda Figury (DV597) napotkała wynurzony okręt 
podwodny i zaatakowała go, jednak atak się nie powiódł z powodu awarii me
chanizmu zrzutu bomb. Następny atak na U-Boota wykonała 11 sierpnia załoga 
F/O Władysława Konarzewskiego (Z1172), ale pozostał on nierozstrzygnięty.

11 sierpnia dowódca dywizjonu otrzymał rozkaz wykonania lotów w nocy, 
dla zaskoczenia U-Bootów na powierzchni, przed dziennym zanurzeniem się. 
Pomimo burzy jako pierwszy na nocny patrol wystartował Wellington „L for 
Love" (HX384) z załogą dowodzoną przez F/O Tadeusza Siuzdaka. Wkrótce po 
starcie maszyna porwana uderzeniem bocznego wiatru wpadła do morza, 
w wyniku czego zginęła cała załoga: F/O T. Siuzdak, Sgt Michał Omieliaszko, 
F/L Ludwik Maślanka, Sgt Paweł Droździk, Sgt Marian Modrzewski i Sgt Sta
nisław Wojtowicz. W związku z katastrofą loty wstrzymano. W raporcie bojo
wym nr 77/42 z 11 sierpnia jako przyczynę katastrofy podano silny boczny wiatr 
oraz położenie lotniska na samym cyplu wysokiego brzegu, co spowodowało

8 Relacja Edwarda Zarudzkiego z grudnia 2009 roku, w posiadaniu autora.
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Wellington X HE488 „V”.

silne zawirowania, które doprowadziły do utraty kontroli i zniszczenia samolo
tu. Ciała załogi wydobyto z morza i pochowano na cmentarzu w Newark.

13 sierpnia na bojowy patrol wystartowało sześć Wellingtonów. Na pozycji 
45°28'N-13°22'W załoga Sgt Henryka Gołębiowskiego lecąca Wellingtonem IC 
„NZ-R" Z1181 zaatakowała wynurzającego się U-Boota, na którego wyrzucono 
sześć bomb głębinowych i dwie bomby A/S. Na powierzchni morza ukazała się 
plama oleju oraz części rozbitej łodzi. Na podstawie analizy meldunku i zdjęć 
dowódca Coastal Command, a w ślad za nim brytyjska admiralicja uznała okręt 
za poważnie uszkodzony.

Wkrótce od dowódcy Coastal Command nadszedł telegram z gratulacjami: 
„Proszę zakomunikować moje gratulacje dla dowódcy i załodze samolotu „R": por. No
wickiemu, st. sierż. Gołębiowskiemu i Kozłowskiemu, ppor. Franczakowi, sierż. Gębic
kiemu i Lewkowiczowi z powodu pomyślnego ataku na okręt podwodny w dniu 13 VIII 
1942. Wstępne badania wykazały, że atak był bardzo skuteczny; daje to pewność, iż okręt 
został zniszczony. Szczególnie rad jestem, że mogę podkreślić powodzenie 304. polskiego 
dywizjonu. Jestem pewien, że jest to pierwszy z szeregu przyszłych pomyślnych ataków"9.

W połowie sierpnia 1942 roku nastąpiła zmiana dowódcy dywizjonu. Został 
nim F/L Kazimierz Czetowicz, a S/Ldr Stanisław Poziomek odszedł do Inspek
toratu Polskich Sił Powietrznych. To właśnie F/L Czetowicz był pilotem, który 
inaugurował loty bojowe dywizjonu.

Kolejna tragedia dotknęła jednostkę 20 sierpnia. Podczas lotu treningowego 
nisko nad wodą Wellington IC „V" Z1172 z załogą P/O Antoniego Zielińskiego 
z niewiadomych przyczyn wpadł do morza koło latarni South Stack. Zginęło 
sześciu lotników: P/O A. Zieliński, Sgt Ryszard Jarno, F/O Leszek Wasilewski, 
Sgt Grzegorz Graniak, Sgt Antoni Tycholis oraz Sgt Ludwik Ruszel. Ich ciała wy
dobyto z wody i pochowano na cmentarzu w Newark, oprócz Sgt G. Graniaka, 
który spoczął na cmentarzu w Blackpool.

9 IPiMS, akta LOT A.V.36/8 Historia Dywizjonu 1.1.
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22 sierpnia dowódca dywizjonu oraz przedstawiciele personelu latającego 
byli gośćmi dowództwa zaprzyjaźnionego czechosłowackiego 311. dywizjonu, 
który także podlegał Coastal Command.

Podczas patroli zdarzały się także, jakże przyjemne, spotkania polskich lot
ników z polskimi marynarzami. Jedno z takich spotkań miało miejsce 23 sierpnia 
podczas ochrony konwoju. Opisał je w dywizjonowej kronice nawigator załogi 
Wellingtona IC HF836 F/L Władysław Minakowski. Wraz z nim lecieli Sgt Mie
czysław Rzewuski, Sgt Bolesław Michalik, radiotelegrafista Sgt Zygmunt Piecho
wiak oraz dwaj strzelcy pokładowi: Sgt Władysław Młynarski i Sgt Adam Kaczo
rowski. F/L W. Minakowski pisał: „Dywizjon nasz po raz pierwszy bierze udział 
w locie na osłonie konwoju. Załoga wystartowała o godz. 6.40, biorąc kurs w kierunku 
zachodnim. Pogoda była dobra. Po pewnym czasie lotu widzimy Irlandię.

O godz. 8.05 zmiana kursu na południe. Po kilku minutach ponownie zmieniamy 
kurs na południowo-zachodni. Zbliżamy się i po pięciu minutach jesteśmy nad konwo
jem. Podchodzimy do przodu, podając swoje znaki umówione. Uzyskujemy odpowiedź, 
że zostaliśmy zrozumiani. Podajemy do konwoju, że będziemy z nimi współpracowali 
przez cztery godziny. Porozumiewanie następuje przy pomocy lampy „Aldisa", to jest 
sygnałów świetlnych. Konwój składał się z jednego olbrzymiego okrętu i dwóch kontr
torpedowców. Podchodzimy teraz bliżej, aby rozpoznać litery i numery znajdujące się 
na kontrtorpedowcach. Patrzymy przez lornetkę. Numery i litery zgadzają się. Lecz ja
kież zdziwienie, na większym kontrtorpedowcu powiewa flaga o barwach polskich. Pod
chodzimy jeszcze bliżej. Widać przez lornetkę dokładnie, na fladze orła białego na czer
wonej tarczy. Musi to być okręt polski. Lecz który? Każdy z członków załogi wymienia 
znane nazwy naszych kontrtorpedowców. Ustalamy, że to musi być ORP „Błyskawica". 
Intryguje nas myśl, czy oni widzą nasze małe szachownice na samołocie.

Wellington X HZ258 „S” sfotografowany podczas startu.

157



Mariusz Konarski

Miłego doznajemy uczucia, że spotykamy rodaków na Atlantyku w służbie dla jed
nej i tej samej sprawy. Okręt na morzu jest suwerenną częścią danego państwa. Osła
niając więc konwój, chronimy nie tylko statki państw sprzymierzonych, lecz również 
polską banderę, która reprezentuje cząstkę naszego państwa.

Patrolujemy przestrzeń przed okrętami. Atlantyk jest dzisiaj dość spokojny. Każdy 
najmniejszy peryskop nie uszedłby naszemu oku. Wypatruje cała załoga. Dajemy ma
ksymalny wysiłek naszej obserwacji. Torujemy im drogę do przodu, robimy następnie 
okrążenia, aby korsarz nie zaskoczył gdzieś z boku lub też od tyłu. Wracamy do przo
du i ponawiamy stale ciąg obserwacji. Uwagę zwracamy również na niebo, aby się nie 
dać zaskoczyć przez nieprzyjacielskie samoloty.

Około godz. 13.00 przybywa z bazy samolot, który nas zmienia. Fotografujemy 
konwój, aby mieć dokument do sprawozdania z lotu. Podajemy sygnał do konwoju, aby 
podał nam swoje położenie. Wydaje nam się, że czekamy zbyt długo na odpowiedź. De
cydujemy się podać depeszę do „Błyskawicy" tekstem otwartym, po polsku, „podajcie 
nam swoją pozycję". Otrzymujemy odpozoiedź „witajcie bracia Polacy". Nie czekamy 
już na podanie nam pozycji, tylko nadajemy depeszę otwartym tekstem „czołem koledzy 
marynarze - odlatujemy". O godz. 13.10 wzięliśmy kurs na Irlandię. O godz. 14.55, 
po 8 godzinach i 15 minutach lotu wylądowaliśmy w bazie.

Po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że nasze przypuszczenia były trafne. Była to 
„Błyskawica". Konwój dotarł szczęśliwie do miejsca przeznaczenia"10.

W tym okresie bitwa o Atlantyk weszła w nową fazę. Brytyjczycy wprowa
dzili nowe lotnicze urządzenia radarowe ASV (Air to Surface Vessel), ułatwiające 
wykrywanie również zanurzonego okrętu podwodnego oraz współpracujący

10 Tamże.

Czterolufo 
wa wie
życzka tyl
nego 
Strzelca 
typu 
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Przygotowanie i podwieszanie bomb głębinowych w trójsekcyjnej komorze 
bombowej Wellingtona XIV.

z nim reflektor Leigh Light11 pozwalający oświetlić cel w nocy. Reflektor ten o sile 
światła 5 min świec ukryto w spodzie kadłuba samolotu. Wysuwano go tylko 
w czasie akcji.

W odpowiedzi Luftwaffe zwiększyła ilość patroli na wodach przybrzeżnych. 
Nad Zatoką Biskajską coraz częściej pojawiały się ciężkie myśliwce Ju 88 i Me 110.

2 września nad Zatokę Biskajską wystartowało sześć samolotów. Załoga 
Wellingtona IC „A" HF894 F/L Mariana Kucharskiego zauważyła wynurzony 
okręt podwodny i zaatakowała go bombami głębinowymi. Dwie z nich wybuch
ły tuż przy burcie okrętu, wskutek czego jego załoga wyskoczyła na pokład, zaś 
strzelcy samolotowi otworzyli do niej ogień. Kilku marynarzy wpadło do wody. 
Samolot zrobił krąg i ponownie zaatakował cel bombami głębinowymi. Jedna 
bomba wybuchła około dziesięć metrów od kadłuba. Wykonano jeszcze kilka 
okrążeń i ostrzelano marynarzy wskakujących w strojach kąpielowych do morza. 
Unieruchomiony okręt przechylał się na lewą burtę, a na wodzie pojawiła się

11 Reflektor zwany Leigh Light powstał dzięki inwencji S/Ldr (majora) Humphreya de Verde Leigh 
w 1940 roku. Major Leigh był pilotem w czasie I wojny światowej i znał problemy związane ze 
zwalczaniem okrętów podwodnych. Pomysł polegał na skonstruowaniu wysuwanego z kadłuba 
reflektora obsługiwanego przez operatora radaru. Po raz pierwszy zastosowano go na Wellingtonie 
w styczniu 1942 roku.
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Prezydent RP Władysław Raczkiewicz na wspólny zdjęciu z jedną załóg 
304., Davidstow Moor, 15 sierpnia 1943 roku.

duża plama oleju. Z samolotu wykonano zdjęcia i zawrócono do bazy z powodu 
kończącego się paliwa. Uznano atak za bardzo udany, zaś okręt (później ustalo
no, że to włoski „Reginaldo Guiliani"), za poważnie uszkodzony.

Dwa dni później doszło do pierwszej walki polskiego Wellingtona z nie
mieckimi myśliwcami. Załoga samolotu „J" (R1413) Sgt Jana Bakanacza powra
cająca z patrolu nad Biskajami została zaatakowana przez dwa Ju 88 w wersji 
myśliwskiej. Dzięki determinacji załogi i mistrzostwu pilota uszkodzony samolot 
powrócił do bazy, zaś Niemcy musieli wycofać się z walki z dymiącymi silnika
mi. Podczas walki ranny został tylny strzelec F/L Józef Suska.

Kolejną walkę z niemieckimi myśliwcami Ju 88 stoczyła załoga Sgt Henryka 
Gołębiowskiego (HE101) „M" w dniu 6 września. Tylko dzięki umiejętnej taktyce 
pilota Wellingtona udało się uciec prześladowcom i bezpiecznie wrócić do bazy.

Najgłośniejszą walkę powietrzną pomiędzy Wellingtonem a sześcioma Jun- 
kersami Ju 88 stoczono 16 września. Załoga samolotu „E" jak „Ela" (HF386) 
w składzie: F/O Stanisław Targowski, Sgt Zygmunt Kowalewicz, F/L Władys
ław Minakowski, radiotelegrafista Sgt. Zygmunt Piechowiak oraz strzelcy - Sgt 
Władysław Młynarski i Sgt Franciszek Kubacik - której celem blisko dziewięcio- 
godzinnego lotu było zwalczanie niemieckich okrętów podwodnych - około 
godz. 16.12 napotkała myśliwskie Ju 88.

F/L W. Minakowski wspominał: „Samolot o imieniu własnym „Ela" po przepi
sowym okrążeniu łotniska kierze kurs nad morze.W czasie lotu strzelcy i piloci wypa
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trują nieprzyjacielskich myśliwców i łodzi podwodnych. Mijamy po drodze łodzie i stat
ki rybackie. Wreszcie widać zarys brzegu, przed nami Hiszpania. Zbliżamy się na od
ległość 5 mil i lecimy wzdłuż lądu. Lotnik nad morzem przyjmuje z uczuciem ulgi wia
domość „ląd". To samo odczucie, które przejawia się u marynarzy.

Około godziny 16.12, po kołejnej zmianie kursu, załoga spostrzegła samołot lecący 
z prawej strony w kierunku południowym, zaś trzy samoloty z lewej strony naszego 
Wellingtona lecące równolegle do naszego kursu w kierunku północnym. W tyle na 
horyzoncie pojawiły się kolejne dwa samoloty.

W tym rejonie niebo było bezchmurne, a widoczność dochodziła do 30 mil. Byliśmy 
wtedy na wysokości 1500 stóp (500 m). Pilot obniżył lot do 500 stóp, pozbył się bomb 
i ponownie obniżył lot prawie do poziomu morza.

Jesteśmy w obliczu przeważającego wroga. Zdajemy sobie sprawę, że cios może być 
zadany w każdej chwili i kres naszego żywota - w bezmiarze wód Atlantyku. Musimy 
dać z siebie cały wysiłek i wyjść z tego spotkania zwycięsko.

O 16.15 zaatakowały nas od przodu trzy Ju 88. Samoloty atakowały pojedynczo, 
jeden za drugim. Pilot trzymał Wellingtona nisko nad wodą, na wysokości 15-50 stóp,

Kpt. pil. Kazimierz Czetowicz, jeden 
z dowódców 304. Dywizjonu obok 
wieżyczki strzeleckiej FN20 Welling
tona X lub XIII z rysunkiem „myszki 
Miki”.

Mjr pil. Mieczysław Pronaszko przed 
stanowiskiem bocznego Strzelca 
Wellingtona XIII.
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chroniąc go w ten sposób od dołu. Robił przy tym stałe uniki, chwilami niemal ciągnąc 
skrzydłami po wodzie. Do pierwszego atakującego Junkersa przedni strzelec oddał dwie 
krótkie serie z bliskiej odległości, zaś tylny strzelec długą serię. Drugi z atakujących Ju 88 
został trafiony przez przedniego Strzelca. Widać było, że jego pilot stracił panowanie nad 
maszyną. Po chwili celna seria tylnego Strzelca uszkodziła nieprzyjacielowi lewy silnik 
i samolot usiadł na wodzie. Trzeci z atakujących samolotów, przechodząc w głęboki skręt, 
również otrzymał celną serię.

W chwili rozpoczęcia walki radiotelegrafista nadał depeszę otwartym tekstem, że 
jesteśmy atakowani przez Ju 88, wraz z naszą aktualną pozycją. Następnie radiotelegra
fista przeszedł obsługiwać boczne karabiny maszynowe.

W samolocie dym od pocisków. Jesteśmy od bazy około 140 mil. Następują kolejne 
ataki. Samoloty atakują znów pojedynczo, jeden za drugim. Jeden z atakujących Ju 88 
celnie trafiony zaczyna dymić. W tym momencie dostaliśmy pociskiem w zbiornik. Kad
łub wypełnia gęsty, gryzący dym. Spoglądamy w to miejsce, dym się rozchodzi ognia 
nie widać. Obserwuję tylnego Strzelca, czy nie jest ranny. Radiotelegrafiście i drugiemu 
pilotowi polecam donoszenie amunicji strzelcom.

Na horyzoncie pojawiają się chmury - upragnione miejsce ukrycia.
Następuje ponowny atak dwóch Junkersów z tyłu naszego samolotu. Samoloty, tak 

jak poprzednio, atakowały pojedynczo, jeden za drugim, przechodząc na prawą stronę 
Wellingtona. Nasi strzelcy działali sprawnie i wielokrotnie trafili atakujących, gdy pod
czas walki dochodziło do dużych zbliżeń między samolotami.

Jeden z Ju 88 pozostawał cały czas w tyle w odległości 2-3 mil i nie brał udziału 
w walce. Był to przypuszczalnie dowódca bądź osłona przed naszymi myśliwcami. 
W czasie wszystkich ataków czuło się wprawną rękę pilota i doświadczenie w lotach 
koszących. Zmienialiśmy szybkość w granicach 120—220 mil.
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Po ostatnim ataku nieprzyjaciel zrezygnował z dałszej walki. Pierwszy pilot widząc 
zbliżające się pasmo chmur na wysokości 1500 stóp, dał pełne obroty i maksymalne 
ciśnienie ładowania. Po chwili dotarliśmy do chmur i straciliśmy kontakt z nieprzyja
cielem.

Ustaliliśmy swą pozycję i nadaliśmy zaszyfrowaną depeszę, że będziemy lądować 
na najbliższym lotnisku. Okazało się, że wycieka benzyna ze zbiornika w prawym skrzy
dle oraz został uszkodzony przewód od zbiornika dodatkowego oleju.

Po wylądowaniu, po 8 godzinach i 20 minutach lotu, załoga obejrzała pobieżnie sa
molot. Naliczono kilkadziesiąt trafień. Załoga nie była nawet draśnięta. Wykazała wiel
ki hart ducha i opanowanie. Następnie sfotografowaliśmy „Elę" i udaliśmy się do Ope- 
ration Room, gdzie złożyliśmy krótkie sprawozdanie".

Wydarzenie to odbiło się głośnym echem w prasie polskiej i brytyjskiej. Gra
tulowano postawy załogi oraz zestrzelenia jednego i uszkodzenia dwóch nie
przyjacielskich samolotów. Generał Stanisław Ujejski uhonorował bohaterskich 
lotników krzyżami Virtuti Militari.

23 września dowództwo 19 Grupy Coastal Command przyznało wysokie 
brytyjskie odznaczenia bojowe: DFC otrzymali S/Ldr Kazimierz Czetowicz, 
W/Cdr Stanisław Poziomek i F/L Jerzy Iszkowski oraz DFM - F/Sgt J. Adam
czyk, F/Sgt J. Apanasewicz, F/Sgt M. Bergner i F/Sgt Z. Szantoch.

24 września doszło do kolejnej zwycięskiej walki polskiej załogi z niemiecki
mi myśliwcami. Wśród dziewięciu załóg, które tego dnia patrolowały rejon Bis- 
kajów, znajdowała się załoga „H" (R1657), dowodzona przez Sgt Jana Bakanacza. 
Samolot zaatakowały dwa Ju 88. Pilotowany przez Sgt J. Bakanacza bombowiec 
zszedł nad wodę i leciał zygzakiem, utrudniając Niemcom wybór kierunku

Wellington XIII HZ635 „2D", Davidstow Moor lipiec 
1943 roku.
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ataku. Po trwającej blisko 20 minut walce, przedni i tylny strzelec Sgt Zdzisław 
Gutowski i Sgt Stanisław Malczyk zestrzelili jednego Ju 88, który przewrócił się 
na plecy i wpadł do morza, oraz uszkodzili drugiego, który wycofał się z walki.

We wrześniu dywizjon brał udział w 13 akcjach bojowych. W gotowości 
dysponował średnio 15 załogami i ośmioma Welligtonami IC.

W październiku wysiłek bojowy dywizjonu był podobny - odnotowano 
spotkania z wrogimi samolotami, atak na okręt podwodny, a także straty.

Drugiego dnia miesiąca miała miejsce niecodzienna uroczystość dekoracji 
załogi F/O Stanisława Targowskiego za walkę z sześcioma Ju 88. W siedzibie 
Naczelnego Wodza w Londynie lotników z 304. dywizjonu oraz Sgt Mieczysława 
Seredyna z 305. dywizjonu przyjął Inspektor Lotnictwa. Uroczystość tę tak oto 
relacjonował F/L Władysław Manikowski (skrót - przyp. autora): Godz. 12.30, 
na salę wchodzi Inspektor Lotnictwa gen. bryg. obs. Ujejski, jego Szef Sztabu ppłk obs. 
Madejski i por. obs. Bernat. Major Poziomek złożył raport generałowi. Generał zwraca 
się do pierwszego szeregu mówiąc: 'W uznaniu czynów męstwa osobistego i wybitnych 
czynów wojennych w czasie spotkania z przeważającym nieprzyjaciełem Naczelny Wódz 
nadał:

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego VIRTUT1M1LITAR1 kl. V
- por. pil. Targowskiemu Stanisławowi
- sierż. pil. Seredyn Mieczysławowi
- sierż. strz. Młynarskiemu Władysławowi'
Generał dekoruje trzech w pierwszym szeregu i składa pocałunek na twarzy każ

dego. Dekorowani odchodzą na bok. Generał zwraca się do drugiego szeregu, mówiąc: 
'W uznaniu czynów męstwa i odwagi w boju w czasie spotkania z przeważającym 
nieprzyjaciełem Naczelny Wódz nadał:

Krzyż Walecznych po raz pierwszy i drugi
- kpt. obs. Minakowskiemu Władysławowi
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- sierż. strz. rtg. Piechowiakowi Zygmuntowi
- sierż. strz. Kubacikowi Franciszkowi
Krzyż Walecznych po raz pierwszy
- sierż. pil. Kowalewiczowi Zygmuntowi
Generał dekoruje i ściska dłoń każdego. Po zakończonej dekoracji podeszli wszyscy 

do stołu i wychylili tradycyjną lampkę wina. Fotografowie przez cały czas byli w swoim 
żywiole"12.

Na lot patrolowy nad Biskaje, 8 października, wystartowało osiem samolo
tów. Załoga Sgt H. Gołębiowskiego „T" (DV597) zauważyła wynurzony okręt pod
wodny, ale w momencie ataku U-Boot skrył się pod powierzchnią. Zrzucono sześć 
bomb głębinowych w osiem sekund po zanurzeniu okrętu, a w drugim ataku 
w miejsce wydobywania się plamy olejowej jeszcze dwie bomby A/S (Anti Sub- 
marine - przeciw okrętom podwodnym). Wynik ataku pozostał jednak nieznany.

W tym samym dniu załoga Wellingtona IC „A" HF894 P/O Jana Wróblew
skiego stoczyła walkę z długodystansowym samolotem patrolowo-bombowym 
Focke-Wulf Fw 200. Strzelcy Wellingtona odpędzili ogniem atakującego wroga.

W połowie października jednostka okryła się żałobą. Podczas ćwiczebnego 
lotu, 15 października, do morza nieopodal Ramsey Island wpadł Wellington IC 
„P" R1704, wskutek czego zginęli F/O Adam Schultz i F/O Tadeusz Skierkow- 
ski. Ciało por. Schultza morze wyrzuciło na brzeg i został pochowany na cmen
tarzu w Newark. Grób drugiego z lotników pozostaje nieznany.

Nazajutrz z patrolu nie powrócił Wellington IC „J" R1413 pilotowany przez 
bohaterskiego por. Stanisława Targowskiego. Załoga zaatakowana przez nie
mieckie myśliwce zdążyła tylko nadać sygnał SOS i podać swoją pozycję. Wysła
ne na poszukiwania samoloty nie odnalazły śladów tragedii. Wraz z F/O S. Tar-

12 IPiMS, akta LOT A.Y.36/8 Historia Dywizjonu 1.1.
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Startujący na patrol Wellington XIII.

gowskim polegli Sgt Gerard Twardoch, F/O Tadeusz Oleś oraz strzelcy: Sgt Zyg
munt Piechowiak, Sgt Władysław Młynarski i Sgt Franciszek Kubacik. F/O St. 
Targowski został odznaczony przez Brytyjczyków DFC.

W końcu miesiąca dywizjon był w stanie wystawić jedynie osiem załóg zdol
nych do lotów bojowych.

W tym okresie dywizjon otrzymał zmodyfikowane Wellingtony IC. Wszyst
kie samoloty otrzymały oznaczenia typowe dla Coastal Command. Malowano je 
z dołu i boków na biało, z jedną literą indywidualną samolotu, bez kodu dywiz
jonu. Grzbiet kadłuba oraz górne powierzchnie skrzydeł i usterzenia poziomego 
miały kamuflaż składający się z plam szarozielonych i ciemnoszarych.

Listopad rozpoczął się stratą załogi F/O Stanisława Krawczyka. Drugim pi
lotem był S/Ldr Ignacy Skorobohaty, jeden z seniorów polskiego lotnictwa, który 
poleciał na własną prośbę. Wraz z nimi polegli F/L Alojzy Szkuta, Sgt Jan Roga- 
la-Sobieszczański oraz strzelcy pokładowi: P/O Mieczysław Wodziński oraz Sgt 
Zygmunt Sasal. Wellington „L" (R1716) padł ofiarą niemieckiego myśliwca.

W rezultacie naprawy i przedłużania pasów startowych, 3 listopada dywiz
jon przebazowano na pobliskie lotnisko Talbenny w Walii, gdzie wykonywano 
wspólne patrole z czeskim 311. dywizjonem. Obok lotów na zwalczanie okrętów 
podwodnych sześć załóg uczestniczyło w bombardowaniu doków w Bordeaux.

Szkolenie i przygotowanie operacyjne załóg dla 304. dywizjonu początkowo 
odbywało się ramach lotnictwa bombowego. Odmienne warunki służby w Coastal 
Command spowodowały konieczność wyodrębnienia szkolenia z ram lotnictwa 
bombowego. W połowie listopada sformowano Polską Eskadrę Treningową przy 
6. OTU w Siloth, podległą 17 Grupie Lotnictwa Obrony Wybrzeża. W okresie od 
15 listopada 1942 roku do 8 maja 1945 roku wyszkolono w eskadrze 68 załóg.

Przed wcieleniem do Polskiej Eskadry Szkolnej piloci i nawigatorzy kończyli 
specjalistyczny kurs przygotowawczy w Szkole Podstawowej Personelu Latają-

166



304. DYWIZJON BOMBOWY - SPADKOBIERCA TRADYCJI MDLot-u 

cego nr 3 (No 3 Gr. School). Zajęcia prowadzili Anglicy, zaś z ramienia Polskich 
Sił Powietrznych przydzielono oficera łącznikowego zajmującego się adminis
tracją13.

Pierwszego grudnia jednostka rozpoczęła loty operacyjne z Dale. Do lotów 
było gotowych jedynie osiem załóg. Trudne warunki pogodowe spowodowały 
mniejszą ilość startów na patrole. Nie napotkano okrętów podwodnych. Kilka
krotnie doszło do spotkań z niemieckimi myśliwcami, ale udało się uniknąć walk. 
W Wigilię Bożego Narodzenia powracająca po blisko 12-godzinnym locie załoga 
Wellingtona „A" HF894, pilotowanego przez F/L Mieczysława Pronaszko, nie 
mogła znaleźć lotniska z powodu silnego zachmurzenia. Lotnicy opuścili maszy
nę na spadochronach i szczęśliwie wylądowali.

Wydarzenie to pod tytułem „Wigilijna przygoda" opisał w Kronice Dywiz
jonu F/L Mieczysław Pronaszko: „Była to wigilia. Polecieliśmy bombardować okręty 
przemykające się koło brzegów Hiszpanii. Przewidywany czas lotu: dziesięć godzin.

Do kieszeni prócz zwykłych drobiazgów wziąłem opłatki z zamiarem podzielenia się 
z załogą, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka. Było to bądź co bądź romantyczne. Pierwsza 
lotnicza gwiazdka roku pańskiego 1942. Niestety, nic z tego nie wyszło. Wracając, wpa
kowaliśmy się w zwały gęstych chmur i o zobaczeniu jakiejś gwiazdki w ogóle nie było 
mowy. Leciałem na wysokości pięciuset stóp, maszyną rzucało, widocznośćżadna i z ben-

13 IPiMS, akta LOT A.V. 115/38 Dane historyczne Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Fakty i cyfry 
wkładu lotnictwa polskiego, s. 2.
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Mechanicy pod
czas przeglądu 
podwozia 
Wellingtona

zyną krucho. Wreszcie po dwóch godzinach takiego lotu doszliśmy nad hazę, po to, żeby 
się dowiedzieć, że o lądowaniu nie ma mowy, i dostać skierowanie na jedno z odległych 
lotnisk. Na wskaźniku paliwa zero. Lecimy już na zbiorniku gondolowym. Radiotelegra
fista prosi o kurs, wołamy, że benzyna się kończy, znowu nic, żadnej odpowiedzi. Wresz
cie wołamy SOS i dostajemy skierowanie znowu na inne lotnisko.

O locie poniżej chmur trudno marzyć, bo po drodze wzgórza, no silniki mogą lada 
chwila stanąć - no zutedy koniec... Drapię się w górę i lecę w szufladzie międzij dwoma 
warstwami chmur. Przez dolną warstwę przebija słabe światło reflektorów, które usiłują 
wskazać mi drogę. Dwa razy przez dziury w chmurach widzę oświetlone miasta. Przy
pomina mi się, że właśnie zaczyna sięświąteczne, nieumówione, a jednak obustronnie 
honorowane zawieszenie broni.

Nie zmienia to jednak naszej niewesołej sytuacji. Silniki powinny już właśnie daw
no przerwać pracę i chyba tylko łaską nocy wigilijnej jeszcze się jakoś pchają. Po jede
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nastu i pół godzinach lotu daję rozkaz przygotować się do skoku. O próbie lądowania 
nie ma co myśleć, bo wszędzie niskie chmury i w dodatku lada sekunda silniki staną. 
Załoga, choć młoda, zachowała się wzorowo. Ustawili się kolejno przed klapą i grzecznie 
czekają. Po jedenastu godzinach i czterdziestu minutach lotu silniki zaczęły się krztusić 
i przerywać. Daję rozkaz do skoku. Skaczą jeden po drugim. Zostaję sam. Teraz i ja za
czynam zbierać manatki. Do kieszeni wkładam pomarańczę, do buta latarkę... Maszyna 
oświetlona jak kasyno, przez otwartą klapę wieje. Spuszczam nogi - owiewa mnie wiatr. 
Uuuu niemiło! No, ale mówi się trudno. Jazda! Wywijam kilka koziołków, pociągam za 
rączkę spadochronu - chwila niemiłego oczekiwania, szarpnięcie i wiszę. Wyciągam 
z buta latarkę i patrzę na zegarek: dziewiąta trzydzieści. Później wpadam w chmury. 
Ciemno i głupie uczucie, że lecę głową w dół. Żeby tak mieć choć sztuczny horyzont - 
myślę z żalem - zawsze byłoby pewniej. Wreszcie chmury kończą się, mignęły jakieś 
drzewa i ...buch, leżę. Leżę w miejscu nawet dość miłym, na łące obok jakichś krzaków, 
zza których wyraźnie słychać szum strumyka. Przypominam sobie o opłatkach: z kim 
tu się podzielić?

Zwinąłem spadochron i ruszyłem na poszukiwanie ludzi.
Następnego dnia, z całą swoją załogą, jadłem świąteczny obiad w wielkiej bazie tre

ningowej polskiego lotnictwa bombowego"14.
W okresie od przejścia do Coastal Command do końca 1942 roku samoloty 

304. dywizjonu wzięły udział w 549 lotach bojowych w czasie 4478 godzin. Straty 
w personelu wyniosły 82 lotników (77 Polaków i pięciu Brytyjczyków).
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Załoga por. pil. Bolesława Porębskiego przed Wellingtonem XIII, (drugi od 
prawej B. Porębski);

W 1943 roku sytuacja wojsk sprzymierzonych w bitwie o Atlantyk była na
dal bardzo trudna. Niemcy topili więcej statków z zaopatrzeniem, niż stocznie 
były w stanie wybudować. Największe straty powodowały U-Booty. Dla ich 
ochrony w rejon Zatoki Biskajskiej Luftwaffe ściągnęła dodatkowe jednostki 
myśliwskie. Dochodziło do coraz częstszych walk powietrznych. Rosły straty po 
obu stronach. Dla opanowania sytuacji alianci rozpoczęli wysyłanie patroli myś
liwskich dalekiego zasięgu w oparciu o współdziałanie ze stanowiskami dowo
dzenia na okrętach wojennych. Tymczasem U-Booty zmieniły taktykę obrony. 
Działały w zespołach po kilka okrętów i podejmowały walkę z samolotami, sto
sując skoncentrowany ogień przeciwlotniczy.

Dywizjon wchodził w nowy rok. Szykowały się zmiany na stanowiskach 
dowódczych, a początek roku był okresem zmniejszonego wysiłku bojowego.

Przebieg dalszych walk 304. Dywizjonu zostanie przedstawiony w drugiej 
części niniejszego artykułu w następnym numerze „Biuletynu Historycznego 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni".

Użyte w niniejszej publikacji zdjęcia pochodzą ze zbiorów autora, Insty
tutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, Piotra Laskowskiego, Lecho
sława Musiałkowskiego, Leszka Międzybrodzkiego, Bohdana Ejbicha, Aleksan
dra Onoszko, Kazimierza Buczmy, Wojtka Matusiaka.

170



Ireneusz Bieniecki

PODSYSTEM OBSERWACJI I RADIOLOKACYJNEGO
DOZORU WOJSK OCHRONY POGRANICZA
W OCHRONIE GRANICY MORSKIEJ PRL
W LATACH 1960-1970

Wojsku Ochrony Pogranicza (WOP) funkcjonowały w łatach 1945-1991. W tym okre
sie w ochronie polskiej granicy morskiej decydującą rolę odgrywały m. in. takie kompo
nenty tego systemu jak: służba żołnierzy batalionów tej formacji w portach morskich, 
służba operacyjno-rozpoznawcza Zwiadu, samoloty i śmigłowce Samodzielnej Eskadry 
Lotnictwa Rozpoznawczego WOP (SELR WOP), a także jednostki pływające pod zielo
ną banderą. Z pczątkiem lat 60. minionego wieku rozpoczęto prace organizacyjne nad 
wdrożeniem i wykorzystaniem na Wybrzeżu kolejnego podsystemu ochrony jakim była 
obserwacja i radiolokacyjny (r./lok.) dozór WOP.

O znaczeniu jakie już w latach 50. XX wieku przywiązywano w WOP do ob
serwacji morza i powietrza świadczą liczne dokumenty regulujące te zagadnie
nia. Ukazywały się one już na początku tej dekady. Obserwacji morza dotyczyło 
m. in. zarządzenie nr 043 z 23 maja 1952 r. w sprawie obserwacji jednostek pły
wających oraz rozkaz nr 087 z 25 maja 1957 r. w sprawie meldowania o ruchu 
w portach polskich obcych jednostek rybackich.

Również zasady obserwacji przestrzeni powietrznej przez żołnierzy WOP 
uregulowano w pierwszej połowie lat 50 XX wieku. Z początkiem 1953 r. ukazało 
się m. in. pismo (nr 01097) w sprawie sposobu prowadzenia „Dziennika powia
damiania o sytuacji powietrznej" oraz „Instrukcja obserwacji powietrza wraz 
z wzorami typów samolotów". W drugiej połowie lat 50. ukazały się zarządzenia 
MSW (nr 0178/56) z 10 sierpnia 1956 r. oraz (nr 0156) z 16 sierpnia 1956 r. w spra
wie meldowania o przelotach balonów propagandowych.

W kolejnym roku (1957) wydano kolejne zarządzenia:
- w sprawie zasad postępowania żołnierzy WOP w związku ze znaleziony

mi radiosondami (nr 42 z 4 marca 1957 r.),
- w sprawie wynagradzania znalazców balonów pochodzenia zagraniczne

go (nr 054/57 MSW z 4 kwietnia 1957 r.),
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- w sprawie powiadamiania Dowództwa Wojsk Lotniczych o naruszycielach 
dyscypliny lotniczej (nr 091 z 5 czerwca 1957 r.) .1

Tworzony z początkiem lat 60. system obserwacji i r./lok. dozoru WOP nie 
był jedynym jaki funkcjonował na polskim Wybrzeżu. Jako pierwszy na tym ob
szarze powstał system obserwacji i r./lok. Marynarki Wojennej (MW). Już w po
łowie lat 50. wśród licznych przedsięwzięć służących rozbudowie MW znalazły 
się i takie, które miały na celu modernizację punktów obserwacyjnych (PO) tej 
formacji. Ich realizację rozpoczęto w latach 1954-1955 od budowy nowych, umoc
nionych Punktów Obserwacji Wzrokowo-Technicznej (POWT) w Międzyzdro
jach, Rozewiu i Helu.

W maju 1955 r. w m. Gąski zainstalowano pierwszą stację r./lok. t. LOT słu
żącą do obserwacji nawodnej, którą po kilku miesiącach (we wrześniu) przeka
zano do eksploatacji.

W latach 1956-1957 zakończono wyposażanie PO MW w stacje r./lok. i two
rzenie brzegowego systemu obserwacji tej formacji, w skład którego wchodziły 
początkowo: 3 - POW, 2 - POT i 15 - POWT1 2.

Dopiero pod koniec lat 50. ubiegłego wieku na Wybrzeżu powstało 31 punk
tów obserwacyjnych (PO) WOP, które wykorzystywano do ochrony granicy mor
skiej. PO WOP funkcjonowały na istniejących wówczas wieżach drewnianych. 
W 1958 r., po odpowiednim ich przystosowaniu i zamontowaniu stojaków do 
lornet, wprowadzono na ich wyposażenie lunety dalekiego zasięgu z 40. krot
nym powiększeniem i polem widzenia 25". W ten sposób spełnione zostały 
warunki do przejścia na regularne pełnienie służby obserwacyjnej wzdłuż całego 
Wybrzeża.

Dzięki sieci PO WOP pokryto ciągłą, w czasie i przestrzeni, obserwacją za
równo linię brzegową, obszary powietrzne na pograniczu jak i wody terytorial
ne. Od świtu do zmroku służba PO WOP miała nie dopuścić do nielegalnych 
przekroczeń granicy (npg) morskiej przez naruszycieli granicy. Zapewniono ró
wnież sprawny system powiadamiania i przekazywania informacji o wykrytych 
celach w poszczególnych strefach odpowiedzialności oraz współdziałania w sieci 
PO WOP, pomiędzy PO a strażnicami nadmorskimi WOP oraz poprzez sztaby 
z dywizjonami okrętów pogranicza (dOP) i samolotami.

O ile system ten sprawdzał się w ciągu dnia to jednak okazał się bezużytecz
ny w nocy i przy złych warunkach widoczności. Dlatego też podjęto dalsze prace 

1 Archiwum Straży Granicznej (ASG) w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1350,1.1, Wykaz obo
wiązujących rozkazów i zarządzeń wydanych przez DWOP w latach od 1945 r. do 15.11.1957 r. 
z 22.11.1957 r„ s. 1-29.
2 P. Dygas, Miejsce organów i jednostek rozpoznania MW w polityce obronnej państwa w latach 
1945-1989, [w:] "Siły Zbrojne-Polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", red. P. Kurlenda, J. Romanowicz, A. Rossa i B. Zalewski, 
Toruń 2005, s. 83.
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mające na celu jego udoskonalenie, poprzez wprowadzenie nowych urządzeń 
technicznych na granicy morskiej’.

W 1959 r. MON wydało „Instrukcję współdziałania MW i WOP" w ochronie 
granicy oraz prowadzenia obserwacji wzrokowej i technicznej. Zgodnie z tym 
dokumentem 12 Pomorska Brygada (PB) WOP współdziałała z Dowództwem 
Bazy MW w Świnoujściu na odcinku Świnoujście-Rogowo, a 15 Bałtycka Bryga
da WOP w Koszalinie na odcinku Ustronie Morskie-Jezioro Kopań. Natomiast 
16 Kaszubska Brygada WOP w Gdańsku współpracowała z Dowództwem Bry
gady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy MW w Gdyni na odcinku granica 
wschodnia ZSRR-Ustka.

Współdziałanie WOP i MW obejmowało wzajemne informowanie o sytuacji 
na morzu, udzielanie pomocy w przypadku poszukiwania lub pościgu jednostek 
pływających oraz uruchamianie stacji r./lok. na POWT w celu naprowadzania 
okrętów WOP na określone cele. Natomiast w zakresie informowania PO MW 
miały przekazywać dane dotyczące wykrytych okrętów przeciwnika w odległoś
ci 20 Mm oraz wszystkich jednostek znajdujących się w odległości 3 Mm od brze
gu. Do ich zadań należało również informowanie o ujawnionych przelotach sa
molotów, morskich lub powietrznych desantach, awariach jednostek pływają
cych i aparatów latających oraz wykrytych sygnałach wzywania pomocy.

W tym czasie nadmorskie strażnice WOP realizowały na rzecz PO MW nas
tępujące zadania: powiadamiały o wykryciu okrętów własnych i obcych znajdu
jących się w pobliżu brzegu, naruszeniach granicy, zauważeniu peryskopu okrę
tu podwodnego, a także pływających lub wyrzuconych na brzeg morski min 
i torped.

W marcu 1959 r. zorganizowano system łączności współdziałania pomiędzy 
jednostkami MW a pododdziałami WOP, co pozwoliło na znaczne skrócenie 
czasu w zakresie wzajemnego informowania się o wydarzeniach* 4.

Istotne zmiany w systemie obserwacji i r./lok. na Wybrzeżu nastąpiły w poło
wie lat 60. ub. wieku. W tym czasie w systemie zabezpieczenia granicy morskiej 
WOP występowało kilka istotnych elementów, których skuteczność działania de
cydowała o szczelności tej granicy. Należały do nich: obserwacja wzrokowa i r./lok. 
dozór wód przybrzeżnych, służba okrętów i kutrów przybrzeżnych, operacyjna 
działalność organów Zwiadu WOP, kontrola ruchu granicznego i zabezpieczanie 
służbą liniową w portach statków bander tzw. państw kapitalistycznych5.

O potrzebie poszukiwania, a następnie praktycznego zastosowania dosko
nalszych sposobów ochrony polskiej granicy morskiej w latach 60. ubiegłego 

1 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Warszawie, Dzieło II, sygn. nr 1902/00, T. 15 , s. 34-35.
4 P. Dygas, Rozpoznanie w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1945-1980, Toruń 2002, s. 40.
5 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2087, t. 4, Aktualny system organizacji ochrony granic 
państwowych PRL oraz ich struktura i zadania WOP w okresie zagrożenia i wojny z 12. 04.1976 r., 
s. 6.
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wieku zadecydowały nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, polityczne 
i operacyjne na Wybrzeżu.

Do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie skuteczniejszych rozwią
zań zabezpieczenia granicy morskiej przez WOP skłaniały też doświadczenia 
i wnioski, które uzyskano z analizy funkcjonowania dotychczasowego systemu 
ochrony granicy. Uznano bowiem, iż wykorzystywane dotychczas w tym syste
mie tradycyjne siły i środki nie pozwalały na szczelne zabezpieczenie granicy. 
Dotychczasowe utrzymanie pasa kontrolnego i jego sprawdzanie na plażach an
gażowało znaczne siły i środki jednostek WOP. Do bronowania pasa kontrolnego 
na Wybrzeżu w strażnicach nadmorskich niezbędne były konie, które znajdowa
ły się na stanie tych pododdziałów. Również nocne kontrole pasa były uciążliwe 
dla żołnierzy pełniących służbę. Tego rodzaju działalność nie mogła być konty
nuowana przez dłuższy czas, ze względu na postępujący, masowy rozwój ruchu 
turystycznego na Wybrzeżu. Dlatego też zorganizowano i wdrożono do służby 
w jednostkach WOP na tym odcinku jednolity system r./lok., który miał na celu: 
♦ zmniejszenie ilości strażnic nadmorskich i ich składów osobowych, 
♦ udostępnienie całego Wybrzeża dla szerokich rzesz turystów i wczasowi

czów oraz odstąpienie od wielu przepisów porządkowych krępujących oby
wateli,

♦ umożliwienie swobodnego uprawiania sportów i turystyki wodnej na wo
dach przybrzeżnych,

♦ zapewnienie wysokiej skuteczności ochrony granicy morskiej poprzez dzia
łalność całodobowej służby obserwacyjnej,

♦ objęcie ciągłą obserwacją rozległych przestrzeni obszarów morza, z chwilą 
przesunięcia granicy na odległość do 12 Mm od brzegu,

♦ zmniejszenie wysiłku fizycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 
(zsw) pełniących służbę dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki”.
Prace nad wdrożeniem w ramach systemu ochrony granicy morskiej nowe

go komponentu jakim były urządzenia r./lok. rozpoczęto w tej formacji na począt
ku lat 60. Wg byłego zastępcy szefa wydziału łączności ds. r./lok. KBWOP - 
ppłka Jarosława Dobrowolskiego w kwietniu 1960 r. powstał pierwszy prototyp 
radaru t. RLM-230 (Radio- Lokacja-Morska) z przeznaczeniem dla WOP. Po prze
prowadzeniu badań fabrycznych, pierwsze 3 sztuki tych urządzeń jako typ 
RLM-231 dostarczono na Wybrzeże, celem prowadzenia dalszych prób. Pierw
sze doświadczenia z urządzeniami r./lok. Dowództwo (D) WOP przeprowadziło 
w 1961 r. na odcinku środkowego Wybrzeża ochranianego przez BBWOP. Miały 
one na celu zbadanie możliwości ich wykorzystania do ochrony granicy mor
skiej. Urządzenia testowano na zorganizowanych w tym celu dwóch strażnicach * 

” ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Koncepcja perspektywicznych zmian w sys
temie ochrony morskiej granicy państwowej, s. 5 (dokument niedatowany).
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technicznych, gdzie przez 2 lata badano warunki techniczne pracy, zasięgi eks
ploatacyjne w zakresie wykrywania małych celów na morzu, warunki eksploata
cyjne i przydatność stacji. Równolegle realizowano przedsięwzięcia związane 
z opracowaniem nowych metod ochrony granicy i założeń organizacyjnych sys
temu r./lok. na całym Wybrzeżu.

Budowę POWT wyposażonych w stacje r./lok. rozpoczęto w 1961 r. - po
czątkowo eksperymentalnie na odcinku strażnicy Mielno BBWOP (5 POWT), 
a w roku następnym w strażnicy Ustronie Morskie i Dźwirzyno (8 POWT)7.

W 1963 r. po sprawdzeniu urządzeń r./lok. i wprowadzeniu w nich rozwią
zań sugerowanych przez użytkowników rozpoczęto seryjną produkcję radarów 
t. RO-231. W tym samym roku zakończono prace eksperymentalne z systemem 
r./lok. na Wybrzeżu i przystąpiono do organizowania zabezpieczenia granicy 
morskiej przy pomocy POWT, wyposażonych w stacje r./lok. i sprzęt optyczny 
służący do prowadzenia obserwacji w ciągu dnia. W tym celu w całym pasie 
nadmorskim, wzdłuż linii brzegowej, wybudowano wieże obserwacyjne o kon
strukcji stalowo-betonowej8 *.

W połowie 1964 r. na odcinku służbowej odpowiedzialności PBWOP tak oce
niano wyniki uzyskane dzięki wprowadzeniu tego nowego elementu w ochronie 
granicy morskiej:

,/...) Przejście w ochronie granicy na system posterunków radarowa- obserwacyj
nych pozwoliło na zlikwidowanie 2 strażnic nadmorskich oraz na duże zmniejszenie 
służby jednostek pływających, co przyniosło poważne oszczędności. Wprowadzenie no
wych środków technicznych do ochrony granicy wpłynęło z jednej strony na zmniejsze
nie ilościowego stanu osobowego brygady, z drugiej natomiast na poważne zmniejsze
nie wysiłku fizycznego żołnierzy pełniących służbę graniczną

Najpóźniej, bo dopiero w połowie listopada 1964 r. zakończono budowę POWT 
na odcinku KBWOP, na których zainstalowano stacje r./lok. Od początku 1964 r. 
poszczególnym strażnicom podporządkowano przeciętnie od 1 do 4 POWT:

♦ strażnica WOP Jastarnia - 3 POWT,
♦ strażnica WOP Władysławowo - 3 POWT,
♦ strażnica WOP Karwia - 2 POWT,
♦ strażnica WOP Białogóra - 3 POWT,
♦ strażnica WOP Łeba - 4 POWT,
♦ strażnica WOP Jantar - 1 POWT.

7 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2372, t. 5, Analiza operacyjna zastosowania w ochronie 
granicy morskiej stacji r./lok. opracowana przez kmdra por. M. Andrzejuka z 27.02.1972 r., s. 1.
' S. Łuczyński, Skuteczność ochrony granicy morskiej za pomocą systemu radiolokacyjnego, [w:] 
„Biuletyn Wojsk Ochrony Pogranicza", W-wa 1963, s. 3-17; oraz Relacja J. Dobrowolskiego 
z 7.04.2004 r. (w posiadaniu autora).
’ ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1613,1.12, Informacja o stanie zabezpieczenia granicy 
PRL na odcinku PBWOP za okres 1.01.1963 r. do 30.06.1964 r., s. 4.
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Łącznie na odcinku KBWOP funkcjonowało w tym czasie 16 POWT.
Ponadto w budowie znajdowały się kolejne wieże obserwacyjne w następu

jących pododdziałach granicznych tej BWOP:
♦ strażnicy WOP Łeba - 1 POWT,
♦ strażnicy WOP Karwia - 1 POWT,
♦ strażnicy WOP Jantar - 2 POWT,
♦ strażnicy WOP Krynica Morska - 4 POWT.

Po zakończeniu ich budowy, wyposażeniu w odpowiedni sprzęt techniczny 
i uruchomieniu, system obserwacji r./lok. na odcinku KBWOP miał się składać 
z 24 POWT. Termin zakończenia tych prac przewidywano na koniec grudnia 
1964 r.10 11

Powyższe czynności realizowano etapami na odcinkach poszczególnych, 
nadmorskich BWOP. Odcinek KBWOP był ostatnim, na którym wdrażano do 
służby system r./lok. Na wschodnim odcinku polskiego Wybrzeża, nowy system 
zabezpieczenia granicy morskiej przez strażnice nadmorskie wprowadzono 
w okresie jesienno-zimowym 1964/1965 r. System r./lok. wykrywania wdrażano 
do służby w pierwszej kolejności w strażnicach lewego a następnie prawego od
cinka tej brygady. Miało to miejsce w następujących miesiącach:

♦ strażnica WOP Łeba - grudzień 1964 r.,
♦ strażnica WOP Białogóra - grudzień 1964 r.,
♦ strażnica WOP Karwia - listopad/grudzień 1964 r.,
♦ strażnica WOP Władysławowo - listopad 1964 r.,
♦ strażnica WOP Jastarnia - październik 1964 r.,
♦ strażnica WOP Jantar - styczeń 1965 r.,
♦ strażnica WOP Krynica Morska - styczeń 1965 r.,
♦ redy portu Gdynia - styczeń 1965 r.11
Na odcinku całej brygady system r./lok. wprowadzono do służby od stycz

nia 1965 r. Do kwietnia 1965 r. wszystkie stacje r./lok. na odcinku KBWOP praco
wały łącznie 18 446 godz. W tym okresie aparatura nie pracowała z powodu usz
kodzeń przez 4 460 godz., co stanowiło 24,2% ogólnego czasu pracy tych urzą
dzeń. Do najczęściej występujących przyczyn awarii sprzętu należało zbyt szyb
kie zużywanie się lamp nadawczo-odbiorczych oraz elementów indukcyjnych 
w postaci transformatorów impulsowych i dławików produkowanych przez 
WZR-T112.

10 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1627,1.140, Meldunek dcy 16. KBWOP pika M. Dębic
kiego do dowódcy WOP o zadaniach WOP na lata 1964-1965 w zakresie operacyjnego i techniczne
go zabezpieczenia z 14.11.1964 r., s. 2.
11 Tamże, Ocena sytuacji operacyjnej oraz projekt wytycznych do organizacji służby granicznej 
w KBWOP na okres wiosenno-letni 1965 r. z 21.04.1965 r., s. 1-2.
12 Tamże, s. 1-2.
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Wraz z oddaniem do działalności operacyjnej nowych urządzeń technicz
nych przystąpiono do organizowania i pełnienia służby granicznej na nowych 
zasadach, zgodnie z instrukcją dla strażnic technicznych. Rozpoczęto też urzą
dzanie i wyposażanie tzw. centrum dowodzenia w Sztabie KBWOP w Gdańsku 
oraz sal operacyjnych w strażnicach i POWT WOP.

Ostatecznie w połowie stycznia 1965 r. w KBWOP, na odcinkach 6 strażnic, 
funkcjonował system obserwacji i r./lok., w skład którego wchodziło początko
wo 16 POWT. Strażnice WOP na tym odcinku miały podporządkowane sobie 
następujące ilości wież obserwacyjnych (POWT): Jastarnia - 3, Władysławowo - 3, 
Karwia - 2, Białogóra - 3, Łeba - 4, Jantar - 1.

Ponadto w budowie znajdowało się 8 POWT (strażnica Łeba - 1, strażnica 
Karwia - 1, strażnica Jantar - 2, strażnica Krynica Morska - 4)13.

Do podstawowych zadań realizowanych przez żołnierzy WOP pełniących 
służbę na POWT należało:
♦ nieprzerwane obserwowanie wyznaczonych odcinków brzegu i morza przy 

wykorzystaniu do tego celu posiadanych środków obserwacji technicznej 
i optycznej,

♦ wykrywanie na wodach morza terytorialnego nierozpoznanych celów pływających, 
♦ ujawnianie wykroczeń i przestępstw na morzu terytorialnym w zakresie 

prowadzonej obserwacji,
♦ ujawnianie i meldowanie o przelotach samolotów i innych aparatów latają

cych na niskich wysokościach (do 500 m),
♦ przekazywanie sąsiednim POWT danych o ruchu jednostek pływających 

przechodzących i prowadzonych w zasięgu ich obserwacji,
♦ meldowanie dyżurnym - operacyjnym strażnic o stwierdzonych wydarze

niach na POWT .14
Do końca 1965 r. zakończono budowę systemu r./lok. Na całym polskim 

Wybrzeżu (62 POWT). W kolejnych latach zbudowano dodatkowo 4 POWT w re
jonach wymagających szczególnego zabezpieczenia (redy portów, ujścia rzek).

Generalnym założeniem przyświecającym budowie tego systemu był za
miar szerokiego udostępnienia całego Wybrzeża dla rozwijającego się dynamicz
nie ruchu turystyczno-wczasowego i sportowego, przy jednoczesnym utrzyma
niu ścisłego, niekrępującego swobody poruszania się, nadzoru tego ruchu oraz 
uzyskanie pełnego zabezpieczenia granicy morskiej, co mogło być zrealizowane 
tylko przy zastosowaniu r./lok.

13 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1627,1.140, Meldunek dcy KBWOP pika M. Dębickie
go do dcy WOP o zadaniach WOP na lata 1964-1965 w zakresie operacyjnego i technicznego zabez
pieczenia z 14.11.1964 r., s. 2.
14 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1613,1.13, Opracowanie zbiorowe zespołu DWOP 
z 25.09.1990 r., s. 2-3.
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Ostatnie POWT WOP 
włączone do służby na 
Wybrzeżu w drugiej poło
wie lat 89. XX wieku na 
Wyspie Sobieszewskiej 
(Sobieszewo-Orle). [zbio
ry autora]

Odpowiednia dyslokacja POWT i oraz zainstalowanie stacji r./lok. o wy
sokich jak na te lata, parametrach techniczno-operacyjnych (t. RO-231 a później 
RN-231) pozwoliło na ujawnianie wszystkich środków pływających na polskim 
morzu terytorialnym, od kajaka do pontonu włącznie15.

Już od pierwszych miesięcy działalności w ochronie granicy, urządzenia r./lok. 
eksploatowano bardzo intensywnie. Urządzenia t. RLM-231 w ilości 3 sztuk 
funkcjonowały w BWOP w Gdańsku do roku 196716.

Mając na uwadze duże znaczenie obserwacji i r./lok. w systemie ochrony 
granicy morskiej oraz konieczność właściwego przygotowania żołnierzy do peł

15 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2372, t. 5, Analiza operacyjna zastosowania w ochronie 
granicy morskiej stacji r./lok. opracowana przez kmdra por. M. Andrzejuka z 27.02.1972 r., s. 1.
16 ASG w Szczecinie, Akta KB WOP, sygn. nr 1627,1.140, Ocena sytuacji operacyjnej oraz projekt wy
tycznych do organizacji służby granicznej w KB WOP na okres wiosenno-letni 1965 r. z 21.04.1965 r., 
s. 1-2.; oraz Relacja J. Dobrowolskiego z dnia 7.04.2004 r. (w posiadaniu autora).
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nienia służby na POWT, w połowie lat 60. w nadmorskich BWOP wprowadzono 
komisyjne sprawdziany ich przygotowania i pełnienia służby. Oceny służby żoł
nierzy na wieżach obserwacyjnych przeprowadzano w ramach konkursu o naj
lepsze POWT. Np. komisja KBWOP od 17 maja do 3 czerwca 1965 r. przeprowa
dziła szczegółową kontrolę wszystkich podległych POWT. Z 24 POWT, których 
załogi przystąpiły do konkursu tylko 7 spełniło warunki przewidziane regulami
nem. W ogólnej punktacji najwyższe lokaty uzyskały:
♦ 1. miejsce - POWT-45 (dca plut. nadt. Waldemar Lepke),
♦ 2. miejsce - POWT-47 (dca plut. nadt. Kazimierz Polanowski),
♦ 3. miejsce - POWT-35 (dca kpr. Jerzy Żera) i POWT-43 (dca kpr. Paweł Bławat).

Za uzyskanie czołowych lokat dowódcy ww. POWT otrzymali wyróżnienia 
w postaci nagród pieniężnych natomiast operatorzy urlopy nagrodowe17.

Od samego początku funkcjonowania nowego systemu r./lok. jego skutecz
ność sprawdzano m. in. podczas ćwiczeń sprawdzających, organizowanych przez 
poszczególne BWOP. Np. w dobie z 10/11 sierpnia 1965 r. ćwiczenie takie prze
prowadzono na tzw. „prostej" Hel-Jantar, a jego celem było zabezpieczenie 
„prostej" przez POWT Hel i okręty dOP w Gdańsku. Podczas ćwiczenia zamie
rzano pozorować przekroczenie „prostej" w zasięgu stacji r./lok. POWT Hel, 
przy wykorzystaniu jednostki pływającej18.

W pierwszej połowie lat 60. na wyposażeniu POWT WOP znajdowały się 
stacje r./lok. polskiej konstrukcji (początkowo t. RO-231 a następnie RN-231) 
a także lunety i środki łączności przewodowej. Założeniem twórców systemu 
r./lok. dozoru granicy było szczelne zabezpieczenie całego Wybrzeża, poprzez 
obserwację małych środków pływających tzw. celów (np. t. materac pneumaty
czny czy kajak). Jednak początkowe rozmieszczenie POWT tej formacji w pasie 
nadmorskim nie zapewniało tego w 100%, ponieważ pomiędzy sąsiadującymi 
z sobą wieżami występowały tzw. pola martwe (nie objęte kontrolą)19.

17 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1627,1.138, Rozkaz dcy KB WOP pika M. Dębickiego 
w sprawie wyników konkursu o najlepsze POWT KBWOP w 1965 r. z 9.06.1965 r.
18 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1627,1.141, Notatka służbowa mjra Z. Majewskiego 
z przeprowadzonego ćwiczenia zabezpieczenia prostej Hel-Jantar w dniu 10/11.08.1965 r. z 16.08.1965 r., 
s. 1. W ćwiczeniu wykorzystano jacht „Atol" ośrodka żeglarskiego LOK w Jastarni z załogą i ofice
rami wydziału operacyjnego KBWOP. Jacht wypłynął 10.08.1965 r. o godz. 22.20 z portu Jastarnia. 
Ok. godz. 0.30 w odległości 2 Mm od prostej jacht został zauważony na ekranie stacji r./lok. POWT 
Hel i był prowadzony przez załogę POWT do zakończenia ćwiczenia. Ok. godz. 0.30 jacht został 
oświetlony przez reflektor włączony na polecenie dowódcy elementu służby granicznej z POWT Hel 
i był oświetlony do chwili podpłynięcia okrętu KP-120 pełniącego służbę na tzw. „prostej". O godz. 
0.50 okręt KP-120 na polecenie żołnierzy z POWT Hel zatrzymał ww. jacht w celu rozpoznania 
w czasie gdy jacht przekroczył „prostą". Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia oceniono, że 
działanie służby POWT Hel i okrętu było właściwe.
19 H. Dominiczak, Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945-1988, Warszawa 1996, 
s. 90-91 (odpis w zbiorach autora); oraz Kancelaria Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) 
w Gdańsku, Kronika Kaszubskiej Brygady WOP.
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Doświadczenia uzyskane z urządzeniami r./lok. w BBWOP i pozytywna 
ocena wykorzystanego systemu pozwoliły na opracowanie w latach następnych 
dwóch podstawowych typów wież obserwacyjnych, które zastosowano na Wy
brzeżu:

o konstrukcji stalowej (zastosowane na odcinku od Dziwnowa do Ustki), 
oraz o konstrukcji struno-betonowej (zastosowane na pozostałym odcinku 

granicy morskiej)20.
Funkcjonujący od połowy lat 60. XX wieku system składający się z 66 POWT 

wpłynął zasadniczo na poprawę skuteczności ochrony granicy. Dzięki niemu za
pewniono ciągłą i nieprzerwaną obserwację Wybrzeża i wód terytorialnych za
równo w warunkach nocnych jak i przy złej widoczności. Pozwoliło to na ujaw
nianie: obcych jednostek pływających naruszających polskie wody terytorialne, 
w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, środków pływających przy
bliżających się i odbijających od brzegu poza portami i przystaniami rybackimi, 
przelatujących przez granicę samolotów i balonów oraz wszelkich sygnałów na 
morzu o awariach statków, katastrofach i innych zdarzeniach. Niedomaganiem 
tego systemu w początkowym okresie jego funkcjonowania był brak w strażni
cach nadmorskich odpowiednich środków pływających, przeznaczonych do in
terwencji i wyjaśniania nierozpoznanych celów na morzu terytorialnym. Anga
żowanie do tych zadań okrętów Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (MBOP), 
rozlokowanych w dużych portach, uznano jako nieekonomiczne i nie zawsze 
skuteczne21.

Już w tych latach, na początku każdego sezonu letniego, gdy pozwalała na 
to temperatura wody morskiej, dokonywano sprawdzenia stacji r./lok. dla wszy
stkich POWT na odcinkach BWOP, w zakresie wykrywalności lekkich środków 
pływających takich jak: kajak, ponton czy łódź rybacka. Organizowano też częs
to nocne kontrole sprawdzające czujność i skuteczność wykrywania tych środ
ków przez dyżurujące załogi POWT. Podobnie postępowano we wszystkich nad
morskich BWOP.

W okresie wiosenno-letnim ustalono reżim pracy dla stacji r./lok. na wykry
walność lekkich środków pływających na odległość 3 Mm. Taki reżim pokrywał 
obserwacją techniczną cały odcinek granicy w nocy. W dzień obserwatorzy z wież, 
wyposażeni w lunety dalekiego zasięgu, również obserwowali cały odcinek granicy.

W okresie jesienno-zimowym zakres obserwacji technicznej wydłużano, 
a nawet wprowadzano system pracy przemiennej. Obsady stacji r./lok., które nie 
prowadziły w danym czasie obserwacji były w stałej gotowości do włączenia się 
do systemu obserwacji ciągłej. System pracy dla poszczególnych POWT na okres

20 Kancelaria MOSG w Gdańsku, Historia Kaszubskiej Brygady WOP za rok 1962 (odpis w zbiorach 
autora), s. 5.
21 CAW w Warszawie, Dzieło II, sygn. nr 1902/00, T. 15 , s. 35-36.
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każdej doby, w zależności od występujących warunków atmosferycznych, usta
lał na swoim odcinku każdy dowódca (dca) strażnicy22.

Organizację pełnienia służby granicznej w strażnicach nadmorskich w zna
cznym stopniu utrudniały braki personelu. Chociaż w połowie 1966 r. w stanach 
osobowych strażnic nadmorskich generalnie nie napotykano na większe trud
ności i były one w stanie zrealizować postawione zadania służbowe, to już w po
szczególnych grupach specjalistów występowały większe problemy. W tym 
okresie stany osobowe strażnic w grupie żołnierzy zsw (bez kadry) kształtowały 
się na poziomie kilkudziesięciu osób i wynosiły przykładowo w strażnicy: Smoł- 
dziński Las - 26 żołnierzy, Ustronie Morskie - 32 żołnierzy a w Jarosławcu - 41 żoł
nierzy. Natomiast w grupie kadry zawodowej największe braki występowały w ob
sadzie dców POWT i kształtowały się one na poziomie ok. 50% stanu etatowego. 
Obsady POWT podoficerami zawodowymi (nadterminowymi) w BBWOP w I po
łowie 1966 r. przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1.
Obsada POWT podoficerami zawodowymi (nadterminowymi) 

w BBWOP w I połowie 1966 r.
Strażnica BBWOP Stan etatowy Stan faktyczny Brak personelu
Śliwno 3 1 2
Dźwirzyno 4 2 2
Ustronie Morskie 3 2 1
Mielno 4 2 2
Darłowo 3 2 1
Jarosławiec 4 1 3
Ustka 4 2 2
Smołdziński Las 2 2 -
Ogółem w BBWOP 27 14 13
źródło: ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2367, t. 2, Analiza stanu ochrony 
granicy państwowej za okres 1.01.-20.08.1966 r. BBWOP z 15.10.1966 r., s. 14.

W połowie lat 60. stacje r./lok. WOP pracujące na Wybrzeżu ulegały stosun
kowo częstym awariom. Np. w sierpniu 1966 r. a więc w okresie kiedy występo
wało największe zagrożenie npg na odcinku KBWOP stacje r./lok. uległy awariom 
w 23 przypadkach, a łączny czas przerw w pracy wyniósł 210 godz. Ocenę spraw
ności stacji r./lok. na odcinku KBWOP w sierpniu 1966 r. pokazano w Tabeli 2.

Do najczęściej występujących przyczyn uszkodzeń stacji r./lok. należały 
awarie cewek odchylających i zużywanie się dławików ładujących.

22 J. Nikiforów, W granicznym kalejdoskopie 1945-2005 - wspomnienia, Gdańsk 2007, s. 57.
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Tabela 2
Ocena sprawności stacji r./lok. na odcinku KBWOP w sierpniu 1966 r.

Stacje r./lok. strażnic KBWOP Liczba przypadków przerw Łączny czas przerw
w pracy stacji r./lok. w pracy w godz.

Strażnica Łeba 5 42
Strażnica Białogóra 2 44
Strażnica Karwia 4 38
Strażnica Jastarnia 8 60
Strażnica Krynica Morska 3 18
Batalion portowy WOP Gdańsk 1 8
Ogółem przypadków przerw w pracy 23 210
żródto: ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1628, t. 55, Uzupełnienie sprawozdania operacyjnego 
KBWOP za miesiąc sierpień 1966 r. z 6.10.1966 r., s. 1.

Jeszcze dłuższe przerwy w pracy tych urządzeń wystąpiły w końcu tego 
roku. Np. w grudniu 1966 r. na odcinkach strażnic nadmorskich KBWOP stacje 
te uległy awariom w 20 przypadkach, a łączne przerwy w pracy wyniosły aż 
1075 godz. Dane o tym zamieszczono w Tabeli 3.

Tabela 3.
Ocena sprawności stacji r./lok. na odcinku KBWOP w grudniu 1966 r.

Stacje r./lok. strażnic KBWOP Liczba przerw 
w pracy stacji r./lok.

Łączny czas 
przerw w pracy w godz.

Strażnica Łeba 2 35
Strażnica Karwia 1 384
Strażnica Władysławowo 3 168
Strażnica Jastarnia 5 120
Strażnica Jantar 2 18
Strażnica Krynica Morska 4 218
Strażnica Gdynia 3 132
Ogółem przypadków przerw w pracy 20 1 075
źródło: ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1629, t. 43, Sprawozdanie operacyjne Sztabu KBWOP za 
grudzień 1966 r., s. 3.

Przyczynami awarii stacji r./lok. były głównie usterki techniczne związane 
m. in. z: uszkodzeniem przekładni silnika napędu anteny, zbyt dużym napięciem 
zasilania na POWT-43 w strażnicy Karwia oraz uszkodzeniem agregatu prą
downicy na POWT-55A w strażnicy Krynica Morska23.

23 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1629, t. 43, Sprawozdanie operacyjne Sztabu KBWOP 
za grudzień 1966 r., s. 3 - 4.
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Na przełomie lat 1966-1967 r. średni współczynnik sprawności stacji r./lok. 
W nadmorskich BWOP uległ zwiększeniu i kształtował się już na poziomie 95,6%. 
Porównanie współczynnika sprawności stacji r./lok. nadmorskich BWOP w la
tach 1966-1967 przedstawia Tabela 4.

Tabela 4
Porównanie współczynnika sprawności stacji r./lok. nadmorskich BWOP 

w latach 1966-1967
Jednostka WOP Współczynnik sprawności stacji r./lok. Wzrost współczynnika 

w % w %

źródło: ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1838, t. 1, Ocena operacyjnej działalności jednos
tek WOP i niektórych zagadnień szkolenia w świetle realizacji rozkazu GIOT o zadaniach WOP w 1967 r., s. 7.

rok 1966 rok 1967
PBWOP 89,2 965,8
BBWOP 92 975,0
KBWOP 89,4 94,8 4,4
Ogółem
w nadmorskich BWOP 90 95,6 5,6

W drugiej połowie lat 60. służbę na wieżach obserwacyjnych organizowano 
z uwzględnieniem: lokalnych warunków panujących na danym odcinku Wy
brzeża, nasilenia ruchu jednostek pływających oraz występującego zagrożenia 
przestępczością graniczną. Np. w propozycjach wytycznych do ochrony granicy 
morskiej w okresie wiosenno-letnim 1967 r. w rejonie Zatoki Gdańskiej nakazano 
aby:

„(...) Służbę na poszczególnych POWT organizować w oparciu o zasady instruk- 
cyjne i dotychczas zdobyte doświadczenia, utrzymując obserwację wzrokowo-techniczną 
całego akwenu Zatoki Gdańskiej i prostej Hel-Jantar. Obserwację techniczną prowadzić 
na zasięgach:

- POWT Hel - 6 Mm,
- POWT Jantar - 6—12 Mm,
- POWT Gdynia - 3 Mm,
- POWT Gdańsk - 2 Mm,
- POWT Górki Zachodnie - 3 Mm,
- ruchoma stacja r./lok. - 3 Mm (,..)" .24
W tym czasie w nocy i w warunkach złej widoczności dwuosobowa zmiana 

żołnierzy na POWT (dca i podwładny) włączała stację r./lok. Jeden z żołnierzy 
prowadził obserwację ekranu radaru i przekazywał drugiemu namiary wykry

24 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1629, t. 49, Stan zabezpieczenia granicy państwowej 
w okresie jesienno-zimowym 1966/1967. Propozycje organizacji służby w okresie wiosenno-letnim 
1967 r. z 29.04.1967 r., s. 9.
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tych obiektów, które przy pomocy specjalnej linijki (z naniesioną podziałką od
powiadającą kablom i Mm) wykreślano na planszecie. Dane te przekazywano na
stępnie dyż. - operac. strażnicy, który z kolei przekazywał je do oficera dyżurne- 
go-operacyjnego (ODO) BWOP. Cele wykryte i namierzone przez żołnierzy POWT 
podczas przepływu wymieniano pomiędzy sąsiadującymi POWT i nadmorskimi 
strażnicami WOP. Jednocześnie cele te nanoszono na mapę i stół operacyjny w bry
gadzie, aż do zawinięcia na redę portu docelowego lub wejścia jednostki pływa
jącej do portu docelowego (przystani rybackiej).

W ciągu dnia obserwację z wież prowadzono przy pomocy lunet dalekiego 
zasięgu i tablic kierunkowych (okrągłych tablic zorientowanych wg stron świata 
z naniesioną podziałką umożliwiającą określenie kierunku lotu samolotów). Okre
ślenie odległości celu od brzegu było stosunkowo proste gdyż cel był namierzo
ny z dwóch sąsiadujących wież i przecięcie tych namiarów wyznaczało dokładne 
położenie obiektu od linii brzegowej. Cele te przekazywano do centrum opera
cyjnego brygady drogą telefoniczną25.

W końcu 1967 r. system r./lok. dozoru i wykrywania WOP obejmował łącz
nie 60 stacji t. RO-231. Ponadto 3 stacje tego typu wykorzystywano do szkolenie 
operatorów. Stacje te przystosowano do pracy ciągłej. Mogły one pracować na za
sięgu do 10 Mm z max. czasem eksploatacji - 25 000 godz. Pracowały one w 2 pod
stawowych reżimach. Przedstawiono to Tabeli 5.

Tabela 5.
Zakresy pracy stacji r./lok. t. RO-231 w końcu 1969 r.

Stan morza Rodzaj pracy przy złej widoczności (noc i pogoda mglista w ciągu dnia)
0-3 Praca ciągła w zakresie 2 lub 5 Mm
3-5 Praca z przerwami na zakresie 5 lub 10 Mm - obserwacja większych 

jednostek (łodzie motorowe, kutry, statki)
> 5 Stacje nie pracowały

źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2369, t. 3, Analiza sytuacji operacyjnej na odcinku granicy 
w latach 1961-1965 oraz wnioski i propozycje w sprawie organizacji ochrony tej granicy w latach 1966-1970 
z 10.10.1968 r., s. 44.

W skali roku stacje r./lok. pracowały przeciętnie po 3000-5000 godz., stąd 
ich żywotność obliczono na 7-8 lat. W tym czasie przewidywano dla nich 3 na
prawy średnie i 1 główną. Naprawy średnie przeprowadzano w centralnym war
sztacie zorganizowanym dla całego Wybrzeża w BBWOP, natomiast naprawy 
główne w Zakładach Radiowych T-l w Warszawie, które były ich producentem.

Obsługę i eksploatację oraz bieżącą konserwację stacji w ochronie granicy po
wierzono strażnicom, które otrzymywały personel z ośrodka szkolenia BBWOP.

25 J. Nikiforów, W granicznym s. 58.

184



PODSYSTEM OBSERWACJI I RADIOLOKACYJNEGO DOZORU...

Dowódców POWT (podoficerowie zawodowi), dowódców strażnic i ich zastęp
ców przeszkalano doraźnie na kursach organizowanych centralnie.

Nadzór i obsługę techniczną urządzeń r./lok. sprawowały wydziały łącz
ności i r./lok. BWOP. Przeciętnie na 6 stacji przypadał 1 inżynier lub technik 
obsługi z wydziału.

Tabela 6.
Koszty eksploatacji całego systemu r./lok. WOP (60 stacji) w skali roku 

wg cen z drugiej połowy lat 60.
Kategoria kosztów Koszty 

przypadające 
na 1 stację r./lok.

Koszty całego 
systemu 

w skali roku

Uwagi

Zakup części do bieżącej eksploatacji 36.690 2.201.430
Opłata za energię elektryczną 5.400 324.000
Transport personelu technicznego 2.400 144.000
Razem eksploatacja bieżąca 58.066 3.483.990
Amortyzacja roczna ceny zakupu stacji 50.000 3.000.000 w ciągu 8 lat
Amortyzacja naprawy głównej 15.000 90.000 orientacyjna 

cena 1 napra
wy 12.000 zł

Ogółem 123.066 6.573.990

źródło: 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 października 1968 r., s. 46.

Również drugiej połowie lat 60. napotykano na znaczne problemy związane 
z obsadą etatową na stanowiskach dców POWT. Np. w 1967 r. średnie ukomple- 
towanie w tej grupie kształtowało się na poziomie 59%, co przedstawiono w Ta
beli 7.

Tabela 7.
Stan ukompletowania stanowisk dowódców POWT w roku 1967

Jednostka WOP Stan 
etatowy

Stan 
faktyczny

Odsetek ukompletowania 
stanowisk

PBWOP 8 8 100
BBWOP 27 16 59
KBWOP 27 13 48
Ogółem w nadmorskich BWOP 62 37 59

źródło: ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1838, t. 1, Ocena operacyjnej działalności jednos
tek WOP i niektórych zagadnień szkolenia w świetle realizacji rozkazu GIOT o zadaniach WOP w 1967 r., s. 11.
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Natomiast obsada każdego z POWT KBWOP w rejonie Zatoki Gdańskiej 
w połowie 1967 r. składała się przeciętnie z kilku żołnierzy, co zobrazowano 
w Tabeli 8.

Tabela 8.
Stan faktyczny drużyn POWT KBWOP ochraniających Zatokę Gdańską 

z 27 czerwca 1967 r.
Nazwa
POWT

Liczba p' 
dowódca

POWT

ersonelu POWT w tym: 
st. operator operatorzy

Razem Uwagi

Hel 1 1 5 7
Gdynia 1 1 2 4 Brak etatu 

na dcę POWT
Gdańsk 1 1 4 6
Górki Zach. - 1 3 4 Brak etatu 

na dcę POWT
Jantar 1 1 5 7
Ogółem żołnierzy 4 5 19 28

źródło: ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2367, t. 2, Notatka służbowa kmdra M. Andrze- 
juka zawierająca dane dotyczące rejestracji jednostek pływających do 3,5 m długości z 7.06.1967 r., s. 2.

Również w następnym roku (1968) nie udało się rozwiązać problemów zwią
zanych z obsadą etatową stanowisk dców POWT, bowiem stan ukompletowania 
na tych stanowiskach wynosił na koniec tego roku przeciętnie 68% (PBWOP - 
100%, BBWOP - 60% i KBWOP - 44%)26.

Tylko w okresie jesienno-zimowym 1968/1969 na odcinku KBWOP stacje 
r./lok. przepracowały ogółem 56 942 godz. a służba r./lok. pomimo występują
cych trudności dosyć sprawnie usuwała występujące uszkodzenia. W wyniku 
zastosowania przemiennego systemu pracy stacji r./lok zaoszczędzono ok. 40% 
tego sprzętu, bez uszczerbku dla ochrony granicy. Do zasadniczych braków w tej 
służbie zaliczano brak fachowych umiejętności niektórych dców POWT27.

Po wprowadzeniu systemu r./lok. do ochrony granicy morskiej był on nadal 
testowany. Między innymi od 5 do 9 września 1969 r. komisja z Szefostwa WOP 
pod przewodnictwem płka Stanisława Łuczyńskiego przeprowadziła na odcinku 
strażnicy WOP w Kołobrzegu badania mające na celu ustalenie możliwości wy
krywania przez system r./lok. płetwonurków oraz nisko przelatujących samolo
tów i śmigłowców. Do prób w tym zakresie wykorzystano stację r./lok. t. TRN-524. 

26 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1839, t. 7, Sytuacja i działalność operacyjna jed
nostek WOP w 1968 r. Wnioski i propozycje do działania w 1969 r. z 17.01.1969 r., s. 34.
27 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 2318, t. 6, Ocena stanu zabezpieczenia granicy pań
stwowej w okresie jesienno-zimowym 1968/1969. Propozycje na okres wiosenno-letni 1969
z 23.04.1969 r„ s. 5.
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Badania przeprowadzono przy słonecznej pogodzie, stanie morza 0-1, tempera
turze powietrza 18° C, temperaturze wody 16" C i słabym wietrze w kierunku 
północno-zachodnim. Podczas ćwiczeń stwierdzono możliwość wykrycia płet
wonurka przez stację t. TRN-524 i RN-231 tylko w sytuacjach, gdy płetwonurek 
płynął na powierzchni wody oraz wtedy, gdy nad powierzchnię wody wys
tawała jakakolwiek część jego ciała lub wyposażenia (butle powietrzne, tlenowe, 
płetwy itp.). W przypadku całkowitego zanurzenia ww. stacje r./lok. nie były 
w stanie stwierdzić obecności płetwonurka. Ujawnienie płetwonurka płynącego 
na powierzchni morza było możliwe tylko na zakresie pracy stacji r./lok. do 1,5 Mm 
przy stanie morza do 1. Natomiast samolot t. An-2 był wykrywany przez stację 
r./lok. na wysokości do 500 m przeciętnie z odległości 10 Mm (18.520 m), 
a śmigłowiec t. SM-1 z odległości 7 Mm (12.900 m).

Czas przebywania tych środków w zasięgu obserwacji uznano jako wystar
czający do dokładnego ich rozpoznania, określenia elementów ruchu (z wyjąt
kiem wysokości) oraz złożenia odpowiednich meldunków służbom dyżurnym - 
operacyjnym.

We wnioskach komisja stwierdziła, iż istniejący system r./lok. w WOP nie 
był w stanie skutecznie zabezpieczyć granicy morskiej przed przenikaniem płet
wonurków. W związku z powyższym proponowano zaniechać prowadzenia dal
szych badań w zakresie wykrywania płetwonurków przy pomocy systemu r./lok. 
Jednocześnie sugerowano rozpoczęcie poszukiwań innych, skuteczniejszych 
urządzeń technicznych służących do ujawniania tego rodzaju celów (np. echo
sondy, zagrody laserowe itp.)28.

Należy nadmienić, że również ruch sportowo - turystyczny, który odbywał 
się w tym czasie na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym zabezpieczali 
i nadzorowali żołnierze z nadmorskich BWOP. W tym celu rejony pływania obej
mowano m. in. ścisłą obserwacją ze strony elementów służby pełnionej na 
POWT. Miało to zagwarantować niedopuszczenia do npg przez jednostki pływa
jące i uniemożliwić kontaktowanie się ich załóg z załogami obcych statków prze
pływających przez te wody, w ramach prawa nieszkodliwego przepływu29.

Pod koniec lat 60. w skład systemu obserwacyjnego i r./lok. formacji WOP 
na granicy morskiej wchodziło ogółem 61 POWT. Największą liczbą wież dys
ponowała KBWOP (28) i BBWOP (22). Najmniej wież obserwacyjnych posiadała 
PBWOP (ll)30.

28 Archiwum Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni, Akta MBOP, sygn. nr 3541/75,1.120, Sprawo
zdanie z przebiegu badań operacyjnych mających na celu ustalenie możliwości wykrywania płetwo
nurków oraz nisko lecących samolotów i śmigłowców przez system radiolokacyjny WOP z 9.09.1969 r., 
s. 1-3.

AMW w Gdyni, Akta MBOP, sygn. nr 3541/75, t. 38, Zarządzenie szefa WOP płka M. Dębickie
go nr 47 z 1.06.1967 r.
30 Tamże, 1.120, Zał. nr 1 do Instrukcji współdziałaniu MW z WOP z 1969 r.
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Przeprowadzona w końcu roku 1967 weryfikacja na stanowiskach dców POWT 
wykazała, że większość z nich posiadała wymagane kwalifikacje i z powodze
niem mogła wykonywać swoje obowiązki, co znajdowało potwierdzenie w prak
tyce życia codziennego. Na ogólny stan 37 dców tego szczebla tylko 5 nie zostało 
zweryfikowanych pozytywnie, w tym 2 świeżo przyjętych do służby nadtermi
nowej. Najniższy stan ukompletowania dców POWT występował w KBWOP, 
w której najwięcej dców POWT, z różnych względów wykruszyło się31.

Dobre pełnienie służby granicznej przez operatorów r./lok. obok właściwej 
organizacji tej służby było czynnikiem decydującym o skuteczności ochrony gra
nicy. Np. w działalności służbowej w BBWOP za rok 1968 w tej dziedzinie oce
niano, że zarówno stan pełnienia służby jak i stan techniczny urządzeń r./lok. 
oraz praca na nich były dobre do czego przyczyniła się poprawa procesu naucza
nia w Ośrodku Szkolenia Podoficerów i Młodszych Specjalistów (OSPiMS) w Ko
szalinie. W procesie szkolenia zwrócono szczególną uwagę na znajomość sprzę
tu i pracę na urządzeniach r./lok. oraz położono nacisk na praktyczne nauczanie 
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Na poprawę poziomu pełnienia służby w BBWOP wpływały również kont
role elementów (ugrupowań) służby na POWT przeprowadzane przy wykorzys
taniu środków pływających. Wyniki tych kontroli pozwoliły utrzymać w pełnej 
sprawności technicznej stacje r./lok. i zaostrzyć czujność pełnienia służby przez 
operatorów. W wyniku tych przedsięwzięć, elementy służby na POWT pełniły ją 
na ogół dobrze i czujnie, a zadania wykonywały prawidłowo.

Jednak brygadę tę poważnie obciążał stwierdzony fakt związany z wyrzuce
niem przez morze żaglówki na odcinku strażnicy WOP Jarosławiec, w związku 
z czym przypuszczano, że służba na POWT w tym czasie była pełniona źle, bądź 
aparatura nie była sprawna32.

Do końca 1969 r. nie udało się polepszyć sytuacji kadrowej w grupie 
dców POWT. Wg stanu z 1 grudnia 1969 r. średnie ukompletowanie kadry na 
tych stanowiskach na całej granicy morskiej wynosiło 68%, jednak w poszczegól
nych brygadach było znacznie zróżnicowane. Np. w PBWOP było najwyższe 
i wynosiło 100%, w BBWOP - 60% a w KBWOP tylko 44%. Pomimo takiego stanu 
rzeczy stwierdzono również niewłaściwe wykorzystywanie przełożonych tego 
szczebla dowodzenia w służbie (za wyjątkiem PBWOP). Najczęściej pełnili oni 
funkcję tzw. kontrolnego w strażnicy (co 3-4 dni), w zależności od ilości podofi
cerów zawodowych w strażnicy, pilnowali porządków w strażnicy (wyręczając 
szefów), a na POWT byli nieobecni nawet przez 3-4 dni.

31 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1838,1.1, Ocena operacyjnej działalności jed
nostek WOP i niektórych zagadnień szkolenia w świetle realizacji rozkazu GIOT o zadaniach WOP 
w 1967 r., s. 11.
32 ASG w Szczecinie, DWOP, sygn. nr 1839, t. 7, Ocena przestępczości i poziomu służby granicz
nej i wartowniczej na odcinku BBWOP w 1968 r. z 6.03.1969 r., s. 2-3.

188



PODSYSTEM OBSERWACJI I RADIOLOKACYJNEGO DOZORU...

Nie egzekwowano od nich, a niejednokrotnie nie stwarzano im warunków 
do wypełniania podstawowych obowiązków, jakimi były codzienne przeglądy 
stacji r./lok. oraz kontrole stacji i pełnienia służby.

Także starszych operatorów r./lok. wykorzystywano niewłaściwie do służ
by. Np. starszy operator z POWT-2 pełnił funkcję nieetatowego pisarza strażnicy 
WOP w Świnoujściu, a starszy operator POWT-62 (stacja t. RN-231) tylko służbę 
obserwatora w porze dziennej33.

W drugiej połowie lat 60., pomimo stosunkowo krótkiego okresu eksploatac
ji wież obserwacyjnych na granicy morskiej nadal zdarzały się przypadki, że ule
gały one poważnym uszkodzeniom. Sytuacja taka miała miejsce 29 października 
1969 r. na odcinku ochranianym przez KBWOP. O godz. 15.35 uległa zniszczeniu 
wieża POWT-43 strażnicy WOP Białogóra. W wyniku przewrócenia się wieży 
obserwacyjnej o konstrukcji strunobetonowej zniszczona została m. in. wieża ob
serwacyjna (całkowicie), nadajnik radaru obserwacyjnego t. RO-231 oraz inne 
urządzenia.

Powołana do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia komisja stwierdziła, 
że bezpośrednią przyczyną przewrócenia się wieży było pęknięcie spawu na 
pochwie przytrzymującej klin, co spowodowało wypadnięcie klina wraz z linką, 
w wyniku czego cała konstrukcja została pozbawiona stabilności w pracy. Przy 
silniejszym wietrze spowodowało to przewrócenie się konstrukcji. W dniu zda
rzenia siła wiatru wynosiła 9"B a w porywach 10“B i więcej. Żołnierze pełniący 
służbę nie doznali obrażeń bowiem dca strażnicy Białogóra przewidując taką 
możliwość rozwoju sytuacji o godz. 12.20 nakazał przeniesienie obserwatorów 
wszystkich wież ze stanowisk SB-2 na SB-134.

Należy również podkreślić, iż brzegowy system obserwacji i r./lok. WOP 
w drugiej połowie lat 60. nie był jedynym, który wykorzystywano na Wybrzeżu. 
Uzupełniał go system r./lok. MW oraz sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jed
nostek pływających MBOP.

Pracom wdrożeniowym w zakresie radarów produkowanych w kraju podję
tym dla potrzeb MW w latach 1966-1970 sprzyjał regres w dostawach radarów 
nawigacyjno-ostrzegawczych z ZSRR. Pozytywne wyniki uzyskane w czasie ba
dań polskiego radaru RN-231 stały się czynnikiem mobilizującym i po przysto
sowaniu tego urządzenia w ramach wniosku racjonalizatorskiego do współpracy 
z urządzeniem rozpoznawczym „swój-obcy" w 1968 r. wprowadzono je na wypo
sażenie MW. Pierwszy polski radar nawigacyjny RN-231 zainstalowano w 1968 r. 
na okręcie patrolowym OP-324. Łącznie w latach 1969-1971 wprowadzono do

33 Tamże, Konspekt wykładu pt. "Zasadnicze operacyjno-szkoleniowe problemy ochrony granicy 
morskiej" z 12.08.1969 r., s. 15.
34 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 2435/136, t. 89, Meldunek operacyjny Sztabu KBWOP 
nr 303/69 z 30.10.1969 r.; oraz Tamże, Meldunek Specjalny dotyczący tego zdarzenia z 6.11.1969 r.
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Przewoźna stacja r./lok. WOP na podwoziu samochodowym, wykorzystywana m. in. 
w ochronie granicy na Zalewie Wiślanym, [zbiory autora] 

eksploatacji na okrętach i jednostkach brzegowych ok. 70 kompletów tych rada
rów. W świetle kolejnych konstrukcji urządzeń r./lok. radar ten był modelem 
przejściowym i spełniał swoje podstawowe funkcje w zakresie zabezpieczenia 
najpilniejszych potrzeb MW. Potwierdzał on jednocześnie słuszność przyjętej 
koncepcji kontynuowania w ramach produkcji krajowej, najbardziej powszech
nie stosowanego radaru nawigacyjnego35 36.

Pod koniec 1968 r. na okrętach pływających pod zieloną banderą znajdował 
się następujący sprzęt obserwacji technicznej:

- stacje r./lok. t. RN-231,
- stacje r./lok. t. „REJA",
- stacje hydroakustyczne t. MG-11,
- stacje rozpoznania t. „NICHROM".
Stan techniczny stacji r./lok. t. RN-231, stacji hydroakustycznych t. MG-11 

oraz urządzeń rozpoznania t. „NICHROM" na okrętach MBOP oceniono jako 
dobry. Jednak pomimo dobrego stanu technicznego stacji hydroakustycznych 
t. MG-11 nie mogły one w praktyce zabezpieczyć zadań przydzielonych okrętom 
podczas rejsu, ze względu na występowanie dużych zakłóceń35.

System obserwacji i r./lok. dozoru WOP obejmowały różne kontrole. Np. na 
podstawie przeprowadzonej 22 kwietnia 1969 r. dodatkowej kontroli POWT nr 

35 K. Łoziński, Technika radiolokacyjna, [w:] „Wybrane problemy historii polskiej techniki wojskowej XX 
wieku", z. 1, red. H. Wcisło i Z. Ognik, Warszawa 2000, s. 122-123.
36 AMW w Gdyni, Akta MBOP, sygn. nr 3541/75, t. 91, Zabezpieczenie techniczne okrętów MBOP 
(materiał na posiedzenie RW MBOP) według stanu na miesiąc grudzień 1968 r., s. 8.
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27 MW i nr 52 i 53 WOP na półwyspie Hel zespół kontrolny Szt. Gen. WP w od
niesieniu do systemu obserwacji WOP potwierdził istnienie szeregu niedociąg
nięć. Zarządzony stan podwyższonej gotowości bojowej dla POWT MW nie 
wpłynął na zmianę reżimów pracy POWT WOP.

Ponadto w czasie pobytu oficerów na POWT 52 (WOP) widoczny był płyną
cy okręt, jednak z powodu braku lornetki, którą zdano do remontu 2 lata wcześ
niej, żołnierze pełniący służbę nie mogli zidentyfikować płynącego obiektu. Po
siadane ruchome (dwie) stacje r./lok ze względu na duży ciężar i napęd gąsieni
cowy, nie były wykorzystywane do wypełnienia ewentualnych luk w sektorach 
obserwacji Wybrzeża.

Dlatego też komisja uznała, że istniejący system obserwacji polskiego morza, 
przy ówczesnej strukturze organizacyjnej nie gwarantował wykrycia we właści
wym czasie morskich celów obcych znajdujących się w strefie operacyjnej MW. 
Efektywność tego systemu uznano za niewspółmiernie niską, w stosunku do 
posiadanych sił i środków, bowiem tylko w strefie odpowiedzialności 9. Flotylli 
Obrony Wybrzeża (FOW) znajdowało się 49 POWT wyposażonych w ok. 60 stacji 
r./lok.

Komisja zwróciła uwagę, że systemy obserwacji nawodnej MW i WOP sta
nowiły niezależne od siebie, autonomiczne zespoły, z których każdy, mimo wys
tępowania pewnych elementów współdziałania, działał w wąsko pojętym przez 
każdą formację interesie. W ocenie oficerów Szt. Gen. WP poprawy i systematy
cznej kontroli wymagała organizacja pracy, porządek i dyscyplina na POWT, 
a także ochrona tych obiektów.

W oparciu o wyniki kontroli komisja zaproponowała przeprowadzenie wspól
nej analizy z Dowództwem Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (OPK) przydatnoś
ci i zakresu działania funkcjonujących na Wybrzeżu systemów obserwacji MW 
i WOP oraz ich współdziałania z nadbrzeżnym systemem obserwacji WOPK. Do 
30 listopada 1969 r. nakazano przedstawienie wniosków mających na celu dos
tosowanie reżimów pracy tych systemów do współczesnych warunków, tj. za
pewnienia skutecznej ochrony i obrony wód terytorialnych i Wybrzeża. Zgłoszo
no również potrzebę rozpatrzenia istniejącego w tym czasie systemu podporząd
kowania jednostek morskich WOP, w aspekcie optymalnego wykorzystania sił 
i środków pływających MW i WOP do zapewnienia reżimu operacyjnego w stre
fie odpowiedzialności MW oraz bezpieczeństwa granicy morskiej PRL37.

W drugiej połowie lat 60. i na początku lat 70. na odcinku granicy morskiej 
często stwierdzano przypadki pojawiania się na wodach morza terytorialnego i na 
jego podejściach niezidentyfikowanych celów pływających. Pomimo użycia do 
działań granicznych okrętów w wielu przypadkach nie udawało się ich wykryć

37 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3541/75,1.119, Protokół zespołu kontrolnego z kontroli 
gotowości bojowej systemu obserwacji morza i sił zwalczania OP MW i WOP z 6.06.1969 r., s. 7-11.
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i rozpoznać. Szczególnie duże nasilenie tego rodzaju faktów wystąpiło w okresie 
letnim 1970 r. Tylko od czerwca do lipca stwierdzono kilkanaście takich zdarzeń. 
W związku z powyższym szef WOP wydał specjalne zalecenia, które miały spo
wodować poprawę sytuacji w tym zakresie38.

Podsumowując dotychczasowe ustalenia należy uznać, że wdrożenie w de
kadzie lat 60. XX wieku kompleksowego podsystemu obserwacji i r./lok. dozoru 
WOP w ochronie polskiej granicy morskiej, stanowiło znaczące przedsięwzięcie 
natury organizacyjnej i technicznej, które przyczyniło się z jednej strony do 
wprowadzenia znacznych oszczędności w dotychczas funkcjonującym systemie, 
a z drugiej strony spowodowało zwiększenie skuteczności ochrony polskiej 
granicy na morzu39.

38 Zalecenia szefa WOP dla dcy KBWOP z 14.08.1970 r., s. 1-8 (odpis w zbiorach autora); zobacz 
też A. Jakubiak, Radiolokacyjne zakłócenia bierne - ich powstawanie i właściwości, „Przegląd Teleko
munikacyjny", 2001, nr 4, s. 258-263.
391. Bieniecki, Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w la
tach 1965-1991, Wydawnictwo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2015, s.1-480.
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REORGANIZACJA POLSKIEJ PIECHOTY MORSKIEJ 
W LATACH 1962-1963

Polska piechota morska nie ma bogatej historiografii. Bardzo ogólne informacje o jed
nostce wojskowej nr 3185 a od 1959 r. nr 3278 znalazły się w pracach naukowych i ar
tykułach Jerzego Przybylskiego1 a także w zbiorowej, popularnonaukowej pozycji Polska 
Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów1 2. O uzbrojeniu jednostki pisał również 
na łamach „Przeglądu Morskiego" Walter Pater3.

Najszerzej jak do tej pory piechota morska została przedstawiona w publikacjach 
Andrzeja Polaka4. Obszerne informacje o tej jednostce wojskowej zamieścił w swojej 
książce poświęconej polskiej flocie Jarosław Ciślak5 6 *. Dzieje formacji w tym jej sytuacją 
kadrową oraz stan wyszkolenia bojowego przedstawił również autor niniejszego opra
cowania1’.

Koncepcja sformowania w strukturze Marynarki Wojennej (MW) piechoty 
morskiej ujęta była w wielu dokumentach określających rozwój floty w powo
jennej Polsce w tym:

1J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie wybrzeża w latach 1949-1956, (rozpra
wa doktorska), WAP, Warszawa 1979; idem, Marynarka Wojenna PRL w latach 1956-1980 
(Studium historyczno - wojskowe), „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" nr 096, 
Gdynia 1988; idem, Główne kierunki rozwoju Marynarki Wojennej w latach 1945-1980 , „Przegląd 
Morski" nr 10/1985; idem, Warunki powstawania i kierunki rozwoju Marynarki Wojennej PRL, „Prze
gląd Morski" nr 4/1989; idem, Kształtowanie się poglądów na obronę loybrzeża morskiego w latach 
1945-1955, „Przegląd Morski" nr 2/1981; J. Przybylski, B. Zalewski, Polska piechota morska 
1931-1963. [w:] Polska piechota i wojska zmechanizowane, „Zeszyty Naukowe WSOWZ". Poglądy 
i doświadczenia, wydanie specjalne, Wrocław 2000.
2 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, 
Warszawa 1992.
3 W. Pater, Uzbrojenie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945-1952, „Przegląd Morski" nr 1/1991.
4 A. Polak, Wojska obrony wybrzeża w Polsce latach 1920-1967, Słupsk 1997; idem, Wybrane problemy 
obrony wybrzeża w Polsce, Warszawa 2002; idem, Batalion (pułk) piechoty morskiej w strukturze 
Obrony Wybrzeża (1951-1963) „Przegląd Morski" nr 2/2005.
5 J. Ciślak, Polska Marynarka Wojenna 1995, Gdynia 1996.
6 W. Mazurek, Piechota morska w strukturze Marynarki Wojennej w latach 1951-1963 (Wybrane zagad
nienia), „Bałtyckie Studia i Materiały. Rocznik 2009", Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna; 
idem, Szkolenie bojowe piechoty morskiej Marynarki Wojennej w latach 1951-1962, „Biuletyn Histo
ryczny Muzeum Marynarki Wojennej" nr 2J, Gdynia 2012.
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♦ Wytycznych dla rozwoju Marynarki Wojennej na lata 1946-1949 z 21 lipca 1946;
♦ Planie rozbudowy Marynarki Wojennej w latach 19464 948;
♦ Wytycznych Naczelnego Dowódcy WP w sprawie rozwoju Wojska Polskiego w la

tach 1947-1949.
Konieczność posiadania jednostki wyspecjalizowanej w działaniach na ob

szarze nadmorskim widział również gen. bryg. Stefan Mossor, który w Notatce 
dla Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego w sprawie dyrektyw dla rozwoju 
Marynarki Wojennej z 19 lipca 1947 r. proponował sformowanie zmotoryzowanej 
dywizji piechoty morskiej z silną artylerią i organicznym oddziałem pancernym7.

We wrześniu 1950 r. nowy dowódca MW, kontradm. Wiktor Czerokow, po 
zapoznaniu się z aktualnym stanem sił morskich oraz ich planami rozwojowymi, 
zaproponował szereg rozwiązań organizacyjnych w tym powołanie brygady pie
choty morskiej (BPM)S. W kwietniu 1951 r. w SGWP zapadła decyzja o sformo
waniu 3. batalionu piechoty morskiej z dyslokacją w Dziwnowie, podporządko
wanego Bazie Marynarki Wojennej II Kategorii w Świnoujściu. Powołanie jedy
nie batalionu traktowano wówczas jako rozwiązanie przejściowe, bowiem w ko
lejnym planie rozbudowy MW do roku 1955 przewidywano sformowanie pułku 
piechoty morskiej, który miał stanowić bazę kadrową dla brygady, rozwijanej na 
wypadek mobilizacji. Rozważano również zmianę dyslokacji jednostki z Dziw
nowa na Ustkę. Pułk miał według planu liczyć łącznie 1275 żołnierzy w tym 105 ofi
cerów, 195 podoficerów oraz 980 marynarzy1'. W następnym, opracowanym do
kumencie zakładano zorganizowanie BPM o stanie osobowym wynoszącym 
4027 żołnierzy w tym 425 oficerów, 870 podoficerów oraz 2732 marynarzy8 * 10 11. 
W uzasadnieniu planu określono również podstawowe zadania brygady, która 
w działaniach desantowych miała stanowić I rzut desantu natomiast w działaniach 
defensywnych na własnym wybrzeżu jej podstawowym zadaniem była obrona 
ważnych obiektów nadbrzeżnych11. W okresie pokoju brygada miała zapewnić 
ochronę obiektów istotnych dla funkcjonowania floty a także być ośrodkiem 
szkoleniowym przygotowującym rezerwy do morskich działań desantowych.

W ramach kolejnego planu rozwojowego na 1960 r., w związku z planowa
nym przejęciem całkowitej odpowiedzialności przez MW za obronę wybrzeża 
przewidywano włączenie w jej skład trzech brygad przeciwdesantowych, które 
miały podlegać planowanemu do powołania Dowództwu Obrony Brzegowej 
Marynarki Wojennej. Poza tym powstać miały kolejne baterie artylerii stałej i ru
chomej 152 mm, 130 i 100 mm, a 3.bpm miał zostać rozwinięty do pełnych norm

8 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit, s. 200.
’ Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW), akta Dowództwa Marynarki Wojennej (dalej 
DMW), sygn. 3533/75/14. Plan zamierzeń na 1955 r., k.219-220.
10 Tamże, k.206-207.
11 Tamże.
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wojennych12. Ostatecznie koncepcja ta upadała a organizacja systemu obrony wy
brzeża miała być kompleksowym działaniem sił morskich, lądowych oraz lotnic
twa i WOPK realizowanych jako operacja wspólna zarówno jednostek operacyj
nych jak i Obrony Terytorialnej Kraju.

W opracowanym w styczniu 1961 r. w Sztabie Generalnym Wojska Polskie
go planie rozwoju rodzajów sił zbrojnych podjęto między innymi decyzję o wy
łączeniu z Marynarki Wojennej piechoty morskiej. Decyzje dotyczące kształtu Sił 
Zbrojnych PRL były w marcu 1961 r. konsultowane w radzieckim Sztabie Gene
ralnym oraz dowództwie Układu Warszawskiego. W nowych zamierzeniach or- 
ganizacyjno-dyslokacyjnych formacja typu desantowo-morskiego została uloko
wana w wojskach lądowych w strukturze Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 
Według tych samych planów Marynarka Wojenna miała wyłączyć ze swojego 
składu i przekazać do Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Kraju 60. pułk artylerii 
przeciwlotniczej oraz 34. pułk lotnictwa myśliwskiego. Obie jednostki dysloko
wane na wybrzeżu podporządkowane zostały 2. Korpusowi OPK z dowództ
wem w Bydgoszczy.

Podział kompetencji w morskich działaniach desantowych w nowych reali
ach zakładał sformowanie nowoczesnych okrętowych sił amfibijnych - brygadę 
okrętów desantowych, umożliwiających załadunek, przerzut jednym rejsem i wy
sadzenie na nieprzygotowany technicznie brzeg pułku ogólnowojskowego o sta
nie 120-150 wozów bojowych i ok. 2-2,5 tys. żołnierzy. Zdolności załadowcze na 
wskazanym powyżej poziomie Marynarka Wojenna miała osiągnąć do 1970 r.13

Wojska lądowe miały natomiast sformować i przygotować do działań amfi
bijnych dywizję desantową. Utworzenie tego związku taktycznego nowego typu 
planowane było na 1962 r. Rozważano przy tym czy ma to być dywizja czy bry
gada o strukturze batalionowej. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja sformowania 
dywizji co po części wynikało z ówczesnej struktury jednostek ogólnowojsko- 
wych z obowiązującym wówczas modelem pułkowo-dywizyjnym. Jednak w pro
tokołach uzgodnień sił operacyjnych wydzielanych do ZSZ UW dywizja wyka
zywana była jako brygada desantowa a od 1986 r. brygada obrony wybrzeża14.

12 Tamże, k. 226-227.
13 P. Dygas, Rozpoznanie w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1945-1980, Toruń 2002, s. 40.
14 Szerzej o powstaniu i rozwoju sił desantowych w MW patrz: W. Mazurek, Powstanie i rozwój 
organizacyjno-kadrowy 2. Brygady Okrętów Desantowych w latach 1964/65-1970, „Biuletyn Histo
ryczny Muzeum Marynarki Wojennej" nr 25, Gdynia 2010; idem, 2. Brygada Okrętów Desantowych 
w dekadzie lat 70. (wybrane problemy), „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej" nr 26, 
Gdynia 2011.
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Skład i struktura 3. pułku piechoty morskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1959-1963

W grudniu 1959 r. na podstawie zarządzenia SG WP nr 138/Org.15 sformowany 
został pułk piechoty morskiej, co było wynikiem połączenia 29. „Kołobrzeskie
go" batalionu saperów morskich z 3. batalionem piechoty morskiej. Fuzja obu 
jednostek była jak najbardziej uzasadniona głównie z uwagi na realizowany 
przez nie proces szkolenia. Obie jednostki od 1957 r. przechodziły podobne cykle 
ćwiczeń i treningów z Flotyllą Okrętów Desantowych.

Etat ustalał liczbę stanowisk w pułku dla 832 wojskowych co odpowiadało 
liczbie etatów w obu jednostkach przed ich połączeniem. Pułk składał się z plu
tonu rozpoznawczego, kompanii szkolnej, batalionu piechoty morskiej, batalionu 
saperów morskich, kompanii czołgów, baterii artylerii przeciwlotniczej, artylerii 
pułkowej z plutonami dowodzenia, moździerzy 120 mm, armat przeciwpancer
nych 85 mm, dział bezodrzutowych 82 mm. Pułk tworzyły również sekcje poli
tyczna i finansowa oraz Izba Chorych i Garnizonowa Straż Pożarna. Zabezpie
czenie logistyczne jednostki i jego obsługę organizowało kwatermistrzostwo z plu
tonem transportowo-gospodarczym oraz sekcje techniczna i uzbrojenia z podpo
rządkowanymi im warsztatami. W latach 1960-62 stan pułku nieznacznie wzrósł 
do 841 żołnierzy.

Przyjętą w 1959 r. strukturę należy uznać za uzasadnioną na czas „P", kiedy 
głównym zadaniem wojsk było i jest szkolenie stanu osobowego oraz przygo
towanie mobilizacyjne i techniczne jednostki do wojny. Struktura ta odbiegała 
jednak od realiów pola walki, a pułk przedstawiał niewielką wartość bojową, 
zbliżoną do zwykłego batalionu piechoty. Niedoboru żołnierzy nie było i nie jest 
w stanie zrównoważyć nawet ich najlepsze wyszkolenie. Polski pułk w struktu
rze pokojowej nie przedstawiał większej siły bojowej. Z jego składu osobowego 
pododdziały walczące stanowiły jedynie 36% stanu, których zabezpieczenie bo
jowe organizowało blisko 50% stanu jednostki a logistyczne jedynie 14% żołnie
rzy. Jednostkę o takiej organizacji trudno nazwać oddziałem bojowym w pełnym 
znaczeniu tego słowa. Stąd planowana wojenna organizacja pułku miała znacz
nie odbiegać od przyjętej etatem 35/363.

W planowanej na czas wojny („W") strukturze piechota morska miała liczyć 
192 oficerów, 434 podoficerów i 1755 marynarzy, łącznie 2381 żołnierzy. W wy
padku ogłoszenia mobilizacji i powołaniu rezerwistów planowano rozbudowę 
pułku z przejściem na organizację wojenną. Pułk w oparciu o batalion piechoty 
morskiej i kompanię szkolną oraz inne pododdziały, miał po mobilizacyjnym 
rozwinięciu składać się z dowództwa, sztabu, trzech batalionów piechoty mor
skiej, kompanii czołgów, kompanii saperów, kompanii rozpoznawczej, kompanii 
łączności, plutonu obrony przeciwchemicznej, plutonu miotaczy ognia, dywizjo-

15 A. Polak, Wojska..., s. 28.
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Desantowanie piechoty morskiej z pokładu polskiej barki desantowej typu Landing 
Craft Mechanised Mark III LCM Mk. III. Polska Flotylla Środków Desantowych sfor
mowana w 1951 r. dysponowała trzema takimi jednostkami przeklasyfikowanymi 
w 1956 r. na „małe okręty desantowe", [zbiory autora]

nu przeciwlotniczego, baterii artylerii dział kal. 85 mm, baterii moździerzy, ba
terii 82 mm dział bezodrzutowych oraz kwatermistrzostwa z kompanią trans- 
portowo-gospodarczą. Przy sztabie pułku od podstaw sformowany miał być plu
ton porządkowo-ochronny.

W tak skonstruowanym etacie przy założeniu, że rezerwiści mający przy
działy mobilizacyjne do jednostki byli odpowiednio wyszkoleni, pułk przed
stawiał znaczną siłę, jednak niewielka ilość pododdziałów zabezpieczających 
działania w warunkach ówczesnego pola walki, na którym coraz bardziej liczyła 
się technika, sprawność dowodzenia, obieg informacji oraz współdziałanie pod
oddziałów rodzajów wojsk i służb, faktycznie ograniczała możliwości bojowe 
oddziału. W pododdziałach walczących skupionych było blisko 70% stanu oso
bowego pułku, których działania zabezpieczało jedynie nieco ponad 30% żołnie
rzy, o wiele za mało jak na realia boju zmechanizowanego, w którym ilość bag
netów nie ma większego znaczenia a liczy się manewr, siła ognia artylerii oraz 
jakość dowodzenia i logistyki. Tak więc i pokojowa i wojenna organizacja jed
nostki były wadliwe. Nie zdołano wypracować rozwiązania struktury organiza
cyjnej oddziału uwzględniającej zmieniające się warunki pola walki.
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W strukturze ustalonej etatem 35/363 pułk dotrwał do likwidacji przepro
wadzonej w lutym 1963 roku.

Batalion jak i pułk piechoty morskiej w strukturze „P", co należy podkreślić, 
znacznie odbiegały od struktur organizacyjnych ówczesnych polskich jednostek 
ogólnowojskowych szczebla taktycznego16. Zgodnie z założeniami przez cały 
okres istnienia pułk był traktowany bardziej w kategoriach jednostki szkole- 
niowo-mobilizacyjnej niż bojowej. Rozwinięcie jednostki do norm wojennych 
oraz jej wyszkolenie i zgranie bojowe wymagało czasu, co stało w sprzeczności 
z wymogami jakie stawiano piechocie morskiej czy innym wojskom o charak
terze ekspedycyjnym na całym świecie, a które cechowała natychmiastowa 
gotowości do podjęcia działań. Gotowości takiej w opisanej strukturze polski 
pułk nie posiadał. Skład pułku obrazuje tabela nr 1.

Tabela 1.

jwedług etatu nr 35/363 czasu „P” oraz
Skład etatowy 3. ppm w rozbiciu na pododdziały rodzajów wojsk i służb

Wyszczególnienie Stan 
osobowy 

wg etatów

% w stosunku do 
całości pułku 

wg etatów

Rodzaj pododdziałów ze względu na wykonywane 
zadania oraz ich stan ilościowy 

i procentowy według etatów
Czas „P” 

35/363
Czas ”W” Czas „P” 

35/363
Czas ”W” Czas „P” 

35/363
Czas "W” Czas„P” 

35/363
Czas 
”W”

| pododdziały piechoty morskiej* 173 1158 21 49 Pododdziały walczące 
od 36 % do 68 %| kompania czołgów 42 57 5 2

artyleria pułkowa ** 87 396 10 17 302 1611 36 || 68
dowództwo i sztab *** 27 48 3 2

Pododdziały i komórki dowodzenia 
oraz zabezpieczenia bojowego działań 

od 49 % do 26 %

pododdział rozpoznania 18 67 2 3
pododdział saperów 196 95 23 4
pododdziały chemiczne - 62 3
pododdział łączności 27 70 3 3
pododdziały przeciwlotnicze **** 277 8 12

335 619 40 | 26
Kwatermistrzostwo***** 63 86 7,5 3,5

Komórki i pododdziały zabezpieczenia tyłowego 
i technicznego 

od 14 % do 6 %

Izba chorych /komp. med. - san. 24 1 1
sekcja techniczna 31 29 3,5 1
sekcja uzbrojenia 13 12 1,5 0,5

113 151 14 6
|| kompania szkolna 82 - 10 - 82 - 10 -
|| Razem w pułku 832 2381 ___ 100 100 832 2381 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie : r, sygn.
morskiej; A<Polak, Wojska obrony wybrzeża w Polsce w latach 1920 - 196 (praca magisterska ), Słupsk 1997, 
s. 28, załącznik - dokument 4.
* bataliony piechoty morskiej bez organicznych baterii ppanc. i baterii plot.;
* * artyleria pułkowa i plutony dział ppanc. bezodrzutowych w batalionach piechoty morskiej;
* ** w tym sekcje polityczne i finansowa oraz szefowie służb a w etacie wojennym pluton porządkowo- 
ochronny;
* *** w planowanej strukturze wojennej dywizjon art. plot, i trzy baterie PKM - 2 w batalionach piechoty 
morskiej;
* **** w kwatermistrzostwie pluton transportowo -gospodarczy oraz drużyna gospodarcza kompanii szkolnej, 
a w strukturze wojennej kopania transportowo - gospodarcza.

16 Pułki zmechanizowane liczyły po 1786 żołnierzy w 3 batalionach zmechanizowanych, batalionie 
czołgów, dywizjonie artylerii, baterii moździerzy, kompanii rozpoznawczej, kompanii zaopatrzenia 
technicznego. Uzbrojenie pułku składało się z 31 czołgów średnich T-34/85,12 armat 76 mm, 4 ar
mat 57 mm, 6 moździerzy 120 mm i 20 moździerzy 82 mm. Zob. J. Kajetanowicz , op. cit, s. 202.
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Organizacja i możliwości bojowe morskich pułków desantowych wojsk 
lądowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 1963 r.

Podstawą przekazania piechoty morskiej do wojsk lądowych było zarządzenie 
nr Oll/Org. szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 16.01.1963 r. 
W zredagowanym maszynowo dokumencie wprowadzono odręczne poprawki 
dotyczące nazewnictwa jednostek. Za zarządzeniem pojawiły się rozkazy wyko
nawcze dowódców POW i MW oraz dowódcy 23. DP. Przekazanie pułku odbyło 
się w terminie od dnia 6 do dnia 15.02.1963 r. Ze strony Marynarki Wojennej 
w pracach komisji uczestniczyło 37 oficerów pod przewodnictwem kmdr. Czesława 
Paciorka, ówczesnego dowódcy Jednostek Nadbrzeżnych Marynarki Wojennej. 
Ze strony Pomorskiego Okręgu Wojskowego w składzie komisji było 45 oficerów, 
których pracami kierował dowódca 23. Dywizji Desantowej gen. bryg. Otton Rocz- 
niok. Komisja pracowała w podzespołach: kadr i uzupełnień, politycznej, opera- 
cyjno-szkoleniowej, inżynieryjnym, finansów i gospodarki wojskowymi dokumen
tami przewozowymi, łączności, służby zabezpieczenia przeciwchemicznego, 
służby zdrowia, uzbrojenia i zaopatrzenia technicznego, organizacyjno-ewiden- 
cyjna i mobilizacyjna, służb kwatermistrzowskich, wozów bojowych i pojazdów 
mechanicznych. Przekazaniu podlegało całe mienie ruchome i nieruchome pułku 
po wydzieleniu ilości sprzętu niezbędnego dla formowanego na podstawie tego sa
mego zarządzenia 29. „Kołobrzeskiego" batalionu saperów Marynarki Wojennej.

Tabela 2.
Podział stanu osobowego 3. pułku piechoty morskiej

Korpus osobowy/ jednostka 93. pułk 
desantowy

29. Kołobrzeski 
batalion saperów

Stan 3. ppm przed 
rozdziałem

Oficerów 46 14 60
Podoficerów zawodowych 12 9 21
Podoficerów nadterminowych 8 2 10
Razem kadry zawodowej 66 25 101
Podoficerów ZSW 33 5 38
Marynarzy ZSW 461 153 614
Razem żołnierzy ZSW 494 158 652
Łącznie 560 183 743
Źródło: opracowanie własne na podstawie : AMW, akta DMW sygn. 3054/65/24, Protokół przekazania 3 pułku 
piechoty morskiej Marynarki Wojennej do 23 Dywizji Desantowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w dniach 
6-16.02.1963 r. k. 7, 11.

W nowopowstałej dywizji desantowej najliczniejszą jednostką był 93. pd. 
W jego składzie występowały dwie kompanie desantowe, kompania czołgów 
specjalnych, bateria ppanc, bateria moździerzy i kompania łączności. Jednostkę 
uzupełniały plutony saperów, przeciwlotniczy, rozpoznawczy i rozpoznania ska
żeń. W składzie pułku występowała również szkolna kompania desantowa przy
gotowująca specjalistów na potrzeby własne pułku oraz szkolna kompania do
wódców drużyn wartowniczych przygotowująca kaprali na potrzeby POW17.

17 A. Polak, Wybrane...., s. 146.
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Drugi z pułków o stanie 353 żołnierzy (34. pd ze Słupska) funkcjonował jako 
jednostka częściowo rozwinięta z trzema skadrowanymi i jedną pełną kompanią 
desantową18. Kolejne dwa pułki dywizji (79. i 76. pd) liczyły na czas „P" jedynie 
po 186 żołnierzy19 20.

Na przełomie maja/czerwca 1963 r. pułki 79.2(1, 34. i 321., jak zresztą i cała dy
wizja desantowa przeszły na nowe etaty nr 2/258 o identycznych strukturach, 
stanach osobowych i uzbrojeniu. W okresie 1963-65 podstawowym środkiem 
transportu pododdziałów desantowych były samochody ZIS-151. Pułki składały 
się z trzech kompanii desantowych (po cztery plutony desantowe i pluton moź
dzierzy 82 mm, drużyna łączności, drużyna naprawy pojazdów samochodowych 
i drużyna gospodarcza), kompanii czołgów pływających (miała w składzie dwa 
plutony po trzy czołgi oraz czołg dowódcy kompanii - razem początkowo sie
dem czołgów PT-76), baterii przeciwpancernej uzbrojonej początkowo w cztery 
działa ppanc. 57 mm Zis-2, baterii moździerzy uzbrojonej w sześć moździerzy 
kał. 120 mm, kompanii technicznej oraz plutonów: gospodarczego, medycznego, 
saperów, przeciwlotniczych karabinów maszynowych, uzbrojonego w cztery wkm 
typu PKMZ-2, a także plutonu łączności, plutonu rozpoznawczego z czterema 
lekkimi transporterami BRDM oraz podporządkowanego bezpośrednio szefowi 
sztabu plutonu ochrony i regulacji ruchu.

W odróżnieniu od 3. pułku piechoty morskiej oraz 93. pułku desantowego 
w nowej strukturze oddziały, choć słabe liczebnie posiadały wysokie parametry 
gotowości podjęcia działań. Uzyskano to dzięki utrzymywaniu stanu etatowego 
czasu „P" na poziomie wojennym. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń 
3. ppm w nowej strukturze kompanii desantowych uwzględniono konieczność 
przystosowania ich do samodzielnego działania na oddzielnych kierunkach w izo
lacji od wojsk własnych. Stąd w ich strukturze pojawiły się elementy logistyczne 
i drużyna łączności. Kompanie miały mieć możliwość krótkotrwałego (do dwóch 
dób) działania w oderwaniu od sił głównych pułku. Pułki desantowe o takiej 
organizacji liczyły od 646 do 649 żołnierzy22. Dodatkowo w strukturach jednos
tek sformowano piony kwatermistrzowskie, szefów służb technicznych oraz 
sekcje polityczne i komórki szefów rodzajów wojsk i służb.

18 Tamże, s. 147.
18 Tamże.
20 79. pd przemianowano na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 07/MON z 04. 05.
1967 r. na 4. „Pomorski" Pułk Desantowy.
21 W ramach reorganizacji jednostek dywizji, w maju połączono 93. pd i 76. pd, formując 3. pd z za
chowanym po 93. pd numerem Jednostki Wojskowej 1995 (JW. 1995). W październiku 1963 r. na 
mocy zarządzenia ministra Obrony Narodowej nr 054/MON oddział przemianowano na 35. pd, 
nawiązując w ten sposób do wojennej historii jednostki piechoty o tym numerze, walczącej na fron
cie wschodnim w składzie 7. DP.
22 CAW, akta ZOSG, sygn. 1678/84/1200, Etat 2/258 pułku desantowego.
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W takiej strukturze latem 1963 r. 3. pd wystąpił w ćwiczeniach Układu War
szawskiego „Proliw", którymi kierował głównodowodzący radzieckiej floty 
adm. Siergiej G. Gorszkow. Nota bene, Gorszkow podczas omówienia tych ćwi
czeń, wyróżnił dwie polskie jednostki, którymi były 3. pd (dawny 93. pd) oraz 
okręt podwodny ORP „Orzeł". Pułk w tych manewrach lądował w centrum so
juszniczego ugrupowania na poligonie na zachód od Ustki przy sztormowej po
godzie. Panujące warunki atmosferyczne były na tyle niebezpieczne dla ćwiczą
cych, że przerwano desantowanie radzieckiego 336. ppm. Manewry te były okaz
ją do sprawdzenia przyjętych w etatach rozwiązań organizacyjnych, które w opi
nii ówczesnego szefa sztabu tego pułku mjr. dypl. Edwarda Wejnera były złe 
i wymagały gruntownej przebudowy na wszystkich płaszczyznach. Częściowo 
postulaty Wejnera zostały uwzględnione, a pułki desantowe - choć nadal mniej
sze od jednostek zmechanizowanych - z biegiem czasu stały się blisko dwukrot
nie liczniejsze niż w pierwszych etatach nr 2/258. Strukturalnie pododdziały 
walczące pułków skupiały aż 417 żołnierzy co stanowiło ponad 60% stanu jed
nostek. Pozostałe pododdziały i komórki organizacyjne odpowiedzialne za za
bezpieczenie walki liczyły około 40% stanu w tym służby kwatermistrzowskie 
i techniczne około 15%. Ze struktury jednostek wyeliminowano etatowe podod
działy szkolne, choć jedną z kompanii gdańskiego pułku przekształcono w pod
oddział przygotowujący dowódców drużyn na własne potrzeby całej dywizji.

Załadunek polskiego czołgu T-34/85M1 z 3. ppm na pokład wschodnioniemieckie- 
go małego okrętu desantowego proj. 46 LABO, [zbiory autora]
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Tabela 3.

Porównanie składu pułku desantowego według etatów 5/345 i 2/258 
z rozbiciem na pododdziały rodzajów wojsk i służb w 1963 r.

Wyszczególnienie Stan 
osobowy

% w stosunku do 
całości pułku

Rodzaj pododdziałów ze względu na 
wykonywane zadania 

oraz ich stan ilościowy i procentowy
Etat 

5/345
Etat 

2/258
Etat 

5/345
Etat

2/258
Etat

5/345
Etat 

2/258
Etat 
5/345

Etat 
2/258

kompanie desantowe* 150 255 22 39 Pododdziały 
walczące od 36% do 64%kompania czołgów 34 25 4,8 3,8

artyleria pułkowa ** 65 137 9,2 21 249 j 417 1 36 || 64
dowództwo i sztab *** 25 39 3,6 6

Pododdziały i komórki dowodzenia 
oraz zabezpieczenia bojowego działań 

od 21,5% do 22%

pluton rozpoznania 30 25 4,3 3,6
pluton rozpoznania skażeń 17 2,4
kompania łączności**** 57 33 8,1 5
pluton saperów 26 25 3,6 3,8
pluton PKM***** 1 16 - 2,5 156 138 22 21,5
sekcja techniczna 28 30 4 4,6

Komórki i jednostki zabezpieczenia tyłowego 
i technicznego 
13% - 14,5%

sekcja uzbrojenia 11 10 1,6 1,5
kwatermistrzostwo****** 49 43 7 6,6
Izba chorych 5 - 0,7 -
pluton medyczny - 11 - 1,7 93 94 13 14,5
Pododdziały szkolne 202 - 29 - 202 29
Razem w pułku 700 649 100 100 700 649 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie : CAW, CAW akta ZOSG, sygn. 1678/84/614, Etat 5/345 pułku 
desantowego; CAW, akta ZOSG, sygn. 1678/84/1200, Etat 2/258 pułku desantowego.
* w etacie 5/345- dwie kompanie desantowe bez plutonów wsparcia i drużyn łączności. W etacie 2/258 - trzy 
kompanie desantowe bez plutonów moździerzy, drużyn łączności i drużyn naprawy samochodów;
* * w etacie 5/345- artyleria pułkowa i plutony wsparcia dwóch kompanii desantowych. W etacie 2/258 artyleria 
pułkowa i plutony moździerzy trzech kompanii desantowych;
* ** w etacie 5/345- dowództwo i sztab pułku, szefowie rodzajów wojsk i służb, sekcja polityczną, sekcja 
finansowa. W etacie 2/258 dowództwo, sztab z plutonem regulacji i ochrony ruchu, kancelaria, sekcja 
polityczna, szefowie służb;
* *** w etacie 5/345 - kompania łączności z drużynami łączności kompanii desantowych. W etacie 2/258 pluton 
łączności oraz drużyny łączności trzech kompanii desantowych ;
* **** w etacie 5/345 - pluton PKMZ-2 skadrowany - rozwijany na czas ..W”:

Wprowadzone zmiany organizacyjne nowopowstałych jednostek nadawały 
im bardziej bojowego charakteru, co uzyskiwano poprzez identyczną strukturę 
pokojowo-wojenną oddziałów. Praktycznie wszystkie pododdziały oraz komór
ki miały pokojowe stany osobowe identyczne z wojennymi, co wykluczało przyj
mowanie uzupełnień mobilizacyjnych oraz konieczność przeprowadzenia ćwi
czeń zgrywania bojowego. Niestety mniejsza ilość żołnierzy i uzbrojenia w po
równaniu z oddziałami ogólnowojskowymi odbijała się na możliwościach bojo
wych jednostek, które nie były w stanie sprostać zadaniom „pełnokrwistych" 
pułków zmechanizowanych. W związku z tym dla pułków desantowych o eta
tach nr 2/258 jeszcze przed wprowadzeniem do ich uzbrojenia transporterów 
opancerzonych opracowane zostały odrębne normy w działaniach taktycznych. 
1) W działaniach desantowych normy określały następujące zadania dla pułku 
i kompanii:
♦ zadaniem kompanii desantowych rzutu szturmowego działającego z kutrów 

desantowych było opanowanie punktu lądowania szerokości 1-1,5 km na taką 
samą głębokość we współdziałaniu z desantami śmigłowcowymi;

♦ kolejne kompanie desantowe pułku miały za zadanie ostateczne pokonanie 
przeciwnika w jego punktach oporu, odparcie kontrataków oraz opanowanie 
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przyczółka na głębokość 5-8 kilometrów. Kompanie miały utrzymywać 
kierunek dalszego natarcia na odległość 1-1,5 km;

♦ pułk desantowy w zadaniu bliższym miał za zadanie przełamać obronę prze
ciwnika na plaży, zabezpieczyć wyładowanie II rzutu i ciężkiego sprzętu oraz 
opanowanie odcinka lądowania na głębokość 2-3 km i w ramach dalszego 
zadania kontynuować natarcie i opanować przyczółek do głębokości 5-8 kilo
metrów;

Między punktami lądowania (PL) przyjęto odległości 1 km, między 
pułkowymi odcinkami lądowania 2-3 km. Rejony wyjściowe do załadunku 
desantu miały znajdować się 2-4 godzin marszu od Rejonu Załadowczego (RZ)23. 
2) W działaniach obronnych w zależności od właściwości taktycznych terenu 
kompania miała bronić punktu oporu o maksymalnej szerokości 2,5 kilometra, 
pułk -12 kilometrowy odcinek w pasie obrony dywizji.
3) Rejon ześrodkowania kompanii wynosił 1 km? , dla pułku desantowego 30-50 
km ?
4) Marsz:
♦ długość kolumny marszowej pułku wynosiła 10-12 km;
♦ długość kolumny marszowej kompanii desantowej wynosiła 600 m.
5) W działaniach zaczepnych z forsowaniem przeszkody wodnej zadania kom
pani i pułku przedstawia tabela 4.

Kompanie i pułki mogły w tych działaniach walczyć samodzielnie bez sty
czności z sąsiadami na oddzielnych kierunkach24.

Tabela 4.
Normy natarcia z forsowaniem przeszkody wodnej przyjęte w dywizji desantowej w 1964 r.

Jednostka 
Pododdział

Odcinki (pas)

Zadanianatarcia
forsowania 
przeszkody 

wodnej
kompania 1, 2 km 1,2 km Opanować przyczółek na głębokość 3, 5 km
pułk 4-9 km 4-9 km Bliższe: sforsować i pokonać lub przełamać obronę 

pierwszego rzutu brygady lub grupy bojowej i opanować 
przyczółek na głębokość 3-5 km
Następne: pogłębić rejon, rozbić kontrataki lub pokonać 
2 rzut obrony brygady na głębokość 7 - 10 km
Dalsze: odeprzeć kontrataki drugiego rzutu dywizji i 
opanować rejon na głębokość 20 - 30 km .____________

Źródło: opracowanie własne na podstawie CA W. F.l, akta 7. DD, sygn. k. 117-118, Pismo dowódcy 
7.DD do szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego (z 14 marca 1964 r. -przyp. W.M)

21 CAW Filia nr 1 (dalej-F.l), akta 7. Dywizji Desantowej (dalej-7.DD), sygn. k. 117-118, Pismo dowód
cy 7. DD do szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego (z 14 marca 1964 r. - przyp W.M.)
24CAW. F.l, akta 7. DD, sygn. k. 115, Pismo dowódcy 7.DD do szefa sztabu Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego (z 14 marca 1964 r. - przyp. W.M )
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Desantowanie transportera inży
nieryjnego PTG K-61 z pokładu 
poniemieckiej barki desantowej 
typu MFP (przeklasyfikowanej 
w 1956 r. na „duży okręt desan
towy"). Jednostki tego typu 
użytkowano do 1963 r. [zbiory 
autora]

Desantowanie piechoty i samo
chodów 3. ppm z pokładu ODD 
typu MFP [zbiory autora]

Pokonywanie zapór przeciwdesan
towych przez czołg T-34/85 [zbio
ry autora

W latach 1964/65 do uzbrojenia pułków desantowych wprowadzono cze
chosłowackie transportery opancerzone TOPAS. Dokonano wówczas rozbudowy 
każdego z trzech oddziałów o kolejne dwie kompanie desantowe. Przy zachowa
niu dotychczasowej organizacji, stan pułków wzrósł do 832 żołnierzy na czas „P"
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Desantowanie transportera 
inżynieryjnego PTG K-61 
z pokładu poniemieckiej 
barki desantowej typu MFP 
[zbiory autora] 

Desantowanie armaty Zis-3 
z pokładu średniej barki de
santowej typu Landing Craft 
Tank, Mark V. W strukturze 
FŚD (od 1956 r. FOD) użyt
kowanych było 10 tego typu 
jednostek [zbiory autora]

Obsługa 82 mm działa bez- 
odrzutowego B-10 zajmuje 
stanowisko ogniowe na 
punkcie lądowania desantu 
[zbiory autora]

oraz 960 na czas „W". Pułki desantowe ze Słupska i Lęborka otrzymały po 46 TO 
TOPAS dla pięciu kompanii, gdańskiemu pułkowi przydzielono 38 wozów dla 
czterech kompanii. Obniżenie stanu osobowego czasu pokojowego uzyskano po
przez częściowe skadrowanie kompanii desantowych, w których rozwinięte do 
etatu wojennego były dwa plutony oraz pluton moździerzy - trzeci pluton był 
mobilizowany z młodszych roczników żołnierzy rezerwy.

Sformowanie 7. ŁDD w strukturze POW oraz 2. BOD otwierało drugi etap 
rozwoju morskich sił desantowych w Polsce. Oba powstałe wówczas związki 
taktyczne współdziałały, szkoliły się oraz uczestniczyły w wielu wspólnych ma
newrach międzynarodowych. Okres funkcjonowania piechoty morskiej w struk
turze Marynarki Wojennej został wykorzystany do wypracowania własnych me
tod szkolenia i przygotowania bojowego morskich jednostek desantowych. Do
świadczenia kadry pułku piechoty morskiej, zdobyte podczas szkoleń i ćwiczeń 
desantowych, miały znaczny wpływ na formowanie i szkolenie nowej jednostki 
wojsk lądowych jaką była dywizja desantowa. Załącznikiem do niniejszego arty
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kułu są dokumenty archiwalne dotyczące zmiany podporządkowania piechoty 
morskiej w Polsce.

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który przeprowadzono zmiany 
organizacyjno-kadrowe oraz określono jej nową podległość było zarządzenie 
szefa SG nr 011/Org. z dnia 16.01.1963 r. Odreagowany w całości dokument po
chodzi z akt Zarządu Organizacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. 
W dokumencie tym naniesiono odręcznie szereg poprawek, dotyczących charak
teru jednostki, które zlecił szef SGWP gen. broni Jerzy Bordziłowski. Zarządze
nie uzupełniały liczne załączniki na które składały się tabele należności, wykaz 
etatów, plan przeformowania jak i inne dokumenty precyzujące zakres zmian 
organizacyjnych związanych z formowaniem dywizji desantowej. W oparciu 
o zarządzenie opracowane zostały rozkazy wykonawcze w dowództwach Po
morskiego Okręgu Wojskowego i Marynarki Wojennej. Hierarchicznie, stosowne 
rozkazy i zarządzenia wydali również odpowiedni szefowie komórek dowództw 
POW i MW oraz dowódcy jednostek wojskowych, których rozkazy dotyczyły 
bezpośrednio. Drugim z zamieszczonych dokumentów jest rozkaz dowódcy 
POW nr 05/Org. z dnia 21.01.1963 r. wydany na okoliczność przejęcia pułku 
piechoty morskiej od dowództwa MW oraz sformowania dywizji desantowej. 
Odpis tego rozkazu jak i rozkaz dowódcy MW nr 09/Org. z dnia 01.02.1963 r., 
stanowiący trzeci zamieszczony dokument, pochodzą z akt Oddziału Organiza
cyjnego Dowództwa Marynarki Wojennej przechowywanych w Archiwum Ma
rynarki Wojennej. W przygotowywaniu do druku tego ostatniego z wymienio
nych dokumentów, pominięto jego opis wykonawczy oraz rozdzielnik poszcze
gólnych egzemplarzy rozkazu, które nie mają dla publikacji znaczenia poznaw
czego.
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MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 16.01.1963 r.25 
SZTAB GENERALNY26
TATNE !27 28

Egz. nr 12S

ZARZĄDZENIE SZEFA SZTABU GENERALNEGO 
NR 011 / ORG z dn. 16.01.1963.29 30

1. Dowódca Marynarki Wojennej:
a. w terminie do dnia 15 lutego  1963 r. na bazie Batalionu Saperów oraz innych 

odpowiednich komórek organizacyjnych 3 Pułku Piechoty Morskiej
10

sformuje:
29 Kołobrzeski Batalion Saperów Marynarki Wojennej według etatu Nr 35/41631 

o etatowym stanie osobowym 23932 33 * 35 wojskowych i 431 pracowników cywilnych 
jako jednostkę wojskową Nr 501814 z miejscem postoju m. DZIWNÓW i włączy 
go w skład Marynarki Wojennej.

b. w terminie do dnia „15" lutego 1963 r.11
przekaże:

Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego 3 Pułk Piechoty Morskiej 
/po sformowaniu 29 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej/ 
wraz z obiektem koszarowym, niezbędnym wyposażeniem i bazą szkoleniową, 
Wojskową Administracją Koszar istniejącą według etatu Nr 39/115 i obecną 
jej obsadą personalną oraz kredytami przewidzianymi w planach na 1963 r. dla 
wyżej wymienionego obiektu koszarowego.

c. z dniem "1" lutego  1963 przyjmie na zaopatrzenie 29 Kołobrzeski Batalion 
Saperów Marynarki Wojennej zgodnie z etatem Nr 35/416  .

36
3738

2. Dowódca Pomorskiego Wojskowego : 
a. w terminie do dnia „15" marca  1963 r.18

przeformuje:

25 Data - „16.01.63" - wpisana odręcznie.
26 Pieczęć nagłówkowa z orłem.
27 Pieczęć podkreślona.
28 Cyfra ”l"-wpisana odręcznie.
29 Nr zarządzenia częściowo wpisany odręcznie - „011", „16.01", „63".
30 Data wpisana odręcznie.
11 Nr etatu wpisany odręcznie, wpis podkreślony.
32 Ilość żołnierzy wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
33 Ilość pracowników cywilnych wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
14 Numer jednostki wojskowej „5018" wpisany odręcznie, wpis podkreślony.
35 Data „15" lutego - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
36 Data „1" lutego - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
37 Nr etatu 35/416 - wpisany odręcznie, wpis podkreślony.
38 Data „15" marca - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
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23 Dywizję Piechoty na 23 Dywizję Desantową39 według załączonego planu 
reorganizacji, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz 

przeformuje:
Przyjęty od Dowódcy Marynarki Wojennej 3 Pułk Piechoty Morskiej na
93 Pułk Desantowy4" według etatu Nr 5/34541 o etatowym stanie osobowym
70042 wojskowych i 843 pracowników cywilnych jako jednostkę wojskową
Nr 1995 z miejscem postoju w m. DZIWNÓW i włączy go w skład 23 Dywizji Desantowej, 
b. z dniem „1" lutego44 1963 r. przyjmie na zaopatrzenie przeformowane jednostki 23 
Dywizji Desantowej45 zgodnie z etatami wykazanymi w planie reorganizacji.

3. Główny Kwatermistrz Wojska Polskiego w terminie do dnia „1" lutego ” 1963 r. ureg
uluje, według kompetencji zaopatrzenie 29 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów 
Marynarki Wojennej w zakresie służb kwatermistrzowskich zgodnie z etatem Nr 35/416   
oraz sprawy zaopatrzenia kwatermistrzowskiego związane z przekazaniem Dowódcy 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego 3 Pułku Piechoty Morskiej i sformowanego 93 Pułku 
Desantowego .

4

47*

43

4. a. Akta rozformowanych jednostek przekazać do archiwum zgodnie z instrukcją 
archiwalną.

b. Nieaktualne pieczęcie i stemple zdać do Zarządu Organizacyjnego Sztabu 
Generalnego.

5. Z dniem „1" lutego  1963 r. - wprowadzam wykazy dodatkowe do etatów Nr Nr : 
- 5/333 - Kompanii Transportowej,

49

- 5/34550 - Pułku Desantowego51.

6. Z dniem „15" marca  1963 r. - wprowadzam zmiany do etatów Nr Nr :52
- 51/2 - Stanowisk Dodatkowych Profosów Aresztu dla Jednostek Pomorskiego 

Okręgu Wojskowego,
- 51/5 - Stanowisk Dodatkowych Profosów Aresztu dla Jednostek Marynarki 

Wojennej,

39 W dokumencie skreślono odręcznie „Zmechanizowaną" i wpisano odręcznie „Desantową".
411 W dokumencie skreślono odręcznie „Zmechanizowany" i wpisano odręcznie „Desantowy".
41 Nr etatu 5/345 - wpisany odręcznie, wpis podkreślony.
42 Ilość żołnierzy wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
43 Ilość pracowników cywilnych wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
44 Data „1" lutego - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
45 W dokumencie skreślono odręcznie „Zmechanizowaną" i wpisano odręcznie „Desantową".
46 Data „1" lutego - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
47 Nr etatu 35/416 - wpisany odręcznie, wpis podkreślony.
43 W dokumencie skreślono odręcznie „Zmechanizowany" i wpisano odręcznie „Desantowy".
49 Data „1" lutego - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
511 Nr etatu 5/345 - wpisany odręcznie, wpis podkreślony.
31 W dokumencie skreślono odręcznie „Zmechanizowanego" i wpisano odręcznie „Desantowego".
32 Data „15" marca - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
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zgodnie z załączonym wykazem zmian stanowiącym załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.

7. Z dniem „1" kwietnia  1963 r. unieważniam etaty Nr Nr :53
- 2/235 - Dowództwa Dywizji Piechoty,
- 2/239 - Pułku Piechoty,
- 2/240 - Pułku Piechoty,
- 2/241 - Batalionu Czołgów Średnich,
- 2/242 - Pułku Artylerii,
- 2/243 - Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej,
- 2/250 - Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej,
- 2./237 - Batalionu Łączności,
- 2/238 - Batalionu Saperów,
- 2/236 - Kompanii Rozpoznawczej,
- 2/246 - Kompanii Obrony Przeciwchemicznej,
- 2/245 - Kompanii Transportowej,
- 2/248 - Dywizyjnego Warsztatu Uzbrojenia,
- 2/247 - Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów,
- 2/249 - Dywizyjnego Punktu Zaopatrzenia,
- 35/363 - Pułku Piechoty Morskiej.

8. Dowódca Marynarki Wojennej zamelduje mi przez Zarząd Organizacyjny 
Sztabu Generalnego wykonanie pkt 1, Główny Kwatermistrz Wojska 
Polskiego pkt 3, a Dowódca Okręgu Wojskowego pkt pkt 2 i 4 niniejszego 
zarządzenia w terminie do dnia „1" kwietnia  1963 r.54

SZEF ZARZĄDU ORGANIZACYJNEGO SZEF SZTABU GENERALNEGO 
SZTABU GENERALNEGO

/-/55 56 /-/“
Gen. Bryg. Wacław JAGAS Gen. Broni Jerzy BORDZIŁOWSKI

Wiceminister Obrony Narodowej

Poprawek dokonano zgodnie z decyzją
Ministra Obrony Narodowej

A/57

53 Data „1" kwietnia - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
54 Data „1" kwietnia - wpisana odręcznie, wpis podkreślony.
55 Podpis nieczytelny.
56 Podpis nieczytelny.
57 Wpis odręczny z parafą gen. bryg. Wacława Jagasa.
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DOWÓDZTWO POM. OKRĘGU WOJSKOWEGO TAJNE
SZTAB - ODDZIAŁ VI Egz. Nr 24”

ROZKAZ DOWÓDCY POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 
Nr 05/Org. z dnia 21.01.1963 r.

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego MON Nr 011/Org. 
z dnia 16.01.1963 r. Dowódca Marynarki Wojennej w terminie do dnia 15.02.1963 r. na 
bazie batalionu saperów 3 Pułku Piechoty Morskiej sformuje 29 Kołobrzeski Batalion 
Saperów Marynarki Wojennej wg etatu Nr 35/416 o etatowym stanie osobowym 239 
wojskowych i 4 pracowników cywilnych jako jednostkę Nr 5018 z miejscem postoju 
Dziwnów i włączy go w skład Marynarki Wojennej. Następnie 3 Pułk Piechoty Morskiej 
zostaje przekazany Pomorskiemu Okręgowi Wojskowemu.

W związku z powyższym

rozkazuję:

1. Dowódcy 23 Dywizji Piechoty:
a/ w terminie do dnia 15 lutego 1963 r. przyjąć komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli z Dowództwa POW, 3 Pułk Piechoty Morskiej podległy Dowódcy 
Marynarki Wojennej /po uprzednim wydzieleniu z niego przez Dowództwo 
Marynarki Wojennej Batalionu Saperów celem sformowania 29 Kołobrzeskiego 
Batalionu Saperów Marynarki Wojennej./ 3 Pułk Piechoty Morskiej przyjąć wraz 
z obiektem koszarowym, niezbędnym wyposażeniem i bazą szkoleniową, 
Wojskową Administracją Koszar, istniejąca wg etatu Nr 39/115 i obecną jej obsadą 
personalną oraz kredytami, przewidzianymi w planach na rok 1963 dla w/wym. 
obiektu koszarowego.

Przejęcie 3 Pułku Piechoty Morskiej od Dowództwa Marynarki Wojennej 
rozpocząć z dniem 6.02.1963 r.

b/ przeformować:

- 23 Dywizję Piechoty na 23 Dywizje Desantową w/g załączonego planu 
reorganizacji,
- przyjęty od Dowództwa marynarki Wojennej 3 Pułk Piechoty Morskiej - na 93 

pułk desantowy w/g etatu Nr 5/345 o etatowym stanie 700 wojskowych i 8 
pracowników cywilnych jako jednostkę wojskową Nr 1995 z miejscem postoju

w m. Dziwnów i włączyć go w skład 23 Dywizji Desantowej;

c/ sformować:

- 29 Baterię Dowodzenia Dowódcy Artylerii Dywizji w/g etatu Nr 5/349

58 „24" wpisane odręcznie.
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o stanie Etatowym 29 wojskowych z miejscem postoju w m. Gdańsk Wrzeszcz;
- 163 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów w/g etatu Nr 5/336 o stanie 

etatowym 46 wojskowych i 2 pracowników cywilnych jako jednostkę wojskową 
Nr 2201 z miejscem postoju w m. Słupsk.

d/ wykonanie niniejszego rozkazu zameldować mi przez Odział VI Sztabu
PO W w terminach:
- przyjęcie 3 Pułku Piechoty Morskiej do dnia 20.02.1963 r. z przedstawieniem 

szczegółowego meldunku o stanie osobowym jednostki, wyposażeniu 
i o stanie obiektów koszarowych,

- o zakończeniu reorganizacji 23 Dywizji Piechoty do dnia 20 marca 1963 r.
z przedstawieniem mełdunku o brakach w stanie osobowym i zasadniczym 
sprzęcie,
- do dnia 25 lutego 1963 r. przedstawić meldunek okresowy o stanie 

reorganizacji z uwzględnieniem trudności, jakie mogą wyniknąć w toku 
reorganizacji.

e/ w związku z likwidacją Batalionu Szkolnego w 34 pp i istniejąca Kompanią 
Szkolną 3 Pułku Piechoty Morskiej - uzupełnić stan elewów w tejże kompanii do 
stanu etatowego 94 elewów kosztem elewów z 34 pp.

Szkolenie elewów dla jednostek wartowniczych POW doprowadzić do końca 
turnusu w 34 pp, po czym następny turnus rozpocząć już w 93 Pułku Desantowym.

Odnośnie dalszego szkolenia podoficerów zawodowych i nadterminowych, 
którzy
dotychczas byli szkoleni na nieetatowych kursach zorganizowanych przy 34 pp 
przedstawić mi swoje wnioski do dnia 15 lutego 1963 r.

f/ nieaktualne pieczęcie i stemple zdać do Oddziału VI Sztabu POW po otrzy
maniu
nowych.

Stan osobowy 23 Dywizji Desantowej w stosunku do obecnych etatów 
23 DP ulegnie następującym zmianom:

- nie uwzględniając 93 pułku Desantowego: oficerów -151, pdf. zaw. -18, pdf. 
sł. zasadn. - 48, szeregowców - 22, ogółem wojskowych -143, pracowników 
cywilnych - 9;
- z uwzględnieniem 93 Pułku Desantowego: oficerów - 79, pdf. zaw. + 33, pdf. 
sł. zasadn. + 126, szeregowców + 475, ogółem wojskowych + 557, pracowników 
cywilnych + 17.

2. Kwatermistrzowi POW, Szefowi Oddziału Kadr POW, Szefowi Oddziału VIII i IX 
Sztabu
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POW wydelegować oficerów do komisji przejmującej 3 Pułk Piechoty Morskiej. 
Wydelegowani oficerowie winni zameldować się w 3 Pułku Piechoty Morskiej 
w m. Dziwnów w dniu 5.02.1963 r.
Szef Służby Samochodowej POW zabezpieczy delegowanych oficerów w mikrobus.

3. Szefom Rodzajów Wojsk i Służb, Szefom Oddziałów i Samodzielnych Wydziałów 
Sztabu
POW, każdemu w swoim zakresie, przeformowane jednostki 23 Dywizji Desantowej:

- uzupełnić uzbrojeniem, sprzętem i wyposażeniem zgodnie z tabelami 
należności;

- z dniem 20 lutego przyjąć na wszelkiego rodzaju zaopatrzenie zgodnie z 
nowymi etatami.
4. Kwatermistrzowi POW, po uzyskaniu wytycznych od Głównego Kwatermistrza WP 
w zakresie:

- kompetencji zaopatrzenia 29 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki 
Wojennej w zakresie służb kwatermistrzowskich zgodnie z etatem nr 35/416 ’,5

- spraw zaopatrzenia kwatermistrzowskiego związanego z przejściem 3 Pułku 
Piechoty Morskiej;

Przyjąć z dniem 1 lutego 1963 r. 29 Kołobrzeski Batalion 
Saperów Marynarki Wojennej na zaopatrzenie w zakresie służb kwatermistrzowskich1’". 
Wydać wytyczne komisji przejmującej 3 Pułk Piechoty Morskiej w zakresie spraw kwa
termistrzowskich .

5. Z dniem 1 lutego 1963 r. wprowadzić wykazy dodatkowe do etatu Nr Nr: 
- 5/333 - Kompanii Transportowej,
- 5/345 - Pułku Desantowego.

6. Z dniem 15 marca 1963 r. wprowadzić zmiany do etatu Nr:
- 51 /2 stanowisk dodatkowych profosów aresztów dla jednostek Pomorskiego

Okręgu Wojskowego, 
zgodnie z załączonym wykazem zmian.
7. Z dniem 1 kwietnia 1963 r. unieważniam etaty Nr Nr:

- 2/235 - Dowództwa Dywizji Piechoty,
- 2/239 - Pułku Piechoty,
- 2/240 - Pułku Piechoty,
- 2/241 - Batalionu Czołgów Średnich,
- 2/242 - Pułku Artylerii,
- 2/243 - Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej,
- 2/250 - Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej,

■” Cały akapit skreślony odręcznie.
60 Cały akapit skreślony odręcznie. Na marginesie adnotacja o sprostowaniu rozkazu zarządzeniem 
Szefa Sztabu POW nr 08/Org. z dnia 4.02.1963 r.
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- 2/237 - Batalionu Łączności,
- 2/238 - Batalionu Saperów,
- 2/236 - Kompanii Rozpoznawczej,
- 2/246 - Kompanii Obrony Przeciwchemicznej,
- 2/245 - Kompanii Transportowej,
- 2/248 - Dywizyjnego Warsztatu Uzbrojenia,
- 2/247 - Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów,
- 2/249 - Dywizyjnego Punktu Zaopatrzenia,
- 35/363 - Pułku Piechoty Morskiej.

Unieważnione etaty zdać do Oddziału VI Sztabu POW w ter
minie do dnia 10 kwietnia 1963 r.
Zał........na..... ark.

SZEF SZTABU POM. OKRĘGU WOJSKOWEGO DOWÓDCA POMORSKIEGO 
OKRĘGU WOJSKOWEGO
/-/ gen. bryg. Tadeusz PIÓRO I-I gen. dyw. Zygmunt HUSZCZA

Za zgodność
ST. POM. SZEFA WYDZ. ORG. ODDZIAŁU VI SZTABU POW 

/-/“ 
mjr Stanisław KUŁAKOWSKI 

""62

ROZKAZ
DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ 

Nr 09/Org. z dnia „1" 02 1963 r.64

TAJNE
Egz. Nr 1“

W sprawie: powołania Komisji w związku z przekazaniem 3 Pułku Piechoty Morskiej.

W związku z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 011/Org. z dnia 
16.01.1963 r. w sprawie przekazania 3 Pułku Piechoty Morskiej Dowództwu 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
powołuję komisje w składzie:
Przewodniczący: komandor Henryk PACIOREK
Z-ca przewodniczącego: kmdr por. Czesław OBZEJDA
Członkowie: a) z Dowództwa i Sztabu Głównego Mar. Woj. 

komandor Zygmunt BIELSKI 
kmdr por. Ryszard GASIOREK

61 Podpis nieczytelny.
1,2 Pieczęć okrągła z orłem z napisem „SZTAB POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO".
63 Cyfra „1" wpisana odręcznie.
64 Numer rozkazu - „09" oraz data „1" , „02" - wpisane odręcznie.
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kmdr por. Heliodor TEKIELI 
kmdr por. Adam MILENIKOWSKI 
kmdr ppor. Maciej OLSZEWSKI 
kmdr ppor. Edward BOGUCKI 
kmdr ppor. Maciej JURKOWSKI 
kmdr ppor. Eugeniusz LENARCZYK 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX65 
kmdr ppor. Zbigniew UNKIEWICZ 
kmdr ppor. Jan STEFKA 
kapitan Albert TRUBISZ 
kapitan Jan GAŁUSZEWSKI 
kapitan Jerzy NOWOTNY 
kapitan Jan LASOŃ 
kapitan Czesław KUCZAKSKI 
kapitan Franciszek PARADOWSKI 
kapitan łan DRABEK 
kapitan Stanisław PANKIEWICZ 
kapitan Tadeusz KAMIŃSKI

b) z Kwatermistrzostwa Marynarki Wojennej: 
kmdr ppor. Zygmunt GRZEGORZEWSKI 
kmdr ppor. Henryk FRYZA 
kapitan Wirgiliusz SANDZEWICZ 
kapitan Stefan PRABUCKI 
kapitan Eugeniusz ZIEMBA 
kapitan Zdzisław BUCZEK 
kapitan Zbigniew PRZYSTANOWSK1 
kapitan Zygmunt KOŚCIELSKI 
kapitan Wacław SIWEK 
Ob. mgr Klemens HEJNOWSKI

c) z Szefostwa Służb Technicznych i Uzbrojenia 
Marynarki Wojennej:

kmdr ppor. Edwin KOWLACZYK 
porucznik Robert KAZANOWSKI

oraz
rozkazuję:

1. Przewodniczącemu Komisji:
- ustalić w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
termin rozpoczęcia prac Komisji;
- opracować szczegółowy plan obejmujący całokształt zagadnień związanych z 
przekazaniem 3 Pułku Piechoty Morskiej i Wojskowej Administracji Koszar istniejącej 
według etatu 39/115 wraz z obecną jej obsadą personalną i kredytami przewidzianymi 
w planach na 1963 r. dla obiektów koszarowych przekazanych razem z 3 Pułkiem 
Piechoty Morskiej;

65 Wykreślone nazwisko.
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- przewidzieć w planie pracy Komisji przejęcie przez Marynarkę Wojenną obiektów 
koszarowych oraz niezbędnego wyposażenia i bazy szkoleniowej dla 29 Kołobrzeskiego 
Batalionu Saperów Marynarki Wojennej, który zostanie sformowany zgodnie z etatem 
35/416;
- przedstawić mi do zatwierdzenia protokół zdawczo-odbiorczy w terminie do dnia 20“ 
lutego 1963 r.
2. Zainteresowanym szefom służb i oddziałów udzielić szczegółowych instrukcji w 
zagadnieniach dotyczących danej służby oficerom wyznaczonym w skład Komisji i kon
trolować w swoim zakresie przebieg prac związanych z przekazaniem 3 Pułku Piechoty 
Morskiej.

SZEF SZTABU GŁÓWNEGO MAR.WOJ. DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ 
/-/* 67 /-/“ 
Kontradmirał Ludwik JANCZYSZYN wiceadmirał Zdzisław STUDZIŃSKI

05 „20" wpisane odręcznie.
“ Podpis nieczytelny.
67 Podpis nieczytelny.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
ZESTAWIENIE ETATOWYCH STANÓW OSOBOWYCH I UZBROJENIA JEDNOSTEK PIECHOTY MORSKIEJ W LATACH 1951-1963 r.

Jednostka, 
numer, 

etat, 
rok wprowadzenia, 

podległość 
służbowa, 
garnizon

Stan osobowy 
% w stosunku do całego stanu

Łącznie 
stan 

osobowy

Zasadnicze uzbrojenie 
w jednostkach piechoty morskiej (desantowych)Kadra 

zawodowa
Żołnierze 

zsw

ofic. chor
pdf.
zaw.

pdf. 
ZSW szer.

Sprzęt 
pancerny

Sprzęt 
amfibijny

Uzbrojenie 
artyleryjskie

Uzbrojenie 
przeciwlotnicze

Uzbrojenie 
strzeleckie

T 
34

PT
76

TO 
G

TO 
K

PT
G

MA 
W

Zis
2

Zis 
3

D 
44

B
10

B
11

M 
82

M 
120

PP 
K

DS 
zK

PK
M2

PK
M4

37 
mm

RK 
M

CK RP 
M G 

m1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

3.bpm 
JW. 3185 

35/164-1951 
BMWoj. II kat 

Świnoujście 
Dziwnów

55
10

- 16
3

88
16,5

379
70,5

538
100

- - - - - 4 - - - 12 - - 4 - - - 24 16 24

3.bpm 
JW. 3185 

35/349-1957 
BMWoj. II kat 

Świnoujście 
DJNadbrzeż. 

Dziwnów*

47
8,6

- 21
3,8

88
16

392
71,5

548
100

3 - - - - - 3 7 7 - 3 - - 7 7 3 14 5 16

3.ppm 
JW. 3278 

35/363-1959 
DJNadbrzeż. 

Dziwnów
83
9,9

- 61
7,3

99
11,8

592
70

841
100

10 - 16 1 - - 4 10 - - 4 - - 7 - 3 11 20

93.pd 
JW.1995 

5/345-1963 
23. DD (POW) 

Dziwnów 
Gdańsk 

Wrzeszcz**

72
10

= 51
7

80
12

497
71

700
100

- 10 - 6 - 6 6 - - 4 - - 45 - 31

3.pd*** 
JW.1995 

2/258-1963
7. ŁDD (POW) 

Gdańsk 
Wrzeszcz

71
11 - 46

7
88
14

444
68

649
100 - 7 4 1 4 - - 9 6 - - 4 - - 40

Źródło: opracowanie własne W.M. na podstawie A. Polak, Wojska obrony wybrzeża w Polsce w latach 1920- 1967 (praca magisterska ), Słupsk 1997, s. 22; CAW akta ZOSG, sygn. 
1678/84/614, Etat 5/345 pułku desantowego; CAW, akta ZOSG, sygn. 1678/84/1200, Etat 2/258 pułku desantowego; CAW, akta ZOSG, sygn. 1544/73/4105, Etat 35/349 batalionu piechoty
morskiej; CAW, akta ZOSG, sygn. 1678/84/552, Etat 35/363 pułku piechoty morskiej.
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BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE: MARYNARKA WOJENNA 
W WALCE O BEZPIECZNE MORSKIE TRANSPORTY, 
KONWOJE I ĆWICZENIA

Głównie w latach 70-tych kutry specjalne (kutry-cele, okręty-cele) odegrały w Marynarce 
Wojennej ważną, lecz ze względu na swoje przeznaczenie drugoplanową rolę. Kutry 
służyć miały głównie jako ruchome cele dla pozorowanych ataków sił nawodnych oraz 
dla pozorowanego strzelania artylerii nadbrzeżnej. Natomiast dodatkowe zadanie pole
gało na pozorowaniu jednostki typu niszczyciel w czasie działań bojowych1.

Zagadnienie budowy szybkiego okrętu-celu wysunięte zostało przez Do
wództwo Jednostek Nadbrzeżnych Marynarki Wojennej w pierwszym kwartale 
1958 r. Zasadność prowadzenia pracy motywowano tym, że zrealizowanie budo
wy okrętu-celu rozwiązałoby kwestię prawidłowego szkolenia artylerii nadbrzeż
nej w strzelaniach do szybkich, mających duże zdolności manewrowe celów oraz 
podniosłoby poziom gotowości bojowej. Dotychczasowe szkolenie jednostek ar
tylerii nadbrzeżnej odbywało się przy pomocy tarcz holowanych przez jednost
ki o małej prędkości i ograniczonych zdolnościach manewrowych, co według 
ówczesnego dowódcy Jednostek Nadbrzeżnych Marynarki Wojennej poważnie 
obniżało możliwości szkolenia bojowego marynarzy1 2.

Zasadnicze założenia taktyczno-techniczne na budowę zdalnie kierowanego 
okrętu-celu zatwierdzone zostały przez ówczesnego szefa Oddziału Operacyjno- 
Szkoleniowego Marynarki Wojennej kmdr. por. Bronisława Szula. Finalnym efek
tem prowadzonej pracy miało być wybudowanie zdalnie kierowanego okrętu- 
celu dla strzelań artylerii nadbrzeżnej i okrętowej. Charakterystyka okrętu kon
cepcyjnego:
1. Przeznaczenie okrętu:

Okręt służyć miał jako okręt cel dla strzelań artylerii nadbrzeżnej i okrę
towej, a także jako jednostka osłaniająca zespoły okrętów i konwoje.

2. Dane taktyczno-techniczne:
♦ Wyporność do 50 t.
♦ Prędkość maks. - 50 w.

1 Muzeum Marynarki Wojennej (MMW), Album jednostek ph/wająci/ch Marynarki Wojennej PRL zbu
dowanych przez krajowy przemysł okrętowy, Gdynia 1973 r., k. 21.
2 Archiwum Wojskowe w Gdyni (Arch. W. G.) sygn. 2982/64/95, k. 46.
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♦ Zasięg pływania -100 Mm.
♦ Okręt przystosowany do pływania do stanu morza 5 (w przypadku 

przebudowy - 3).
♦ Okręt nie miał posiadać żadnego uzbrojenia.
♦ Załoga stała - 6-7 osób.
3. Kierowanie okrętem:

Wyjście i wejście do portu oraz przejście na wyznaczoną pozycję mia
ło odbywać się, standardowo, przy pomocy załogi, która bezpośred
nio obsługiwać miała mechanizmy okrętowe. Po wejściu na wyznac
zoną pozycję załoga miała przesiąść się na drugi okręt, z którego mia
ło odbywać się zdalne kierowanie tym okrętem. W tym celu należało 
przewidzieć:

♦ Zasięg zdalnego kierowania: maks. 10 Mm.
♦ Zasięg zdalnego kierowania: roboczy 7 Mm.
♦ Czas pływania przy zdalnym kierowaniu - 30 minut.
♦ Bezpieczna odległość okrętu-celu (kierowanego) od okrętu kierującego 

30-40 kbł.
♦ Strzelanie do okrętu-celu miało odbywać się na odległościach 65-90 kbł . 
Ogień artyleryjski trwać miał przez około 2-3 minut i w tym czasie koniecz

ne miały być zmiany prędkości i kursu okrętu-celu. W związku z tym przewidy
wano możliwość następujących komend:

3

a) Do maszyny - włączenie sprzęgła:
- mała naprzód - prędkość 25 w (w wypadku przebudowy 20 w).
- pół naprzód - prędkość 35 w (w wypadku przebudowy 25 w),
- cała naprzód - prędkość 50 w (w wypadku przebudowy 30 w), 

b) na ster - ster zero:
- lewo na ster
- prawo na ster

4. Zabezpieczenie:
, , Określona ilość stopni w zależności od danych taktyczno-technicznych okrętu celu.

- w wypadku
przerwania łączności z prowadzącym lub nieprawidłowej pracy sil
ników, okręt-cel miał automatycznie zastopować maszyny;
- należało przewidzieć samoczynny system przeciwpożarowy na okrę- 
cie-celu;
- w wypadku trafienia okrętu-celu pociskiem lub odłamkiem, należało 
przewidzieć jego niezatapialność;
- miejsce zatopienia okrętu-celu winno być odpowiednio sygnalizo
wane (boja itp.)

3 Arch. W. G. sygn. 2982/64/95, k. 3.
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5. Wyposażenie:
- urządzenia dla zdalnego kierowania na okręcie celu i na okręcie kie
rującym;
- urządzenie automatyczne służące do uruchomienia i sterowania okrę
tem;
- przystosowanie istniejących mechanizmów głównych i pomocniczych 
do tego typu okrętu .4

Ówczesny dowódca Jednostek Nadbrzeżnych Marynarki Wojennej kmdr 
por. Paciorek w grudniu 1957 roku zwracał uwagę na dobre warunki do zrealizo
wania tego projektu. Motywował to m.in.:

♦ Na wyposażeniu Marynarki Wojennej znajdowały się okręty, które były 
ówcześnie nieprzydatne do działań bojowych (kutry torpedowe KT-81 i KT-82), 
a które nadawałyby się do przerobienia na okręt-cel.

♦ Marynarka Wojenna posiadała siły i środki do realizacji powyższego 
projektu przez Szefostwo Techniki i Uzbrojenia .5

W tej sprawie w dniu 21 marca 1958 r. zwołano posiedzenie Komitetu Tech
nicznego Marynarki Wojennej. Tematem posiedzenia było „Omówienie celowoś
ci oraz możliwości opracowania projektu i wykonania okrętu celu zdalnie 
sterowanego". W posiedzeniu udział wzięli:

Przewodniczący:
kmdr inż. Szmidt L.
Członkowie:
kmdr Romanowski B.
Kmdr por. Szul Br.
Kmdr ppor. Górecki J.
Kmdr ppor. inż. Spyra J.
Kmdr ppor. Pawłowski Z.
Kmdr ppor. Zakidalski J.
Kpt. inż. Łakomy Z.
Kpt. inż. Klatka N.
Kpt. inż. Tarasiewicz K.
Inż. Pup S.
Specjaliści:
kmdr por. Parol A.
Kpt. inż. Kowalski J.
Kpt. inż. Dendor M.
Kpt. inż. Wolski J.
Kpt. inż. Grabowski

Tamże, k. 4.
Tamże, k. 12.
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Kpt. Owszun W.
Kpt. Mosoń Z.
Por. Kaczorowski
Inż. Kubski St.

Na posiedzeniu poruszano następujące zagadnienia:
- celowości wybudowania okrętu-celu zdalnie sterowanego, charakterysty

ka (optowano za jednostką szybką do 25 w), możliwie niezatapialną. Wykorzys
tanie jej miałoby być do celów szkoleniowych dla artylerii nadbrzeżnej okręto
wej i lotnictwa,

- możliwość rozwiązania zdalnego sterowania istniała, należało jednak za
cząć nie od uniwersalnego okrętu, który mógłby spełniać również zadania bojo
we ale opracować okręt z podstawowymi elementami sterowania silnikami głów
nymi i sterem. Urządzenia, miały składać się z dwóch zasadniczych zespołów 
nadawczego i telemetrycznego powinny być możliwie proste i pewne w działa
niu,

- głównym zadaniem miało być przede wszystkim opracowanie założeń tak- 
tyczno-technicznych dla okrętu-celu,

- w związku z powyższym istniał problem jaką jednostkę należało przewi
dzieć do przebudowy.

Do tych celów miały zostać przeznaczone kutry torpedowe KT-81 i KT-82 
oraz małe ścigacze okrętów podwodnych, które miały być spisywane ze stanu 
okrętów bojowych. Były również koncepcje aby przystosować do tych celów 
którąś z motorówek lub przerobić projekt kutra desantowego i przystosować go 
do omawianego celu.

- dyskutowana była możliwość wykorzystania opracowanego tematu prac 
naukowo-badawczych „Automatyzacja siłowni przez wprowadzenie do jego 
wyników elementów manewrowania przy pomocy radia" .6

Ostatecznie ustalono tok postępowania i przedstawiono następujące wnioski:
1. Dla uzyskania wyższego poziomu wyszkolenia artylerzystów konieczne 

było otrzymanie w jak najszybszym czasie szybkiego okrętu-celu. Dotychcza
sowe tarcze przy swojej bardzo małej prędkości nie spełniały swojego zadania.

2. Należało opracować wymagania taktyczno-techniczne dla takiej jednos
tki - powinien był to wykonać Oddział Operacyjno-Szkoleniowy przy współpra
cy z zainteresowanymi w terminie do 30 kwietnia 1958 r.

3. Komitet stwierdził, że najbardziej przydatnymi do przerobienia na okrę- 
ty-cele będą kutry torpedowe KT-81 i KT-82 oraz małe ścigacze okrętów podwod
nych.

4. Na podstawie danych z projektu koncepcyjnego automatyzacji siłowni 

6 Tamże, k. 6.
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wykonanego do końca 1958 roku przez WSMW, Zakłady Łączności Szefostwa 
Służb Łączności i Obserwacji przy udziale Katedry Łączności i Środków Tech
nicznych Obserwacji Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej opracować miały pro
jekt wstępny rozwiązania urządzeń dyspozycyjno-wykonawczego i radioteleme- 
trycznego dla okrętu-celu.

5. Po opracowaniu ww. projektów należało zagadnienie rozpatrzyć po
nownie na kutrach torpedowych.

6. Po ustaleniu koncepcji należało temat ten włączyć do planu prac nauko
wo-badawczych i konstrukcyjno-doświadczalnych na rok 1959.

7. Wykonawcy zobowiązani byli do przeprowadzenia analizy kosztów 
związanych z przystosowaniem kutrów torpedowych, ewentualnie ścigaczy jako 
okrętów-celów w terminie do 30 kwietnia 1958 roku.

W dniu 21 marca 1958 r., protokół z tego posiedzenie został zatwierdzony 
przez ówczesnego dowódcę Marynarki Wojennej kontradmirała Zdzisława Stu
dzińskiego7.

Zamówienie na wykonanie projektu technicznego okrętu-celu zostało 
przesłane przez Szefa Służb Technicznych i Uzbrojenia Marynarki Wojennej 
kmdr. inż. Ludwika Szmidta do dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrę
towych nr 2 w Gdańsku 25 sierpnia 1958 r. (po wcześniejszym zamówieniu na 
wykonanie projektu wstępnego 30 czerwca 1958 r.8.

Umowa na wykonanie prac naukowo-badawczych z klauzulą tajności, po
siadającą kryptonim „Tarcza", obejmująca wykonanie projektów koncepcyjnych 
okrętu-celu została podpisana w dniu Tl lutego 1959 r. w Gdyni, pomiędzy Sze
fostwem Służb Technicznych i Uzbrojenia Marynarki Wojennej reprezentowa
nym przez kmdr. inż. Ludwika Szmidta i kmdr. por. Henryka Domańskiego, 
a Centralnym Biurem Konstrukcji Okrętowych reprezentowanym przez inż. Ro
mana Grabowskiego - dyrektora i Wandę Koziorowską - główną księgową. Za
kończenie ww. prac zaplanowano do dnia 31 grudnia 1959 r.9.

W pierwszym półroczu 1959 r. rozpoczęto studia wstępne oraz przystąpiono 
do opracowania wstępnych założeń technicznych na urządzenia do zdalnego 
sterowania jednostką. Podmiotem współpracującym z CBKO-2 był Przemysłowy 
Instytut Telekomunikacji w Warszawie. Opracowano również sześć etapów prac:

a) Opracowanie projektu wstępnego urządzenia - rozpoczęcie 1960 r., koszt 
orientacyjny - 150.000 zł.

b) Opracowanie projektu technicznego urządzenia - 30.06.1961 r., koszt 
orientacyjny - 300.000 zł.

c) Wykonanie modelu laboratoryjnego urządzenia - 15.12.1961 r., koszt 
orientacyjny - 1.000.000 zł.

7 Tamże, k. 7.
8 Tamże, k. 11- 35.
’ Tamże, k. 24.
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d) Wykonanie prototypu urządzenia - 15.12.1962 r., koszt orientacyjny - 
3.000.000 zł.

e) Opracowanie projektu wstępnego okrętu-celu - rozpoczęcie 1960 r., za
kończenie 15.12.1961 r., koszt orientacyjny - 300.000 zł.

f) Opracowanie projektu technicznego okrętu-celu - 15.12.1962 r., koszt 
orientacyjny - 700.000 zł .10

W trzecim kwartale 1959 r. przebieg prac projektu koncepcyjnego opracowy
wano jako wynik analizy dwóch kontrwersji jednostki specjalnie przystosowanej 
do tego celu oraz kutra torpedowego przebudowanego na okręt-cel. Analiza 
wykazała, że najbardziej odpowiednią będzie jednostka spełniająca wyłącznie 
zadanie okrętu-celu. Powodem tego miało być:

1. Zmniejszenie ilości silników głównych (dieseli) oraz zrezygnowanie 
z ustawienia turbiny gazowej.

2. Mniejsze gabaryty jednostki.
3. Uzyskanie większej niezatapialności jednostki na skutek wypełnienia 

przedziałów poza maszynownią tworzywami sztucznymi.
4. Duża ekonomia w eksploatacji.
5. Znacznie niższy koszt budowy.
W oparciu o powyższe przeprowadzono analizę kształtów kadłuba w wyni

ku której dobrano odpowiednie parametry linii teoretycznych, umożliwiające 
uzyskanie zadanej prędkości oraz koncepcyjne opracowanie siłowni zdalnie 
sterowanej w oparciu o istniejące urządzenia teleprzekaźnikowe wykonane przez 
Marynarkę Wojenną. We wnioskach wspomniano o tym, iż projekt wstępny 
przewidziany do realizacji w 1960 r. należałoby opracować w dwóch wersjach:

1. W oparciu o aparaturę wykonaną przez Marynarkę Wojenną, która 
zabezpieczałaby potrzeby wynikające z eksploatacji kutra. W wypadku opra
cowania lepszej aparatury zamiana zawsze byłaby możliwa.

2. W oparciu o aparaturę wykonaną i opracowaną przez Przemysłowy 
Instytut Telekomunikacji w Warszawie umożliwiającą między innymi obserwację 
okrętu-celu .*11

W sprawozdaniu z realizacji pracy naukowo-badawczej o kryptonimie 
„Tarcza" wykonanej przez CBKO-2 w 1959 r. opracowano dwie koncepcje okrę
tu celu - projekt 725.1 i 725.2., które oparte zostały na liniach teoretycznych za
projektowanych przez CBKO-2 i później odpowiednio przebadanych, które 
uznane zostały za optymalne dla wskazanej prędkości okrętu. Zasadnicza różni
ca obu wersji polegała na innym usytuowaniu siłowni. Mianowicie w projekcie 
725.1 napęd silnikami M50-F3 miał odbywać się bezpośrednio, w projekcie 725.2 
silnikami usytuowanymi w części rufowej kadłuba, a napęd miał odbywać się 
poprzez przekładnię kątową.

16 Tamże, k 22-23.
11 Tamże, k. 20-21.
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Zaletą pierwszej wersji miało być zastosowanie silników napędowych w nor
malnym wykonaniu. Nie było to jednak celowe, ponieważ nawet po przyjęciu 
dopuszczalnej z uwagi na prędkość jednostki ilość balastu, nie da się zmniejszyć 
przegłębienia okrętu do koniecznej wielkości. Dalsze przesuwanie silników ku 
rufie było niemożliwe, gdyż znajdowały się one poza obrysem dna. Z tego wzglę
du należałoby wykonać jednostkę wg wariantu 725.2 przy zastosowaniu w ukła
dzie silnik - śruba, przekładni kątowej. Umożliwiało to wytrymowanie jednostki 
do potrzebnych granic. Ponadto możliwym mogłoby być dowolne usytuowanie 
siłowni względem innych pomieszczeń np.: silniki na rufie, zbiorniki paliwowe 
i pomieszczenia części środkowej. Przy tym układzie zachodziła trudność w uzy
skaniu przekładni kątowej dotychczas w kraju nie wykonywanej, co powinno 
być uwzględnione przy wyborze koncepcji do dalszej realizacji.

Jednostka miała posiadać aparaturę zdalnego sterowania, kierowanie okrę
tem zostało zaplanowane zgodnie z założeniami.

W związku z tym przewidziano możliwość wykonywania następujących 
komend:

- do silników:
a) regulacja skokowa sprzęgła: naprzód-stop-wstecz,
b) regulacja płynna prędkości - umożliwienie uzyskania wszelkich pośred

nich prędkości od minimalnej do maksymalnej,
c) regulacja płynna kąta położenia steru do 30° na prawą i lewą burtę.
Poza tym, aparatura sterująca posiadać miała zabezpieczenie w wypadku 

przerwania łączności z prowadzącym, pozwalająca automatycznie na powrót 
steru do położenia 0°, wyrzucenia sprzęgła na stop oraz stopowanie silników.

Marynarka Wojenna przedstawiła swoją koncepcję, która została rozpatrzo
na, jednakże nie zabezpieczała ona zadań postawionych w założeniach taktycz- 
no-technicznych. Ponadto koncepcja Marynarki Wojennej wywoływała duże 
trudności przy realizacji części mechanicznej. W związku z tym CBKO-2 opra
cowało w projekcie koncepcyjnym wyżej omówioną wersję urządzenia. Szefost
wo Obserwacji i Łączności Marynarki Wojennej miało rozwinąć aparaturę przed
stawioną, dostosowując ją do koniecznych wymagań, jak również nakazano 
zmienić zakres stosowanych długości fal ze względu na to, że aparatura praco
wałaby na niedozwolonych zakresach.

Trudności w projektowaniu
Szefostwo Obserwacji i Łączności Marynarki Wojennej zbyt późno umożli

wiło zapoznanie się z aparaturą.
Wnioski
Zakres projektu, termin oraz koszty zostały dotrzymane zgodnie z umową. 

Projekt koncepcyjny został odebrany przez zamawiającego zgodnie z protokołem 
zdawczo-odbiorczym z dnia 23.12.1959 r. Finanse w 1959 roku wykorzystano
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w kwocie 76.249,30 zł. (szczegóły poniżej). Niższy koszt wykorzystania przewi
dzianych kredytów nastąpił dzięki wykorzystaniu wyników uzyskanych przy 
badaniu kadłuba jednostki "663" w Basenie Modelowym12.

Komisja z dnia 23 grudnia 1959 roku w składzie:
Strona przyjmująca:
♦ Kmdr ppor. Cz. Szyfter
♦ Kmdr ppor. M. Dendor
♦ Kpt. Józef Kowalski
♦ Kpt. Andrzej Kulig
♦ Kpt. Zdzisław Łakomy
♦ Kpt. Franciszek Jaskólski
strona zdająca:
♦ Inż. K. Szponar
♦ Inż. S. Malinowski
♦ Mgr L. Pilawski
Dokonała oceny stanu pracy doświadczalno-konstrukcyjnej pracy pod kryp

tonimem „Tarcza" obejmującej wykonanie projektów koncepcyjnych okrętu-celu. 
Komisji przedstawiono do odbioru dokumenty według spisów dokumentacji 
projektów koncepcyjnych nr 725.1-1-09-1 oraz 725.2-1-09-1. Ponadto stwierdzo
no, iż przedłożona do odbioru praca została wykonana w terminie i zakresie 
zgodnym z umową. Projekty koncepcyjne (dwie wersje) zostały opracowane na 
podstawie wstępnych założeń techniczno-taktycznych, przy czym nie zostały 
spełnione dwa punkty założeń:

1. Założenia przewidywały obsługę składającą się z 6-7 osób; projekt 
przewidywał załogę 2 osobową.

2. Według założeń maksymalna prędkość powinna wynosić 50 węzłów; 
projekt przewidywał prędkość ponad 44 węzły.

Komisja uznała powyższe zmiany jako technicznie uzasadnione i wyraziła 
gotowość przedłożenia projektów koncepcyjnych do rozpatrzenia Komitetowi 
Technicznemu Marynarki Wojennej. Ponadto komisja wysunęła wniosek o zasad
ność opłacenia rachunku w wysokości 76.249, 30 zł13.

We wnioskach orzeczenia o zakończeniu pracy doświadczalno-konstruk
cyjnej na temat „Projekt okrętu celu" kryptonim „Tarcza" z marca 1961 r.14, 
stwierdzono, iż „ze względu na zdjęcie z planu budowy jednostek zdalnie kiero
wanego okrętu-celu, akceptować poniesione koszty na opracowanie projektu 
koncepcyjnego, zaś opracowane materiały przechowywać w archiwum do ewen
tualnego wykorzystania". Dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Zdzisław 

12 Tamże, k.44- 45.
13 Tamże, k. 14-15.
14 Tamże, k. 47.
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Studziński zatwierdził protokół z posiedzenia Komitetu Technicznego Marynarki 
Wojennej z dnia 14 listopada 1960 r. z decyzją, iż ze względu na trudności tech
niczne i duże nakłady finansowe, związane z budową pojedynczej nietypowej 
jednostki, dalszych etapów pracy nie prowadzić15.

Podsumowanie
Ostatecznie z planowanych czterech polskich „Ks-ów" tylko jeden był eks

perymentalnie przebudowany na jednostkę zdalnie sterowaną („KS-2" eks. kuter 
torpedowy nr burtowy 404) posiadającą radiowy system kierowania. W skład 
jednostek pływających okręt wszedł z dniem 10 października 1972 r. i służył do 
31 grudnia 1979 r. Na potrzeby owego systemu wzmocniono blachy kabiny naw
igacyjnej, w której zamontowano wszelkie niezbędne urządzenia. Konstruktora
mi i późniejszymi operatorami tej jednostki byli pracownicy naukowi Politech
niki Gdańskiej i Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Zdalne sterowanie kutrem 
odbywało się z pokładu innej jednostki oraz po wejścia KS-a na określoną, wyz
naczoną wcześniej pozycję, a także po wcześniejszym opuszczeniu jednostki 
przez załogę. Należy zaznaczyć, iż były to pionierskie próby sterowania jednos
tką w ten sposób i z tego powodu niejednokrotnie dochodziło to różnego typu 
awarii i usterek tego systemu16.

Streszczenie
W niniejszym artykule autor stara się przybliżyć genezę i zasadność budo

wy automatycznego okrętu-celu zdalnie kierowanego. Seria zbudowanych jed
nostek tego typu miała służyć nie tylko podczas ćwiczeń. Kutry typu „KS" sta
nowiły m.in. ruchome tarcze dla pozorowanych i faktycznie wykonywanych 
ćwiczebnych ataków rakietowych. Autor przedstawia mało znaną, często może 
niezauważalną, drugoplanową rolę tych jednostek w ćwiczeniach Marynarki 
Wojennej i w planach różnego typu działań.

15 Więcej nt. służby „KS-ów" opisano w książce T. Neubauer Rola małych jednostek bojowych w za
pewnieniu bezpieczeństwa morskiego państwa, Gdynia 2016, s. 98-109.
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O POMNIK DLA PODWODNIKÓW POLSKICH

Zbliża się rocznica 100 lat od odtworzenia niepodległego państwa polskiego i wydania 
dekretu o utworzeniu Polskiej Marynarki Wojennej z jej dowódcą, płk. mar. B. Nowot- 
nym. Rozpoczęto organizację, szkolenie i budowę od podstaw floty handlowej i wojen
nej dla odradzającego się państwa polskiego.

Załamanie się polityczne i militarne trzech zaborców - Prus, Rosji i Austro- 
Węgier w trakcie działań na frontach I wojny światowej dało Polsce możliwość 
odzyskania niepodległości po latach niewoli.

Gdy przystąpiono do ustalenia nowych granic niepodległej Polski, obietnice 
polityków nie pokryły się z faktami ujawnionymi w Traktacie Wersalskim. Polsce 
przyznano tylko skrawek wybrzeża bez Gdańska.

Zagrożenie na froncie wschodnim w 1920 roku spowodowało zorganizowa
nie Pułku Morskiego /3 bataliony/, który uczestniczył w walkach na froncie. Po 
zakończeniu kampanii Pułk Morski rozformowano i rozpoczęto przygotowanie 
załóg dla okrętów odrodzonej RP. W dwa lata od utworzenia naszej Marynarki 
Wojennej flota wojenna liczyła już kilka okrętów. Departament dla Spraw Mor
skich przemianowano w 1922 roku w Kierownictwo Marynarki Wojennej. Roz
poczęto budowę nowoczesnego portu w Gdyni.

W 1926 roku zostały zamówione pierwsze nowoczesne okręty dla naszej 
floty wojennej (kontrtorpedowce OORP „Wicher" i „Burza" oraz podwodne sta- 
wiacze min OORP „Wilk", „Ryś" /'Żbik"). Następnie zamówiono stawiacz min 
ORP „Gryf", dwa kontrtorpedowce OORP „Błyskawica" i „Grom" oraz dwa no
woczesne okręty podwodne OORP „Orzeł" i „Sęp". Rozwój Polskiej Marynarki 
Wojennej to ogrom pracy od podstaw nie tylko organizacyjnej, szkoleniowej ale 
także dotyczącej wyposażenia i zaopatrzenia.

Polska Marynarki Wojennej po kilkunastu latach istnienia została zmuszona 
do próby ogniowej o przetrwanie (wrzesień 1939 roku). Mimo klęski wrześnio
wej 1939 roku na pokładach polskich okrętów , które przedostały się do Wielkiej 
Brytanii, schroniła się wolność i suwerenność RP.

Okręty nawodne i podwodne pod polską banderą brały aktywny udział w 
czasie II wojny światowej w działaniach wojennych.

Działalność bojowa wyraziła się w udziale:
- patroli bojowych - około 1500,
- udział w konwojach - ponad 700,
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- walka z nieprzyjacielskimi okrętami nawodnymi - 68,
- walka z nieprzyjacielskimi okrętami podwodnymi - ponad 200,
- walka z umocnieniami nadbrzeżnymi i bombardowanie wybrzeża - około 50,
- walka z lotnictwem nieprzyjaciela - około 400.

Zatopiono (pewnych, prawdopodobnych):
- 2 kontrtorpedowce, plus dwa łącznie z okrętami bryt.,
- 3 okręty podwodne, plus 4 prawdopodobnie zatopione,
- 1 krążownik pomocniczy,
- 6 ścigaczy,
- 1 statek obrony przeciwpodwodnej,
- 4 trawlery, plus 6 łącznie z okrętami bryt.,
- 2 patrolowce,
- 41 transportowców różnych typów, plus 2 łącznie z okrętami bryt.,
- 8 barek desantowych,
- 1 holownik.

Ponadto uszkodzono pancernik „Schlesien" i kilkanaście innych jednostek nie
przyjaciela. Od czerwca do lipca 1944 roku zmuszono do milczenia szereg baterii 
nieprzyjacielskich na wybrzeżu Francji, rozbito koncentrację czołgów i wieżę ob
serwacyjną.
Strącono samolotów: na wybrzeżu polskim około 60, poza wodami polskimi 26, 
plus 4 uszkodzono.
Uczestniczono w ratowaniu:
- okrętów sprzymierzonych -18 razy,
- statków sprzymierzonych - 25 razy,
- samolotów sprzymierzonych - 30 razy.

Straty wyniosły od chwili przybycia do Anglii:

Straty okrętów były bezpośrednią przyczyną strat wśród załóg.
Straty personalne
Polegli, zmarli i zaginięci (od 1.09.1939 do 1.11.1944 roku) poza granicami Polski 
- oficerowie, podchorążowie mar., podoficerowie i marynarze: 437.
Odznaczenia

- ORP „Grom"
- ORP „Kujawiak"
- ORP „Orzeł"
- ORP „Jastrząb"
- ORP „Orkan"
- ORP „Dragon"

- pod Narwikiem,
- pod Maltą,
- na Morzu Północnym,
- na Morzu Arktycznym, 
- na Morzu Północnym, 
- podczas inwazji.

Są tylko częściowym uzupełnieniem rzeczywistego obrazu wysiłku bojowego 
Marynarki Wojennej RP. W wykazie tym brak tych, którzy walczyli w kampanii 
wrześniowej 1939 roku na morzu i lądzie w walkach obronnych Gdyni, Helu 
i Oksywia.
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Odznaczenia polskie:
Yirtuti Militari
Krzyże walecznych
Złote Krzyże Zasługi z Mieczami 
Srebrne Krzyże Zasługi z Mieczami 
Brązowe Krzyże Zasługi z Mieczami 
Odznaczenia brytyjskie:

43 
1072 
2
6
29

- za kierownictwo K.C.B.
C.B.E.

- odznaczenia bojowe D.S.O. 
D.S.C. 
D.S.M.

- odznaczenia różne O.B.E. 
M.B.E.

- pochwały Adm. Bryt.
Odznaczenia francuskie:

1
2
11
22
29
10
3
11

-L.H.
- Medaille Militaire

2
3

Z powyższego wynika olbrzymi wysiłek i pełna ofiarności, poświęcenia 
walka i bohaterstwo załóg naszych okrętów nawodnych i podwodnych.

Ponadto, mimo strat okrętów jak i ich załóg, Polska Marynarka Wojenna 
stworzyła chwalebną tradycję bojową, która stała się fundamentem do odbudo
wy floty wojennej po II w. św. z którego czerpiemy do dnia dzisiejszego.

Wśród wyżej wymienionych strat byli ludzie pełniący swą służbę na okrę
tach podwodnych pod polską banderą.

Lista zmarłych, zaginionych i poległych podwodników polskich 
w czasie służby:

Francja - Tulon: Mat Czopp Paweł
Mat Galiński Jan
Morze Północne - ORP „Orzeł" 
Kpt. mar. Grudziński Jan 
Mat Leśniak Edmund 
Por. mar. Piasecki Andrzej 
Mat Sosnowski Zygmunt 
Ppor. mar. Mokrski Marian 
Mat Piechota Teofil
Ppor. mar. Kamiński Henryk 
Mat Prządka Tomasz 
Por. mar. Roszak Florian

Ppor. mar. Sosnowski Jerzy 
St. mar. Hałaczek Wacław 
Bsm. pchor. Brocki Edmund 
St. mar. Kapuściński Józef 
Chor. mar. Foterek Wacław 
St. mar. Krystek Emil 
St. bsm. Stelmaszyk Józef 
St. mar. Jakubowski Wiesław 
St. bsm. Kotecki Henryk 
St. mar. Jasiński Roman 
St. bsm. Narkiewicz Stanisław
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St. mar. Jarmuż Józef 
Bsm. Mucha Stanisław 
St. mar. Mączarski Mariusz 
Bsm. Kamecki Aleksander 
St. mar. Grabowski Henryk 
Bsm. Kozowy Julian 
St. mar. Górny Paweł 
Bsm. Dąbrowski Wiktor 
St. mar. Wilwer Zdzisław 
Bsmt. Piegza Jan 
St. mar. Chojecki Franciszek 
Bsmt. Brzęczka Jan 
St. mar. Hagno Roman 
Bsmt. Adamowicz Józef 
St. mar. Kłosowicz Józef 
Bsmt. Samotus Stanisław 
St. mar. Mońko Zdzisław 
Bsmt. Prokudowicz Bronisław 
St. mar. Kuhn Maksymilian 
Bsmt. Torbus Jan 
St. mar. Szal Jan 
Bsmt. Szubert Wacław 
St. mar. Zydroń Piotr Jan 
Bsmt. Pokrywka Teodor 
St. mar. Nowak Zygmunt 
Bsmt. Hetman Wojciech 
St. mar. Gettka Alojzy 
Mat Olejnik Jan
St. mar. Mazurkiewicz Kazimierz 
Mat Skarbek Julian 
St. mar. Palowicz Leonard 
Mat Janaszak Stefan 
Mar. Uliczny Stanisław 
Mat Kasprzak Jan 
Mar. Prociuk Józef 
Mat Swiebocki Ignacy 
Mar. Kawa Zbigniew 
Mat Giełdoń Paweł 
Ltn. Nott Keith D'Ombrain 
P.O. Green Walter Fordyce 
Ys. Jones Leslie William

W Dzienniku Personalnym Naczelnego 
Wodza I Ministra Spraw Wojskowych 
z dnia 15 marca 1941 roku zostali awan
sowani pośmiertnie o stopień wyżej: 
Grudziński, Piasecki, Roszak, Mokrski, 
Kamiński, Sosnowski, Foterek, Stelma
szyk, Kotecki, Narkiewicz, Adamowicz, 
Brzęczka, Dąbrowski, Kamecki, Kozowy, 
Mucha, Piegza, Samotus, Hetman, 
Kasprzak, Leśniak, Olejnik, Pokrywka, 
Prokudowicz, Sosnowski, Świebocki, 
Szubert, Torbus.
Morze Arktyczne - ORP „Jastrząb" 
St. bsm. Czub Mieczysław 
Mat Kędziora Czesław 
Mar. Niedzielski Władysław 
Thomas Beard
Marlin Dowd
Wielka Brytania - ORP „Wilk": 
Kmdr. ppor. Krawczyk Bogusław 
Morze Śródziemne - Malta: ORP 
„Sokół"
Bsmt Kostuch
St. mar. Paszek Józef
Szwecja - Malaren - internowani: 
Mat zaw. Kaszuba Franciszek 
St. mar. Kardacz Franciszek 
Mat zaw. Lelito Józef 
Mat zaw. Mańka Antoni 
Bsm. Majewski Marian 
Bsmt Prauze Klemens
Morze Bałtyckie - ORP „Kaszub" 
Por. mar. Styla Włodzimierz 
Mar. Kruszyński Ireneusz 
Mar. Stasiak Józef
Morze Bałtyckie - ORP „Krakowiak" 
Mar. Brochucki
Morze Bałtyckie - ORP „Sęp" 
Mat Kowal Marian
Mar. Kowalczyk ?
St. bsm. Kalinowski Henryk
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St. bsm. Wawrzyniak Czesław 
Bsmt Zajt Edward

Mat Kasiński Józef
Mat Wrodarczyk Alfred

Bsmt Zaprzałka Jan Morze Bałtyckie - ORP „Sokół" II (293)
Mat Cellery Piotr Mat Kubala M.
Mat Motyl Jan

Wykaz ten nie jest kompletny, stąd moja prośba o uwagi i kolejne nazwiska pod- 
wodników, którzy utracili życie w czasie służby na naszych okrętach podwod
nych.

„Umarłym należy się pamięć" to wspomnienia lekarza Wojciecha Bogusław
skiego; opisuje on po 36 latach - jako naoczny świadek - katastrofę na ORP „Sęp".

Dnia 27 listopada 2014 r. w magazynie „Rejsy" Dziennika Bałtyckiego uka
zał tekst Jolanty Małgorzaty Zajt, córki bosmanmata Edwarda Zajta pod tytułem 
„50. rocznica pożaru na ORP 'Sęp'. 8 marynarzy musiało zginąć, by reszta ocala
ła". Pani Zajt prosi o tablicę pamiątkową upamiętniającą poległych na służbie 
w czasie pokoju marynarzy.

Historia obliguje kolejne pokolenia Polaków do przypominania następcom 
dokonań zespołu polskich okrętów podwodnych na morzach i oceanach, a zwła
szcza ludzi, gdyż to Oni tworzą historię.

Ci z podwodników, którzy tworzyli historię dokonań na morzach , a oddali 
swoje życie dla wolności i suwerenności Polski, zasłużyli na pamięć i skromny 
pomnik, okolony tablicami z ich nazwiskami . Projektowany i budowany aktu
alnie pomnik dla poległych z ORP „Orzeł" jest tylko pojedynczym akcentem, bo 
na pamięć zasłużyli także Ci z ORP „Jastrząb", zmarli i pochowani w Malaren, 
z ORP „Kaszub" oraz z ORP „Sęp".

Pomniki dla swoich podwodników zostały wystawione w Niemczech, w Ro
sji, we Francji, Grecji i w Izraelu oraz innych krajach.

Proponowane miejsce dla pomnika polskich podwodników to Park im. adm. 
Karwety.

Pomnikiem może być zużyty kiosk jednego z wycofanych Kobbenów, oko
lony tablicami z nazwiskami poległych, zmarłych i zaginionych polskich pod
wodników.
Cześć ich pamięci.

Dokumenty źródłowe:
1. Centralne Archiwum Wojskowe - Akta Kierownictwa Mar. Woj.: Działalność 
Marynarki Wojennej /w okresie od 1.IX.1939 do 1.XI.1944 /.
2. Centralne Archiwum Wojskowe - Akta Kierownictwa Mar. Woj.: Lista Poleg
łych, zmarłych i zaginionych w czasie II w. św.
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ORP „OKSYWIE" W OPAŁACH

Był 3 czerwca 1993 roku. Na Bałtyku, pod kryptonimem „Rekin", trwały naj
większe, coroczne ćwiczenia naszej Marynarki Wojennej. Zbliżała się siedemnas
ta. Kuter rakietowy ORP „Oksywie" (numer burtowy 429), dowodzony przez ka
pitana marynarki Ryszarda Demczuka, szedł z niewielką prędkością około ośmiu 
węzłów kursem 160 stopni, mniej więcej na wysokości Ustki. Po wystrzeleniu 
poprzedniego dnia jednej rakiety przeciwokrętowej typu P 15 (w nomenklaturze 
NATO - STYX), głównym zadaniem tego dnia było wystrzelenie kolejnej. Miała 
lecieć w kierunku brzegu, gdzie z pozycji na lądzie, umiejscowionej na poligonie 
Sił Powietrznych, pocisk mieli zestrzelić przeciwlotnicy. W kabinie bojowej roz
poczęło się odliczanie zakończone komendą „START" podaną przez dowódcę 
okrętu. Obecni w kabinie bojowej usłyszeli huk. Był inny niż towarzyszący zaz-

Wyładunek rakiety P 15 z kutra rakietowego [foto M. Kluczyński, zbiory MMW]
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Wyładunek rakiety P 15 z kutra rakietowego „432“ [foto M. Kluczyński, zbiory 
MMW] 

wyczaj startowi kierowanego pocisku rakietowego. Przez niewielkie iluminato- 
ry z zaskoczeniem i ze zgrozą obserwowali spadające na pokład dziobowy frag
menty czegoś, co było w pierwszym momencie było niemożliwe do zidenty
fikowania, jakieś stalowe elementy i walący się maszt. Wkrótce wszystko spowi
te zostało gęstym dymem. Niewielki okręt płonął. Dowódca „Oksywia", kapitan 
marynarki Ryszard Demczuk, otworzył właz i wydostał się na znajdujące się o po
kład wyżej otwarte Główne Stanowisko Dowodzenia (GSD), a raczej to, co z niego 
pozostało. Cała nadbudówka była zrujnowana, a część jej elementów wyrwana 
siłą eksplozji, odbywała właśnie swą pierwszą i ostatnią podróż na dno Bałtyku. 
Na pokładzie, wokół pogiętych i wyrwanych ze swoich miejsc okrętowych blach, 
szalał pożar. Dowódca, zanim ogłosił alarm przeciwpożarowy, już wiedział, że 
w momencie schodzenia z wyrzutni rakieta P 15 eksplodowała. Po chwili poczuł 
swąd palącej się gumy. To topiły się od rozgrzanej blachy podeszwy jego mary
narskich butów. Na okręcie stanęły wszystkie trzy silniki oraz agregaty prądo
twórcze, zniszczeniu bądź uszkodzeniu uległy anteny, radary, system sterowa
nia, część instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej. Obserwator z unoszącego 
się nad okrętem śmigłowca Mi 14 stracił okręt z oczu. Widział tylko dym.

- Sytuacja była dramatyczna - wspomina dziś wiceadmirał rezerwy Ryszard 
Demczuk. Początkowo mogliśmy użyć tylko jednego węża i kompletu gaśnic.
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Dzięki świetnemu wyszkoleniu, niezliczonej liczbie ćwiczebnych alarmów prze- 
ciwawaryjnych i ppoż. ludzie wiedzieli, co mają robić. Może nie wszyscy od razu, 
ale zdecydowane działania bosmana okrętowego w ciągu kilku sekund dopro
wadziły do zorganizowanej i sprawnej akcji ratowania okrętu.

Ludzi nie trzeba było ratować. Dowódca rygorystycznie przestrzegał proce
dur poprzedzających strzelanie rakietowe. Niektórzy twierdzili, że przesadnie, 
ale akurat stosowanie się do RSO uratowało ludziom zdrowie i życie. Większość 
załogi znajdowała się w pomieszczeniach znajdujących się poniżej pokładu 
głównego. Dowódca, sternik i jeszcze kilka osób znajdowało się w tzw. kabinie 
bojowej. Na otwartym GSD, z którego normalnie się dowodziło, nie było nikogo. 
Jako pierwsi zdali sobie sprawę z tego, co się stało ci, którzy byli w kabinie bo
jowej. Znajdujący się poniżej niej marynarze dowiedzieli się, że coś poszło nie 
tak, dopiero z alarmu przeciwpożarowego. A co tak naprawdę się stało?1

- Eksplodował silnik startowy kierowanego pocisku rakietowego, a następ
nie także składające się z dwóch składników paliwo do silnika marszowego - 
wspomina ówczesny dowódca okrętu. Silnik startowy, który elaborowany był sied
mioma laskami paliwa stałego, stanowił bezpośrednią przyczynę ciągu zdarzeń,

Rakieta P 15 obok kutra rakietowego „432“. U dołu pod kadłubem widoczny silnik 
startowy [foto M. Kluczyński, zbiory MMW]

1 Relacja z dnia 12.06.2016 r. wiceadmirała Ryszarda Demczuka.
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Uchylona pokrywa hangaru rakiety kutra rakietowego „432“ [foto M. Kluczyński, 
zbiory MMW] 

który doprowadziły do eksplozji. Jedna z hipotez zakładała, że laski prochowe 
zostały skruszone, co po inicjacji zapłonu doprowadziło do zasypania dyszy wy
lotowej fragmentami skruszonego paliwa stałego. Gwałtowny wzrost ciśnienia 
w skorupie silnika startowego doprowadził do zjawiska rozdęcia komory i eksploz
ji gazów. Wyrzucone siłą wybuchu fragmenty korpusu silnika startowego rozer
wały podbrzusze rakiety, przecięły magistralę paliwową zasilającą pracujący już 
silnik marszowy, doprowadzając do kolejnej eksplozji znacznej ilaści materiału 
napędowego P15. Głowica bojowa nie eksplodowała, gdyż - zgodnie z procedu
rami przyjętymi do tego strzelania - nie była wypełniona materiałem wybucho
wym, lecz ekwiwalentem wagowym, na który składało się 512 kilogramów asfaltu.

W ciągu kilkunastu minut ogień został ugaszony. Kuter rakietowy po eks
plozji i pożarze był w znacznym stopniu zniszczony, jakby trafiony kierowanym 
pociskiem rakietowym. Spora cześć nadbudówki została wyrwana, a niektóre 
elementy siłą eksplozji zostały zmiecione do morza2.

Jak wspomina dzisiaj wiceadmirał Ryszard Demczuk, okręt pozbawiony 
łączności wewnętrznej i zewnętrznej, sterując jedynie pracą śrub, wszedł samo
dzielnie do portu w Ustce. Miejsce (do cumowania) było przygotowane i odgro
dzone pomarańczowymi linami. Na nabrzeżu czekał kontradmirał Ryszard Łu

2 Tamże.
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kasik (późniejszy dowódca Marynarki Wojennej), ówczesny szef sztabu, a zara
zem pierwszy zastępca dowódcy Marynarki Wojennej. Ponad dwadzieścia lat 
wcześniej sam dowodził ORP „Gdynia", takim samym jak ORP „Oksywie" kut
rem rakietowym. Znał procedury, wiedział co mogło się zdarzyć.

Ówczesny dowódca okrętu do dzisiaj pamięta każde słowo, jakie padło tuż 
po tym, gdy zszedł z pokładu „Oksywia" na keję. Ale jeden fragment ze złożo
nego po rejsie bojowym meldunku zapad! mu w pamięci głęboko i zapisał się 
jako przykład oddający istotę dowodzenia w ujęciu relacji dowódców, przełożo
nych i podwładnych, kategorii misji bojowej, znaczenia czynnika ludzkiego i uży
wanych środków walki.

- Ilu ludzi mi dzisiaj przywiozłeś? - zapytał kapitana wiceadmirał
- Melduję, panie admirale, że wszystkich.
- Są ranni i poszkodowani?
- Melduję, nie ma. Ale są bardzo poważne straty w sprzęcie...
- Uszkodzeniami okrętu teraz się nie martw. Blachy nam nie zabraknie. Lu

dzie w tym wszystkim są dla nas najważniejsi. Pamiętaj. Okręt wyremontujemy.
- Tak jest!
- Masz na okręcie kawę?
- Mam.
- To każ podać, porozmawiamy .3

Operacja odcumowywania kutra rakietowego „432“ w bazie na Helu [foto M. Klu- 
czyński, zbiory MMW]

Tamże.
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Kuter rakietowy „430“ odbija od nabrzeża w Porcie Wojennym w Gdyni [foto M. 
Kluczyński, zbiory MMW]

Admirał wraz z kapitanem weszli na zniszczony siłą eksplozji okręt. Po krót
kim rekonesansie zeszli na molo, usiedli przy stoliku postawionym przy trapie, 
na wysokości osmolonej pożarem kabiny bojowej. W czasie spokojnej, rzeczowej 
rozmowy prowadzonej „w cztery oczy" z admirałem, kapitan marynarki Ryszard 
Demczuk zdał relację z wydarzenia. Rozpoczęte wkrótce dochodzenie wykazało, 
że ani dowódca ORP „Oksywie", ani nikt inny z załogi nie ponosił winy i nie 
przyczynił się do spowodowania awarii. Natomiast wysoko oceniono wyszkole
nie, profesjonalizm i postawa załogi podczas walki o żywotność okrętu.

A dalsze losy ORP „Oksywie"? Okręt został odbudowany w Stoczni Mary
narki Wojennej. Wykorzystano do tego elementy wyrzutni i nadbudówki z przez
naczonego już do kasacji ORP „Gdynia" - okrętu, którym dowodził niegdyś ad
mirał Ryszard Łukasik.

O rakietyzaqi Marynarki Wojennej bodajże jako pierwszy napisał już w 1947 ro
ku w „Marynarzu Polskim" ówczesny komandor Stanisław Mieszkowski. Arty
kuł zilustrował rysunkiem „okrętu przyszłości" wyposażonego w rakiety przeciw- 
okrętowe i przeciwlotnicze. Po aresztowaniu i późniejszym zamordowaniu ko
mandora Mieszkowskiego sprawa ucichła. Wróciła w drugiej połowie kolejnej 
dekady. Ostateczna decyzja zapadła w 1961 roku w Moskwie podczas sojuszni
czej narady państw Układu Warszawskiego, dotyczącej rozwoju sił zbrojnych 
każdego z nich. Jako pierwsze, w 1962 roku, pojawiły się mobilne wyrzutnie 
lądowe systemu „Sopka". Dwa lata później biało-czerwoną banderę podniosły 
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pierwsze polskie „Osy". W nomenklaturze Układu Warszawskiego okręty te 
znane były jako Projekt 205. W polskiej Marynarce Wojennej zwane były popu
larnie, z racji charakterystycznej sylwetki, „garbusami". Te skonstruowane pod 
koniec lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych okręty należały do przodu
jących w swojej klasie na świecie. Większe i solidniejsze od budowanych niemal 
równolegle w Związku Radzieckim „Komarów", nie miały sobie równych. Na 
rozwinięcie dużych prędkości pozwalały trzy potężne silniki w układzie gwiaź
dzistym. Stanowiły one rozbudowaną o kolejne gwiazdy wersję stosowaną pod
czas wojny na sowieckich bombowcach i samolotach transportowych Jer. Były to 
jedne z nielicznych budowanych podczas wojny samolotów z napędem dies- 
lowskim4.

Sowieckim konstruktorom udało się zmieścić na niewielkim kadłubie potęż
ne uzbrojenie złożone z czterech rakiet typu P 15. Rakiety te, klasy woda-woda, 
mogły wyłączyć z walki okręty wielokrotnie większe i cenniejsze od masowo pro
dukowanych „Os". Przykładem tego były wydarzenia na wodach przybrzeżnych 
Egiptu, gdy w 1967 roku, już po zakończeniu działań wojennych, egipski kuter 
rakietowy zatopił za pomocą rakiet P15 izraelski niszczyciel „Eljath", który w po
bliżu Port Saidu wykonywał misję demonstrowania bandery. Pikanterii temu 
wydarzeniu nadawał fakt, że egipski kuter (lub dwa kutry wg. innej wersji tego 
wydarzenia) obsługiwany był w chwili ataku przez sowieckich „doradców". 
I podczas strzelania nawet nie opuścił portu! Wydarzenie to odbiło się szerokim 
echem we flotach świata, a jego efektem było rozpoczęcie prac nad kutrami rakie-

Kuter rakietowy „430“ zmierza na poligon [foto M. Kluczyński, zbiory MMW]

R. Rochowicz, Rakietowe żądła floty, „Morze, Statki i Okręty", 2014 nr 2, s. 30-43.
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towymi w wielu krajach. W polskiej flocie wojennej z czasów PRL pozyskanie 
„Os" oraz rakiet P 15 było jednym z nielicznych przypadków nabycia najnowo
cześniejszego uzbrojenia, które zaledwie kilka lat wcześniej weszło w skład sił 
zbrojnych ZSRR. Pierwsza grupa młodych oficerów została skierowana na prze
szkolenie do Baku na początku lat sześćdziesiątych. O tym, jak byli selekcjono
wani w latach sześćdziesiątych kandydaci na rakietowców świadczy fakt, że było 
wśród nich trzech późniejszych dowódców Marynarki Wojennej, z których jeden 
został ministrem obrony. Ich wąska, a zarazem pożądana specjalizacja sprzyjała 
szybkim awansom. Starano się, by wszystkie stanowiska na „Osach" zajmowali 
ludzie zaufani. Podczas kompletowania załóg na kolejne „Osy" wchodzące do 
służby w PMW zwracano uwagę na deklarowany światopogląd członów załóg, 
a nawet na to, czy nie mają krewnych w krajach zachodnich. Nowoczesne okrę
ty stacjonowały w Helu, tak by jak najmniej osób postronnych miało z nimi kon
takt, a nawet je widziało. Osłaniane były specjalnymi parawanami. Na ćwiczenia 
wychodziły na ogół w nocy, a ich numery taktyczne były „ruchome", co jakiś 
czas zmieniane, tak by potencjalny wróg miał trudności z ustaleniem liczby okrę
tów w służbie oraz który z nich akurat jest w morzu. Początkowo wszystkie 
„Osy" wchodziły w skład Dywizjonu Kutrów Torpedowych. Rakiety P 15 nazy
wano torpedami 4K 30. To także dla dezinformacji służb wywiadowczych NATO. 
Dla skomplikowanej obsługi rakiet przeciwokrętowych zbudowano bazę tech
niczną w Gdyni Demptowie. W latach 1964-1975 władze PRL zakupiły 13 kutrów 
rakietowych typu 205. Ostatnie z nich służbę zakończyły dopiero w 2002 roku. 
Jeden z ostatniej pary, dawny ORP „Władysławowo", należy obecnie do naj
ciekawszych obiektów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Dane taktyczno-techniczne kutra 205

Wyporność standardowa: 171 ton
Wyporność pełna: 210 ton
Długość: 38, 6 metra
Szerokość: 7, 6 metra
Zanurzenie: 2, 7 metra
Napęd: trzy silniki wysokoprężne o mocy 2940 kW każdy, trzy śruby napędowe 
Prędkość maksymalna: 40 węzłów ( w praktyce lat dziewięćdziesiątych i dwu
tysięcznych nie więcej niż 36-38 w.)
Zasięg: 400 mil morskich przy prędkości 34 węzłów
Załoga: 30 osób.

5 Tamże, s 30-41; T. Neubauer Rola mahjch jednostek bojowych w zapewnieniu bezpieczeństwa mors
kiego państwa, Gdynia 2016, s. 156-158.
6 J. Ciślak, Polska Marynarka Wojenna 1995, Warszawa 1995, s. 53.
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30 LAT DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 
OKRĘTU-MUZEUM „BŁYSKAWICA" (1985-2014)

Zasłużony w działalności bojowej podczas II wojny światowej i powojennej służbie niszczy
ciel ORP „Błyskawica" od 1976 r. pełni rolę jednostki muzealnej i reprezentacyjnej Mary
narki Wojennej. Niestety, jego stan techniczny i bezpieczeństwo eksploatacji ulegały syste
matycznemu pogorszeniu. Rosły trudności kosztownych remontów jednostki, wynikające 
z ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. W celu szerszego zainteresowania problematyką właś
ciwego utrzymania i eksponowania okrętu w gronie byłych członków załóg i pasjonatów zro
dziła się myśl utworzenia organizacji społecznej, która w tym względzie czynnie wesprze 
Marynarkę Wojenną. Chęć przekazania środków finansowych zgłosili także byli członkowie 
Polskiej Marynarki Wojennej skupieni w londyńskim Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej 
/SMW/. Niestety, instytucje państwowe (np. Marynarka Wojenna) nie mogły przyjmować 
darowizn, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Z kolei organizacje społeczne mające osobowość 
prawną, posiadały możliwość pozyskiwania środków z różnych źródeł. W tej sytuacji idea 
utworzenia niezależnego stowarzyszenia uzyskała aprobatę i poparcie Dowództwa MW oraz 
Ministerstwa Obrony Narodowej.

1. Powstanie Towarzystwa
W dniu 4 lipca 1985 r., w 38. rocznicę powrotu niszczyciela do kraju, na jego po
kładzie zebrała się 22 osobowa grupa osób-założycieli Towarzystwa Przyjaciół 
Okrętu-Muzeum „Błyskawica" (TPOMB), którzy opracowali statut1 i podpisali 
wspólny wniosek o rejestrację organizacji. W ich gronie znaleźli się m.in. redak
tor naczelny miesięcznika „Morze" Jerzy Miciński, dziennikarz morski Wojciech 
Święcicki, zastępca dowódcy MW kadm. Ludwik Dutkowski, byli dowódcy ORP 
„Błyskawica": kmdr dr Kryspin Lech i kmdr ppor. Bolesław Kilans, st. mar. rez. 
Edmund Chełchowski z Plymouth, kierownik Muzeum MW kmdr dr Rafał Wit
kowski1 2.

1 Projekt statutu wzorowano na Statucie Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza".
2 Założycielami byli także: Józef Grzonka, Leon Krasnowiecki, Czesław Krzyżówek, Henryk Linka, 
Marek Miszewski, Henryk Paciorek, Marek Perzyński, Bronisław Przybyła, Czesław Rudzki, Jaro
sław Rusak, Celestyn Spyra, Marek Twardowski, Andrzej Ujazdowski, Zdzisław Waśko i Krzysz
tof Wolbek.
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W dniu 12 listopada 1985 r. Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku dokonał rejestracji Towarzystwa w Rejestrze Stowa
rzyszeń pod numerem 93.

W statucie za główny cel działalności przyjęto «... zachowanie dla przysz
łych pokoleń Okrętu-Muzeum 'Błyskawica', bezcennej pamiątki narodowej jako 
ostatniego i jedynego już okrętu polskiego z okresu II wojny światowej"3.

Towarzystwo cel ten miało realizować w ścisłej współpracy z Dowództwem 
MW i Muzeum MW poprzez:
1. Prowadzenie działań mających na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń 

OM „Błyskawica";
2. Zbieranie funduszy na utrzymanie okrętu i wzbogacanie jego wyposa-żenia;
3. Sprawowanie obywatelskiej pieczy nad stanem technicznym okrętu i wspieranie 

w tym zakresie poczynań Muzeum MW;
4. Prowadzenie odpowiedniej akcji propagandowej na rzecz OM „Błyskawica", 

bezpośrednio lub poprzez inspirowanie prasy, radia i telewizji;
5. Tworzenie klimatu sympatii i zrozumienia dla roli spełnianej przez OM 

„Błyskawica", poprzez stałą współpracę z władzami, urzędami, organizacja
mi społecznymi, instytucjami i przedsiębiorstwami.

Statut określał władze Towarzystwa. Są nimi: Zjazd członków (najwyższa 
władza organizacji), Zarząd - kierujący pracami pomiędzy Zjazdami, Komisja 
Rewizyjna (3 członków) i Sąd Koleżeński (5 członków). Zarząd, jako władza wy
konawcza uchwał i postanowień Zjazdu, składa się z 5-9 członków, a jego Prezy
dium to prezes, wiceprezes i sekretarz. Ich kadencja trwa 4 lata.

Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych - szcze
gólnie zasłużonych dla organizacji.

Stowarzyszenie jako osoba prawna może posiadać własne fundusze, mają
tek ruchomy i nieruchomy, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i subwencje 
oraz prowadzić działalność gospodarczą4.

Podczas inauguracyjnego, I Zjazdu Towarzystwa, który odbył się 20 grudnia 
1985 r. wybrano władze statutowe. W skład Zarządu weszli: prezes kmdr dr hab. 
Kryspin Lech, wiceprezes Józef Miłobędzki, sekretarz - ówczesny dowódca „Błys
kawicy" kmdr por. Mieczysław Waryszak, skarbnik Maria Nowy i członkowie: 
red. Jerzy Miciński, Henryk Linka i kmdr por. w st. spocz. mgr Czesław 
Krzynówek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kmdr dr Czesław 
Rudzki, a Sądu Koleżeńskiego kmdr w st. spocz. mgr Zdzisław Waśko5.

3 Dokumenty TPOMB (DTPOMB), Statut TPOMB, Gdańsk, 12.11.1985 r., s. 1.
4 Tamże, s. 2-8.
5 W skład Komisji Rewizyjnej wszedł także Wojciech Święcicki i Adam Izbicki, a do Sądu Kole
żeńskiego: Andrzej Ujazdowski, Józef Grzonka, Bronisław Przybyła i Jarosław Rusak.
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2. Działalność w latach 1985-1996
Pierwsze lata działalności TPOMB ukierunkowane były przede wszystkim na 
popularyzowanie i upowszechnianie historii niszczyciela, ograniczając się - 
zgodnie ze statutem - do terenu województwa gdańskiego. Z pośród początko
wych wpłat największą okazało się przekazanie 1 min zł z dopłat do kalendarza 
miesięcznika „Morze" na 1985 r. Aktu przekazanie dokonał prezes Zarządu 
Głównego RSW „Prasa-Książka-Ruch" Wiesław Rydygier. Kolejnego daru do-ko- 
nała Jadwiga Karnicka z Londynu. Było to honorarium zmarłego męża, znanego 
podwodnika kmdr. por. Borysa Karnickiego, za książkę „Marynarski worek 
wspomnień"6. Z kolei w 1989 r. z inicjatywy ppor. mar. rez. Zbyszko Pazia Koło 
SMW z Plymouth wpłaciło ok. 1000 funtów szterlingów, a Przedsiębiorstwo 
Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe" za udostępnienie okrętu do zdjęć do filmu 
fabularnego p.t. „Pogranicze w ogniu II" kwotę 450 tys. zł7.

Zgromadzone środki finansowe pozwoliły na zakup m. in. czujek przeciw
pożarowych, aparatury video, filmoteki okrętowej oraz wydanie folderów, kart 
pocztowych tzw. widokówek i innych drobnych materiałów promocyjnych. 
Prowadzono także akcje pozyskiwania pamiątek związanych z historią 
„Błyskawicy". Pod koniec lat 80. w związku z trudną sytuacją społeczno-gospo
darczą w kraju działalność uległa pewnemu zastojowi8.

Przełomem okazał się II Zjazd Towarzystwa, który obradował 27 czerwca 
1992 r. na okręcie. Wśród gości z kraju i zagranicy znalazł się m. in. były członek 
załogi ORP „Błyskawica" - obecnie dyrektor Departamentu Infrastruktury Wsi 
w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Kazimierz Żmuda. 
Wytyczono wówczas nowe kierunki pozyskiwania funduszy oraz popularyzacji 
historii okrętu wśród społeczeństwa w nowych realiach polityczno-ekonomicz
nych po transformacji ustrojowej kraju. Uchwalono także zmianę w statucie po
przez rozszerzenie działalności na całą Polskę9.

Do władz wybrano: prezesem Zarządu ponownie kmdr. doc. dr. hab. Krys
pina Lecha, I wiceprezesem kmdr. rez. mgr. inż. Jana Przybylskiego, II wicepre
zesem kmdr. doc. dr. hab. Jerzego Przybylskiego, sekretarzem kmdr. ppor. mgr. 
inż. Jerzego Łubkowskiego, skarbnikiem Marię Nowy, a członkami: kmdr. por. 
Lesława Paprockiego - ówczesnego dowódcę ORP „Błyskawica", kmdr. por. rez. 
Mieczysława Waryszaka, red. Jerzego Micińskiego i Józefa Miłobędzkiego. Prze

6 B. Karnicki, Marynarski worek wspomnień, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, War
szawa 1987. Idea wydania wspomnień w kraju powstała w 1984 r. podczas pobytu autora w Mu
zeum MW. Niestety druga część nie powstała ze względu na śmierć autora.
7 DTPOMB, 1.1, Umowa z Przedsiębiorstwem Realizacji Filmów "Zespoły Filmowe" z 5.9.1989 r., 
nlb.
8 J. Przybylski, J. Łubkowski, S. Kudela, Powstanie i działalność Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum 
„Błyskawica", „Biuletyn Historyczny", Gdynia 1997, nr 15, s. 121-122.
’ DTPOMB, Statut TPOMB, Gdańsk, 4.12.1992 r., s. 1.
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wodniczącym Komisji Rewizyjnej został kmdr dr Zenon Rożko10 11. Składu Sądu 
Koleżeńskiego nie wybrano.

Na początku lat 90. XX w. z inicjatywy Dowództwa MW i Zarządu Towa
rzystwa wystawiano na pokładzie ORP „Błyskawica" skarbonkę wykonaną 
z miny przeciwdesantowej, do której zwiedzający mogli wrzucać dobrowolne 
datki na rzecz remontu okrętu. Przez trzy lata zebrano 1 min 213 tys. 779 zł, 54 doi. 
i 2 ruble”. Z kolei w latach 1992-1993 znacznego wsparcia finansowego udzielił 
Zarząd SMW w Londynie oraz jego Koło z Toronto w Kanadzie.

Od 1994 r. nasiliły się trudności związane z remontem niszczyciela oraz z ogra
niczeniami budżetowymi Marynarki Wojennej dlatego Zarząd podjął decyzję 
przekazania posiadanych środków na powyższy cel. Stowarzyszenie wówczas 
wyasygnowało zgromadzone: 2,4 tys. doi., 430 funtów szterlingów i 15 min sta
rych zł12. Do akcji pozyskiwania funduszy wspierających remont kapitalny histo
rycznego okrętu włączył się redaktor Bogusław Wołoszański, który w swych pro
gramach m. in. „Sensacje XX wieku" (I program TVP) wzywał do ratowania naro
dowej pamiątki jaką jest ORP „Błyskawica". W akcji również uczestniczył red. 
Jerzy Ejsmond z III programu PR. Ich audycje okazały się bardzo pomocne 
w szerokiej popularyzacji okrętu, zarówno w kraju jak i wśród Polonii. Na konto 
bankowe TPOMB zaczęto przesyłać liczne przekazy pieniężne. M.in. dzięki wspar
ciu zbiórki przez „Dziennik Nowojorski" napływały kolejne darowizny od roda
ków. Tylko podczas pobytu red. B. Wołoszańskiego w USA przekazano za jego 
pośrednictwem 255 doi. Od grudnia 1994 r. do sierpnia 1996 r. na konto Towa
rzystwa wpłynęło 30,6 tys. nowych zł13.

Łącznie w latach 1992-1996 dochody organizacji wyniosły 50 tys. 802,35 zł, 
a wydatki 42 tys. 522, 75 zł. Największą wpłatę z pośród jednostek wojskowych 
MW wnieśli słuchacze Akademii Marynarki Wojennej - 5 tys. zł14.

W ramach prac remontowych finansowanych przez Marynarkę Wojenną 
zastosowano m. in. oryginalną metodę obkładania podwodnej części niszczyciela 
nowymi blachami, tworząc w najbardziej skorodowanej rufie - drugie poszycie. 
Bardzo kosztowna operacja została podzielona na etapy. W pierwszym udało się 
obłożyć ok. 25 % z 1400 m2 powierzchni. Towarzystwo dołożyło własne środki, 
które pozwoliły na zakup i uruchomienie kotła centralnego ogrzewania Viess- 
mann o mocy 170 kW (koszt ok. 18,2 tys. nowych zł), dzięki czemu wydłużono 

10 Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Gerard Pietrzak i Jerzy Obuchowski.
11 DTPOMB, t. 2 , Protokoły z otwarcia skarbonek na ORP „Błyskawica" z lat 1990-1992, nlb.
12 DTPOMB, t, III Zjazd TPOMB, III Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica" 
(Sprawozdanie Zarządu), s. 2-3.
13 DTPOMB, t. 2, Pismo red. nacz. „Dziennika Nowojorskiego" K. Głodowskiej z 5.6.1997 r.; Pismo 
B. Wołoszańskiego z 12.12.1996 r., nlb. oraz przyp. nr 12. Darowizny przesyłały głównie: osoby in
dywidualne - 40,1 %, Jednostki Wojskowe - 23,8 % oraz organizacje kombatanckie i wojskowe - 23%.
14 DTPOMB, t. III Zjazd TPOMB, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPOMB za okres 1992-1996, s. 1.
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sezon wystawienniczy do grudnia. W części wystawowej położono trudnopalną 
podłogę panelową typu „Ladura" (ok. 12,5 tys. nowych zł), wykonano 28 tabli
czek z opisem uzbrojenia (900 tys. starych zł), odlano nowe godło rufowe i dzwon 
okrętowy, a także unowocześniono system przeciwpożarowy i łączności m.in. 
.zakupując radiotelefon Ray Jefferson (5,8 min. starych zł)15. Wszystko to wydat
nie zwiększyło bezpieczeństwo i komfort obsługi zwiedzających.
3. Działalność w latach 1996-2014
Nowy etap działalności rozpoczął się wraz III Zjazdem TPOMB, który odbył się 
28 września 1996 r. Organizacja liczyła wówczas 97 członków zwyczajnych i trzech 
honorowych: były członek wojennej załogi Władysław Żurawski z Wielkiej Bry
tanii, Bogusław Wołoszański i Jacek Ejsmond. Podczas obrad podsumowano 
czteroletnią działalność oraz omówiono aktualny stan techniczny okrętu. Jedno
cześnie podkreślono, że dzięki dużemu zaangażowaniu Dowództwa MW oraz 
rosnącemu zainteresowaniu losami ORP „Błyskawica" wśród społeczeństwa 
niszczyciel zostanie na długie lata zachowany dla kolejnych pokoleń. Podano, że 
w latach 1992-1995 dochody Towarzystwa wyniosły 50,8 tys. zł, a wydatki na cele 
remontowo-modernizacyjne 37,5 tys. zł, a wraz z kosztami obsługi 42,5 tys. zł16.

W czasie trwania Zjazdu wybrano nowe władze. Prezesem został kmdr w st. 
spocz. mgr inż. Jan Przybylski, I wiceprezesem kmdr por. w st. spocz. Mieczys
ław Waryszak, a II wiceprezesem kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski. Sekre
tarzem ponownie wybrano kmdr. ppor. mgr. inż. Jerzego Łubkowskiego, podob
nie jak skarbnikiem - Marię Nowy. W skład Zarządu weszli jako członkowie: 
kmdr mgr inż. Zbigniew Popek, kmdr por. Lesław Paprocki, Kazimierz Żmuda 
i Józef Miłobędzki. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kpt. mar. mgr 
Sławomir Kudela, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego kmdr w st. spocz. 
mgr Zdzisław Waśko17.

Skromne środki finansowe, którymi dysponowało Towarzystwo, pochodziły 
głównie z darowizn, loterii fantowych, składek członkowskich oraz sprzedaży 
pamiątek i wydawnictw morskich w niewielkim kiosku znajdującym się w nad
budówce dziobowej, na lewej burcie okrętu.

Największe kwoty na konto stowarzyszenia wpłacili: prezydent RP Aleksan
der Kwaśniewski i ING Bank Śląski. Wśród ofiarodawców byli także nie zrzesze

15 DTPOMB, 1.1, Oświadczenie dowódcy okrętu o wykonaniu tabliczek z opisem uzbrojenia ORP
' Błyskawica” z 17.7 1992 r. oraz Oświadczenie o zakupie radiotelefonu Ray Jefferson Model 989
z 21.10.1992 r., nlb.
16 www.blyskawica.info, Cele Towarzystwa, Wydatki na remont okrętu w latach 1992-2009 ponie
sione przez TPOM „Błyskawica", dostęp 10.4.2016 r. oraz S. Kudela, III Zjazd Towarzystwa Przyja
ciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica", „Przegląd Morski", 1997, nr 3, s. 811-85 i J. Przybylski, J. Łub- 
kowski, S. Kudela, wyd. cyt., s. 122-123.
17 Do Komisji Rewizyjnej weszli: Gerard Pietrzak i Andrzej Wronka, a do Sądu Koleżeńskiego 
Walter Pater, Alfred Piechowiak, Wiktor Podoski i Bronisław Brzóska.
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ni sympatycy, którzy regularnie wysyłali przekazy pieniężne. Wśród nich zna
leźli się: Andrzej Grzegorski z Krakowa, Bartłomiej Iżycki z Chonowa, Maria 
Kasperowicz z Warszawy, Robert i Zygmunt Kazimierczakowie z Rąpic, jeden 
z byłych dowódców okrętu - kmdr, w st. spocz. Hieronim Kubera z Warszawy, 
kadm, w st. spocz. Henryk Pietraszkiewicz z Gdyni i Anna Sagan z Krakowa. 
Jednak dalsze pozyskiwanie znaczniejszych środków stało się coraz trudniejsze 
ze względu na bardzo aktywną działalność w tym względzie innych organizacji 
społecznych oraz mniejsze możliwości darczyńców18.

Zebrane środki pozwoliły na wsparcie kolejnego remontu i modernizację 
okrętu, które w większości wykonywano siłami własnymi nielicznej załogi. 
Umożliwiło to:
♦ wykonanie systemu wentylacji w kambuzie, pomieszczeniach wysta

wowych, łaźni i suszarni, pomieszczeniu przetwornic oraz w części dziobo
wej okrętu (ok. 35 tys. zł);

♦ zmodernizowanie systemu ogrzewania i wodnego (ok. 15 tys. zł);
♦ renowację pomieszczeń wystawowych i użytkowych okrętu (ok. 16 tys. zł);
♦ unowocześnienie systemu łączności poprzez instalację centrali i aparatów 

telefonicznych, a Zakłady Radiowe „Radmor" z Gdyni przekazały nieod
płatnie trzy radiotelefony o wartości 9 tys. zł;

♦ wykonanie dwóch trapów i barierki na kominie okrętu oraz położenie trud- 
nopalnych podłóg panelowych w reprezentacyjnych korytarzach;

♦ zainstalowano system obserwacji zewnętrznej oraz naprawiono część syste
mu elektrycznego.
Łącznie w latach 1996-2000 TPOMB wydatkowało tylko na cele remontowe 

ponad 74 tys. zł, a łącznie z dostawami sprzętu, ponad 90 tys. zł.19

18 DTPOMB, t. IV Zjazd TPOMB, Referat Sprawozdawczy Zarządu TPOMB na IV Zjazd w dniu 
7.10.2000 r., s. 3-4. W czasie kadencji zmarli: Maria Nowy - skarbnik Zarządu, Józef Miłobędzki - 
członek Zarządu i Bronisław Brzóska - członek Sadu Koleżeńskiego.
19 www.blyskawica.info, Cele Towarzystwa, Wydatki na remont okrętu w latach 1992 - 2009 ponie
sione przez TPOM „Błyskawica", dostęp 10.4.2016 r. oraz W. Pater, Towarzystwo Przyjaciół Okrętu 
Muzeum „Błyskawica" (1985-2002), „Przegląd Morski", 2002, nr 10, s. 70.
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Pod koniec dekady lat 90. XX w. szerzej rozwinięto akcje promujące i popu
laryzujące okręt. Rozpoczęto współpracę z Zarządem Rejonowym Ligi Obrony 
Kraju w Poznaniu, kierowanym przez mgr Andrzeja Matuszkiewicza. Zorgani
zował on m. in. konkursy wiedzy morskiej p. t. „Polska leży nad Bałtykiem". Pre
zes TPOMB J. Przybylski i dwóch członków Zarządu: Z. Wojciechowski i L. Pap
rocki uczestniczyli w poznańskim finale. W nagrodę młodzież - zwycięzcy kon
kursu - gościli w Marynarce Wojennej i na pokładzie ORP „Błyskawica"20. Zin
tensyfikowano kontakty ze środowiskiem kombatanckim i młodzieżą m. in. z Trój
miasta i Domu Dziecka z Kórnika-Bnina. Znacznego rozgłosu nabrała również 
akcja zbierania funduszy przez Sekcję Miłośników CB-radio i krótkofalarstwa 
„Błyskawica" przy Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu21.

Zarząd uczestniczył w wielu imprezach zorganizowanych przez Dowódz
two MW aktywnie włączając się w ich planowanie i przebieg. Na uwagę zasłu
guje udział w obchodach 60-lecia podniesienia polskiej bandery na ORP „Błyska
wica", II Światowego Zjazdu Marynarzy i Zjazdu Załóg Polskich Niszczycieli.

Szczególnego znaczenia nabrała współpraca z bratnim Towarzystwem Przy
jaciół ORP „Błyskawica" („Friends of Błyskawica" Society) z Cowes w Wielkiej Bry
tanii - z miasta w którym w latach 1935-1937 zbudowano niszczyciele „Grom" 
i „Błyskawica". Podczas wspólnego spotkania na okręcie z udziałem władz 
Cowes wręczono gdyńskiemu Towarzystwu czek o wartości 1,4 tys. funtów 
szterlingów22.

Nowością było opracowanie odznaki organizacyjnej (fot. 1.) oraz wydanie 
własnego kalendarza ściennego na 1999 rok w nakładzie 2 tys. egzemplarzy23.

Niestety Zarząd nie zdołał powołać kół terenowych i zmobilizować więk
szości członków do aktywnej współpracy. Skoncentrował się na obszarze Trój
miasta.

7 października 2000 r. w okrętowym Salonie Kaprów odbył się IV Zjazd 
TPOM „Błyskawica". W referacie sprawozdawczym podkreślono, że pomimo licz
nych wystąpień o wsparcie finansowe zostały one bez odzewu w tym od władz 
centralnych i prezydenta miasta Gdyni. Zebrane środki finansowe, chociaż 
skromne, jednak pozwoliły na wsparcie kolejnego remontu niszczyciela.

W wybranych władzach znaleźli się: Jan Przybylski - prezes Zarządu, Mie
czysław Waryszak - wiceprezes, Dariusz Chełmowski - skarbnik, Jerzy Łubkow-

20 DTPOMB, t. 2, Pismo Zarządu Rejonowego LOK w Poznaniu z 20.3.1998 r. A. Matuszkiewicz zor
ganizował także młodzieżową Drużynę „Błyskawica" w poznańskim Zakładzie Poprawczym, nlb.
21 DTPOMB, t. 2, Uchwała Zarządu Sekcji Miłośników CB-radio i krótkofalarstwa „Błyskawica" 
przy Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu z 15.2.1997 r., nlb.
22 O. Hulacki, Towarzystwo Przyjaciół ORP „Błyskawica" w Cowes [w:] 75 lat ORP „Błyskawica" (1937- 
2012), pod redakcja Z. Wojciechowskiego, Gdynia 2014, s. 140-141. TPORP „Błyskawica" powstało 
27.11.1997 r. w Cowes z inicjatywy Ottona Hulackiego i przy wsparciu burmistrza G. J. Banksa.
23 DTPOMB, t. 2, Umowa-zamówienie na wykonanie kalendarza firmowego na 1999 r. z Agencja 
Wydawniczą Spartan z 15.6.1998 r., nlb.
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Towarzystwo Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica51 
Fundusz Remontu Kapitalnego

PKO BP 1/0 Gdynia Nr 10201853-235024-270-1
81-912 Gdynia 12. skr. 24, teL (058) 626-36-58

Fot. 2. Kalendarz ścienny wydany 
przez TPOM „Błyskawica" na 
1999 rok 

ski - sekretarz oraz członkowie: Antoni Dutko, Lesław Paprocki, Walter Pater, 
Zbigniew Popek i Zbigniew Wojciechowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyj
nej został Sławomir Kudela, a Sądu Koleżeńskiego Adam Spuła24.

Działalność stowarzyszenia pod kierownictwem nowego Zarządu w czerw
cu 2001 r. została zahamowana rezygnacją z członkostwa prezesa J. Przybylskie
go. Zastąpił go dotychczasowy wiceprezes M. Waryszak. 12 grudnia w związku 
z jego tragiczną śmiercią w wypadku samochodowym nastąpiły kolejne zmiany 
personalne. Nowym prezesem został dotychczasowy wiceprezes Z. Wojciechow
ski, a wiceprezesem wybrano członka Zarządu Antoniego Dutko25.

W zaistniałej sytuacji Zarząd skupił się na pomocy finansowej w utrzyma
niu i remontach okresowych okrętu oraz szeroko rozumianej popularyzacji. 
Działania te prowadził w ścisłej współpracy z Muzeum MW, Oddziałem Społecz
no-Wychowawczym MW oraz Logistyką MW.

Zbierane środki pieniężne przeznaczono przede wszystkim na wsparcie 
remontów i konserwacji niszczyciela. Do najważniejszych należał: remont wenty
lacji w Salonie Kaprów oraz od lat zaniedbanych - kabiny nawigacyjnej, sterów

24 W skład Komisji Rewizyjnej weszli także: Robert Marciniak i Grzegorz Matoga, a do Sadu 
Koleżeńskiego: Grzegorz Baran, Łukasz Kaczmarek, Jerzy Kortylewski i Edward Czyż.
25 DTPOMB, t. 2, Wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu TPOMB z 26.6.2001 r. oraz Pismo do 
Sądu Rejonowego w Gdańsku z 20.12.2001 r., nlb.
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ki i centrali artyleryjskiej; messy; saloniku dowódcy zespołu okrętów, dyżurki, 
kancelarii, 9 kabin i archiwum okrętowego. Wykonano również nową tablicę do
wódców okrętu, umieszczoną na śródokręciu, dwujęzyczne tabliczki opisowe 
ważniejszych urządzeń i elementów uzbrojenia oraz ochronę termoizolacyjną 
łaźni i suszarni załogi.

W celu zachęcenia sponsorów do dalszego wspierania Towarzystwa w jed
nym z pomieszczeń wystawowych umieszczono specjalną, honorową tablicę 
darczyńców26.

W ramach popularyzacji ORP „Błyskawica" na okręcie, tradycyjnie już - od
bywały się liczne spotkania z młodzieżą szkolna i harcerską (w tym przyrzecze
nia i ślubowania), które stanowiły ważny element wychowania patriotycznego. 
Częste były również spotkania z kombatantami z kraju i zagranicy. W7 2003 r. na 
pokładzie gościli uczestnicy III Światowego Zjazdu Marynarzy.

Wieloletnia współpraca z brytyjskim Towarzystwem Przyjaciół ORP „Błys
kawica" w maju 2003 r. zaowocowała udziałem członków TPOMB - w ramach 
oficjalnej delegacji Marynarki Wojennej - w obchodach 60-lecia obrony Cowes. 
Jeden z członków Grzegorz Baran popłynął w składzie załogi jachtu „Hetman"

Fot. 3. Folder ORP "Błyskawica" legendarny niszczyciel Polskiej Marynarki Wojen
nej, Gdynia 2002

26 DTPOMB, t. V Zjazd TPOMB, Referat sprawozdawczy Zarządu TPOMB na V Zjazd z 9.10.2004 r., 
s. 2-3.
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z Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW. W darze otrzymano obraz ukazujący 
obronę miasta, podczas której szczególnie zasłużyła się załoga niszczyciela.

W ramach rewizyty we wrześniu podejmowano członków brytyjskiej orga
nizacji pokazując Trójmiasto, Hel, Malbork, Będomin i Wdzydze. Podczas poby
tu goście przekazali czek na kwotę 3 tys. funtów szterlingów27.

W 2002 r. z okazji 65-lecia służby pod biało-czerwoną banderą staraniem Za
rządu wydano w nakładzie 5 tys. egzemplarzy folder autorstwa J. Łubkowskiego 
pt. ORP „Błyskawica" legendarny niszczyciel Polskiej Marynarki Wojennej. Zos
tał on dofinansowany w 30% przez Departament Społeczno-Wychowawczy MON. 
Wsparto również opublikowanie książki J. Łubkowskiego i S. Kudeli p.t. ORP 
„Błyskawica" niszczyciel Polskiej Marynarki Wojennej. W zamian uzyskano nie
odpłatnie 500 egz., które przeznaczono do sprzedaży28.

ORP BŁYSKAWICA

Fot. 4. J. Łubkowski i S. Kudela, 
ORP „Błyskawica" niszczyciel Polskiej 
Marynarki Wojennej, Bydgoszcz 2003

W tym miejscu warto wspomnieć o innych, niekonwencjonalnych projektach 
promocyjnych, które dawały dodatkowe zyski - umowie agencyjnej z Pocztą Pol
ską na prowadzenie agencji pocztowej na pokładzie okrętu oraz zakupie firmo
wych zestawów naczyń do kawy i herbaty z logo stowarzyszenia, wykonanych 
przez Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana" w Łubianie29 *.

27 W składzie delegacji TPOMB byli: Z. Wojciechowski, J. Łubkowski, S. Kudela i G. Baran.
28 DTPOMB, t. 2, Umowa z Oficyną Wydawniczą „Excalibur" z Bydgoszczy z 6.5.2003 r., nlb.
29 DTPOMB, t. 2, Umowa agencyjna z Pocztą Polską nr 13/2002 z 7.8.2002 r. oraz Zamówienie na
porcelanę stołową w ZPS „Lubiana" z 25.3.2004 r., nlb.
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Pomimo starań Zarządu nie udało się przekonać Narodowego Banku Pol
skiego do wybicia monety kolekcjonerskiej i Poczty Polskiej do wydania znacz
ka pocztowego z sylwetką „Błyskawicy".

W latach 2000-2004 pozyskano ze składek, darowizn i dotacji, loterii fanto
wych, odsetek bankowych, prowadzenia agencji pocztowej oraz ze sprzedaży 
pamiątek i wydawnictw łącznie ok. 166 tys. zł. W tym mieściły się wpłaty od naj
hojniejszych sponsorów: ING Bank Śląski i Akademia Marynarki Wojennej. Na 
cele remontowe wydatkowano ponad 89 tys. zł30.

Na V Zjeździe TPOMB, który miał miejsce 9 października 2004 r. wybrano 
nowe władze w osobach: prezesa Jerzego Łubkowskiego, wiceprezesa Waltera 
Patera, skarbnika Dariusza Chełmowskiego, sekretarza Dariusza Mroza, i człon
ków Zarządu: Edwarda Czyża, Antoniego Dutko, Grzegorza Matogę, Lesława 
Paprockiego i Zbigniewa Wojciechowskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyj
nej został ponownie Sławomir Kudela, a Sądu Koleżeńskiego Adam Spuła31. Pod
czas obrad dokonano zmiany w Statucie likwidując nieużyteczny Sąd Koleżeń
ski, który w całej historii organizacji nie rozpatrywał żadnych spraw32.

Za najważniejsze wydarzenie służące popularyzacji ORP „Błyskawica" nale
ży uznać współorganizację nadania okrętowi medalu Maritime Heritage Award33, 
przyznanemu przez stowarzyszenie World Ship Trust, działające pod egidą kró
lowej brytyjskiej. Odznaczenie nadawane jest od 1980 r. najlepiej utrzymanym na 
świecie historycznym jednostkom pływającym. O jego dużym znaczeniu świad
czy fakt, iż na ponad 1800 historycznych okrętów, statków, kutrów itp. jedynie 
29 z nich z 16 państw otrzymało to zaszczytne wyróżnienie. Ceremonia nadania 
medalu odbyła się na pokładzie niszczyciela 25 listopada 2007 r. Odznaczenie 
wręczał prezes World Ship Trust lord Ambrose Greenway, a przyjmował dowód
ca MW adm. floty Roman Krzyżelewski.

Uznanie ORP „Błyskawica" za jeden z najlepiej utrzymanych i eksploatowa
nych jednostek pływających na świecie jest bezspornie zasługą Marynarki Wo
jennej, ale także TPOMB. Systematyczny przekaz społecznych środków pienięż
nych - chociaż nie dużych - na rzecz utrzymania odpowiedniej kondycji tech
nicznej pozwalał na szybkie zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, głównie mate
riałowych, które w służbowym trybie zamówień publicznych były by reali
zowane przez macierzysty oddział gospodarczy ze znacznym opóźnieniem.

511 DTPOMB, t. V Zjazd TPOMB, Referat sprawozdawczy Zarządu TPOMB na V Zjazd z 9.10.2004 r., 
s. 2-3.
11 W skład Komisji Rewizyjnej weszli także: Zbigniew Nowy i Andrzej Wronka, a do Sadu Koleżeń
skiego: Jarosław Tydola, Adam Brylowski, Łukasz Kaczmarek i Edward Wilc. Wkrótce z członkost
wa zrezygnował sekretarz Zarządu D. Mróz.
32 Sąd Koleżeński funkcjonował formalnie tylko do czasu rejestracji nowego Statutu przez Sąd 
Rejonowy w Gdańsku w dniu 27.4.2005 r.
33 Nagroda Światowego Dziedzictwa Morskiego.

249



Zbigniew Wojciechowski

Fot. 5. Medal Maritime Heritage Award 
przyznany ORP „Błyskawica11, [źródło: W. 
Pater, Niszczyciel „Błyskawica" okręt 
wyjątkowy, Gdynia 2008, s. 6

Na powyższe cele Towarzystwo przeznaczyło m. in.:
1. W 2005 r. - ok. 12,1 tys. zł na remont świetlicy okrętowej, wymianę paneli w ko

rytarzach lewej i prawej burty, wyposażenie i naprawę magazynu oraz drob
ne naprawy instalacji okrętowych;

2. W 2006 r. - ok. 27,9 tys. zł na wykonanie zbiornika do podgrzewania paliwa 
zasilającego system centralnego ogrzewania, remont kompleksowy saloniku 
reprezentacyjnego dowódcy zespołu okrętów oraz wymianę izolacji burt w 
łaźni i suszarni;

3. W 2007 r. - ok. 9,4 tys. zł na remont pokładu w komorze amunicyjnej nr 4 oraz 
historycznej pompy zenzowo-balastowej z 1938 r., uszczelnienie kolektorów 
agregatów oraz adaptację górnego warsztatu elektrycznego na pomieszczenie 
socjalne;

4. W 2008 r. - ok. 2,2 tys. zł na wykonanie nowych tablic pamiątkowych poświę
conych poległym członkom załogi podczas II wojny światowej i w 1967 r. oraz 
naprawy sprzętu w kambuzie;

5. W 2009 r. - ok. 11,9 tys. zł na wykonanie wentylacji w pomieszczeniu prze
twornic oraz zakup materiałów konserwacyjnych w związku z malowaniem 
nowego kamuflażu okrętu.

W latach 2005-2009 wydatkowano łącznie na potrzeby remontowe ok.
63,7 tys. zł t. j. ponad 60 % wszystkich posiadanych środków. W tym miejscu na
leży zaznaczyć, że wiele napraw wykonywano siłami załogi okrętu, ponosząc 
tylko koszty zakupu niezbędnych materiałów34.

79 DTPOMB, t. VI Zjazd TPOMB, Referat sprawozdawczy Zarządu TPOMB na VI Zjazd z 26.9.2009 
r., s. 2-4 oraz www.blyskawica.info, Cele Towarzystwa, Wydatki na remont okrętu w latach 1992 - 
2009 poniesione przez TPOM "Błyskawica", dostęp 10.4.2016 r.
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W ramach promocji okrętu i Marynarki Wojennej sfinansowano wydanie fol
deru ukazującego najnowsza historię niszczyciela w tym nadanie Medalu Mari- 
time Heritage Award. Autorem opracowania był Walter Pater35.

Fot. 6. Okładka książki W. Pater, Niszczyciel 
„Błyskawica" okręt wyjątkowy, Gdynia 
2008

Dodatkowo wsparto wznowienie książki J. Łubkowskiego i S. Kudeli p. t. 
ORP „Błyskawica" legendarny niszczyciel Polskiej Marynarki Wojennej, teraz w języ
ku polskim i angielskim. Zarząd pokrył jedynie ok. 10 % kosztów wydania 1,5 tys. 
egzemplarzy. Zamówiono także w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiania" ko
lejną edycję firmowej porcelany stołowej. Książki i porcelana były sprzedawane 
w kiosku na okręcie stanowiąc dodatkowe źródło dochodu. Ok. 20 % przezna
czono na promocję.

W dalszym ciągu najważniejszym źródłem finansowania potrzeb statuto
wych były darowizny zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Najwyższą 
kwotę - 6 tys. funtów szterlingów - przekazało (kolejny raz) brytyjskie Friends 
of the Błyskawica Society oraz, 4 450 zł, spadkobiercy historyka emigracyjnego 
kmdr. Bohdana Wrońskiego z Londynu. Drugim źródłem dochodów był kiosk 
okrętowy z pamiątkami oraz prowadzenie agencji pocztowej. Ostatnie miejsce 
zajmowały symboliczne składki członkowskie36.

W 2007 r. delegacja TPOMB drugi raz brała udział w uroczystościach roczni
cowych obrony miasta Cowes przez „Błyskawicę" podczas II wojny światowej.

35 W. Pater, Niszczyciel „Błyskawica" okręt wyjątkowy, Gdynia 2008. Nakład 2250 egz.
36 DTPOMB, t. VI Zjazd TPOMB, Referat sprawozdawczy Zarządu TPOMB na VI Zjazd z 26.9.2009 
r., s. 4-6.
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Wsparto również organizację pobytu w Gdyni delegacji z Kanady, reprezentują
cej niszczyciel HMCS „Haida". W 1944 r. okręt ten walczył wraz z ORP „Błyska
wica" u boku Royal Navy w składzie międzynarodowej 10 Flotylli Niszczycieli. 
Obecnie jest jedynym zachowanym okrętem typu Tribal i pełni rolę muzeum 
w Hamilton w Kanadzie.

W tymże roku „Błyskawica" została wyłączona ze składu Muzeum Mary
narki Wojennej i podporządkowana służbowo dowódcy 3. Flotylli im. kmdr. B. 
Romanowskiego w Gdyni-Oksywiu. Zmiany wymuszone kolejnym etapem re
strukturyzacji Wojska Polskiego w tym i Marynarki Wojennej, spowodowały osła
bienie dotychczasowych więzi Towarzystwa z morskim rodzajem sił zbrojnych.

VI Zjazd TPOMB odbył się 26 września 2009 r. Prezesem wybrano Zbig-nie- 
wa Wojciechowskiego, wiceprezesem Jerzego Łubkowskiego, skarbnikiem Da
riusza Chełmowskiego, sekretarzem Marka Mielnika, a członkami Zarządu: An
toniego Dutko, Piotra Matejuka, Lesława Paprockiego i Waltera Patera. Przewod
niczącym Komisji Rewizyjnej został Sławomir Kudela37.

Zarząd w nowym składzie skoncentrował się na trzech głównych kierunk
ach działalności. Zabiegał o pozyskiwanie środków finansowych, wspierał utrzy
manie dobrego stanu technicznego okrętu oraz popularyzował jego dokonania.

Największe darowizny uzyskano z Krajowego Biura Brokerskiego S. A. z War
szawy i firmy WAGRAF Janusz Popławski z Warszawy. W latach 2009-2011 na 
podstawie zezwolenia prezydenta miasta Gdyni zorganizowano po raz drugi na 
pokładzie okrętu publiczną zbiórkę pieniędzy na cele remontowe. Ze zbiórki ze
brano ogółem 32,4 tys. zł38. Łącznie w całym okresie sprawozdawczym konto sto
warzyszenia wzbogaciło się o ok. 230 tys. zł39.

W toku kadencji sfinansowano m. in. odbudowę Głównego Stanowiska Do
wodzenia i kolejną część kabiny nawigacyjnej, modernizację oświetlenia w Salo
nie Kaprów i w pomieszczeniach wystawowych oraz naprawy systemu wody 
słodkiej i elektrycznego. Wydatki w latach 2010-2013 zamknęły się kwotą ok. 
55 tys. zł40.

25 września 2010 r. Towarzystwo obchodziło 25-lecie swej działalności. W okrę
towym Salonie Kaprów miało miejsce uroczyste spotkanie członków podczas 
którego dowódca MW adm. floty Tomasz Mathea za zasługi w popularyzacji

37 DTPOMB, t. VI Zjazd TPOMB, Protokół z obrad VI Zjazdu TPOMB odbytego w dniu 26.9.2009 r.
s. 3-4. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zbigniew Nowy, Grzegorz Matoga i Andrzej Wronka.
38 DTPOMB, t. 2, Sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na ORP "Błyskawica" od 
5.8.2009 r. do 6.10 2011 r„ nlb.
39 DTPOMB, t. VII Zjazd TPOMB, Sprawozdanie z działalności Zarządu TPOMB w latach 2009-2014 
na VII Zjazd w dniu 14.6.2014 r., s. 1.
40 DTPOMB, t. VII Zjazd TPOMB, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPOMB za lata 2010-2013
z 14.6.2014 r., s. 1-2. Na cele remontowe wydatkowano: w 2010 r. - 2656,54 zł; w 2011 r. -15 599, 93 zł; 
w 2012 r. - 31 152,82 zł, a w 2013 r. - 5 890 zł.
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morskich tradycji oręża polskiego wyróżnił 7 członków Medalem Za zasługi dla 
Marynarki Wojennej RP. Z kolei Zarząd Fundacji „O dach dla historii Marynarki 
Wojennej RP" uhonorował stowarzyszenie Medalem Kapra. Po południu uczest
nicy zwiedzali nową ekspozycję na „Błyskawicy" oraz odbyli krótki rejs statkiem 
„Dragon" po Zatoce Gdańskiej41.

Fot. 7. Uczestnicy spotkania z okazji 25. lecia TPOMB na śródokręciu ORP „Błys
kawica", 25 9.2010 r. [źródło: ze zbiorów autora]

W nowych realiach funkcjonowania organizacji społecznych, współdziałają
cych z Wojskiem Polskim 22 listopada 2011 r. Towarzystwo podpisało Porozu
mienie o współpracy z Dowództwem Marynarki Wojennej RP.

TPOMB zobowiązało się m. in. do:
1. Konsultowania planów przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-obronnych 

i wychowawczych;
2. Wspierania w miarę posiadanych środków finansowych napraw i remontów 

okrętu;
3. Udziału członków w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych MW; *

41 Medalem Za zasługi dla Marynarki Wojennej RP zostali wyróżnieni: D. Chełmowski, W. Czyż, A. 
Dutko, P. Matejuk, G. Matoga, Z. Wojciechowski i A. Wronka.
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4. Podejmowania inicjatyw zmierzających do integracji środowiska kombatan
tów MW, miłośników ORP "Błyskawica" oraz wszystkich osób związanych 
z niszczycielami pełniącymi służbę w MW;

5. Popularyzowania tradycji i szeroko pojętej kultury morskiej, zwłaszcza w za
kresie pielęgnowania tradycji polskiego oręża morskiego;

6. Twórczego wzbogacania wiedzy i historii o Polskiej Marynarce Wojennej, jej 
tradycjach i patriotyzmie polskiego marynarza.

Marynarka Wojenna udzieli Towarzystwu pomocy w działalności statuto
wej, służącej obronności państwa poprzez m. in. użyczanie pomieszczeń (w szcze
gólności na ORP „Błyskawica"), sprzętu, środków łączności itd42.

Fot. 8. Porozumienie o współpracy pomiędzy TPOMB a Dowództwem MW RR 
zawarte w dniu 22.11. 2011 r.

Bogaty w wydarzenia okazał się rok 2012. W maju dwóch członków organi
zacji - Dariusz Chełmowski i Andrzej Wronka - uczestniczyli w obchodach 70- 
lecia obrony Cowes przez ORP „Błyskawica".

24 czerwca - w ramach święta Marynarki Wojennej - na nabrzeżu Pomor
skim, przed okrętem odsłonięto tablice pamiątkową poświęconą wspólnej walce 

42 DTPOMB, Porozumienie o współpracy pomiędzy TPOMB a Dowództwem MW RP zawarte 
w dniu 22.11. 2011 r., s. 1-2.
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niszczycieli „Błyskawica" i „Haida" w czasie II wojny światowej. W ceremonii 
wzięli udział goście z Kanady w tym m. in. prezes Polonii Teresa Berezowski i przed
stawiciel kanadyjskiej Marynarki Wojennej i władz miasta Toronto Cris Korwin- 
Kuczyński43.

Pomysłodawcą był ś.p. kmdr ppor. Stanisław Brodzki, kanadyjski działacz 
społeczny. Z kolei 16 września w Hamilton odbyły się podobne uroczystości 
przy burcie niszczyciela „Haida". W uroczystościach wziął udział wiceprezes 
kmdr por. J. Lubkowski. Obie tablice ufundowało TPOMB.

Fot. 9. Delegacja z Kanady z gospodarzami uroczystości przed tablicą pamiątkową 
w Gdyni [źródło: zbiory TPOMB]

Niezwykle uroczyście obchodzono 75-lecie służby ORP „Błyskawica". 25 lis
topada na wniosek Zarządu min. Jan Ciechanowski - kierownik Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - udekorował banderę okrętu 
Medalem Pro Memoria. Z okazji jubileuszu na nabrzeżu odsłonięto również 
tablicę pamiątkową, ufundowaną przez Dowództwo MW i Towarzystwo44.

43 Na kamiennym postumencie umieszczono tablicę mosiężną z sylwetkami obu okrętów oraz 
napisem w j. polskim i angielskim: „Na pamiątkę porozumienia o współpracy, zawartego 28 czerw
ca 2006 r. pomiędzy dwoma okrętami 10. Międzynarodowej Flotylli Niszczycieli, polskim ORP 
„Błyskawica" oraz HMCS „Haida", będącym narodowym zabytkiem Kanady w Hamilton, Ontario, 
które bohatersko walczyły na frontach II wojny światowej, a obecnie stanowią chlubę narodów 
Polski i Kanady. Gdynia, dnia 24.06.2012 r."
44 Na tablicy umieszczono sylwetkę okrętu i napis w j. polskim i angielskim: „Z okazji 75-lecia 
służby pod biało-czerwona banderą bohaterskiego niszczyciela ORP „Błyskawica", który wraz ze 
swoimi dowódcami i załogami walczył o wolność Ojczyzny i Jej prawa do Bałtyku oraz zawsze 
godnie reprezentował Polską Marynarkę Wojenną. Gdynia, 25 listopada 2012 r".
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Fot. 10. Tablica pamiątkowa 75-lecia ORP "Błyskawica" [foto: M. Kluczyński, zbiory 
autora]

Wśród zaproszonych gości byli m.in. dowódca Marynarki Wojennej adm. 
floty Tomasz Mathea, burmistrz Cowes David Walters, członkowie zaprzyjaźnio
nego Towarzystwa Przyjaciół ORP „Błyskawica" na czele z G. J. Banksem i O. Hu- 
lackim, prezes HMCS Haida Association Andy Barber oraz delegacja kombatan
tów z Wielkiej Brytanii w tym Wanda Lesisz - żona kmdr. por. Tadeusza Lesisza, 
I oficera artylerii „Błyskawicy" w czasie obrony Cowes - oraz weterani z Kana
dy i naszego kraju.

W pierwszym dniu uroczystości t. j. 24 listopada w Salonie Kaprów odbyła 
się sesja historyczna poświęcona nieznanym epizodom z historii okrętu od czasu 
budowy do dnia dzisiejszego. Jej dorobkiem była publikacja w formie książkowej 
w nakładzie 400 egzemplarzy p.t. 75 lat ORP „Błyskawica" (1937-2012) pod 
redakcja Z. Wojciechowskiego, którą później rozprowadzano odpłatnie45. Po ob
radach goście zwiedzali Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku i Muzeum 
Wisły w Tczewie.

W obchody jubileuszu włączył się zachęcany od lat Narodowy Bank Polski, 
który wyemitował w serii „Polskie okręty" 8 nowych, obiegowych monet dwu- 
złotowych z sylwetkami historycznych okrętów Marynarki Wojennej. Pierwszą 
została moneta z ORP „Błyskawica". Specjalna inauguracja serii miała miejsce 
24 kwietnia na pokładzie niszczyciela. Autorem opracowania merytorycznego 
był członek naszego Zarządu - W. Pater.

45 75 lat ORP „Błyskawica" (1937-2012), pod redakcja Z. Wojciechowskiego, Gdynia 2014.
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Fot. 11. 75 lat ORP „Błyskawica" 
(1937-2012), pod redakcją Z. Woj
ciechowskiego, Gdynia 2014

Fot. 12. Karta okolicz
nościowa z monetą 
dwuzłotową ORP 
„Błyskawica"

W ramach prowadzonej promocji założono własną stronę internetową po 
adresem www.blyskawica.info, która pozwoliła na szybszy przekaz informacji 
między Zarządem, a członkami oraz szeroką popularyzację działalności stowa
rzyszenia w sieci. Zakupiono również laptop z oprogramowaniem i baner rekla
mowy. W Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana" zamówiono dwie wersje 
pater okolicznościowych z sylwetką okrętu w różnych kamuflażach. Ich sprze
daż zasiliła konto TPOMB.

257

http://www.blyskawica.info


Zbigniew Wojciechowski

Niestety nie wszystko, co założono, udało się zrealizować. Poczta Polska, 
która jest w trudnej sytuacji finansowej, nie podjęła inicjatywy emisji znaczka 
pocztowego z „Błyskawicą". Nie wydano także dyplomów pamiątkowych dla 
weteranów MW i płyty DVD z historia okrętu ze względu na duży koszt edycji. 
Za to współuczestniczono w kolejnym Zjeździe Załóg Niszczycieli. Sugestie, aby 
połączyć wspólne siły, na razie nie przyniosły odzewu. Nie zrealizowano jeszcze 
jednego zapisu o umożliwieniu wpisania Towarzystwa na listę organizacji poza
rządowych, które mogą otrzymać wsparcie 1% z odpisów podatkowych. Okaza
ło się, iż jedynie Zjazd jest władny wprowadzić zapis do statutu.

Stosowny zapis przegłosowano na VII Zjeździe w dniu 14 czerwca 2014 r. 
Obowiązki prezesa na następną kadencję powierzono Z. Wojciechowskiemu, 
wiceprezesa J. Łubkowskiemu, skarbnika D. Chełmowskiemu sekretarza M. 
Mielnikowi, a członków Zarządu: E. Czyżowi, G. Matodze, L. Paprockiemu i A. 
Wronce. Przewodniczącym komisji Rewizyjnej został S. Kudela46 47.

W toku dyskusji uchwalono m.in. konieczność dalszego wspierania prac 
remontowo-konserwacyjnych i popularyzacyjnych okrętu, uhonorowanie osób 
szczególnie zaangażowanych w utrzymanie okrętu poprzez umieszczenie ich 
nazwisk na tablicy „Zasłużeni dla ORP 'Błyskawica'" oraz nadanie tytułu Hono
rowego członka kmdr. ppor. Ryszardowi Drzyzdze z Logistyki MW i mgr. inż. 
Markowi Lewandowskiemu z gdyńskiej Stoczni „Nauta".

Jednocześnie podkreślano trudności w jakich znajduje się organizacja 
w związku z zawężającymi się możliwościami pozyskiwania funduszy oraz 
zmniejszającymi się strukturami Marynarki Wojennej. Przykładem niech będzie 
nie układająca się w ostatnim okresie współpraca z dyrekcją Muzeum Marynarki 
Wojennej, które jest podporządkowane służbowo MON. Po ostatnich zmianach 
personalnych wróciła ona na sprawdzone tory, tym bardziej, że nowy dyrektor 
Tomasz Miegoń został członkiem TPOMB.

Okazją do podsumowania dotychczasowej działalności były obchody 30-le- 
cia istnienia Towarzystwa. 10 października 2015 r. w Sali multimedialnej Muze
um Marynarki Wojennej odbył się Zjazd jubileuszowy.

W inauguracyjnym wystąpieniu prezes Z. Wojciechowski omówił najważ
niejsze kierunki działalności w latach 1985-2014. Przez 30 lat w pracach organi
zacji brało udział niemal 150 członków. Jednak stowarzyszenie nie ma charakteru 
masowego. W ostatnim okresie liczba członków oscyluje wokół 65 osób. Człon
kami są głównie ludzie dojrzali, związani zawodowo i rodzinnie z morzem lub 
rezerwiści i pasjonaci morskiego rodzaju sił zbrojnych, który uosabia symbol - 
historyczny ORP „Błyskawica". Na potrzeby remontowe i utrzymania okrętu

46 DTPOMB, t. VII Zjazd TPOMB, Protokół z obrad VII Zjazdu TPOMB z 14.6.2014 r„ s. 3-4. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli również: M. Knapik i E. Wilc.
47 www.blyskawica.info, Cele Towarzystwa, Wydatki na remont okrętu w latach 1992-2014 ponie
sione przez TPOM „Błyskawica", dostęp 10.6.2016 r.
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Fot. 13. Wystąpienie prezesa Z. Wojciechowskiego podczas obchodów 30-lecia 
TPOMB [zbiory TPOMB] 

tylko w latach 1992-2014 przekazano ok. 300 tys. zł., nie wliczając prac wykony
wanych społecznie przez członków Towarzystwa i załogę47. Priorytetowe miejsce 
zajmowała również popularyzacja historii i współczesnej służby okrętu-muze- 
um.

Informację o pozyskanych środkach finansowych przedstawił skarbnik mł. 
chor. mar. D. Chełmowski, a o dniu dzisiejszym mówił obecny dowódca niszczy
ciela kmdr por. J. Łubkowski. Z kolei wieloletnie starania na rzecz utrzymania 
dobrego stanu technicznego jednostki zaprezentował kierownik działu elektro
mechanicznego okrętu st. chor. szt. mar. G. Matoga.

Za szczególne zasługi w pracy nas rzecz Towarzystwa Plakietami Honoro- 
wymi zostali wyróżnieni: mł. chor. mar. D. Chełmowski, st. chor. szt. mar. G. Ma
toga i mł. chor. mar. A. Wronka. Tytuł Honorowego Członka TPOM „Błyskawi
ca" otrzymali: kmdr ppor. rez. R. Drzyzga oraz mgr inż. M. Lewandowski ze Sto
czni „Nauta". Pamiątkowe plakiety wręczono również przyjaciołom stowarzy
szenia: komendantowi-rektorowi Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte kmdr. prof. dr. hab. Tomaszowi Szubrychtowi oraz prezesowi firmy 
„Celstan", Stanisławowi Śliwie.
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Następnie dyr. Tomasz Miegoń omówił aktualną działalność Muzeum MW, 
a uczestnicy zjazdu obejrzeli dwa filmy o tutejszej placówki muzealnej i historii 
ORP „Błyskawica". Na zakończenie uroczystości jubileuszowych uczestnicy 
zwiedzili Muzeum MW oraz najnowszą wystawę na okręcie-muzeum.
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POLSKIE AKCENTY W MIĘDZYNARODOWEJ KONFE
RENCJI „150 LAT BRONI TORPEDOWEJ NA ŚWIECIE" 
(RIJEKA 2016)

Wstęp
Choć od powstania pierwszej torpedy (1866) minęło 150 lat, to pozostaje ona na
dal w użyciu w wielu flotach świata - dziś mocno nasycona elektroniką. Potwier
dza to, iż wynalazek Giovanni B. Luppisa, wdrożony do produkcji w zakładach 
mechanicznych Roberta Whiteheada w Fiume (dziś Rijeka), można uznać za po
nadczasowy.

Już w latach 1875-1890 Zakłady Whitehead Torpedofabric et Co w Fiume 
wyprodukowały 3 782 egzemplarze torped eksportując je do Argentyny, Aus
tralii, Belgii, Brazylii, Chile, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Niemiec, Norwegii, 
Portugalii, Rumunii, Rosji, Szwecji, Turcji, W. Brytanii, i Włoch. Pozyskanie pa
tentu na produkcję tej nowej broni pozwoliło uruchomić produkcję torped w wie
lu krajach. Zmodernizowane produkty rozwinęły się w różnych kierunkach, po
większając rozmiary i przenosząc coraz większe ładunki wybuchowe w głowi
cach. Zabiegi modernizacyjne zmierzały przede wszystkim do zwiększenia pręd
kości i zasięgu tej automatycznej broni - stąd próby powiększenia rozmiarów tor
ped (w celu przenoszenia większej objętości paliwa i utleniacza). Niektórzy pro
ducenci w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej wprowadzili 
do produkcji swoje kalibry, odmienne od innych. Dla przykładu Francja produ
kowała torpedy kalibru 400 i 550 mm, Niemcy, dla odmiany, 450, 500 i 533 mm. 
Anglicy, Rosja i Włosi pozostali przy kalibrach 450 i 533 mm. Japończycy w po
goni za dużym zasięgiem prześcignęli innych, produkując torpedy kalibru 610 mm. 
Średni zasięg torped z czasów II wojny światowej wynosił 4-8 km co zmuszało 
okręty podwodne do zbliżania się na taką właśnie odległość do atakowanego 
celu. Prędkości torped były znaczne i dochodziły do 45-55 węzłów1.

Sytuacja zmieniła się po wyposażeniu torped w zwiększające celność zapal
niki zbliżeniowe i układy samonaprowadzania. W rozwoju tych ostatnich poja
wiła się potrzeba ograniczenia prędkości w fazie poszukiwania celu. Było to ko
nieczne z uwagi na nadmierne szumy własne, zakłócające pracę układu samona
prowadzania.

1 Zob. referat: Torpedo propulsion Systems deoelopment: The rivalry for speed. Logistyka Nauka nr 4, 
2015.
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Nowością opisywanego okresu było również zastosowanie elektrycznego 
napędu torped, który zapewniał mniejsze prędkości ok. 23-25 węzłów ale nie po
wodował zdradliwego śladu torowego. Torpedy z takim napędem nazywano 
bezśladowymi.

Dalszy rozwój opisywanej broni poszedł w kilku kierunkach:
• sterowania przewodowego;
• zastosowania pasywno-aktywnej aparatury samonaprowadzania;
• połączenia z innymi rodzajami broni morskich (mino torpedy, rakietotorpedy 

itp.);
• zastosowania pędników strugo wodnych;
• zastosowania lekkich torped ZOP i lotniczych itd.
Opracowania polskich autorów /wyniki/
Zespół polskich uczestników opisywanej konferencji „7th International Indus- 
trial Heritage Conference TORPEDO HISTORY AND HERITAGE" reprezento
wał Akademię Marynarki Wojennej (dr hab. Iwona PIETKIEWICZ i prof. dr hab. 
Antoni KOMOROWSKI) oraz Muzeum Marynarki Wojennej (dr Tomasz NEU- 
BAUER). Była to więc silna reprezentacja (druga po gospodarzach), zauważalna 
na obradach konferencji. Przygotowane referaty obejmowały zaledwie fragmen
ty polskich doświadczeń w eksploatacji broni torpedowej okresu międzywojnia, 
ocenę rozwoju niemieckich torped i ich prób na wodach Zatoki Gdańskiej w cza
sie II wojny światowej, a także ocenę ekspozycji muzealnej opisywanej broni 
w Muzeum Marynarki Wojennej.

Wygłoszone zostały trzy referaty, których streszczenia przedstawiam poniżej.
1. prof. dr hab. Antoni F. KOMOROWSKI, The Polish Navij and torpedo deve- 

lopment till 1939.
W referacie przedstawiono początkowy rozwój polskiej floty wojennej ze 

szczególnym uwzględnieniem pierwszych nosicieli broni torpedowej - torpedow
ców, okrętów podwodnych i kontrtorpedowców, dla których dokonano w latach 
międzywojnia zakupów torped we Francji i W. Brytanii. Pierwszymi egzempla
rzami były francuskie torpedy kalibru 450 mm oznaczone symbolami 1904,1906 
i 1911, które zostały zakupione dla torpedowców. Kolejnymi były angielskie tor
pedy typu „A" również kalibru 450 mm. Dla budowanych we Francji kontrtor
pedowców „Wicher" i „Burza" zakupiono francuskie torpedy dużego kalibru 
550 mm typu „1923D", natomiast dla podwodnych stawiaczy min OORP „Wilk", 
„Żbik" i „Ryś" pozyskano podobne torpedy typu „1924V" kal. 550 mm. Te same 
torpedy trafiły na budowane w Holandii okręty podwodne ORP „Orzeł" i ORP 
„Sęp". Wyrzutnie tych okrętów zostały jednak przystosowane do strzelania tor
ped różnych kalibrów tj. 550 mm i 533,4 mm. Dla kontrtorpedowców budowa
nych w Wielkiej Brytanii, wyposażonych w wyrzutnie kal. 550 mm zakupiono 
torpedy typu „AB 1937" o kalibrze 533,4 mm. Reduktory zapewniały możliwość
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Organizator dr Smokvina (drugi z prawej) i uczestnicy konferencji z Polski [fot. autor]

użytkowania na tych okrętach wszystkich torped dużego kalibru. Takie same tor
pedy „AB 1937" użytkowano później na okrętach podwodnych OORP „Orzeł" 
i „Sęp", umieszczając je w wyrzutniach obrotowych kadłuba lekkiego.

Warto wspomnieć, że wszystkie wymienione torpedy miały napęd termicz
ny i były automatami wymagającymi dokładnej regulacji urządzeń sterujących 
i silników przed strzałem bojowym. Wymagało to organizacji poligonu torpedo
wego i sprawdzania wszystkich egzemplarzy tej broni przed podaniem na okrę
ty. Strzelania na poligonie zabezpieczały jednostki ORP „Gen. Sosnkowski" 
(1927-1931) i ORP „Oksywie" (1934-1939), na których zamontowane były sto
sowne wyrzutnie torpedowe.

W referacie oddzielnie omówiono zasady bazowania okrętów. Pierwszym 
portem wojennym Polskiej Marynarki Wojennej był Puck z niewielkim basenem 
portowym o wymiarach 40 x 60 m. Nie mieściły się tam wszystkie polskie okrę
ty więc niektóre z nich kotwiczyły na redzie portu. Sytuacja zmieniła się po od-
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Stacja poligonu torpedowego ORP „Gen. Sosnkowski" [zbiory MMW w Gdyni]

daniu do użytku „Tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków" 
w 1923 r. w Gdyni. Rozbudowany później gdyński port w części północnej mieś
cił port wojenny, gdzie mogły bazować wszystkie okręty wojenne. Dodatkowe 
możliwości bazowania okrętów zapewniał także port wojenny Hel, którego bu
dowy nie dokończono przed wybuchem wojny.

2. dr hab. Iwona PIETKIEWICZ, German Test Stations and Torpedo Trials at the 
Bay of Puck.

Referat przedstawiał analizę budowy, eksploatacji i prowadzenia prób nie
mieckich torped okrętowych oraz lotniczych w rejonie Zatoki Gdańskiej. Omó
wiono tu w szczególności budowę zakładów doświadczalnych o nazwach „Tor
pedo-Versuchs-Anstalt Oxhoft" (TVA) oraz „Torpedo-Waffen-Platz der Luftwaffe 
Gotenhafen Hexengrund" (TWP) - zlokalizowanych na Oksywiu i w rejonie Ba
bich Dołów. Oba wymienione ośrodki nie tylko produkowały nowe typy torped 
okrętowych i lotniczych ale także testowały je strzelając z wyrzutni zainstalowa
nych w torpedowniach - Hexengrund i Oxhoft. Dla potrzeb testowania torped 
lotniczych zbudowane zostało lotnisko (Babie Doły) oraz poligon w pobliżu Pół
wyspu Helskiego, który wyposażono w 3 budynki stacji pomiarowych, skąd 
obserwowano i rejestrowano tory lotu torped zrzucanych z samolotów. Dwa z nich 
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pozostają do dziś na wodach zatoki w pobliżu Juraty. Prowadzone próby i po
miary miały na celu wyznaczenie optymalnej wysokości zrzutu torped F5b z sa
molotów. Próby wykazały, iż torpedy po wejściu do wody wykonywały zbyt du
ży „worek" - czyli zagłębiały się zbytnio na początkowym odcinku biegu w wo
dzie. Aby temu zapobiegać zastosowano po wielu próbach dodatkowe stery za
nurzenia o drewnianej konstrukcji. Stery te odpadały na pierwszym odcinku ru
chu w wodzie. Podobnie rozwiązano problemy wodowania torped włoskich F5w.

Obiekty niemieckich stacji prób i poligony na Zatoce Puckiej [opr. A. Szulczewski]

Torpedy lotnicze w celu ułatwienia możliwości trafienia w cel wyposażano, 
podobnie jak torpedy ciężkie w TVA, w zapalniki zbliżeniowe typów Pi 43, Pi 50, 
Pi 52, Pi 60, Pi 65 oraz Pi 70 oraz układy samonaprowadzenia typów „Pfau" 
i „Geier". Które z tych urządzeń montowano później w bojowych egzemplarzach 
torped lotniczych - nie wiadomo. Potwierdzone są jednak badania, jakie prowa
dzono w TWP wymienionymi urządzeniami.

Oddzielny problem stanowiły badania doskonalszych napędów torped lot
niczych. Napęd włoskich torped lotniczych F5w stanowił silnik tłokowy pozio
my o dwóch cylindrach, później włoskie F5i miały pionowy silnik o 8 cylindrach, 
a niemieckie F5b wyposażono w pionowy silnik o 4 cylindrach. Podjęto też próby 
zamontowania w nich napędu Waltera i te torpedy otrzymały symbol F5u. Jak 
z tego wynika, w zakładach zlokalizowanych w rejonie Zatoki Puckiej doskona- 
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łono większość urządzeń torped lotniczych - czyli napęd (silniki i śruby napędo
we), układy sterowania (żyroskopy, automaty zanurzenia), zapalniki i układy sa- 
monaprowadzania.

W odniesieniu do produkcji, badań i prób morskich torped ciężkich, przez
naczonych głównie dla U-Bootów, w TVA Oxhoft prowadzone były intensywne 
prace w celu doskonalenia tej broni. Powstały tu nie tylko torpedy elektryczne 
z zapalnikami zbliżeniowymi G7e o kilku modyfikacjach ale przede wszystkim 
szybkie torpedy G7a z mechanizmami zapewniającymi specjalne programy ma
newrowania w przypadku chybienia na pierwszym odcinku biegu. Były to mon
towane w żyroskopach mechanizmy FAT i LUT. Kolejne nowe rozwiązania w za
kresie sterowania torped ciężkich dotyczyły sterowania przewodowego, a nowy 
typ torpedy nazwano G7f (NYK). Rewolucję w tej technice wywołało zastosowa
nie układów samonaprowadzania FALKĘ i ZAUNKÓNIG, a torpedy z tymi 
układami nazwano G7s. Inne projekty doprowadziły do zastosowania napędu 
Waltera w torpedach ciężkich. Otrzymały one symbole G7u, G7ur i G7ut.

Po zakończeniu działań wojennych pozostały na wodach Zatoki Puckiej tor- 
pedownie Oksywie (Oxhoft) i Babie Doły (Hexengrund) oraz dwa budynki stacji 
pomiarowych k. Juraty. Trzeci, usytuowany bliżej Jastarni został zniszczony i pozo- 
staje do dziś tylko fragment jego konstrukcji widoczny ponad lustrem wody. Bra
kowało koncepcji wykorzystania tych obiektów więc funkcjonuje tylko torpedow- 
nia gdyńska, będąca w dyspozycji Marynarki Wojennej, a pozostałe obiekty nisz
czeją. Odwiedza te obiekty wielu poszukiwaczy złomu i sensacji, niszcząc to co jesz
cze pozostało. No cóż - jak nie wiadomo kto jest właścicielem, to tak się dzieje.

Projekty zagospodarowania torpedowni Babie Doły zgłosili na szczęście stu
denci w ramach prac dyplomowych. I tak powstał pierwszy projekt „Centrum 
konferencyjnego" na Politechnice Gdańskiej. Autor przedstawił ciekawą wizję 
przystani żeglarskiej i centrum konferencyjnego o wielu funkcjach. Drugi projekt 
przedstawiła studentka Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska prezentując „Filię 
Muzeum II Wojny Światowej". To jeszcze ciekawsza wizja zagospodarowania 
obiektu torpedowni. Fascynują rozwiązania wnętrza z tunelem komunikacyj
nym, który prowadzi aż na brzeg.

Autorka referatu dołączyła do tekstu i prezentacji ciekawe fotografie i rysun
ki podkreślające omawiane części zagadnienia.

3. dr Tomasz NEUBAUER, Maritime safety: Torpedo Weapons in the Collections 
ofNauy Museum in Gdynia.

W tym referacie Autor przedstawił ocenę eksponatów broni torpedowej, ja
kie zgromadzono m.in. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu czy Muzeum im. „Orła Białego" w Skarżysku-Ka- 
miennej. Jednak największa tego typu kolekcja znajduje się w Muzeum Marynar
ki Wojennej, które powstało 28 czerwca 1953 r. w Gdyni. Wiele interesujących 
eksponatów z okresu II wojny światowej, jak i z okresu powojennego, dzięki 
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żmudnej pracy kilku pokoleń historyków i muzealników przetrwało od zapom
nienia do dziś. W Gdyni zwiedzający mogą podziwiać broń torpedową zarówno 
wewnątrz budynku Muzeum, na skansenie zewnętrznym, jak również na okrę- 
cie-muzeum ORP „Błyskawica".

Z powodu specyfiki zbiorów, nietypowe dla innych muzeów formy części 
ich prezentacji są zorganizowane w ekspozycji plenerowej broni i uzbrojenia 
morskiego. Jest to najstarsza część spośród działających w muzeum. Oczywiście 
z biegiem lat ekspozycja ta zmieniała swój wygląd ale ważniejszym jest fakt, iż 
była ona sukcesywnie wzbogacana. Wycofywanie zużytych jednostek bojowych, 
umożliwiało pozyskiwanie coraz to nowszych elementów uzbrojenia. Celem 
całej tej części muzeum jest prezentowanie wszystkich rodzajów uzbrojenia 
morskiego. Z pewnością interesującą grupę obiektów stanowi broń podwodna. 
Wyeksponowano różne typy min, miotaczy bomb głębinowych, torped i raki
etowych bomb głębinowych wraz z wyrzutniami2.

ORP „Błyskawica", okręt który przez wiele lat swojej służby muzealnej pod
legał bezpośrednio dyrektorowi Muzeum Marynarki Wojennej. Aktualnie ta 
podległość się zmieniła, ale z pewnością można powiedzieć, że wpisuje się ona 
w dalszym ciągu w charakter oraz krajobraz miasta, a także muzeum.

ORP „Błyskawica" przez cały swój okres służby jako okręt muzeum stacjo
nuje w basenie Prezydenta przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Podczas swojej 
służby muzealnej pokład okrętu zwiedziło wielu turystów z kraju i z zagranicy. 
Jego niezwykła historia oraz silne uzbrojenie artyleryjskie i broń podwodna sta
nowią do dziś dzień atrakcyjny element na mapie turystyczno-muzealnej wyb
rzeża.

W materiale oceniono głównie elementy ekspozycji muzealnej z zakresu 
broni podwodnej. Zgromadzono tu torpedy i przekroje torped z XIX i XX wieku. 
Są to egzemplarze produkcji angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. Do 
najcenniejszych zbiorów należy torpeda typu C 84A z 1894 roku.

W zakończeniu opracowania Autor napisał: Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni od kilkudziesięciu lat udostępnia zwiedzającym bogatą ekspozycję broni torpe
dowej. Broń ta znajduje się zarówno wewnątrz samego budynku, jak również na ekspo
zycji plenerowej. Ekspozycja wewnętrzna przedstawia głównie przekroje techniczne uka
zujące szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne torped. Zewnętrzna ekspozycja natomiast, 
przedstawia zarówno broń torpedową, jak również wielkogabarytowe elementy wyposa
żenia okrętów Marynarki Wojennej. Jest to największa ekspozycja tego typu broni w pol
skim muzealnictwie. Dzięki temu odwiedzający mają możliwość zapoznania się z sze
rokim spektrum broni torpedowej jak również dziejami polskiego oręża na morzu3.

2 A. Kotecki, Dział wystawienniczy Muzeum Marynarki Wojennej, Biuletyn Historyczny Nr 19, 
Gdynia 2004, s. 39.
3 T. Neubauer - z wersji polskiej referatu.
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Najstarsza torpeda w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni [fot. Autor]

Reklama konferencji na ulicach miasta [fot. autor]

Pro Torpedo Rijeka
VII. medunarodna konferencija o industrijskoj baśtini, 19-21. svibnja 2016.
150. OBU :TNICA LUPPIS - WHITEHEAD0V0G TORPEDA 

Pomorski i povijesni muzej Hn/atskog primorja Rijeka

Opracowania autorów zagranicznych /dyskusja/
W gronie autorów zagranicznych nie zabrakło referatów sporej grupy Chorwa
tów (24) oraz przedstawicieli Australii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, 
Holandii, Francji, Niemiec, Słowenii, Słowacji, Serbii, USA, Węgier, Wielkiej Bry
tanii i Włoch.

Z ciekawszych tematów referatów można wymienić:
• Luppis and Whitehead, Citizens of Fiume, Citizens of the World - autorów 

chorwackich;
• The Mutations of the Whitehead Torpedo (1864-1918) - autora z Austrii;
• The Torpedo Evolution - autora ze Zjednoczonego Królestwa;
• Torpedo Boat Carriers - autora francuskiego;
• Thermodynamics of Torpedo Propulsion Engines - autora chorwackiego;
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• Development in Whitehead Torpedo Pistol Design 1866-1918 - autora z Aus
tralii;

• Austro-Hungarian Torpedo School - autora chorwackiego oraz
• About Balistics in Rijeka and Zagreb untill 1956 - autora chorwackiego.

Nie można wymienić wszystkich ale z pewnością wśród 46 referatów i 10 pos
terów nie było opracowań, które były słabsze.

Wartość konferencji podniosła wyprawa do lokalnego muzeum broni torpe
dowej oraz do pierwszej stacji prób broni torpedowej w Rijece, która istnieje do 
dziś, choć bardzo zniszczona i zaniedbana (Fot.). Pozostaje ona symbolem konfe
rencji ale także symbolem braku inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa i his
torii techniki. Cóż, pewnie wpłynęły na to liczne zmiany terytorialnej przynależ
ności terenu miasta Fiume (Rijeka). Gospodarzyli tu bowiem Austriacy, Węgrzy, 
Włosi, Niemcy, Jugosławianie i w końcu Chorwaci.

Pozostałości pierwszej stacji prób torped w Rijece [fot. autor]

Podsumowanie
Oceniając całość przedsięwzięcia należy stwierdzić, że organizacja, prowadzenie 
obrad i imprez towarzyszących była wzorowa. Przecież to już siódma konferencja 
poświęcona problematyce rozwoju systemów technicznych na tym terenie. Stresz
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czenia referatów wydano drukiem i otrzymali je wszyscy uczestnicy spotkania4. 
Jest nadzieja, że pełne teksty referatów znajdą się na stronie internetowej kon
ferencji i być może w wydaniu książkowym. Za dwa lata organizatorzy obiecali 
kolejną edycję konferencji z zakresu lokalnego dziedzictwa i historii techniki.

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono ciekawostki z chorwackiej konferencji, poświęco
nej jubileuszowi 150-lecia powstania broni torpedowej na świecie. Podkreślono 
uczestników i skróty tekstów delegacji polskiej, która przedstawiła niektóre pro
blemy eksploatacji torped w Polsce na tle wydarzeń światowych. Zaprezentowa
no również niektóre tytuły ważniejszych referatów zagranicznych i dokonano 
ogólnej oceny liczby uczestników oraz samej organizacji spotkania.

4 /www.torpedol50rijeka.org/
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PATENTY OFICERSKIE W ZBIORACH MUZEUM 
MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Wstęp
Genezy patentów oficerskich należy szukać już w okresie późnego średniowie
cza. Wraz z rozwojem ceremoniału pasowania rycerskiego, a potem mianowania 
oficerów wiąże się hierarchia stopni wojskowych. Sama nazwa, wygląd i kształt 
dystynkcji zmieniały się na przestrzeni wieków. Postęp tych zmian uzależniony 
był przede wszystkim od struktury organizacyjnej sił zbrojnych, ich wyposażenia 
i charakteru umundurowania. Pierwsze stopnie wojskowe pojawiać zaczęły się 
w wojskach zaciężnych. Dowodzący pocztem towarzysz miał rangę oficerską, 
a odznaką jego stopnia był nadziak osadzony na krótkiej rękojeści oraz kolorowy 
pęk końskiego włosia. Odziałem dowodził zazwyczaj rotmistrz, któremu podle
gali porucznik i podporucznik. Nadzór nad chorągwią sprawował chorąży. Ozna
ką stopni oficerów był buzdygan na drewnianym trzonku.

Wraz z początkiem XVI wieku powstał urząd hetmana wielkiego koronne
go, a następnie hetmana polnego. Hetmanów wyznaczał król, a oznaką ich wła
dzy była buława. Od tego czasu to do niego należały awanse oficerów i dowód
ców. Nominacje wręczane były zazwyczaj osobiście lub też przez sekretarzy i ku
rierów sztabowych. Do hetmana wielkiego koronnego należało mianowanie rot
mistrzów, a ci z kolei wybierali towarzyszy i poruczników. Wydawano im doku
menty nominacyjne w postaci listów przypowiednich. Wpisywane były do ksiąg 
wieczystych jako świadectwa ich kwalifikacji wojskowych. Uważa się, że doku
menty te były protoplastami późniejszych patentów oficerskich. Dopiero za cza
sów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ograniczono prawa hetmanów 
i wprowadzono dla nowo awansowanych oficerów specjalne dokumenty - paten
ty oficerskie. Wypisywane były ręcznie przez sekretarzy w kancelarii królewskiej 
i podpisywane przez króla. Kolejne ujednolicenie stopni wojskowych przyniosły 
uchwały Sejmu Czteroletniego. Nowe przepisy dawały możliwość królom do mia
nowania wszystkich stopni wojskowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Po roku 1788 używano także specjalnej księgi awansów oficerskich, w której to 
odnotowywano wszystkie zasługi nowo mianowanych oficerów. W okresie tym 
wręczanie patentów miało bardzo uroczysty charakter. Nominacje generalskie 
ogłaszane były w dokumentach sejmowych, a patenty wręczane były przez króla 
osobiście lub przez upoważnioną przez niego osobę.
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W okresie powstania kościuszkowskiego nowo mianowani oficerowie otrzy
mywali drukowane patenty z okrągłą pieczęcią Naczelnika Siły Zbrojnej Naro
dowej. Nowe akty prawne dotyczące zasad nominacji oficerskich wydane zostały 
w czasach armii Księstwa Warszawskiego. Wszystkie nominacje na miejsca wa- 
katujące bądź wszelkie awanse należały do Ministra Wojny. Książe Józef Ponia
towski po rekomendacji ministra mianował dowódców i podpisywał osobiście 
patenty oficerskie, które zwane były listami służby.

Po roku 1918, a więc po odzyskaniu niepodległości pierwszym dokumentem 
odnośnie spraw awansowych był dekret Rady Regencyjnej z 12 października 
1918 r. mówiący m. in. o tym, że wszelkie kwestie dotyczące awansów oficers
kich będą przez nią podejmowane. Od 11 listopada 1918 r. stopnie wojskowe ofi
cerów nadawał naczelny wódz Wojska Polskiego, później naczelnik państwa. 
W kolejnych latach funkcja ta należała do Prezydenta RP i Ministra Spraw Wojs
kowych. Ustawa z 23 marca 1923 r. ustalała nazewnictwo oraz stopnie wojskowe 
w korpusie oficerów wojsk lądowych w tym Marynarki Wojennej’. Dokument 
ten precyzyjnie określał zasady mianowania na stopnie oficerskie. Pierwszy 
awans potwierdzany był patentem, który opatrzony był datą, liczbę starszeńst
wa i nazwą korpusu osobowego. Patenty z okresu Drugiej Rzeczypospolitej 
wykonane były na pergaminie i bogato zdobione symbolami wojskowymi. 
W środku na samej górze zamieszczano napis „Patent oficerski", a poniżej herb 
państwa. U dołu znajdowała się początkowo pieczęć wojskowa Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, a z czasem Prezydenta RP i dewiza „Honor i Ojczyzna". 
Patenty podpisywane były prze przez Ministra Spraw Wojskowych później 
również przez prezydenta RP oraz zawsze przez Szefa Biura Personalnego 
Ministerstwa Spraw Wojskowych2. Centralnie na środku zamieszczano treść uza
sadniającą nominację: „Stwierdzam, iż Pan NN wykazawszy zalety właściwe 
powołania oficera oraz zdolności do spełniania obowiązków nadanego mu stop
nia oficerskiego oraz zdolności do spełniania obowiązków nadanego mu stopnia 
oficerskiego i gotowości poświęcenia wszystkiemu ku Dobru i Chwale Ojczyzny, 
uzyskał w porządku prawem określonym stopień kapitana w korpusie oficerów 
piechoty, ze starszeństwa od dnia... z kolejnością..."3. Od 1936 roku oprócz 
patentów zaczęto wręczać oficerom dyplomy nominacyjne z podpisem prezy

' Dziennik Ustaw RP, 1922, Poz. 256, Nr 32, Ustawa o podstawowych obowiązkach i prawach ofi
cerów Wojsk Polskich. Art. 12 tejże ustawy mówił o tym, że awans na oficera potwierdzony jest 
przez wydanie oficerowi patentu.
- Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych utworzono 17 lutego 1927 r. Początkowo 
kierował nim gen. Michał Kraszewicz-Tokarzewski, zastąpiony w kwietniu 1929 r. przez płk.
Bohdana Józefa Hulewicza, a w czerwcu 1933 r. - płk. Ignacego Misiąga. Szerzej na ten temat 
zob. L. Wyszczelski, Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939), Warszawa 2010, s. 152,198.
1 Cyt. za A. Mazur, Tradycje pasowania rycerskiego i gwiazdek promocyjnych, [w:] Historyczny rodowód 
polskiego ceremoniału wojskowego, red. L. Ratajczak, Warszawa 1981, s. 214.
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denta. Wszystkie awanse ogłaszane były w „Dzienniku Personalnym Ministers
twa Spraw Wojskowych". W okresie Drugiej Rzeczypospolitej patent oficerski 
wręczany był wraz z świadectwem ukończenia Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej, w 1928 r. przemianowanej na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojen
nej, po trzech latach nauki. Wyjątkiem była pierwsza promocja na podporuczni
ków, która odbyła się 28 października 1925 r. Wszystkie kolejne odbyły się po 
trzyletnim okresie szkolenia. Pierwsze promocje odbywały się w Toruniu w gma
chu szkoły, a od 1927 r. na pokładzie ORP „Bałtyk". Uroczystość ta miała pod
niosły charakter, prymusi otrzymywali, oprócz patentów i świadectw, szable ho
norowe z wygrawerowanym napisem jako dar prezydenta RP. Później, od lat 1930., 
uroczystości promocyjne odbywały się również na Zamku Królewskim w War
szawie z częstym udziałem szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej i inspektora 
armii, gdzie nowo mianowani oficerowie przedstawiani byli prezydentowi RP4.

Egzemplarze kilku takich właśnie patentów z lat 30. ubiegłego wieku znaj
dują się w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Niektóre z nich 
wchodzą w skład większych kolekcji osobistych, na które składają się najroz
maitsze odznaczenia, dokumenty i pamiątki. Dokumenty te, przekazywane zaz
wyczaj przez rodziny i spadkobierców, przechowywane są w archiwum, które 
prowadzi Dział Opracowań Archiwaliów. Prezentowane poniżej patenty zasłu
gują również na uwagę z powodu osób którym zostały wręczone. Zanim bowiem 
zostały przekazane do muzeum należały do znakomitych oficerów. Wśród nich 
wymienić należy: por. mar. Tadeusza Czesława Basińskiego, kpt. piech. Edmun
da Stanisława Brodzic-Zochowskiego, ppor. mar. Franciszka Czelustę, ppor. mar. 
Zbigniewa Grzegorza Deżakowskiego, ppor. mar. Konrada Duczyńskiego, kpt. 
Stanisława Sierkuczewskiego, ppor. mar. Kazimierza Szczęsnego.

Tadeusz Czesław Basiński urodził się 2 lipca 1900 r. Był absolwentem Oficer
skiej Szkoły Podoficerów w Bydgoszczy. Służył później w Kadrze Marynarki Wo
jennej w Swieciu. 1 grudnia 1923 r. awansował na por. mar. Był oficerem na stat
ku „Admirał Sierpinek". Służył we Flotylli Pińskiej jako oficer mobilizacyjny 
oraz oficer oświatowy. W1939 r. był oficerem oświatowym Kadry Floty w Gdyni. 
Zginął podczas bandyckiego napadu we wsi Ogdemor, położonej 4 km od Snitowa.

Edmund Stanisław Brodzic-Zochowski, ur. 2 listopada 1898 r., służył w Le
gionach. 1 stycznia 1931 awansował na kapitana piechoty. Od 1936 r. był kwater
mistrzem w Morskim Dywizjonie Lotniczym. Walczył w obronie Helu. Od 2 paź
dziernika 1939 r. do 30 stycznia 1945 r. w niewoli w oflagach X B Nienburg, XVIII 
C Spittal, II A Prenzlau i II C Woldenberg. Zmarł 11 grudnia 1967 r. Ze wspom
nień syna Zbigniewa Żochowskiego wynika, że patent jego ojca został w sierp
niu 1939 r. zabrany z Pucka do Słonima (dziś zachodnia Białoruś) gdzie wyjechał 

4 Dziennik Ustaw RP, 1924, Nr. 64, poz. 626; Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach 
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 137.
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z matką Ireną Żochowską. Tam też przetrwał całą wojnę i gdy rodzina została re
patriowana na Ziemie Zachodnie w 1946 r. patent powrócił razem z nimi5.

Franciszek Czelusta urodził się w 1915 r. Po ukończeniu szkoły podchorą
żych służył na ORP „Grom". W 1939 r. jako drugi oficer mechanik przybył na po
kładzie ORP „Błyskawicy" do Wielkiej Brytanii. Awansował na pierwszego me
chanika i służył na „Błyskawicy" dol943 r. Następnie służył jako drugi mechanik 
na ORP „Dragon". Awansowany na stopień kapitana powrócił na „Błyskawicę". 
Po wojnie pozostał na emigracji.

Zbigniew Grzegorz Deżakowski urodził się 7 września 1914 r. Był słucha
czem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. 15 października 1937 r. został 
promowany na ppor. mar. W latach 1937-1938 odbył kurs aplikacyjny i pływanie 
na ORP „Wilia", później służył jako oficer wachtowy na ORP „Błyskawica". We 
wrześniu 1939 r. służył w baterii cyplowej na Helu jako dowódca I plutonu ba
terii cyplowej oraz zastępca dowódcy baterii do spraw gospodarczych. Od 2 paź
dziernika 1939 r. do stycznia 1945 r. w niewoli niemieckiej w oflagach: X B Nien- 
burg, XVIIIC Spittal, II C Woldenberg. Po wojnie ponownie służył w Marynarce 
Wojennej. Zmarł w 1974 r. w Bydgoszczy.

Konrad Duczyński urodził się 12 lutego 1913 r. Był słuchaczem Szkoły Pod
chorążych Marynarki Wojennej. 15 sierpnia 1934 r. promowany na ppor. mar. 
W latach 1936-1937 odbył podróż szkoleniową na francuskim krążowniku „Jeanne 
d'Arc". 19 marca 1938 r. otrzymał awans na por. mar. We wrześniu 1939 r. na 
ORP „Sęp" zostaje internowany w Szwecji. Trafia do obozu internowanych w Fa- 
lum. Po wojnie pozostał w Szwecji.

Stanisław Sierkuczewski, ur. 21 września 1891 r., był pierwotnie kapitanem 
łączności w 16 Dywizji Piechoty w Grudziądzu. W 1939 r. jako szef Służby Łącz
ności Komendy Portu Wojennego Gdynia w stopniu kmdra ppor. walczył w obro
nie Wybrzeża. Od października 1939 do 1945 w niewoli niemieckiej w Oflagu 
VIII B Silberberg. Po wojnie przebywał krótko w Anglii będąc do dyspozycji 
szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Powrócił do kraju. Zmarł 25 kwietnia 
1960 r. Pochowany na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Kazimierz Szczęsny urodził się w 1912 r. Po promocji służył na m. in. trans
portowcu ORP „Wilia". Był słuchaczem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojen
nej. W1932 r. odbył szkolny rejs na ORP „Iskra". Pływał na ORP „Generał Haller". 
Służy w Kadrze Floty w Gdyni jako dowódca plutonu oraz pełnił funkcję oficera 
wachtowego na ORP „Wilia" w 1935 r. W latach 1936-1937 pełnił m. in. obowiąz
ki oficera wachtowego na ORP „Mazur" oraz odbył podróż szkolną na krążowni
ku „Jeanne d'Arc". Następnie był oficerem wachtowym na ORP „Komendant Pił
sudski" gdzie pełnił jednocześnie funkcję kierownika kursu sterników. 19 marca 

5 Kolekcja kpt. Edmunda Stanisława Brodzic-Żochowskiego, Archiwum Muzeum Marynarki 
Wojennej, sygn.. 363 K.
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1938 r. otrzymał awans na por. mar. Do wybuchu wojny służył w Morskim Dy
wizjonie Lotniczym jako oficer II Eskadry Liniowej, która po wybuchu wojny 
ewakuowana była na Hel. Od 2 października 1939 r. do stycznia 1945 r. w niewoli 
niemieckiej m. in. oflag IIC Woldenberg. Po wojnie służy w Marynarce Wojennej, 
pełniąc funkcje zastępcy dyrektora nauk w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojen
nej, a następnie zastępcy szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Po 
przeniesieniu do rezerwy pracował w Gdańskim Urzędzie Morskim i Państwowej 
Szkole Rybołówstwa Morskiego. Był również ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni 
oraz współtworzył Panteon Pamięci Okrętów Marynarki Wojennej na Oksywiu. 
Zmarł 21 września 1984 r. Pochowany w Gdyni na Cmentarzu Witomińskim6.

■ Szerzej na temat tych postaci zob. Kadry Morskie Rzeczypospolitej, T. II, Polska Marynarka 
Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, red. J. K. Sawicki, Gdynia 1996.
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Wykaz patentów

Patent oficerski Stanisława Sierkuczewskiego (zbiory MMW fot. H. Nagrodzki)

TYTUŁ: Patent oficerski na stopień kapitana w korpusie oficerów łączności dla 
Stanisława Sierkuczewskiego [Rękopis]: ze starszeństwem od dnia 1 czerwca 
1919 roku, z kolejnością 66 / [podpisali]: Minister Spraw Wojskowych Józef Pił
sudski, Szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Bohdan 
Józef Hulewicz.
ADRES WYDANIA: Warszawa : 10 X 1932.
OPIS FIZYCZNY: [1] k.: mdz; 34x48 cm - odcisk płyty, na ark. 49x63 cm.
UWAGI: Nr patentu 3165. Dokument miedziorytowy na grubym papierze czer
panym ze znakiem wodnym: „RP", ryt. Jan Wojnarski, proj. graf. Wacław Jastrzę
bowski. Tekst patentu w szerokiej ozdobnej ramce składającej się z panopliów, 
kartuszów z orłami polskimi z różnych epok historycznych oraz elementów flo- 
rystycznych. U góry napis „Patent oficerski", u dołu wstęga z dewizą „Honor i Oj
czyzna". Dokument ręcznie wypełniony pismem kaligraficznym. Suchy tłok 
pieczęci Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pod dokumentem podpisy: J. Piłsud
ski, B. J. Hulewicz.
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Patent oficerski Czesława Tadeusza Basińskiego (zbiory MMW fot. H. Nagrodzki)

TYTUE: Patent oficerski na stopień kapitana w korpusie oficerów marynarki wo
jennej dla Czesława Tadeusza Basińskiego [Rękopis]: ze starszeństwem od dnia 
1 stycznia 1933 roku, z kolejnością 4 / [podpisali:] Minister Spraw Wojskowych 
Józef Piłsudski, Szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. 
Bohdan Józef Hulewicz.
ADRES WYDANIA: Warszawa: 1 X 1933.
OPIS FIZYCZNYMI] k.: mdz; 34x48 cm - odcisk płyty, na ark. 49x63 cm.
UWAGI: Nr patentu 9026. - Dokument miedziorytowy na grubym papierze czer
panym ze znakiem wodnym: „RP", ryt. Jan Wojnarski, proj. graf. Wacław Jastrzę
bowski. Tekst patentu w szerokiej ozdobnej ramce składającej się z panopliów, 
kartuszów z orłami polskimi z różnych epok historycznych oraz elementów flo- 
rystycznych. U góry napis „Patent oficerski", u dołu wstęga z dewizą „Honor i Oj
czyzna". Dokument ręcznie wypełniony pismem kaligraficznym. Suchy tłok 
pieczęci Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pod dokumentem podpisy: J. Piłsud
ski, B. J. Hulewicz.
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Patent oficerski Edmunda Stanisława Brodzic-Żochowskiego (zbiory MMW 
fot. H. Nagrodzki)

TYTUŁ: Patent oficerski na stopień kapitana w korpusie oficerów piechoty dla 
Edmunda Stanisława Brodzic-Żochowskiego [Rękopis]: ze starszeństwem od 
dnia 1 stycznia 1931 roku, z kolejnością 54 / [podpisali:] Minister Spraw Wojsko
wych Józef Piłsudski, Szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych 
płk. Ignacy Misiąg.
ADRES WYDANIA: Warszawa: 1 X 1933.
OPIS FIZYCZNYMI] k.: mdz; 34x48 cm - odcisk płyty, na ark. 49x63 cm.
UWAGI: Nr patentu 9051. Dokument miedziorytowy na grubym papierze czer
panym ze znakiem wodnym: „RP", ryt. Jan Wojnarski, proj. graf. Wacław Jastrzę
bowski. Tekst patentu w szerokiej ozdobnej ramce składającej się z panopliów, 
kartuszów z orłami polskimi z różnych epok historycznych oraz elementów flo- 
rystycznych. U góry napis „Patent oficerski", u dołu wstęga z dewizą „Honor i Oj
czyzna". Dokument ręcznie wypełniony pismem kaligraficznym. Suchy tłok pie
częci Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pod dokumentem podpisy: J. Piłsudski, 
I. Misiąg.
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Patent oficerski Kazimierza Szczęsnego (zbiory MMW fot. H. Nagrodzki)

TYTUŁ: Patent oficerski na stopień podporucznika w korpusie oficerów mary
narki wojennej dla Kazimierza Szczęsnego [Rękopis]: ze starszeństwem od dnia 
15 sierpnia 1934 roku, z kolejnością 127/ [podpisali:] Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki, Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski, Szef Biura 
Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. Ignacy Misiąg.
ADRES WYDANIA: Warszawa: 15 VIII 1934.
OPIS FIZYCZNYMI] k.: mdz; 34x48 cm - odcisk płyty, na ark. 49x63 cm.
UWAGI: Nr patentu 811/34. Dokument miedziorytowy na grubym papierze 
czerpanym ze znakiem wodnym: „RP", ryt. Jan Wojnarski, proj. graf. Wacław 
Jastrzębowski. Tekst patentu w szerokiej ozdobnej ramce składającej się z pa- 
nopliów, kartuszów z orłami polskimi z różnych epok historycznych oraz ele
mentów flory stycznych. U góry napis „Patent oficerski", u dołu wstęga z dewizą 
„Honor i Ojczyzna". Dokument ręcznie wypełniony pismem kaligraficznym. Su
chy tłok pieczęci Prezydenta Rzeczypospolitej. Pod dokumentem podpisy: I. Moś
cicki, J. Piłsudski, I. Misiąg.

7 Cz. Ciesielski, op. cit., s. 257.
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Patent oficerski Konrada Duczyńskiego (zbiory MMW fot. H. Nagrodzki)

TYTUŁ: Patent oficerski na stopień podporucznika w korpusie oficerów mary
narki wojennejdla Konrada Duczyńskiego [Rękopis]: ze starszeństwem od dnia 
15 sierpnia 1934 roku, z kolejnością 2 / [podpisali:] Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki, Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski, Szef Biura Perso
nalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. Ignacy Misiąg.
ADRES WYDANIA: Warszawa : 15 VIII 1934.
OPIS FIZYCZNYMI] k.: mdz; 34x48 cm - odcisk płyty, na ark. 49x63 cm.
UWAGI: Nr patentu 803/34. Dokument miedziorytowy na grubym papierze 
czerpanym ze znakiem wodnym: „RP", ryt. Jan Wojnarski, proj. graf. Wacław 
Jastrzębowski. Tekst patentu w szerokiej ozdobnej ramce składającej się z pa- 
nopliów, kartuszów z orłami polskimi z różnych epok historycznych oraz ele
mentów flory stycznych. U góry napis „Patent oficerski" u dołu wstęga z dewizą 
„Honor i Ojczyzna". Dokument ręcznie wypełniony pismem kaligraficznym. 
Suchy tłok pieczęci Prezydenta Rzeczypospolitej. Pod dokumentem podpisy: 
I. Mościcki, J. Piłsudski, I. Misiąg.
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Patent oficerski Józefa Franciszka Czelusty (zbiory MMW fot. H. Nagrodzki)

TYTUŁ: Patent oficerski na stopień podporucznika w korpusie morskich ofi
cerów technicznych dla Józefa Franciszka Czelusty [Rękopis]: ze starszeństwem 
od dnia 1 października 1937 roku8, z kolejnością 2 / [podpisali:] Prezydent Rze
czypospolitej Ignacy Mościcki, Minister Spraw Wojskowych gen. Tadeusz Kas
przycki, Szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. Ignacy 
Misiąg.
ADRES WYDANIA: Warszawa : 15 X 1937.
OPIS FIZYCZNYMI] k.: mdz; 34x48 cm - odcisk płyty, na ark. 49x63 cm.
UWAGI: Nr patentu 947/37. Dokument miedziorytowy na grubym papierze 
czerpanym ze znakiem wodnym: "RP", ryt. Jan Wojnarski, proj. graf. Wacław Jas
trzębowski. Tekst patentu w szerokiej ozdobnej ramce składającej się z panop- 
liów, kartuszów z orłami polskimi z różnych epok historycznych oraz elementów 
flory stycznych. U góry napis „Patent oficerski", u dołu wstęga z dewizą „Honor 
i Ojczyzna". Dokument ręcznie wypełniony pismem kaligraficznym. Suchy tłok 
pieczęci Prezydenta Rzeczypospolitej. Pod dokumentem podpisy: I. Mościcki, 
T. Kasprzycki, I. Misiąg.

8 Cz. Ciesielski, op. cit., s. 259; R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939, 
Kraków 2003, s. 265, Zob. też R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006, s. 398.
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Patent oficerski Zbigniewa Grzegorza Deżakowskiego (zbiory MMW fot. H. Nagrodzki)

TYTUŁ: Patent oficerski na stopień podporucznika w korpusie oficerów mors
kich dla Zbigniewa Grzegorza Deżakowskiego [Rękopis]: ze starszeństwem od 
dnia 1 października 1937 roku, z kolejnością 20 / [podpisali:] Prezydent Rzeczy
pospolitej Ignacy Mościcki, Minister Spraw Wojskowych gen. Tadeusz Kasprzyc
ki, Szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. Ignacy Misiąg. 
ADRES WYDANIA: Warszawa: 15 X 1937.
OPIS FIZYCZNYMI] k.: mdz; 34x48 cm - odcisk płyty, na ark. 49x63 cm.
UWAGI: Nr patentu 930/37. Dokument miedziorytowy na grubym papierze 
czerpanym ze znakiem wodnym: „RP", ryt. Jan Wojnarski, proj. graf. Wacław Jas
trzębowski. Tekst patentu w szerokiej ozdobnej ramce składającej się z panop- 
liów, kartuszów z orłami polskimi z różnych epok historycznych oraz elementów 
florystycznych. U góry napis „Patent oficerski", u dołu wstęga z dewizą „Honor 
i Ojczyzna". Dokument ręcznie wypełniony pismem kaligraficznym. Suchy tłok 
pieczęci Prezydenta Rzeczypospolitej. Pod dokumentem podpisy: I. Mościcki, 
T. Kasprzycki, I. Misiąg.
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Omówienie monografii Marcina WESTPHALA
„Walka o panowanie w głębinach.
Historia powstania U-Boota typu XXI".
Wyd. Muzeum II Wojny Światowej. Gdańsk 2014, 347 s.

Monografia M. Westphala jest wyczer
pującym studium historyczno-wojsko- 
wym, oceniającym jeden z ważnych eta
pów rozwoju niemieckich okrętów pod
wodnych podczas II wojny światowej - 
U-Bootów z napędem Waltera, niezależ
nym od powietrza atmosferycznego i elek- 
trobootów specyficznej - segmentowej 
konstrukcji typu XXI. Obydwa ocenione 
przez Autora projekty i typy okrętów sta
nowiły przełom w konstrukcjach okrę
tów podwodnych na świecie. Wydaje 
się, że gdyby wojna trwała dłużej, to 
wprowadzone do działań bojowych okrę
ty opisanych typów mogły odmienić 
losy „Bitwy o Atlantyk" i nie tylko.

Autor opierając się na niemieckich, 
angielskich i polskich źródłach archiwal
nych - głównie pochodzących z Bundes- 

archiv, Abtailung Militararchiv Freiburg im Breisgau - oraz z Archiwum Pańs
twowego w Gdańsku, The National Archives w Londynie, Aktach Instytutu Pol
skiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, a także zbiorach muzealnych 
i wielu opracowaniach przedstawił w ciekawy sposób tekst monografii opatrzo
ny wieloma przypisami.

Wartość podjętego problemu badawczego jest szczególnie istotna z uwagi na 
fakt, że w polskim piśmiennictwie brak jest tego typu badań i całościowych opra
cowań. Możemy nawet z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że dorobek piśmi
ennictwa polskiego w zakresie historii II wojny światowej na morzu jest bardzo 
skromny. Zatem z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia wybór 
tematu pracy zasługuje na uznanie.
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Monografia pod względem metodycznym nosi charakter chronologiczno- 
problemowy, zaś proces badawczy jest ściśle związany z materiałem badaw
czym. Autor przedstawił kwestie metodyczne i metodologiczne we wstępie, 
przyjmując klasyczne metody i techniki badawcze, jak analiza bazy źródłowej, 
krytyka literatury, metoda historyczna i statystyczna. Autor wykorzystał w spo
sób wystarczający istniejącą literaturę przedmiotu, polską i zagraniczną, przepro
wadził bardzo głęboką kwerendę archiwalną w archiwach brytyjskich i niemiec
kich, a także polskich, przy czym należy podkreślić, że źródła zgromadzone 
w Niemczech miały podstawowe znaczenie dla weryfikacji wielu wcześniejszych 
hipotez, a także faktów funkcjonujących w literaturze przedmiotu. Posłużyły one 
również do weryfikacji hipotez przyjętych przez Autora. Warto zauważyć, że 
w wielu sytuacjach badał On te dokumenty po raz pierwszy; dotychczas nie były 
one znane polskim badaczom. Podnosi to w sposób znaczący wartość materiału 
prezentowanego w monografii.

Autor bardzo precyzyjnie sformułował główne tezy badawcze i cel główny 
pracy.

Praca Marcina Westphala zawiera 347 stron i jest podzielona na wstęp, 14 roz
działów, zakończenie, spis tabel, ilustracje, bibliografię i indeksy - osobowy i ge
ograficzny. Wstęp wyczerpująco przedstawia uzasadnienie wyboru tematu, kry
tyczną analizę piśmiennictwa i bazy źródłowej, tezy badawcze, metody badaw
cze i krótki opis rozdziałów. Autor nie wyjaśnia tu definicji „prawdziwego" okrętu 
podwodnego, którym to terminem posługuje się na wielu stronach opracowania.

Rozdział pierwszy ocenia rozwój okrętów podwodnych w okresie poprze
dzającym wybuch II wojny światowej. Zgodnie z brytyjsko-niemiecką umową 
flotową Niemcy mogli zbudować flotę podwodną o tonażu ok. 45% tonażu floty 
angielskiej. W 1935 r. mieli 14 U-Bootów różnych typów, a w 1939 r. mieli już 
57 okrętów tego typu. Autor przedstawił tu także sylwetkę dowódcy niemieckiej 
floty podwodnej - kmdr por. Karla Dónitza - późniejszego admirała.

W rozdziale drugim oceniono sytuację na wodach północnego Atlantyku 
w latach 1939-maj 1943. Ta faza działań wojennych była pomyślna dla floty pod
wodnej Dónitza. U-Booty zatopiły wiele statków. Sytuacja zmieniła się później 
po wprowadzeniu konwojów i sprawniejszej ich ochrony przez jednostki wypo
sażone w hydrolokatory (Azdyk). Autor poprawnie ocenia, iż mimo intensyw
nych działań flota U-Bootów nie zdołała przerwać morskich linii komunika
cyjnych, prowadzących z Kanady i USA do portów Wielkiej Brytanii.

Rozdział trzeci zawiera analizę wad i zalet starszych typów U-Bootów, 
a także wskazanie potrzeb w zakresie projektowania i budowy nowych typów 
okrętów. Nie mogę się zgodzić z tezą Autora, zawartą na s. 76-80, iż: Właściwie 
wszystkie U-Booty nie zasługiwały na miano okrętów podwodnych, bowiem były to 
raczej okręty nawodne z możliwością krótkotrwałego zanurzania, na co zasadniczy 
wpływ miał ich system napędowy. Brakuje tu zacytowania i uważnej analizy defi
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nicji encyklopedycznej okrętu podwodnego, z której jednoznacznie wynika jego 
konstrukcja i przeznaczenie. Przecież nie tylko hitlerowcy użytkowali okręty 
podwodne. Konstrukcja U-Boota i innych okrętów podwodnych wynikała z ak
tualnego poziomu rozwoju techniki morskiej i na tym etapie nie należało się do
szukiwać możliwości ponadczasowych. Nie były to na pewno „okręty nawodne", 
choć miały możliwość pływania na powierzchni i konieczność okresowego 
ładowania baterii akumulatorów. Opisane tu inne ograniczenia i możliwości 
U-Bootów dotyczyły również okrętów podwodnych innych państw, więc były to 
problemy ogólniejsze. Gdyby Autor opierał swe wywody w oparciu o źródła, do 
których miał przecież dostęp i w oparciu o wnioski niemieckich historyków 
(Róssler, Rohwer i inni), a nie opierając się na popularnonaukowych dociekani
ach amatorów, to powyższe wnioski mogły być inne.

W kolejnym czwartym rozdziale rozprawy Autor opisał powstanie i rozwój 
konstrukcji okrętów podwodnych, nazywanych popularnie projektami Waltera. 
Zaprojektowane i zbudowane wg pomysłu inż. Hellmutha Waltera okręty z na
pędem podwodnym niezależnym od powietrza atmosferycznego stanowiły 
„novum" i nadzieję na pokonanie niektórych wad dotychczasowych konstrukcji 
U-Bootów. Faktycznie udało się opracować nowy napęd i wyprodukować kilka 
okrętów nowego typu ( V-80, V-300, Wa 201, Wk 202) oraz złożyć zamówienie 
na krótkie serie okrętów z podobnym napędem. Nowe jednostki nie weszły jed
nak do produkcji seryjnej i nie wprowadzono ich do działań bojowych. Osiągnię
cie przez okręty podwodne z turbiną Waltera podwodnej prędkości ponad 25 węz
łów było jednak wydarzeniem bez precedensu.

Rozdziały piąty, szósty, siódmy i ósmy koncentrują się na omówieniu pro
gramu budowy, konstrukcji i problemów technologicznych U-Boota typu XXI. 
Następne dwa rozdziały analizują trudności przygotowania produkcji tych okrę
tów oraz trudności wdrażania nowych metod wytwarzania. Należy stwierdzić, 
że zarówno rozproszona produkcja „surowych" segmentów albo inaczej sekcji 
kadłuba okrętu typu XXI, jak i produkcja w pełni wyposażonych sekcji, a także 
ich montaż były nowymi przedsięwzięciami dla niemieckiego przemysłu stocz
niowego. W czasie już dość intensywnych nalotów alianckich na zakłady pro
dukcyjne powstawanie kadłubów było więc nie lada wyzwaniem.

Rozdział 11 i 12 oceniają problemy produkcji, próby morskie, szkolenie za
łóg i inne elementy związane z wprowadzeniem "do linii" U-Bootów typu XXI. 
Stocznie i poligony morskie rozmieszczone w rejonie Zatoki Gdańskiej odegrały 
w tych działaniach dość znaczącą rolę bowiem były oddalone dość długo od tras 
nalotów alianckich. Jednak po intensyfikacji nalotów produkcja opisywanych 
jednostek spadła niemal do zera.

Rozdział 13 to opis końcowej fazy wojny i ewakuacji U-Bootów z rejonu Za
toki Gdańskiej. Mimo wyprodukowania 140 okrętów typu XXI pełną gotowość 
do działań tuż przed końcem wojny osiągnęły jedynie trzy okręty. Nie odniosły 
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one żadnych sukcesów. Autor ocenił tu proces likwidacji produkcji oraz wpływ 
opisywanych jednostek na rozwój powojennych konstrukcji okrętów podwod
nych na świecie.

Rozdział 14 zawiera informacje o pojedynczych epizodach bojowego użycia 
okrętów podwodnych typu XXI. Nie zanotowano jednak żadnych sukcesów 
bojowych.

Reasumując uważam, że cel pracy został osiągnięty, co pozwala wysnuć 
końcowy pozytywny wniosek dotyczący możliwości szerokiego przedstawienia 
w monografii sprawozdania z przeprowadzonych badań. Zawierającą ciekawe 
fakty i oceny monografię polecam zainteresowaniu specjalistów i sympatyków 
historii rozwoju techniki morskiej.

Prof. dr hab. Antoni F. KOMOROWSKI
Gdynia, 16 grudnia 2016 r.
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NOTY O AUTORACH „BIULETYNU HISTORYCZNEGO 
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI" NR 31

BIENIECKI Ireneusz - dr nauk humanistycznych. W latach 1974-2005 pełnił służ
bę w Wojskach Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Obecnie adiunkt w In
stytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest au
torem ponad 200 książek, artykułów i referatów. Obszary zainteresowań - histo
ria najnowsza, historia wojskowości, formacje ochrony i obrony granic, biografis- 
tyka.

BRYCHCY Krzysztof, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, 
obecnie pracujący jako oficer komunikacyjny na statku pasażerskim armatora nor
weskiego. Z zamiłowania badacz historii walk na polskim Wybrzeżu w 1939 r. 
Wnuk chor. mar. Stanisława Brychcego. Związany od urodzenia z Wybrzeżem.

GÓRSKI Piotr - pełni zawodową służbę wojskową w Gdyni. W 2011 r. obronił 
pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Aktualnie 
zatrudniony w Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku starszego wykła
dowcy w stopniu komandora podporucznika.

KOMOROWSKI Antoni Franciszek, profesor doktor habilitowany (od 1999), 
kontradmirał w st. spocz., w latach 1967-1970 z-ca dowódcy i dowódca okrętu 
(KT 415), następnie asystent, kierownik pracowni, adiunkt, prodziekan ds. nau
kowych Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, rektor-komendant Akade
mii Marynarki Wojennej w Gdyni (1994-2003). Wypromował 9 doktorów, 150 mag
istrów., autor i współautor ponad 20 książek i monografii, 250 artykułów i refer
atów naukowych. Obszary zainteresowań: bezpieczeństwo morskie państwa, 
historia techniki morskiej, historia wojskowości, żeglarstwo i turystyka wodna.

KONARSKI Mariusz - doktor nauk humanistycznych, w przeszłości redaktor 
naczelny czasopisma Marynarki Wojennej „Bandera", a następnie „Przeglądu 
Morskiego", obecnie redaktor naczelny czasopisma „Morza, Statki i Okręty".
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MAZUREK Wojciech - absolwent Szkoły Chorążych Wojsk inżynieryjnych i Ko
munikacji we Wrocławiu (1988) oraz Akademii Obrony Narodowej (2002). Do
ktoryzował się w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W latach 1988-2007 pełnił za
wodową służbę wojskową. Historyk i publicysta. Autor kilkudziesięciu artyku
łów i recenzji publikowanych w czasopismach naukowych i popularnonauko
wych.

MIEGOŃ Tomasz - absolwent politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nawi
gacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, dyrektor Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, dziennikarz, oficer pokładowy floty cywilnej, 
z zamiłowania historyk

NEUBAUER Tomasz - doktor nauk humanistycznych. Kierownik/Adiunkt - 
Dział Opracowań Archiwaliów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje 
się historią Marynarki Wojennej, historią techniki morskiej oraz bezpieczeńst
wem morskim państwa.

PATER Walter - komandor porucznik w stanie spoczynku, absolwent Uniwersy
tetu Gdańskiego, były kierownik Działu Historycznego Muzeum Marynarki Wo
jennej.

SUTOWSKI Sławomir - doktor habilitowany inżynier - zainteresowania i doro
bek naukowy obejmują problematykę sztuki wojennej, ze szczególnym wyróż
nieniem bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym znaczenia okrętów pod
wodnych w działaniach wojennych.

TYMIŃSKI Jan - doktorant Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej 
w Słupsku. Pracownik Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

WOJCIECHOWSKI Zbigniew - komandor porucznik rezerwy, doktor, długolet
ni dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i pracownik naukowo-dy
daktyczny uczelni Trójmiasta. Zajmuje się historią wojskową ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów oręża polskiego na morzu.
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