


VJ roku 1980 przypada 35 
rocznica powstania ludowej 
Marynarki Wojennej, toteż 
większość materiałów zamie
szczonych w roczniku dotyczy 
różnych aspektów powojen
nych dziejów morskich sił 
zbrojnych Polski Ludowej.

Ważną rolę w oczyszczeniu 
z min portów i polskich wód 
przybrzeżnych w pierwszych 
latach po wojnie spełniły 
okręty wojenne ZSRR. Zagad
nienie to omawia kmdr por. 
rez. mgr inż. Stanisław Szaj
na w źródłowym artykule 
„Trałowanie polskich wód 
przybrzeżnych i portów przez 
okręty Floty Bałtyckiej ZSRR". 
Mało znanym epizodem w 
dziejach artylerii marynarki 
wojennej jest Dywizjon Arty
lerii Kolejowej. Sformowany 
w 1947 r. istniał zaledwie kil
ka lat. Dziejom dywizjonu po
święcony jest artykuł kmdr 
por. mgr inż. Henryka Zieliń
skiego. Do tematyki artylerii, 
do jej tworzenia i rozwoju 
nawiązują też „Wspomnienia 
ze służby w artylerii nad
brzeżnej”, pióra komandora 
rez. Tadeusza Rutkowskiego.

Fachowe czasopismo Ma
rynarki Wojennej „Przegląd 
Morski” odgrywa ważną rolę 
w kształtowaniu polskiej my
śli wojennomorskiej, umożliwia 
wymianę poglądów i konce
pcji rozwoju sił morskich oraz 
pełni rolę informatora o bie
żącym rozwoju flot wojennych 
innych państw. Ocenie roli 



jaka spełniało i spełnia na
dal czasopismo poświęcony 
jest artykuł kmdr por. mgr 
Stefana Pawlusa „Zarys dzia
łalności miesięcznika Mary
narki Wojennej „Przegląd 
Morski”.

Do lat drugiej wojny świa
towej nawiązuje obszerne, 
oparte na materiałach archi
walnych, opracowanie dr Ja
rosława Rusaka omawiające 
straty, jakie ponosiła nasza 
marynarka handlowa. Tytuł 
opracowania: „Okoliczności 
zatopienia statków Polskiej 
Marynarki Handlowej w ok
resie II wojny światowej".

Osobistymi refleksjami i 
uwagami z wyprawy badaw
czej na Antarktydę w 1978 
'1979 roku dzieli się kmdr 
por. inż. Zbigniew Kowalew
ski; jego relacja zatytułowana 
jest „Wspomnienia z udziału 
w wyprawie antarktycznej PAN 
na stację im. A.B. Dobrowol
skiego”.

Rocznik zamykają dwa ze
stawienia dokumentacyjne, 
opracowane przez mgr Ewę 
Madey: „Bibliografia historii 
Polskiej Marynarki Wojennej 
za lata 1971—1979" oraz ca- 
lendarium ważniejszych dat z 
dziejów Marynarki Wojennej 
PRL w okresie 1971—1979. 
Oba zestawienia powinny być 
przydatne dla wszystkich in
teresujących się ludową Ma
rynarką Wojenną, a zwłaszcza 
dla podejmujących badania 
jej dziejów.
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Kmdr por.rez.inż. Stanisław' Szajna

'tralc^ayis polskich kod przybrzezkych i porto?
■ PRZEZ OKRYTY PLOTY BAŁTYCKIEJ ZSRR

Z chwilą wyzwolenia Wybrzeża wiosną 1945 roku 
przed władzami Polski Ludowej stanęło ogromne zadanie 
■dźwignięcia z ruin portów, odbudowania stoczni, a także 
oczyszczenia z min wód portowych i akwenów wzdłuż polskich 

V 
wybrzeży. Spełnienie tego zadania było warunkiem otwarcia 
portów dla handlu zagranicznego i uruchomienia żeglugi.

Kiedy 8 maja 1945 r. podpisana została w Berlinie 
bezwarunkowa kapitulacja Riemiec hitlerowskich, polskie 
okręty wojenne przebywały w bazach brytyjskich, uczestnicząc 
przez cały czas wojny w działaniach bojowych na wielu mo
rzach świata. Rh wybrzeżu tymczasem znajdował się zalążek 
ludowej Marynarki Wojennej w postaci Samodzielnego Morskiego 
Batalionu Zapasowego, przekształconego latem 1945 r. w 
Szkolny Pułk Marynarki Wojennej. K tym czasie w składzie 
Marynarki Wojennej nie było jeszcze okrętów przystosowanych 
do trałowania. Okręty takie zyskaliśmy dopiero wiosną 1946 r.

Paląca potrzeba jak najszybszego uruchomienia żeglu
gi spowodowała, że Rząd Tymczasowy zwrócił się do rządu ZSRR 
z prośbą o oczyszczenie z min i amunicji portów Gdańska i 
Gdyni oraz przetrałowanie prowadzących do nich torów dojś- 
ciowych. Już w drugiej połowie maja 1945 r. przybyła do

/



Gdańska misja radziecka, która ustaliła harmonogram prac 
trałowych w portach oraz kolejność trałowań na Zatoce Gdańi - 
kmej . .. “ .

Trałowanie bojowe na Zatoce Gdańskiej rozpoczęto 
z końcem maja 1945 r. Trałowce bazowe i kutry trałowe Floty 
Bałtyckiej oczyszczały z min tory wodne Hel-Gdynia, Gdynia- . - 
Gdańsk, Gdańsk - ujście ,V?isły Śmiałej oraz akwen Wisły Śmia
łej* Trałowanie miało na celu oczyszczenie, sprawdzenie i 
ewentualne rozminowanie torów podejściowych do głównych por
tów Zatoki Gdańskiej.

W tym samym czasie rozpoczęto trałowanie bojowe 
.red Gdyni i Gdańska. W ciągu 1945 r. zdetonowano na redzie 
portu Gdynia 19 min. Równolegle do trałowań na Zatoce Gdańs
kiej marynarze radzieccy z 88 Oddziału Awaryjno-Ratowniczego 
wykonywali przy pomocy zasilanych.z lądu trałów elektromagne
tycznych, trałowanie poszczególnych basenów portowych w Gdyni 
i Gdańsku. W składzie Oddziału znajdowali się nurkowie-mine- 
rzy. Oddział miał odpowiednie wyposażenie do wydobywania 
wraków'.

W Gdańsku, 8.6.1945 ’r. podniesiono i odhplowano z 
głównego kanału do basenu Westerplatte statek "Africana" 
/6 tys. BRT/ oraz wydobyto kilka barek z amunicją.

W Gdyni, w czerwcu 1945 r. marynarze 88 Oddziału 
podnieśli zatopiony u wejścia południowego wrak statku "Graven- 
stein" oraz wrak okrętu-celu "Zdhringen", blokujący wejście 

1 • xPolskie trałowce przystąpiły do prac trałowych w lipcu 1946 r 
Na temat wykonanych przez nie zadań patrz7mój artykuł: Roz
minowanie Morza Bałtyckiego w strefie odpowiedzialności Fcls- 
jki W latach 1946-1955 /w:/ "Biuletyn Historyczny**. Gdynia 
1975 r. nr 6, s.74-99.
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do basenów wewnętrznych. Przy pomocy nurków sprawdzono 
ścianki i dna poszczególnych basenów oraz ułożenia wraków. 
Przede wszystkim usunięto wraki leżące na torze prowadzą
cym do basenu węglowego. Chodziło o jak najszybsze urucho
mienie eksportu węgla na rynki skandynawskie i zachodnio
europejskie /pierwsze transporty węgla przybyły ze Śląska 
już 5 lipca 1945 r./ W rezultacie tych przedsięwzięć, do 
pierwszych dni lipca 1945 r. w porcie Gdynia został oczysz
czony i przetrałowany od min niekontaktowych oraz otwarty 
dla pływania awanport i baseny III, X i XI.

W tym czasie w porcie Gdańsk przetrałowano i oczysz
czono od min kanał portowy. Oczywiście, do pierwszej połowy 
lipca przetrałowano również i oddano dla żeglugi tor wodny 
Gdynia-Gdańsk.

Charakterystyczny dla sytuacji omawianego okresu był 
opis toru wodnego Hel-Gdynia-Gdańsk, zamieszczony w "Wiado
mościach Żeglarskich" w nr 2 z 1946 r. Podając wskazówki dla 
statków uciającyca się do Gdyni i Gdańska po wytrałowanym 
torze wodnym, w opisie tym ostrzega się przed wyjściem poza 
jego krawędzie i "bez nagłej konieczności nie zaleca się 
wchodzić na wyżej opisany tor- wodny w nocy lub przy złej 
widoczności". Podobnego rodzaju ostrzeżenia ukazywały się 1 '
również w następnych wydaniach "Wiadomości 2eglarskich" w 
odniesieniu do torów dojściowych do portów Kołobrzeg, Wła
dysławowo i Jastarnia, Wynikały one ze świadomości niebez
pieczeństwa jakim groziło zejście statku z przetrałowanego 
toru wodnego na akwen nierozminowany.
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V wyniku przeprowadzonych trałowań oraz rozainowań 

już 'I5.7.1945 r. Gdańsk przyjął dwa pierwsze statki, zaś 16 
lipca pierwszy statek pc węgiel wszedł do Gdyni. obu przy
padkach były to statki bandery fińskiej. W ten sposób dzięki 
ofiarnej pracy radzieckich marynarzy zostały przywrócone że
gludze dwa największe porty Zatoki Gdańskiej. -Tie był to jed- 

.5' - '
nak koniec oczyszczania tych portów z zanieczyszczeń pochodze
nia wojennego i wraków. Prace nad ich całkowitym oczyszcze- 

2 niem trwały do 8.8.1947 r.
Do końca 1946 r. w Gdyni przetrałowano baseny II, IV, 

V, VI, VII i VIII oraz kanał portowy i kanał południowy. Base
ny i kanały nie zostały jednak oczyszczone z amunicji, bomb i 
wraków, dlatego nie można ich było udostępnić dla żeglugi.

Pod koniec 1945 r. przybyła do Gdyni ekipa techniczna 
Floty Bałtyckiej celem pogłębienia awanportu oraz toru wejś
ciowego do portu i usunięcia z nich zanieczyszczeń. rezul
tacie pogłębienia wspomnianych akwenów do 9 port został 
przygotowany do przyjmowania statków o większym tonażu. Równo
legle z pracą ekipy technicznej marynarze 88 Oddziału oczyszcza 
li w dalszym ciągu port z wraków, wydobywając m.in. dok o wy
porności 35 tys. ton .oraz okręt liniowy "Schleswig-Bolstein". 
Od tego czasu bardzo szybko wzrastał, ruch statków w portach 
Gdańsk i Gdynia. Zwiększały się także przeładunki.

2 0 stopniu niebezpieczeństwa grożącym w czasie wykonywania 
trałowań świadczyły fakty zatonięcia okrętów na minach* 
I tak 1.6.1945 r. w porcie Gdańsk zatonął holownik radziecki, 
dzień później uszkodzony został od wybuchu miny radziecki 
kuter trałowy. Podobny los spotkał w porcie Gdynia G.7.1945r. 
polski holownik. 22.3,1945 r. w-czasie trałowania redy Gdyni 
zatonął wskutek wybuchu miny kuter trałowy Floty Bałtyckiej.
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Drugim rejonem, działalności bojowej okrętów trało

wych Floty Bałtyckiej był Kołobrzeg. Już w 1945 r. okręty 
wykonały-trałowanie kontaktowe i niekontaktowe od .-min magne
tycznych na torże wodnym prowadzącym do portu. Trałowanie 
kontaktowe przeprowadzono na dwa czyste pokrycia, a niekon
taktowe na 20-krotne odpracowanie liczników wielokrotności 
min. opisywanym rejonie 20.5»1945 -• poderwał się na minie 
i zatonął duński statek "Westerhobst”, a w lutym 1946 r. na 
skutek zejścia z toru wodnego i wejścia na minę zatonął 
radziecki statek "Liga".

'>7 sunie na torze wodnym do Kołobrzegu trałowce ra- 
. 2 dzieckie przetrałowały powierzchnię 6,5 wkt ■, powodując wy

całowanie 15 min niekontaktowych, 2 min kontaktowych i 
rozstrzelanie 5 podciętych min kontaktowych.

K drugiej połowie 1945 okręty radzieckie rozpo
częły trałowanie wschodniego toru wodnego Swinouj.ście-Koło- 
brzeg. Początkowo trałowano tor na szerokość 5 kabli /w 1951 r. 
na odcinku 21 Mm w kierunku wschodnim poszerzono tor do 10 
kabli/. tym samym roku trałowce Floty Bałtyckiej trałowa
ły wody Zalewu Szczecińskiego po osi toru wodnego Szczecin - 
Świnoujście.

Tak więc w wyniku przeprowadzonych przez Flotę Bał
tycką prac trałowych i minerskich w strefie odpowiedzialnoś
ci Polski, już w 1945 udostępniono dla żeglugi główne 
tory wodne oraz zasadnicze porty naszego -wybrzeża.

Na siódmym posiedzeniu III kolegium strefowego w 
dniu 6.9.1946 r. poinformowano jego uczestników, że trało
wania bojowe na Morzu Bałtyckim w porównaniu z ich przebie-
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giem na Morzu Północnym, Śródziemnym i na Kanale La Manche 

były znacznie opóźnione. Szczególnie, zdaniem kolegium, ma- 
ło zrobiono w strefie odpowiedzialności Polski*.

Na posiedzeniu poproszono państwa członkowskie o 
przedłożenie planów trałąwań' na 1946 r. Plan polski, ze 
względu na to, że siły trałowe Marynarki Wojennej były do
piero w stadium organizacji, opierał się przede wszystkim 
na trałowaniach prowadzonych przez okręty radzieckie.

’>7 planie na rok 1946 przewidywano poszerzenie torów 
wodnych do Gdańska, Gdyni i Kołobrzegu, przetrałowanie torów 
wodnych do Świnoujścia. Szczecina, Władysławowa oraz likwi

dację zagród minowych nr 16 i 17 w Zatoce Gdańskiej. Ponadto 
planowano zakończenie oczyszczania basenów portowych w Gdańs
ku, Gdyni i Świnoujściu oraz zakończenie trałowania redy portu 

Gdynia.
Zagród minowych nr 16 i 17, które miały trałować 

trałowce Marynarki wojennej, nie przetrałowano ze względu na 
przedłużające się remonty okrętów, a następnie niesprzyjające 
warunki atmosferyczne do prowadzenia trałowań /późna jesień/. 
Sztormowa pogoda, szczególnie poza zatoką -..'ręcz uniemożliwia
ła wykonywanie trałowań przez okręty, obsadzone przez młode, 
nie posiadające jeszcze praktyki załogi. Z tych względów prze
widywane w planie trałowania przesunięto na rok 1947.

III Kolegium strefowe obejmowało morza; Barentsa, Bałtyckie 
i Czarne, a w jego skład wchodziły: ZSRR, Wielka Brytania, 
Polska, Dania, Norwegia i Finlandia. Siedzibą kolegium była 
Mo siewa.
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Planowane zakończenie rozminówywania i oczyszczania 

portów w Gdyni i Gdańsku przedłużało się ze względu na ciągłe 
znajdowanie nowych wraków i zanieczyszczeń. Spowodowało to 
przesunięcie na rok 194? rozminowania w Gdyni basenów I i IX, 
basenu jachtowego'oraz przystani "Paged", w Gdańsku zaś ba
senów I, II, III, IV i V, basenu Westerplatte! oraz podejś
cia do basenu. . - - ■

W wyniku przyśpieszenia prac trałowych prowadzo
nych przez' okręty Ploty Bałtyckiej na Zatoce Pomorskiej, już 
w maju 1946 r. na piątym posiedzeniu kolegium strefowego po
stanowiono otworzyć dla pływania przybrzeżny tor wodny Świ- 

nouj-ście-Sassnitz /pierwotnie o szerokości 2 kabli, w 1948 r. 
poszerzony do 5. kabli/. Tor wodny udostępniono początkowo 
dla niewielkich statków. Łączna-powierzchnia przetrałowane- 
go toru wynosiła 58,5 Msif. ten sposób droga wodna do Świ

noujścia udostępniona została dla żeglugi międzynarodowej, 
liało to duże znaczenie dla ożywienia- zagospodarowującego 
się .wybrzeża zachodniego.

Ja tym samym posiedzeniu kolegium strefowego zobo
wiązano Uorwegię do przetrałowania i oczyszczenia toru wod
nego z Cieśnin Duńskich do. Gdyni i Gdańska. Równocześnie 

-t-j!zaproponowano Szwecji przetrałowanie i oczyszczenie nowego 
prostego toru wodnego z Sandhammaren do Świnoujścia oraz 

oczyszczenie Zatoki Gdańskiej i wód przyległych do niej z 
wszelkiego rodzaju min-'. Jednakże trałowania te nie zostały 
nigdy przeprowadzone.

W- 1946 r. w czasie trałowania redy i toru wodnego 
do Gdyni trałowce radzieckie spowodowały detonację dalszych 
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trzech min niekontaktowych. rezultacie przeprowadzonych 
trałowali bojowych redy portu Gdynia zniszczono łącznie 2J 
niekontąktowe miny denne.

rocznym sprawozdaniu z pracy kolegium strefowego 
podano, iż w wyniku przeprowadzonych w roku 1946 trałowali 
strefy wytrałowano, zniszczono lub rozstrzelano ogółem 6 54-8 
kontaktowych ain kotwicznych, 138 niekontaktowych min dennych 
i 1 195 ochraniaczy pola minowego. Ogółem do końca 1946 r. 
w strefie odpowiedzialności 1X1 kolegium strefowego zniszczo
no 52 266 min i 6 091 ochraniaczy pola minowego.

Chcąc umozaiwić wyjścrą kutrom rybackim, na śabokę 
Gdańską oraz jak najszybsze rozpoczęcie połowów na Zatoce 
Puckiej, na której hiemcy postawili aż trzy zagrody minowe, 
składające się z 74 kontaktowych min kotwicznych i 15.ochra
niaczy pola minowego, kutry trałowe Floty Bałtyckiej już pod 
koniec 1946 r. przetrałowały część zagrody nr 3. '.."ten sposób 
otwarto.przejście przez.tzw. Depkę /tor wodny na .wysokości 
3ewy/. na Zatokę Gdańską. Trałowanie to było bardzo skompliko
wane i trudne do wykonania, miny -bowiem postawione były na kot
wicach 'betonowych i minlinach łańcuchowych. Część min postawię 
no na głębokości zaledwie 0,7 «, co wykluczało użycie trałowców 
Ponadto prace bardzo utrudniały małe głębokości v. rejonie trało 
wania. • •

7J rezultacie przeprowadzonego trałowania oczyszczono od 
min akwen o współrzędnych;

szer. 54°36,5’N dł. 18°51t6’E

szer. 54°36,7’n dł. 1S°56,2’2

szer. 54°35,9’n dł. - 18°40,2’E
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szer. 54°52,5’N dł. 18°55,5’3

szer. 54°54,0’N ' dł. 1o°35,9’E

szer. 54°55,2’1T . dł. 18°32s9’S

szer. 54°J5j4sN cii« 18°55,0’B

Ogółem 'wytrałowano i zniszczono 21 kontaktowych min
kotwicznych oraz 5 ochraniacze pola minowego. Trałowanie 
akwenu zakończone w 1947 r.

Yi 1946 r. trałowce radzieckie zakończyły trałowanie 
niekontaktowe toru wodnego do portu Kołobrzeg. « portach 
Świnoujście, Szczecin i Kołobrzeg w dalszym ciągu spraw
dzano baseny i kanały. Zakończono także rozpoczęte w 194-5 r. 
trałowanie toru wodnego Szczecin-Swinoujście.

W ramach trałowań kontaktowych Zatoki Pomorskiej 
trałowce Floty Bałtyckiej sprawdziły dwa duże akweny, prze
prowadzając kontaktowe trałowanie przydenne. « wyniku trało
wania określono położenie zanieczyszczeń „oraz wraków i upew
niono się, że akweny te były wolne od min kotwicznych /istnia
ły niesprawdzone przesłanki, że na podejściach do Świnoujś
cia Niemcy postawili miny kotwiczne/.

Tak więc rok 1946 był okresem intensywnych prac tra
łowych prowadzonych zarówno w portach, jak i na przybrzeż
nych akwenach strefy odpowiedzialności Polski. Umożliwiły one 
znaczne ożywienie zespołu portowego Szczecin-Swinoujście, w 
wyniku czego uruchomiona została żegluga z państwami 'skandy
nawskimi.

U planie działalności sił obrony przeciwminowej na 
rok 1947, Flota Bałtycka zobowiązała się do ostatecznego za
kończenia rozminowywania Gdyni i Gdańska, dalszego trałowania 
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zagród minowych na Zatoce Puckiej, przetrałowania toru wodnego 
do portu Władysławowo,,poszerzenia toru wodnego do Szczecina 
oraz zakończenia trałowania toru świnoujście-Kołobrzeg.

Po zakończeniu trałowań na Zatoce Puckiej trałowce 
radzieckie miały podjąć trałowanie ujścia Wisły Śmiałej. Znaj

dująca się na tym akwenie zagroda z.min kotwicznych i ochra
niaczy pola minowego była źródłem pływających min na Zatoce 

i 
Gdańskiej, stwarzających stałe zagrożenie dla żeglugi. Z tych 
powodów należało ją jak najrychlej zlikwidować.

Z tego co powiedziano wynika, że Flota Bałtycka prze
prowadzała przede wszystkim trałowanie niekontaktowe, pozo
stawiając polskiej Flotylli Trałowców lżejsze pod względem -wy
konawstwa trałowanie kontaktowe.

V? dniu S.8.1947 r. zakończono rozminowywanic portów 
Gdyni i Gdańska, w Gdyni rozminowano w 1947 r. baseny I i DC, 
basen jachtowy oraz nabrzeże przedsiębiorstwa "Paged". ’>< Gdańs
ku rozminowano w tym samym okresie baseny I,-II, III, IV, V, 
basen "Westerplatte oraz podejście do basenu-I. wymienione ba
seny trałowano od min magnetycznych i akustycznych oraz spraw
dzono przy.pomocy nurków. Nie skontrolowano jedynie miejsc za
topienia wraków oraz ścian nabrzeży. Zalecono, by przed roz
poczęciem ewentualnych prac remontowych lub czerpalnych baseny 
zostały sprawdzone przez nurków i skontrolowane przez zwiad 
saperski celem wykrycia fugasów' lub min lądowych.

Z 14 min postawionych przez Niemców w porcie Gdańsk, 
radzieccy marynarze spowodowali wybuch 7 min, podczas gdy 2 mi
ny zdetonowały pod holownikami. Nie znaleziono 5 min, przypusz
czalnie z powodu wyczerpania się ich źródeł zasilania i zamulę- 



15

nia kadłubów, w porcie Gdynia z 64 min postawionych przez 
Niemców, zniszczono ogółem 22 miny /na jednej minie poder
wał się holownik/.

0 zaangażowaniu dowództwa i marynarzy Floty Bałtyc
kiej w rozminowanie polskich -wód i portów, niech świadczy 
następujący przypadek. ’7 planie na lata 1945-1947 strona 
polska nie przewidywała rozminowania basenów na wyspie Hola 
/Ostrów/ i basenu Westerplatte-w Gdańsku. Jednakże szybka 
aktywizacja portu wymagała ich niezwłocznego oddania dla 
żeglugi. Gdy zwrócono się z prośbą o oczyszczenie wspomnia
nych basenów do dowództwa jiarynarki'Wojennej ZSRR, prace 
zostały wykonane mimo, że 88 Oddział Awaryjno-Ratowniczy był 
już w trakcie przygotowania do powrotu do'ZSRR. Podobnych 
przykładów dobrej woli ± życzliwego podejścia ze strony ma
rynarzy radzieckich było żnacznie więcej.

Zrealizowanie w 1947 r. całokształtu prac minerskich 
pozwoliło na pełne udostępnienie dla żeglugi portów Gdynia i 
Gdańsk; były one wolne od min i bezpieczne dla pływania.

J rezultacie trałowania kontaktowego prowadzonego 
na Zatoce Puckiej, zlikwidowane zostały dwie zagrody minowe. 
Z postawionych w tych zagrodach 50 kontaktowych min kotwicz
nych i 1J ochraniaczy pola minowego wytrałowano i zniszczono 
26 min i 1 ochraniacz pola minowego.

Zgodnie z planem, po zakończeniu trałowania na Za
toce Puckiej okręty Floty Bałtyckiej wykonały trałowanie za
grody minowej nr 10 w rejonie ujścia Wisły imiałej. kin nie 

wytrałowano, jednak w innym miejscu wskazanym przez rybaków, 
wytrałowano dwie kontaktowe miny kotwiczne. Wyciągnięto stąd
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wniosek, że być może zagroda została 'postawiona przez Niem
ców bardziej na północ od. posiadanych współrzędnych. związ
ku z tym. postanowiono w 1948 r. przeprowadzić poszukiwanie 
min w miejscu wskazanym przez rybaków. Ostatecznie trałowa
nie to wykonano dopiero w*195'0 r. /ze sprawozdań operacyj
nych wynika, iż min nie wytrałowano, gdyż zagroda ta była tra 
łowana przez okręty radzieckie już w 1§45 r.; wytrałowano 
wtedy 14 kontaktowych min kotwicznych/.

W roku 1947 uznano, że w wyniku przeprowadzonych tra- 
łowań można całą Zatokę Pucką oraz przybrzeżny akwen od Gdyni 
do ujścia Wisły Śmiałej otworzyć dla pływania drewnianych ku

trów rybackich, jak również małych rozmagnesowanych statków 
metalowych i okrętów. Ogranieżenić pływanią wynikało z faktu, 
iż na wymienionym akwenie znajdowały się jeszcze niekontak
towe miny denne, postawione przez lotnictwo angielskie.

W ramach trałowania torów podejścia do portu Włady
sławowo przeprowadzono trałowanie niekontaktowe dwóch akwenów 
Jednakże trałowanych akwenów nie otwarto.dla pływania ze wzgl 
du na to, że samo podejście do portu nie było jeszcze całkowi 
cie oczyszczone od min.

czasie oczyszczania portu.wojennego Hel, nurkowie 
radzieccy znaleźli przy południowym molu 2 miny magnetyczne i 
1 kontaktową minę kotwiczną, zaś w narożniku pomiędzy molami 
północnym i zachodnim kontaktową minę kotwiczną, głowy torpe
dowe oraz duże ilości amunicji artyleryjskiej i strzeleckiej. 
Przy pomocy tych środków wybuchowych hitlerowcy zamierzali 
zniszczyć port. Został on ostatecznie rozminowany .» kwietniu 
1947 r. przez nurków Marynarki Wojennej.
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W rasach trało^ań na Zatoce Poborskiej Flota Bał- 

tycka zakończyła w roku 1947 trałowanie toru wodnego świno- 
yjscxe —...ołoorzeg a toru ze S^mou^scid c.c ozczecj_na.

" sprawozdaniu z pracy kolegium strefowego za rok 
1947 podano, że na Morzu Bałtyckim zniszczono ogółem 816 
ais i 299 ochraniaczy pola minowego /rozstrzelano 165 Pły
wających min kotwicznych, wytrałowano 599 min kontaktowych 
i 52 miiy denne/. okresie sprawozdawczym przetrałowano w- 

2 strefie kolegium akwen o powierzchni o 770 Mm /od począt
ku pracy kolegium łącznie 11 200 Mm /. większości prze- 
trałowane zostały akweny stawiania kontaktowych min kot
wicznych, natomiast stosunkowo mało przetrałowano akwenów, 
na których postawione były niekontaktowe miny denne.

7/ planach trałowań prowadzonych w 1948 r. przez 
siły obrony przeciwminowej Floty Bałtyckiej w polskiej stre
fie odpowiedzialności skupiono wysiłek na trałowaniach min 
niekontaktowych. /Wykonano trałowanie od angielskich min 
indukcyjnych niedużego akwenu na Zatoce Puckiej, pokrywając 
poszczególne pasy trałowe 15-krotnie. Przeprowadzono tra
łowanie niekontaktowe toru wodnego Iłowy Port-JJisła Śmiała 
oraz rejonu ujścia 77isły śmiałej. Oba akweny trałowano rów

nież od angielskich min indukcyjnych z 15-18-krotnym pokry
ciem pasa trałowego. Przystąpiono także do trałowania torów 
wodnych Hel-Gdynia-Gdańsk w celu ich poszerzenia.

Trałowanie wymienionych .torów wodnych zakończono 
w 1949 r. Na północ od Kołobrzegu.wykonano trałowanie konta’ 
to.we zagrody minowej nr 15. Wy trałowano 2 miny kontaktowe.
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Kolegium, strefowe na swym 20 posiedzeniu w dniu 4.9.1943 r. 
uznało akwen ten za wolny od min.

W związku z poderwaniem się na minie w dniu 9»1» 
1948 r. szwedzkiego statku "Allan" w północnej części Zato
ki Pomorskiej /szer. 54°21,5’; dł. 15°02/, a więc na akwenie 

dotychczas uznawanym za wolny od niebezpieczeństwa minowego, 
kolegium strefowe na swym 16 posiedzeniu poleciło zamknąć 

A 
dla żęglugi określony rejon i uznać go za niebezpieczny od 
niekontaktowych min dennych. Rejon ten miał zostać otwarty 
po wyjaśnieniu przez Admiralicję Brytyjską, czy były na nim 
stawiane miny oraz jaki był czasokres żywotności min iduk- 
cyjnych wz. A-TV. Trałowanie akwenu ze względu na dużą po- 

/ 
wierzchnię uznano za niecelowe.

Ponieważ Anglicy nie dali wyczerpującej odpowiedzi 
na temat minowania akwenu, na którym poderwał się szwedzki 
statek, kolegium strefowe na swym 20 posiedzeniu zdecydowało 
utrzymać w mocy decyzję zamknięcia akwenu dla pływania. Przy 
tej okazji Anglicy poinformowali, że na Zatoce Pomorskiej 
postawili w sumie 824 miny, z których 162 posiadały wyjała
wiać ze źródeł zasilania /samolikwidatory/, zaś na Zatoce 
Gdańskiej lotnictwo postawiło 1 069 min, w tej liczbie 129 
min z wy jaławiaczami,które powinny, były unieszkodliwić miny do 
kwietnia 1945 r. Ostatnie stawianie min lotnictwo angielskie 
przeprowadziło w maju 1945 r. Ponieważ podane przez stronę 
brytyjską współrzędne granic akwenów stawiania min różniły 
się od tych, które Admiralicja przekazywała ZSRR w latach 
1943-1945, postanowiono w dalszym ciągu opierać się na poprzed
nich informacjach.
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W ramach trałować na podejściach do portu Świno

ujście trałowce radzieckie wykonały trałowanie niekontaktowe 
od angielskich min redy portu.

sprawozdaniu z przebiegu trałować kolegium stre
fowe podało, że do końca 1943 r. w wyniku skupienia wysiłku 
na trałowaniach kontaktowych min kotwicznych, przetrałowano 
wszystkie zagrody minowe, z wyjątkiem strefy polskiej.

-1943' r. zniszczono ogółem 726 min i 145 ochraniaczy pola 
minowego.

Wykonanie trałować kontaktowych umożliwiło udostęp
nienie dla żeglugi dużych akwenów, a równocześnie zmniejszy
ło ryzyko spotkania z minami. Tak więc nieprzetrałowane po
zostały jedynie akweny zagrożone przez niekontaktowe miny 
denne, kolegium strefowe poleciło,, by jako zasadnicze zada
nie na rok 1949 przyjąć poszerzenie istniejących już torów" 
wodnych, przechodzących przez akweny zagrożone przez nie
kontaktowe miny denne. Natomiast Centralne Kolegium do spraw 
Rozminowania ponownie uznało za niecelowe trałowanie całych 
akwenów zagrożonych przez- niekontaktowe miny denne. Miały 
być one, zdaniem Kolegium, otwierane w miarę utraty żywot
ności przez postawione miny,, w następstwie rozładowywania 
się źródeł zasilania ich.niekontaktowych urządzeń zapalają
cych.

Zgodnie z zaleceniami kolegium strefowego, jak rów- 
nież planami kontynuacji rozminowania strefy odpowiedzial
ności Polski, okręty Floty Bałtyckiej zakończyły w 1949 r. 
prace trałowe związane z poszerzaniem toru woCLidgo Hel- 
Gdynia-Gdańsk. wykonały one także trałowanie niekontaktowe 
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toru wodnego Gdynia-Gdańsk oraz przeprowadziły trałowanie 
nowego toru wodnego z Helu do Gdańska,

Trałowanie toru wodnego Gdynia-Gdańsk wykonano z 
12-krotnym pokryciem pasa trałowego, przetrałowując powie.rz- 
cnnię 5 thi • Trałowanie toru wodnego z Helu do Gdańska pod
jęto z myślą skrócenia drogi statkom udającym się do tego 
portu,

V’ roku 1950 trałowce radzieckie kontynuowały prace 
nad oczyszczaniem z min polskich wód przybrzeżnych.

Na prośbę Dowództwa Marynarki Wojennej rnD w okresie 
od maja do sierpnia 1950 r. radzieckie okręty przeprowadziły 
przydenne trałowanie kontaktowe na głębokości 5 01 od dna, 
oraz trałowanie niekontąktowe z 12-krotnym pokryciem pasa 
trałowego akwenń Przekopu Wisły. Trałowano również koryto 
rzeki na odcinku od linii brzegowej do Mikoszewa. Oczyszczeni 
tego akwenu z min miało duże znaczenie, ponieważ w czasie wio 
sennych roztopów w rejonie tym pracowały lodołamacze. aby nie 
dopuścić do tworzenia się zatorów, a tym samym wylewu Wisły 
na tereny Żuław.

Z innych prac prowadzonych na Zatoce Gdańskiej w 1950 
wymienić należy trałowanie przybrzeżnego toru wodnego z Gdańs
ka do Bałtyjska. Przeprowadzono wtedy.przydenne trałowanie 
kontaktowe toru na głębokości 5 m od dna i trałowanie powierz
chniowe na zanurzeniu 4 m. Ponadto rozpoczęto trałowanie nie- 
kontaktowe toru z 12-krotnym pokryciem pasa trałowego. Trało
wanie niekontąktowe toru zostało zakończone w 1955 r.

W 1950 trałowce Floty Bałtyckiej prowadziły dalsze 
trałowania niekontąktowe red i podejść do Świnoujścia.
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Trałowania te miały na celu zwiększenie swobody manewru 
oraz’umożliwienie przyjmowania przez port statków o większym, 
zanurzeniu.

u 1951 r. siły obrony przeciwminowej Floty Bałtyc
kiej poszerzyły tor wodny Swinoujście-Kołobrzeg do 1 TM.

związku z tym trałowaniem przeprowadzono na odcinku 20 IM, 
poczynając od redy portu Świnoujście, trałowanie kontaktowe 

na jedno czyste ‘pokrycie i trałowanie niekontaktowe na 12- 
krotne pokrycie toru. Oddając poszerzony tor dla pływania 
poprawiono znacznie bezpieczeństwo i warunki żeglugowe.

Ostatnią większą kampanią trałową przeprowadzoną 
przez okręty radzieckie w polskiej strefie odpowiedzialności 
były trałowania wykonane w latach 1955-1956.

Ze względu na rosnące potrzeby rozwijającej się 
gospodarki morskiej i żeglugi, aa prośbę iłządu PPL.okręty 
Floty Bałtyckiej ponownie podjęły w latach 1955-1956 trało
wanie bojowe akwenów zagrożenia minowego na Zatoce Gdańskiej- 
i Zatoce Puckiej.

roku 1955 okręty radzieckie przeprowadziły trało
wanie nowo wytyczonego toru wodnego, prowadzącego z morza 
do cypla półwyspu Hel; tor ten nazwano północnym torem wod
nym. Na akwenie, po którymi przechodzi tor przeprowadzono 
kontaktowe trałowanie przydenne na głębokości 5 ni od dna 
oraz trałowanie niekontaktowe z 12-krotnym pokryciem pasa 
trałowego. Przetrałowano ponad 52 LMm '.7 rezultacie znacznie 
poprawiono bezpieczeństwo żeglugi oraz wydatnie skrócono 
drogę na trasie do portów Zatoki Gdańskiej. -
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Przedłużeniem północnego toru w kierunku Gdańska był 

przetrałowany na południe od cypla Helu nowy tor wodny. Po
nieważ trałowanie kontaktowe i częściowo niekontaktowe na 
tym kierunku wykonano już w roku 1949, w roku 1955 zakończono 
trałowanie niekontaktowe toru od angielskich min indukcyjnych.

W roku .1955 zakończono również trałowanie .niekontak
towe przybrzeżnego toru wodnego z Gdańska do Bałtyjska. Na 
jego przedłużeniu, w ramach oczyszczania z min rejonu zagro
żenia minowego Nr 19, w latach 1955-1956 okręty Floty Bałtyc
kiej przetrałowały, przeprowadzając nrzydenne trałowanie kon- * 
taktowe i trałowanie niekontaktowe, akwen położony na północ- 
ny-Y;schód od Krynicy Morskiej. Powierzchnia prze trałowanego 
akwenu wynosiła 52 Mm~.

■ii roku 1956 w celu zabezpieczenia pracy kablowców, 
kładących kabel przez Zatokę Gdańską^w kierunku wschodnim, 
trałowce radzieckie przeprowadziły trałowanie niekontaktowe 
toru na kabel, przechodzącego przez rejony zagrożone od an
gielskich min indukcyjnych.

Ponadto dla zwiększenia bezpieczeństwa i warunków 
żeglugowych w Zatoce Puckiej, okręty radzieckie „ykonnły w 
latach 1955-1956 trałowanie kontaktowe i niekontaktowe dwóch 
niedużych akwenów. Te prace trałowe, zakończyły zasadniczo 
działalność siły obrony przeciwminowej Floty Bałtyckiej w 
polskiej strefie odpowiedzialności.

'<7 latach późniejszych trałowce radzieckie uczestni
czyły doraźnie w pracach trałowych na polskich wodach przy
brzeżnych. Tak np. w roku 1960 v; następstwie poderwania się 
na minie na wysokości Jastarni statku RFN m/s "Olimpia", okrę
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ty radzieckie ponownie przyszły z pomocą Marynarce 'Wojen
nej PRL. Podejrzewając że mina, która spowodowała zatonię
cie statku mogła być miną zirytowaną z byłych zagród mino
wych nr Tp, 16 lub 17, zdecydowano się ponownie przetra

łować akweny tych zagród minowych.
siły trałowe Floty Bałtyckiej wykonały przydenne 

trałowanie kontaktowe na głębokości 6 m od. dna na .północny- 
wschód od Jastarni, na północ od Rozewia oraz w rejonie 
cypla półwyspu Hel. Min żadnych jednak nie wytrałowano.

Także w roku196O trałowce radzieckie wykonały na 
wysokości Stegny trałowanie ■ niekon ta’; towe nowego toru wod
nego, biegnącego w kierunku północno-wschodnim od toru 
przybrzeżnego Gdańsk-Bałtyjsk.

Oceniając działalność radzieckich sił obrony prze
ciwminowej, trzeba oołkreślić, że okręty radzieckie prze- 
trałowały najbardziej zaminowane akweny polskiego wybrze
ża. Flota Bałtycka ZSRR położyła ogromne zasługi w oczysz
czeniu naszych portów, red oraz torów wodnych z min w okre
sie ich pełnej sprawności bojowej, świadczy o tym wytrało-- 

wanie 70 kontaktowych-min kotwicznych i 49 hiekontaktowych 
min dennych. Okręty radzieckie prze trałowały łącznie po- 

2 wierzchnię 535 -Im , w tym trałowanie kontaktowe wykonano 
na akwenie 595,7 ife*, a niekontaktowe na akwenie 189,5.Ma •

Pomoc okrętów Floty Bałtyckiej ZSRR była tym cen
niejsza, że została okazana w okresie, gdy organizująca 
się Marynarka wojenna PRL nie była w stanie samodzielnie 
sprostać postawionym zadaniom. Dzięki wykonanym trałowaniem 
możliwe stało się stosunkowo szybkie udostępnienie portów 



polskich, dla potrzeb handlu zagranicznego i międzynarodowej 
żeglugi.
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Nmdr por.mgr inż. Henryk Zieliński

PRÓBY ROZYOJU ARTYLERII KOLEJOWEJ JAKO RUCHOMYCH 
JEDNOSTEK OBRONY NY3RZEŻA

w rozbudowywanym systemie obrony Nybrzeża, w któ-. 
rym najważniejszą rolę odgrywała artyleria nadbrzeżna, 
oprócz powstających baterii stałych organizacyjnie wcho
dzących w skład Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej, w lecie i. 
1947 r. zorganizowano pierwszą u historii polskiej Mary
narki wojennej jednostkę artylerii ruchomej - Dywizjon 
Artylerii Kolejowej.

Bezpośrednią przyczyną utworzenia Dywizjonu Arty
lerii Kolejowej było odnalezienie pozostawionych przez 
Wehrmacht pięciu dział-francuskich kalibru 194 mm wz.1878. 
Jedno działo rozmontowano na części, zas pozostałe cztery . 
zostały pod kierownictwem kmdr por. Ignacego Sitnickiego 
wyremontowane i przeznaczone do zainstalowania na plat- 

-1 formach kolejowych .
Na podstawie rozkazu organizacyjnego ązefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego nr 0176 z czerwca 194? r. 
dowódca Marynarki Wojennej wprowadził w życie z dniem 
15 VIII 1947 r. etat Skadrowanego Dywizjonu Artylerii 

( 

Kolejowej. Przewidywał on dowództwo i dwie baterie dział 
194 mm na platformach. Zgodnie z etatem skład osobowy miał 
wynosić 15 oficerów, 49 podoficerów, 84 marynarzy, czyli y

'I ■Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Dywizjon Artylerii 
Kolejowej, sygn. 105/1, s.95» Sprawozdanie z kontroli 
przeprowadzonej w trybie nadzoru prokuratorskiego w DAKol 
w dniach 17-19 VI ł949 r.



łącznie 148 ludzi . Jako środki transportu przewidziano 
samochód terenowy ".lillys”, samochód ciężarowy 1,5 tonowy 
gospodarczy, dwa motocykle z przyczepami oraz cztery rowery.

Do czasu wyznaczenia dowódcy organizacją Dywizjonu, 
zająć się miał osobiście szef Artylerii Marynarki bcjennej. 
Na miejsce formowania wyznaczono garnizon Gdynia-Oksywie. 
Jednostką macierzystą dla szeregowych Dywizjonu Artylerii 
Kolejowej był Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej. Skadrowany Dy
wizjon Artylerii Kolejowej został podporządkowany bezpośred
nio zastępcy dowódcy Marynarki wojennej do spraw liniowych.

Pierwszym oficerem, który przybył do miejsca formowa
nia nowej jednostki był por. mar. Zdzisia’.; Ficek. On też objął 
tymczasowo dowodzenie organizującego się Dywizjonu. '.7 sierp
niu 1947 r. wyznaczony został na stanowisko dowódcy Dywizjo- 
nu Artylerii Kolejowej kadr por. Ignacy Sitnicki''.

77 tym sarnin miesiącu do Dywizjonu zostali skierowani 
pierwsi szeregowi Kadry Marynarki Wojennej wcielenia wiosen
nego 1947 r., którzy ukończyli IV turnus wyszkolenia ogólno- 
wojskowego. V.’ związku z przybyciem do DAKol we wrześniu 1947 r 
110 poborowych, wyznaczono I baterię jako baterię szkolną. 
Dowódcą jej był por. war. Zdzisław Ficek, dowódcami plutonów 
ppor. mar. Leonard Siewiera, ppor; mar. Ryszard Drążkiewicz, 
ppor. mar. Edmund Gronowski i ppor. mar. Zbigniew Eisler.

Po zakończeniu szkolenia unitarnego otrzymanego kon
tynentu poborowych w Dywizjonie Artylerii Kolejowej powołano 

p Tamże, sygn. 114/6., s.4. Tymczasowy etat nr 55/102 Skadro- 
wanego Dywizjonu Arbylerii Kolejowej.

* Tamże, sygn. 45/35, s.34. Rozkaz dzienny nr 30. 



komisje, które to/; a raz z a owa my poszczcgcmycn marynarzy na 
różnorodne kursy specjalistyczne. iur-s . ąrtylerzystów i dal- 
mierzystów odbywał się w Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej, 
a kurs telefonistów w jednostce łączności Marynarki Wojen
nej. Radiotelegrafistów, elektryków, motorzystów oraz spe-■ 
cjalistów administracji kierowano na kurs do Szkoły Specja
listów Norskicn. Kursy kolejowe, specyficzne jećyńie dla 
artylerii kolejowej , odbywały.się poz.a wojskiem. Kurs ma
szynistów parowozowych zorganizowano w Gdańsku. Rewidentów 
wagonów, kierowników pociągów i torowych szkolono w 'war
sztatach Kolejowych PKP Gdańsk-Południe^.

Dywizjonie szkolenie marynarzy'obejmowało około 
130 godzin miesięcznie, z czego 16 godzin poświęcone było 
szkoleniu polityczno-wychowawczemu, 30 godzin działoczyncn 
i opisowi sprzętu artyleryjskiego, 12 godzin instrukcji 
strzelania, 12 godzin wyszkoleniu taktycznemu. Pozostałą 
ilość godzin przeznaczono na wyszkolenie strzeleckie, trans
port kolejowy, musztrę, terenoznawstwo i inne'niezbędne dla 
wyszkolenia bojowego przedmioty.

Podoficerowie szkolili się według programu, który 
obejmował około 48 godzin w miesiącu. 16 godzin przeznaczo
nych było na. zajęcia polityczno-e.ychowawcze, <3 godzin na 
instrukcję'strzelania,- 4 godziny na terenoznawstwo i topo
grafię, 5 godzin na taktykę, 4 godziny poświęcano zagad
nieniom transportu. Ilość godzin przeznaczona na poszcże- 

4 Tamże, Oddział Organizacyjno-Mobilizacyjny, sygn. 82/14, 
s.114. Protokół komisji kwalifikacyjnej na kursy specja
listyczne z dnia 10 I 194S r.
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gólne przedmioty w każdym miesiącu uległa zmianie"! uzależ
niona była od aktualnych potrzeb oraz wynikała z koniecz
ności realizowania całości ramowego programu szkolenia pod
oficerów, który obejmował wszystkie dziedziny szkolenia po- 
lityczno-wychowawczego i bojowego w zakresie ogólnówojskowy.. 
oraz ściśle specjalistycznym.

Na szkolenie oficerów w Dywizjonie Artylerii Kolejo
wej przeznaczano w roku 545 godzin, z tego na szkolenie w 
specjalności 36 godzin, na taktykę 56 godzin, na szkolenie 
polityczno-wychowawcze 87 godzin-3. Pozostała'ilość godzin 

poświęcona była takim przedmiotom, jak tajne dowodzenie, na
wigacja. i terenoznawstwo, łączność radiowa itp.

Pod koniec '1947 r. została w zasadzie zakończona 
organizacja Dywizjonu Artylerii Kolejowej. " skład jego weszło 
dowództwo oraz dwie baterie dział 194 mm. Najważniejszymi 
elementami składowymi dowództwa był sztab, patrol telefonicz
ny, dział kolejowy, dział uzbrojenia oraz kwatermistrzostwo. 
Pomocnikiem dowódcy .do spraw technicznych i działu kolejo
wego wyznaczony został kpt.mar. Józef Piskorski.

Stat .przewidywał dla dowództwa następujący tabor 
kolejowy specjalny^.

5 Tamże, Szef Artylerii, sygn. 148/92, s.129. Sprawozdanie 
miesięczne z wyszkolenia w DAKol.

Tamże, Oddział Komunikacji, sygn. 82/52, s.59« Sprawozda
nie Szefa Oddziału IV” Sztabu Głównego Marynarki 'wojennej 
z dnia 16 TV 1948 r. o gotowości taboru kolejowego specjal
nego Dowództwa Dywizjonu Artylerii Kolejowej.
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W. miejsce brakującej platformy zkpasowej z materiałami 
naprawy toru, platformy ze środkami lokomocji oraz platformy 
dla materiałów pędnych przewidziano platformy zwykłe. Zamiast 
wagonu świetlicy i kantyny, wagonu sanitarnego, wagonu kuchni, 
wagonu kancelarii oraz wagonów magazynu mundurowego i żywnością-
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we go przewidziano wagony zwykłe, które na żądanie mogły 
dostarczyć Polskie Koleje Państwowe. ’’’ wagonie dowódcy Dy
wizjonu znajdowało się pomieszczenie mieszkalne dowódcy, 
przedział operacyjny i radiostacje.

I bateria dział,. której dowódcą mianowany został 
por. mar. Zdzisław Ficek, obsadzona była następująco: plu
ton dowodzenia - por. nar. Ryszard Drążkiewicz, 1 pluton 
ogniowy - ppor. mar. Stanisław Skiba, 2 pluton ogniowy - 
ppor. mar. Zbigniew Eisler.

Przewidziany w etacie tabor kolejowy dla I baterij. 
o był następujący:'
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Przewidywane było wyposażenie platformy w nowe arna 
ty kalibru 152 urn. Do czasu przezbrojenia używano do celów ■ 
szkoleniowych platform z armatami francuskimi 194 mm. 77 re
moncie znajdował się ciągnik motorowy. Jego naprawa uzależ
niona była od zakupienia nowego sprzęgła, którego poszuki
wano za granicą. J miejsce platformy zapasowej przewidzia
no wagony zwykłe 'kryte. -Brakujący wagon cysternę na paliwo 
przewidywano zastąpić wagonem cysterną zwykłą. Wszystkie 
platformy i wagony zastępcze mogły być w każdej chwili'do- ■ 
starcz.one przez Polskie Koleje Państwowe.

Dowódcą II baterii został por. mar. Marian Kozbicki ) / 
Obsada pododdziałów baterii przedstawiała się następująco: 
pluton dowodzenia - ppor. mar. Leonard Siewiera, 1 pluton 
ogniovy - ppor. mar. Jan Wiśniewski, 2 pluton ogniowy - ppor 

Q 
mar. Zbigniew Kowszun .

O
Tamże, Dowództwo Marynarki Wojennej, sygn. 82/15, s.119-125 
Obsada etątowa DAKol na dzień 5 lar 1948 r.



Przewidziany w etacie tabor kolejowy dla II baterii 
qbył następujący^;

Tabela 3
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Zamiast brakującej platformy zapasowej, wagonu re
montowego, wagonu .magazynu żywnościowego i stołówki Oraz 
wagonu cysterny na paliwo przewidziano wagony zastępcze, 
które mogły dostarczyć Polskie Koleje Państwowe.

77 skład poszczególnych baterii dział wchodziła rów
nież drużyna kolejowa i drużyna gospodarcza oraz magazyn 
amunicji.

W. styczniu 1948 r. zarządzenie?! dowódcy Marynarki 
Wojennej uruchomiono II Oficerski Kurs Artylerii nadbrzeż
nej przy Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej w Gdyni-Sedłowie, 
na który skierowano 7 oficerów z Dywizjonu Artylerii Kole
jowej.

Wyznaczony przez dowódcę Marynarki Wojennej na miejs
ce formowania Dywizjonu Artylerii Kolejowej rejon Gdynia - 
Oksywie nie był odpowiedni dla tego typu jednostki ze 'wzglę
du na jej.specyfikę,■ wymagającą przede wszystkim rozbudowa
nej bazy kolejowej. Działając w oparciu o rozkaz ministra 

'i
Obrony Narodowej z lutego 1948 r. dowódca Marynarki Wojennej 
zarządził przeniesienie Dywizjonu Artylerii Kolejowej z Oksy
wia do Ustki w terminie do 15 IV 1948 r. W związku z tym 
dowódca DAKol przekazał komendantowi Portu Wojennego Gdynia 
zwalniane budynki i pomieszczenia na Oksywiu. Równocześnie 
dowódca Usteckiego Obszaru Nadmorskiego miał zapewnić w Ustce 
kwatery dla oficerów oraz podoficerów żonhtych zgodnie z 
zapotrzebowaniem dowódcy DAKol. Po zmianie miejsca postoju 
organizacyjna podległość Dywizjonu bezpośrednio dowódcy Mary-z 
narki Wojennej pozostać.miała bez zmian. Pod względem garni
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zonowym podporządkowano go dowódcy Usteckiego Obszaru Nad
morskiego l0.

Krótko po tym, działając na podstawie rozkazu minis
tra Obrony Narodowej z dnia 17 III 1948 r., dowódca Marynarki 
Wojennej zmienił zarządzenie dotyczące dyslokacji Dywizjonu 
Artylerii Kolejowej. W miejsce uprzednio nakazanej dyslokacji 
z Oksywia dó Ustki zarządził przebazowanie Dywizjonu z Oksywia : 

11do Darłowa w terminie do dnia 10 IV 1948 r. Wszystkie obiekty, 
yjojskowe w Darłowie były do tego czasu zajęte przejściowo przez 
oddziały Armii Radzieckiej i w marcu 1948 r. zostały przekaza
ne do dyspozycji Wojska Polskiego.

W dniu 5 IV 1948 r. Dywizjon Artylerii Kolejowej zostaj 

przeniesiony z Oksywia do Darłówka, gdzie rozlokował się w ko
szarach byłej niemieckiej bazy doświadczalnej artylerii naj
cięższej.

Na całośó garnizonu składały się 22 budynki mieszkalne 
.'i 

i gospodarcze oraz magazyny amunicyjne z siecią torów i urzą
dzeniami przeładunkowymi. Magazyny przystosowane były do prze
chowywania amunicji najcięższych kalibrów. W jednym z nich zło-’ 
żono zebraną z przyległego terenu amunicję bojową i doświadczal
ną różnych kalibrów i wzorów, począwszy od nabojów kal.75 nun ty] 
francuskiego do pocisków kal.580 mm typu niemieckiego.

W terenie przyległym do rejonu magazynów na przestrzeń: 
około 2 km i w pasie przybrzeżnym o szerokości 1 km znajdowały 
się różne budowle. Były to przeważnie dużej wielkości hale oraz

10 Tamże, DAKol, sygn. 105/1, s.54. Zarządzenie dowódcy Mary
narki Wojennej nr 00465 z dnia 7 III 1948 r.
Tamże, s.57. Pismo dowodcy Marynarki Wojennej nr 00529 
z dnia 19 III 1948 r.



stanowiska dla dział najcięższych kalibrów /840 mm/. Znaj
dowało się tam również kilkanaście luf najcięższych kali
brów starego typu francuskiego i nowoczesnych luf niemiec
kich kalibrów dochodzących do 840 mm, jak również kilka 
walcy stalowych przeznaczonych do wyrobu luf wraz z dźwi
giem 150 ton. Opisywany teren sąsiadował z poligonem doś
wiadczalnym dla najcięższej artylerii, o czym świadczyły 
naziemne schrony /bunkry/ i kopuły stalowe o grubości ścian 
około 500 mmld. Objęty teren pokryty był siecią torów kole

jowych, odpowiadał więc w pełni wymogom centrum artylerii 
kolejowej.

Rozlokowany tam Dywizjon Artylerii Kolejowej, w 
skład którego wchodziły zaledwie dwie baterie, pozostał na 
etacie tymczasowym ze stanem 146 szeregowych i 15 oficerów 
/z tej liczby JO ludzi znajdowało się na kursie podoficers
kim w Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej w Gdyni/. Tak szczupły 
stan osobowy po prostu ginął w ogromnym terenie i był nie
współmiernie mały w stosunku do stojących przed nim zadań.

Skład osobowy Dywizjonu włożył wiele wysiłku, aby 
jednostka mogła rozpocząć normalny tok szkolenia i służby 
wojskowej. Wprawdzie koszary nie doznały większych uszkodzeń 
wojennych, lecz poszczególne obiekty wymagały uporządkowa
nia. Toteż dowódca Dywizjonu z chwilą przybycia do Darłowa 
otrzymał od dowódcy Marynarki Wojennej półtora miesiąca cza
su- dla wyłącznego zajęcia się uporządkowaniem i przygotowa
niem koszar. Dywizjon wykonał to zadanie w przeciągu trzech 

12 Tamże, s.10. Protokoł inspekcji Departamentu Uzbrojenia 
MON z dnia^25 IV 1948 r.



tygodni, uruchamiając .nieczynną instalację elektryczną', 
wodociągową i kanalizacyjną. Oczyszczono teren i zabudowa
nia, zabezpieczono budynki, w większości szkląc je i malu
jąc. Wszystkie te prace wykonano we własnym zakresie sposo
bem gospodarczym, po czym przystąpiono do normalnego .szko
lenia.

Wraz z koszarami przejęto w początkach.kwietnia 
■1948 r, gospodarstwo rybne w Nowej Rzece nad jeziorem łuko
wo oraz ogrodnictwo w Darłowie o powierzchni około 2 ha. 
Gospodarstwo rybne obsługiwane przez Niemców i dozorowane 
przez dojeżdżającego na miejsce marynarza przedstawiało dużą 
wartość. Znajdowały się tam cztery łodzie, sieci rybackie 
i wiele innego sprzętu. Brak właściwego personelu nie poz
walał jednak na należyte jego wykorzystanie. Połowy dostar
czały ryb dla stołówki marynarskiej i oficerskiej bezpłatnie 
poza normą, a nadto ze sprzedaży ryb wędzonych uzyskano po
nad 80 000 zł. Kwotę tę"prąeznaczono na remont koszar, na 
urządzenie kasyna oficerskiego oraz na opłacanie pracowni
ków i zakup nasion dla. gospodarstwa ogrodniczego.

Z dniem 15 VII 1948 r. dowódca.Marynarki Wojennej 
nadał Skadrowaneuiu Dywizjonowi Artylerii Kolejowej charakter 
jednostki macierzystej w stosunku do szeregowych własnej 
jednostki. 7/ związku z 'bym dowódca Dywizjonu Artylerii Nad
brzeżnej w porozumieniu z dowódcą DAKol wydzielił ze swej 
ewidencji macierzystej wszystkich szeregowych należaecych do 
DAKol i przekazał tej jednostce odpowiednie wykazy imienne 
wraz z posiadanymi dokumentami.
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Wkrótce po zajęciu nowego miejsca postoju dowÓd- 

ca Dywizjonu Artylerii Kolejowej w piśmie skierowanym do 
szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej przedstawił wykaz 
kolejności prac przy odbudowie bocznicy kolejowej w Darłowie. 
Oprócz podanych w wykazie odcinków torów i zwrotnic, które 
należało naprawić, bądź odbudować jako niezbędnej podkreś
lił odbudowę mostu kolejowego,- gruntowną odbudowę hali arty- 

5 ■ ■

leryjskiej oraz naprawę drzwi i oszklenie.okien pozostałych 
hal.

Za najważniejsze zadanie uznano odbudowę mostu : 
kolejowego na bocznicy wojskowej w Darłowie. Niezwłocznie 
też przystąpiono do związanych z tym prac. Szef Delegatury 
Oddziału Komunikacji Sztabu Generalnego WP przy Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie w przedstawionym 
meldunku z sierpnia 1948 r. stwierdził, że prace związane 
z usunięciem starej konstrukcji i oczyszczeniem koryta 
rzeki zlecone zostały Oddziałowi Robót Inżynieryjnych Szcze
cińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa. Po wykonaniu otrzy
manego zlecenia przedsiębiorstwo przystąpić miało do po
zostałych robót związanych z odbudową mostu, a więc rekon
strukcji dwóch filarów i jednego przyczółka oraz montowa
nia i ustawienia konstrukcji nośnej. Zakończenie robót 

15 planowano na koniec października 1948 r. Powolne tempo 
prac przy budowie mostu, będące wynikiem zbyt małej liczby

Tamże, Oddział Komunikacji, sygn. 82/52, s.180. Pismo ■ 
szefa Delegatury Oddziału IV Sztabu Generalnego V7P przy 
Dyrekcji Kolei Państwowych Szczecin nr 055 z dnia 
28 VIII 1948 r.
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zatrudnionych ludzi spowodowało kilkakrotne przesuwanie ter
minu zakończenia robót.

W listopadzie 1948 r. Oddział Komunikacji Sztabu 
Generalnego WP. poprzez Departament Budowy i Utrzymania Kolei 
Ministerstwa Komunikacji zlecił Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Szczecinie niezwłoczne zbadanie stanu technicz
nego torów kolejowych na terenie garnizonu Darłowo i doprowa
dzenie ich do stanu używalności. W zleceniu nadmieniono, że 
chodzi o umożliwienie jazdy parowozom wraz z ciężkim taborem 
specjalnym na terenie garnizonu, umieszczenie go w istnieją
cych halach oraz manewrowanie nim.

\7 roku 19-+8 czyniono pewne starania o powiększenie 
Dywizjonu Artylerii Kolejowej. Dowódca Marynarki Wojennej w 
kwietniu 1948 r. w piśnie do szefa Oddziału Operacyjnego 
Sztabu Generalnego WP przedstawił wniosek o rozbudowę w ciągu 
1948 roku etatów Dywizjonu Artylerii Kolejowej do 21 oficerów, 
54 podoficerów zawodowych, 101 podoficerów nadterminowych i 
służby czynnej, 220 marynarzy oraz 8 pracowników cywilnych. 
W wysuniętych propozycjach na rok 1949 dowódca Marynarki Wojen
nej proponował zwiększenie Dywizjonu o jedną baterię według 
etatu 8 oficerów, 14 podoficerów zawodowych, 55 podoficerów 

14 nadterminowych i służby czynnej oraz 129 marynarzy
'.7 odpowiedzi na przedstawione wnioski minister 

Obrony Narodowej polecił chwilowo 'wstrzymać wykonanie nadesła- 

*1 A Tamże, Oddział I Sztabu Głównego, sygn. 87/1, ś.55-54. 
Zestawienie przewidzianych nowych etatów i rozbudowa 
istniejących.



nych projektów dotyczących powiększenia etatu Dywizjonu 
Artylerii Kolejowej. Powiększenie etatu miało nastąpić do- 
oiero po otrzymaniu nowego sprzętu i dział'’.

Dywizjon Artylerii Kolejowej, jako jednostka gos
podarczo samodzielna miał bardzo szczupłą obsadę, wskutek 
czego w swojej codziennej pracy natrafiał na duże trudności

Stan faktyczny Dywizjonu w marcu 1949 r. wynosił 
12 oficerów, z których czterech pełniło służbę liniową, 
reszta zaś wykonywała obowiązki funkcyjne przewidziane 
etatem. Obsada podoficerska' składała się z 5 podoficerów 
zawodowych, ;i tym 3 funkcyjnych oraz 18 podoficerów nadter
minowych i służby czynnej. Z tej liczby 7 podoficerów rów
nież wykonywało obowiązki funkcyjne. Spośród 155 marynarzy 
stanowiska funkcyjne zajmowało 3'1 ludzi.

Do pełnienia służby wartowniczej i wewnętrznej 
wyznaczano każdego dnia 1 oficera, 5 podoficerów i 2G mary
narzy /służba wypadała co trzeci dzień/. Teren zajęty przez 
Dywizjon Artylerii Kolejowej rozciągał się na długości 6 ki
lometrów. Dla jego ochrony ze względu na brak ludzi, wysta
wiano zaledwie jeden posterunek okrężny. Oprócz niego były 
posterunki stałe przy magazynach i bramach wjazdowych w sa
mym rejonie zakwaterowania. Zwiększenie liczby posterunków 
przy aktualnym etacie osobowym zmusiłoby jednostkę do przejś 
cia ze szkolenia na pełnienie służby wartowniczej. Szkolenie 
marynarzy pomimo, że odbywało się zgodnie z programem na-

Zł f"
J Tamże, Dcwódziz.o Marynarki Aojennej, sygn. 82/15, s.2/1. 
Pismo szefa Oddziału Organizacyjnego Sztabu Generalnego 

z dnia 4 V 1948 r.
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stręczało wiele dodatkowych kłopotów, ponieważ przerabiany 
materiał musiano powtarzać dla pełniących wartę i służbę. 
Niewystarczający stan etatowy powodował, że kadra, szczególni 
zaą oficerowie, była obciążona wieloma dodatkowymi funkcjami 
i obowiązkami.Zmuszało to oficerów do dwunastogodzinnej i 
dłuższej nieraz pracy na dobę.

U przedstawionym dowódcy Marynarki Wojennej piśmie 
dowódca Dywizjonu Artylerii Kolejowej stwierdzał, że szczupła 
obsada kadrowa jednostki powodowała, iż zwalniani do rezerwy 
marynarze nie byli w pełni przeszkoleni w dziedzinie arty
lerii kolejowej. Ze względu na stan wyszkolenia jednostki, 
jak również konieczność ochrony majątku wojskowego niezbędne 
byłegozbudowanie etatu Dywizjonu, który umożliwiłby normalną 

pracę szkoleniową. Pomimo braku sprzętu typowego, szkolenie 
specjalistyczne mogło odbywać, się z powodzeniem na działach 
będących aktualnie na-wyposażeniu Dywizjonu po zamontowaniu 
do nich luf wkładkowych. Duże nadzieje wiązano z zainstalowa
niem działa IpO mm na platformie. Spodziewano się, że będzie- 
można z niego odbywać strzelania bojowe. 7/ rzeczywistości 
strzelali takich nie wykonywano w obawie o wytrzymałość żarów-* 
no samego sprzętu artyleryjskiego, jak i platformy oraz torów 
kolejowych.

Według planów kmdr por. Ignacego Sitnickiego przy
gotowanych zostało 5'Platform pod działa. Oprócz tego 4 plat
formy znajdowały się w remoncie. Projektowano zainstalowanie 
na platformach 8 dział kal.152 mm, które zostały zamówione 
w Związku Radzieckim. Przeszkolenie obsług dla nowych dział 
kolejowych nie przedstawiało większych trudności.
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77 lipcu 1949 r. I bateria Dywizjonu Artylerii Kolejowej w 
składzie 58 ludzi odbyła ćwiczenia taktyczne celem skon
trolowania stopnia przygotowania obsługi technicznej pocią
gu i stanu wyremontowanego sprzętu. Podobne ćwiczenia od- 
była II bateria w październiku 1949 r.

Jednym z ważnych zagadnień obok szkolenia bojo
wego Dywizjonu było uzupełnienie przez kadrę, szczególnie 
oficerską, wykształcenia ogólnego. Na 1$ oficerów, którzy 
znajdowali się w Dywizjonie Artylerii Kolejowej, 10 posia
dało przynajmniej tzw. małą maturę. 7.’ roku szkolnym 1949/ 
50 został utworzony na terenie Darłowa kurs wieczorowy w 
zakresie gimnazjum ogólnokształcącego, z którego korzysta
ło 5 oficerów.

Praca polityczna i kulturalno-oświatowa w Dywi
zjonie stała na dobrym poziomie. 7' jednostce zorganizowane 
zostały 5 koła Związku Młodzieży Polskiej, liczące łączni*e 
87 członków. Każda bateria miała własną świetlicę. Zostały 
one pomalowane i urządzone siłami marynarzy. Oprócz tego 
w Dywizjonie Artylerii Kolejowej znajdował się klub ofi
cerski oraz biblioteka.

. ty związane z konserwacją, remontem i adapta
cją poS<1- a•••> taboru specjalnego oraz utrzymaniem torów
i bocznic kolejowych były bardzo wysokie. Na remont i wy
posażenie 25 wagonow specjalnych, J parowozów oraz koszt 
sprzęgła do lokomotywy spalinowej Diesla i jego wmontowanie

Tamże, Dywizjon Artylerii Kolejowej, sygn. 114/9, s.126. 
Pismo dowódcy DAKol nr 01J6/49.
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przeznaczono w 1949 r. około 25 min zł. Same tylko drobne 
naprawy i konserwacja torów kolejowych na bocznicy wojskowej 
w garnizonie Darłowo dla umożliwienia manewrowania taboru 
Dywizjonu Artylerii Kolejowej, kosztowały w 1949 r. ponad 
5 min zł.17

Znaczne koszty związane z utrzymaniem Dywizjonu oraz 
brak typowego nowoczesnego sprzętu dla artylerii kolejowej 
nasunął pod koniec 1949 r. koncepcję przeforsowania Dywizjonu 
Artylerii Kolejowej w II Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej Mary- 

18 narki Wojennej . Koncepcja ta nie doczekała się realizacji 
ze względu na przystąpienie w tym czasie Dowództwa Marynarki 
Wojennej do tworzenia samodzielnych stałych baterii artylerii 
nadbrzeżnej.

W dniu 9 IX 1950 r. Skadrowany Dywizjon Artylerii 
Kolejowej został komisyjnie przekazany przez Marynarkę Wojen
ną Dowództwu Okręgu Wojskowego nr II, gdzie później uległ cał
kowitej likwidacji^.

^7 Tamże, Oddział Komunikacji, sygn. 32/52, s.64. Przewidywa
ne wydatki z budżetu Marynarki Wojennej na 1949 r.

^8 Tamże, Szef Artylerii, sygn. 148/92, s.158. Pismo Szefa 
Artylerii Marynarki Wojennej nr 02560 z dnia 1 XII 1949r. 
Tamże, Dowództwo Marynarki Wojennej, sygn. 251/5, s.162. 
Rozkaz tajny nr 030 z dnia 14 IX 1950 r.



Komandor rezs Tadeusz Rutkowski
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Był listopad 1946 roku. Nasz kurs doskonalenia 
oficerów artylerii zorganizowany przy Oficerskiej Szkole 
Artylerii w Toruniu, zbliżał się ku końcowi. Uczestnikami 
tego kursu byli oficerowie frontowi, podporucznicy i cho
rążowie, przeważnie pełniący funkcje dowódców plutonów 
artylerii. W okresie wojennym ukończyli oni zaledwie kilku
miesięczne szkoły oficerskie lub swoje szlify oficerskie 
zdobyli na froncie dzięki posiadaniu odpowiedniego zmysłu 
organizacyjnego, odwagi i wzorowego wykonywania zadań bojo
wych.

Praktykę ogniową na szczeblu dowódcy plutonów mie
liśmy znakomitą, ale dla dowodzenia baterią nasze dotych
czasowe wiadomości były niewystarczające. Trzeba przyznać, 
że wiele nauczyliśmy się na tym kursie doskonalenia i nasz 
teoretyczny obraz z zakresu wykorzystania artylerii oraz 
z wyszkolenia ogólnowojskowego niezwykle się rozszerzył. 
Nastąpiło to na skutek surowej dyscypliny zastosowanej przez 
komendanta Oficerskiej Szkoły Artylerii gen.bryg. Artura 
Huleja oraz wielkiego wkładu pracy kadry wykładowczej szko
ły, no i oczywiście naszej - kursantów dużej chęci do nauki.

Jednak należy także stwierdzić, że pewna ilość 
oficerów frontowych nie wytrzymała prawie podchorążackiegó 
rygoru, jaki w stosunku do nas zastosowano.' Dowodem tego 
było to, że ten kurs doskonalenia rozpoczęła w styczniu 1946

xiRTYIxc.RU
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roku grupa składająca się z 80 oficerów, a ukończyło go za
ledwie 2? kursantów. Do końca kursu wytrwali tylko ci ofi
cerowie, którzy naprawdę zamierzali poświęcić się zawodowej 
służbie wojskowej w czasie pokoju.

W tej wytrwałej grupie finiszowej znalazłem się i 
ja, poprzednio przez cały okres od Lenino do Berlina pełnią
cy służbę w baterii artylerii pułkowej kalibru 75 mm 1 Pras
kiego Pułku Piechoty 1 DP im. T.Kościuszki. Kurs ten ukończył 
także mój najbliższy kolega por. Tadeusz Śluz, również kościus; 

kowiec, uprzednio służący w 1 Pułku Artylerii Lekkiej.
Pewnego dnia przyjechał do nas "kupiec" z Warszawy, 

dystyngowany major z Departamentu Kadr MON i począł nas roz
dzielać do poszczególnych jednostek wojskowych. "Ghcecie iść 
do Marynarki Wojennej, do jej artylerii nadbrzeżnej?" zapytał 
por. śluza. "Tak jest obywatelu majorze", odpowiedział urado

wany Tadek.
Po jego przydziale wszyscy obecni na sali z zazdroś

cią spoglądali na szczęśliwca, który już wkrótce będzie para
dował w granatowym mundurze marynarskim. Następnie major wyzna
czył różne- przydziały jeszcze kilku oficerom i niespodziewa
nie zapytał: "A kto jeszcze chce pójść do Marynarki Wojennej?" 
Na te słowa wszyscy obecni podnieśli ręce do góry, nawet ci co 
już otrzymali przydziały do jednostek lądowych, lecz moja nęka 
szybciej wyskoczyła do góry. "Kto pierwszy ten lepszy" odrzekł 
wesoło major. "A więc por. Rutkowski także otrzymuje skierowań, 
do artylerii nadbrzeżnej".
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Tak więc tylko obydwaj,, por. Śluz i ja zostaliśmy 

z tego kursu przydzieleni do artylerii nadbrzeżnej Marynar

ki Wojennej-.
Podobno historia kołem się toczy. Tak było i z nami. 

Bo czyż w marcu 1945 roku, stojąc w obronie nad Zalewem 
Szczecińskim i prowadząc ogień- do hitlerowskich statków i 

okrętów spodziewaliśmy się, że kiedyś będziemy pełnić służbę 

wojskową w jednostce Marynarki wojennej, stojącej na straży 
naszego wyzwolonego wybrzeża morskiego i będziemy mogli, w 
razie konieczności, prowadzić ogień artyleryjski do okrętów 
przeciwnika.

1 • >1 Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej

Dnia 10 stycznia 1947 roku przyjechałem do Gdyni. 
Zrobiła ona na mnie bardzo wielkie wrażenie, a szczególnie 
pobliskie morze i skuta lodem, na dużej odległości od brze
gu, Zatoka Gdańska. Surowa i bardzo śnieżna w tym roku zima 
grubo przysypała swym białym całunem ulice miasta oraz ob
lepiła lodowymi grzywami rozbite falochrony.

Najpierw przyjął'’ mnie..szef oddziału kadr Sztabu 
Głównego Marynarki wojennej, kmdr ppor. Luczeczko. "Artyle- 
rzyści są nam bardzo potrzebni" rzehł uprzejmie, "ale na 
razie jest krucho z etatami, więc tymczasowo będziecie na 
stanowisku zastępcy dowódcy d/s zaopatrzenia samodzielnej 
kompanii wartowniczej. Marynarki tojennej na Helu z pełnie
niem obowiązków w artylerii nadbrzeżnej..Proszę zgłosić się 
u oficera artylerii Ploty kmdr ppor. Mariana Wojcieszka , 
pc dokładniejsze określenie swego miejsca pracy".
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'tl czasie oczekiwania na oficera artylerii Floty 

jego pomocnik, młody, wysoki i przystojny blondynek ppor. 
Nasiłowski, również poprzednio służący w artylerii lądowej, 
częściowo zapoznał mnie z sytuacją i organizacją Marynarki 
'wojennej i artylerii nadbrzeżnej.

“U mnie także jest krucho z etatami, jest nas 
tylko dwóch, ja i ppor. mar. Nasiłowski, który właściwie jest 
na etacie tłumacza Wydziału Akt Tajnych Oddziału Ogólnego 
Sztabu Głównego Marynarki Wojennej’’ - oznajmił mi kmdr ppor. 
Wojcieszek./Więc porucznik zostanie skierowany do 31 dywi
zjonu Artylerii Nadbrzeżnej.Dziś proszę zapoznać się .z Gdy
nią, a jutro zameldować się u dowódcy 31 DAN-u”.

77 Sztabie Głównymi Marynarki Wojennej pracowało w 
tym czasie wielu poważnych już wiekiem i stopniem pi-zecwojen- 
nych oficerów marynarki wojennej, ale wśród nich były takso 
prawdziwe szczury lądowe - młodzi podporucznicy i nc o-o o. okay 
niedawno przydzieleni z różnych jednostek lądowych. ieczore:::, 

po przybyciu do swego pokoju, w hotelu Centralnym, zasiałem 
nowego współlokatora. Dyl uia por. Zbigniew Tenerowicz, :aó:y 
również w tym dniu przyjechał do Gdyni i został wyznaczony aa 
stanowisko zastępcy dowódcy 31 DO do spraw politycznych, miał 
być moim przełożonymi.

Dowódcą 31 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej był madr 
ppor. Zbigniew Przybyszewski, bardzo spokojny, inteligentny i 
uprzejmy, ale wymagający oficer. We wrześniu 1959 Toku był do
wódcą baterii artylerii nadbrzeżnej im. u.Laskowskiego na Nelu 
i skutecznym ogniem swych czterech dział kalibru 152,4 w. dolrz 
dał się we znaki okrętom Nriegsaa.rine. Nawet sam zdradziecki 



pancernik "Schleswig-Holstein” poczuł na sobie jej skutki i 
nabrał bojażliwego respektu do polskiej baterii.

Witamy pana porucznika'1- rzeki przyjaźnie kmdr 
ppor. Przybyszewski po moim zameldowaniu się u niego. "Nasz 
dywizjon znajduje się w okresie organizacji i reorganizacji, 
.■<ięc tymczasowo przyjmie'.pan obowiązki dowódcy plutonu.® 
5 baterii, dowodzonej przez por. Paciorka. Warunki mieszka
niowe kadry są w Gdyni bardzo trudne, więc proponuję zamiesz
kać wspólnie, w jednym pokoju, wraz ze swoim kolegą por. 
śluzem na'kwaterze u por. Beldegrina, przy ulicy Kaczewskiej 
nr 18. ■. •
51 Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej, został sformowany na pod- 
scawie rozkazu organizacyjnego Naczelnego Dowódcy Wojska 
Polskiego nr 0129 z dnia 19 sierpnia 1946 roku. Przeważają
ca ilość oficerów, podoficerów i szeregowców została do nie
go przydzielona z różnych jednostek artyleryjskich wojsk 
lądowych, a szczególnie z 4- i 5 dywizji piechoty. Tylko kil
ku oficerów i podoficerów zawodowych służyło w-przedwojennej 
polskiej Marynarce- bojennej. Początkowo dywizjon organizował 
się przy 76 warszawskim Pułku Artylerii Manewrowej, w Toruniu, 
z którego przeszedł do dywizjonu por. Henryk Paciorek.-

77 tym czasie w Gdyni-Redłowie przyjęto koszary od 
88 pułku ąruylerii przeciwlotniczej i rozpoczęto je.przygoto
wywać na przyjęcie i zakwaterowanie nowej jednostki Marynarki 
Wojennej. Koszary te zostały wybudowane tuż przed wojną, w 
1958 roku-i kwaterował w nich 2 batalion morski. -Były więc 
one dość nowym kompleksem budynków,lecz podczas działań wo
jennych w 1945 roku zostały mocno zniszczone i wymagały 
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gruntownego oczyszczenia i remontu.

Zadanie przygotowania koszar w Redłowie na przyję
cie dywizjonu artylerii nadbrzeżnej otrzymał starszy bosman 
Ludwik Wilczyński, przedwojenny podkwatermistrz i dowódca 
plutonu gospodarczego 2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Prze
ciwlotniczej na Helu. Ten niezwykle zdyscyplinowany, bardzo 
wymagający i gospodarny podoficer wytężył całą swą inicjaty
wę, aby sprostać wykonaniu postawionego zadania, to znaczy: 
kierować pracą remontową firmy budowlanej, wstawiającej wiele 
brakujących okien i drzwi oraz wykonującej inne zasadnicze 
prace remontowe; oczyścić koszary z zalegających stert róż
nych śmieci; zaopatrzyć jednostkę na zimę w ziemniaki, węgiel 
i koks oraz w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy.

Do pomocy przydzielono mu kilku doświadczonych przed
wojennych podoficerów Marynarki Wojennej oraz oddział wartow
niczy składający się z około 40 marynarzy. Wśród nich byli: 
bosman Hilary Grzybowski, bardzo sumienny i zdyscyplinowany 
artylerzysta z ORP "Gryf". Podczas walk wrześniowych w 1939 
roku pełnił na Helu, w 2 Korskim Dywizjonie Artylerii Przeciw
lotniczej, funkcję szefa półstałej baterii kal.40 mm, dowódzo- 
nej przez por. mar. Wacława Krzywca. T. ludowej Marynarce ■wo
jennej rozpoczął bosman. Grzybowski pełnić swą dalszą służbę 
wojskową na wiosnę 1946 r. początkowo na trałowcu "Albatros", 
a następnie po rozpoczęciu formowania 3'1 DAN został przenie
siony do Radłowa. Wśród pierwszych podoficerów byli także: 
bosman Giełda, były Artylerzysta z pociągu pancernego "Smok 
Kaszubski"; bosmanmat Cichocki, były artylerzysta z ORF "Grom" 
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a w ludowej Marynarce wojennej od 1944 roku /początkowo 
służył w 1 Samodzielnym Korskim Batalionie Zapasowym, 'na
stępnie na trałowcu "Kormoran"/; starszy bosman Hofman i 
'bosman Klimęcki. Podoficerowie ci nie szczędzili trudu i 

czasu w doprowadzeniu koszar do (odpowiedniego porządku na 
przyjęcie organizującego się w‘Toruniu J1 DAN.

Ciekawą inicjatywę przejawił wówczas bosman Giełda. 
Ponieważ w tym krótkim powojennym czasie kwatermistrzostwo 
„larynarki Wojennej nie posiadało odpowiedniej ilości łóżek, 
więc bosman Giełda znalazł je ... w okolicznych poniemiec
kich bunkrach.

W dowód uznania za bardzo dobre wykonanie postawio
nego zadania starszy bosman Ludwik Wilczyński został awan
sowany w dniu 12 października 1946 roku do stopnia chorą
żego.

Po komisyjnym przyjęciu dywizjonu w dniu JO wrześ
nia 1946 r. przybył on do Gdyni-Redłowa dnia 2 października, 
tegoż roku, "i nowym miejscu zakwaterowania czekała go jesz
cze bardzo poważna praca. Cała zresztą obsada dywizjonu, 
oprócz baterii poborowych, wykonywała do połowy listopada 
wiele prac gospodarczych- i remontowych, zabezpieczając 
budynki koszarowe na okres zimowy.

Tak więc, gdy wraz z por. śluzem przybyłem do dy

wizjonu w Redłowie, cały ogrom tych prac gospodarczych 
był w zasadzie wykonany i weszliśmy w skład prawie normal
nie funkcjonującej jednostki, przechodzącej jeszcze pewne 
okresy organizacyjne
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Po zameldowaniu się u dowódcy dywizjonu, kadr ppor.

Przybyszewskiego, spotkałem w sztabie por. śluza. -"Ja też 

już byłem, u dowódcy dywizjonu" - rzeki Tadek. - "Etatowo zo
stałem wyznaczony na dowódcę plutonu. Kadry Marynarki Ko jenno j . 
która stoi obecnie w Nowym Porcie, ale kmdr Przybyszewski po
lecił mi pełnić obowiązki dowódcy plutonu baterii salutacyj- 
nej. Jest to zbieranina pisarzy, magazynierów, kierowców i 
różnych obiboków. Będziemy razem mieszkać. Trochę dziwnie wy
glądamy, tak na zielono ubrani pośród tych marynarzy i oficeró: 
już na granatowo paradujących. Teraz musimy przede wszystkim 
zapoznać się z organizacją dywizjonu".

Otóż w tym czasie, na początku stycznia 1947 roku, 
obsada personalna J1 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej przedsta
wiała się następująco.

Zastępcą dowódcy dywizjonu do spraw liniowych był k.t. 
mar. Edmund Pappelbaum. Był to dość energiczny, dystyngo-nny 
i stanowczy oficer, ściśle wymagający wzorowego przestrzegania 
dyscypliny i porządku wojskowego.

Zastępcą dowódcy dywizjonu do spraw politycznych zosba 
por. mar.’Zbigniew Tenerowicz, razem z nami przybyły do tej jed 
nostki. Oficer frontowy, kościuszkowiec, poprzednio służący w 
jednostkach lądowych. Natomiast funkcję lektora dywizjonu pełni 
por. mar. Sienkiewicz.

Szefem sztabu dywizjonu był por. mar. Edward Tepczyńsk 
poprzednio służący w artylerii przeciwlotniczej wojsk lądowych. 
Bardzo sumienny, spokojny oficer, jak to szef sztabu całymi dni 
mi lubiący szperać w papierkach i książkach. My młodzi oficero
wie podziwialiśmy wówczas jego wielki zapał do nauki, gdy co



dziennie o godzinie ■'14.00 spieszył na trolejbus, -aby zdążyć 
na wykłady do 'Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie.

Obowiązki kwatermistrza pełnił zawsze spokojny,, 
zrównoważony, niezwykle sumienny i starszy już wiekiem, kot 
mar. Pinkiewicz, również poprzednio służący w jednostkach 
lądowych. Oficerem żywnościowym był chor. Józef Lorek. 
Szefem łączności dywizjonu był ppor .-mar. "Franciszek Durbacz 
wysoki i energiczny oficer frontowy, a oficerem uzbrojenia 
- por. mar. Piotr Owsiak,

Dywizjon składał się- w tym czasie z następujących 
pododdziałów: baterii szkolnej, trzech baterii liniowych 
i baterii salutacy jr.e j. Dowódcą baterii szkolnej był por. 
mar. Jerzy Dreszer. Obowiązki dowódców plutonów szkolnych 
pełnili: starszy bosman Wilczyński, bosman Grzybowski i 
starszy bosman Hofman. Dowódcą 1 baterii był por. mar. 
Ferdynand Brzeźniakiewicz, dowódcą 2 baterii - por. mar. 
Zbigniew Torbacki, a J baterii - por. mar. Henryk Paciorek.

Zastępcami dowódców baterii d/s politycznych byli: 
chor. mar. Mirosław Bacią, chor. mar. Stanisław-Wierzbicki, 
chor, nar, Józef IZuchnowski i chor. mar. Stefan Rodak. 
Natomiast obowiązki dowódców plutonów pełniło szereg mło
dych oficerów, pełnych entuzjazmu do munduru marynarskiego; 
służyli oni poprzednio w jednostkach artylerii lądowej. 
Wśród nich byli: por. mar. Jan Stefaniuk, ppor. mar. Leon 
Bosek, ppor. mar. Maciej Olszewski, ppor. mar. Marian Ma- 

a ■
morski, ppor. mar. Janusz Lipiński, ppor. mar. Zdzisław 
Czarniecki, .ppor. mar. Kazimierz Fariaszewski, ppor. mar. 
Janusz Gocławski, ppor. mar. Herman Beldegrin.
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Kój nowy dowódca baterii por. mar, Henryk Paciorek 

był dość młodym, liczącym 27 lat oficerem, absolwentem szkoły 
podchorążych rezerwy w Zambrowie, o charakterze pogodnym i 
żartobliwym, ale stanowczy i bardzo 'wymagający od swych pod
władnych. Dowodzona przez niego 5 bateria uzyskała dobre wy
niki wyszkoleniowe, które osiągnięto dzięki wysokim zdolnoś
ciom organizacyjnym por. mar. Paciorka oraz jego zastępcy d/s 
politycznych chor. nar. Daci, aktywnie angażującego się w 
sprawy wyszkolenia bojowego swego pododdziału. Nie ulega wąt
pliwości, że osiągnięcie tych dobrych wyników byłoby niemożli
we bez dużego wkładu pracy odpowiedniej kadry podoficerskiej. 
A podoficerowie w baterii byli na należytym poziomie, '..szyscy 
oni byli podoficerami, którzy przeważnie przeszli dobrą szkołę 
zaprawy frontowej. Tacy podoficerowie, jak: starszy bosman Kła 
dysław Mikuła, bosman Franciszek Szandzelewicz, bosman Długosz 
szefowie baterii, bosman Józef Pawelec, bosman Feliks Zduniak, 
bosmanmat Jan Tielgoławski., bosmanmat Piei*egut, bosmanmat Ru
szała, bosmanmat Wawruszczak, bosmanmat Zegarek, bosmanmat 
Franciszek Mielnik, bosmanmat Burchardt, bosmanmat 7’itold "owa 
lewski, bosmanmat Grochot, mat Rudnicki i mat Klaman, pełniący 
obowiązki dowódców drużyn i działonów, oraz wielu innych, umie 
jących w odpowiedni sposób utrzymać dyscyplinę i szkolić swoic 
podwładnych - wszyscy oni wnieśli wielki wkład pracy w podsta? 
we wyszkolenie marynarzy dywizjonu.

Sprawdzianem należytego wyszkolenia baterii było wzoi 
we wykonanie przez marynarzy strzelania z broni osobistej na 
strzelnicy w Kolibkach, przeprowadzone w połowie stycznia 194‘, 
roku.
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Miesiąc ten był okresem naprężonej sytuacji poli- . 
tycznej w całym kraju. Trwała wtedy kampania przedwyborcza 
do Sejmu, charakteryzująca się decydującą walką o utrwa
lenie zdobytej przez klasę robotniczą władzy ludowej. Pod
czas przeprowadzonych wyborów dnia 19 stycznia 1947 roku ja 
również, wraz z grupą marynarzy, wziąłem udział jako dowód
ca grupy propagandowo-ochronnej komisji wyborczej, znajdują
cej się w śródmieściu Gdyni.

Rok 1947 rozpoczęto w 51 LAN wzmożonym szkoleniem 
specjalistycznymi, wymagał tego istniejący niski stan wyszko
lenia całego składu osobowego. Przecież oprócz prawdziwego 
artylerzysty nadbrzeżnego, jakim był kmdr ppor. Przybyszews
ki, żaden z oficerów nie miał pojęcia o zasadach wykorzys
tywania artylerii nadbrzeżnej, o kierowaniu ogniem baterii 
do celów morskich i nie znał jej sprzętu uzbrojenia. Podob
nie było z podoficerami i marynarzami.

Dowództwo dywizjonu postanowiło więc zorganizować: 
kurs doskonalenia oficerów artylerii nadbrzeżnej, kurs pod
oficerski artylerii nadbrzeżnej oraz szkolną baterię uczą
cą kandydatów na podoficerów w specjalności artylerzysty, to 
jest obsługi dział, obsługi centrali artyleryjskiej i dal- 
aierzysty. Natomiast marynarzy odpowiednich specjalności 
szkolono w poszczególnych bateriach liniowych. Poza tym te
lefonistów, radiotelegrafistów, elektryków, pirotechników 
i kucharzy przeszkalano na odpowiednich kursach w Szkole 
Specjalistów Morskich.
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I tak 12 lutego 1947 roku rozpoczął się sas: pierw

szy kurs doskonalenia oficerów artylerii nadbrzeżnej, który 
trwał do lipca tegoż roku. Uczestnikami tego kurzu byli; 
por. mar. Jerzy Dreszer, por. mar. Eduard Kępczyński, por.mar. 
Henryk Paciorek, por. mar. Tadeusz Śluz, por. nar. Tomasz Ter

lecki, por. mar. Jan Stefaniuk, por. nar. Tadeusz Ruu-.ow.ń:i, 

por. mar. Stanisław Skiba, ppor. nar. ...arian Hamerski, .por. 

mar. Maciej Olszewski, ppor. nar. Leon kosek, ppor. nar. .Zdzi
sław Czarniecki, por. mar. Piotr Owsiak, chor. sar. Józef Żwir

ko, chor. mar. Ludwik Wilczyński i bosman Hilary drzybowzzi.

Następujący oficerowie wykładali przedniaty: .;.m^r 

ppor. Zbigniew Przybyszewski - taktykę artylerii nadbrzeżnej i 

kierowanie ogniem baterii, kmdr ppor. naam Hycnę! - z.r._.<

lania artylerii nadbrzeżnej, knur ppor. Tace;.;.,z kutnowski - 

/ówczesny szef artylerii Marynarki Wojennej/ - przyrządy do 
kierowania ogniem, kpt. nar. Władysław Trzcińska - materiały wy. 
buchowe, kpt. mar. Wieńczysław don - elektrotechnikę oraz chor, 
mar. Ludwik Wilczyński - znajomość budowy dział.

V; czasie tegc kursu pełniliśmy w poaoadziułaca swopc 
normalne obowiązki służbowe, co umożliwiała organizacja 
6-godzinnego dnia zajęć przez pięć dni w tygodniu. więc co

dziennie po godzinie 14.00 oraz całe soboty no-niżomy poświęcić 
się pracy z marynarzami.

Nauka budowy i obsługi dział oraz przyrządów do kie
rowania ogniem była jednak w tya czasie niezwykle utrudniona. 
Pomimo że dywizjon posiadał już zasadniczy sprzęt wyszkolenio
wy, to znaczy dwa szkolne działa, centralę artyleryjską oraz 
dalmierz, dostarczone jesienią 194ó roku ze Związku Radzieckieg 
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brak było do nich instrukcji w języku, polskim. Trzeba je 
było dopiero tłumaczyć z języka rosyjskiego i opracować 
zgodnie z polską terminologią wojsko..ą. Niemało się przy 
tym natrudzili chorąży Wilczyński i bosman Grzybowski, oprą- 

Wcowując w języku polskim instrukcję budowy armaty oraz jej 
działoczyny. Również inni oficerowie znający język rosyjski 

*
brali w tym aktywny udział. Ja na przykład pomagałem tłuma
czyć pewne rozdziały z optyki dla bosmanmata Mielczarka 
/obecnego komandora rezerwy/, szkolącego w tym czasie dal- 
mierzystÓYi w baterii szkolnej. Także kmdr ppor. Rutkowski 
i ppor. Nasiłowski wykorzystywali mnie i chorążego Ówirkę 

da tłumaczenia instrukcji przyrządów do kierowania ogniem.
Na kursie zdobyliśmy podstawowe wiadomości nie-, . 

zbędne oficerowi, dowódcy plutonu lub baterii artylerii 
nadbrzeżnej dla należytego wykonywania zadań szkoleniowych 
i bojowych. Kurs ten przekonał nas także o odmiennej struk
turze -wyposażenia i działania baterii artylerii nadbrzeż
nej w porównaniu z baterią artylerii lądowej4

.7 artylerii naziemnej dane do strzelania, to jest 
celownik i azymut celu siusiał dowódca baterii obliczać ra
chunkowo na podstawie mapy lub planszetu, tu zaś w baterii 
artylerii nadbrzeżnąj odległość do celu określano przy pomo
cy dalmierza, z którego elektrycznie, synchronicznie, była 
następnie przekazywana do mózgu baterii czyli do centrali 
artyleryjskiej. Znajdujące się *w niej odpowiednie kalkula

tory uwzględniały wprowadzone oane elementów ruchu celu, 
aktualne poprawki meteorologiczne i balistyczne, automatycz- 

/
nie obliczały celownik i odchylenie oraz synchronicznie prze? 
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kazywały je-do dział, odbiorników celownika i odchylenia. 
Przy działach nastawniczowie odchylenia i celownika zgrywali 
na powyższych odbiornikach strzałki mechaniczne z elektrycz
nymi, zaś celowniczowie zgrywali nić poziomą i pionową swych 
przyrządów z ustalonym, punktem celu. Wykonanie tych czynnoś
ci umożliwiało naprowadzenie dział w kierunku i w podniesie
niu na cel. Odpalanie pocisków można było dokonywać dwoma 
sposobami, mechanicznym lub elektrycznym.

- "Panowie oficerowie" - wyjaśniał kmdr ppor. Przy
byszewski. "Ogień artyleryjski do celów morskich musi być pro 
wadzony bardzo szybko, gdyż cel się porusza, czasem z prędkoś 
cią kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Dlatego w odróż
nieniu od artylerii lądowej, wstrzeliwanie do celu i ogień 
skuteczny bateria artylerii nadbrzeżnej oraz artyleria okrę
towa wykonuje salwami plutonem i całą baterią. Umożliwia to 
szybkie wstrzelanie się do celu w kierunku i w donośności. 
Na przykład, aby wstrzelać się w kierunku do okrętu przeciw
nika oficer* kierujący ogniem /dowódca baterii/ podaje komen
dę: "..... Salwy wszerz...", a bateria odpala plutonami dwie
salwy na różnych odchyleniach? pierwszy pluton o 2 tysięczne 
w prawo od obliczonego przez centralę odchylenia na cel, a 
drugi pluton o 4 tysięczne w lewo od odchylenia, na którym zo
stała odpalona salwa 1 plutonu. Jedna z tych salw powinna dać 
odpowiedni znak upadków pocisków - długie lub krótkie. Nato
miast wstrzeliwanie w donośności - objaśniał dalej kmdr ppor. 
Przybyszewski wykonujemy salwami bateryjnymi na trzech celow
nikach, na komendę: ".... Salwy bliżej /lub dalej/ co 2". Po
legają one na odpaleniu pierwszej salwy na celowniku salwy 
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wstrzeliwującej w kierunku, która dała odpowiedni znak 
/długi lub krótki/ drugiej salwy na celowniku mniejszym 
o 2 kable /przy komendzie: "salwy bliżej"/ lub większym 
o 2 kable /przy komendzie: "Salwy dalej"/ oraz salwy na 
celowniku jeszcze mniejszym lub większym o 2 kable od sal- . 
wy poprzedniej. Ta seria z trzech salw powinna obramować 
cel w donośności i umóżliwić przejście na ogień skutecz
ny, prowadzony przeważnie na trzech celownikach.

- "Wiecie, że to mądry sposób prowadzenia ognia" 
- rzekł na przerwie chor. mar. ówirko". "Marynarze tak się 

nie cackają jak w lądówce wstrzeliwaniem pojedynczym dzia
łem w kierunku i w donośności. Biją od razu plutonem lub 
całą baterią. Efektowniej to i skuteczniej.

- "Z tego co słyszymy wynika, że dobry oficer 
artylerii nadbrzeżnej powinien być także dobrym elektry
kiem i mechanikiem" - powiedział ppor. mar. Maciej Olszews
ki. "Musi się przecież znać na naprawie poszczególnych przy 
rządów, jak mu nawali któryś przelicznik w centrali arty
leryjskiej albo celownik lub odchylenie nie dojdzie do 
dział". ■ v

Obrona bazy głównej Marynarki Wojennej jaką była 
Gdynia, wymagała posiadania w jej rejonie kilku baterii ar
tylerii nadbrzeżnej. Głęboko zlokalizowana w Zatoce Gdańs
kiej, osłonięta z północy półwyspem Hel, a od strony po
łudniowej biegnącą na wschód linią wybrzeża, znajdowała 
się Gdynia w korzystnych warunkach terenowych, które umoż
liwiały pod względem taktycznym bardzo wygodne rozmieszcze
nie stanowisk ogniowych poszczególnych baterii* Wystarczyło 
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postawić jedną baterię średniego kalibru w rejonie Wisłoujścia 
drugą w rejonie cypla Redłowo, trzecią i czwartą na półwyspie 
Hel i dodatkową - ciężkiego kalibru również na Helu, aby unie
możliwiły one okrętom przeciwnika ostrzeliwanie portów Gdyni 
i Gdańska, jak również przedarcie się przez linię ognia na
szych baterii w głąb Zatoki Gdańskiej. A ustawione na falo
chronach i wysuniętych punktach wybrzeża'działa małokalibrowe 
wzmocniłyby ogólną siłę ognia podczas odpierania ataków kutrów 
torpedowych. Również inne porty polskie, znajdujące się na za
chodnim wybrzeżu, powinny w odpowiedni sposób być.bronione 
przez baterie artylerii nadbrzeżnej. Te zagadnienia wykładał 
kursantom kmdr ppor. Przybyszewski na zajęciach z taktyki.

Tymczasem problem umocnienia bazy głównej artylerią 
nadbrzeżną począł przybierać coraz realniejsze kształty. Ha 
wiosnę 1947 roku przybyły ze Związku Radzieckiego dwie baterie 
dział. VI kwietniu dokonano również odpowiednich zmian perso
nalnych na poszczególnych stanowiskach. Niektórzy oficerowie 
pożegnali się z dywizjonem, zaś por.mar. Tomasz Terlecki prze
jął obowiązki dowódcy 1 baterii, por. mar. Tadeusz Śluz został 

wyznaczony na stanowisko dowódcy 2 baterii, a por. mar. Stani
sław Skiba na dowódcę 3 baterii. Por. mar. Jerzy Dreszer zoste 
przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu do spraw 
liniowych, natomiast por. mar. Henryk Paciorek objął obowiązki 
dowódcy baterii szkolnej.

Ja zostałem wyznaczony na dowódcę plutonu ogniowego 
1 baterii. Jej nowy dowódca por. mar. Tomasz Terlecki był mło
dym 24-letnim energicznym, szczerym i przyjemnym oficerem froi 
.towym,- odznaczony krzyżem "Yirtuti Kilituri1' V klasy. 1 Bater:
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Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej rzeczywiście miała być 

pierwszą baterią, która uzyskała gotowość bojową i rozpo
częła szkolne prowadzenie ognia artyleryjskiego do celów ' 
morskich.. Jej dyslokacja znajdowała się w rejonie Gdyni, 
a budowę stanowisk ogniowych tej baterii rozpoczęto już 
latem 1947 roku. Posiadała ona bardzo dobre pole obserwacji 
całej Zatoki Gdańskiej i skutecznym ogniem swych dział mogła 
bronić dostępu do portów gdyńskiego', gdańskiego, a nawet 

helskiego. .. .. '
, lipcu 1947 roku zakończył się nasz kurs doskona

lenia oficerów artylerii.nadbrzeżnej. Nastąpiły znów pewne 
zmiany personalne. Ja zostałem przeniesiony na stanowisko 
dowódcy plutonu dowodzenia 2 baterii, której dowódcą był 
mój kolega z Torunia por. mar. Tadeusz śluz. Dowódcą 1 plu

tonu ogniowego został por.mar. Zdzisław Czarniecki, niedaw
no ożeniony z pewną miłą gdynianką, a dowódcą 2 plutonu 
ppor. mar. Maciej Olszewski, również żonaty. Obowiązki za-, 
stępcy dowódcy baterii do spraw politycznych pełnił począt
kowo ppor. mar. Stanisław 'Wierzbicki, a następnie.ppor. mar. 
Józef Kuohnowski. Natomiast szefem baterii był starszy bos
man Władysław Mikuła.

Po kilku dniach bateria otrzymała rozkaz dokonania 
zmiany dyslokacji do Nowego Portu. W tym czasie istniał w 
Dowództwie Marynarki 'Wojennej pogląd wybudowania na Wester
platte stanowisk ogniowych dla stałej baterii artylerii nad
brzeżnej, która swym skutecznym ogniem broniłaby dostępu do 
portu Gdańsk i wspólnie z baterią' helską uniemożliwiałaby 
przedarcie się okrętów przeciwniką w głąb Zatoki Gdańskiej.
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Trzeba przyznać, że wygodnie i przyjemnie mieszka

ło się w Nowym Porcie. Bateria zakwaterowała się w dużych 
czerwonych koszarach, poprzednio zajmowanych przez Szkołę 
Specjalistów morskich. Część z tych koszar była mocno znisz
czona na skutek ciężkich bojów prowadzonych o wyzwolenie 
Gdańska -wiosną 1945 roku. Jednak warunki mieszkaniowe kadry 
były o wiele lepsze aniżeli w Gdyni. Ppor. mar. Olszewski 
otrzymał kilkupokojowe wygodne mieszkanie. Również i mnie 
początkowo przydzielono dwupokojowe mieszkanie. Lecz dla 
kawalera było ono za duże, a na razie nie trafiała mi się 
odpowiednia kandydatka na żonę, więc jeden pokój odstąpi
łem młodemu, żonatemu podoficerowi łączności, matowi Klu
ków skie mu.

W Nowym Porcie rozpoczęliśmy także z por. mar. 
śluzem podwyższanie swoich wiadomości ogólnokształcących. 

Było już przeszło dwa lata po wojnie i wielce obiecujące 
poprzednio hasło - "nie matura, lecz chęć szczera zrobi z 
ciebie oficera”, musiało wkrótce stracić na swym znaczeniu. 
Naszemu ludowemu Wojsku Polskiemu potrzebni byli teraz wy
kształceni oficerowie zawodowi. Dlatego obaj postanowiliśmy 
ukończyć dużą maturę, zapisując się na odpowiedni kurs wie
czorowy do Gdańska.

A szkolenie bojowe było w baterii intensywnie konty
nuowane. Nadal wielką trudność w opanowaniu znajomości budowj 
sprzętu i uzbrojenia sprawiał brak odpowiednich instrukcji w 
języku polskim. Częściowo korzystaliśmy z notatek sporządzo
nych na kursie, ale to było mało. Trzeba było tłumaczyć ra
dzieckie wydawnictwa z zakresu budowy centrali artyleryjskiej 
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i budowy armat i na tej podstawie szkolić następnie podwład- 

t 
nych marynarzy.

Budowa stanowisk ogniowych baterii na Westerplatte 
nie doszła ostatecznie do skutku. Zbyt podmokły i torfiasty 
teren na Westerplatte uniemożliwił budowę, ciężkich, żelazo- . 
betonowych stanowisk. Dowództwo Marynarki Wojennej postano
wiło więc zmienić jej dyslokację, i przenieść 2 baterię w 
inny rejon Zatoki Gdańskiej. W tym celu na początku marca 
1948 roku wyznaczony został ppor. mar. Maciej Olszewski wraz 
z grupą marynarzy dla przygotowania pomieszczeń kwaterunko
wych na przyjęcie baterii. Natomiast cały skład baterii wraz 
z działami, na początku kwietnia załadował się na transport 
kolejowy i przejechał na stałe' już swoje miejsce postoju.

Tak znaleźliśmy się na półwyspie Hel. Skład osobowy 
baterii zakwaterowano vi przedwojennych koszarach baterii 
artylerii nadbrzeżnej im. H.Laskowskiego. W pobliżu znajdo
wały się żelazobetonowe stanowiska ogniowe polskich armat 
kal.152,4 mm, tej sławnej naszej reduty bojowej, która w 
1959 roku z wielkim powodzeniem prowadziła skuteczny ogień 
artyleryjski do hitlerowskich niszczycieli i af pancerników 
"Schleswig-Helsteina’’-* i "Schlesien".

Jednak w owym czasie stały tam tylko trzy stanowis
ka ogniowe. Stanowisko ogniowe 1 działa zostało w tajemni
czy sposób zniszczone w końcowym okresie działań wojennych 
1945 roku lub też po zakończeniu wojny. Rozwalony, kilkuset- 
tonowy olbrzymi bunkier żelazobetonowy oraz przewrócone 

kilkudziesięciobonowe działo świadczyło o powstałej tu gigan
tycznej sile wybuchu, która dokonała tego zniszczenia, wśród 



62
mieszkańców Helu nie było wiarygodnych świadków tego zdarze
nia. Słyszeli tylko ogromny wybuch. Możliwe, żfe jakiś zbyt 
ciekawy poszukiwacz "skarbów" wszedł do komór amunicyjnych 
pełnych .jeszcze materiałów wybuchowych i świecąc sobie znale
zioną obok laską prochu, spowodował ten potworny wybuch.

Na nowym miejscu postoju mieliśmy huk roboty. Znajdu
jące się jeszcze na stanowiskach ogniowych stare działa kal. 
152,4 mm należało zdemontować i na ich miejsce postawić nowe, 
typowe działa. Organizacja bojowa baterii wymagała również 
wybudowania biwakującego, to jest czwartego stanowiska ognio
wego, posterunku kierowania ogniem oraz żelazobetonowego bunkr 
dla centrali artyleryjskiej.

Teren w rejonie baterii był w tym czasie bardzo za
śmiecony pozostałą amunicją poniemiecką do tychże dział kal. 
152,4 mm, które hitlerowcy wykorzystywali w 1945 roku. Wielo
krotnie znajdowaliśmy całe składy zakopanych w ziemi pocisków; 
artyleryjskich.

W końcu kwietnia 1946 roku przyjechał na Hel por. mar; 
Henryk Paciorek. Objął on stanowisko komendanta Półwyspu Hel pc 
zmarłym nagle kmdr.por. Romanie Kanafoyskim.

A praca na stanowiskach ogniowych rozwijała się pełną 
parą. Ekipa remontowa z Szefostwa -Uzbrojenia Marynarki Wojenne, 
w składzie chorążego Gwiazdy i starszego bosmana Kramera oraz 
przydzielonej im do pomocy z baterii grupy marynarzy, zdejmowa
ła ze stanowisk stare działa oraz ustawiała nowe, znajdujące s: 
na ówczesnym uzbrojeniu baterii
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Przybyły na Hel batalion saperów dokonywał wykopów 

pod budowę czwartego stanowiska ogniowego i centrali, uzbra
jał szkielety tych obiektów i zalewał betonem. Wiele pracy 
włożyli, w tym czasie na Helu tacy młodzi oficerowie saperów, 
jak: por. mar. Bronguszewski, por. mar. Banielczuk, ppor. 
mar. Jurkowski, ppor. mar. Zabłocki, kpt. mar. Kordecki, 
ppor. nar. Kozieło, ppor. mar. Jaraczewski, ppor. mar. Kra
jewski i wielu innych. Niejedną noc poświęcili oni podczas 
nieprzerwanego betonowania obiektów baterii.

Oprócz wykonywania wielu prac i pełnienia służby 
wartowniczej skład osobowy baterii musiał także doskonalić 
swoje umiejętności wojskowe. W okresie letnim 1948 roku dzia
ła jeszcze nie były zamontowane na stanowiskach ogniowych, 
więc... otrzymaliśmy dodatkowo kilka moździerzy kalibru 

82 mm i przy nich, w zastępstwie etatowych dział szkoli
liśmy marynarzy w prowadzeniu ognia "artyleryjskiego” do 
wysadzanego "desantu przeciwnika". Przydały mi się w tym 
czasie pewne umiejętności z zakresu obsługi moździerzy, zdo
byte podczas pełnienia służby w podobnej baterii moździerzy 
w Armii Radzieckiej oraz w baterii moździerzy kal.120 mm 
1 pułku piechoty 1 DP im. T.Kościuszki.

Równocześnie w tym czasie, kilka razy w tygodniu, 
dojeżdżałem w godzinach popołudniowych na.lekcje do gimna
zjum w Pucku. I ten wysiłek mi się opłaóił. W czerwcu 1948 
roku, po zdaniu egzaminów otrzymałem świadectwo ukończenia 
4 klas gimnazjum /małej matury/.

Tymczasem w rejonie Gdyni stanowiska ogniowe 1 ba
terii artylerii nadbrzeżnej szybko przybierały coraz real-
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niejsze kształty. Działa zostały zamontowane, wieża poste
runku kierowania ogniem wzniesiona i ... 2p czerwca 1943 roi 
1 bateria artylerii stałej Marynarki Wojennej 'wykonała strz< 
lanie techniczne. Potwierdziło ono dokładność wykonania tak 
poważnych prac przez naszych jeszcze niedoświadczonych sapej 
oraz oficerów i podoficerów Służby Uzbrojenia Marynarki ’7oj< 
nej. A 12 sierpnia 1946 roku w 31 Dywizjonie Artylerii Nad
brzeżnej nastąpiło wielkie święto. 1 bateria wykonywała swój 
pierwsze strzelanie taktyczne do celów morskich.

Specjalnie przyjechał na nie minister Obrony Karot 
wej Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski, który zawsze wy. 
jątkowym sentymentem obdarzał Marynarkę Wojenną. Przybył róv 
nież ówczesny dowódca Marynarki wojennej kontradmirał Włodzi 
mierz Steyer oraz wielu wyższych oficerów. Z dywizjonu byli' 
obecni wszyscy oficerowie oraz duża liczba podoficerów i ma-j 
rynarzy z innych baterii. Każdy z nas był ciekawy ujrzeć toJ 
pierwsze strzelanie naszej powojennej baterii artylerii nad
brzeżnej, kierowane przez dopiero od dwóch dni pełniącego ot 
wiązki dowódcy baterii chorążego Józefa ówirkę.

"Okręt nieprzyjaciela", pozorowany przez holowaną 
tarczę już ukazał się na horyzoncie morza.

- "Obywatelu Marszałku" - oficer kierujący ogniea 
1 baterii artylerii nadbrzeżnej chorąży ćwirko melduje goto

wość baterii do strzelania taktycznego do celu morskiego".
- "więc proszę zaczynać obywatelu chorąży" - powie 

dział Marszałek Żymierski.
- "Cel okręt nieprzyjaciela! ... Salwy wszerz...

Pal!" - padła pierwsza donośna komenda chorążego Ówirki
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Potężny huk wystrzałów armatnich wstrząsnął otacza
jącymi drzewami i zrobił wielki popłoch wśród opalających 
się na pobliskiej plaży wczasowiczów. Ciężkie, kilkudzie- 
sięciokilogramowe pociski poszybowały w kierunku celu. 
Byłem-wówczas oficerem kontrolnym przy trzecim dziale i z 
podziwem obserwowałem sprawną pracę obsługujących marynarzy.

- "Nakrycie" - podpowiedział dalmierzysta wykonują
cy pomiary odległości. Obserwacja upadków pocisków przez ; 
chorążego Owirkę potwierdziła ten meldunek.

Wynik strzelania był. bardzo dobry. Bateria uzyska
ła szereg salw nakrywających cel oraz sześć trafnych w tar
czę. Był to naprawdę wielki sukces wyszkoleniowy tej młodej 
baterii i jej 22-letniego dowódcy.

( .
Marszałek Żymierski był bardzo zadowolony z tak 

dobrze wykonanego strzelania artyleryjskiego i wyraził szcze
re uznanie dla dowódcy dywizjonu kadr. por. Przybyszewskiego 
oraz dla całej baterii. Posypały się wyróżnienia, a chorąży 
Józef Owirko został awansowany od razu do stopnia porucznika.

Przez długi czas oficerowie 31 DAN oraz innych jed
nostek Marynarki Wojennej dyskutowali na temat tego wzorowo 
wykonanego strzelania. Kąidy z nas marzył o uzyskaniu takiego 
sukcesu.

Wykonywane strzelania artyleryjskie bardzo mobili
zują marynarzy i podoficerów, a szczególnie oficerów w pod
noszeniu swoich umiejętności bojowych. Jednak w tym czasie 
tylko skład osobowy 1 baterii miał możliwość ich wykonywania. 
W 2 baterii na Helu dopiero zaczynano montować nowe działaT 
a 5 bateria wraz z baterią szkolną, znajdowała się jeszcze
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w koszarach w Radłowie i czekała na wybór odpowiedniego 
rejonu swoich stanowisk ogniowych.

Ówczesny szef artylerii Marynarki wojennej kmdr yr. 

Perdzyński, wielki entuzjasta artylerii lawowej, postanowił 
zatrudnić oficerów artylerii nadbrzeżnej i dać im w dniach. 
27-JO września 1948 roku dobrą.szkołę ogniową na poligonie 
w Toruniu. W tych dniach przeszło 20 oficerów z 51 Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej oraz z Dywizjonu Artylerii Kolejowej 
z Darłówka wykonało 4" strzelań artyleryjskicn do celów na
ziemnych, kierując ogniem różnymi metodami strzelania. Pra
wie każdy oficer wykonał po dwa strzelania. Była to dobra 
metoda doskonalenia umiejętności oficerów w kierowaniu 
ogniem. Jednak więcej nie jeździeliśmy już do Torunia na po
dobne strzelania, a wykonywaliśmy je u siebie, bateriach 
artylerii nadbrzeżnej.

Praca przy modernizacji baterii prowadzona była peł
ną parą. Równocześnie kontynuowano szkolenie bojo.-.e składu 
osobowego. W tym czasie, wczesną wiosną 1949 roku, do bate
rii przybył ppor. mar. Jan Gałuszewski na stanowisko dówód- 
cy plutonu ogniowego, pełniąc jednocześnie obowiązki dowód
cy całego rzutu ogniowego, gdyż brak było jednego oficera. 
Ppor. mar. Jan Gałuszewski był doświadczonym podoficerem za
wodowym Marynarki Wojennej, w 1959 roku w stopniu bosmanmata 
pełnił funkcję dowódcy plutonu w 5 baterii 1 Korskiego Dywi
zjonu Artylerii Przeciwlotniczej i ze swych stanowisk ognio
wych na Górze Bernolda, na Grabówku, odpierał naloty na Gdy
nię hitlerowskich samolotów. W ludowej Marynarce Wojennej roz 
począł służbę wojskową już w maju 1945 roku, początkowo w
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Samodzielnym Morskim Batalionie Zapasowym, a następnie w 
Szkole Specjalistów Morskich. Ppor. Gałuszewski przybył do 
51 BAN w listopadzie 1947 roku. Ostatnio był dowódcą pluto
nu ogniowego w 1 baterii. Był to sumienny, doświadczony i 
wzorowy oficer artylerii.

Również w tym czasie przybył do baterii bosman. 
Szramka na funkcję szefa baterii. Był to cobry i sumienny 
podoficer, artylerzysta baterii im. II.Laskowskiego. We 
wrześniu 1959 roku brał udział w prowadzeniu przez baterię 
ognia artyleryjskiego do hitlerowskich okrętów wojennych.'

2. Cel - "okręt nieprzyjaciela”

W marcu 1949 roku chor. Gwiazda zakończył montaż 
dział na .stanowiskach ogniowych i dnia 24 tegoż miesiąca 
zostało przeprowadzone strzelanie techniczne. Bateria .od
paliła kilkanaście, pocisków ładunkiem pełnym i zmniejszo
nym, na różnych kierunkach i celownikach. Komisja w skła- • 
dzie: kmdr por. Trzciński, kpt. Szubin, kpt. Owsiak, ppor. 
Wilczyński i s.t.bosman Kramer stwierdziła prawidłowość za
montowania dział. Teraz mogliśmy przystąpić do normalnego 
szkolenia stanowisk bojowych z zadaniem przygotowania ba
terii do wykonania strzelania taktycznego do celu morskiego.

W tym samym czasie ekipa montażowa z dywizjonu w 
składzie chor. mar. Wojciechowski, bosmanmat Walczak i mat 
Ambrozko /wszyscy z 2 baterii/, instalowała przyrządy do 
kierowania ogniem w centrali artyleryjskiej, przy działach 
i na posterunku kierowania ogniem.
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Sprawdzianem wyszkolenia ogniowego baterii arty

lerii nadbrzeżnej jest wykonanie strzelań artyleryjskich 
kalibrowych do celów morskich. Strzelanie takie jest przeważ
nie uważane jako egzaminacyjne. Lecz nie w pełni wyszkolona 
obsługa baterii nie noże od razu wykonywać strzelali kalibro
wych. Przedtem należy zgrać wszystkife stanowiska ogniowe i 
obsłuchać ich załogi z ogniem. Realizuje się to w czasie wy
konywania artyleryjskich strzelań przygotowawczych z luf 
wkładkowych, przeważnie kalibru 45 mm /duża liczba strzelań 
kalibrowych zbyt drogo kosztuje i powoduje szybkie zużycie 
Koszulek lun/.

końcu chor. Wojciechowski zakończył montaż przy
rządów do kierowania ogniem i 8 lipca T/49 roku 2 bateria 
przystąpiła*do wykonania swego pierwszego w historii bateryj

nego strzelania przygotowawczego do celów morskich. Dnia tego,; 
jako oficer kierujący ogniem, stanąłem za lunetą obserwacyjną 
zainstalowaną na posterunku kierowania ogniem. Obok znajdował \ 
się kierownik strzelania, dowódca J1 DAN kmdr por. Rychel. 
Pracą centrali artyleryjskiej dowodził pomocnik oficera kieru
jącego ogniem /POKO/ por. mar. wiacie j Olszewski, dowódca pluto
nu dowodzenia. Na morzu, w odległości 50 kabli, powoli zbliżał 
się do rejonu strzelania holownik z tarczą o' wymiarach 6x20 m.

Po uzyskaniu zgody kierownika■strzelania padła woja 
komenda: - "Cel tarcza! Kąt biegu w lewo 75°-.. Pocisk... Salw; 

wszerz. Uwaga. Pal!”
Po tej komendzie dalnierzysta mat Szymański przeka-i 

zał synchronicznie do centrali zmierzoną odległość do celu.
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Nastawniczowie •wprowadzili na konżugator odpowiednie popraw
ki, zgrali z odpowiednimi krzywymi liniami grafików. Wypra
cowany celownik oraz odchylenie zostały elektrycznie przeka
zane do odbiorników znajdujących się przy działach. Tam na
stawnic zowie zgrali 'strzałki mechaniczne z elektrycznymi, 
a celowniczowie kierunku i podniesienia naprowadzili obsługi
wane przyrządy celownicze na cel. Dowódcy działów zameldowa
li telefonicznie i elektrycznie "przekaźnikiem" o gotowości 
dział do strzelania i wtedy dopiero pomocnik oficera kieru
jącego ogniem podał komendę - "Salwa!" Kilka wystrzałów z 
luf wkładkowych kalibru 4> mm głucho rozniosło się na sta
nowiskach ogniowych. Po kilku sekundach ujrzałem z lewa za 
tarczą małe wypryski wodne upadków pocisków. Podałem kolej
ną komendę:

- "Odchylenie w prawo 5, salwy bliżej co 2!"
Następne znaki upadków salw wstrzeliwania w donośności 

wskazały, że pierwsza salwa była długa, druga również o po
dobnym znaku, a trzecia krótka. Teraz przeszedłem do prowa
dzenia ognia skutecznego, podając komendę:

- "Więcej jeden, salwy w zygzak co 1 !’’
Ogólny wynik tego pierwszego strzelania bateryjnego był 

zadawalający. Było kilka trafnych w tarczę. Niezwykle suro
wy w wydawaniu ocen kmdr por. Rychel był na ogół zadowolony 
ze strzelania i ocenił je na dostatecznie. 

* ■
- "Uważam - podsumował dowódca dywizjonu, kmdr por. 

Rychel - "że przyrządy do kierowania ogniem zostały dobrze 
zainstalowane i na ogół dokładnie wypracowują dane do 
strzelania. Trzeba tylko nauczyć się dobrze je obsługiwać 



70

i zgrać działania wszystkich stanowisk ogniowych baterii. 
Należy także osobiście nabrać praktyki w pewności określe
nia znaków upadków salw i utrzymania odpowiedniego tempa 
strzelania. Bateria wykona jeszcze kilka artyleryjskich 
strzelań przygotowawczych i na początku sierpnia musi być 
przygotowana do strzelania kalibrowego do celów morskich w 
obecności samego ministra Obrony Narodowej. A wiadomo prze
cież, jak bardzo marszałek Żymierski interesuje się wykony
waniem strzelań artyleryjskich do celów morskich przez nasze 
baterie nadbrzeżne".

Od tej chwili 2 bateria intensywnie doskonaliła 
wyszkolenie załogi, zgrywała swoje stanowiska /postei-unek 
kierowania ogniem z centralą artyleryjską i z działami/ w 
szybkim przekazaniu i nastawianiu danych, w dokładnym celowa
niu oraz w jednoczesnymi odpalaniu salw. To byłyby tylko zasad
nicze końcowe zagadnienia wpływające na proces prowadzenia 
ognia do celów morskich. A ileż innych pomniejszych zagadnień 
należy opanować i zgrać, aby uzyskać pozytywne wyniki strze
lania. Ile pracy, zapału i ofiarności musi w to włożyć cały 
stan osobowy baterii nadbrzeżnej, lub okrętowej, ten tylko 
może ocenić, kto służył w artylerii nadbrzeżnej lub na okrętach 

dniach 21 lipca i 2 sierpnia bateria wykonała jesz
cze dwa artyleryjskie strzelania przygotowawcze do celów mors
kich, pierwsze na ocenę dostateczną, a drugie na bardzo dobrze. 

Obecny na strzelaniu w dniu 2 sierpnia ówczesny szef artylerii 
Marynarki Wojennej, kmdr por. Przybyszewski, był bardzo z nie
go zadowolony; stanowiło to wielką satysfakcję dla całego skła
du osobowego baterii.
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A na drugi dzień to jest 5 sierpnia 1949 roku, 

nasza 2 bateria również miała swoje wielkie święto, w obec
ności ministra Obrony Narodowej Marszałka Polski Michała 
Roli-żymierskiego i dowódcy Marynarki Wojennej kontradmi

rała WłodzimierzaSteyera wykonywała swoje pierwsze arty
leryjskie strzelanie kalibrowe do celów morskich. Przybył 
również na nie zastępca dowódcy Marynarki wojennej do spraw 
politycznych kmdr Józef Urbanowicz, wielu wyższych oficerów 
z Dowództwa Marynarki Nojennej, wolni od służby oficerowie 
z 51 DAN w Gdyni-Redłowie oraz dowódca 1 baterii por. mar. 
Jan Tejchman. Był on młodym jeszcze oficerem. Oficerską 
Szzołę Artylerii w Toruniu ukończył latem 1947 roku. Do 
dywizjonu przybył w styczniu 1948 roku. Początkowo pełnił 
funkcję dowódcy plutonu dowodzenia 1 baterii, a gdy jej 
dowódca por. mar. Ćwirko odszedł w listopadzie 1948 roku 
wraz z por. Śluzem na kurs do Oficerskiej Szkoły Artylerii 

przejął obowiązki dowódcy tej baterii. Wraz z nim przyje
chała także grupa jego podoficerów i marynarzy.

w owym czasie był taki piękny zwyczaj, że każde 
strzelanie kalibrowe baterii artylerii nadbrzeżnej wizyto
wali wyżsi oficerowie z Dowództwa Marynarki Wojennej, a 
pierwsze strzelania zaszczycił swą obecnością sam Marsza
łek Michał Rola-Żymierski. Baterie artylerii nadbrzeżnej 

stanowiły w tamtych czaśach największą siłę ogniową ludowej 
Marynarki wojennej, nic więc dziwnego, że wielu wyższych 
dowódców i oficerów bardzo się interesowało jak ta siła 
może celnie zwalczać okręty przypuszczalnego przeciwnika.
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ranach praktyki ogniowej oficerowie artylerii nadbrzeżnej 
z Gdyni-Redłowa i z Helu wzajemnie się odwiedzali w czasie 
wykonywanych strzelań. Marszałek Żymierski zlustrował naj
pierw teren baterii, zwrócił kilka praktycznych uwag sape
rom i zbliżył się do posterunku kierowania ogniem. Po zamel
dowaniu ministrowi Obrony Narodowej o gotowości baterii do 
wykonania taktycznego artyleryjskiego strzelania kalibro
wego do celów morskich, weszliśmy na wieżę-posterunek kiero
wania ogniem. Zająłem miejsce za lunetą obserwacyjną. Z pra
wej strony stanął Marszałek żymierski, obserwując przez lor
netkę powierzchnię morza. Z lewej strony znajdował się kie
rownik strzelania, kmor poi*. Rychcl. Za mną zajął miejsca do
wódca Marynarki Nojennej kontradmirał Steyer.

- "obywatelu Marszałku, cel niszczyciel, pozorowany 
przez tarczę wszedł w sektor strzelania baterii", zameldowa
łem, wskazując zbliżający się cel na horyzoncie. "Dowódca 
2 baterii por. Rutkowski prosi o pozwolenie otwarcia ognia".

- "Proszę bardzo, zaczynajcie poruczniku" - odpowie
dział Marszałek.

- "Do boju! Cel niszczyciel. Nąt biegu w lewo 100°.. 

Pocisk piaskowy, ładunek zmniejszony... Salwy wszerz... Uwaga 
Pal!"

Na tę komendę zadźwięczały dzwonki alarmowe na stu- ■ 
nowiskach bojowych. Dalmierzysta mat Szymański zameldował 
odległość >6 kabli /10,5 km/ i naciskając pedał przekazał ją 
synchronicznie do centrali artyleryjskiej. Tum, na konżugatc- 
rze wprowadzono odpowiednie poprawki. Obliczony celownik i od 
chylenie zostały synchronicznie przekazane do dział. Celowni-
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czowie kierunku i podniesienia skierowali potężne lufy za
ładowanych dział na cel. W centrali i na posterunku kierowa
nia ogniem zabłysły światełka na odbiorniku gotowości dział. 
Wtedy też pomocnik oficera kierującego ogniem, por. Olszews
ki, podał komendę - "Salwa”! Zabrzmiał sygnał buczka. Po
tężny huk wystrzałów działowych zabrzmiał na starej helskiej 
reducie. Ciężkie przeszło trzydziestokilogramowe pociski 
•z szumem, poleciały w kierunku celu.

- ,rU-.;aga na upadek!”... "Upadek!" - zapowiedział sekun- 
domierzysta.

Nagle wysokie wypryski upadków pocisków ukazały się na 
horyzoncie, tuż przed tarczą.

- "Odchylenie w prawo 4. Salwy dalej co 2!” - podałem 
następną komendę celem ustrzelania się w donośności.

Znowu zadźwięczały sygnały buczka i zagrzmiały działa. 
Pierwsza salwa okazała się krótka, druga również, trzecia 
zaś była długa. Oznaczało to, że cel został obramowany w 
widłach dwukablowych. -

- "Mniej jeden, salwy W zygzak co 1!" - podałem następną 
komendę.

Dalszy wynik prowadzenia ognia skutecznego był bardzo . 
dobry. Szereg salw dało nakrycie celu, a kilka pocisków bez
pośrednio trafiły w tarczę.

- "Obywatelu Marszałku, melduję zakończenie strzelania 
wykonywanego przez 2 baterię artylerii nadbrzeżnej" - zamel
dowałem ministrowi Obrony Naro-dowej.

- "Dziękuję poruczniku. Komandorze Przybyszewski, jak 
ocenianie przeprowadzone strzelanie?" - zwrócił się Marszałek
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do szefa artylerii Marynarki Wojennej.

- ".'iedług wstępnej oceny, uważam Obywatelu Marsza!- • ’ 
ku, że bateria zadanie wykonała na ocenę bardzo dobrą. Tempo 
strzelania było dość wysokie, salwy były odpalane prawie jed
nocześnie i ich rozrzut wszerz bardzo mały. Było także wiele 
sąlw nakrywających cel" - odpowiedział kmdr por. Przybyszewski.

• - "Ja też tak uważam. Sądzę, że wszyscy obecni z za- ■ 
dowoleniem oglądali to strzelanie. Przychylam się do waszej ' ■ 
oceny, komandorze. Obywatelu poruczniku, wyrażam podziękowanie 
dla was i dla całego składu osobowego baterii za tak wzorowe 
wykonanie strzelania artyleryjskiego" - rzekł minister Obrony ’ 
Narodowej Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski, ściskając 
moją rękę.

A potem nastąpiły liczne gratulacje i uściski rąk od 
kontradmirała Steyera i od komandora Urbanowicza, od szefa w?- ’ 
tylerii Marynarki wojennej i od dowódcy J1 DAN oraz od kolegów ' -i 
z dywizjonu. Szczei*e uznanie złożył mi także por. 'mar. Tejchman 

ówczesny mój rywal we współdziałaniu ogniowym, prowadzonym w 
1949 roku pomiędzy 1 a 2 baterią artylerii nadbrzeżnej. A je., 
który w czasie kierowania ogniem baterią czułem się dość pewnie, 
nawet przy boku ministra Obrony Narodowej, podawałem głośne i wy
raźne komendy /jak wyraził się komandor Mieszkowski - "trzymałem 
w cuglach baterię"/, teraz, podczas tego entuzjastycznego "napadi 
poczułem się zdenerwowany, zapłoniłem się i bąkałem ledwo dosły 
szalne słowa podziękowania.

Rzeczywiście 2 bateria osiągnęła sukces niezwykły, al 
uzyskała go dzięki wytężonej pracy całego jej składu osobowego. 
Tacy wzorowi oficerowie jak por. mar. Maciej Olszewski, dowódca 
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plutonu dowodzenia, ppor. mar. Jan Gałuszewski, dowódca 
rzutu ogniowego oraz podoficerowie działonowi, jak w ogóle 
cała obsada baterii włożyli wiele pracy ± umiejętności w 
doprowadzeniu baterii do należytej gotowości bojowej.

Uzyskany bardzo dobry wynik strzelania w dniu 
5 sierpnia 1949 roku oraz wyrażone podziękowania przełożo
nych jeszcze bardziej zmobilizowały baterię do należytego 

y 

wykonywania następnych strzelań artyleryjskich. Przyczyni- 
• , t

ła się- do tego również bliźniacza bateria, znajdująca się 
na drugim brzegu Zatoki Gdańskiej, 'dowodzona przez młodego, 
ale bardzo ambitnego por. mar. Tejchmana. I tak rozpoczęło 
się współzawodnictwo ogniowe 1 baterii z 2 baterią, która 
z nich osiągnie lepsze wyniki w strzelaniu do celów mors- . 
kich. A strzelań tych wykonywaliśmy tego lata bardzo dużo.

Następne strzelanie-kalibrowe bateria moja wykona
ła już 11 sierpnia. Trałowiec "Foka" holował tarczę o wy
miarach 8x40 m na odległości 60 kabli. Bateria i tym'\razeai . 
wykonała strzelanie wzorowo, uzyskając mały rozrzut, dużą 
szybkostrzelność i kilka trafnych w celu. Szef artylerii 
także ocenił strzelanie na, bardzo dobrze.

Ciekawą przygodę morską przeżył po tym strzelaniu 
por. mai-. Edmund Gronowski, przybyły do 51 DAN późną jesio
nią 1947 roku z DAKol-u i pełniący w tym czasie funkcję 
dowódcy plutonu w baterii szkolnej,' dowodzonej przez kpt. 
mar. Zamorskiego. Otóż w ramach zaprawy morskiej został on 
wysłany na trałowiec "Foka" jako 'dowódca III grupy obser
wacji, określającej odchylenia'upadków salw od tarczy w 
odległości. Po strzelaniu trałowiec "Foka" przybył z tarczą 
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na redę portu Gdynia i rzucił kotwicę na wysokości Oksywia. 
Ja Jego spotkanie z portu wyszedł nolownik "H-2” z zadaniem 
przyjęcia tarczy z korkowym holem. Zbliżał się wieczór i po
goda zaczęła się błyskawicznie psuć, wzmagał się silny za
chodni wiatr sztormowy. Grupa obserwacyjna wraz z por. Gro
nowskim zdołała jednak przeskoczyć na holownik. Do pomocy w 
przyjmowaniu holu z trałowca przydzielono im trzech podcho
rążych, odbywających praktykę na okręcie,/był wśród nich 
także podchor. Tadeusz '.iandat/. U końcu hol został rzucony 
z trałowca, ale zakręcił się w śrubę holownika. Obezwładnio
ny "H-2” jak bezsilny wrak był szybko dryfowany w kierunku 
pełnego morza.

Dowódca "Foki", chor. nar. Ignatowicz, postanowił 
pośpieszyć na ratunek holownikowi, znoszonemu przez fale w 
ciemną sztormową noc. Jednak pech chciał, że kotwica trałow
ca zaplątała się w podwodne kable, idące w uym rejonie w kie
runku Helu, i "Foka" została uwięziona. Tymczasem na bezwład
nym holowniku załoga i "pasażerowie"' w wielkim podnieceniu 
oczekiwali przybycia pomocy. Lecz tak szybko jej się nie do
czekali. Musieli przeżyć tę burzliwą noc na miotanym przez 
fale i dryfowanym holowniku. Dopiero nad ranem trałowce "Mors” 
"Foka" i "Delfin", dowolżone przez kmdr ppor. Kowalskiego, od
nalazły zabłąkany daleko w morzu za Helem holownik i uratowały 
jego "rozbitków".

Dnia 29 sierpnia 1949 roku wykonaliśmy następne strze 
lanie przygotowawcze, podczas silnej mgły, na odległości 25 ka 
bli. Uzyskano za nie ocenę dobrą.
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Także dowódca plutonu dowodzenia, por. mar. Ol

szewski, kierował ogniem artyleryjskim 2 baterii. Ja z kolei 
zająłem jego miejsce w centrali artyleryjskiej, jako pomoc
nik oficera kierującego ogniem. Kierowane przez niego w 
dniu 9 września strzelanie przygotowawcze zostało wykonane 
na ocenę dobrą. Natomiast za strzelanie kalibrowe w dniu 
10 września, prowadzone na odległości 58 kabli, uzyskano 
ocenę dostateczną.

tym czasie rywalizująca z nami gdyńska 1 bate
ria artylerii nadbrzeżnej również wykonywała.szereg strze- 
lań artyleryjskich przygotowawczych i kalibrowych, kierowa
nych przez por. nar. Jana Tejchmana i jego dowódcę plutonu 
dowodzenia ppor. mar. Hilarego Grzybowskiego. Dowódcami 
działonów 1 baterii byli wówczas: mat Nałyszko, mąt Szcze- 
piński, mat Fus i mat Kawecki, a szefem centrali artyleryjs
kiej - mat Socha. ' •

Aż nadszedł dzień ostatniego strzelania kalibro
wego, wykonywanego u letniej kampanii ogniowej przez 2 ba

terię-. Dnia 15 września 1949 roku zjechało do baterii wie
lu wyższych oficerów ze Sztabu Głównego Marynarki Wojennej 
oraz koledzy artylerzyści z'Gdyni-Redłowa. Sam niszczyciel 
"Błyskawica" holował tarczę na odległości 65 kabli. Tym
czasem kieąy spojrzałem przez lunetę obserwacyjną nie uwie
rzyłem własnym oczom - zamiast jednej całej tarczy dostrze
głem wyłaniające się zza‘linii horyzontu dwie jej połówki. 
"Czyżby chochlik złośliwy" - pomyślałem.

- "Obywatelu komandorze" - zameldowałem kierow
nikowi strzelania, kmdr por. Rychlowi. "środkowa część
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tarczy została przerwana na szerokości około 10 metrów?'.

- "Trudno, czasem tak się zdarza. Trzeba uważać" - 
odpowiedział dowódca dywizjonu.

Salwy wstrzeliwujące w kierunku były długie. Powa
łem komendę: - "salwy bliżej co 2". Pierwsza salwa była wyraź 
nie długa, druga także. Natomiast większość upadków pocisków 
trzeciej salwy zarysowało się w przerwie między połówkami 
tarczy. Pierwsza seria ognia skutecznego również była długa. 
Dopiero w końcowym okresie strzelania, po podatkowej komen
dzie "Liniej 2 salwy w zygzak", zdołałem obramować cel i uzys
kać rzeczywiste nakrycie. Główną przyczyną nie uzyskania salw 
nakrywających w początkowym okresie prowadzenia ognia skutecz 
nego była mylna obserwacja upadków, układających się w przer
wie tarczy oraz błąd dalmierzysty w pomiarze odległości do 
celu, wynoszący + 5 kabli. Ogólnie strzelanie wykonano na oce 
nę dostateczną.

"Pomimo uzyskania”przeważającej ilości upadków salw 
długich, które zostały spowodowane mylną obsei’wacją oficera 
kierującego ogniem, stanowiska ogniowe 2 baterii są dobrze 
przygotowane■do prowadzenia ognia artyleryjskiego do celów 
morskich i dobrze w całości zgrane" - wyraził swą opinię na 
sprawozdaniu ze strzelania szef artylerii kmdr por. Przyby
szewski .

Tym razem strzelanie nie było zbyt skuteczne i nie 
bardzo widowiskowe, nie było również składanych po nim podzię
kowań. Tylko kpt. Liamorski podszedł do mnie i powiedział - 
"Nie martw się zbytnio. Nie takim się nie udawało". To strze
lanie kalibrowe bardzo dużo mnie nauczyło 1 niejednokrotnie 



starałem się później wyciągać z niego odpowiednie wnioski 
w czasie mej dalszej praktyki artyleryjskiej.

Ostatecznie w czasie letniej kampanii ogniowej 
1949 roku baterie liniowe J1 LAN wykonały
1 bateria: sześć strzelań artyleryjskich, w tym: przygoto

wawcze - dwa na ocenę dobrą i dwa na dostatecz
nie oraz kalibrowe - jedno na ocenę dostateczną 
i jedno - niedostatecznie;

2 bateria: dziewięć strzelań artyleryjskich, w tym: przygo
towawcze - jedno na ocenę bardzo dobrą, dwa - 
dobrze i jedno - dostatecznie oraz kalibrowe 
- jedno na ocenę bardzo dobrą, jedno - dobrze i 
dwa - dostatecznie.

W październiku 1949 roku powrócił z kursu z Wyższej 
Szkoły Artylerii w Toruniu kpt.mar. Tadeusz Śluz i objął 

obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu do spraw liniowych, 
a por. mar. Józef Ćwirko został wyznaczony na szefa sztabu 
Dywizjonu Artylerii Kolejowej w Darłówku.’Z kolei w listo

padzie tego roku ja zostałem skierowany na przeszkolenie 
do ~SArt-u w Toruniu, a dowódcą 2 baterii został por. mar. 
Zdzisław Mituła, młody jeszcze oficer, absolwent promocji 
letniej 1947 roku Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. •

Tymczasem artyleria nadbrzeżna coraz bardziej się 
rozwijała, przybywały nowe jej baterie. Kolejna 5 bateria 
otrzymała w roku 1949 sprzęt uzbrojenia' i jesienią tego 
roku została przedyslokowana w rejon naszego zachodniego 
wybrzeża. Jej dowódcą w tym czasie był por. mar. Edmund ' 
Gronowski. Latem 1950 roku bateria ta osiągnęła gotowość
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bojową, wykonując strzelanie techniczne oraz szereg strze
lań artyleryjskich przygotowawczych i kalibrowych do celu 
morskiego.

tym czasie Dowództwo Marynarki -wojennej posta
nowiło zmienić dotychczasową scentralizowaną strukturę do
wodzenia artylerii nadbrzeżnej, która poczęła komplikować 
kierowanie poszczególnymi bateriami, znajdującymi się w 
różnych rejonach naszego wybrzeża morskiego. Opierając się 
na tej zasadzie w roku 1950 został rozwiązany $1 Dywizjon 
Artylerii Nadbrzeżnej. Poszczególne baterie pod względem do
wodzenia podporządkowano bazom morskim lub rejonom obronnym, 
pozostawiając w gestii szefostwa artylerii nadbrzeżnej je
dynie sprawy wyszkoleniowe i personalne. Natomiast w Gdyni- 
Redłowie powstała Szkoła Podoficerska Artylerii Nadbrzeżnej, 
której pierwszym komendatem został kpt. mar. Tadeusz śluz.

W tym czasie ukończyłem kurs w Oficerskiej Szkole 
Artylerii w Toruniu, na którym uzyskałem stopień kapitana i 
jesienią 1950 roku powróciłem do artylerii nadbrzeżnej. Razem 
ze mną zostali skierowani dwaj moi koledzy z OSArt-u, kpt. 
Franciszek Olejarz do szefostwa artylerii nadbrzeżnej oraz 
por. Ignacy Lisowski na stanowisko oficera wyszkoleniowego 
Szkoły Podoficerskiej Artylerii Nadbrzeżnej. Również w tym 
czasie przybyli z Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu na
stępujący oficerowie:ppor. łodziaierz Topolski, ppor. Kicnął 
Marszał, ppor. Brzostowski, ppor. Adamczyk, chor. Leopold 
Najder, chor. Tadeusz Musielak, ppor. Henryk Tyszkiewicz i 
ppor. Łęcki.
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» omawianym czasie nastąpiło szereg zmian personal

nych. Obowiązki szefa artylerii nadbrzeżnej objął kpt. mar. 
Henryk Paciorek, a jego szefem sztabu został kmdr ppor. 
Komers. Również po rozwiązaniu DAKol-u kilku oficerów z tego 
dywizjonu zasiliło nasze szeregi. I tak kpt.mar. Owirko zo

stał wyznaczony na zastępcę komendanta SPAN d/s liniowych, 
podczas gdy por. mar. Ejsler został skierowany do baterii 
por. mar. Gronowskiego. Kpt. Eeldegrin pożegnał się z arty
lerią nadbrzeżną, zaś kpt. .'.'anorski zaąienił w dowodzeniu 
por. Gronowskiego, którego przeniesiono na stanowisko oficera 
wyszkoleniowego szefostwa artylerii nadbrzeżnej. Natomiast 
ja zostałem wyznaczony na dowódcę następnej baterii. Cho
rąży Wojtowicz został moim zastępcą d/s politycznych, por. 
Zbigniew Kowszun - dowódcą plutonu dowodzenia, chor. Najder 
- dowódcą 1 plutonu ogniowego, chor. Musielak - dowódcą 
2 plutonu ogniowego, chorąży Dolata - oficerem uzbrojenia, 
a bosman Wiejgoławski szefem baterii.

Nszyscy oni byli dobrymi żołnierzami, pełnymi entu- • 
zjazmu do munduru marynarskiego i artylerii nadbrzeżnej. 
Ckreszzimowy moja nowa bateria wykorzystała na wykonywanie 
różnych zadań ' organizacyjnych oraz na doskonalenie szko
lenia ogólnowojakowego. Kwaterowaliśmy wtedy w Koszarach 
Szkoły Podoficerskiej Artylerii Nadbrzeżnej w Gdyni-Redłowie. 
V. czerwcu 1951 roku bateria załadowała się na wagony kolejowe 
i wyjechała do swego stałego miejsca postoju, gdzie czekał, 
nas ogrom pracy.

Dowodzenie moje wspomnianą baterią nie trwało jednak 
zbyt długo. ’.V październiku 1951 roku zostałem skierowany do
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ZSRR na kurs oficerów artylerii nadbrzeżnej, na którym prze
bywałem do listopada 1952 roku, wraz z kpt. Gronowskim, kpt. 
Tejchmanem i por. Siewierą.

Po moim wyjeździe szef artylerii nadbrzeżnej, kmdr 
ppor. Paciorek, wyznaczył oficera ze swego sztabu por. mar. 
Ryszarda Drążkiewicsa na dowódcę poprzednio dowodzonej przeze 
mnie baterii. Był to inteligentny, energiczny i pełen inicja
tywy dowódca baterii, który w czasie swej trzyletniej kaden
cji osiągnął bardzo dobre wyniki wyszkoleniowe. Pod jego do
wództwem w roku 195'i bateria osiągnęła najlepsze wyniki w 
strzelaniu artyleryjskim i przez trzy lata zdobywała pierwsze 
miejsce z wyszkolenia bojowego, utrzymując przez ten okres pi 
char przechodni artylerii nadbrzeżnej Marynarki Kojennej- jakc 
nagrodę dla najlepszej baterii.

w listopadzie 1952 roku powróciliśmy z kursu doskonal 
lenia oficerów artylerii nadbrzeżnej w ZSRR. Zdobyliśmy na niM 
duży zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych, które zoJ 
stały wykorzystane w naszych jednostkach. Kpt. Gronowski po- | 
wrócił do szefostwa artylerii i objął stanowisko szefa sztabu,| 
kpt. Tejchman został jego pomocnikiem d/s wyszkoleniowych, poił 
Siewierą początkowo pełnił funkcję wykładowcy w katedrze artyj 

lerii Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, a następnie przea 
pewien czas dowodził gdyńską baterią. Natomiast ja zostałem wy
znaczony na komendanta SPAN. Stanowisko to zostało zwolnione | 

przez kpt. śluza, który wyjechał na kolejny kurs do ZSRR wraz | 
z kpt. Świrko, pełniącym obowiązki szefa sztabu artylerii nad* 
brzeżnej oraz z por. Marszałem,dowódcą plutonu dowodzonej przej 

kpt. Zamorskiego baterii
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Artyleria nadbrzeżna nadal intensywnie 'się roz

wijała. Bojowe reduty polskich baterii czujnie stały na 
straży naszego wyzwolonego wybrzeża. Ich obsady doskonaliły 
swoje umiejętności w prowadzeniu ognia artyleryjskiego do 
celów morskich i lądowych. •.? historii strzelań do celów 

morskich baterii artylerii nadbrzeżnej ludowej Marynarki 
Wojennej zapisano wiele.doskonałych rezultatów. A oto jeden 
z przykładów.

Kp-c. Włodzimierz Topolski już od kilku lat pełnił 
obowiązki dcwódcy baterii artylerii nadbrzeżnej, Wielokrot
nie też kierował ogniem artyleryjskim, wykonując strzelania 
prawie zawsze na oceny pozytywne. Wiedział on tak jak każdy 
artylerzysta, że raz wystrzelony z działa pocisk już więcej 
nie może powrócić do baterii. A jednak...

W toku kolejnego ćwiczenia ."przeciwnik" po skon
centrowaniu dużej liczby kutrów torpedowych, pod osłoną po
rannej mgły i swych większych okrętów, próbował wedrzeć się 
na "redę", aby zaatakować stojące tam nasze okręty. Nasz 
"zespół uderzeniowy" wyruszył na pełne morze i prowadził tam 
zaciętą walkę artyleryjską, niszcząc przedzierające się "ku
try torpedowe" przeciwnika. Niektórym jego jednostkom udało 
się przedrzeć przez kordon naszych okrętów, ale baterie 
artylerii nadbrzeżnej cżuwały, przygotowane do boju. Lawina 
celnego ognia artyleryjskiego spotkała, kutry torpedowe prze
ciwnika, które nie mogąc jej sforsować, zawróciły w kierunku 
północno-zachodnim, nie wykonawszy swego zadania bojowego.

Tymczasem "magiczne oko" obserwacji - radar- 
czuwał. Na jego ekranie pojawiła się jakaś Miększa plamka
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-i zbliżająca się do linii naszego wybrzeża: przeciwnik nie 

zrezygnował jeszcze z wykonania postawionego mu zadania.
.Niech jednak nie łudzi się nadzieją, że zastanie naszą obro- / 
nę nie przygotowaną do walki.

Na stanowiskach bojowych baterii trwały ostatnie 
przygotowania. Oczy obserwatorów, usorojone w przyrządy op- 
tyczne, pilnie przeszukiwały sektor obserwacji, starając się 1 

przeniknąć zawiesiny mgły. komorach amunicyjnych st. mar. j 

Sui-daj sprawdził już i przygotował odpowiednią porcję "pigu- i 
lek". j• 

pewnym momencie silniejszy podmuch wiatru rozwiał | 

poranną mgłę i znany z doskonałego wzroku dalocelowniczy st. 
mar. Konieczny dostrzegł na horyzoncie sylwetkę "nieprzyja- l 

cielskiego krążownika", meldując o tym dowódcy. Niemal natych-J 

miast -oadła komenda: “Do boju! Cel krążownik.• O u
wzorowy dalaierzysta st. mar. Sejma, szybko przekazał i 

zmierzoną odległość do centrali. Elementy ruchu celu obliczylij 
zwiadowcy st. mar. Dygi. Inne dane wejściowe już wprowadzono 1 
na skomplikowane przyrządy do kierowania ogniem. Doskonale zna-i 
jący swa specjalność st. mar. '..luko siej spokojnie, lecz spraw- 
nie i dokładnie kierował pracą "mózgu" baterii, to jest centra
lą artyleryjską. Już obliczony kąt podniesienia przyszedł na 
odbiornik do działa, a doświadczony celowniczy st. nar. Fornals 
skierował załadowane działo na cel. Fadła komenda "salwa” i 
lufy dział opuściły ciężkie pociski, kierując się w stronę celu 

"1 
'wynik upadków pocisków uważnie obserwował kierujący

ogniem doświadczony artylerzysta kpt. Topolski. 7.’prowadził ma-| 
łą poprawkę i następne salwy nakryły cel. Nawet zastosowanie

i 
J 



przez krążownik manewru oraz jęgo "ogień artyleryjski" nic 
przeciwnikowi nie pomogły. Inicjatywa znajdowała się w rę
kach. artylerzysty nadbrzeżnego, który w dalszym ciągu raził
ogniem przeciwnika.

"Krążownik" otrzymawszy kilka bezpośrednich trafień^ 
stracił całkowicie zdolność manewrowania i pod przykryciem 
zasłony dymnej został odholowany do swej bazy, gdzie posta
wiono go na dok. Wynik tego strzelania był celujący, rzadko 

ogóle.spotykany w'historii strzelań na morzu. Kiedy bowiem 
ów krążownik pozorowany przez tarczę, przyholowano do bazy 
stwierdzono, że w jego pokładzie utkwił autentyczny pocisk 
artyleryjski. 1 czyż nie zadziwiający przypadek. Wystrzelo-

t-

ny pocisk wrócił do baterii, aby znaleźć miejsce w jej muzeum

"i historii rozwoju artylerii nadbrzeżnej ludowej 
Marynarki Wojennej było kilka etapów organizacyjnych. Kształ
towały się one w zależności od liczby posiadanych .baterii, a 
także pod wpływem istniejących poglądów operacyjno-taktycz- * .
mych, żyła więc artyleria stała oraz'ruchoma,, to jest arty
leria kolejowa i zmotoryzowana. Do roku 1950 w składzie Mary
narki Wojennej znajdowały się dwa dywizjony - J1 DAN oraz 
DAKol. okresie późniejszym samodzielne baterie podporząd- 

/
kowano dowódcom baz. Potem nastąpiły dalsze zmiany organiza- • 
cyjne. I tak dalej... '

Na bojowych redutach baterii nadbrzeżnych wyszkoli
ło się wielu doświadczonych dowódców i oficerów. Pełnili oni, 
a niektórzy z nich nadal pełnią szereg odpowiedzialnych funk-
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cji w ludowej Marynarce Wojennej. Do grona tych oficerów za
liczyć należy: Henryka Paciorka, Edmunda Gronowskiego, J ma 
Tejchmana, Tadeusza Śluza, Jana Fursewicza, Janusza Skarbka, 

Ignacego Lisowskiego, Włodzimierza Topolskiego, Franciszka 
Olejarza, Leopolda Najdera, Ryszarda Drążkiewicza, Michała 
Marszała, Zygmunta Szulakap Mieczysława Jackowskiego, Jana 
Krakowiaka, Zbigniewa Kowszuna, Tadeusza Musielaka, Józefa 
Sadowskiego, Władysława Musiatewicza, Andrzeja Dolatę oraz 
wielu innych. Większość z wymienionych oficerów przeszła już 
na emeryturę, niektórzy zmienili swą specjalność. Ich miejsce 
zajęli młodzi oficerowie, którzy kontynuują dawne tradycje i 
wysokie osiągnięcia szkoleniowe swoich poprzedników.



Kmdr por. mgr Stefan Pawlus

ZARYS DZIAŁALNOŚCI MIESIĘCZNIKA MARYNARKI WOJEN1LEJ 
"PRZEGLĄD KORSKI"

1. Uwagi ogólne !

Publicystyka morska od' zarania Polski Ludowej 3Kfea—.. 
la szczególny charakter i emocjonalne żabo golenie. Wszelkie' 
przejawy działalności na morzu i na wybrzeżu nigdy nie były 
zwykłą' grupą, tematów, zwłaszcza dla polskich dziennikarzy, 
publicystów Marynarki Wojennej i ludzi rozumiejących zna
czenie gospodarki morskiej dla szybkiego rozwoju kraju. 
Publicyści traktują szeroki dostęp do morza jako żywotną 
sprawę narodu polskiego, jego suwerenności i zamożności, 
wreszcie jako wykładnię politycznej i gospodarczej rangi 
na mapie świata.

Istotny udział w publicystyce morskie j ma "Przegląd 
Morski". Przyczynił się on poważnie do rozwoju, zwłaszcza 
morskiej myśli ope'racyjno-taktycznej , stał' się nie tylko 
orędownikiem idei tworzenia w Polsce Ludowej silnej mary
narki wojennej i popularyzatorem jej zagadnień, ale także 
krzewicielem wielu nowych poglądów na prowadzenie działań 
bojowych na morzu. ,

"Przegląd Morski" jest także jednym z najstarszych 
w Polsce czasopism fachowo-wojakowych i jedynym czasopismem 
wojskowym, które do. chwili obecnej wydawane jest pod nie
zmienionym tytułem. Od chwili ukazania się pierwszego numeru 
miesięcznika minęły już 52 lata oraz 55 lata od wznowienia 
czasopisma w ludowej Marynarce Wojennej. Dlatego wydaje się
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celowe, ukazanie chociażby w bardzo ogólnym ujęciu procesu 
powstania i działalności miesięcznika "Przegląd Morski".

Podejmując ten temat pragnąłem zwrócić szczególną 
uwagę na dwa okresy działalności "Przeglądu Morskiego", tj. 

/
w latach 1928-1959 i okres powojenny, od 1947 do 19'78 roku. 
Omawiany problem wydaje się być niezmiernie istotny, stanowi 
bowiem bodziec do podjęcia dalszych badań nad problematyką 
historyczną, prasoznawczą, socjologiczną itp. Starałei się 
unikać statystycznego przedstawienia problemu, a jedynie uka
zać go jako proces, który rozwijał się systematycznie w dwóch 
systemach ustrojowych państwa polskiego, tj. w okresie Polski 
t przedwrzesniowej oraz w Polsce Ludowej. Stąd też tematyka po
ruszana w niniejszym artykule, obejmuje grupy zagadnień doty
czących: powstania i działalności-czasopisma w latach.1928- 
1959 oraz jego reaktywowania w Marynarce Wojennej po odzyska
niu niepodległości w 1945 roku, ś

Cezurę wyjściową oparto na roku 1928, w‘ którym powo

łano do życia omawiane czasopismo. Ustalenie natomiast cezury 
• końcowej na 1978 r., nie było wyborem łatwym i nasuwało wiele 

wątpliwości. Po dokładniejszym jednak zapoznaniu się z materia
łami doszedłem do wniosku, że rok 1978 jest wybrany trafnie, 
gdyż pozwala ukazać proces rozwoju-czasopisma do dnia dzisiej
szego. Ewolucja tego procesu nie jest jeszcze zakończona. Co
dzienne konieczności i wymogi czasu kształtują "Przegląd Morska 
czynią go atrakcyjniejszym i cenniejszym.

Archiwalia dotyczące przedwojennej historii "Przeglą
du Morskiego" są nieuporządkowane, a przez to trudne do wykorzj 

•- tania. Szereg dokumentów, traktujących o tej samej kwestii, po-
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daje różne dane statystyczne, informacyjne i opisowe. Wiele 
z tych dokumentów zaginęło, 'a te które ocalały,_są już moc
no podniszczone. Nastręczało to wiele trudności w pełnym 
ukazaniu omawianego oroblemu.

I
Brak jest również jednego ośrodka, który by groma

dził te materiały.
Cennym uzupełnieniem materiałów źródłowych i nielicz

nej literatury są relacje pisemne i ustne ludzi, którzy 
pełnili w omawianym okresie kierownicze funkcje w redakcji 
i w komitecie redakcyjnym czasopisma.

V; opisie tematu starałem się zwrócić baczniejszą > 
uwagę na okresy początkowe, tj. okres powołania do życia 
czasopisma w 1923 roku i jego reaktywowania w 194? roku. 
Stąd też świadomie ograniczyłem informacje i dane z lat 
ostatnich. Lukę tę można łatwo uzupełnić biorąc do ręki 
najnowsze numery miesięcznika "Przeglądu Morskiego".

Ponadto uważałem za wskazane wziąć pod uwagę tło 
rozwoju polskiej teorii i nauki wojennomorskiej, zwłasz
cza w okresie powojennym.

2. "Przegląd Morski" w latach 1928-1959

Miesięcznik "Przegląd Morski” p.owołano do życia w 
okresie skonkretyzowanego już kierunku rozwojowego przed- 
wrześniowej marynarki wojennej. Zakończono bowiem pierw
szy etap kształtowania i budowy marynarki wojennej. Etap 
ten sięgał od zakończenia pierwszej wojny światowej i 
odzyskania przez Polskę niepodległości do roku 1925. 'J tym 
czasie na mocy dekretu z 28 listopada 1918 r. powołano do 
życia Sekcję Marynarki Wojennej /'Uchwałą Rady Ministrów
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z dnia 20.OJ.1919 3?. przekształconą w Departament dla Spraw 
Morskich/, Flotyllę Wiślaną z przejętego po Niemcach taboru 

'l rzecznego, 1 batalion morski i Flotyllę Pińską .
10 lutego 1920 roku Pclska oficjalnie objęła przyznane jej 
traktatem wersalskim wybrzeże o długości zaledwie około 
140 km.

Początkowo rozbudowywano flotę wojenną głównie pod 
kątem jej przydatności do patrolowania wód przybrzeżnych i 
obrony wybrzeża. W kwietniu 1925 roku rząd polski zamówił w 
stoczni francuskiej trzy okręty podwodne: ”.'ilk”, "Ryś" i 
"Żbik", a w 1926 roku Kierownictwo Marynarki Wojennej zamó
wiło dwa niszczyciele: "wicher" i "Burza”. Były to w zasadzie 
pierwsze okręty floty polskiej, których zdolność bojowa odpo
wiadała ówczesnym wymogom i warunkom walki, posiadane bowiem; 
okręty, jak kanonierki, trałowce i stare poniemieckie torpe
dowce, nie przedstawiały większej wartości bojowej.

, . Kadra oficerska marynarki wojennej rekrutowała się j 

przeważnie z oficerów' byłych flot Rosji carskiej i Austro- 
Węgier. Uzupełniano ją młodymi oficerami, którzy ukończyli 
Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. 

«•»
Rozbudowa marynarki wojennej mogła być realizowana 

tylko w oparciu o własny port-bazę. Gdańsk nie mógł być branj 
pod uwagę, gdyż mimo przyznania Polsce aa mocy traktatu wer-- 
Salskiego określonych praw, władze gdańskie czyniły ciągłe 
trudności w wykorzystaniu portu jako bazy postojowej i zaopa« 
-----------------  
'i E.Kosiarzr 60 lat najnowszej historii Polskiej Marynarki 
Wojennej. "Przegląd Morski" 1978, nr 7-8, s.14.
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trywania dla.polskich okrętów wojennych. 

Sytuacja ta spowodowała, że w sierpniu 1922 r. 
ówczesny rząd polski przedłożył Sejmowi projekt ustawy o 
budowie portu w Gdyni. Pewne kroki w kierunku budo.wy portu 
były podejmowane już wcześniej przez Ministerstwo Spraw 
,. ó j strowycn, praco te nxe oyry jednak skoordynowano• Aktywna 
budowa portu gdyńskiego przypaliła więc na lata 1925-1950.

, 77 latach 1926-1929 poczyniono próby reorganizacji
marynarki wojennej, zaś w Kierownictwie Marynarki Wojennej 
rcszzał wowazy sxnowe pogmąuy suratcgrczno—operacyjne uo ty
czące roli i zadań floty w działaniach na Bałtyku. Wywoły
wało to wśród oficerów liczne komentarze i dyskusje. Dysku
sje te nie miały -wprawdzie upływu na sprzeczności istnie
jące uzęazj wojsk. a iw.;.* w mweotxx oceny roxi Marynarki 
Wojennej, ale wp.ływ taki mogły wywierać w przypadku ujęcia 
ich w określone ramy organizacyjne. Ramy*takie stworzono 
w grudniu 1923 r. przez zapoczątkowanie wydawania "Prze-

Inicjatywa powołania do życia "Przeglądu Morskiego’*
nagodziła się w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w 
Toruniu. Wydaje się. że nie stanowiło to przypadku, szkoła 
bowiem grupowała najbardziej doświadczonych oficerów. Z dru
giej strony liczono na aktywną współpracę z czasopismem wy
chowanków tej szkoły, którzy corocznie opuszczali aury 
uczelni i wcielani byli do‘floty. 0 randze i wadze, jaką 
szkoła nadawała nowo powstałemu czasopismu, świadczyć może 
fakt, że w pierwszym okresie była jego wydawcą, a na czele 
redakcji stanął komendan-y Szkoły Podchorążych Marynarki 
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wojennej, komandor Stefan Frankowski. 

"Przegląd Morski" powołano do życia jako fachowy 
organ Marynarki Wojennej, na łamach którego zamierzano 
”... jawnie i publicznie - jak głosił wstępny artykuł re
dakcyjny - zgłębić zagadnienia, o których mówiło się dotych
czas po cichu i nieśmiało, stawiając pytanie, co będzie 
jutro?”. Powołani czasopismo miało stać się trybuną gło
szącą konieczność szybkiego rozwoju marynarki wojennej i po
magającą przełamać istniejące pod tym względem trudności, a : 
jednocześnie służyć pomocą oficerom w studiowaniu v;iedzy wo— 
jennomorskie j..

•w swej deklaracji programowej redakcja "Przeglądu 
Morskiego" pisała następująco: "Z nieśmiałością, ale z ufnoś
cią przystępujemy do wydawania własnego fachowego organu... ■ 
Dierzemy się do pracy z ufnością dlatego, że nadeszła już 
chwila do pracy... Dziś flota wojenna Polski przechodzi z 
dziedziny marzeń w dziedzinę realną, wszak budujemy własny -■ 
port-bazę, stworzyliśmy własne szkolnictwo: wchodzimy więc ns 
drogę rzeczywistej i odpowiedzialnej wobec narodu i historii^ 
pracy twórczej, a więc pojawienie się "Przeglądu Morskiego" 
jest rzeczą naturalną, aktualną o wyraźnie zaryso ,.u jącym cię 
podłożu”^.

Redakcja czasopisma postawiła sobie ambitny cel 
"... wytknięcia prawidłowej drogi przy tworzeniu własnej, 
zdrowej, narodowej, silnej duchem i umysłem floty polskiej".

Program redakcji przewidywał publikowanie na łamach 
czasopisma artykułów na tematy: "taktyczne, studia i postępy 
o G.P.:"Przegląd Morski" w służbie Marynarki Wojennej. "Prze

gląd Morski" 1962, nr 12, s.4.
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v> technice...»studia historyczne..., ciekawe momenty histo
rii wojen morskich, zagadnienie wychowania oficerów i mary
narzy, jak również omawianie systemów szkolenia i wychowa
nia w silach morskich państw obcych, sprawy organizacyjne 
marynarek wojennych obcych bander oraz organizacja marynar
ki polskiej... kwestie higieny okrętowej, -prawodawstwo mors
kie..., przegląd marynarek obcych bander..., osobiste wspom- 

5 nienia lub życiorysy sławnych luuzi morza" itp.
Swe.pierwsze kroki czasopismo stawiało dość nie

śmiało. Znaczna część artykułów to tłumaczenia z czasopism 
zagranicznych, przeważnie francuskich.Od czasu do czasu do
konywano również przedruków ciekawszych artykułów operacyj
nych z "Morskogo Sbornika".

7>' późniejszych latach, zwłaszcza od 1950 r. ukazują 
się już opracowania samodzielne. Publikowane prace w więk
szości odzwierciedlały strategiczne doktryny morskie i po
glądy operaęyjno-taktyczne marynarek wojennych wielkich mo
carstw imperialistycznych, co odpowiadało KMW, usiłującemu 
nadać polskiej marynarce możliwie jak największą rangę w 
systemie sił zbrojnych kraju, a jednocześnie sprzyjało po
pularyzacji haseł sanacyjnej propagandy, lansującej mocarst
wową przyszłość Polski.

Dość dużo miejsca poświęcał "Przegląd Morski" spra
wie niemieckiej, informował czytelników o zbrojeniach Nie
miec na morzu i wynikającym stąd niebezpieczeństwie. Nie
które publikowane poglądy wyprzedzały ówczesny stan wiedzy 
wojennoaorskiej, znajdując później potwierdzenie w doświad-

Tamże; s.ó
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czerniach drugiej wojny światowej. "Przegląd Morski" publiku
jąc śmiałe i oryginalne poglądy, często niezgodne z przyję
tymi powszechnie kanonami morskiej sztuki wojennej, przyczy
niał się tym samym do rozwoju polskiej morskiej myśli opera- 
cyjno-taktycznej.

w pierwszym roku wydawania, tj. od grudnia 1928 r. 
do grudnia 1929 r., ukazało się 15 numerów "Przeglądu Mors
kiego”. Opublikowano w nich 98 artykułów 56 autorów. W tak 
krótkim czasie redakcja zdołała pozyskać grono stałych współ
pracowników. Należał do nich kmdr ppor. Włodzimierz Steyer, 
który opublikował 12 artykułów, poświęconych głównie proble
mom operacyjno-taktycznym oraz uzbrojenia i wyszkolenia arty
leryjskiego. Komandor Stefan Frankowski opublikował 10 arty
kułów o tematyce historyczno-operącyjnej i szkoleniowej. Za
gadnienia organizacji flot poruszał głównie kpt.mar. Jerzy 
Kłossowski, który opublikował 5 artykułów. Do dalszych aktyw
nych autorów należeli: kpt. w st.spocz. Witold Hubert - ó ar
tykułów, kmdr ppor. Władysław Kosianowski - 5 artykułów i kmdi 
por. inż. Stanisław Rymszewicz - 4 artykuły.

W początkowym okresie wydawania czasopisma na jego 
łamach przeważały przede wszystkim studia historyczno-opera- 
cyjne. Było to zrozumiałe, gdyż myśl operacyjno-taktyc.zna lau- 
siała się rozwijać od analizowania doświadczeń pierwszej woj
ny światowej.

Bardzo znacząca pod względem merytorycznym i prak
tycznym dla oficerów polskich była m.in. obszerna publikacja 
komandox'a S. Frankowskiego, poświęcona działaniom bojowym na 
Bałtyku w pierwszej wojnie światowej. Autor w studium swym
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uzasadniał rolę flot wojennych na Bałtyku. Analizując ich 
skład, negował możliwości bojowe dużych okrętów artyleryjs
kich w warunkach Morza Bałtyckiego, przypisując najwięcej 
zalet kontrtorpedowcom jako jednostkom uniwersalnymi. Jedno- 1 

cześnie podkreślał ważność sprężystej organizacji dowództwa 
marynarki wojennej, wysuwając wniosek, , że podczas wojny 
dowództwo to winno mieć dużą samodzielność i podlegać bez
pośrednio naczelnemu wodzowi. Wspomniane studium miało więc 
określony cel, służyło bowiem uzasadnieniu poglądów repre
zentowanych przez Kierownictwo Marynarki Wojennej.

Wiele uwagi "Przegląd Korski" poświęcał sprawom 
organizacji marynarki wojennej, zwłaszcza jej władz naczel
nych, co również było zrozumiałe, jeśli uwzględni się roz
bieżności w ocenie marynarki wojennej istniejące między KMJ 
a KS Wojsk. Autorzy publikowanych artykułów omawiali organi
zację marynarek wojennych dużych państw morskich, szukając 
wzorów do naśladownictwa, zaś wysuwane w pracach wnioski 
uzasadniały poglądy wyrażane przez KLEJ. Między innymi kpt. 
mar. Jerzy Złossowski opublikował.artykuły omawiające orga
nizację wyższego dowództwa brytyjskiej i francuskiej mary
narki wojennej podczas I wojny światowej, a kpt.mar. Ta
deusz Stoklasa opisał bez wysuwania istotniejszych wniosków, 
współczesną organizację niemieckiej marynarki wojennej.

Na szczególną uwagę zasługiwało’ jednak studium kpt. 
mar. Jerzego Kłossowskiego, dotyczące organizacji polskiej 
marynarki wojennej. Autor bardzo krytycznie ocenił istnie
jącą organizację marynarki, przypisując winę v.- tym wzglę- . 
.'Ozie czynnikom nadrzędnym. "Prowizoryczna i przestarzała
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organizacja marynarki wojennej z 1921 roku - pisał - jest 
gorsza od. kompletnego jej braku, gdyż uniemożliwia ona celo
wy podział pracy, zaciera hierarchiczne granice i związano z 
.tym odpowiedzialności, obowiązki i uprawnienia poszczegól
nych dowódców,, jak również stwarza złe warunki wychowania

A młodego pokolenia" . W swych artykułach kpt. mar. Kłossowski 
zawarł wiele oryginalnych myśli i postulatów. Między innymi, 
pisał on, że "w razie zbrojnego konfliktu wybrzeże nabiera 
dla ewentualnego przeciwnika charakteru klucza do powodze
nia, o ile zostanie szyoko zajęte drogą błyskawicznej ope
racji z zaskoczeniem. Aby się zabezpieczyć przed tym zasko
czeniem, powinniśmy sami być gotowi nie tylko dla jego od
parcia w każdej chwili, ale również w każdej chwili sami 
powinniśmy być gotowymi do zaskoczenia ewentualnego przeciw
nika".

Kolejni autorzy artykułów, którzy przyczynili się 
w dużym stopniu do rozwoju morskiej myśli operacyjno-taktycz- 
nej, to kmdr ppor. Rafał Czeczott i kadr ppor. Włodzimierz 
Steyer, Kmdr ppor. Rafał Czeczott w artykule pt. "Obrona 
wybrzeża", uzasadniał konieczność tworzenia ruchomej obrony 
wybrzeża, postulując przygotowanie niektórych jej elementów 
już w okresie pokojowym. Autor wskazywał na takie elementy, 
jak sieć dróg dojazdowych, maskowanie, system ognia artylerii 
nadbrzeżnej i przeciwlotniczej, zapór przeciwdesantowych itp. 
W operacji przeciwdesantowej rozróżniał trzy etapy: walkę z 
desantem podczas jego przejścia morzem, podczas lądowania nu 
wybrzeżu_i_po wylądowaniu, walkę z desantem na przejściu morze 
4 -J.Kłossowski: Organizacja Marynarki '.’.’ojennej. "Przegląd Kor: 

1929, nr 1, s.>7-55.
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po..inny prowadzić siły floty, tworzące tzw» ruchomą obronę 
na morzu. Do obrony tej szczególnie przydatne-mogą być okrę
ty podwodne, kanonierki, małe torpedowce i trałowce.

Kmdr ppor. Włodzimierz Steyer w artykule pt. 'TTie- 
współmiernośó rozwoju broni i metod walki na morzu" wskazy
wał, iż w ówczesnych warunkach w szerokim pojęciu tego sło
wa rozwój broni postępuje szybciej niż metody walki, a to 
powoduje Konieczność stałego poznawania jej możliwości w ce
lu jak najskuteczniejszego wykorzystania uzbrojenia. Oficer 
- taktyk powinien stale - twierdził autor - doskonalić swe 
wyszkolenie taktyczne, nie zaś opierać się wyłącznie na zna
nych metodach prowadzenia walki. Powinien on poszukiwać no
wych, lepszych i skuteczniejszych sposobów rozwiązywania 
boju. "Twierdzić, że bitwa morska - pisał - winna się odby
wać w warunkach przewidzianych, umożliwiających posługiwanie 
się przygotowanymi podczas ćwiczeń rozkazami i notatkami - 
jest to samo, co twierdzić, że nie ma pola i miejsca dla 
umysłu taktyka w bitwie morskiej".

Oceniając generalnie rozwój morskiej myśli operacyjno- 
taktycznej w latach 1926-1929 trzeba stwierdzić, że nastę
pował on pod silnym wpływem kształtujących się w poglą
dów strategiczno-operacyjnych. ‘warunki krystalizowania się 
nowych poglądów były ograniczane słabym tempem rozwoju ma
rynarki wojennej, istniejącym chaosem organizacyjnym i per
sonalnym oraz rutyniarstwem starszej i brakiem doświadcze
nia młodszej kadry dowódczej. Jednakże w tych trudnych wa
runkach znalazło się grono ludzi, doceniających potrzebę 

* Kształtowania i popularyzowania nowych poglądów operacyjno-
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taktycznych. Z ich inicjatywy powstał i zaczął się rozwijać 
"Przegląd. Morski" jako czasopismo, które przerosło intencjo 
KM.7. Stało się nie tylko orędownikiem idei stworzenia Pols
ce silnej marynarki i popularyzatorem jej zagadnień, ale 
także krzewicielem wielu nowych, oryginalnych, dostosowanych 
do warunków bałtyckich poglądów operacyjno-taktycznych.

Z każdym rokiem powiększało się grono autorów i 
czytelników, rosła też ranga oraz znaczenie czasopisma. Trze
ba przy tym zaznaczyć, że do czerwca 1929 roku ciężar redago
wania "Przeglądu Morskiego" spoczywał aa nieetatowej redak
cji, do której należeli dwaj inicjatorzy jego wydawania: ko
mendant Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej - kmdr Stefan 
Frankowski jako redaktor odpowiedzialny i dyrektor nauk JPK.'.' 
oraz kpt. mar. Jerzy Kłossowski jako zastępca redaktora i wy
dawca. Sekretarzem redakcji był por. mar. Tomasz Duracz. 

czerwcu 1929 r. redaktorem odpowiedzialnym został nowy ko
mendant SPMW, kmdr ppor. Karol Korytowski. Jednocześnie szef 
KLŁ7 powołał jako organ doradczy komitet redakcyjny czasopisma, 
którego przewodniczącym został szef Sztabu KMw, kmdr o. Pień
kowski, a członkami byli: kadr por. 771. Filanowicz, kmdr por. 
77. Zajączkowski, kadr por. inż. 77. Żejma, kmdr ppor. R. Cze- 
czott i kmdr ppor. 77ł. Steyer.

Początkowo, tj. od grudnia 1928 r. "Przegląd.MorsKi" 
był wydawany przez SPMJ w Toruniu, a od 1955 r. /nr 75/ wydaw
cą było Kierownictwo Marynarki Wojennej w Warszawie.

7.' początkowym okresie wydawania zaproszeniem do pre
numeraty objęto wszelkie władze i urzędy mające bezpośrednią 
lub pośrednią styczność z morzem, a także ośrodki naukowe, prz 
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mysłowe, jak również szereg działaczy, stojących poza kon
kretną hierarchią urzędową czy zawodową-’. Na zaproszenie 

te odpowiedziało 25 adresatów.
Miesięcznik był upoważniony do nawiązywania współ

pracy z analogicznymi wydawnictwami zagranicznymi i do wy
miany swych wydawnictw. Taką współpracę i wymianę wydawnictw 
dokonano z wydawnictwem ZSRR - "Morskoj Sbornik", Wielkiej 
Brytanii -"Kaval and Military Record", USA - "Naval Insti- 
tute Proceedings", Francji - "Revue Maritime"0. Czasopismo 

ukazywało się w końcu każdego miesiąca w formacie B-5 i nie 
przekraczało objętości 5-6 arkuszy wydawniczych. Okładka 
pierwszego numeru była bardzo skromna. Kpt. mar. Kłossowski 

/ tak pisał na ten temat: "Gdy przypominam sobie Okładkę pierw
szego zeszytu "Przeglądu Morskiego", mimo woli kojarzy się 
mi jej prymitywny 'wygląd z odpustowymi malowankami. Tak wy
glądało widniejące na niej słońce wschodzące nad moFzem, ale 
w ówczesnych warunkach toruńskich była to nieunikniona ko
nieczność. Nie było innego wyboru, aby nie opóźniać wyda
nia. Okładkę przy następnych numerach stopniowo zmieniano i 

7 estetycznie ulepszano" .
Nakład i krąg odbiorców "Przeglądu Morskiego" nie był 

wielki. Czasopismo prenumerowali przede wszystkim oficerowie 
i podoficerowie marynarki wojennej, przedsiębiorstwa, insty
tucje i urzędy mające związek z problematyką morską oraz lu-

J. Kłossowski: Flota 1927-1928. Szkoła Podchorążych Mary
narki Wojennej /Relacja'w archiwum Muzeum Marynarki Wojen
nej, sygn. nr 1241 s.15/.
Tamże, s.17.7 \' J.Kłossowski: Wsoomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 
1970, s.295-296.' 

/
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dzie ze środowisk wojskowych i cywilnych, interesujący się 
problematyką wojennomorską. Ukazanie się pierwszego numeru 
czasopisma przyjęte zostało z uznaniem nie tylko w kręgach 
Marynarki. Wojennej.

Cena jednego egzemplarza miesięcznika wynosiła /z 
przesyłką pocztową/ rocznie - 40 zł., półrocznie - 21 zł., 

O 
a kwartalnie - 11 zł.

Prenumeratę można było zamówić poza redakcją, w Głów-' 
nej Księgarni Wojskowej w Warszawie i w placówkach Towarzystwa 
"Ruch" w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Lwowie i eilnie.

Pojedyncze egzemplarze były również do nabycia we 
wszystkich większych księgarniach kolejowych na stacjach PKP 
w całej Polsce.

Uzyskane wpływy nie pokrywały jednak 'wydatków na zakup 
papieru, koszty druku i honoraria dla autorów. Niedobór finan
sowy pokrywano z przyznawanej przez szefa KLŁV subwencji z bud
żetu Marynarki Wojennej.

Oceniając z perspektywy czasu wysiłki redakcji "Prze
glądu Morskiego", trzeba stwierdzić, że były to przedsięwzięci; 
realizowane według najlepszej woli, z głębokiego zamiłowania di 
propagowania nowoczesnej - jak na owe czasy - myśli morskiej. 
Poczynania te nie mogły być w swej formie doskonałe, bo były 
na wskroś pionierskie, ale w swej treści dobrze służyły rozwoji 
wi marynarki wojennej. "Przegląd Morski", zapoznawał kadrę ofi- 
cerską z najnowszymi poglądami na wykorzystanie sił marynarki ■ 
wojennej, pomagał w rozstrzyganiu praktycznych zagadnień budów-

® Rocznik "Przegląd Morski" 1928.
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nictwa i organizacji floty, zaznajamiał z najnowszymi osiąg
nięciami techniki, informował o rozwoju flot obcych bander 

itp. .
Agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu 

1959 roku położyła kres dalszemu pokojowemu rozwojowi Mary
narki Wojennej. Przestał też ukazywać się "Przegląd Morski" 
/ostatni numer wydany został w sierpniu 1939 r./. Dopiero 
pokonanie, faszystowskich Niemiec i odzyskanie przez Polskę 
niepodległości stworzyło warunki do wznowienia wydawania 
"Przeglądu Morskiego".

5. "Przegląd Morski" w latach 1947-19789

W ogólnokrajowym wysiłku nad zagospodarowaniem Ziem 
Zachodnich i Północnych specyficzne miejsce zajęła kwestia -■ 
powołania do życia i zorganizowania Marynarki Wojennej. Siły 
morskie potrzebne były młodemu państwu ludowemu do zabezpie
czenia odzyskanej granicy morskiej, a tym samym utrwalenia 
jego niepodległości.

Dzień 7 lipca 1945 r. przyjęto uważać za oficjalne 
powstanie ludowej Marynarki Wojennej. W dniu tym rozkazem 
Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego ustalono organizację 
Marynarki Wojennej PRL. Zgodnie z rozkazem utworzono naczel
ne organy, jak Dowództwo, Sztab Główny, Zarząd Polityczno- 

10Wychowawczy oraz Główny Port . Przed nowo powołanymi orga-

Q7 Jak podaje J.Myśliński w "Bibliografii prasy polskiej, 
1944-1948", s.525 - Zarząd Okręgu Ligi Morskiej w Kiel
cach wydał w dniu 29.06.1945r. jedyny numer miesięcznika 
pod tym samym tytułem.

10 E.Kosiarz: Pówstanie Ludowej Marynarki Wojennej i począt
kowy jej rozwój. "Przegląd Morski 1962, nr 6, s.54. 
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nami Marynarki Wojennej stanęły ważne i odpowiedzialne zada
nia. Lata 1945-1947 były bardzo trudnym okresem dla ludowej 
Marynarki Wojennej. Trzon przedwojennej kadry przebywał poza 
krajem, głównie w Wielkiej Brytanii i Szwecji. Do Samodziel
nego Morskiego Batalionu Zapasowego w Gdańsku-Nowym Porcie 
powracali z niewoli oficerowie, podoficerowie i marynarze. 
Nieliczna garstka specjalistów zgrupowana w batalionie, była 
jednak przysłowiową kroplą w morzu istniejących potrzeb. Ka
drę oficerską, która mogłaby przejąć zadanie kształtowania 
myśli morskiej, odpowiadającej przemianom politycznym i nowe
mu charakterowi Marynarki Wojennej, trzeba było dopiero wycho
wywać i wykształcić. Prawie zupełnie brak było wykształconej 
w duchu marksistowskim kadry wyższych dowódców i oficerów 
sztabów.

Zbierał się zatem konglomerat ludzi, reprezentujących 
różne poglądy. Mogli oni nowo budowanej Marynarce Wojennej od
dać duże usługi, lecz musieli dogłębnie zrozumieć zachodzące 
w kraju przemiany i związać się uczuciowo z władzą ludową. 
Proces ten wymagał otoczenia ich opieką i właściwym kierownic
twem politycznym. Przed organami kierowniczymi Marynarki Wojen
nej stanęły zatem dwa ważne zalania. Jednym z nich było tworze
nie floty i jednostek brzegowych, drugim zaś maksymalne zespole
nie składu osobowego wokół postawionych zadań w nowych warunkach 
ustrojowo-politycznych.

W pierwszym roku po wojnie powróciły do Gdyni inter
nowane w Szwecji trzy okręty podwodne i rewindykowane z brytyjs-,- 
kiej strefy okupacyjnej Niemiec cztery polskie trałowce, nato-



103
miast Flota Bałtycka ZSRR przekazała Marynarce Wojennej. 

112J okręty . Z upływem czasu przybywało jednostek brzego
wych, rósł także skład liczebny kadry i marynarzy. Toczyły 
się rozmowy z władzami brytyjskimi w sprawie powrotu do kra
ju okrętów polskich, które walczyły na Zachodzie.

W warunkach pomyślnych perspektyw rozwoju zbrojnego 
ramienia Polski Ludowej na morzu, utworzenie fachowego' cza
sopisma przeznaczonego głównie dla kadry oficerskiej, sta
wało się pilną koniecznością. Chodziło głównie o to, aby 
zapoznawać kadrę oficerską ludowej Marynarki Wojennej z prze
biegiem działań bojowych, na morzu w II wojnie światowej, do- 
l-ony’ać analizy i oceny działalności sił morskich w obronie 
Wybrzeża we wrześniu 1939 roku, a równocześnie dać możli
wość wymiany doświadczeń z 'aktualnej, codziennej działal
ności służbowej. Chodziło także o stworzenie warunków kształ
towania nowej, socjalistycznej w treści, opartej na radziec
kiej nauce wojennej i zasadach sztuki wojennomorskiej, pols
kiej myśli wojskowej i wojennomorskiej.

Za wznowieniem wydawania "Przeglądu Morskiego’,’ opo- . 

wiedzieli się uczestnicy narady zorganizowanej przez Dowódz
two Marynarki Wojennej w Gdyni, w sierpniu 1945 roku, poś
więconej omówieniu działalności wydawniczej w Marynarce 
mrt^nna\,l2 wojennej . ,

11 G.P.: 2> lat w służbie Ludowej Marynarki Wojennej. 
"Przegląd Morski" 1972, nr 5, s.p.

12 Tamże, -s.4



Uczestnicy narady postulowali wznowienie wydawania czasopismą, 
które na swych łamach omawiałoby problemy wojennomorskie, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień obronności kraju na mc- 
rzu, upowszechniałoby wśród kadry poglądy i doświadczenia z 
zakresu sztuki operacyjnej, taktyki sił morskich, metod szko
lenia itp. Upłynął jednak z górą rok, zanim można było przy
stąpić do wprowadzenia w życie podjętych decyzji.

Przygotowaniami, które zmierzały do utworzenia wydaw
nictwa, pokierowała powołana do życia jesienią przez dowódcę 
Marynarki Wojennej tzw. komisja wydawnicza. Ustaliła ona aktu
alne potrzeby wydawnicze Marynarki Wojennej, ich kolejność, 
wysokość stawek autorskich itd. 11 października 1946 r., do
wódca Marynarki Wojennej rozkazem nr 72 zarządził rozpoczęcie 
wydawania kwartalnika /później dwumiesięcznika, a następnie 
miesięcznika/ "Przegląd Morski".

Dzięki sprzyjającym warunkom technicznym i kadrowym, 
pierwszy numer "Przeglądu Morskiego" ukazał się w pierwszym 
kwartale 1947 roku. Tytuł czasopisma i jego numeracja /podano, 
że jest to numer pierwszy, ale kolejny 126, zaś rok wydawania 
XIII/ nawiązywały do przeszłości. Nie oznaczało to jednak, że 
"Przegląd Morski" zamierza popularyzować na swych łamach dawne 
poglądy w zakresie polityki czy też myśli morskiej. gdzie czę
sto dominowały akcenty antyraazieckie i propaganda idei kolonia 
nych. Dano temu dobitnie wyraz w artykule wstępnym, który na
pisał ówczesny dowódca Marynarki Wojennej, kontradmirał ;<’ło- 
dziemierz Steyer, pt. "Rozjaśniony widnokrąg myśli morskiej".

Szczegółowy charakter i zadania "Przeglądu Morskiego" 
określiło zarządzenie, zamieszczone •.< Dzienniku Rozkazów Minist
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Obrony Narodowej nr 12 z dnia 12.11.1946 r. pkt, 195, ppkt 
”j”. 'il zarządzeniu czytamy: "Kwartalnik "Przegląd. Morski" 
porusza zagadnienia związane z'organizacją, uzbrojeniem, 
wyposażeniem, taktyką i wyszkoleniem marynarki wojennej i 
jej współdziałaniem z innymi broniami, informacje o najnow
szych zdobyczach w tym zakresie we flotach państw obcych 
oraz zaznajamia z działaniami flot i oddziałów obrony wy
brzeża państw wojujących w II wojnie światowej", w dokumen
cie tym nakazuje się również omawianie w czasopiśmie nowo 
ukazujących się. regulaminów, instrukcji, podręczników i 
innych dzieł wojskowych, a także zagadnień z dziedziny słow
nictwa wojskowego itp.

Tematyka pisma w roku 1947 poświęcona była głównie 
studiom polityki morskiej państw uczestniczących w drugiej 
wojnie światowej oraz analizie działań sił morskich tych 
państw, w tym również Polski. Jednocześnie publikowano arty
kuły dotyczące przypuszczalnych kierunków 1 planów rozwoju 
sił morskich. .Informowano w nich o osiągnięciach nauki i 
techniki wojennomorskiej, wskazywano na wzrost roli lotnictwa 

13 w działaniach bojowych na morzu .
K pierwszym numerze kwartalnika zamieszczono dwie 

bardzo interesujące i charakterystyczne pozycje, obrazujące 
dwa różne punkty widzenia na problem wojny morskiej: "Mary
narka wojenna ZSRR w Wojnie Ojczyźnianej" admirała floty 
I.S. Isakowa i "wspólna inicjatywa: triumf potęgi morskiej", 
przedruk z czasopisma amerykańskiego "United States Naval

*
J.Kłossowski: Flota wojenna przyszłości. "Przegląd Morski" 
1947, nr 3, s.54-67.
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Institute Proceedings".

Publikacja pióra I.S. Isakowa miała dużą wartość w 
okresie tworzenia podstaw ideowo-teoretycznych i nakreśla
nia perspektyw rozwojowych nowej polskiej myśli wojskowej. 
Rozważania autora zwracały uwagę oficerów na konieczność 
organizacji obrony baz morskich od strony lądu, dążność do 
rozstrzygnięcia głównego zadania na morzu za pomocą lotnictwa, 
szerokie stosowanie okrętów podwodnych, udział w działaniach 
bojowych na dużą skalę małych okrętów bojowych i specjalnych, 
masowe użycie min i.złożony charakter obrony przeciwminowej, 
a także na szerokie stosowanie torped.

V»’ roku 1947 "Przegląd Korski" zawierał następujące 
działy: ogólny, historyczny, historyczno-opcracyjny, operacyj
no- taktyczny, uzbrojenia i techniki morskiej, lotniczy, słow
nictwa morskiego, wychowania fizycznego, flot świata, strat 
w II wojnie światowej. Stałymi rubrykami były ponadto przegląd 
prńsy, morska kronika zagraniczna, bibliografia i koresponden
cje, Układ tematyczny czasopisma był szeroki i oapowiaćał wy
mogom oraz potrzebom tamtego okresu.

latach 1947-1950 na łanach kwartalnika "Przegląd 
Korski" 1J0 autorów opublikowało 194 artykuły. Dotyczyły one 
następujących tematów: ogólnych ~ 25, historycznych - 20, his- 
toryczno-operacyjnych - 25, operacyjao-tuktycznych - 24, uzbro
jenia i techniki morskiej - 42, szkolenia bojowego, politycz
nego i fizycznego - 5, flot świata - 16, praktyki morskiej
- 7, higieny i medycyny morskiej - 1 oraz tematów różnych -■ 51<
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Najaktywniejszymi autorami w tym czasie byli: 

J.I. Isakow, J. Pertek, W. Krzywiec, B. Krzywiec, F.J. Wa
licki, A. Ęteifer, St. Cieszkowski/W. Stryjczyk i wielu in
nych oficerów, którzy pełnili swe obowiązki na okrętach, w 
sztabach i jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej.

x Publikowano także artykuły napływające do redakcji 
z instytucji i od osób cywilnych.

~ roku 1950 nastąpiły zmiany dotychczasowego pro
filu tematycznego czasopisma, które do tego czasu przeznaczo
ne było dla szerokiego kręgu czytelników. Z dniem 1.1.1951 r. 
"Przegląd Morski" został przekształcony w czasopismo wew
nętrzne o ściśle fachowym charakterze, zmieniając nazwę<na 
"Przegląd Marynarki Wojennej", z klauzulą "Tylko dla genera
łów, admirałów i oficerów Sił Zbrojnych 2P". Cel i zadania 
"Przeglądu Marynarki Wojennej" określone zostały vi artyku
łach ówczesnego dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirała 
Wiktora Czerokowa i przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego 

14 kontradmirała Jana Szylingowskiego
Publikowane artykuły zgodnie z intencją określo

nych dla czasopisma zadań, dotyczyły w przeważającej mierze 
bieżącej problematyki szkoleniowej. W latach 1951-1952 "Prze
gląd Marynarki Wojennej" ukazywał się raz na kwartał, w 1955 £ 
raz na dwa miesiące, a w latach 1954-1956 raz w miesiącu.

* i' '

W okresie od roku 1951 do 1956 aa łamach "Prze
glądu Marynarki Wojennej" 629 autorów opublikowało łącznie 
6C4 artykuły. Prace te dotyczyły takich spraw jak: ogólne - 

'Ią ’J. Szylingowski: Zadania kwartalnika "Przegląd Marynarki 
Wojennej". "Przegląd Marynarki Wojennej" 1951, ar 1, 
s. 5-12.
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74, sztuka operacyjna i taktyka sił morskich - 52, dowodze
nie i zarządzanie - 14, szkolenie bojowe i polityczne - 149, 
historia wojen morskich -59, z życia Marynarki Wojennej 
ZSRR - 105, różne - 49. Do aktywniejszych autorów tego okre
su należy zaliczyć: J. Urbanowicza, 77. Janochę, 77. Nastaren- 
kę, 77. Polakowa, 77. Nikołajewa, A. Poronina, D. Nołodcowa, 
E. Łącznego, E. Kosiarza, K. Karawajewa, R. Witkowskiego, 
L. Bajdukowa, Z. Studzińskiego, B. Rogowa, I. Grajewskiego, 
L. Ratajczaka, II. Wąsowicza, E. Pioterka, T. Gapińskiego, 
77. Grodzickiego, 7.'. Glińskiego i M. Ejsmontta.

Czasopismo jednak bardzo rzadko podejmowało próby 
określenia dróg i perspektyw rozwojowych sztuki wojennoaors- 
kiej, mało zamieszczało prac oryginalnych, nie nadążało też 
w swych publikacjach za światowym rozwojem techniki sił mors
kich. Nie publikowano artykułów na temat nawigacji i hydro
grafii, higieny i medycyny, prawa morskiego, żeglarstwa itp.

Widoczny jakościowy skok w rozwoju pisma dokonany 
został w latach 1956-1957. Tematyka zamieszczanych na jego 
łamach rozpraw coraz bardziej zbliżona była do pilnych i aktu
alnych problemów Marynarki Wojennej. Począwszy od 1957 roku, 
po sześcioletniej przerwie, pismo wróciło do swej poprzed
niej nazwy "Przegląd Morski" i ponownie zostało udostępnio
ne szerokim rzeszom czytelników.

W pierwszym wznowionym numerze Komitet Redakcyjny 
tak oto sformułował zadania stojące przed pismem: "Jako facho
wy organ Dowództwa Marynarki Wojennej poruszał będzie wyłącz
nie zagadnienia wojennomorskie. Będzie on omawiał aktualne 
problemy życia Marynarki Wojennej oraz zagadnienia wyszkolę- 
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nia, organizacji i taktyki flot obcych. W miarę możliwości 
będzie również informował czytelników o zachodzących obec- ' 
nie zmianach w marynarkach wojennych, o nowych rodzajach 
uzbrojenia morskiego i sposobach jego wykorzystania. Kie 
pominie także zagadnień historycznych, zwłaszcza z ostat
niej wojny oraz aktualnych konfliktów zbrojnych na świecie" 

Postawione przed redakcją zadania realizowano skru
pulatnie, zgodnie z ustaleniami Komitetu Redakcyjnego, W 
okresie od 1957 do 1973 roku w "Przeglądzie Korskim" 2 559 
autorów opublikowało 2 595 artykuły.

iprowadzono również nowe działy, w których opubli
kowano następującą liczbę artykułów: wstępne - 242, sztu
ka operacyjna'i taktyka sił morskich’.- 192, dowodzenie i 
zarządzanie - 157, szkolenie bojowe i polityczne - 459» 
z praktyki, morskiej -58, techniką i uzbrojenie morskie - 
602, nawigacja i hydrografia - 150, prawo morskie - 32, 
higiena i medycyną morska - 39, historia wojen morskich - 
228, żeglarstwo - 15, obce siły morskie - 186, różne - 175* 

Spośród 2 559 autorów, którzy wspierali swym pió
rem łamy czasopisma, najczęściej występują następujące na
zwiska: S. Kosiarz, J. Portek, Oz. Tojewódka, E. Pioterek, 
R. Witkowski, Dobrowolski, T. Burakowski, S. Sosna - 
Sarno, Z. Rudomino, T. Mandat, H. Kalinowski, 17. Klatka, 
J. Koziarski, E. Koczorowski, L. Dutkowski, 3. Pełka, A. 
Grządziela, Z. Kaczek, A. Dclata, A. Dolatkowski, S. Kisła, 
B. Gunia, S. Klajman, Z. Karoński, Z. Bagiński, E.Rułko, 
J«_wowakx H.„Adamczyk, J. Lasoń, K. Uglik, Z. Kozłowski, 
J Artykuł redakcyjny.. "Przegląd Morski" 1957, nr 1, s.5.
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A. Niewiak, M. Nienałtowski, S. Pawlus, J.Apanowicz, J. Pin- 
kiewicz, E. Hryckiewicz, J. Parnas, J. owitek.

Od. 1947 roku materiał wydawniczy gromadzono po
przez zapewnienie sobie współpracy' autorów spośród oficerów 
pracujących w komórkach wydawniczych, w sztabach i w szkolnic
twie oraz spośród oficerów pełniących służbę zawodową aa okrę
tach i w jednostkach brzegowych. Zachęcano też oficerów rezerwy 
pracujących naukowo, do opracowywania zagadnień interesujących
Marynarkę Wojenną i siły zbrojne w ogóle oraz do publikowania 
tych prac w czasopismach wojskowych. Zarządzenie Ministra Obrony

lNarodowej, opublikowane w Dzienniku Rozkazów nr 12 z unia Im.11y.
1946 r., zobowiązywało dowódców wszystkich szczebli, by wpływalil

zachęcająco i pobudzali do pracy naukowej podległych im oficerów;
W dokumencie tym podkreślano, iż ambicją każdego oficera powinno; 
być opracowanie w ciągu roku przynajmniej jednego artykułu, któ-l 
ry mógłby być opublikowany w czasopismach wojskowych.

Z upływem czasu grono autorów "Przeglądu Korskiej" 
uzupełniali oficerowie absolwenci akademii morskiej w ZSRR, Aka
demii Sztabu Generalnego WP oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojen- 
nej im. Bohaterów Westerplatte, a także. pracownicy naukowi wyż- 
szych uczelni cywilnych, instytutów naukowo-badawczych, przemy
słu okrętowego i gospodarki morskiej.

Na przestrzeni lat 1947-1973 "Przegląd Morski" udostę 
nił swe łamy 5 293 autorom, którzy opublikowali 3 481 artykułów,
Szczegółową liczbę artykułów w poszczególnych działach tematycz
nych za omawiany okres, ukazuje poniższe zestawienie:
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Lp.
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■
Działy tematyczne Liczba za lata 1947-1978

artykułów autorów
F------
I

- .
Ogólne /wstępne/ J41 159

I 2-
I ..

Sztuka operacyjna i tak
tyka sił morskich 257 265

2. Dowodzenie i zarządzanie• 182 195 [
! 4-
!

Szkolenie bojowe i 
polityczne

4
626

i
658 |

! 5* 7. praktyki morskiej 57 60 j
I Technika i uzbrojenie 795 816 i
i 7- Nawigacja i hydrografia 150 158 |
i 3. Trawo morskie 82 84 I
i 9* Higiena i medycyna morska 90 109 {
110. Historia wojen morskich 350 541 I
i<11. Żeglarstwo ■

'5 15 |
II Obce siły morskie 505 508
I U. Różne 253 150 |

iH >
1 - :

Razem: 3481 3298 ;

Wydawcą "Przeglądu Morskiego" od momentu jego wzno
wienia, tj. od 1947 roku było i jest nadal Dowództwo Mary
narki 'wojennej.

Początkowo rozprowadzanie czasopisma odbywało się we 
własnym zakresie. Do prenumeraty miesięcznika zobowiązano 
wszystkich oficerów pełniących służbę w Marynarce Wojennej, 
niezależnie od korpusu oficerskiego, a także wszystkie jed
nostki, ośrodki szkoleniowe, służby, szkoły oficerskie, szta
by, oadziały, szpitale i biblioteki. Czasopismo prenumerują 
również zakłady, przedsiębiorstwa i instytucje cywilne, ma
jące związek z gospodarką morską czy też z przemysłem okrę
towym.
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Do pracy w redakcji wznowionego czasopisma powoła
no rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej nr 72 z dnia. 11.10. 
1946 r. zespół pracowników Zarządu Polityczno-^;,'ychowawczego 
Marynarki Wojennej, w osobach por-, mar. Franciszek J.walicki 
- redaktor, ppor. mar. Stanisław Woliński i bosa. Sławomir 
Sierecki - sekretarz redakcji1®. Późniejszymi reduktorami 

byli: kmdr por. Czesław Witczak, kpt. mar. Edmund wosiarz, 
kmdr Ryszard Gilewicz i kmdr Edmund Pioterek /obecnie/, aktu
alnie w redakcji pracuje dwóch oficerów i trzech pracownisów 
cywilnych. Wielu oficerów Marynarki ..ojennej aktywnie uczest
niczyło w pracach Komitetu Redakcyjnego. Pierwszym przewod
niczącym Komitetu Redakcyjnego po wyzwoleniu był kmdr ppor. 
Stanisław Cieszkowski, a członkami między innymi: kpt. mar. 
Czesław Witczak, por. mar. Władysław Kukiełko, kmdr ppor. Adam 
Jaeger, kmdr ppor. Wacław Krzywico, kadr ppor. i-toberc Kasperski-^ 
kpt. mar. Bartosz Siemiaszka, kmdr ppor. Tadeusz Rutkowski, kmdr 
por. Kazimierz Kraszewski i wielu innych'^. ^kt^al.ym przc..ud-- 

niczącym Komitetu Redakcyjnego jest admirał Ludwik J.mczy&zyn,

G.P.: 25 lat w służbie Marynarki Wojennej. "Przebląd. Morski" 
1972, nr 5, z.4. J.Myślinski w "Bibliografii prasy'polskiej 
1944-1948". Warszawa 1966, na s. 525 podajc,* że F. „ulicki 

był początkowo sekretarzem redakcji, redaktorem został od 
nr 2. S.Sierecki natomiast był sekretarzem redakcji dopiero 
od nr 5.

17' Rozkaz B..1.7 nr 22 z dnia 21.02.194? r., pkt.J; Rozkaz RM,7 
nr 54 z dnia 26.OJ. 1947, okt.1; Rozkaz DM.7 nr 85 z dnia 
25.08.1947, pkt,4.
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zastępcą kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz, członkami 
* 

następujący oficerowie: Z. Buszydło, Z. Bienięda, J.Figurski, 
7.'« Gliński, Janeczek, St. Kasperkowiak, R. Łukasik, T.Man
dat, A. Parol, E. Pioterek, R. Płużyczka, M. Sucharzewski, 
St. Świerczewski, L. Swiniański i M. Załoga. Siedzibą re- • 

dakcji "Przeglądu Korskiego" jest Gdynia, &1. Zawiszy Czar
nego 1.

Finansowanie wydawnictwa starano się początkowo oprzeć 
na obowiązkowej prenumeracie. Dla sfinansowania pierwszych 
egzemplarzy szef ,'Jo jskowego Instytutu Naukowó-Wydawniczego —* ■ \ •" v' udzielił kredytu z funduszów obrotowych. . x

Od początku wydawania czasopisma jego format nie 
uległ zmianie. Ukazujące się egzemplarze mają format 16,5 
x 24 cm. Objętość ich była początkowo różna: kwartalnika od 
120 do 144 stron, miesięcznika - 90 stron druku. Optycznie 
czasopismo prezentowało się i prezentuje ciekawie. Za,.viex*a 
sporo zdjęć, rysunków i wykresów. Aktualny nakład wynosi 
2 500 egzemplarzy. Miesięcznik "Przegląd Morski" wychodzi 
nakładem Wydawnictwa "Czasopisma wojskowe" i drukowany jest 
w wojskowej Drukarni w Gdyni. Cena prenumeraty wynosi: rocz
nie 180,-, półrocznie 90,-, kwartalnie 45,-. Cena pojedyn
czego egzemplarza jest 15 zł.

’w ciągu minionych lat, wspólnym wysiłkiem członków i
Komitetu Redakcyjnego, etatowych.pracowników Redakcji i se
tek autorów pełniących obowiązki ąłużbowe na oki-ętach, w 
jednostkach brzegowych, sztabach oraz instytucjach Mary- 
13 Dziennik Rozkazów MOIT nr 12 z dnia 12.11.1946, pkt. 193.
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narki’.?o jęnne j, czasopismu doskonaliło się i ulepszało.
Z kwartalnika przeobraziło się zrazu w dwumiesięcznik, a
potem - od aaja 1954 roku w miesięcznik, przejściowo nosząc 
nazwę’ "Przegląd Marynarki wojennej".

, Mijał czas, zmieniali się ludzie związani z redak
cją, a "Przegląd Korski" zawsze pozostawał wierny linii dzia
łania, zawartej w deklaracji, która stwierdzała, że miesięcz
nik "będzie... poruszał zagadnienia związane z organizacją, 

i 
uzbrojeniem, wyposażeniem, taktyką i wyszkoleniem Marynarki 
Wojennej... Będzie się starał służyć rozwojowi i ugruntowaniu 1 
nowej myśli morskiej, właściwej dla warunków Polski Ludowej”. 1

Aktualnie pismo doti*zymuje kroku rozwojowi sztuki
wojennomorskiej i techniki morskiej, reprezentuje'odpowiedni 

• , ■ • '' . ,. . . • ■ . - < • ■ ■ ■ ■
poziom fachowo-teoretyczny i właściwy kierunek ideowy. Dalsze
mu wzbogaceniu ulega tematyka pisma, rozszerza się wachlarz 
rozpatrywanych problemów. Coraz częściej publikuje się artyku
ły z dziedziny pedagogiki, psychologii i ekonomiki wojskoneg, ' 
Do ciekawych i pożytecznych publikacji należą artykuły ukazują 
ce formy i trpść współczesnych działań bojowych na aorzu. Cbecj 
nie główne, zadanie Kornitętn Redakcyjnego i Rudamcji pule..,u nai 

stałej trosce o dalsze doskonalenie pisma, aby służyło ono le
piej kadrze oficerskiej i ogółowi czytelników. Dalszy rozwój 
"Przeglądu Morskiego" wymaga także utrzymywania ścisłej więzi/ 

z czytelnikami, dostrzegania i zaspokajania ich zainteresowań^ 
'■ j
Miesięcznik "Przegląd Morski" to przede wszyst.-.im 

sztat i miejsce konfrontacji poglądowej, stanowiącej jeden z 
■i 

głównych czynników przyspieszania i pogłębiania doświadczeń j 
■ -1 

oraz wiedzy/ to--także or<jan integrujący środowisko aary-.ursKi^

. ■ ■ 1 



oraz umożliwiający wymianę myśli i poglądów. Czasopismo 
stanowi swego rodzaju wizytówkę aktywności i osiągnięć w 
dziedzinie wojennomorskiej i spełnia również wobec niej 
funkcję inspiratorską i stymulacyjną. Istotnym czynnikiem 
w ocenie wartości i poziomu czasopisma jest jego komunika-

Należy stwierdzić, że "Przegląd Morski” bez wąt
pienia przyczynia się w dużym stopniu db rozboju morskiej, 
myśli operacyjno-taktycznej, staje się nie tylko orędow
nikiem idei tworzenia w Polsce Ludowej silnej marynarki 
wojennej i popularyzatorem jej zagadnień, ale także krze
wicielem braterst..a broni sojuszniczych flot na Bałtyku 
oraz propagatorem oryginalnych, dostosowanych do warunków 
współczesnych, poglądów na prowadzenie działań bojowych 
na morzu.

Publicyści Marynarki Wojennej są w pełni przekonani 
o słuszności tej prawdy i jej popularyzacji poświęcają całą 
pasję, siły i talent, by zrozumienie -ważności spraw morskich 
stałe się udziałem wszystkich obywateli.



Dr Jarosław Rusak

OKOLICZNOŚCI ZATOPIENIA STATKÓW POLSKIEJ MARYNARKI 
HANDLOWEJ W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Piękne sukcesy, jakie odniosła Polska Marynarka Han- . 
dlowa w toku działalności wojennej, okupione zostały dużymi 
stratami. W latach 1959-1945 zatonęło osiemnaście statków, 
z czego trzy w kampanii wrześniowej, piętnaście na Zachodzie. 
Znaczna część zatopionych statków była ofiarami hitlerows
kiego lotnictwa, okrętów podwodnych oraz min. Pozostałe 
statki zatonęły w wyniku niesprzyjających warunków atmosfe
rycznych, bądź też uległy celowemu samozatopieniu.

Pierwszymi statkami Polskiej Marynarki Handlowej, za
topionymi w toku działań wojennych, były parowce "Gdynia" i 
"Gdańsk" o tonażu 500 BRT. Wybudowane w 1927 roku przez Stocz
nię Gdańską statki te przez dwanaście lat swej służby przed
wojennej utrzymywały regularne połączenia pomiędzy Gdynią i 
Helem.

W ostatniej dekadzie sierpnia 1959 r. "Gdynia" i "Gdańsk!1 
zostały zmilitaryzowane i przejęte przez Marynarkę Wojenną. 
Od tej pory pełniły funkcję okrętów-baz dla załóg trałowców. 
Pomimo, że okręty te zatonęły pod banderą wojenną, to jednak 
ze względu na fakt, że obsadzone były nadal dawną załogą, his
toria ich zatopienia należy raczej do dziejów floty handlowej.

1 września 1959 r. nastąpił pierwszy silny nalot hit
lerowskiego lotnictwa na Gdynię. Nic spowodował on jednak 
żadnych strat wśród znajdujących się tam jednostek Marynarki 
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Handlowej. Następnego dnia rano "Gdynia", dowodzona przez 
zmobilizowanego'w randze por. mar. kapitana ż.w..Stanisława 
Kosko, otrzymała rozkaz wyjścia z portu wojennego Oksywie 
na wody Zatoki i skierowała się ku Jastarni. Utedy właśnie 
została zaatakowana przez bombowce niemieckie, które nad- 

1leciały zza Kępy Oksywskiej . Los bezbronnego statku dopeł
nił się w ciągu kilku minut. Bomby, wyrzucone z lotu nur
kowego, trafiły w śródokręcie, statek przełamał się na wy- 
sokości maszynowni. Nastąpił wybuch, znajdującego się pod 
parą kotła. "Gdynia" błyskawicznie pogrążyła się w morzu.

77 głębi Zatoki znajdowały się w ruchu kanonierki 
"Generał Haller" i "Komendant Piłsudski", które zostały 
zaatakowane w pierwszej kolejności przez nieprzyjacielskie 
bombowce. Odpędzone silnym ogniem karabinów maszynowych, 
samoloty znalazły inną ofiarę. Z pokładu kanonierek widać 
było, jak niemieccy lotnicy prowadzili ogień do bezbron
nych rozbitków "Gdyni" oraz rzucali na nich bomby małego 
kalibru. Zginęło w sumie kilkudziesięciu ludzi. Dokładną 
liczbę zabitych trudno jest ustalić, gdyż na "Gdyni" oprócz 
stałej załogi znajdowało się jeszcze około stu rezerwistów 
Marynarki Wojennej. Około trzydziestu osób /w tym sześciu 
członków załogi "Gdyni"/ uratował kuter z Oddziału Kutrów 
dowodzonego przez kpt. mar. Alfreda Yougana. U chwili na
lotu na "Gdynię" przy burcie statku stały dwa kutry. Jeden 
z nich został także zatopiony, lecz drugi, dowodzony przez 
ppor. mar. rez. Andrzeja Goebela /kapitana ż.w./, przepro-

4
J.Perteks Druga mała flota. Poznań 1973, s.46-47.
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wadził skuteczną akcję ratowniczą. W grupie uratowanych 
znalazł się także Stanisław Kosko - ostatni przed wojną 
dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej. W wyniku odniesionych 
ran ztnarł jednak po kilku dniach.

Po zbombardowaniu "Gdyni" samoloty zaatakowały 
"Gdańsk”, zakotwiczony w odległości kilku kilometrów w stronę 
Kuźnicy. Przed zbombardowaniem statku załoga zdążyła jeszcze 
spuścić szalupy i oddalić się od zagrożonego miejsca. I tutaj 
również samoloty ostrzeliwały rozbitków z broni maszynowej. 
Zginęło kilku ludzi, a wielu było rannych. Uszkodzony bomba- 
mi "Gdańsk" zatonął .

Wybuch wojny zastał w porcie gdyńskim jedyny polski 
statek pełnomorski s/s "Toruń" o pojemności 2 018 BRT, który 
załadowany był węglem. Zapadła decyzja użycia statku do zablo
kowania wejścia do portu. Miało to uniemożliwić nieprzyjacie
lowi wysadzenie desantu od strony morza oraz wykorzystanie 
portu jako bazy okrętów wojennych. Załoga s/s "Toruń" wraz z 
kpt. ż.w. Bolesławem Mikułowskim opuściła jednostkę.

Dwudziestoosobowy zespół, któremu powierzono dokona
nie blokady, składał się z oddziału minerów oraz oddziału och
ronnego^. Za wykonanie zadania był odpowiedzialny por. nar. 

Tadeusz Okoński. Do dyspozycji zespołu przydzielono holowniki

J.Pertek: w książce "Druga mała flota" pisze, że czas i miejs
ce zatopienia statku "Gdańsk" nie zostały dotąd dokładnie usta* 
lone. Podobno w nalocie 2 września statek uległ wprawdzie zboaw 
bardowaniu i został uszkodzony, ale nie poszedł na dno i dopi0 
ro dwa dni później miał zostać, osadzony na dnie przez własną 
załogę na wysokości Mechelinek.
S.Talaga: Zakorkowanie nortu gdyńskiego w 1959 r., "Marynarz 
Polski", 1946, nr 5, s.20.
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"Ursus" i "Tytan" oraz motorówkę, wszelkie prace przygoto
wawcze wykonywano wyłącznie w nocy. Holowniki przeciągnęły 
statek na wyznaczone miejsce, zaś minerzy założyli ładunki 
wybuchowe. W nocy z 6 na 7 września 1939 s/s "Toruń" 

Zl został zatopiony . Podobny los spotkał także inne statki - 
znajdujące się w porcie, m.in. grecki parowiec "Caritas".

Pierwszą ofiarą wroga na Zachodzie stał się fla
gowy statek Polskiej Marynarki Handlowej "Piłsudski" o po
jemności 14 294 BRT, 'wybudowany w 1955 Po przystosowa
niu do wojennej służby statek zacumowany został w jednym 
z basenów w porcie Newcastle-on-Tyne, a załoga otrzymała 
polecenie przygotowania go do wyjścia w rejs. Ostatniego 
dnia przed opuszczeniem portu kapitan Mamert Stankiewicz 
polecił przeprowadzić próbne alarmy oraz przygotować do 
opuszczenia wszystkie szalupy i sprawdzić ich wyposażenie. 
Jak się później okazało, nie była to zbędna ostrożność. 
25 listopada przed północą m/s "Piłsudski" wyszedł na mo
rze. Wyjęty z tajnej koperty zaszyfrowany tekst polecał 
udać się do punktu X na spotkanie z m/s "Sobieski", a na
stępnie kontynuowanie wspólnego rejsu do Australii i Nowej 
Zelandii po kontyngent tamtejszych żołnierzy. Statek szedł 
bez eskorty okrętów wojennych, gdyż według oświadczenia 
Admiralicji Brytyjskiej, trasa do punktu X prowadząca po
między wybrzeżem a własnym polem minowym, miała być kontro
lowana i bezpieczna.

4 Po zajęciu Gdyni s/s "Toruń" został przez Niemców pod
niesiony z dna i gruntownie wyremontowany.
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Noc była ciemna i morze burzliwe. Nad ranem, a więc 

w kilka godzin po opuszczeniu portu, kadłubem statku targnę
ły dwa kolejne wstrząsy, którym towarzyszyły głuche podwod
ne detonacje. A oto treść oficjalnego komunikatu Koait-.euu 
Transportowego, przesłanego w tej sprawie do Towarzystwa 
Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe S.A.: ,r>7 dniu 25 listopada 
1959 największy pasażerski motorowiec transatlantyk m/s 
"Piłsudski" liczący 14 294 BRT, eksploatowany przez Towarzys
two Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe S.A. od września 1955 r., 

wyszedł w morze dla wykonania zadania wojennego. dniu 
56 26 listopada 1959 o godzinie 5 rano nastąpiła silna eks

plozja w okolicy dziobu, po lewej burcie, a kilka sekund póź
niej drugi wybuch na śródokręciu. Statek począł szybko prze
chylać się na lewą burtę, motory natychmiast stanęły, wszyst
kie światła zgasły. Ponieważ zachodziła możliwość przewróce
nia się, kapitan Kamert Stankiewicz zarządził natychmiastowe 
opuszczenie statku przez załogę. Z największą trudnością ma
newrując szalupami z powodu mroku, wzburzonego morza i prze
chyłu statku, załoga przeszła na łodzie ratunkowe, kapitan 
zaś pozostawszy na pokładzie skorzystał z trawty ratunkowej.

Około godziny 10 rano m/s "Piłsudski" stale niebez
piecznie przechylony na lewą burtę i głębiej niż dotychczas 
osadzony na wodzie zatonął. Cała załoga uratowana została 
przez angielski niszczyciel i patrolowy trawler, za wyjątkiem 
kapitana statku, który zmarł na skutek odniesionej rany i wy
czerpania oraz IV mechanika Tadeusza Piotrowskiego, który w 
czasie wsiadania do szalupy wpadł do wody i prawdopodobnie 
wciągnięty został przez prąd wdzierający się przez otwór w 
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burcie do wnętrza■statku' , Tyle dokument. Relacje członków 
załogi "Piłsudskiego": K. Borchardta, W. Milenuszkina, F. Rad
wana i Korąbiewicza podają bliższe szczegóły tego drama
tu i oddają całą grozę położenia około 200-osobowej załogi 
polskiego transatlantyka,- która wyrwana niespodziewanie ze 
snu przeprowadzała akcję opuszczania statku sądząc, że lada 
moment zacznie on tonąć.

Przyczyna zatopienia "Piłsudskiego" nie została de
finitywnie wyjaśniona. Pierwsza z wersji na ten temat przy- 

ł 

pisuje zatonięcie statku na skutek ataku torpedowego hit
lerowskiego U-Boota. Pogląd ten podzielało wielu członków 
załogi. Brak jest jednak jakichkolwiek informacji na temat 
udziału U-Bootów w zatopieniu "Piłsudskiego" w niemieckich 
komunikatach wojennych. Jak pisze J. Pertek - wydaje się 
niewątpliwe, że gdyby Niemcy mogli zapisać "Piłsudskiego" 
na konto działalności swych U-Bootów, nie omieszkaliby tego 
światu oznajmić. Słuszniejszą zatem wydaje się druga wersja 
o zatonięciu statku wskutek natrafienia na miny, które 
zostały położone przez niemieckie okręty podwodne lub sa
moloty, względnie mogły zdryfować z pola minowego. Tę właś
nie wersję zatonięcia "Piłsudskiego" podały alianckie i 
neutralne fachowe wydawnictwa morskie. Także niemieckie 
czasopisma "Marinę Rundschau" w zamieszczonej dokumentacji 
stwierdziło, że "Piłsudski" zatonął 26 listopada 1939 r. w

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku /WAP Gdańsk/, 
sygn. 17/11, nr 391. Pismo Komitetu Transportowego do 
Towarzystwa Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe S.A. z 21.5. 
1940 r. v
Por. też: Archiwum Akt Nowych w Warszawie /AAN/, akta 
Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, sygn. 920. 
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odległości 26 nil morskich, od Outer Dowsing, na minach po
stawionych tydzień wcześniej przez niemieckie niszczyciele 
w rejonie ujścia rzeki Humber.

Istnieje także trzecia i ostatnia wersja, sugerująca 
Zatopienie statku na skutek akcji sabotażowej jednego z 
członków załogi.

Pozostaje jeszcze rozważyć, czy tonący statek można 
było próbować ocalić. Możliwość taka wydawała się zupełnie 
realna tym bardziej, że opuszczony lecz przechylony na lewą 
burtę statek utrzymywał się na powierzchni wody około pięciu 
godzin, a rozmiar zniszczeń spowodowany detonacją nie był 
znaczny. Po zatonięciu w stosunkowo płytkim miejscu wierzchoł
ki masztów wystawały nad powierzchnię morza i widoczne były 
jeszcze w maju 1940 r. Przy późniejszym analizowaniu okolicz
ności zatopienia statku krytykowano przedwczesną decyzję kapi
tana o ewakuacji załogi oraz zarzucano, że w okresie tych go
dzin, w trakcie których statek utrzymywał się na powierzchni, . 
nie próbowano wrócić, by statek uruchomić3. Pismo w powyższej 

sprawie, potępiające opuszczenie statku przez załogę, przęsła* 
o no do premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego .

Na transportowiec wojenny przekształcony też został 
najmłodszy z polskich statków pasażerskich, m/s "Chrobry" o 
pojemności 11 442 BRT, zbudowany w 1959 r. Po pierwszych rejsach 

zr
NAP Gdańsk, sygn. IV/10, nr 15. Pismo kapitana M. Leszczyńs
kiego, pt. : Możliwości uzdrowienia sytuacji .. Polskiej Mary
narce Handlowej.

z Relacja ustna A. Kołodzieja z 27.9.1974 r.
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do Kanady i Szkocji statek otrzymał zadanie transportu wojsk 
alianckich do północnej Norwegii. Celem tej operacji było 
odzyskanie zajętego przez oddziały niemieckie Narwiku, waż
nego portu eksportu rudy szwedzkiej. Równocześnie pod Bodb 
toczono zacięte walki o powstrzymanie niemieckiej ofensywy, 
która rozwijała się w kierunku północnym. Z uwagi na pogar
szającą się sytuację na tym odcinku, po sanowiono przerzu
cić posiłki z rejonu Narwiku. Do akcji tej użyto m/s "Chro
bry". Na statek znajdujący się w porcie Harstad, załadowano 
50 ton min przeciwczołgowych, amunicję i sprzęt wojenny oraz 
żołnierzy i oficerów Gwardii Irlandzkiej.

Przed opuszczeniem portu w dniu 14 maja 1940 r. na
stąpił pierwszy niemiecki nalot na Harstad, a bomby spadły 
15 metrów od burty "Chrobrego". Eskortowany przez dwa an
gielskie okręty: niszczyciel "Eolwerine" i kanonierkę "Stork", 
statek wypłynął z Yaags fiordu i skierował się na południe.

/> Q0 godzinie 25 "Chrobry" zaatakowany został przez dwa bar
dzo nisko lecące samoloty hitlerowskie, które brytyjscy ar- 
tylerzyści wzięli za własne i mimo bezwzględnej co do tego 
instrukcji, nie otworzyli do nich ognia. Następstwa były 
tragiczne. Statek trafiony został bombami przed i za pomos
tem nawigacyjnym, a wzniecony pożar zagrażał detonacją min 

8i amunicji . Serie karabinów maszynowych dziesiątkowały 
obsługę broni przeciwlotniczej. Oba okręty eskorty prowadzi
ły ogień do krążących w powietrzu samolotów i nie podchodzi-

$J. Pertekj op.cit., s.1O9.
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ły do "Chrobrego". -

Tymczasem, na statku rozgrywała się dramatyczna 
walka o życie. Zbudzeni nagle ze snu żołnierze wyskakiwali 
w panice na pokład, siejąc zamieszanie i popłoch. 7.'ielu z 
nich rzucało się wprost z górnego pokładu do wody pomimo 
że czekała ich tam niechybna śmierć z zimna. Ogień szybko 
się rozprzestrzeniał i ogarnął całe śródokręcie, spychając 
ludzi w stronę rufy. Nie udało się uruchomić pomp przeciw
pożarowych. Przystąpiono niezwłocznie do spuszczania szalup 
ratunkowych i tratew. Ciele z nich jednak nie nadawało się 
do użytku, gdyż zostały podziurawione kulani. Niektóre po
mieszczenia, w.których znajdowali się żołnierze, zostały 
odcięte podczas wybuchu bomb. Ludzie palili się żywcem - 
nie nożna jednak było im pomóc. Przy pomocy łodzi ratunko
wych ewakuowano zaledwie część osób, znajdujących się na 
statku. Sytuacja stawała się'coraz bardziej krytyczna.

Do "Chrobrego" podszedł wreszcie niszczyciel "ó'ol- 
verine", który narażając się na ogromne niebezpieczeiist-wo 
z uwagi na możliwość eksplozji zgromadzonych na statku ma
teriałów wybuchowych, przejął na swój pokład 694 ludzi, a 
wśród nich wielu członków załogi "Chrobrego", którzy jako 
ostatni opuszczali zagrożony statek. Dowódca niszczyciela 
dał rozkaz powrotu do Harstad. Przy płonącym "Chrobrym" po
został natomiast okręt eskortowy "Stork", który odpierał 
nadal ataki niemieckich samolotów, a po ich odlocie konty
nuował wyławianie rozbitków z szalup i tratew. Tymczasem 
"Chrobry" trzymał się nadal na wodzie, pomimo że od chwili 
zbombardowania minęło już prawie pięć godzin. 0 godzinie
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5.30 nad ranem eskortowiec "Stork" opuścił "Chrobrego", a 
z lotniskowca "Ark Royal” wystartował samolot, który z roz
kazu brytyjskiego dowództwa dokonał ostatecznego zniszczę- • 
nia dopalającego się-statku.

Tragiczne wydarzenia na "Chrobrym" pociągnęły za 
o sobą śmierć dziewięciu członków załogi sposrod 175 obecnycrr. 

Nie były to więc,straty zbyt duże. Zważywszy okoliczności . 
zatopienia statku liczba zabitych mogła być znacznie większa. 
Gorzej powiodło się natomiast przewożonym żołnierzom Gwardii 
Irlandzkiejwśród których straty były bardzo duże i w przy
bliżeniu sięgały cyfry 500 osób.

Ocaleli członkowie załogi "Chrobrego” przetranspor- 
./

tcwani zostali do Harstad, a po dziewięciu dniach dalszej 
podróży znaleźli się w szkockim porcie Gourock. Szesnastu 
członków załogi "Chrobrego",- którzy szczególnie odznaczyli 
się podczas ostatniego rejsu, zostało odznaczonych Krzyżami 
Walecznych. Były to pierwsze tego rodzaju odznaczenia w Pols
kiej Marynarce Handlowej. Do kapitana Zygmunta Deyczakows- 
kiego skierowano pismo pochwalne o następującej treści: 
"Z raportu Pana Kapitana i zeznań świadków dowiedzieliśmy 
się, że załoga m/s -"Chrobry" podczas ciężkich chwil, jakie’ 
przeżyła przy wykonywaniu swej służby, zachowywała się ze 
spokojem i odwagą godną dobrego imienia, jakie marynarz

$ WAP Gdańsk, sygn IV/11, nr 258. Pismo dyrekcji GAD S.A. do 
Ministerstwa_Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z 4,6.1940 r. 
Por. też: WAR Gdańsk, sygn. 17/11, nr 1217.
Raport kapitana Zygmunta Deycżakowskiego podaje imienny wy
kaz poległych na "Chrobrym". Dyli to: Zygmunt Bielski, Pa
weł Jaworański, Jan Klebba, Kazimierz Klimaszewski, Bernard 
Ozimiński, Zygmunt Piórkowski, Kazimierz Sredziński, Mi
chał Szymko, Jerzy Robakowski.
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polski wyrobił sobie w Polsce i za granicą. Polecam Panu 

.Kapitanowi wyrazić całej załodze m/s "Chrobry” w imieniu 
dyrekcji GAL’u nasze gorące podziękowanie za dzielne zachowy
wanie się w obliczu, niebezpieczeństwa oraz słowa zachęty do 
wytrwania na trudnym, lecz zaszczytnym posterunku, aż do 
chwili całkowitego wyzwolenia naszej Ojczyzny.

Podaliśmy powyższe do wiadomości Rządu Polskiego w 
Angers, podkreślając dzielną postawę całej załogi, jak i tych, 
którzy zginęli na posterunku oraz tych, którzy brali najczyn- 

10 niejszy udział w akcji ratunkowej"
15 lipca 1940 r. w drodze z Londynu do Hartlepool 

został zbombardowany przez niemieckie samoloty s/s "Zbaraż” 
/ex "Robur VI"/ o pojemności 2 088'BRT. Lakoniczny komunikat 
w tej sprawie brzmiał następująco: "Z przykrością przyjmujemy 
do wiadomości, że s/s "Zbaraż" zatonął 15 lipca 1940 r. na 
skutek działań wojennych. Uprzejmie prosimy o poczynienie 
starań celem wykreślenia s/s "Zbaraż" z rejestru polskich 

11 statków handlowych" . Bliższe szczegóły dotyczące zatopie
nia statku nie są autorowi znane.

Ogromne niebezpieczeństwo zagrażało statkom na szla
kach konwojowych przebiegających wokół wysp Brytyjskich. Tu- 

- taj-też doczekał się końca swojej służby parowiec s/s "Cieszyn" 
o pojemności- 1 586 BRT.

Tamże, Pismo dyrekcji GAL S.A. do kapitana m/s "Chrobry" 
Zygmunta Deycżakowskiego z 1.6.1940 r.

✓tzl Tamże, sygn. 17/10, nr 106. Pismo F. Kollata do związku 
Armatorów Polskich z 15.8.1940r.
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20 marca-1941 r. s/s "Cieszyn" opuścił samotnie 

Falmouth. Statek pod osłoną nocy miał okrążyć przylądek 
Lizard, a następnie udać się wzdłuż wybrzeży zachodniej 
Anglii do Glasgow. W. ładowniach znajdowało się 758 ton' 
balastu. 0 godzinie 19.50 "Cieszyn" zaatakowany został 

12 przez dwa nieprzyjacielskie samoloty , Jeden z nich miał 
jednak widoczne znaki RAF-u, to jest lotnictwa brytyjs
kiego. Samoloty ostrzelały statek z broni maszynowej, a' 

następnie zrzuciły bomby, które wybuchły obok burty. Następ
ne ataki były bardziej skuteczne. Z raportu dowódcy statku 
kpt. ż.w. H. Mikoszy wynika, że "Cieszyn trafiony został 
pięcioma bombami, które zniszczyły ładownię nr 2, prawą 
burtę, sterówkę i rufę wraz z działem okrętowym i śrubą. 
Załoga odpierała ataki przy pomocy karabinów maszynowych 
typu "Hotchkiss". Skuteczny ogień prowadzony ze statku 

spowodował trafienie jednego samolotu, który zmuszony 
został do przymusowego lądowania koło Falmouth.

W wyniku doznanych uszkodzeń statek zaczął tonąć. 
Zarządzono alarm szalupowy. Załoga odpłynęła na bezpiecz- . 
ną odległość. Statek przechylił się na prawą burtę i to
nął dziobem. Po chwili całkowicie pogrążył się w morzu.

Kilku członków załogi było rannych. Byli to: kpt. 
ż.w. Hilary Mikosza, st. mar. Stefan Sówka, mł. mar. Bo
gusław Land, mł. mar. Stanisław Pietraszczak i mł. mar.

13 Jan Jaczyński .

12 Tamże, sygn. 17/10, nr 276. Raport kpt. ż.w. H.Mikoszy 
dotyczący zatopienia statku "Cieszyn".

13 Tamże, sygn. 17/10,. nr 30. Pismo dyrekcji Polish 
Steamship Agency do Komisji Ubezpieczeniowej z 25.1.1944r.
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Rozbitków dostrzegła motorówka z brzegowej stacji ratowni
czej. Na jej pokładzie 2$ członków załogi "Cieszyna" prze
transportowano do małej wioski rybackiej Cowerack, a stam
tąd następnego dnia autobusem do Falmouth. Dwóch marynarzy 
skierowano do szpitala.

Dzielna postawa załogi "Cieszyna" okazana w wal
ce z samolotami nieprzyjacielskimi, znalazła uznanie u 
władz zwierzchnich. V< piśmie z dnia 15 kwietnia 1941 r. czy
tamy: **,7 związku z raportem kapitana statku s/s "Cieszyn" 
z 24 marca 1941r., dotyczącym okoliczności w jakich zato
nął ten statek, Ministerstwo Skarbu oraz Przemysłu i Handlu. 
Dział Spraw Morskich komunikuje, że okoliczności te, jak 
również zachowanie się załogi - podane we wspomnianym ra
porcie - wydają się kwalifikować poszczególnych członków 
załogi do odznaczenia Krzyżem Walecznych.

W samej rzeczy statek s/s "Cieszyn" bombardowany 
przez samoloty niemieckie walczył z nimi do ostatniej chwi
li, przy czym w czasie tonięcia statku załoga wykazywała 
wielkie opanowanie i zimną krew, zachowując się w sposób 
mogący być stawianym za przykład w tego rodzaju okolicz

ną nościach"
Mało jest informacji na temat zatonięcia statku 

"Częstochowa" /ex "Robur IV"/ o po-jemności 1 971 BRT. W 
nocy z 19 na 20 sierpnia 1941 r. "Częstochowa" pod dowódz
twem kpt. ż.w. Zygmunta Kinasta znajdowała się na Morzu Pół-

AAN, sygn. 918. Pismo L. Możdżeńskiego do dyrekcji Polis! 
Steamship Agency z 25.1.1944 r.



- 129 -
nocnym z ładunkiem cementu do Islandii. Około 2.JO po pół
nocy kadłubem statku wstrząsnął podwójny wybuch. Eksplo
zja przełamała statek pomiędzy pierwszą, i drugą' ładownią. 
Nastąpił raptowny przechył, ciężar cementu przyśpieszał 

15tonięcie . Rozbitków uratował jeden ze statków konwoju, 
który przetransportował ich do Grimsby. Komunikat z dnia 
-20 sierpnia 1941 r., skierowany do ministra Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu, donosił: "Admiralicja Brytyjska /Casu- 
alties Section/ zawiadomiła mnie dzisiaj o godzinie 11 
przed południem, że statek s/s "Częstochowa" został zato
piony w nocy z 19 na 20 sierpnia wskutek najechania na 
minę. Zostało uratowanych 25 ludzi. Towarzystwo zarządzają
ce statkiem zostało zawiadomione o wypadku. Komitet dodaje, 
że lista załogi z dnia 1? sierpnia br. obejmowała 2J oso
by, a oprócz tego na statku byli żołnierze angielscy 'jako 
obsługa uzbrojenia. Stwierdzono dodatkowo, że III oficer 
Bohdan Senycia został zabity. Towarzystwo zajmuje się ura- 

16 towanymi" .
Ocena wybuchów, które spowodowały zatonięcie stat

ku, była różna. Przeważała opinia, że statek natknął się na 
miny. Potwierdzała to depesza Admiralicji Brytyjskiej z 

17 20 sierpnia 1941 r. .

J K. Markul;, Ostatnie chwile /IV "Roburu"/ s/s "Często
chowa'.’ Ku pamięci Teodora Szpringa. Okólnik nr 12? 
Związku Oficerów Polskiej Marynarki Handlowej, Londyn 

' 1974, s.8-9.
16 AAN, sygn. 920. Pismo T. Gepperta do ministra Skarbu 

oraz Przemysłu i Handlu z 20.8.1941 r.
^7 Tamże.
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Ukazujące się w RFN czasopismo "Marinę Rundschau" 

zamieściło w rubryce kronikarskiej informację, że 20 sierp
nia 1941 r. podczas ataku na brytyjski konwój na północny 
zachód od Crorner niemieckie ścigacze zatopiły polski frach
towiec "Częstochowa" /1 791 BRT/ i storpedowały brytyjski 
parowiec "Dalewood" /2 774 BRT/ . Dane do powyższego sfor
mułowania zaczerpnięte zostały z oficjalnych obwieszczeń hit
lerowskiego Wehrmachtu. Komunikat wojenny Oberkommando der 
Wehrmacht z dnia 21 sierpnia 1941 r. informował o ataku nie
mieckich ścigaczy na konwój i zatopieniu dwóch statków. Pierw
szy z nich był zbiornikowcem o pojemności 5 000 BRT, zaś dru
gi frachtowcem o pojemności 4 000 BRT. W tej ostatniej infor
macji zawarte są więc zupełnie inne dane pojemności zatopio
nych jednostek, z których żadna nie odpowiadała "Częstochowie", 
Brytyjski statek nie został posłany na dno, lecz odniósł usz
kodzenia. Tak więc zatonięcie "Częstochowy" trudno uznać za 
ostatecznie wyjaśnione. Przytoczone jednak komunikaty kompe
tentnych czynników Polskiej Marynarki Wojennej i Admiralicji 
Brytyjskiej skłaniają raczej ku tezie, że przyczyną zatopienia 
statku było wejście na minę.

Grudzień 1941 roku przyniósł stratę statku s/s "War
szawa" o pojemności 2 487 BRT. Wiosną 1941 r. "Warszawa" zo
stała skierowana na Morze Śródziemne. Była jednym ze statków, 
które dostarczały zaopatrzenie dla oblężonej przez Niemców

i twierdzy Tobruk. Dostawa tego zaopatrzenia możliwa była jedynie^

^8 J. Pertek: op.cit., s.219.
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od strony morza. Szlak wodny z Aleksandrii do Tobruku o 
długości 500 mil morskich, którym płynęły statki, znajdo
wał się w bezpośrednim zasięgu lotnictwa nieprzyjaciels
kiego, a także był nawiedzany dość- często przez ścigacze 
i okręty podwodne. Poważne zagrożenie stanowiły też miny. ■ 
Statki jednak musiały kursować bez przerwy. Od dostarczo
nego sprzętu, amunicji i żywności zależała dalsza obrona 
twierdzy, w której znajdowali się m.in. żołnierze polskiej 
Brygady Karpackiej. Stan oblężenia trwał przez całe osiem 
miesięcy. Wielokrotne rejsy do Tobruku kończyły się szczęś
liwie dla polskiego statku.

22 grudnia 1941 r. "Warszawa" wyszła z Aleksandrii 
w kolejny rejs jako statek komodorski konwoju, składające
go się z trzech statków. Ochronę konwoju zabezpieczało pięć 
jednostek wojennych.Na "Warszawie" znajdowało się sześćset 
żołnierzy nubijskich, zaś załoga polska składała się z 
czterdziestu pięciu osób. Pogoda była sztormowa, toteż kon
wój posuwał się z prędkością zaledwie pięciu węzłów.
25 grudnia konwój został zaatakowany przez trzy bombowce 
niemieckie. Eskorta otworzyła ogień zaporowy i bombowce 
pó zrzuceniu bomb w morze odleciały z powrotem.

Następnego dnia około godziny 14. JO "Warszawa", 
została storpedowana. Gwałtowny wstrząs poderwał statek, 
zaś odgłos wybuchu był przytłumiony i tępy. Spustoszenie 
było ogromne. Rufa statku została oderwana, pomieszczenia 
załogi doszczętnie zniszczone'"'^. Zginęło kilkunastu żoł-

AAN, sygn. 980. Raport kpt. ż.w. T. Meissnera do dyrek
cji Polish Steamship Agency z J.1.1942 r.
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, 20nierzy nubijskich oraz czterecn członków załogi . nie

zwłocznie wygaszono kotły i zamknięto drzwi wodoszczelne z 
tunelu do maszynowni. Woda wdarła się jednak do ładowni nr 4, 
zaś w pozostałych ładowniach przybywała powoli. Statek znaj
dował się o niecałe piętnaście mil od portu Tobruk. Tylko 
natychmiastowa pomoc holownika mogła dać nikłe szanse urato
wania statku. Postanowiono jednak najpierw ewakuować żołnie
rzy nubijskich. Zarządzono spuszczenie szalup, którymi żoł
nierze mieli być przetransportowani na jeden z okrętów es
korty.

Wśród Nubijczyków wszczął się popłoch. Nie mogąc /
się pomieścić w szalupach, skakali do wody w pasach ratunko- »
wych. Do burty "Warszawy" podchodził warsztatowiec brytyjski, 
żeby przejąć żołnierzy wprost na pokład. Nie czekając aż po
dejdzie bliżej, żołnierze skakali i wpadali w otchłań pomię
dzy burtami obu jednostek. Wielu z nich poniosło śmierć na 
skutek zmiażdżenia.

Załoga "Karszawy" została przejęta na pokład kor
wety "Peony". Nie wszyscy jednak zdecydowali się opuścić 
storpedowany statek. Pozostało na nim dziewiętnastu ochotników 
wraz z kapitanem T. Meissnerem, którzy zabezpieczać mieli linę 

, 21holowniczą i uszczelniać przecieki ■ . Dowodca angielskiej kor

on W czasie storpedowania statku zginęli: Jakuo Rawicki, uozef 
Schaeffer, Stefan Galewski, Luzer Tytelman. Zostali ranni: ■ 
Józef Bem, Wojciech Przybylski, Kichał Milewski.

21 Na statku pozostali: T. Meissner, 0. Wróblewski, A. Daniele
wica, K. Stępniewski, K. Skrzypek, 3. Modro, L. Lenarcik, 
M. Munk, J, Bem, Z. Czubek, M.*Kasperkowiak, B. Stachyra, 
J. Komorek, J. Nowak, M. Milewski, J. Nikrandt, "/aluszews
ki, Z. Reński, II. Wszołek.
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wety zdecydował się wziąć "Warszawę" na hol. Hol podano 
około godz. 16. Duża fala i silny wiatr spychały statek 
z kursu. Pękła naprężona lina holownicza. Przybór wód w 
ładowniach znacznie się zwiększył. Po godzinnej pracy po
dano na korwetę nowy hol. Uratowanie statku wydawało się 
zupełnie realne. ,

Próbę odholowańia statku do portu Tobruk, odległe
go zaledwie o kilkanaście mil, zniweczyła jednak druga 
torpeda wroga. Wybuch nastąpił na wysokości ładowni nr 2 
blisko śródokręcia i był niezwykle silny. Ogromny słup 
wody zalał pomost sterowy i przednią część pokładu. Nie 
było już ratunku dla statku. Kąpitan Meissner zarządził 
natychmiastową akcję ewakuacyjną. Przy pomocy jedynej 
ocalałej szalupy oddalono się od tonącego statku. Okaza
ło się, że brakuje st. mar. Komorka. Tuż obok nich rozgry
wał się ostatni akt tragedii statku, który powoli pogrą
żał .się w falach. Po chwili tylko resztki desek i sprzę
tu pokładowego znaczyły miejsce zatopienia "Warszawy".

Korweta "Peony" zaraz po storpedowaniu "Warszawy" 
zerwała hol i wraz z pozostałymi okrętami eskorty rozpo
częła poszukiwanie U-Boota. Nie przyniosło ono jednak 
rezultatu. "Peony" zbliżyła się do rozbitków i przejęła 
ich na swój pokład. Po chwili odnaleziono także zaginio
nego st. mar. Komorka. Okazało się, że po storpedowaniu 
statku został on zmyty za burtę. Życie uratowała mu jakaś 
belka, do której przywiązał się paskiem.
MM «M MU . «<• M -MM MM •

pp B. Obertynskii Tym co na morzu. Warszawa 1972. s.117.
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Po kilkugodzinnym rejsie konwój dotarł do Tobruku, 

skąd rozbitkowie żostali przetransportowani do Aleksandrii.
15 stycznia 1942 r. w pobliżu Islandii zatonął frach

towiec s/s "Wigry" o pojemności 2 018 BRT, należący do Bał
tyckiej Spółki Okrętowej. Był to jeden z najmniejszych, a 
równocześnie najstarszych statków naszej floty. Przed wybuchem 
wojny używany był w trampingu w żegludze małej. Później skie
rowano go do rejsów oceanicznych na bardzo trudnej i niebez
piecznej trasie północnoatlantyckiej.

Pierwszy lakoniczny komunikat w języku angielskim, 
dotyczący zatopienia statku, brzmiał następująco: "16 stycznia 
o godzinie 13 nadeszła telefoniczna informacja od Admiralicji, 
że s/s "Wigry" znajdujący się przy brzegach Islandii prosił o 
natychmiastową pomoc. W tym czasie zmagał się on ciężko z ży
wiołem. Wydano ratownictwu polecenie udzielenia mu pomocy. 
W dniu 19 stycznia br. Admiralicja poinformowała, że wypadek 
miał miejsce 15 stycznia pod 64°3*N, 22°W i tylko dwóch ludzi 

zdołało się uratować: II oficer Smolski - Polak, st. marynarz 
Kristjansson - Islandczyk. S/s "Wigry" uznano za całkowicie 
stracony. Należy dodać, że lista załogi s/s '"Wigry", datowana 
15 listopada 1941 r. sporządzona w Uethil przed/rejsen do Islan 
dii, zawiera 29 nazwisk /15 Polaków, 10 Brytyjczyków, 2 Island-; 
czyków, 2 Łotyszy, 1 Egipcjanin, 1 Amerykanin/"3-^.

Podstawowego znaczenia dla odtworzenia okoliczności 
zatopienia statku nabierają relacje dwóch uratowanych członków 
załogi: II oficera Ludwiką Smolskiego - Polaka i st. marynarza

AAN, sygn. 985. Pismo Inspektoratu Ratownictwa z 22.1.1942r.
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Bargi KristJanssona - Islandczyka. Pierwszy z nich mieszka . 
obecnie w Kanadzie, zaś drugi w Reykjaviku. Przed kilku 
laty w czasie pobytu polskiego okrętu hydrograficznego 
"Bałtyk" w Reykjaviku, na jego, pokład przybył emerytowany 
już islandzki marynarz Bargi Kristjansson, który przekazał 
kpt. mar. Wiesławowi Grabowskiemu /synowi•dowódcy s/s "Wi
gry"/ przebieg wydarzeń w czasie tragicznego rejsu do Is- 

24 landii .
Najbardziej/wiarygodne źródło dc tego zagadnienia 

stanowi jednak kopia akt Morskiego i Handlowego Sądu w Rey- 
kjaviku z 20 lutego 1942 r. w języku angielskim^, odnalezio
na przeze mnie nieoczekiwanie w zbiorach Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie2^, Zawierają one oświadczenie Ludwika Smolskiego 

na temat okoliczności zatopienia s/s "Wigry", złożone w 
obecności sędziów przysięgłych oraz przedstawicieli firm 
żeglugowych. Z oświadczenia wynika, że s/s "Wigry" opuścił 
Reykjavik 6 stycznia 1942 r. o godz. 18 z ładunkiem mączki 

24 Relacja Bargi KristJanssona została spisana przez kpt.mar 
W. Grabowskiego, który udostępnił ją J. Pertkowi do opra
cowania okoliczności zatopienia s/s "Wigry” w książce. 
"Druga mała flota", s.245.
24 sierpnia 1974 r., islandzka gazeta "Triminn" wydrukowa
ła obszerny wywiad z Bargi KristJanssonem, zatytułowany: 
Opowieść Bargi KristJanssona o ostatnim rejsie s/s "Wigry 
i niezwykłej tragedii jego załogi. Przedruk artykułu za
mieszczony został w "Horyzoncie" nr 1 z 1975 r., a tłuma
czenia tekstu dokonał LI. Bereżecki.

25 aa, sygn. 98$. Akta Morskiego i Handlowego Sądu w Rey- 
kjaviku z 20.2.1942 r. .
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rybnej do Nowego Yorku. Do 9 stycznia pogoda była bardzo 
dobra, lecz później gwałtownie się popsuła. Wiać zaczął sil
ny południowy i południowo-wschodni wiatr, który w porywach 
osiągał 10 stopni w skali Beauforta. Statek ustawił się pod 
falę i wiatr. 11 stycznia pękł główny przewód zasilający ko
cioł. Mechanicy przystąpili natychmiast do naprawy. Ogromne 
fale przetaczające się przez statek uszkodziły ładownie nr 5 
i nr 4, sterówkę oraz urwały szalupę z lewej burty.

Następnego dnia zawrócono w kierunku Reykjaviku, ażeby 
przeczekać sztorm i naprawić uszkodzenia. W odległości 4 mil 
od statku zauważono latarnię "Skagi" w Zatoce Faxi. Nastą
piła awaria lewego kotła5 został on całkowicie wyłączony z 
użycia. Statek nie był w stanie płynąć pod wiatr, który osiąg
nął już siłę 12 stopni w skali Beauforta. Wiatr wiał z połud
nia i systematycznie spychał statek w kierunku lądu. 15 stycz
nia nawiązano kontakt ze stacją radiową w Reykjaviku i popro
szono o podanie dokładnej pozycji. Otrzymano odpowiedź, że 
jest to niemożliwe z uwagi na istniejące warunki atmosferyczne 
Uszkodzenie mechanizmów sterowniczych uniemożliwiało skierowa
nie statku na pełne morze. Został on zdany na łaskę fal i wia
tru.

0 godz. 20.08 statek dotknął gruntu i w tym samym mo
mencie otrzymał silny przechył na lewą burtę. Pomimo bardzo 
złej widoczności ujrzano światła przepływającego w pobliżu 
statku. Kapitan ż.w. Władysław Grabowski wydał rozkaz radio
oficerowi o wysłaniu sygnału SOS. Napłynęło potwierdzenie 
otrzymanego sygnału z Reykjaviku oraz od kilku statków. Z po
lecenia kapitana wygaszono paleniska i wypuszczono parę w celt
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uniknięcia eksplozji kotła. Do maszynowni wdzierała się 
woda. Od momentu dotknięcia gruntu wystrzeliwano rakiety 
i nadawano lampą sygnały SOS. Próbowano spuścić na wodę 
jedyną szalupę ratunkową. Początkowo było to niemożliwe, 
gdyż statek znajdował się w dużym przechyle na lewą bur
tę, szalupa była po przeciwnej stronie. Statek pogrążał 
się coraz bardziej w morzu.

Po spuszczeniu szalupy znalazła się w niej więk
szość członków załogi. Wielu trzeba, było jednak wyławiać 
z wody. Starszy oficer wskoczył do wody, aby ratować ma
rynarza, który wypad! za burtę, lecz niestety opuściły 
go siły i utonął, Marynarza uratowali inni. Kapitanowi 
i kucnarzowi nie udało się dostać do szalupy, gdyż od
rzucona została od statku silnym uderzeniem fal. Wszel
kie próby zbliżenia się do statku kończyły się niepo
wodzeniem. Statek zatonął w ciągu siedmiu minut. Po - 
nieśli na nim śmierć kapitan i kucharz. Z szalupy wyrzu
cono dryfującą kotwicę. Załoga pozostawała w rejonie za
topienia statku do godz. 8 rano 1ó stycznia. W dalszym 
ciągu wystrzeliwano rakiety oraz nadawano sygnały SOS. 
W celu złagoo.zenia uderzeń fal wylewano za burtę olej.

Gdy się rozwidniło, zauważono brzeg i zaczęto 
wiosłować w jego kierunku. Około gożz. 11 ogromna fala 
wywróciła szalupę. Rozbitkowie znaleźli się w lodowatej 
wodzie. Zdołali jeszcze szalupę odwrócić i ulokować się 
w niej, nie starczyło już jednak sił, by opróżnić ją z 
wody. Po chwili szalupa została wywrócona ponownie.
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Islandczyk Bargi Kristjansson dalszy przebieg 

wypadków wspominał następująco: "Wszyscy wpadlismy do morza. 
Niektórzy znaleźli się pod łodzią, inni zostali odrzuceni da
leko od niej. Większość z nas, jeżeli nie wszyscy., dobrze umia
ła pływać i dzięki temu wróciliśmy do łodzi i uczepiliśmy się 
jej burt. Robiliśmy próby odwrócenia łodzi. Bezskutecznie. 
Warunki były najgorsze z możliwych, stale traciliśmy kontakt 
z łodzią. Myślę, że wszyscy ci, którzy znaleźli się pod nią, 
utonęli niemal natychmiast. Łódź, mimo że odwrócona do góry 
dnem, dryfowała nie tyle wprost do lądu, ile ukośnie wzdłuż 
brzegów. Przez ten czas byliśmy zajęci wdrapywaniem się na 
grzbiet łodzi, z którego systematycznie byliśmy spłukiwani 
przez fale. Jestem przekonany, że mimo wszystko - to właśnie 

26 utrzymywało nas przy życiu"
Dramatyczna walka o życie trwała pi*zez pięć i pół 

godziny. Stopniowo coraz więcej osób ginęło z zimna i wyczer
pania. Do brzegu dotarło tylko trzech: II oficer Ludwik Smola
ki, st. mar. Bargi Kristjansson 1 radiooficer Wacław Przyby- 
siak. Ten ostatni stracił jednak przytomność i zmarł. Po przejś
ciu kilkuset metrów w kierunku widocznych zabudowań stracił 
także przytomność L. Smolski*

Tymczasem Bargi Kristjansson dotarł do osady o nazwie! 
Sydra Skogarnes i zorganizował pomoc dla II oficera. Obydwaj 
ulokowani zostali w szpitalu w Reykjawiku, a następnie w Bor- 
garnes. Dopiero po wyjściu ze szpitala dowiedzieli się, że morzej 
wyrzuciło na brzeg ciała osiemnastu marynarzy z s/s 'Wigry", 

26 "Horyzont" 1975, ar 1, s.2J
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Zorganizowano la uroczysty pogrzeb. Przy dźwiękach marsza 
żałobnego Chopina trumny nieśli na ramionach marynarze z 
"Batorego", który w tym czasie zacumował w Reykjaviku2?.

5 grudnia 1942 r. kurator Żeglugi Polskiej S.A. 
skierował do ministra Sprawiedliwości pismo następującej 
treści: "Zgodnie z art. 12, 20, 21 ustawy z dnia 28 maja 
1920 r. Dz.U.R.P. nr 47 pkt. 285 o polskich statkach handlo
wych morskich donosimy, że te/s "Rozewie" stanowiący włas
ność Żeglugi Polskiej S.A., zapisany w rejestrze statków 
handlowych morskich pod numerem 28, został w dniu 6 sierp
nia 1942 r. zatopiony w wyniku akcji nieprzyjaciela. Wno
simy o wykreślenie m/s "Rozewie" z Rejestru Polskich Stat- 
ków Handlowych Morskich" .

Motorowiec "Rozewie", najmniejszy obok bliźnia
czego "Oksywia" przedwojenny frachtowiec naszej floty o 
pojemności 770 BRT, w dniu 2 sierpnia 1942 r. opuścił port 
Para w Brazylii z ładunkiem gumy do Nowego Yorku. Zgodnie 
z instrukcją statek miał najpierw dotrzeć do Port of Spain 
na Trynidadzie, a następnie dołączyć do konwoju obsługują
cego trasę Trynidad-Aruba-Guantanamo-Key West. Trasę po
wyższą m/s "Rozewie" przebył już kilkanaście razy.

Wody Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego 
zaliczały się do najniebezpieczniejszych zakątków Oceanu 
Atlantyckiego z uwagi na liczne "stada" U-Bootów, które

' Okoliczności zatopienia s/s "Wigry" zrelacjonował L.Smolski 
kapitanowi ż.w. Edwardowi Gubale w dniu 16.2.1942 r. Odtwo
rzenie tej relacji zamieścił E. Gubała w książce "Przygoda 
mojego życia". Gdańsk 1973» s. 341-345.

28 WAP Gdańsk, sygn. IY/10 nr 1J4. Pismo kuratora Żeglugi 
Polskiej do ministra Sprawiedliwości z 5.12,1942r. 
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tropiły statki alianckie i neutralne. O intensywności ich 
działania świadczy fakt, że tylko w pierwszym półroczu 1942 r. 
ofiarą U-Bootów padło 146 zbiornikowców, które zatopione zo
stały na wodach oblewających Duże i Małe Antyle. Zaznaczyć 
jednak trzeba, że zbiornikowce stanowiły tylko jedną trzecią 
ogólnej liczby topionych na tych wodach statków. Nic więc 
dziwnego, że rejon ten nazywany był przez geobbelsowską pro- £ 
pagandę "rajem dla U-Bootów". .(prowadzenie stałego systemu 
konwojowego na czterech głównych szlakach prowadzących przez 
najbardziej zagrożone dla żeglugi akweny przyniosło pewną 
zmianę na lepsze. Straty były jednak nadal duże.

Na wielkie niebezpieczeństwo był więc narażony m/s 
"Rozewie", który jak już powyżej wspomniałem, samo cnie podą- i 
żał na spotkanie z konwojem.

w ciągu pierwszych dni podróży nie wydarzyło się 
nic specjalnego. Pogoda była normalna jak w strefie pasatów. 
Czwartego dnia około godz. 10.40 /czasu miejscowego/ starek 
został storpedowany. Kapitan ż.w. Jerzy Lewandowski przedsta
wił następujące okoliczności zatopienia statku: "Znajdowałem 
się wówczas- w sterówce, rozmawiałem ze starszym oi'icei«em o 
tym, że tylko 24 godziny dzieli nas jeszcze od Port of Spain. 
w którym mamy połączyć się z konwojem do New Yorku. Pogoda pię' 
na, słońce znajdowało się jakieś 4 rumby od dziobu z prawej 
burty, odblask morza był tak silny, że nie można było patrzeć 
w tym kierunku. Kolosalna eksplozja i wstrząs przerwały naszą 
rozmowę, odłamki zasypały całą sterówkę. Maszyna stanęła, wy
biegliśmy na pokład szalupowy. Prawa szalupa zniknęła, załoga 
biegła do tratwy. Zatrzymałem ich, kazałem spuścić pozostałą 
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lewą szalupę na wodę. Statek szybko tonął. Załoga spuszcza
ła szalupę, stałem na głównym pokładzie na rufie, na ładun
ku beczek. Łodzi podwodnej nie było widać, woda sięgała już 
do relingu. Sądziłem, że jeszcze będzie okazja zaatakować 
i dałem rozkaz - obsługa do armaty. Bosman S. Jerzykowski, 
A.B. Kaczmarek i W. Zyber wykonali mój rozkaz i nabili arma
tę, kiedy statek był już pod wodą. Łódź nie wynurzała się, 
statek tonął coraz szybciej. Czas było opuszczać statek, 
dałem rozkaz - do szalupy, wystrzelono z nabitej armaty w 
powietrze. Cała załoga znalazła się w szalupie. Smarownik 
Piotrowski był ranny w głowę. Trzech zginęło:! mech. Bruno 
-Wyględacz, lyofic. Andrzej Skarżyński ,IU mech. Władysław 
Wróblewski. Kilku lekko rannych, przeważnie odłamkami szkła. 
Pobiegłem jeszcze raz do kabiny, niestety wejść nie mogłem, 
ponieważ drzwi z obu stron były zakleszczone, nic nie ura
towałem, Szalupa nasza odchodziła od burty, wobec tego i 
ja opuściłem pokład. Trzymaliśmy się cały czas w odległości 
stu metrów od statku, dopóki nie zniknął zupełnie z powierz
chni. Cały wypadek trwał nie dłużej niż 10 minut. Załoga 
zachowywała się bardzo dobrze, nie wykazując najmniejszej 
paniki i wykonując wszystkie moje rozkazy natychmiast"2^.

Dalszy przebieg wydarzeń relacjonuje sprawozda
nie bosmana okrętowego Stanisława Jerzykowskiego^. Wynika

29 Tamże, sygn. 17/10, nr 286. Raport kpt, ż.w. Jerzego 
Lewandowskiego z ostatniej podróży m/s "Rozewie" z 20.6. 
1945 r.
Tamże, sygn. 17/10, nr 252, Sprawozdanie bosmana okręto
wego Stanisława Jerzykowskiego złożone 10,11.1942 r. w 
obecności St. Carskiego na temat okoliczności związanych 
z zatonięciem m/s "Rozewie".
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z niego, że po zatonięciu statku wynurzył się Hitlerowski 
okręt podwodny, który podpłynął do szalupy z rozbitkami. 
Zażądano, by kapitan przeszedł na okręt podwodny. Z szalupy 
ratunkowej widać było wyraźnie na kiosku okrętu podwodnego 
wymalowaną głowę tygrysa.

Sprawcą zatopienia był okręt podwodny "TJ-6o". Po 
zabraniu kapitana okręt zanurzył się. Szalupa z rozbitkami 
przez JO minut prowadziła dalsze poszukiwania w rejonie, w 
którym zatonął statek, jednak nikogo nie znaleziono. Dowódz
two nad załogą przejął st. oficer W. Zyber. Skierowano się 
na Trynidad. Po czterech dniach podróży 10 lipca tuż przy 
Trynidadzie napotkano statek norweski "Strvagen", który za
brał rozbitków do Port of Spain. 77 Trynidadzie załoga m/s 
"Rozewie" pozostawała około 2 tygodni, po czym na s/s "Pa
derewski" przestransportowana została do Key west, a następ- 

- 51nie pociągiem przybyła do Nowego Yorku w dniu o.9.1ę42 r.'
Niespełna pięć miesięcy później los "Rozewia" po

dzielił "Paderewski", który storpedowany został w dniu JO grud 
nia 1942 r. w tzw. "raju U-Bootów".

"Paderewski" nic był najlepszym nabytkiem Polskiej 
marynarki Handlowej, -wybudowany po pierwszej wojnie światowej 
kadłub statku spoczywał aż do 1941 r. w amerykańskim porcie 
Mobile, w stanie Alabama, .7 tedy to właśnie został nabyty przez 
GAL i doprowadzony do stanu umożliwiającego jego eksploatację 
Już pierwszy jego rejs na trasie wzdłuż obu Ameryk okazał się

Kapitan ż.w. J. Lewandowski przez dwa miesiące był więźniem 
na hitlerowskim okręcie podwodnym, po czym wysadzono go w 
porcie Lorient i osadzono w obozie jenieckim.
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pechowy, gdyż starek najechał na mieliznę i został poddany 
remontowi. Dalszą działalność wznowił dopiero w połowie lu
tego 1942 r. Kursował wtedy z Nowego Yorku do portów Brazy
lii, Argentyny i Urugwaju przemierzając szczęśliwie wody 
Morza Karaibskiego, wsławił się akcją ratowniczą załogi 
transportowca norweskiego ’Tleasantville", który storpedo
wany zo scal przez U-Boota w odległości 500 nil od Bermudów. 
25 grudnia 1942 r. dowodzący s/s "Paderewski" kpt.ż.w. Jerzy 
iżieszkowaki otrzymał polecenie odbycia samotnego rejsu drogą 
przybrzeżną z Para /Belem/ do Port of Spain. Decyzja w tej 
sprawie podyktowana była szybkością statku mniejszą od kon
wojowej, koniecznością dłuższego oczekiwania na następny kon
wój, a takie brakiem zagrożenia na tej. trasie ze strony okrę
tów poawodnycłP2.

Następnego dnia "Paderewski" odkotwiczył i wyszedł 
z ujścia x>zeki na pełne norze, w pierwszych godzinach rejsu 
przeprowadzono próbny alarm szalupowy. Zarządzono pogotowie 
bojowo przy dziale na pomoście i rufie. Obserwację prowa
dził jeden marynarz wachtowy oraz dwóch artylerzystów /Angli
ków/. Po jedenastu dniach "Paderewski" zbliżył się do Try- 

62 Z' AAN, sygn. 957. Raport kapitana J. cieszkowskiego do za
rządu Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe S.A. z końca podróży 
nr 4 s/s "Paderewski" z 12.1.1945 r. Por.też: KAP Gdańsk, 
sygn. 17/11, nr 222.
Czesław Toczyk w artykule: Sylwester przy Port of Spain, 
"Horyzont" 1969, nr 12, s.9 pisze, że samotna podróż s/s 
"Paderewski" do Pox't of Spain spowodowana była urwaniem 
się 2 skrzydeł śruby napędowej podczas manewrów przy wy
prowadzaniu statku z Para. Załoga jednomyślnie podjęła 
decyzję o wyruszeniu na małych obrotach do Port of Spain, 
gazie istniała większa możliwość uzyskania technicznej 
pomocy.
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nidadu. JO grudnia 1942 r. o godz. 5.J5, w odległości 40 mil 
od brzegów wysp Trynidad i Tobago, statek został trafiony 
torpedą. Torpeda ugodziła w prawą burtę, wyrywając wielką 
dziurę w poszyciu kadłuba na wysokości maszynowni. Maszyna 
została zatopiona. Uszkodzonymi przewodami wydobywała się 
para. Pokład szalupowy był zalany ropą. Leżały na nim wyrwane 
z maszynowni wentylatory. Statek brał szybko wodę i dostawał 
coraz większego przechyłu. Już w kilka sekund po wybuchu po
jawił się na mostku kapitan J. Cieszkowski, który polecił 
spuścić wszystkie ocalałe szalupy, po czym wystrzelił dwie 
białe rakiety.

Po wielu wysiłkach udało się marynarzom ulokować w 
szalupach nr 2, nr 4 i na tratwie. 0 godz. 4.20 w pobliżu 
szalupy nr 2 wynurzył się hitlerowski okręt podwodny, który 
zaczął ostrzeliwać statek z działa i karabinów maszynowych. 
Pociskami zapalającymi wzniecił pożar na śródokręciu. 0 godz. 
4.45 ostrzeliwanie statku ustało. Przybyły, zaalarmowane łu
ną, alianckie samoloty zwiadowcze. U-Boot pośpiesznie zanu- 

5'6 rzył się w morzu-7-7. Polowanie na pirata nie przyniosło rezul
tatu. 0 godz. 5.50 "Paderewski" zatonął. Przybliżona pozycja 
zatonięcia: szer. 10°52’N, dług. 60°25*w. Część ładunku pokła

dowego tj. deski i bele mahoniowe'oraz beczki z oliwą wypły
nęły na powierzchnię. Załoga znajdowała się w odległości pół 
mili od tonącego statku. Nad ranem odnalazła ich łódź żaglowa 
i na jej pokład przeszło z tratwy dziewięciu marynarzy. Szalu-

Sprawcą zatopienia "Paderewskiego" był "U-241".
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pa nr 2 Została wzięta na hol. Szalupa nr 4 pod żaglem i 
motorem'płynęła niedaleko od nich w tym samym kierunku.

Około południa spotkano dwa patrolowce amerykańs
kie,- które przyjęły rozbitków i przetransportowały ich do 
Port of bpain. Z późniejszego oświadczenia, kapitana J.Miesz- 
kowskiego, złożonego w Nowym Yorku w dniu 22.1.1945 r. wy
nika, że na statku zginęli: III mech. W. Szewczuk, palacz 
D. Romanciw i palacz M. Rojek^ .

Nie są całkowicie -wyjaśnione okoliczności zatopie
nia s/s "Zagłoba" /ex "Robur VIII"/ - najnowszego i naj
większego zarazem statku Polsto-Skandynawskiego Towarzystwa 
Transportowego S.A. o pojemności 2 864 BRT. Statek zbudowa
ny był do przewozu węgla na morzach europejskich, głównie na 
Bałtyku i Morzu Północnym. W drugiej połowie 1940 r. skiero
wany został jednak na trasę północnoatlantycką. Odtąd wie- 

< ilokrotnie pływał w konwojach między Anglią i Stanami Zjedno
czonymi. W listopadzie 1940 r. konwój, w którym znajdował 
się "Zagłoba", omal nie padł ofiarą grasującego na Atlan
tyku pancernika "Admirał Scheer". Hitlerowski korsarz zaa
takował jednak inny, idący wcześniej konwój aliancki - 
HY-84. Do akcji wkroczyły U-Booty, konwój poszedł w roz- 
sypkę. Płynący samotnie polski statek zaatakowany został 
przez niemiecki bombowiec. Samolot został trafiony celnym 
ogniem broni px'zeciwlotnicze j i odleciał, dymiąc silnie z 
kadłuba.

AaN, sygn. 957. Oświadczenie kpt. ż.w. Jerzego Mieszkowa— 
kiego złożone w konsulacie Generalnym R.P. w Nowym Yorku 
22.1.1945 r.
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trakcie dziewiętnastu rejsów przez Atlantyk "Za

głoba" często stawiał czoła silnym sztormom i wychodził z 
nich zwycięsko, pomimo że, jak zaznaczyłem powyżej, nie na
dawał się do żeglugi na tej trasie. W końcu grudnia 1942 r. 
"Zagłoba" opuścił Nowy York z kolejnym ładunkiem wojennym w 
postaci czołgów, pocisków artyleryjskich, bomb lotniczych, 
materiałów wybuchowych itp. Była to jedna z przedostatnich 
jego podróży, gdyż statek miał zostać poddany remontowi. W 
trakcie rejsu statek napotkał bardzo silny sztorm, który po
ważnie go uszkodził. "Zagłoba" wrócił ponownie do UoA.

Po naprawieniu uszkodzeń statek -wyszedł z innym 
konwojem, 3C-11S, w końcu stycznia 1945 r. I tym razem konwój 
znalazł się w obrębie nadzwyczaj silnego sztormu. Był to Już 
właściwie huragan o sile nie notowanej od lat . Na dodatek 
konwój wykryły U-Booty. '..'iele statków nie dotarło do celu 
przeznaczenia, '.'.'śród nich znalazł się także "Zagłoba". Ostat
ni raz widziany był 9 lutego z komodorskiego statku, jak ze 
znacznym przechyłem na lewą burtę podążał za konwojem. Z uwagi 
na fakt, że "Zagłoba" nie powrócił z rejsu, uznano go za 
stracony.

Nie ocalał ani jeden świadek tragedii, gdyż J6 człon
ków załogi /w tym 10 Brytyjczyków/ pochłonęło morze. Czy był 
on więc ofiarą sztormu, czy też zginął w wyniku akcji nie
przyjacielskiej? Opublikowane kilka lat temu dane niemieckie 
oparte na źródłowej dokumentacji - m.in. na dziennikach okręto-' 

wych U-Bootów - informują, że "Zagłoba" zatonął w pozycji 
56°52’N i 26 w od torpedy wystrzelonej przez"U-262". Czas stor

pedowania statku nie zgadza się jednak z podaną datą 9 lutego, 
^8 j, Pertek: op.cit., s.511-512.
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kiedy to "Zagłoba" po raz ostatpi był widziany na Atlantyku. 
Tajemnica zatopienia "Zagłoby" nie doczeka się więc chyba 
definitywnego rozstrzygnięcia.

2 grudnia 194? r. Polska Marynarka Handlowa poniosła 
dotkliwą stratę w postaci zatopienia parowców "Lwów" /poj.
1 409 BRT/ i "Puck" /poj. 1 066 BRT/ w porcie Bari. We wczes
nych godzinach rannych przybył tutaj wielki konwój statków 
alianckich /wśród nich "Lwów'* i "Puck"/ ze Stanów Zjednoczo
nych, z zaopatrzęniemvdla 8 Armii operującej we Włoszech. 
Statki zajęły miejsca przy wszystkich nabrzeżach i molach. >
Rozpoczęto natychmiast prace wyładunkowe. Z jakimkolwiek 
zagrożeniem ze strony wroga nie liczono się. Wynikało to m.in. 
z poglądów dowodzącego brytyjskimi siłami powietrznymi na tym 
odcinku marszałka Cunninghama, ktpry sądził, że niemieckie 
lotnictwo straciło już swoją moc ofensywną. Na konferencji 
prasowej oświadczył on nawet, że uważałby za osobisty afront, 
gdyby Luftwaffe odważyła się przeprowadzić jakąś akcję w 

36 •większym stylu7 . Pomimo poniesionych strat siły Luftwaffe 
we Włoszech były jednak nadal groźne, a ich dowódcy od dłuż
szego już czasu szykowali się do przeprowadzenia skutecznej 
i efektownej akcji. Wybór ich padł ostatecznie na port Bari, 
który był wówczas najważniejszą bazą zaopatrzeniową sił alianc
kich we Włoszech.

Nie bez znaczenia był też fakt, że całą obronę prze
ciwlotniczą Bari stanowił zaledwie dywizjon lekkich działek. 
Stacjonujące zaś w okolicy jednostki lotnictwa myśliwskiego

R. Szubański4 Tajemnica ładunku s/s "John Harvey", 
"Morze” 1975, nr 7, s.9.
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nastawione były przede wszystkim na osłonę bombowców i bez
pośrednie wsparcie wojsk lądowych, a nie na zadania defen
sywne. Niemieckie samoloty rozpoznawcze wielokrotnie pokazy
wały się nad portem, aby ustalić dyslokację transportowców.

2 grudnia o godz. 19.JO niespodziewany nalot na ń 
port przeprowadziło 105 bombowców typu ‘’Ju-88’'. Nadleciały od 
strony morza, lecąc nisko nad falami, by uniknąć przedwczes
nego wykrycia. Kilka maszyn zaopatrzonych było w pasma stanio
lu dla oślepiania stacji radiolokacyjnych oraz w rakiety świet
lne. Jak się okazało te środki ostrożności były zbyteczne. Ra
darowe urządzenie ostrzegawcze miało właśnie awarię, a urzą
dzenia portowe były dobrze oświetlone z uwagi na prowadzone 
prace przeładunkowe. Przyniosło to tragiczne następstwa. Konwój ' 
poniósł straszną klęskę, tracąc blisko połowę statków. Nalot 
ten okazał się dla aliantów najbardziej niszczycielskim od cza? 

su japońskiej napaści na Pearl Harbor. '..śród 16 zniszczonych 
statków znalazły się 2 polskie - "Lwów" i "Puck". Dzięki odna
lezieniu w zbiorach archiwalnych raportów kapitanów obu statków - 
polskich odtworzyć można ich ostatnie chwile.

• • • : ; j:Transportowiec "Lwów" był jednym ze statków, które 
rozładowano najszybciej. Został następnie przeholowany na redę 
wewnętrzną portu Bari, gdzie rzucono kotwicę. 15 minut po roz- 

57 poczęciu nalotu statek trafiony został bombą w lewą burtę-' . 
Powstał wielki otwór sięgający linii wodnej. Płonąć zaczęły 
nadbudówki i kabiny. Odłamki zraniły st. mar. Karolczuka, mar.

k '• ■ ; -|

^7 v/AP Gdańsk, sygn. IV/10, nr 284. Raport kapitana ż.w. S. Lenri 
w sprawie zatopienia s/s "Lwów" z 1944 r.

i i 
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Rozwadowskiego i Anglika Grossa, śmierć poniósł angielski 
arcylerzysta Hughes. Statek szybko przechylał się na lewą 
burtę i zanurzał, rufą. Gaszenie pożaru było niemożliwe, 
gdyż zerwane zostały rury od pompy balastowej, wszystkie 
gaśnice pospadały ze swoich podstaw i zawartość ich uległa 
uszkodzeniu. Wskutek zerwania tablicy rozdzielczej zgasło 
światło. Pożar nadbudówek i bunkra, rozszerzał się bardzo 
szybko i w ciągu kilku minut ogarnął całe śródokręcie i po
kład szalupowy, na którym była amunicja i benzyna. W mię
dzyczasie statek przechylił się na lewą burtę około $0°.

Załoga znajdująca się na rufie, opuściła na wodę 
tratwę, na którą weszło 18 osób. Druga tratwa na dziobie 
spania do wody, zrzucona podmuchem wybuchu. Pomimo, że 
tratwa była znacznie uszkodzona, znalazło się na niej 17 
osób. Na statku pozostał jedynie kapitan Stanisław Lehr, 
który postanowił spróbować dostać się na mostek w celu za
brania dokumentów załogi. Droga była jednak odcięta przez 
płomienie. Tratwy spychane silnym wiatrem oddaliły się 
już na znaczną odległość. " pobliżu znajdował się jednak 
angielski parowiec s/s "Narva". Z niego to właśnie wysłano 
po kapitana szalupę, która ewakuowała go z płonącego statku 
Po drodze dogoniono jeszcze uszkodzoną tratwę z rozbitkami 
i zabrano ich na pokład angielskiego transportowca. Ranni 
marynarze umieszczeni zostali na napotkanej łodzi motoro- 

■ .... I
„ej, która szybko dopłynęła do brzegu. Po chwili na brzegu 
znaleźli się wszyscy członkowie załogi s/s "Lwów". Rano 
okazało-się, że znad wody wystaje jedynie dziób statku oraz 
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zrujnowana i spalona górna część mostku.

Znacznie tragiczniejsza sytuacja była na drugim 
polskim statku s/s "Puck", zakotwiczonym na wewnętrznej re
dzie, który nie był jeszcze rozładowany. Na stauku znajdo
wało się 550 ton bomb, 150 ton amunicji i materiałów wybu- 
chowych oraz J5 ton kwasów w butlach . Gdy rozpoczął się 
nalot, na statku zarządzono alarm. Stanowiska broni prze
ciwlotniczej zostały natychmiast obsadzone przez II ofic. 
Backera, III ofic. J. Plucińskiego, st.mar. Graczyka i trzech 
artylerzystów angielskich. Otworzono ogień do samolotów wro
ga. V.’ międzyczasie st. ofic. Radziejowski sprawdzał działanie 
wężów p.pożarowych i polecił st. mech, dać wodę na pokład.

0 godz. 19.45 statek został trafiony przez kilka bomb . 
kruszących i zapalających. Jedna z bomb zapalających upadła 
między I i II lukiem, druga poniżej łazienki oficerskiej z 
prawej burty, a trzecia blisko prawej burty na rufie. Odłamek 
jej był przyczyną śmierci III oficera J. Plucińskiego. Bomby 
zapalające upadły na dziób, tylną część I luku, w pobliżu II 
ładowni i na skrzynię amunicyjną lewego Oerlikona. Skrzynie, 
stanowiące ładunek pokładowy na II luku, zawaliły się i część 
I i II ładowni spada w dół. Zdemolowane zostały kabiny i mess 
Luki w prawym rogu III ładowni zapadły się. Uszkodzeniu uległy 
rurociągi, przewody elektryczne i gaśnice. Pożar za ładownią I 
został ugaszony przez st. ofic. Radziejowskiego. " braku wody .

5® Tamże, sygn. 17/10, nr 288. Raport kapitana ż.w. J. Piekars
kiego do dyrekcji Żeglugi Polskiej w Londynie z grudnia 194 
w sprawie zatopienia s/s "Puck".
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można było jednak opanować pożaru w ładowni I. Kapitan ż.w. 
J. Piekarski udał się ze st. ofic. do luku I i stwierdził, 
że ogień znajduje się w odległości 1,5 m od prochu. Wynik
nąć mogły z tego nieobliczalne skutki.'Grozę sytuacji po
tęgowały eksplozje pocisków w skrzyni amunicyjnej lewego 
Oerlikona na rufie oraz ciągłe bombardowanie tej części 
portu, gazie znajdował się polski statek. Palacz Gajhzica 

zauważył ponadto wdzieranie się wody do kotłowni.
'Trwała akcja ratowania rannych, którymi byli st. 

□ech. Cygler, st. mar. Sooieraj i węglarz Zahra.* Spuszczo
no prawą szalupę, lecz okazało się, że przecieka i nie utrzy
ma się ze wszystkimi na powierzchni. " tej sytuacji pozo- 
stawiono w niej st, mar. Graczyka wraz z zabitym III ofic. 
J. Plucińskim, podczas gdy pozostali marynarze przeszli na 
szalupę lewą. 0 godz. 20.00 jako ostatni opuścili statek 

xokpt. ż.w. J. Piekarski i st. -'ofic. Radziejowski^ . Statek 
miał już wtedy znaczny przechył na prawą burtę. Szalupa 
skierowała się ku najbliższemu molu.

Znacznie później dotarła do lądu szalupa, w której 
znajdował się st. mar. Graczyk wraz ze zwłokami J. Plucińs
kiego. Ponieważ szalupa płynęła wolniej, więc właśnie Graczyk 
mógł zaobserwować ogromny wybuch na s/s "Puck", który spowo-

J. Pertek w książce "Druga mała flota" na s.559-540 
przedstawił inne okoliczności opuszczania "Pucka". Na 
statku miał pozostać tylko st. mar. Graczyk z ciężko 
rannym, lecz jeszcze żyjącym J. Plucińskim. Nie docze
kawszy się szalupy, która miała ich ewakuować, Graczyk 
wpław dotarł do brzegu i wraz z amerykańskim oficerem 
i angielskim marynarzem zorganizował akcję ratunkową. 
Po przybyciu na statek okazło się, że Pluciński już nie 
żył. Zgodna z prawdą wydaje się.być jednak relacja kpt. 
ż.w. J. Piekarskiego.
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dowany został prawdopodobnie eksplozją materiałów wyoucho- j 

wych. Uwagi swoje na ten temat potwierdził w specjalnym 
zeznaniu. Zwłoki J. Plucińskiego zostały oddane opiekę 
straży portowej na molo wraz z notatką, która zawierała 
jego dane osobowe oraz nazwę statku, na którym ostatnio 
pływał.

Następnego unia rano kpt. J. Piekarski udał się do 
portu i ujrzał pogrążony częściowo w morzu s/ś "Puck". Woda < 
sięgała powyżej pokładu mostku wachtowego, mostek był całko
wicie zdeformowany, opalony i pozbawiony płyt ochronnych.

Ranni zostali przetransportowani do szpitala, zaś 
pozostali marynarze ze "Lwowa" i "Pucka" odpłynęli 5 grudnia 
na s/s "Defender" do Tarentu, a stamtąd przez Algier do wiel
kiej Brytanii. Wyjątkowe szczęście miały natomiast dwa Inne ; 
statki, "Lewant" i "Lublin". Pierwszy z nich na Krótko przed 
nalotem opuścił port Bari, drugi zaś, który miał właśnie za-'j 
winąć- do tego portu, w chwili nalotu zawrócił na pełne morze., ■ 
Dzięki temu ocalały.

w innych okolicznościach zakończył swą służbę s/s 
‘"Modlin" o pojemności 3 569 BRT. Wybudowany w 1906 r. w Plens 
burgu, zaliczał się do najstarszych statków naszej floty. W 
1925 r. został zakupiony przez Polską Marynarkę Wojenną i 
otrzymał nazwę OHP "..ilia". Spełniał rolę transportowca, a

i także pomocniczego okrętu szkolnego. Wybuch wojny zastał 
"■wilię" w czasie jednego z rejsów ćwiczebnych w marokańskim 
porcie Lyautey, na północny wschód od Casablanki, w porcie 
tym "wilia" przebywała aż do kapitulacji Francji, po czym 
przeszła szczęśliwie do Gibraltaru, a następnie do Liverpoolu
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21 maja 1940 r. w wyniku porozumienia pomiędzy "Żeglugą 
Polską" S.A. a Skarbem Państwa Rządu Polskiego w Londynie, 

40 nastąpiło przekazanie ORP "Wilia" do floty handlowej . 
Równocześnie nadano mu nazwę s/s "Modlin" dla upamięt
nienia obrony twierdzy Modlin w czasie walk w 1939 r.

Wyeksploatowany statek przysparzał załodze i ar
matorom dużo kłopotu. Psuły się nieustannie maszyny, prze
ciekały balasty.Zachodziła obawa o bezpieczeństwo załogi. 
Statek poddawany był wielokrotnie kosztownym remontom. Z 
licznych raportów w rej sprawie wynikało, że przynosił on 

41 znaczne straty . Toteż gdy trzeba było podjąć decyzję w 
sprawie wytypowania statku który miał zostać zatopiony 
u wybrzeży Normandii w celu powiększenia falochronu sztucz
nego portu dla floty inwazyjnej - bez wahania wyznaczono 
do tego celu b/s "Modlin", 

Przygotowania do inwazji sojuszników we Francji 
okryte były ścisłą tajemnicą. Tak samo było z udziałem 

. 40 "Modlina" w tej akcji . Statek przekazany został do dys
pozycji brytyjskiego Ministerstwa Transportu Wojennego. 
Poddano go pracom stoczniowym, w wyniku których wycięto 
międzypokłady, usunięto, wewnętrzne umocnienia oraz wszel
kie cenniejsze przedmioty. Pozostawiono właściwie tylko 
to, co było niezbędne do odbycia podróży statku. Załogę

’.7AP Gdańsk, sygn. 17/10, nr 124. Pismo dr St. Barskie
go do Ministerstwa Przemysłu i Handlu z 24.2.1942 r.
Tamże, sygn.257. Pismo z dnia 51.7.1945r, 

40 E. Obertynski: op.cit*, s.220.



stanowić mieli jedynie ochotnicy, którzy otrzymali do zapozna
nia się i podpisania odpowiednią deklarację.

51 maja 1944 r. statek przeszedł do południowego 
wybrzeża Anglii i zakotwiczył na redzie, oczekując sygnału 
do rozpoczęcia inwazji. Następnego dnia wraz z wielką armadą 
okrętów i statków wyruszył przez kanał La Manche i 7 czerwca 
zakotwiczył u wybrzeży Normandii. Na statku pozostało tylko 
7 członków załogi oraz 11 żołnierzy brytyjskich, o czerwca 

43"Modlin" udał się na miejsce swego przeznaczenia . Przy po
mocy holowników wprowadzony został w wąskie przejście pomiędzy 
zatopione już statki. Usunięto ogień z palenisk. Parę w kot
łach zatrzymano, gdyż potrzebna była jeszcze do obu wind ma
newrowych. Załoga oraz żołnierze skupili się na mostku, w ste
rowni oraz pod platformą działa rufowego. Statek przygotowany 
był do zatopienia. Oficer brytyjski włączył przyciskiem prąd 
do kabla elektrycznego. « tym momencie nastąpiła eksplozja spe
cjalnie przygotowanych ładunków wybuchowych umieszczonych przy 
burtach statku. Powstało osiem otworów, którymi zaczęła wlewać 
się woda. Statek tonął. 0 godz. 14.50 osiadł równo na dnie. Nie 
było głęboko i pokład wystawał nad powierzchnią wody. Podpłynął 
holowniki zabrał wszystkich ze statku. Akcja została zakończona, 

"Modlin" był jednym z 60 zatopionych statków, które 
utworzyły falochron. Pod osłoną tego falochronu wybudowano właś
ciwe urządzenia przeładunkowe. Sztuczny poro koło Arromanches i 
oddał lądującym wojskom inwazyjnym ogromne usługi. Na ten sukces.

^5 \?AP Gdańsk, sygn. 17/10, nr 258. Raport kapitana s/s "Modlin"
B. Gawęckiego do Polish Steamship Agency z 17.6.1944 r.



złożyło się również poświęcenie ".Modlina". Znalazło to swo
je odzwierciedlenie w liście brytyjskiego Ministerstwa Trans
portu Wojennego z dnia 1 lipća 1944 r. do polskiego Minis
terstwa Przemysłu, Handlu i żeglugi w Londynie.

Do kapitana B. Gawęckiego skierowano natomiast 
pismo następującej treści: "Jesteśmy w posiadaniu listu 
Ministry of War Transport, z którego z całą przyjemnością 
dowiadujemy się, że głównodowodzący sojuszniczych sił mors
kich,' admirał Sir Bertram Ramsay, wyraził swe całkowite 
zadowolenie z powodu udania się operacji, rozpoczynającej 
inwazję kontynentu, w której wziął udział s/s "Modlin". 
Admirał Ramsay w szczególności stwierdził, że tylko dzięki 
najwyższej sprawności oficerów i załóg, wyznaczone statki 
handlowe umożliwiły wykonanie przedsięwzięcia nigdy przed 
tym nieusiłowanego. Nadto admirał wyraził swe szczególne 
uznanie dla obsad maszynowych załóg, które z całkowitym 
poświęceniem się dla przyjętego obowiązku doprowadziły 
statki na wskazane miejsce mimo zaistniałych niekiedy usz
kodzeń maszyn. Zgodnie z życzeniem admirała przekazujemy 
jego uznanie za powyższe czyny wszystkim oficerom i mary
narzom z s/s "Modlin". Ze swej strony pragniemy dodać, że 
było nam więcej niż przyjemnie dowiedzieć się od Pana Kapi
tana, że cała załoga powierzonego mu statku dotrzymała zło
żonego wobec Dyrekcji przyrzeczenia doprowadzenia- statku 
na miejsce przeznaczenia. J uznaniu tego wyrażamy podzię
kowanie Panu Kapitanowi i jego załodze za spełnienie aż do 
końca tego obowiązku, dzięki czemu biało-czerwona bandera
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mogła wziąć udział w pierwszym tak ważnym stadium inwazji 

/I Ą Europy" .
W grudniu 1944 r. Polska Marynarka Handlowa po

niosła kolejną stratę w postaci zniszczenia podczas sztormu 
s/s "Chorzów" o pojemności 845 BRT.

Zbudowany w 1921 r. statek nie był w najlepszym 
stanie technicznym. Zniszczony korozją kadłub, stare i słabe 
kotły oraz niesprawna maszyna nie pozwalały osiągać większej 
szybkości niż 7 węzłów. Pomimo kosztownych remontów, które 
przekraczały znacznie wartość statku, nie udało się usunąć 
wszystkich usterek. Stąd też statek miał bardzo duże przestoje' 
które np. w 1941 r. wyniosły 5 miesięcy, w 1942 r. - 2,5 mie
siąca i w 1943 r. - 2 miesiące. Przedsiębiorstwo ponosiło 
z tego tytułu duże straty finansowe, które za ostatnie trzy 

45 lata wyniosły 16 tys. funtów .
16 grudnia 1944 r. s/s "Chorzów" przybył na redę por

tu Shoreham u wybrzeży południowej Anglii. Z uwagi na słabą 
widoczność postanowiono wejść do portu następnego dnia rano. 
Przybył pilot i wskazał miejsce zakotwiczenia, VJ nocy zerwał 
się wiatr, który w dniu 17 grudnia o godz. 3.00 przybrał znacz> 
nie na sile, W czasie popuszczania łańcucha kotwicznego zosta- 

46ła zerwana prawa kotwica . Natychmiast opuszczono lewą kotwic

44 Tamże, Pismo Dyrekcji Polish Steamship Agency do kapitana 
s/s "Modlin" B. Gawęckiego z 11.7.1944 r.
Tamże, sygn. IV/10, nr 196. Notatka H. Knapa do dyrektora 
M. Plinusa z 11.9.l944r.
Tamże, Raport kpt. ź.w. T.Meissnera z 20.12.1944 r.

i
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Kapitan ż.w. J. Borkowski wydał polecenie, aby maszyna 
pracowała "małą naprzód". Silne szkwały z deszczem o mocy 
10-11 stopni w skali Beauforta uniemożliwiały obserwację. 
Statek spychany był na ląd. Nie pomogło popuszczenie łań
cucha kotwicznego. Dano maszynie "całą naprzód". 0 godz. 
5.10 odczuto pierwsze uderzenie statku o dno, a po chwili 

47 dalsze . Kotwica pełzła po kamiennym dnie. Statek ustawił 
się równolegle do lądu i w tym położeniu narażony był na 
bezpośrednie ataki żywiołu.

Potężne fale przelewające się przez statek spo
wodowały zerwanie brezentów i zniszczenie nadbudówek. Woda 
przedostała się do ładowni i do maszynowni. Wygaszono kotły 
w obawie przed ich wybuchem. Spychany falami statek został 
z kolei obrócony dziobem do brzegu. Przechył na lewą burtę 
wzrósł do 15°. Ponie.waż załoga znalazła się w bezpośrednim 
niebezpieczeństwie, zażądano pomocy z lądu, który oddalony 
był o około 200 m. Ze statku wystrzelono rzutkę, która zo
stała przechwycona przez ludzi znajdujących się na brzegu. 
Umożliwiło to przetransportowanieAna statek specjalnych lin 
i kosza, którymi rozpoczęto ewakuować załogę. Licząc się z 
możliwością uratowania statku pozostawiono na nim sześć osób. 
Wskutek dalszego pogarszania się warunków atmosferycznych 
wznowiono ewakuację i zakończono ją o godz. 15.50. Ostatni
mi osobami, które opuściły statek byli: kpt. ż.w. J.Borkows
ki i st. ofic. Grodzicki.

Tamże, sygn. 17/10, nr 449. Dziennik okrętowy s/s "Chorzów"
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W wyniku przeprowadzonych badań stanu statku i na 

podstawie opinii ekspertów z Admiralicji Brytyjskiej zanie
chano akcji ratowniczej s/s "Chorzów", uznając ją za bezce
lową^®.

>7 listopadzie 1945 r. s/s "Kromań" /pojemność 1 864 
BRT/ wszedł na minę u wejścia do portu Rouen i zatonął. Bliż
sze szczegóły dotyczące zatopienia statku nie są jednak auto
rowi znane.

Pomimo bolesnych strat poniesionych w toku działań 
wojennych przez Polską Marynarkę Handlową, jej tonaż w wyniku 
zakupu i dzierżawy nowych jednostek utrzymywał się na tej samej 
wysokości, co przed wojną. Było to jeszcze jednym dowodem ży
wotności Marynarki Handlowej działającej z dala od kraju, jego 
baz i zaplecza. Marynarze z polskich transportowców wojennych 
walnie przyczynili się do zwycięstwa państw koalicji antyhit
lerowskiej nad Niemcami faszystowskimi.

Tamże, sygn. 17/11, nr J42. Pismo Wydziału Ubezpieczeń GAL 
S.A. do Bałtyckiej Spółki Okrętowej z 20.3.1945r. /po wojnie 
wrak statku został odkupiony przez polskiego armatora W. Bar 
tosiaka; po wyremontowaniu otrzymał nazwę "Stella Maris" i 
pływał pod banderą panamską/.



Kmdr por. inż. Zbigniew Kowalewski

WSPOMNIENIA Z UDZIAŁU W WYPRAWIE ANTARKTYCZNEJ PAN 
NA STACJĄ IM. A.B. DOBROWOISKIEGO

1. Przygotowania do wyprawy

2$ listopada 1977 r* Rada Ministrów PRL przyjęła 
Uchwałę nr 173/77 dotyczącą "Kompleksowych badań Antarktyki 
i Arktyki jako podstawy rozpoznania i ochrony ich natural
nego środowiska na lata 1977-1980" z horyzontem czasowym 
do roku 1985. Uchwała precyzowała, że celem głównym proble
mu międzyresortowego, oznaczonego symbolem MR/II-16, jest 
utworzenie naukowych podstaw dla polskiej działalności gos
podarczej x'ejonach antarktycznych i arktycznych oraz ra
cjonalne wykorzystanie zasobów żywych Południowego i Północ 
nego Oceanu jako źródła żywności i paszy, a w dalszej pers
pektywie wykorzystanie wyników badań dla oceny możliwości 
eksploatacji bogactw mineralnych.

Celowość rozwoju badań, o których mowa, opiera się 
na przesłankach leżących w sfex>ze naukowej, politycznej i 
ekonomicznej. Badania te dotyczą głównie biologii i oceano
logii, geofizyki, meteorologii, klimatologii, glaćjologii, 
geologii poszukiwawczej, paleontologii i medycyny. Szcze
gólna uwaga zwrócona jest na problemy ekologii tych orga
nizmów morskich, które stanowią źródło białka paszowego i 
spożywczego, jak również na rozpoznanie bogactw mineralnych 
na obszarze Antarktyki i Artyki. Koordynatorem odpowiedzial
nym za całość problemu MR/II-1Ó jest Polska Akademia Nauk, 
a badania prowadzone są w oparciu o:
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1/ krajowe placówki naukowe; 

■
2/ stałe badawcze stacje polarne PAN - im. Henryka Arctows- 

kiego, im. A.B. Dobrowolskiego oraz stację Hornsund na 
Spitsbergenie; 

■ ■ ■ • . •. ' ■ «
3/ polskie statki naukowe i przemysłowe;
4/ stacje i statki badawcze innych państw;
5/ laboratorium pływające PAK /statek badawczy/ specjalnie 

przystosowany do badań w trudnych nawigacyjnie akwenach 
polarnych.

Po zbudowania nowej stałej stacji antarktycznej PAN . 
im. Henryka Arctowskiego na Wyspie King George w Archipelagu 
Południowych Szetlandów i uruchomieniu jej w dniu 26 lutego 
1977 r., kolejnym ważnym przedsięwzięciem stało się urucho
mienie i wznowienie działalności naukowo-badawczej przez pols
kie stacje polarne w Hornsundzie na Spitsbergenie /zbudowane 
w ramach III Międzynarodowego Roku Geofizycznego/ i im. A.B. 
Dobrowolskiego w Oazie Bungera we 'Wschodniej Antarktydzie 
/stacja antarktyczna "Oazis” przekazana Polsce przez ZSRR 
2J stycznia 1959 r./

0 ile ponowne uruchomienie stacji Hornsund nie stwu- 
i’zało zasadniczych problemów organizacyjno-technicznych, to 
wznowienie działalności stacji im; A.B. Dobrowolskiego było 
samo w sobie przedsięwzięciem szczególnie skomplikowanym z 
różnych względów. Stacje polarne Hornsund i Dobrowolski od 
momentu ich uruchomienia są wykorzystywane w celach naukowych 
i użytkowane przez naukowców z Instytutu Geofizyki Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie* ien też instytut na mocy cytowanej 
na wstępie uchwały Rady Ministrów zobowiązany został do roz- 

■
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poczęcia intensywnych przygotowań związanych ze wznowię-, 
niem pracy obydwu stacji naukowych w roku polarnym 1978/79. 
Prace organizacyjne z tym związane przejęła Samodzielna 
Pracownia Geofizycznych Badań Polarnych i Morskich IG PAN 
pod kierownictwem doc. Wojciecha Krzemińskiego - kierownika 
Polskiej Wyprawy Antarktycznej na statku radzieckim m/s 
"Michaił Kalinin" w roku 1959, która przejmowała stację 
"Oazis" dla Polski. Doc. Krzemiński powołany został jedno
cześnie na kierownika wyprawy na stację antarktyczną im. 
a.B. Dobrowolskiego.

Zgodnie z zatwierdzonym programem naukowym wyprawy, 
jej głównjm zadaniem było rozpoczęcie badań nad dynamiką 
lodów otaczających Oazę Bungera w jej strefie marginalnej 
obejmującej skraj lądolodu kopuły lodowej, przylegający do 
oazy skalnego obszaru lądowego, który nie jest pokryty 
loaem od strony wschodniej. Obszar badań odległy jest od 
Stacji Dobrowolskiego o około 15 km. Program naukowy uzu
pełniony. był bogatym harmonogramem prac konserwacyjno-mo- 
dernizacyjnych obiektów i urządzeń stacyjnych.

Do realizacji tego skomplikowanego organizacyjnie, 
technicznie i naukowo zadania, sekretarz naukowy Polskiej 
Akademii Nauk prof. dr Jan Kaczmarek, w porozumieniu z 
Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Nauki, Szkol
nictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwem Administracji 
i Ochrony środowiska powołał następujący skład wyprawy na 
stację A.B. Dobrowolskiego: kierownik wyprawy - doc. dr inż. 
Wojciech K.E. Krzemiński - geofizyk z Instytutu Geofizyki 
PAN w Warszawie, zastępca kierownika d/s naukowych - doc.
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dr hab. Gabriel Wójcik - klimatolog z Uniwersytetu U. Ko- *
pernika w Toruniu, zastępca kierownika d/s technicznych - 
inż. Zbigniew Kowalewski - hydrotechnik z Marynarki Wojennej

■ W skład grupy naukowej wchodzili: doc. dr-^hab. Ed
ward Wiśniewski - peryglacjolog z Instytutu Geografii i 
Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Zakład w Toruniu, dr 
inż. Jan Cisak - geodeta-astronom z Instytutu Geodezji i 
Kartografii w Warszawie, mgr inż. Seweryn Mroczek - geodeta- 
magnetolog z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, 
mgr inż. Andrzej Pachuta - geodeta-grawimetra z Instytutu 
Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki War
szawskiej, mgr inż. Zbigniew Batke - geodeta-fotogrametra 
oraz dr med. Bronisław świetlicki - lekarz wyprawy z Wojsko
wego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Grupa techniczna obejmowała następujące osoby: pil. 
inż. Stefan Krupski ~ pierwszy pilot, pil. Czesław Opoka - 
drugi pilot, inż. Maciej Tałałas - starszy grupy technicznej 
Janusz Mazur - mechanik eksploatacji, Zdzisław Stocbniał - 
mechanik radiosprzętu, Janusz Gumiński - radiooperator wy
prawy.

Intensywne przygotowania organizacyjno-techniczne do 
wyprawy obejmujące gromadzenie aparatury naukowo-badawczej, 
sprzętu i urządzeń dla stacji, zakupu ekwipunku osobistego 
uczestników oraz żywności zajęły ponad dziesięć miesięcy. 
Dużą część czasu pochłonęły prace lotniczo-techniczne związa
ne z koordynacją produkcji dwóch śmigłowców Mi-2Li w VJSK Świd
nik, przeznaczonych dla wyprawy i obsługi stacji im. A.B. 
Dobrowolskiego.
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Prace przygotowawcze do wyprawy na Wybrzeżu Gdańs

kim trwały od 2 maja do 19 listopada 1976 r. włącznie, to 
znaczy do momentu wyjścia z Gdyni statku ekspedycyjnego 
m/s "Zawichost". Objęły one swoim zasięgiem między innymi 
takie problemy organizacyjno-techniczne, jak: utworzenie 
biura wyprawy w Gdyni, załatwienie szeregu spraw usługowo- 
morskich w specjalistycznych przedsiębiorstwach i instytu
cjach gospodarki morskiej, takich jak: PLO, "Hartwig", "Pol- 
fracht", Morska Agencja, Zarząd Portu Gdynia, "Polcargo", 
"Baltona", "Shipcontrol", "oupervise", Urząd Morski w Gdy
ni, Urząd Celny w Gdyni i Spółdzielnia Pracy "Żagiel".

Do ważnych dla terminowego wyjścia wyprawy z Gdyni 
na Antarktydę spraw należało zaczarterowanie statku m/s 
"Zawichost" i specjalnego kontenera chłodniczego dla trans
portu żywności, sporządzenie pełnej dokumentacji ładunkowej 
dla statku, dokonanie odpraw celnych i ubezpieczenia ładun
ku, wystawienie dokumentów żeglarskich dla uczestników wy
prawy, przygotowanie pełnego zestawu osprzętu przeładunko
wego oraz szereg drobnych, lecz ważnych czynności urzędo
wych.

Nieocenionej pomocy udzieliła wyprawie Marynarka 
Wojenna. ważnym, momentem w przygotowaniach statku ekspe
dycyjnego było udostępnienie dlań nabrzeża vi Porcie Wojen
nym Gdynia w czasie od 6 do 16 listopada 1973 r., dzięki ’ 
czemu wyspecjalizowane agendy PLO mogły spokojriie, precy
zyjnie i optymalnie przygotować statek na pierwszy rejs 
do brzegów lodowego kontynentu na nieznane dotychczas i 
skrajnie trudne dla żeglugi akweny antarktyczne.
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w śród, .problemów, które udało się rozwiązać pomyślnie 

dzięki pomocy wielu służb Marynarki Wojennej, odnotov;ać na
leży odpłatne przekazanie 700 kg chleba konserwowego, znacz
nej ilości beczek dla uzupełnienia ich benzyną i naftą lot
niczą, odpłatne przekazanie benzyny-etyliny 78 oraz odpo
wiednich smarów i olejów. W okresie ostatnich kilku tygod
ni poprzedzających zaokrętowanie uczestników wyprawy na m/s 
"Zawichost", cały zespół ekspedycyjny korzystał z usług ka
syna wojskowego w Gdyni. Lotnictwo morskie Marynarki Wojen
nej wspomagało wyprawę wyposażeniem w brakujący osprzęt ra
diowy i sygnalizacyjny dla śmigłowców, jak również udzieliło 
bezpośredniej pomocy zespołowi lotniczemu wyprawy przy orga
nizacji zgrupowania lotniczo-polarnego.

Wiele słów uznania należy się również żołnierzom z 
jednostki wojskowej Obrony Wybrzeża, którzy nie szczędzili 
ani czasu, ani wysiłku przy bardzo trudnych i skomplikowa
nych pracach transportowo-przeładunkowych i kompletowaniu ła
dunku oraz ekwipunku naukowego wyprawy.

Na mocy decyzji władz naczelnych PAN wyprawa wyposa-. 
żona została m.in. również w dwa najnowszej konstrukcji śmigłe 
ce typu Mi-2M. śmigłowce wraz z kompletnym oprzyrządowaniem 
oraz częściami zamiennymi i zapasowym osprzętem zostały z dużj 
nakładem pracy przygotowane do tej niezwykłej wyprawy i przysę 
sobione do transportu morzem przez załogę WSK w Świdniku. W dr 
przejęcia śmigłowców przez PAN zostały nadane im imiona: "Jan1 
na cześć pierwszego polskiego lotnika polarnego Jana Nagórskie 
go oraz "Antoni" na cześć patrona stacji antarktycznej PAN w 
Oazie Bungera - Antoniego Bolesława Dobrowolskiego.

I
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Resort Obrony Narodowej dostarczył również komplet

ne wyposażenie radiostacji dla bazy antarktycznej w Oazie 
Bungera oraz niezbędny sprzęt inżynieryjny, agregaty prądo
twórcze wraz z osprzętem oświetleniowym, a także zestaw dwóch 
gumowych łodzi dla prac hydrograficznych.

Należy stwierdzić, że dzięki wymienionym instytu- 
cjom wyprawa została przygotowana do wypełnienia trudnych 
zadań na Antarktydzie w sposób optymalny i bezpieczny, gwa
rantujący- przeprowadzenie całej skomplikowanej operacji an- 
t*arktycznej "Dobrowolski 79" w nakazanym terminie, który 
przypadał w dwudziestolecie przejęcia stacji od ZSRR.

16 listopada 1978 r. stan osobowy ekspedycji zaokrę
towany został na m/s "Zawichost", który tradycyjnie zacumował 
pod załadunek ekwipunku wyprawy przy nabrzeżu Rotterdamskim. 
portu w Gdyni. Załadunek trwał do. 18 listopada, po czym sta
tek został przeholowany i zacumował do nabrzeża Pomorskiego 
oczejsując na wyjście. Polskie Linie Oceaniczne, reprezento-

! wane przez Zakład Linii Amerykańskich, udostępniły dla obsłu
gi wyprawy jeden ze statków serii "Z”. Bliźniacza jednostka - 
m/s "Zabrze" sprawdziła.się w trudnym, pionierskim rejsie 
przewożąc wyprawę, która założyła polską stację antarktyczną 
im. Henryka Arctowskiego na Wyspie King George.w Archipelagu 
Południowych Sz'etlandów. Na dowódcę m/s "Zawichost" armator 
wyznaczył kpt.ż.w. Wojciecha Kozłowskiego, funkcje kierow
ników działów powierzone zostały kpt.ż.w. Adamowi Rzećnio- 
wieckiemu /pokład/, st. machanikowi Jerzemu Jałowieckiemu 
i intendentowi Jerzemu Szczęśniakowi.

/ .
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Przed wyjściem z Gdyni m/s "Zawichost" został za

ładowany w portach norweskich ładunkiem mocznika w ilości 
ponad 4 245 ton celem dobalastowania statku, jak również po
tanienia samego rejsu. Zgodnie z wymogami czarteru został on 
do pełna zabunkrowany paliwem i wodą, w dniu 19 listopada 
o godz. 11.00 wyszedł w swój kolejny rejs nr J8A z portu 
Gdynia do radzieckiej stacji antarktycznej Mirnyj, położonej 
nad brzegami Morza Davica we wschodniej Antarktyce.

Trasa rejsu wiodła przez Kopenhagę, Las Palmas, Kap 
sztad i Wyspy Kergueleny, położone na Oceanie Indyjskim.

2. M/s "Zawichost" w rejsie do Antarktyki

Listopadowy Bałtyk nie był przyjaźnie nastawiony do 
załogi m/s "Zawichost" i jego szczególnych pasażerów, dając 
o sobie znać wiatrem o sile 6° do 7° B i stanem morza 5° do 
6° B. Na podejściu do Kopenhagi dowiedzieliśmy się, że będzie 

postój na kotwicy i możliwość zejścia na ląd. Kopenhagi nie 
danym nam było jednak oglądać z bliska, mino że motorówka 
dowiozła nas w rejon sławnej syrenki kopenhaskiej, gdyż władz; 
nie wydały ekipie zezwolenia na zejście.

Morze Północne rozkołysane. Statek na fali przy 
stanie morza 6° B pracuje bardzo ciężko, a bryzgi fal zalewa

ją pokład, luki ładowni i masztówki. Podczas szóstej doby 
rejsu po wyjściu z Kanału La Manche wiatr zaczyna słabnąć. 
Tego dnia cała ekipa ekspedycyjna została włączona do pełnie
nia wacht morskich na mostku, w maszynie i radiostacji. Nasi ' 
piloci śmigłowcowi podjęli się samorzutnie pełnienia wszyst
kich wacht z II oficerem Adamem Grimkiem, zaś pozostali
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uczestnicy wyprawy podzieleni na zespoły dwuosobowe, peł
nili do końca rejsu wachty rotacyjnie, według ustalonego 
grafiku. • (

28 listopada 1978 r. m/s "Zawichost" zawinął na redę 
Las Palmas dla uzupełnienia żywności oraz dla sprawdzenia 
stanu technicznego załadowanych w kontenerach śmigłowców 
oraz żywności wyprawy. Dzień -4 grudnia zapamiętają uczest
nicy wyprawy na całe życie, gdyż tylko dwóch spośród sie
demnastu przechodziło dotychczas przez równik. Uroczystoś
ci chrztu morskiego miały charakter wesołej, koleżeńskiej 
zabawy.

W dniach 11-12 grudnia 1978 r. statek uzupełniał 
paliwo i wodę do ostatniego etapu rejsu na wody antarktycz
ne w porcie Cape Town./Kapsztad/.

. 21 grudnia statek osiągnął Wyspy Kerguelena /Illes
de Kerguelen/, leżące w strefie subantarktycznej na szero
kościach tak zwanych wyjących pięćdziesiątek. Na wyspach 
tych Francja posiada stałą stację naukowo-badawczą, a słyną 
one i z tego, że na ich szelfowych wodach polscy rybacy z 
"Dalmoru" łowią ryby z gatunku Notthenidae, nazwane przez 
nich kergulenami. Z Kerguelenów do Mirnego pozostało nam 
jeszcze do pokonania około 1 500 Mm po wodach niespokojnych, 
w ciągłych sztormach i żegludze wśród gór i pól'lodowych.

M/s "Zawichost" posiadając klasę lodową "L1", 
pływął w stałym serwisie Linii Amerykańskich na Wielkie 
Jeziora, a na naszą wyprawę został zaczarterowany pod 
warunkiem przeprowadzenia go konwojem przez pola lodowe
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przez radziecki lodolamacz m/s "Michaił Somow". W trak
cie ciągłego nasłuchu radiowego radiooficer m/s "Zawichost" 
nawiązał kontakt radiowy z radzieckim trawlerem-przetwór- 
nią "Ozetyrdak" poławiającym ryby na szelfie kergueleńskim, 
a za jego pośrednictwem z flagowym statkiem 24 SAD /wyprawy 
antarktycznej ZSRR/ m/s "Michaił Somow". Okazało się, że 
"Somow" miał duże trudności z forsowaniem pól lodowych na 
przedpolu radzieckiej stacji antarktycznej Mołodiożnaja. 
Dryfował w polach lodowych, mając jeszcze w planie kilku
dniowy rozładunek sprzętu i wysadzenie na stacji' zmiany 
polarników. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy map synop
tycznych oraz satelitarnych map lodowych w rejonie Morza 
Davisa, kapitan m/s "Zawichost" w porozumieniu z kierowni- ■ 
kiem wyprawy podjął decyzję samodzielnego podejścia naszego 
statku w rejon Wyspy Drygalskiego, a następnie w zależności 
od sytuacji lodowej, do radzieckiej stacji antarktycznej 
Mirnyj. Decyzja została podjęta 21 grudnia 1978 r. o godz. 
8.15 i m/s "Zawichost" zaczął pokonywać najtrudniejszy, ostai 
ni etap swojego historycznego rejsu. Kergueleny pożegnały na: 
sztormem południowozachodnim o sile 9~10OB, a stan morza do
chodził do 8°B. Prędkość statku zmalała do 9 węzłów, widzial

ność pogorszyła się do 0,5 Mm, spadło ciśnienie, zaczął padać 
śnieg, a temperatura wody po przejściu tzw. konwergencji an
tarktyczne j, spadła w dniu 22 grudnia zaledwie do +1°C.

25 grudnia wachty morskie zostały wzmocnione przez kapitana 
i starszego oficera oraz wystawiona została wachta lodowa na 
oku.
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Dzień 24 grudnia obfitował w znamienne wydarzenia. 

Jeszcze rano o godz. 7.39 I oficerowi udało się określić 
pozycję statku z namiaru słońca, a o godz. 9.18 zaległa 
przed dziobem statku gęsta mgła. 0 9.33 jeden z członków 
wyprawy jako pierwszy spostrzegł wielką górę lodową, a o 
godz. 10.1J statek przekroczył szerokość geograficzną 60°S 

i wszedł w obszar wód objętych układem antarktyczir;m. Tego 
dnia wieczorem przed uroczystą kolacją odbyła się oficjal
na uroczystość odsłonięcia wymalowanych na obu burtach 
statku na wysokości mostku sylwetek pingwinów, symbolizują
cych wejście m/s "Zawichost" do'rodziny polskich statków 
antarktycznych.

25 i 26 grudnia statek mijał liczne góry lodowe, 
idąc cały czas przez wzburzone do stanu 6°B Morze Davisa. 

26 grudnia o godz. 18.46 nastąpiła awaria w siłowni statku, 
na szczęście nie groźna i już o godz. 19.18 po uzyskaniu 
pierwszego namiaru radiowego ze stacji Mirnyj,'statek kur
sem KD 140° z prędkością 'około 5 węzłówf zaczął forsować 

gęstsze pola lodowe. Ostatnia doba rejsu z 26 na 27 grud
nia dostarczyła całej załodze statku dużo emocji, niepo
koju i niepewności - czy uda się pokonać pola lodowe, 
których szerokość wynosiła około 60 km. Pola lodowe pow

stały w wyniku wiosennego sztormu na Morzu Davisa i dry
fowały w rejon Wyspy Drygalskiego i dalej na ocean. Gru
bość lodu wynosiła od 2-3 m, a zwartość pola lodowego 
określona była na 6-7°. Forsowanie pola lodowego tworzą

cego niegdyś "pripaj" /przylepa lodowa/ w rejonie radziec- 
v X

kiej stacji Mirnyj, trwało ponad 10 godzin.



170

27 grudnia 1978 r., to jest J9 dnia od wyjścia 
z Gdyni, o godz. 19.00, po pokonaniu 11 170 Lim statek stanął 
w dryfie na redzie radzieckiej stacji antarktycznej Mirnyj, 
witany serią kolorowych rakiet przez radzieckich polarników 
i polską flagą na głównym maszcie. Byliśmy pierwszym statkiem 
i pierwszymi ludźmi, których po blisko roku niełatwej służby 
polarnej na Antarktydzie zobaczyli radzieccy polarnicy. Jak 
się później dowiedzieliśmy, m/s "Zawichost" był także pierw
szym statkiem, który po polarnej zimie pokonał barierę lodu 
i dotarł do brzegów Antarktydy.

Tymczasem wyłoniły się kolejne trudności, tym razem 
związane, z rozładunkiem statku, gdyż już 1J grudnia lód.morski 
na który mieliśmy się rozładować, został przez sztorm połamany 
i w całości wyniesiony z zatoki. W tej sytuacji wraz z kierow
nictwem radzieckiej stacji ustaliliśmy nową wersję techniki 
rozładunku statku bezpośrednio na barierę lodową. Tworzył ją 
jednoroczny "śnieżnik", wystający z morza na wysokość 4-5 m 
w rejonie Sopki Wietajpw, skalnego wzgórza, odległego od obser
watorium Liirnyj około 2-J mil morskich. Ekipa hydrograficzna 
statku pod dowództwem starszego oficera Adama Rześniowieckie- 
go, dokonała niezbędnych pomiarów rejonu lodowego nadbrzeża i 
podejścia, na podstawie których kapitan Kozłowski podjął de
cyzję zacumowania statku do lądolodu Antarktydy.

50 grudnia o godz. 16.JO statek podszedł do,rtnież- 
nika", a ściśle do jedynego dogodnego odcinka śnieżnego na
brzeża o długości zaledwie 70-80 m /długość statku wynosiła 
1J5 m/ i prawą burtą zacumował do specjalnych polerów uprzed
nio przygotowanych przez radzieckich polarników. Nauycimiiast 
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też rozpoczął rozładunek. Odbywał się on w relacji "burta- 
sanie", asekurowany przez ciężkie ciągniki i traktory gą- 
siennicowe oraz łaziki na gąsiennięach zwane "ledołazami" 
lub "wiezdiełazami". ’,7 pierwszym etapie rozładunku, który 
trwał od godz. 13.00 do 04.JO J1 grudnia 1973 r., wyłado
wane zostały dwa kontenery ze śmigłowcami wraz z całym wy
posażeniem lotniczym i radiowym oraz 20 beczek z benzyną 
i naftą. Wyładowano też 117 opakowań wyposażenia naukowego 
2 polskich naukowców z Instytutu Ekologii PAN z Warszawy, 
którzy mieli zimować na Liirnym.

Cała ekipa techniczno-lotnicza przebazowana zosta
ła na ląd i rozpoczęła prace przy uruchamianiu śmigłowca 
SP-SPR "Jan”. Prace trwały po 18 godzin na dobę, ale zosta
ły uwieńczone sukcesem i już w dniu 5 stycznia 1979 r. o 
godz. 16.45 pierwszy polski śmigłowiec wzniósł się -nad kon
tynentem antarktycznym, pilotowany przez Czesława Opokę. 
Sukces ten został przyćmiony przykrą w skutkach chorobą 
I pilota wyprawy Stefana Krupskiego, którego po diagnozie 
lekarskiej zdecydowano się odesłać do kraju na pokładzie 
m/s "Zawichost". Tak więc wyprawa została przy jednym spraw* 
nym śmigłowcu i jednym pilocie, drugi śmigłowiec uległ 
uszkodzeniu,wobec czego odpowiednio do możliwości dostoso
wany został program naukowy wyprawy.

W dniu 6 stycznia za zgodą kierownika radzieckiej 
stacji antarktycznej Mirnyj, Arnolda Budreckiego, statek 
m/s "Zawichost" ponownie zacumował do śnieżnika przy Sopce 
Wietrow celem rozładunku pozostałego ekwipunku wyprawy. 
I ta operacja udała się kpt. Kozłowskiemu, a statek i jego
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załoga, w oczach całego naszego zespołu ekspedycyjnego, 
jak również radzieckich polarników zyskały szacunek, podziw 
i uznanie za mistrzostwo i odwagę godną polskich marynarzy, 
Polska bandera weszła na stałe do historii Antarktydy. 
8 stycznia w godzinach południowych odbyło się pożegnanie 
statku, który następnie wyszedł z Mirnego do portów Austra
lii o

5. Radziecka stacja antarktyczna Kirnyj

Radzieckie obserwatorium antarktyczne - pierwsza 
naukowa stacja antarktyczna ZSRR, założona została w 1955 
roku w ramach trwającego wtedy III Międzynarodowego Roku Geo
fizycznego przez radzieckich polarników z leningradzkiego 
Instytutu Arktyki i Antarktyki. Obserwatorium zlokalizo
wane zostało na południowym Kręgu Polarnym, na szerokości ge- 
ograficznej 66°55''18!'3, nad brzegiem Morza Davisa, na obsza
rze Ziemi Królowej Mary wyznaczonej południkiem O95°O1‘E. 

Do czasu zbudowania stacji antarktycznej Mołodiożnaja stacja 
ta pełniła rolę stolicy radzieckich polarników. Pierwszy Mir- 
nyj, ten sprzed 25 lat, był całkowicie zbudowany z drewna. 
Stacja ta praktycznie już nie istnieje. Nowy Mirnyj, który 
zastaliśmy w grudniu 1978 roku, stanowi kompleks nowoczes
nych budynków i obserwatoriów, zbudowanych ze stali, plasti
ku i szkła. Może on przyjąć od 57 do 145 naukowców i perso
nelu inżynieryjno-technicznego w sezonie polarnym.

Baza techniczna Mirnego rozciąga się na wybrzeżu 
Prawdy od przylądka Mabus poprzez Sopki Komsomolskaja, Ra
dio, Moriennaja do Sopki Wietrow, która stanowis awaryjną

1
■1
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przystań dla radzieckich statków antarktycznych. Znajduje 
się tam również lotnisko z pasem startowym dla samolotów 
transportowych typu "11-14" i śmigłowców "Mi-8", stacje 
paliwowe oraz duży skład żywności, zlokalizowany w odległoś
ci 7 km -od obserwatorium przy drodze pochodów lodowych Mir- 
nyj->vostok.

Na stacji prowadzone są od 25. lat systematyczne 
obserwacje naukowe z zakresu aerometeorplogii, geofizyki 
i biologii. Stacja Mirnyj spełnia również ważną rolę bazy 
zaopatrzeniowej dla stacji Wostok, zlokalizowanej na wiel
kim płaskowyżu lądolodu Antarktydy, odległej około 1 500 km 
od Mirnego w rejonie bieguna niedostępności, określonego 
współrzędnymi geograficznymi £ = 78°28'S oraz A = 106°48'E. 

położonego na wysokości 5 488 m npm. z Mirnego dwa razy 
w ciągu sezonu polarnego wyruszają w kierunku Wostoku po
chody lodowe z zaopatrzeniem oraz naukowcami badającymi 
zjawiska meteorologicznegeofizyczne i glacjologiczne 
tego ogromnego obszaru kopuły lodowej Wschodniej Antark
tydy.

W okresie naszego pobytu na Kirnya stacją tą kie
rował znany polarnik radziecki, Arnold Budrecki z 25 SAE 
/radzieckiej ekspedycji antarktycznej/. wraz z nim prze
bywało 58 polarników, uczestników zimy polarnej 1978/79.A ■ 
Latem jest Mirnyj jednym z najruchliwszych obserwatoriów. 
Przebywa tu wtedy do 600 osób, wliczając w to załogi.stat
ków zaopatrujących, załogi trzech samolotów z oddziału 
polarnego Aerofłotu i wymieniające się załogi polarne 
obserwatoriów Mirnyj i Wostok. Jest to więc prawdziwe
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miasteczko polarne.

Od JO grudnia 1979 r» na obszarze Mirnego zaczęła 
również działać polska baza polarna "Zawichost", w skład 
której weszły dwa kontenery - hangary na śmigłowce, dwa śmi
głowce, skład paliwa śmigłowcowego i części zamiennych oraz 
połowa radiostacja i elektrownia. Baza "Zawichost" została 
usytuowana w pobliżu pasa startowego lotniska Mirnyj, po jego 
zachodniej stronie, niedaleko dawnego pasa startowego.

. Z tej bazy rozpoczęliśmy przygotowania do rozpoznania 
Antarktydy, a głównie obszaru lodowca szelfowego Shackletona 
i Oazy Bungera. Rozpoznanie prowadzono przy pomocy radzieckiej 
grupy śmigłowców Mi-8 z flagowego statku naukowo-badawczego 
r/v "Michaił Somow", który 12 stycznia 1979 u. zawinął na redę 
Mirnego /na statku przybyła ekipa 24 SAB pod kierownictwem Wik
tora Smirnowa/. W ślad za "Somowem" na redę Mirnego zawinął 
1J stycznia inny statek - m/s "Baszkirja" wraz z ekipą zimującą 
i grupami letnimi do wymiany załóg Mirnego i Wostoka.

Po ustaleniu szczegółów współpracy z nowym kierowni
kiem obserwatorium Mirnego, Wiktorem Smirnowem i uzyskaniu za
pewnienia pomocy ze strony grupy śmigłowców Mi-8 w przebazowa- 
niu polskiej wyprawy do stacji Dobrowolskiego, nasz śmigłowiec 
"Jan" oddany, został polarnikom radzieckim do pomocy przy roz
ładunku sprzętu naukowo-badawczego i wymianie obsady stacji 
Mirnyj i Wostok ze statku m/s "Baszkiria". W czasie od 14 do 
21 stycznia nasz śmigłowiec odbył ogółem 115 lotów na rzecz wy« 
prawy radzieckiej, z nalotem prawie 20 godzin w powietrzu, przą 
wożąc w obie strony w relacji lotnisko Mirnyj - m/s "Baszkiria** 
ponad 1J0 naukowców i specjalistów radzieckich oraz kilka ton 
aparatury.
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Równocześnie śmigłowiec odbył kilka lotów roz

poznawcze- transportowych, asekurowany przez radzieckie śmi
głowce Mi-8 na lodowiec szelfowy Shackletona. Celam. tych 
lotów było założenie pośredniej stacji paliwowej w drodze 
z Mirnego do Oazy Bungera. Pierwszy lot do stacji im. A.B. 
Dobrowolskiego śmigłowcem Mi-8 odbył kierownik wyprawy w 
towarzystwie dwóch polskich specjalistów w dniu 17 stycz
nia. Następnego dnia'odleciała na stację trzyosobowa grupa 
techniczna dla przygotowania stacji na przylot pozostałej 
grupy polskich polarników. Nastąpiło to 21 stycznia, na 
dwa dni przed dwudziestą rocznicą przejęcia stacji Dobro
wolskiego od polarników radzieckich.

4. 77 pierwszej polskiej stacji naukowej na Antarktydzie

Oaza Bungera - cel naszej wyprawy antarktycznej 
została odkryta w 1946 roku przez dowódcę samolotu zwiadow
czego, uczestnika-antarktycznej ekspedycji morskiej USA, 
kapitana A. Bungera. Ekspedycja, którą kierował admirał 
R. Byrd, miała za zadanie uściślenie linii brzegowej Antark
tydy. Nosiła ona kryptonim High Jump Operation, a w skład 
jej 'wchodziło 1J statków .transportowych, 1 lotniskowiec i 
1 okręt podwodny. Ogółem w ekspedycji brało udział 4 tysiące 
uczestników. Rezultatem ich pracy było m.in. zbadanie po- 

p nad 877 000 km nieznanych dotąd obszarów, odkrycie 10 no
wych łańcuchów górskich, ustalenia ścisłej linii brzego
wej Antarktydy o długości ponad 8 600 km oraz odkrycie 
szeregu tzw. oaz antarktycznych, to jest obszarów lądowych 
nie pokrytych lodem, w tym największej z nich o powierzchni 
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około 952' km , której na cześć odkrywcy nadano imię Oazy 
Burgera. W 1957 roku Związek Radziecki w ramach
założył w oazie stację naukową, której'nadano nazwę Oazis. 
Stacja ta była czynna przez cały rok polarny 1957/53. W 
1959 roku Związek Radziecki postanowił przekazać stację 
Polsce, w związku z czym na Antarktydę wyruszyła na ra
dzieckim statku m/s "Michaił Kalinin" pierwsza polska 'wy
prawa antarktyczna pod kierunkiem docenta Wojciecha Krze
mińskiego i profesora Stanisława Różyckiego. Celem wypra
wy było przejęcie stacji Oazis dla Polskiej Akademii Nauk. 
Stacja nazwana została imieniem Antoniego Bolesława Dobro
wolskiego, a uroczystość przekazania miała miejsce w dniu 
25 stycznia 1959 r. W ciągu 20 lat stacja ta była na krótkc 
uruchomiona przez Polaków w roku polarnym 1965-1966, nato
miast częściej- w niej gościli polarnicy radzieccy i austra- 
lx0scy.

Polska flaga przewieziona na statku m/s "Zawichost" 
dalej śmigłowcem."Jan", podniesiona została na stacji A.B. 
Dobrowolskiego w dniu 21 stycznia 1979 r* W dniu 25 stycz
nia odbyła-się w miarę skromna, lecz bardzo uroczysta kola
cja rocznicowa z okazji 20-lecia istnienia stacji, z udzia
łem radzieckich polarników ze stacji Mirnyj oraz przedsta
wiciela narodowej. fundacji antarktycznej Australii. Tego 
dnia zainaugurowały swoją działalność obserwatoria meteo
rologiczne, astronomiczne, geofizyczne i glacjologiczne 
stacji Dobrowolskiego, Oaza Bungera ożyła. Codzienne za
jęcia i obserwacje naukowe trwały od godziny 7.00 do póż- 
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nych godzin nocnych. Wolne chwile przeznaczaliśmy na pene
trację łańcuchów górskich, dolin, niezliczonych jezior, 
strumyków, zbieranie ciekawych okazów skromnej flory antark- 
tycznej /porosty, mchy, wodorosty/, pobieranie próbek geo
logicznych w postaci odłamków skalnych, zwietrzelin, in
wentaryzację fotograficzną ciekawostek przyrody Oazy Bun- 
gera, Wśród ubogiej fauny antarktycznej odnaleźliśmy w Oazie 
Bungera zaledwie trzy gatunki ptaków, w tym śnieżne petrele, 
drapieżne wydrzyki z rodziny skua i nawałnik!. Na jednej 
z wycieczek do .fiordu Rybiego Ogona spotkaliśmy kilka oka
zów foki Weddella, która to ciekawostka była dla nas wszyst
kich ogromnym zaskoczeniem, gdyż Oaza Bungera odległa jest 
od brzegów oceanu około 50-70 km, a leży na granicy kopuły 
lądolodu i lodowca szelfowego Shackletona, przy czym w za
tokach i licznych fiordach wahania poziomu wody dochodzą do 
1,6 m, co również było początkowo dla nas pewną niespodzian- 
ką. Wszystko to oraz typowy lądowy klimat oazy /suchy, suro
wy i wietrzny/ miały dla nas posmak niecodziennej przygody 
naukowe j.

W czasie od 25 stycznia do 20 lutego nieprzerwanie 
pracowało nasze obserwatorium meteorologiczne, którego wyni
ki obserwacji z trzech pomiarów dobowych były przekazywane 
do obserwatorium w Mirnym i tam pomagały przy układaniu 
prognoz pogodowych dla znacznego obszaru Wschodniej Antark
tydy. W tym też czasie nasz klimatolog, docent Gabriel Wój
cik z UMK w Toruniu, zanotował temperatury powietrza od 
-8,7°C do +5,4°C, temperatury powierzchni gruntu od -12,7°0 
do +28,5°0 /w nocy zawsze poniżej zera stopni/, wilgotność 
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57-95° /'<■ dniach opadu śnieżnego/, sumaryczny opad śniegu 

21,8 mu, ciśnienie atmosferyczne od 729,1 mm do 747,5 mm i 
wiatry o szybkościach do 4-5 m/sek. /150-160 km/godz./. Ra
dzieccy polarnicy zimujący na stacji Oazis w 1953 roku, w 
okresie zimy antarktycznej zanotowali rekordowe temperatury 
powietrza do -42,7°C, a wiatry o prędkościach ponad 56 m/sek. 

/w porywach ponad 60 m/sek./ Zimą spada tutaj niewiele śnie
gu, gdyż zaledwie 200 mm opadu.

Od pierwszych dni pobytu w stacji prowadzono prace 
remontowe przy czterech pawilonach mieszkalnych i technicz
nych oraz modernizowano urządzenia stacyjne, elektrownię, ra
diostację i warsztat elektromechaniczny. VJ stosunkowo krótkim 
okresie czasu zmieniliśmy korzystnie wygląd naszej stacji, 
zabezpieczając ją przed dewastacją w okresie zimowym i przy
gotowując- do dalszej eksploatacji na okres conajmniej 5-5 lat.

Działalność naukowo-badawcza na obszarze Oazy Bungera 
prowadzona była z powietrza, na lądzie, lodowcu, na wodach 
jezior, fiordów i wodach zatok morskich przez ponad J6 dni. 
Łączność z krajem odbywała się drogą telegraficzną za pośred
nictwem radiostacji Mirnyj. Informacje o sytuacji w kraju 
uzyskaliśmy z nasłuchu radiowego Gdyni-Radio, z rozmów statko
wych oraz codziennej gazety dla marynarzy i rybaków.

21 lutego we wczesnych godzinach rannych rozpoczęła 
się ewakuacja uczestników wyprawy z Oazy Bungera do Mirnego 
przy pomocy naszego śmigłowca. W bardzo skomplikowanych, a 
nawet dramatycznych warunkach nagłego załamania pogody, pilot 
śmigłowca Czesław Opoka wykonał cztery rejsy na lodowiec szel
fowy Shackletona do podbazy pośredniej, skąd do Mirnego część 



polskich polarników zabrał radziecki samolot transportowy 
12-14, podczas gdy kierownictwo wyprawy przebazowało się 
do Mirnego polskim śmigłowcem. Tego dnia przy silnym wie
trze stokowym, wiejącym z kopuły lodowej z prędkością po
nad m/sek* i przy temperaturze -1J°C, samolot Ił-14 
i śmigłowiec "Jan" około godz. 19.00 wylądowały w' Mirnym. 
Rozpoczynaliśmy kolejny, trudny etap naszej wyprawy.

5. Zima w Mirnym. Oczekiwanie na ta/s "Antoni 
Garnuszewski"

Po powrocie z Dobrowolskiego na Mirnyj zastaliśmy 
stację wyludnioną. Część personelu zimującego wyszła wraz 
z naukowcami jak co roku w głąb Antarktydy do stacji Wo- 
stok i na kopułę lądolodu Antarktydy. Od 22 lutego za
mierzaliśmy natychmiast przystąpić do konserwacji i de
montażu śmigłowca ze względu na stale pogarszające się 
warunki meteorologiczne. Jednakże na prośbę kierownika 
stacji Mirnyj, śmigłowiec nasz postawiony został w stały 
dyżur’ aż do dnia 6 marca dla ewentualnej osłony powraca
jących pochodów oraz dla udzielenia pomocy pracującej na 
Wyspie Stroitielej grupie montażystów, budujących zbior
niki stacji bunkrowej.

1 marca jest oficjalnym dniem rozpoczęcia zimy w 
Antarktyce i na Antarktydzie. Szybko ubywa dnia, pogoda 
często się załamuje, coraz częściej cyklony zakłócają 
życie na stacji. Mimo tych trudności kontynuujemy prace 

. techniczne przy zabezpieczaniu kontenerów śmigłowcowych, 
konserwujemy pozostawiony na Mirnym osprzęt do śmigłowców 



130
i część wyposażenia naszej bazy, wspólnie też z polarnika
mi radzieckimi pełnimy dyżury w kuchni i stołówce Mirnego, 
w której jesteśmy zaprowiantowani aż do momentu przyjścia 
polskiego statku. Temperatury spadają do -15° - -20°C, 

wiatry stokowe a prędkościach 15 m/sek i więcej stają się 
codziennością, słabnąc nieco w godzinach południowych i 
pozwalając przez to na prace przy ustawianiu beczek z pozo
stałym paliwem.

15 marca udało się nam zakończyć w Mirnym wszystkie 
prace techniczno-lotnicze, porządkowe i inwentaryzacyjne. 
Jesteśmy gotowi do powrotu. Wiemy, że statek, który ma nas 
zabrać do kraju - m/s "Antoni Garnuszewski" już od 2/ lute
go jest w drodze do Llirnego z ekipą wyprawy z polskiej sta- . 
cji antarktycznej im. H.Arctowskiego. Statku spodziewać się 
możemy około 14-15 marca.

Tymczasem na Mirnym, na pobliskich wyspach i w zatoce 
robi się coraz smutniej. Brzegi wysp i ajsbergów zaczyna 
skuwać świeży lód, który w niedługim czasie zamieni się w 
"pripaj". Czy "Garnuch" zdąży, czy przebije się przez lody? 
Te pytania zadają nam również radzieccy polarnicy. Statek ten 
bowiem nie jest przystosowany do pływania w lodach, a lody 
Mirnego są groźne nawet dla lodołamaczy. Starzy polarnicy 
i'adzieccy opowiadają nem o perypetiach statków "Lena" i "Ob", 
których dokonania przeszły do historii Antarktyki. W dodatku 
14 marca nadciąga nad Mirny cyklon o niespotykanej dotychczas 
sile. Wiatry przekraczają prędkość 55 m/sek., zamiecie śnieżne 
nękają nas nieustannie. Wychodzenie z budynków odbywa się je
dynie grupowo, ze względów bezpieczeństwa, wyjścia indywidua!-
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ne są zabronione. 

Tymczasem dowiadujemy się, że "Garnuszewski" szuka 
dogodnego dojścia do Mirnego pomiędzy polami lodowymi i wskutek 
tego opóźnia swoje przyjście. 15 marca nad "Garnuszewskim" 
zawisło niebezpieczeństwo. Podczas forsowania lodów nastę
puje przebicie burty w dwóch miejscach poniżej linii wodnej. 
Na szczęście załodze szybko udało się zlikwidować awarię, 
otatek w poszukiwaniu dogodnego dojścia do Mirnego skiero
wany został w rejon lodowca szelfowego Shackletona, by w spo
kojniejszych warunkach odczekać na dogodny moment. 17 marca 
rano sztorm zaczął słabnąć. Statek przy zmiennych prędkoś
ciach i kursach według zaleceń kapitana statku kpt.ż.w. 
prof. dr hab. Władysława Rymarza /dyrektor Instytutu Eksplo
atacji Statku WSM w Gdyni/ klucząc w polach' lodowych i omi
jając góry lodowe, osiąga o godz. 15.20 redę stacji Liirnyj.

Po rzuceniu kotwicy ze statku spuszczono dwie sza
lupy, które przystąpiły do ewakuacji naszej wyprawy. Akcja 
ewakuacyjna zakończona została o godz. 17.26. Nastąpiły 
powitania uczestników obydwu wypraw i chwile odprężenia, 
lecz nie dla załogi statku. M/s "Antoni Garnuszewski" po 
wybraniu kotwicy, oddając honory polarnikom radzieckim 
zgodnie z ceremoniałem morskim, wyrusza w dalszą drogę. 
Kurs jego, nim wyjdzie z zatoki Mirnego, prowadzi przez 
magiczną “niewyznaczoną linię" czyli południowe Koło Po
larne, które statek przechodzi o godz.'17.56.

Gorąco żegnali nas polarnicy Mirnego, z którymi 
wspólnie spędziliśmy cały sezon polarny. Wielu z nas za
warło przyjaźnie, które przetrwają przez długi czas. Po-
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znaliśmy w Mirnym znakomitych polarników, pracowitych i od
ważnych towarzyszy polarnych, od których nauczyliśmy się 
pracy w surowych warunkach Antarktydy i którym nasza wypra
wa zawdzięcza swoje powodzenie.

6. W drodze do kraju

W niedzielę 19 marca 1979 r. statek wyszedł z ob
szaru Antarktyki, przechodząc szerokość geograficzną połud
niową 60°S na długości - 101°39’0'E i biorąc kurs na au

stralijski port Adelaide. 20 marca dopadł nas sztorm z sek
tora zachodniego o sile ponad. 1o°B. Bryzgi fal zalewały po
kład i luki ładowni, przechyły boczne dochodziły do 25°. Idąc 

na wschód zmieniliśmy czas statkowy, tak Więc 25 marca róż
nica w stosunku do czasu Greenwich wynosiła 8 godzin. Tego 
dnia statek wyszedł z konwergencji antarktycznej i Kiedj< o 
godz. 04.00 temperatura wody osiągnęła już +1U°C, temperatura 
powietrza wynosiła zaledwie +7°C.

u godzinach południowych 27 marca osiągamy redę 
australijskiego portu Adelaide. Jedna doba postoju przeznaczo
na jest ną bunkrowanie paliwa i wody. W ciągu następnej doby 
pokonujemy trasę Adelaide - Port Pirie i w czwartek 2;> marca 
o godz. 09.00 rozpoczynamy załadunek ołowiu, którego zabierze- 
my do kraju 1 550 ton. 30 marca wychodzimy w dalszą drogę do 
portu Bell Bay na Tasmanii, który osiągamy w niedzielę 1 kwiet
nia. Postój w Tasmanii trwa do środy 4 kwietnia. ty.a czasie 
załadowano ponad 1 030 ton wełny,, a uczestnicy obydwu wypraw 
oraz załoga wolna od wacht, mieli okazję poznać tę ciekawą wys
pę, podczas gdy żeglarze odbyli autokarową wycieczkę do Mekki
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australijskiego żeglarstwa, słynnego portu Hobart. Z Bell 
Bay m/s "Antoni Garnuszewski" ponowicie został skierowany 
na krótki postój i załadunek wełny do Adelaidy, skąd 7 kwiet
nia wyszliśmy do portu zachodniej Australii, Premantle.
11 kwietnia załadowano 200 ton wełny i o godz. 22.45 po zda
niu pilota na redzie, statek wziął kurs na Jeddah /Dżedda/ 
w Arabii Saudyjskiej, który to port miał być dla nas portem 
bunkrowym. -

Po atrakcjach australijskicn na statku zaczynają się 
normalne zajęcia i wachty dla załogi, odmierzane przebytymi 
nilami w podzwrotnikowej żegludze.* Uczestnicy wypraw przy
stąpili do kompletowania materiałów, opracowania sprawozdań, 
komunikatów naukowych i referatów. Są one następnie udostęp
niane załodze statkowej, stuaentom WSM w Gdyni odbywającym 
normalną praktykę morską oraz członkom obydwu ekspedycji w 
czasie zorganizowanego na statku sympozjum polarnego.

27 kwietnia sta,jemy na kotwicowisku redowym portu 
Jeddach w oczekiwaniu na podejście bunkierki. Na redzie do
liczyliśmy się ponad 70 statków, które tak jak my, oczekują 
na paliwo. Podobno jest ono tutaj najtańsze. W sobotę 28 kwiet 
nia o godzinie 16.50 podnosimy kotwicę po pobraniu ponad 
5'60 ton paliwa i bierzemy kurs na Gdynię via Kanał Sueski.

x 29 kwietnia na statku odświętny nastrój. Odbywa 
się akademia 1 Majowa, w czasie której kapitan statku w 
ciepłych słowach złożył podziękowanie załodze i studentom
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za duży wysiłek i ofiarność wykazane przy wykonywaniu zadań. 
Podziękował też uczestnikom wypraw polarnych, którzy w czy
nie społecznym przepracowali na statku kilkaset godzin przy 
pracach konserwacyjnych.

Redę Suezu osiągnęliśmy 50 kwietnia. Postój na kot
wicy trwał do 2 maja godz. 11.50, początkowo na redzie zew
nętrznej, później zaś przez całą dobę na redzie wewnętrznej. 
Dzień 1 maja uczciliśmy specyficznie: część uczestników wy
praw wybrała się na wycieczkę przez pustynię z Suezu do Kairu. 
Wrażenia z tego wyjazuu pozostaną na długo w pamięci. * 

Liczący 156 km odcinek Kanału Sueskiego wraz z posto
jem na Jeziorze Gorzkim forsowaliśmy od 2 maja godz. 11.50 do 
godz. 01.15 3 maja. Morze Śródziemne spodziewaliśmy się poko- 
nać w wiosennej aurze i przy dużym nasłonecznieniu, tymczasem 
było pochmurno i chłodno, a morze przez cały czas rozkołysane. 
Na podejściu do Cieśnioy Gibraltarskiej kapitan statku podjął 
decyzję wejścia po zapas wody do hiszpańskiego portu na maro
kańskim brzegu - Ceuty, w którym postój przypadł w dniu 8 maja 
i trwał od godz. 15.00 do 21.00.

Zatoka Biskajska i Kanał La Manche okazały się dla 
nas łasckwe. Kanał Kiloński przeszliśmy 13 maja, by następnego 
dnia wieczorem osiągnąć redę Gdyni.

Uroczystość powitania statku, który jako jeden z nie
licznych statków polskiej floty odwiedził w jednym rejsie sześć 
kontynentów, miała bardzo miłą oprawę. Witały nas rodziny, przy« 
jaciele i młodzież harcerska, kompania honorowa słuchaczy WSM 
w Gdyni i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. 15 maja 
1979 r. o godz. 12.00 zakończyła się kolejna operacja antark- 
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tyczna Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyły w niej dwa 
statki, m/s "Zawichost” i m/s "Antoni Garnuszewski", 100 
marynarzy z PLO, 108 słuchaczy NSM w Gdyni* oraz 9Q naukowców 
i specjalistów z PAN. Statek m/s "Zawichost" przebywał w 
czarterze PAN 58 dni i jako pierwszy w PMH zacumował do 
brzegów szóstego_kontynentu po pokonaniu trasy Gdynia - 
Mirnyj długości 11 170 Mm. Statek m/s "Antoni Garnuszewski” 
od dnia 4 listopada 1978 r. do 15 maja 1979 pływał w 
czarterze PAN na trasie Gdynia - King George - Mirnyj - 
porty Australii - Gdynia. U tym czasie przepłynął łącznie 
ponad 47 000 Mm, a w "Rejsie sześciu kontynentów" pokonał 
trasę długości 29 707 Mm.-

7. Efekty wyprawy

Operacja antarktyczna "Dobrowolski", której byłem 
uczestnikiem i współorganizatorem, trwała nieprzerwanie 
177 dni, to jest od 19 listopada 1978 do 15 maja 1979 
na Antarktydzie od dnia 27 grudnia 1978 r. do 17 marca 
1979 r., to jest 81 dni.

Wznowienie po 20-letnlej przerwie działalności 
stacji antarktycznej PAN im. Antoniego Bolesława Dobrowols
kiego spotkało się z dużym uznaniem zarówno w kraju, jak 
też i na arenie międzynarodowej. Oprócz uznania w świecie 
nauki operacja ta przysporzyła nauce polskiej wiele innych 
korzyści, takich w szczególności,jak:

. - zebranie przez uczestników tej trudnej wyprawy 
dużego zasobu informacji i doświadczeń w zakresie techniki 
polarnej lotniczej, lądowej, lodowej i morskiej na niezna- 
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nyoh dotychczas bliżej rejonach kuli ziemskiej;
- szersze rozpoznanie najtrudniejszych nawigacyjnie 

wód antarktycznych przez załogi polskich statków m/s "Zawi
chost" i m/s "Antoni Garnuszewski";

- nabycie doświadczeń w zakresie awiacji polarnej i 
techniki lotniczej - śmigłowcowej przez duży zespół specja
listów z Polski w skrajnie trudnych nawigacyjnie i pogodowo 
warunkach dla komunikacji powietrznej przy ekstremalnych 
warunkach adaptacji organizmów ludzkich w tym rejonie kuli 
ziemskiej;

- rozpoznanie warunków hydrologicznych i meteorolo
gicznych dużego obszaru Wschodniej Antarktydy dla potrzeb 
budownictwa polarnego;

- przeprowadzenie badań i obserwacji naukowych z za
kresu glacjologii, geomorfologii, grawimetrii magnetyzmu 
ziemskiego, astronomii i meteorologii oraz geodezji i foto
grametrii w tak zwanej strefie marginalnej lądolodu Oazy 
Bungera. Badania' te były możliwe dzięki szerokiemu wykorzysta, 
niu śmigłowca Ki-2M produkcji krajowej.

Wyniki badań i obserwacji po ich naukowej obróbce 
pomogą w wyjaśnieniu genezy powstania na Antarktydzie oaz 
bezlodowcowych typu Oazy Bungera.

Wyprawa na stację im. A.B. Dobrowolskiego została 
uwieńczona sukcesem naukowym i organizacyjno-technicznym tak
że dzięki zaangażowaniu setek bezimiennych ludzi, załóg przed
siębiorstw z Wybrzeża i całej Polski, polskich lotników i -aa- 
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rynarzy oraz wypróbowanych przyjaciół - polarników ra
dzieckich ze stacji Mirnyj, których wysiłek i pomoc, a 
niekiedy tylko rada, złożyły się na ten sukces.
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s.17,23.

15&. JACYKICZ Mieczysław: Kanonierki w kampanii wrześnio- 
wej, Morze 1972, nr 9, s.16.

157. JAKUBOWSKI Andrzej: Niedoceniona siła, Argumenty 1976, 
nr 35. Polem.: Gabx*yl S.: Zanim padły strzały z hitlerowskiego 
pancernika "Schleswig-Holstein", Tamże, nr 38./Obrona Westex'- 
platte/.

158. JAKUBOWSKI Andrzej: Westerplatte, Hel, Argumenty 1977, 
nr 55.

159. JASKO.ilAK Jerzy: Siwiński Ignacy, Opowieść wrześniowa, 
Dziennik 'Wieczorny 1977, nr 198. /O plut.pchor. z 1 bat.strzel
ców morskich, Walczył w obronie Oksywia, poległ w rejonie Dę- 
bogórza 10.09.19591'./.

160. JOACiiltiCZAK Janusz: Ostatnia walka "Wichrh", To było 
3 września 1939r., Kurier Lubelski 1975, nr 197.
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161. KIENIEWICZ Stefan, PESTEK Jerzy: Majewski Marian, 

Polski Słownik Biograficzny 1974, t. 19, z. 2, s.187-8. 
/Komandor dyplomowany/.

1-62. KOLASA Klemens: Załoga ORP "Żuraw" w obronie Pół
wyspu Hel, Przegląd Morski 1972, nr 12, s.69-70.

165. KOSIARZ Edmund: Bitwa o Gdynię, Na lądzie i morzu 
przed 56 laty, Głos Wybrzeża 1975, nr 71> ’

164. KOSIARZ Edmund: Czarne krzyże nad Gdynią, Wrzesień 
1959 na Wybrzeżu, Głos Wybrzeża 1975, nr 189.

165. KOSIARZ Edmund: Dramat w porcie oksywskim, Zielony 
Sztandar 1975, nr 87. /Dot. zatopienia ORF "Mazur" i "Nurek"/.

1’65 . KOSIARZ Edmund: Obrona Gdyni 1959 r., Warszawa 1976. 
Rec.: Bolduan R.: Karta żołnierskiej chwały, Dziennik Bałtyc
ki 1976, nr 71; Problemy Pokoju 1976, s.15O.

167. KOSIARZ Edmund: ‘Obrona Helu w 1959 r., wyd. 2, War
szawa 1979- Rec.: Mazurek J.: Obrona Helu, 7-my Głos Tygodnia 
1971, nr 40.

168. KOSIARZ Edmund: Obrossą Kępy Oksywskiej 1959, War
szawa 1975. Rec.: Dziadoń S.: Legenda Kępy Oksywskiej, Głos 
Wybrzeża 1975, nr. 269; Weinar R.: Obrona Oksywia, Żołnierz 
wolności 1974, nr 9, s.4; Nowe Książki 1974, nr 5, s.58-60.

169. KOWALSKI Franciszek: "Twierdzą musi nam być każdy 
próg...", Oprać.: Z.Bzymekx Dziennik Bałtycki 1975, nr 224. 
/Dot. wspomnień kierowcy płk. S.Dąbka w obronie Gdyni/.

, 170. KOWRIGO Antoni: Jeszcze o "Krakusach", Głos Wy
brzeża 1978, nr 277, Nadto: Tym Wacław: Jeszcze o "Kraku
sach", Tamże: nr 277.

171. KOWRYGO Antoni: W obronie polskiego Wybrzeża, 
Dzieje bojowe 2 Morskiego Pułku Strzelców, Zycie Warszawy 
1979, n? 208, s.9.

172, KRĘGIELSKI Zdzisław: Siedem dni i nocy, Żołniers
ka epopeja nad Bałtykiem/ Po 58 latach o obronie Westerplatte, 
Express Wieczorny 1977, nr 197.

175. KUCZKOWSKI Ignacy: Epizody ostatniej wojny, Tak . 
walczył ORr "Gryf", Żołnierz Polski Ludowej 1974, nr 1o8, z 
S.4.

174. KUBIAK Stanisław: Dzieło Westerplatte, Trybuna 
Ludu 1971, nr 245, s.5.
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175* KULIGIEWICZ Mieczysław: Na ratunek szwoleżerom, 

Morze 1971, nr 9, s.6-7. /Oddział Wydzielony ".<isła"/.
176. KOZŁOWSKI Eugeniusz: Interesujący dokument z Wes

terplatte, Z zapisów w dzienniku wojennym szefa sztabu hit
lerowskiej grupy armii "Północ", dotyczących sprawy zdobycia ; 
polskiej składnicy tranzytowej na Westerplatte przez siły 
Wehrmachtu we wrześniu 1959?.» Za Wolność i Lud 1976, nr 57, 
s.12-15.

177. MAJEWSKI Stanisław: Żołnierz Rzeczypospolitej /Hen- / 
ryk Sucharski/, Stolica 1977, nr 56, s.15.

178. MAŃKOWSKI Bohdan: Ostatnia salwa /obrona Wybrzeża 
w 1959 r./, życie Warszawy 1979, nr 226, s.J. '

179. MAŃKOWSKI Bohdan: Twierdza Hel, Rozm.: Wróblewski A.:,': 
Życie Warszawy 1975, nr 242. r

180. MAŃKOWSKI Bohdan: 'Wizyta pancernika "Schleswig-Hol- W 
Stein" w.Gdańsku, Tygodnik Powszechny 1979, nr 55, s.1. Ń;

181. KĘCLEWSKI Alojzy: Gdynia, druga połowa września 1939ri 
Dziennik Bałtycki 1972, nr 222, s.5.

182. MICHTA Norbert: Polskie Termopile, Tygodnik Kultura!-* 
ny 1971, nr 56, s.8. /

183. MIELCZAREK Stanisław: Ostatnie dni "Gryfa", Morze 
1976, nr 9, s.12-15. /Wspomnienia/. ;

184. MORGAZA Andrzej: Lotnictwo Polskiej Marynarki Wojennej 
I919-1939, Biuletyn Historyczny /Wydz.Hist.ZP MW/ 1974, nr 5, 
s.65-86.

185. MORGAZA Andrzej: Polskie samoloty wojskowe 1918-1939, 
Warszawa 1972.'

186. -MORZE dalekie, morze bliskie, Wybór, Słowo wstępne 
i opracowanie: B. Kubicki, Gdańsk 1974.
/m.in. wspomnienie z obrony Helu, służby na okrętach podwod
nych/.'-

187. NA MORZE po Chleb i przygodę, Aut.: Wincenty Barto
sik i in., Warszawa 1972.
/Wspomnienia 12 absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej w Tcze
wie dot. m.in. obrony Wybrzeża w 1959 r., konwojów na Atlantyku, M. Śródziemnym i Oceanie Indyjskim/.

188. NAZARKIEWICZ Jerzy: Działalność sądów wojennych w 
obronie polskiego wybrzeża we wrześniu 1939 r., Wojskowy Prze
gląd Prawniczy 1976, nr 3, s.294-505.
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189. NERÓ Stefan, DOPIERAŁA Zygmunt: Mówią żołnie

rze września, Westerplatte w ich oczach, Rozm.: J.Rychlik, 
A.Szymysł: 7-my Głos Tygodnia 1971, nr 35, s.1,3.

190. NIEMCY o 'Westerplatte, Oprać.: A.O.: Życie War
szawy 1974, nr 294. /Wspomnienia Niemców uczestników walk 
o Westerplatte, opublikowane w tygodniku "Ouick"/.

191. NEMCZYNSKA Halina: Ostatnie hasło walczącej 
Gdyni, Dziennik Bałtycki 1976, nr 201.

192. NOWIŃSKI Marian: Dowódca obrońców Samotnego Półwyspu, Ludzie z dróg bojowej chwały, Żołnierz Wolności 
1978, nr 229, s.4, Tamże: nr 275, s.2.

193- ORDON-Stanisław: "Kurtuazyjna" wizyta okrętu 
liniowego "Schleswig-Holstein" w Wolnym Mieście Gdańsku, 
Bandera 1972, nr 36, s. 10-11.

194. ORDON Stanisław: Wojna obronna Polski w 1939 
roku na Wybrzeżu w świetle prawa międzynarodowego, Prze
gląd Morski 1972, nr 10, s.38-57, nr 11, s.52-71.

195. ORDON Stanisław: Wojna obronna.Polski w 1939 
roku na Wybrzeżu i morzu w świetle prawa międzynarodowego, 
Wrocław 1974. Rec.: Odyniec W:Przegląd Morski 1975, nr 5, 
s.64-05; Wojsko Ludowe 1975, nr 7, s.103-104.

196. ORDON Stanisław: Zbrodnie hitlerowskie na Wy
brzeżu i Bałtyku, Wojsko Ludowe 1977, nr 6, s.86-92.

197. OSTCA Janusz: Kosynierzy spod Gdyni /wrzesień 1939 r.ź, Za Wolność i Lud 1971, nr 41, s.11-12.
198. OSTATNIA reduta, Sprawozdania z walk i relacje 

obrońców Helu, Wyboru dokonał', opracował i wstępem opa
trzył Rafał Witkowski, Gdańsk 1973.xiec.: Kosiarz E.: Relacje z obrony Helu, Głos Wybrzeża 
1974, nr 19; Zieliński St.: Hel 1939, Nowe Książki 1974. 
nr 4, s.50-51; Gilewicz R.: Ostatnia reduta, Przegląd 
Morski 1974, nr 2, s.69-70; Radziszewski Wł.: Relacje 
z obrony Helu, Bandera 1974, nr 10; Flisowski Z.: Hel, Morze 1974, nr 4, s.27; Dymek St.: Reduta helska, Żołnierz 
Polski 1974, nr 19; Bolewski J.: Ostatnia reduta, Głos 
Szczeciński 1974, nr 141; Pertek J.: Ostatnia reduta, Po- 
brzeże 1974, nr 9; Godlewski R.: Stutthof 1976, nr 1, 
s.216-219.

199. PAJĄK Leon: Album mjr Henryka Sucharskiego, 
Głos Wybrzeża 1971, nr 194.

200. PAWLIK Andrzej: "Schleswig-Holstein" a począ
tek i koniec, Dziennik Polski 1971, nr 207, s.3>4.
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201. PELCZAR Marian: Najsarek Wojciech /1900-1939/, 

kolejarz obrońca Westerplatte, Polski Słownik Biograficz
ny 1977, t. 22, s.467.

202. 
torpedowca 
nik Morski

PERTEK Jerzy: Hołd wojennej cnocie /Zatopienie 
"Mazur" i walka kontrtorpedowca 'Wicher"/, Tygod-
1972, nr 40, s.14-15.

203. PERTIEK Jerzy: Jeszcze o obronie Helu, Pobrzeże 
1972, nr 49-9 s.14-15.

204. PERTEK Jerzy: Lipkowski Wacław Antoni /1904- 
1961/, kot.mar.. Polski Słownik Biograficzny 1972, t.17, 
s.407.

205. PERTEK Jerzy: Nic wydana książka 
nie wybrzeża, Pobrzeże 19’71, nr 51, s.14-16.

o lądowej obro- 
/Do t.pracy W. Tyma/,

206. PERTEK Jerzy: Polskie samoloty nad Gdańskiem, 
Pobrzeże 1973, nr 55, s«15.

207. PERTEK Jerzy: Połowa prawdy o Westerplatte, Słowo 
Ludu 1973, nr 42; Toż.: Wieczór Wybrzeża 1972, nr 279. 
/Omówienie "nieścisłości", które znalazły się w art. Rudolfa 
Kuglera w "Marinę Rundschau” 1972, nr 10, dot. udziału pan
cernika "Schleswig-Holstein" w kampanii wrześniowej/.

208. PERTEK Jerzy: Spotkanie z obrońcą Helu /Włodzi
mierz'' Steyer/, WTK 19'77.' nr 58, s.7*

209. PERTEK Jerzy: Tym rannym marynarzem byłem ja, 
Pobrzeże- 1971, nr 26, s.15.

210. PERTEK. Jerzv: Wspominając wrzesień 1939 roku..., 
Morze 1979, nr 9, s.6-8.

211. PIERWSZEGO waZESMU 1959 r., radiotelegrafista 
ORP "Żbik", Zdzisław Piechocki objął służbę o czwartej nad 
ranem, Przekrój 1974. nr 1535.

212. PIÓRKOWSKI Jerzy: Wyznanie majora Sucharskiego, 
Argumenty 1977, nr 35, s.4-5.

213. PODGÓRECZNY Józef: Żołnierze generała Kleeberga, 
Gazeta Pomorska 1975, nr 218.
/Dot. podchorążych, podoficerów i oficerów Szkoły Podchorą
żych Marynarki Wojennej wcielonych do SGO "Poleeie"/.

214. POTOCKI Stanisław: Westerplatte, Gdańsk 1976.
215* PRÓSZYŃSKI Zygfryd: Hydroplan kapitana Borowca, 

WTK 1978, nr JO, s.6. /Historia samolotu "Cant"/.
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■ 2K'.. PR2x.V0ŻNIAK Edward: Dwa dni walki ORP "Gryf" 

/wrzesień 1959 r./,". Tygodnik Morski 1974, nr 35.
2 i’. PRZEJOŻNIAK Edward: ORP "Gryf" w działaniach 

wojen:/- m 1939 Przegląd Morski 1976, nr 9, s.39-43.'
213. ' PRZEWOŻNIAK Edward: Ostatni' szaniec Rzeczypos

politej, Przegląd Morski 1979, nr 9, s.26.
219. PRK.WOŻITIAK Edward: "Smok Kaszubski" w akcji, 

Głos Wybrzeża 1974, nr 205.
210. PRZlMOŹnIAK ED.7ARD: Strzał pułkownika /Stanisław 

Dąbek/, Tygodnik Morski 1972, nr 37, s.6.
221. PR1TN0ŻNIAK Edward: Westerplatte -bohaterskie ' 

i niezłomne, Przegląd Morski 1979, nr 9, s.22.
122. PR31BYSZEWSKI Stanisław: XXXI Bateria im. Helio- 

dora Laskowskiego, Mówią Wieki 1978, nr 9, s.30-34.
22J. RADOWICZ Kazimierz: Kawalerowie Yirtuti, wyd.2, 

Warszawa 1973. t
224. .R0SZKC Janusz, Sucharski, Przekrój 1977, nr 1691, 

s.4-5, Potem: Książkiewicz Stanisław: 0 Sucharskim raz jesz
cze, Tamże, nr 1694, s.14.

'225. RC 'IŻSKI Aleksander: Rycerska., wojna przy Wester
platte /I/, Kultura 1975, nr 3, a.1,10, /2/. Twierdza padła, 
nr 4, /:>/. /oj-lasanie, nr 5. /Hele ja ze spotkania z Georgiem 
Wolfem, obecnie lekarzem z Essen, b.żołnierzem kompanii koman
dosów, itóra w 1939 r. dokonała desantu na Westerplatte/.

226. RUDZKI Józef: Morze, nasze morze... wiernie Ciebie 
będziem strzec..., W: Lotnicy września, Warszawa 1972, 
s. 1.83—201. ' /

227. RUDZKI Józef: Bombardowałem Gdańsk, Roza.: Rozwa
dowski J.: Skrzydlata Polska 1974, nr 38, s.12,14.
/Dot. wspomnień pilota ż MDLot./.

226. RU2HEK Kazimierz: Bohater wśród bohaterów, Li
tery 1974, nr 5. /Wsp.omnienią z walk na Wybrzeżu w 1939 ?•/•

229. RUTKO!'SKI Tadeusz: Było to 35 lat'temu, Obrona 
Gdyni, .Dziennik Bałtycki Al974, nr 206.

230. RUTKOWSKI Tadeusz: Przed 36 laty, Westerplatte, 
Żołnierz Wolności 1975, nr 212, s.4. 

✓

251. RUTKOWSKI1 Tadeusz: Reduta Laskowskiego, Było to 
przed 35 laty, Wieczór Wybrzeża 1974, nr 229.
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232. REDŁOWSKI Jerzy: Kapitan Antoni Kasztelan /1896- 
1942/, Komandor podporucznik inż. Zygmunt Horyd /1896-1939/, 
W: Rydłowski Jerzy: Żołnierze lat wojny i okupacji, Warsza
wa 1971, s.-142-144.

233. RZEPECKI Aleksander: Bateria Heliodora Laskowskie
go, Symbole Żołnierskiej Chwały, Trybuna Robotnicza 1974, 
nr 223, s.5«

234. RZEPNIEWSKI Andrzej: Obrona Wybrzeża, W: Polski 
czyn.zbrojny w II wojnie światowej, Wojna obronna Polski*1939, 
t. 1, Warszawa 1979.

235. RZEPNIEWSKI Andrzej: Z rozważań nad wojną 1939 r., 
Wojskowy Przegląd Historyczny 1978, nr 1, s.99-117. "

236. SEROKA Antoni: Trzydzieści dwa.dni obrony Helu, 
wyd. 2, Olsztyn 1979. Rec.: Sowińska 3.: Życie Warszawy 1079, 
nr 54, s.7.

237. STANISŁAWSKI A.: Westerplattczycy o sobie i o 
Majorze, Wspomnienia z siedmiu dni, Dziennik"Bałtycki 1971, 
nr 209.

238. STEUTHAUI? Jerzy: Bronił półwyspu, Z wędrówki po 
Helu, Za Wolność i Lud 1972, nr 40, s.7-91.

239. STRUMPH-WOJTKIEWICZ Stanisław: Alarm dla Gdyni, 
wyd. 2, Warszawa 1977. Rec.: Sowińska B.: Życie Warszawy 1975, 
nr 257’, s,3,: Zieliński St.: Nowe Książki 1975, nr 18, s.4-6: 
Kosiarz E.: 0 gdyńskiej epopei, Głos Wybrzeża 1975, nr 121.

240. STRUMPH-WOJTKIEWICZ Stanisław: Pułkownik Dąbek, 
Barwy 1973, nr 12.

241. SUCHARSKI Henryk: Nieznane wspomnienia majora... 
Podał do druku: Gasztold T.: Ilustrowany Kurier Polski 1971, 
nr 207, s.3.

242. SUCHARSKI Henryk: Raport dowódcy obrońców Wester
platte, Opracował: Lipiński H.: Gazeta Zielonogórska 1974, 
nr 211, s. 9 •

243. SUCHARSKI Henryk: Westerplatte: Oprać.: Rusak J.: 
Bandera 1971, nr 55, .s.11,14.

244. SZOLC-ŃARTOWSKI Józef: Wspomnienia 
Lądowej Obrony Wybrzeża, Biuletyn Historyczny 
:.W/ 1973, nr 4, ą.182-206.

245. TARCZYŃSKI Mieczysław: Obrona Helu 
Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza /Londyn/ 
s.3.
/wspomnienia ppor.mar. .../.

kwatermistrza 
/Wydz.Hist. ZP

w 1939 r., 
1977, nr 233,
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246. ' TELEGA Józef: W 54 rocznicę walki w obronie Wy
brzeża, Kępa Oksywska nie kapitulowała, Oprać.: Marzec S.: 
Głos Wybrzeża 1973, nr 220.

247. TRUSZKOWSKI Stanisław: Obrona przeciwlotnicza 
na Helu, WTK 1976, nr 39, s.6-7.

248. TRZCIŃSKI Władysław: Działalność Składnicy 
Amunicyjnej Komendy Portu Wojennego Gdynia we wrześniu 
1939 ?•, Biuletyn Historyczny /Wydz.Hist. ZP MW/ 1974, 
nr 5, 8.37-105. '

249. TYC Antoni, BOGUSŁAWSKI Władysław: Rok 1939 we 
wspomnieniach uczestników kampanii wrześniowej, Notatnik 
Płocki 1972, nr 5, s.21-25.

250. TYC Antoni: Kryptonimy, Rok 1939 we wspomnie
niach uczestników kampanii wrześniowej, Notatnik Płocki 
1972, nr 5, s.21-22./ 
/Operacja pod kryptonimem "Pekin"/.

251. TYM Wacław, RZEPNEWSKI Andrzej: Gdynia 1939, 
Relacje uczestników walk lądowych, Gdańsk 1979.

252. WALDEK Stefan de: Walka artyleryjska z niszczy
cielami niemieckimi w dniu-5.09.1959?., Przegląd Morski 
1974, nr 7-6, s.115-12J. Polemika: Rzepniewski A.: Czy na 
pewno zwycięstwo...? Przegląd Morski 1975, z. 1, s. 66-. 
75.

253- WAŃKOWICZ Melchior: Westerplatte, Warszawa 1971.
254. WEIBER-ALTMEYER Heinz: Westerplatte - z pokładu 

"Schleswig-Holstein", Forum 1974, nr 37, s.22-25.
255. WESTERPIATTE - bohaterskie i niezłomne, Przez: 

E.P.": Bandera 1974, nr 35, s,9.
256. WESTERPLATTE, zebrał, opracował i wstępem opa

trzył Zbigniew Flisowski, wyd. 8, Warszawa 1978.
257. , WIDFRNIK Mieczysław: Franciszek Sokół, W: Ludzie 

Pomorza lat 1920-1939, Szkice biograficzne, Gdańsk 1977, 
s.80-84. /Komisarz rządu w Gdyni we wrześniu 1939 ?., komi
sarz obrony cywilnej wybrżeża/.

258. WECZORKEHICZ Paweł Piotr: Polska: Marynarka 
Wojenna we wrześniu 1959 ?•, Młody Technik 1979, a? 7, s.36-44. '

259. WIŚKEMSKI Henryk: Portret bohatera be? Virtuti 
Militari, Odgłosy 1971, nr 41.

260. WITKOWSKI iłafał: Działania ORF "Ryś" i akcje 
dywizjonu trałowców we wrześniu 1959 ?., Przegląd Morski 
1975, nr 9, 8.57-70.
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261. WITKOWSKI Rafał: Hel na straży Wybrzeża 1920-* 79, 
Warszawa 1974, Rec.: Flisowski Z.: Ważne karty historii, 
Morze 1975, nr 1, s.55; Łepkowski T.: Obrona półwyspu, Ty
godnik Kulturalny 1975, nr 26; Wieczorkiewicz P.P.: Samotny 
Hel, Nowe Książki 1975, nr 16, s.53-59; Godlewski J.R.: 
Zapiski Historyczne 1977, z.1, s.

262. WITKOWSKI Rafał: Hel w boju z pancernikami, Morze 
1975, nr 9, s.18-19.

26p. WITKOWSKI Rafał: Możliwości obrony Wybrzeża i dzia 
łania wojenne w 1959 r., Przegląd Korski 1979, nr 9, s.5-21.

264. WITKOWSKI Rafał: Obrona przeciwdesantowa półwyspu 
Hel i walki o Wielką Wieś - Władysławowo, Przegląd Morski 
1972, nr 9, s.50-41.

265- WITKOWSKI Rafał: Udział artylerii nadbrzeżnej w 
obronie Helu, Biuletyn Historyczny /."ydz.iiist.Z? "W/ 1971,
nr 2, s.85-119.

266. WITKOWSKI Rafał: Westerplatte, Historia i dzień 
dzisiejszy, Gdańsk 1977. Rec.: Drzycimski ż.: Nie,:apot.mia
na karta bohaterstwa, WTK 1977, nr 24, s.6: Dwernicki A.: 
Symbol nieugiętości i patriotyzmu, Kierunki 1977, nr jo.

267. 'WITKOWSKI Rafał: Westerplatte, Informator histo
ryczny, Gdańsk 1978. /Także wersja rosyjska, angielska, nie
miecka/.

268. WITKOWSKI Rafał; W obronie Wybrzeża, Za Wolność 
i Lud 1979, nr 40, 41.

269. WITKOWSKI Rafał: Z działań floty polski--j w (.bro
nie Wybrzeża w 1959 r., Przegląd Morski 1971, z. 9, s.j—16.

270. ZAWILSKI Apoloniusz: Bitwy polskiego września, 
Warszawa 1972, t. 1-2.

271. ŻUREK Edmund: Na zawsze z morzem, Trybu,.a Ludu 
1975, nr 146, s.8.
/’.’.’spmnlenia z walk o Wybrzeże/.

IV. DZIAŁANIA BOJOWE POLSKIEJ 1ARYNARKI WOJEN 7 J 
II WOJNY ŚWIATOWEJ NA ZACHODZIE

272. ADAMOWICZ Czesia?;: Morze sprzyja odważnym, Gdańsk 
1971. Rec.: Flisowski Z.; Między Marsem a Odysem, Pochwała 
pamiętnika. Nowe Książki 1972, nr 11, s.40-41. 
/Wspomnienia oficera floty handlowej pływającego na "Chro
brym" i "Sobieskim"/.
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273. BARTOSZEWICKI Mirosław: Pieniądze marynarskie, 

Morze 1975, nr 11, s.23.
/Dotyczy pieniędzy używanych na-statkach i okrętach oraz 
w kantynach marynarskich/.

274. BEREZNaJA V.: Krov'prolilas'ne naprasno, Morskoj 
Sbornik 1977, nr 3, s.67-69. \
/udział polskich okrętów wojennych w ochronie konwojów alianc
kich do Związku Radzieckiego/.

275. BERNAŚ Franciszek, BERNAŚ Julita: Za kulisami za
głady konwoju PQ-17, Za Wolność i Lud 1971, nr 32, s. 9, 
nr 34, s.8.

276. BIAŁEK Władysław: Niszczyciel 03? "Grom”, Mówią 
Wieki 1974, nr 6, s.27-30.

277. BŚSEK Władysław: .Niszczyciele-ORP "Garland" i 
"Piorun", Mówią Wieki 1977, ną 6, s.15-19.

273. BIAŁE:' Władysław: ORP "Błyskawica", Mówią Wieki 
1975, nr 2, s.50-35.

2/9. BIAŁEK Władysław: ORP "Burza", Mówią Wieki 1976, 
nr 4, s.19-24. • ■

230. BLaZEK Władysław: OSP "Gryf", Mówią Wieki 1977. 
nr 4, s. 17-19. .

231. ' BIAŁEK Władysław; OSP "Orzeł", Mówią Wieki 1974, 
nr 5, s.15-17.

282. BIAŁEK Władysław: Straszne bliźniaki ORP "Sokół" 
i ORT "Dzik", Mówią Wieki 1977, nr 5, s.25-27.

283. BISKUPSKI Stanisław: Na kursie "Bismarck”, War
szawa 1973.

284. BISKUPSKI Stanisław: ORP "Orzeł" zaginął, Wyd.5, 
Warszawa 1975.

285. BISKUPSKI Stanisław: Sokoły siedmiu wzgórz, Warsza
wa 1 >72. /Zbeletryzowane dzieje okrętu podwodnego "Sokół"/.

286. BORUCIŃSKI Henryk: Wojna na Atlantyku, Konwój 
z wyrokiem śmierci, Perspektywy 1975».nr 24-26, s.40.

,287 . BORKIEWICZ Wojciech: Polskie sądy morskie w Wiel
kie j ' Brytanii /1941-1945/, Nautologia 1975. nr 1/4, s.7-11.

288. CYGAN Wincenty:’ Ostatnia bitwa "Dragona", Wspom
nienie. polskiego marynarza, Kierunki 1975, nr 28, s.9.

239. CZUilA Mieczysław: Przyjaciele walecznych, Prze
krój 1976, nr 1619, s.6-7.
/Dot.- Pomocy żołnierzy radzieckich dla załogi polskiego 
niszczyciela "Garland" w 1942 r./.
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290. DAMSKI Zbigniew: "Gron" nie wraca z fiordów, 
Warszawa 1976. /Żółty Tygrys/.

291. DASZKÓWSKI Eugeniusz Andrzej: Kartki z historii, 
Tygodnik Morski 1971» nr 21. /"Tobruk" w konwojach do Murmańska/

292. DASZKOWSKI Eugeniusz Andrzej: Pożółkłe kartki 
historii, Tygodnik Korski 1971, nr 10, s.15.
/Dot. losów statku "Narwik"/.

295» DYJĘTA Henryk: Trzecia torpeda, Warszawa 1975.
/Żółty Tygrys/.
/Storpedowanie s/s "Rozewie" i wojenne losy kpt. Jerzego Lewan
dowskiego/.

294. DZIAŁANIA polskiej marynarki wojennej /1$39-1945/, 
/mapa/, Kalendarz Wojskowy 1975, s.446.

295. FLISOWSKI Zbigniew: Polskie okręty wojenne "Grom" i 
"Błyskawica", Korze 1971, nr 4, s.20-21.

296. FLISOWSKI Zbigniew: Z walk Polskiej Marynarki Wo
jennej na Atlantyku 1959-1945, Warszawa 1972.

297. FLISOWSKI Zbigniew: Z walk Polskiej Marynarki wo
jennej, Morze śródziemne 1940-1944, Warszawa 1972.

298. "GARLAND" - wieniec z twardymi kolcami, Wiraże 1972, 
nr 29, s.10.

299. GELłJSKI Tadeusz Maria:^Zbrodnie wojenne na morzu 
w drugiej wojnie światowej, Gdańsk 1976, Rec.: Wieczorkiewicz 
P.; Kultura 1976, nr 42, s.13.

300. GERCZAK Andrzej: "Batory" szuka lądu, Warszawa 1971, 
/Żółty Tygrys/.

301. GROŹNE "bliźniaki" Morza Śródziemnego, Za Wolność 
i Lud 1972, nr 27.

302. GRZONKA Józef: Czterysta dni "Orkana", Tygodnik Mors
ki 1971, nr 46, s.17.

503. GUBAŁA Edward: Przygoda mojego życia, Gdańsk 1973. 
/M.in. o polskiej Spółce Baltic Coasting Ltd. /Anglia/, której 
warsztaty remontowały w latach 1942-1945 okręty wojenne/.

504. GUBAŁA Edward: Terminowe zlecenie, Tygodnik Morski 
1972, nr 46, s.'1O.
/Wspomnienia marynarza z okresu wojny/.

305. HANSSON Per: Co dziesiąty musiał umrzeć, Gdańsk 1975. 
/O konwojach morskich w czasie II wojny światowej/.

j4h-;
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506. HERMASZEW’Si'I Tadeusz: ORP "Ślązak" w wypadzie 

na Dieppe /1942 r./, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 
/Londyn/ 1976, nr 278, /2/, ar 260, s.2.

507. JAKUBOWSKI Andrzej: Atlantyckie szlaki, Argu
menty 1978, nr 5, s.^1.

- 508. JAnUBORŚKI Roman: Człowiek, którego Neptun nie 
chciał przyjąć, Rozm.przeprow._s_ Korski Tygodnik Morski. 
1971, nr 1, s.18. . ”*
/Wspomnienia bosmana pływającego na"0ksywiu"i "Kujawiaku"/.

509. JASTRZĘBSKI Jan: Do kraju przez wojnę i morze, 
Żołnierz Polski 1975, nr 50, s,18,19.

510. JUCHEłlEWICZ Mieczysław: Polacy w kampanii nor
weskiej, Za Wolność i Lud. 1976, nr 22, s.12,18.

511. JURGIELEWICZ Wacław Wojciech: "Pestki", Mówią 
wieki 1974, nr 4, s.29-52.
/Kobiety w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie/.

512. JUSTYNdWICZ Bogdan: Daleko od brzegu, Warszawa 
197p. /Żółty Tygrys/» /Dzieje wojenne okrętu s/s 'Warszawa"/

315. ' KACPRZAK Pius: Soopeja "Orła", Głos Wybrzeża 
1971, nr 506, s.9.

. 514. KISIELEWSKI Władysław Leny: Inwazję widziałem 
z powietrza, Wiadomości 1974, nr 25.
/M.ią. o udziale okrętów i lotnictwa polskiego w inwazji 
normandzkie j/.

515. KON Wieńczysław: Polskie okręty wojenne, Wspom
nienie o "Piorunie", Morze 1971, nr 5, s.20-21.

516. KON Wieńczysław: Przy angielskim nabrzeżu, 
Gdańsk 1974.

517. KON Wieńczysław: Spotkanie nad Atlantykiem, 
Głos Wybrzeża 1974, nr 82.
/Relacja zastępcy dowódcy ORP'"Piorun"/.

518. KON Wieńczysław! Wspomnienie o komandorze Hule
wiczu, Morze 1975, nr 2, s.25.

519. aORSAK Henryk: Kmdr ppor. Konrad Korsak /zmarł 
8.05.19751“./ dowódca ORP "Burza", Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza /Londyn/ 19.75, nr 10, s.4.

520. KOSIARZ Edmund: Bitwy morskie, Wyd.5, Gdańsk 
1975.

521. KOSIaRD Edmund; Od pierwszej do ostatniej salwy, 
Warszawa 1975.
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522. KOSIARZ Edmund: ORF "Orzeł" wykonał zadanie, 

Kwiecień 34 lata ternu, Dziennik bałtycki 1974, nr 65.
525. KOSIARZ Edmund: ORP 'Wilk" nie skapitulował, Zie

lony Sztandar 1975, nr 89.
524. KOSIARZ Edmund: Polacy na morzach 1959-1945, War

szawa 1971.
525. KUBIAK Stefan: Konwój, Za Wolność i Lud 1971, 

nr 24-26.
/Statki floty handlowej w II wojnie światowej/.

526. KULM Eryk: Szczęśliwy statek, Wspomnienia z "Bato
rego", Gdańsk 1977.

527. LECHOWSKI Andrzej, STRZAŁKOWSKI Waldemar: Inwen
tarz materiałów dc histerii Polskich Sił Zbrojnych na Zacho
dzie, Dokumenty, relacje, opracowania przechowywane w Dzia
le Dokumentacji Naukowej Wojskowego Instytutu Historycznego, 
Oprać. ..., Warszawa 1977, s.SS, powiel.WIH, Dział Dokumen
tacji Naukowej /CBW, sygn. inf. 551156/.

526. LEITGEBaR Witold: i/46 - rok decyzji w sprawie roz-; 
wiązania PolsKich Sił Zbrojnych na Zachodzie w świetle dokumen
tów brytyjskich, Zeszyty Historyczne /Paryż/ 1977, nr 42, s.54-‘ 
55.

529. LIPIŃSKI Jerzy: Druga wojna światowa na morzu, Wyd.4, 
Gdańsk 1976.

550. ŁAKIECKI Ryszard: Trzy razy "Toruń", Korze 1975, nr 7, 
s.28-29.

551. MAJKOWSKI Stanisław: Okręt podwodny "Orzeł", Typy bro? 
niiuzbrojenia, Warszawa 1972.

552. MARYNARKA Wojenna 1950-1945, 1 200 000 mil, Głos Szcze
ciński 1973, nr 106.

535. MAZUR Franciszek: Mój pierwszy bejowy rejs, Profile' 
1976, nr 6, s.27-29. /Dot. ORr "Gąrland/.

554. MICHELIS Adam: Akcje Polskiej Marynarki Wojennej w okre 
sie 1959-1945 r., Poczet chwały oręża polskiego, Przysposobienie' 
Obronne w Szkole 1971, nr 2, s.5'1-54.

355. MUSNUoZKlN Walenty: Wybierać kotwicę, w'yd. ?, ..ar- 
szawa 1976.

556. MURAWŁKA Grażyna: Fotoreporter wojenny /Paweł Płonka/, 
Tygodnik Morski 1972, nr 40, s.15.



5 >7. NO-AK Zygmunt: Ha ORP "wilia", Przyg.do druku, 
poprzedził wstępem', opracował przypisy Jerzy Pertek: Tygod
nik Morski 19/4, nr 14-16. /Marynarskie nocatki z 1959/ 
1940 r./.

558. OBERTKŃSKI Edward: Tym co na morzu..., Warszawa 
1972. Rec.: flisowski Z.: Podróże w kilka wymiarów, Nowe 
Książki 1973, nr 3, s.39.

559. OKRĘT Rzeczypospolitej Polskiej "Jastrząb" - 
ofiara tragicznej pomyłki, Ze wspomnień ostatniej wojny, 
Wieczór Wybrzeża 1977, nr 141.

540. OZIMEK Stanisław: Alarm na "Garlandzie", War
szawa 1974. /żółty Tygrys/.

>41. OZIMEK Stanisław:. Na jdłuższy dzień ORP "Garland", 
..lorze 1972, nr 5, s.12-13,14.

J--2. raJĘKOWSKI Jerzy: Normandia 6 czerwca 1944, Po
lacy w "najdłuższym dniu", Wieczór wybrzeża 1974, nr 133.

343. PAlmCKI Andrzej: Były członek załogi "Burzy" 
ouoikMa, Corac.: Niemczyńska '.7.: Dziennik Bałtycki 1972, 
nr 1.1 .

>44. PEREPECZKO Andrzej: Bój o Atlantyk, Gdańsk 1972.
« K

-45. PEREPECZKO Andrzej: 0 panowanie na Morzu śród
ziemnym, Gdańsk 1974.

346. PEREPECZKO Andrzej: Wojna za kręgiem polarnym, 
Gdańsk 1975.

347. PERTEK Jerzy: Aliancka flota wojenna w oczach 
hitlerowców,-WTK 1977, nr 27, s.7.

548. PERTEK Jerzy: Anglicy i Niemcy o "Piorunie", 
Pobrzeże 1974, nr 65.

349. PERTEK Jerzy: "Batory" na początku wojny /1/, 
Postój w Nowym Jorku i sprawa "Szamana morskiego", Tygod
nik Korski 1974, nr 58: /2/, Przejście do służby wojennej, 
nr. 59: /5/, Trzy wyprawy do norweskich fiordów, nr 41.

godnik Korski 1972, nr 5, s.16-17. /Bot. ORP "Garland"/.

3>0. PERTEK Jerzy: 
1974, nr 53, s.6,7.

"Batory'" w operacji "Dragon", WTK

551. PERTEK Jerzy: 
wybrzeża 1972, nr 129.

Bohater konwojów do Murmańska, Głos

552. PERTEK Jerzy: Chrzczę cię imieniem Jowisza, Ty-
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555. PERTEK Jerzy: Czy do cholery, nie widzą naszych 

świateł?, Morze 1977, nr 11, s.32-33* /Kolizja ORP ''Błyskawic^w 
z "Arronem", jesień 1940 r./.

554. PERTEK Jerzy: Druaa mała Biota, Jyd.3, Poznań 
1973.

555. PERTEK Jerzy: Dzieje ORP "Orzeł", '-.'yd. J, Gdynia 
1972. Rec.: Wieczorkiewicz P.P.: Popularyzator doskonały, Kul
tura 1972, nr 47, s.9.

356. FERIEK Jerzy: Epilog "bitwy o Atlantyk", Operacja 
"Deadlight", Wieczór '.'.'ybrzeża 1971, nr 67.

557. PERTEK Jerzy: Gibraltarska misja "Orkana", Pobrze
że 1975, nr 53.

352. PERTEK Jerzy: Korsarze wyruszają na morza i oceany/ 
Poznań 1975.

559. PERTEK Jerzy: Królewski statek "Batory", Gdańsk 
1975.

580. PERTEK Jerzy: Milczenie wokół "Pioruna”, Niepotrzebi 
ni bohaterowie, Wieczór ..ybrzeża 1y?5, nr 292.

J61. PERTEK Jerzy: Mokrski Marian Tadeusz /1915-1940/, 
por.marynarki, Polski Słownik Biograficzny 1976, t,21, s.óu5.

562. PEitTnik Jerzy: Morskie wcielenie bohaterów Trylogii,' 
WTK 1975, nr 25, s.ó-7.

563. PERTEK Jerzy: Morze w ogniu 1939-1945, *’a frontach' 
i za kulisami wojny morskiej, '.'.'yd,2, Poznań 1975.

364. PERTEK Jerzy: Napaść morska aa Danię i Norwegię, 
Poznań- 1975.

565. PERTEK Jerzy: Nasz pierwszy krążownik, Pobrzeże 
1973. nr 47, s.15,16.
/Przekazanie przez marynarkę brytyjską krążownika "Dragon"/. *

366. PERTEK Jerzy: Niszczyciele "Wicher" 1 "Burza", 
Gdańsk 1971./Miniatury Morskie/.

J67. PERTEK Jerzy: Nocna przygoda pod Antibes, Pobrze
że 1972, nr 39, s.15.
/Dot.jPolskiej Misji Morskiej w Gibraltarze w latach 1941- 
1945/.

366. PERTEK Jerzy® Od Dunkierki do Dakaru, Poznań 1973. 
Rec.: Ruszczyć Nowe Książki 1,79, nr 2, s. 10-11.



215
569. PERTEK Jerzy: O naszej historiografii morskiej, 

Pobrzeże 1974, nr 62.
/Publikacje na temat Polskiej Marynarki Wojennej w okresie 
II wojny światowej/.

570. PERTEK Jerzy: ORP "Sokół" godny następca "Orła" Głos Pracy 1971, nr 21. •'
571. PERTEK Jerzy: Okręt, który zginął w pełni chwa

ły, Z chlubnych kart Polskiej Marynarki Wojennej, Głos Wy
brzeża 1975, nr 154./Wojenne dzieje ORP "Orzeł"/.

,572. PERTEK’ Jerzy: Ostatni patrol ścigacza "PT-10", 
Tygodnik Morski 1971, nr 8, s.17.

575. PERTEK Jerzy: Ostatni z czterystu dni "Orkana", 
Tygodnik Morski 1972, nr 2, s.14.

574. PERTEK Jerzy: Pod obcymi banderami, Wyd.2, Poz
nań 1972.

575. PERTEK Jerzy: Pod polską banderą ńa Malcie, Mo
rze 1977, nr 5, s.26.

576. PERTEK Jerzy: Pod polską banderą na morzach 
świata, Kierunki 1972, nr 52.

577. PERTEK Jerzy: Pogromca U-Bootów, WTK 1978, nr 
29, s.6. /Franciszek Pitułko/.

578. PERTEK Jerzy: Polscy marynarze w inwazji w Nor
mandii, Pobrzeże 1974, nr 64y s.15.

579. PERTEK Jerzy: Polęka flota wojenna w oczach 
hitlerowców, WTK 1977, nr 26, s.6.

580. PERTEK Jerzy: Polskie statki w konwoju HK-84, 
Głos Szczeciński 1971, nr 1.
/Rejsy "Packa" i "Morskiej Woli"/.

581. PERTEK Jerzy: Postrzępiona bandera, Morza 1979, nr 2, s,23. /Dzieje okrętu podwodnego "Orzeł"/.
582. PERTEK Jerzy: Rozwiązania zagadki sprzed 50 lat 

Jak zginęły "Wigry", Morze 1972, nr 1..
585. PERTEK Jerzy: "Sieć F-2", WTK 1978,'nr 57, s.7. 

/Polacy we francuskiej sieci wywiadowczej/.
584. PERTEK Jerzy: Statek, który bronił Tobruku, 

Pobrzeże 1971, nr 54, s.15.
585. PERTEK Jerzy: Tajemnice niemieckich łamaczy blo 

kady, Bitwa w Zatoce Biskajskiej, Wyratowano wszystkich z 
wyjątkiem jednego, Czarne statki, Tygodnik Morski 1971, 
nr 55-57, s. 17.
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386. PERTEK Jerzy: "Tobruk" spłynął na wodę, Nasza 

Ojczyzna 1972, nr 4.
/Lot. konwoju do Murmańska w 1942 r./.

587. PERTEK Jerzy: Tradycje polskiej bandery, ORP "So
kół" godny następca "Orła", Gazeta Zielonogórska 1972, nr 12.

388. PERTEK Jerzy: Tradycje polskiej bandery /w okresie 
II wojny światowej/, Gazeta Pomorska 1971, nr 40, s.42-46.

389. PERTEK Jerzy: Trzeba spieszyć z pomocą, Pobrzeże 
1973, nr 52, s.15.
/M.in. udział polskich okrętów w akcjach ratowniczych na mo
rzu w latach II wojny światowej/.

390. PERTEK Jerzy: W drodze do Murmańska, Pobrzeże 1971, 
nr 30, s.14-17.

391. PERTEK Jerzy: Wielkie dni małej floty, Wyd.8, Poz
nań 1976.

392. PERTEK Jerzy: W walce z "Bismarckiem". Pobrzeże 
1971, nr 28, s.15, nr29, s.13-16,28.

395. PERTEK Jerzy: W walce z "Bismarckiem", "Jastrząb" tonie w pozycji 71°30'N i 12°32'E, Pobrzeże 1971, nr 28, s.15, < 
nr 29, s.13-16.

394. PERTEK Jerzy: W raju U-Bootów, Magazyn Lubuski 1972, 
nr 299.

395. PERTEK Jerzy: Very gallant Ship "Garland", drodze 
do Murmańska, Pobrzeże 1971, nr 50, s.14-16.

396. PETRYŃSKa Anna: Radość "mamy" Logan, Przekrój 1/74, 
nr 1508.

397. PIKA Roman: 34 lata temu... "Orzeł", Tygodnik Korski 
1973, nr 44, s.15,17.

398. PIĘĆDZIESIĄT cztery wojenne rejsy przez morza i oce
any, Biuletyn wojskowy PAP, Obronność, Militaria 1977, nr 7. 
s.17.
/Przejścia wojenne Antoniego Bubienki - mechanika ORP "Wicher", 
"Grom" i "Garland”/.

399. PŁONKA Paweł: Pawła Płonki sprawozdanie z walki, 
Oprać.: Jaszowski W.: Jantar 1972, nr 52/53, s.8.
/Wojenne wspomnienie bosmana z "Błyskawicy"/.

400. POLSKIE okręty wojenne /"Jastrząb”,"Dzik", " ilk"/, 
Morze 1971, nr 2, s.20-21.

401. PREYSS Andrzej: Punkty na mapach /Personalne straty 
Polskiej Marynarki Wojennej/, Głos Wybrzeża 1971, nr 261, s.4.
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402. PRZEJOŻNLiK Edward: Konwój "PJ-lb", Głos Wybrze

ża 1975, nr 113.
405. PRZSNOŻNIAK Edward: Na "Sobieskim", Morze 1974, 

nr 5.
404. PRZEwOŻNIAK Edward: Tragiczny konwój, Tygodnik 

Morski 1975, nr 19.
405. R0MAZ70SSKI Bolesław: Torpeda w celu, Wyd.6, 

Warszawa 1978.
406. RUSAK Jarosław: Akcje ratownicze przeprowadzone 

przez okręty i statki polskie w okresie II wojny światowej, 
Biuletyn Historyczny /Jydz.Hist. ZP-MU/ 1974, nr 5, s.106- 
1>5.

40?. RUSAK Jarosław: Akcje ratownicze s/s "‘Wisła" 
/aa Atlantyku w czasie II wojny światowej/, Morze 1976, 
nr 4, s.28-29.

406. RUSAK Jarosław: Arktyczne konwoje, Tygodnik Mors
ki 1975, nr 17, s.16-17.
/"Tobruk" w konwojach do Murmańska i Archangielska/.

409. RUSAK Jarosław: Historia Związku Zawodowego 
Marynarzy i Portowców 1959-1945. Oz.II, Gdańsk 1974.

410. RUSAK Jarosław: Kronika wojennej służby m/s 
"Batory", Przegląd Morski 1971, nr 7/8, s.100-108.

411. RUSAK Jarosław: "Tobruk" w arktycznym konwoju 
do Murmańska i Archangielska /1942 r./, Przegląd Morski 
1974, nr 6, s.56-65.

412. RUSAK Jarosław: Tropami historii, Bandera 1971, 
nr 4, S.18.
/Sylwetka por.mar. W. Pryfke i losy ORP "Orkan"/.

415. RUTKOWSKI Tadeusz: Bój, który rozsławił imię 
polskich marynarzy, "Piorun" w pojedynku z "Bismarckiem", 
Kurier Polski 1976, nr 105.

414. RUTKOWSKI Tadeusz: W pościgu za "Bismarckiem", 
Bandera 1975, nr 22, ą.15.

415. SOSNOWSKI Jerzy: Odnaleziony po latach pamiętnik 
z "Orła", Oprać.: Jerzy Pertek: Przekrój 1979, nr 1778, 
s.4-5. ”
/Dot. działalności ORP "Orzeł" na wodach Skagerraku w 
1940r./.
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416. STANISŁAWSKI A.: "Piorun" walczył także z "Bis

marckiem", Dziennik Bałtycki 1972, nr 43.
417. SULATYCKI Tadeusz: Z "Daru Pomorza", na "Kromań", 

Not.: Tarasiewicz K.: Radar 1971, nr 9, s.8-11.
418. SUPIŃSKI Witold, LECHOWSKI Mieczysław: Torpedowce 

i niszczyciele, Gdańsk 1971.
\

419* SZPAKA Roman: Mocniejszy od bomb i torped, Czata 
1976, nr 26/27, s.3-4.

420. ■ SZPAIA Roman: Ostatni rejs s/s "Paderewskiego", 
Kamena 1975, nr 26, s.8.
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Gdańsk 1975.

i. ;

A ■ • • • •• ■

- Opracowała: mgr Ewa Madey



WAŻNIEJSZE DATY Z DZIEJÓ,” LUDOI.EJ MARYNARKI WOJENNEJ 
1971 - 1979x

1971

14.02. - Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej PRL zo
stał ustanowiony medal "Za Zasługi dla Mary
narki Wojennej".

20.02. - W Gdyni podniesiono banderę na okręcie hydro
graficznym ORP "Kopernik". Jednostka ta zo
stała zbudowana w Stoczni Północnej w Gdańsku.

31.03. - Obradowała XI Konferencja sprawozdawczo-wy
borcza PZPR Marynarki Wojennej. Pierwszym 
sekretarzem nowo wybranego Komitetu został 
kmdr Stanisław Czajkowski.

5.07. - Okręty szkolne "Gryf" i "Iskra" rozpoczęły
rejsy s podchorążymi WSI® i kadetami SChMW 
/"Gryf" odwiedził Murmańsk, a "Iskra" Bałtyjsk 
i Stralsund/.

15.07. '• - Okręt hydrograficzny "Kopernik" wyszedł w swój
pierwszy rejs na Morze Czarne, zawijając do 
Sewastopola, Konstancy i Warny.

12-15.08. - Fregata szkolna fińskiej Marynarki Wojennej
"Matti Kurki" przebywała w Gdyni z wizytą 
kurtuazyjną.

1.09. - Złożono na Westerplatte urnę.z prochami dowód
cy obrony tej placówki w 1939 r., mjr Henryka 
Sucharskiego. Ufna została udekorowana Krzyżem 
Komandorskim Orderu Virtuti Militari przez 
ministra Obrony Narodowej, gen.broni Wojciecha 
Jaruzelskiego.

9.10. - Udekorowano sztandar Wyższej Szkoły Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Orderem 
Sztandax-u Pracy II klasy. W uroczystościach 
jubileuszu 25-lecia szkoły uczestniczył mj>in. 
gen.dyw. Józef Urbanowicz.

x Ważniejsze daty z dziejów ludowej Marynarki Wojennej w latach 
1944-1970 zawiera "Biuletyn Historyczny" nr 2, 1971. s.241- 
291.
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11-15.10. - Z kurtuazyjną wizytą w Goeteborgu przebywał
zespół okrętów Polskiej Marynarki Wojennej 

■ \ /ORP "Gryf" i dwa trałowce bazowe/ pod dowódz
twem kmdr. Józefa ćwirko. Wizyta odbywała się 
w związku z obchodzonymi w Goeteborgu "Dniami 
Polskimi", połączonymi.z wystawą osiągnięć 
naszej gospodarki morskiej i szeregiem pols- 

. kich imprez kulturalnych,,
21-25.10. - Na zaproszenie Polskiej Marynarki Wojennej

złożył kurtuazyjną wizytę w Szczecinie - 
pierwszą w polskiej historii.tego miasta - 
brytyjski okręt wojenny "Ashanti".

18.11. - Zmarł kontradmirał Józef Sobiesiak, były za
stępca dowódcy Marynarki Wojennej, ostatnio 
zastępca komendanta Wojskowej Akademii Poli
tycznej. latach II wojny światowej był on 
pod pseudonimem "Maks", organizatorem i do
wódcą polsko-radzieckiego oddziału partyzanc
kiego na Wołyniu, a następnie, brygady AL "Grun
wald" na Kielecczyźnie. Był też autorem popu
larnych wspomnień partyzanckich.

20.11. -W rezultacie oceny szkolenia bojowego i poli
tycznego w Marynarce Wojennej oraz podsumowa
nia współzawodnictwa pomiędzy okrętami ustalo
no listę przodujących okrętów: niszczyciel 
"Warszawa", okręt podwodny "295", okręt desan
towy "805", kuter rakietowy "162", trałowiec 
bazowy "620", ścigacz okrętów podwodnych "361", 
okręt szkolny "Gryf", kuter trałowy "949" i 
holownik ratowniczy "H-19".

1972 *
19.03. - Dowódca Marynarki Wojennej, zastępca członka

Komitetu Centralnego, wiceadmirał Ludwik Jan- 
czyszyn został posłem na Sejm PRL wybranym 
przez mieszkańców ziemi gdańskiej.

1.07. - Udekorowano Sztandar Stoczni Marynarki Wojen
nej im. Dąbrowszczaków Orderem Sztandaru Pracy 
I klasy. Uroczystość odbyła się w pięćdziesiątą 
rocznicę istnienia stoczni.

5-9.07. - Okręty francuskiej marynarki wojennej przeby
wały w Gdyni z wizytą kurtuazyjną. W skład 
zespołu wchodziły: trzy fregaty "Balny", "Le 
Champenois", "Le^Lorrain" oraz dwa dozorowce 
"L'Etourdi" L. "L'Attentif". Dowódca zespołu 
komendant Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojen
nej w Breście kmdr P.Bigault de Casanove zło
żył wizytę dowódcy Marynarki Wojennej PRL, 
wiceadmirałowi Ludwikowi Janczyszynowi.
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27.07.~1.08. - Zespół okrętów Marynarki 'Wojennej PRL w
składzie niszczyciel "warszawa", okręty 
desantowe "809" i "_810", trałowce bazowe 
"620" i "621", ścigacze okrętów podwodnych 
"551” i "556" oraz zbiornikowiec przebywał 
z wizytą w Leningradzie. Zespołem dowodził 
wiceadmirał Ludwik Janczyszyn.

na przełomie - Zespół szkolnych okrętów Ludowej Marynarki 
lipca i sierp- NRD /w składzie 4 okrętów desantowych/ od- 
nia wiedził porty Gdańska, Gdyni i Świnoujścia.
sierpień - Trałowanie przez okręty Marynarki Wojennej 

akwenu Zatoki Pomorskiej w celu wytyczenia 
nowego toru wodnego Świnoujście - Ystad.

4-8.09. - Zespół okrętów polskich w składzie: niszczy
ciel "Warszawa” oraz ścigacze okrętów podwod
nych "555" i "556" przebywał z kurtuazyjną 
wizytą w Helsinkach. Zespołem dowodził kmdr 
Józef.Ćwirko.

wrzesień - Odbyły się ćwiczenia okrętów i lotnictwa mors
kiego. Przebieg ćwiczeń obserował z pokładu 
niszczyciela "Warszawa" minister Obrony Naro
dowej gen.broni Wojciech Jaruzelski.

50.11. - W ranach podsumowania roku szkoleniowego w
Marynarce Wojennej wyłonione zostały przodu
jące okręty: okręt podwodny "Orzeł", kuter 
rakietowy "151", ścigacz okrętów podwodnych 
'556", trałowiec bazowy "621", okręt desanto
wy "899", kuter trałowy "951", okręt ratowniczy "Ś-25", okręt patrolowy "525" oraz okręt 
hydrograficzny "Kopernik".

1975

8-12.02. - Po raz pierwszy w polskich portach pojawiła
się bandera wojenna Republiki Indii. '.7 trakcie 
rejsu szkoleniowego zawinął do Gdyni duży ści- 
gacz okrętów podwodnych "Anjadip", pod dowódz
twem komandora Rajendra Prasad Bhalla.

7.05* - W Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Boha
terów Westerplatte utworzono Instyr.ut Nawiga
cji i Hydrografii.

11.04. - Obradowała XII Konferencja Partyjna. Marynarki
Wojennej. Dokonano wyboru nowego Komitetu, któ
rego sekretarzem został ponownie kmdr Stanisław 
Czajkowski.
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14-17.05. - Zawinął do Gdyni żaglowy okręt szkolny chi

lijskiej Akademii Marynarki Wojennej w Val- 
paraiso, "Esmeralda".

5O-O5.-5.06.- Złożyły wizyto we francuskim porcie Le Hairre 
okręty Polskiej Marynarki Wojennej: niszczy
ciel ■'Warszawa" i okręt hydrograficzny "Ko
pernik". Zespołem dowodził kmdr Marian Su- 
charzewski. Załogi polskich okrętów zwiedzi
ły Paryż, Arromanches i Potigny. 7’7 okolicach 
Falaise złożono wieńce na cmentarzu polskich 
żołnierzy poległych w czasie II wojny świa
towej. ■ , .

15.06. - Okręt hydrograficzny "Kopernik" przybył z wi
zytą do Splitu.

17.06. - "Burzę" odwiedził 3-milionowy zwiedzający od
chwili przekształcenia okrętu w muzeum w 1960 r.

1.07. - Z wizytą do Marynarki Wojennej z okazji Dni
Morza przybyli: I sekretarz KO PZPR Edward 
Gierek i prezes Rady Ministrów Piotr Jarosze
wicz, którym towarzyszył minister Obrony Naro
dowej gen.broni Wojciech Jaruzelski.

4-6.07. - W Gdyni przebywał zespół okrętów ludowej Mary
narki NRL odbywający rejs szkoleniowy z grupą 
podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Ludowej ■ Marynarki NRD im. Karola Liebknechta ze Stral-

■ sundu. Goście Odwiedzili Wyższą Szkołę'Marynar
ki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

lipiec- - ORP "Iskra", którym dowodził kmfir por. Ryszard 
sierpień Ułamek i ORP "Gryf" pod dowództwem kmdr por.

Tadeusza Moskwy odbywały rejsy szkoleniowe ze 
słuchaczami Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
/"Iskra" odwiedziła Tallina i Wismar, a "Gryf" 
przebywał w Rostocku/.

50.09. - Powszechny udział w niedzielnym Czynie Partyj
nym wziął skład osobowy Marynarki Wojennej, 
realizując prace na rzecz zakładów produkcyj
nych i na rzecz wojska.

5-9.10. - W uroczystościach obchodów trzydziestolecia
Ludowego Wojska Polskiego wzięły udział przy
byłe do Gdyni eskadry sojuszniczych sił mors
kich - radzieckiej Floty Bałtyckiej /krążownik 
"Swierdłow" i dwa duże okręty zwalczania okrę
tów podwodnych/ pod dowództwem admirała Wła- 
dimira Michajlina oraz Ludowej Marynarki NRD 
/dozorowiec 'Ernest Thfilmann", cztery trałow
ce i dwa duże ścigacze/ pod dowództwem wice
admirała Wlllego Ehma. Pobyt marynarzy brat
nich flot był okazją do licznych spotkań mani
festujących przyjaźń naszych narodów. /
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10.10. - Rada Państwa mianowała na stopień kontrad

mirała kmdr. Aleksego Parola. Akt nominacji 
wręczył w Belwederze I sekretarz KO PZPR Edward 
Gierek.

- W trakcie obchodów trzydziestolecia Ludowego 
Wojska Polskiego wiceadmirał Ludwik Janczyszyn 
odznaczony został Orderem Sztandaru Pracy I 
klasy.

- W uznaniu zasług Minister Obrony Narodowej wy
różnił wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żoł
nierskich: kmdr. Stanisława Czajkowskiego, sekre
tarza Komitetu Partyjnego Marynarki wojennej i 
kmdr doc. dr hab. Zbigniewa Żaczka, szefa katedry 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte.

16-19.11. - Polską Marynarkę Wojenną rewizytowała w Gdyni
Królewska Marynarka Wojenna Szwecji. W skład zes
połu szwedzkich okrętów wchodziły: niszczyciel 
"Ostergfltland", okręt dowodzenia "Marieholm", 
cztery trałowce oraz dwa kutry torpedowe; zespo
łem dowodził dowódca szwedzkiej floty przybrzeż
nej, kontradm. Christer Kierkgaard.

4.12. - Komandor Ludwik Dutkowski powołany został na
stanowisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej 
i szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej. ;

4.12. - W wyniku oceny współzawodnictwa pomiędzy okrętami
Maryn>vrki Wojennej PRL ustalono, że pierwszeństwo; 
w swoich klasach zdobyły: niszczyciel "Warszawa",; 
okręt podwodny "Sokół", okręt' desantowy "809", 

, kuter rakietovy "105", trałowiec bazowy "605".
ścigacz okrętów podwodnych "557", okręt hydrogra
ficzny "Kopernik", okręt szkolny "Iskra", okręt 
patrolowy "521", kuter trałowy "951" i okręt ra
towniczy "R-55".

1974

26.01. - W porcie wojennym w Gdyni podniesiono banderę i
wcielono do służby okręt ratowniczy ORP "Piast", 
Wodowany w kwietniu 1975 roku okręt /wyporność 
1 732 t, prędkość 16,5 w., wymiary 73x12x4 m/ 
łączy w sobie cechy holownika pełnomorskiego, 
jednostki przeciwpożarowej i przystosowany jest 
do wykonywania podwodnych prac wydobywczych.

i

18.05. - Jacht Klub Marynarki Wojennej "Kotwica" przejął
• nowo zbudowany ośrodek żeglarski przy Basenie 

Żeglarskim w Gdyni.
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7-11.06. - Polską Marynarkę 'Wojenną rewizytował w Gdy

ni zespół Królewskiej Marynarki Wojennej 
Danii, w składzie: fregata "Peder Skram", 
stawiacz min "Moen" i cztery kutry torpedo
we. Zespołem dowodził kmdr J.Y.Stilling.

1.07. - ORP "Iskra" rozpoćzął rejs szkoleniowy ze
słuchaczami Wyższej Szkoły Marynarki Wojen
nej po Bałtyku, włączając się w trakcie jego trwania do "Operacji Żagiel 74".

5-9.07. -Zespół okrętów Marynarki Wojennej PRL, w 
skład którego wchodziły: trzy okręty desan
towe, dwa ścigacze okrętów podwodnych, dwa 

trałowce i okręt ratowniczy "Piast", prze
bywał w Tallinnie, składając wizytę przyjaź
ni bratniej.Flocie Bałtyckiej ZSRR. Zespołem 
dowodził wiceadmirał Ludwik Janczyszyn.

20-24.07. - Gdynię odwiedził zespół okrętów Floty Bał
tyckiej ZSRR, w skład którego wchodził krążownik "Żeleźniaków" oraz -dwa duże ścigacze 
okrętów podwodnych. Zespołem dowodził dowód
ca Floty Bałtyckiej ZSRR, admirał Władimir Michajlin. Na krążowniku "Żeleźniaków" zło
żył wizytę.bawiący na Wybrzeżu przewodniczą- 

- • cy Rady Państwa PRL Henryk Jabłoński. Wizy
ta radzieckich marynarzy, związana z obcho
dami XXX-lecia Polski Ludowej, przebiegała 
w atmosferze braterskiej przyjaźni.

2-26.08. - Okręt hydrograficzny ORP "Kopernik" odbył
rejs szkoleniowy ze słuchaczami III roku 
studiów Wydziału Pokładowego WSW, w czasie 
którego przebywał z wizytą w Casablance;

4-15.09. - Przeprowadzono na Bałtyku wspólne ćwiczeniaMarynarki Wojennej ZSRR, NRD i PRL. Ćwiczeniami kierował dowódca Żjednoczonych Sił 
Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego 
marszałek Związku Radzieckiego Iwan Jaku
bowski .

1.10. - W Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bo
haterów Westerplatte zapoczątkowano studia 
wojskowe o-kierunku dowódczo-pólitycznym.

4.10. - Rada Państwa PRL mianowała na stopień kontr
admirała - kmdr.dypl. Witolda Glińskiego, 
komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte.
Kontradmirał Witold Gliński urodził się 
10 maja 1925 r. Służbę wojskową rozpoczął w 
1944 r. w szeregach 9 Dywizji Piechoty.
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W 1947 r. przyjęty został do Oficerskiej Szko
ły Marynarki Wojennej, którą ukończył z wyróżnie
niem w 1951 r. W 1965 r. ukończył Akademię Ma
rynarki Wojennej w ZSRR. Pełnił wiele odpowie
dzialnych funkcji sztabowych i dowódczych.
Funkcję komendanta WSMW pełni od 1971 r.

4.10. - Wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołniers
kich został wyróżniony kmdr por. Józef Węgrzyn, 
dowódca jednostki okrętów podwodnych. .

5-9*10. - Do Rostocku udał się zespół polskich okrętów, w
skład którego wchodziły dwa duże okręty desan
towe "811" i "809", okręty podwodne "Orzeł" i 
"Sokół" oraz okręt ratowniczy "Piast". Na czele 
zespołu stał dowódca Marynarki Wojennej PRL wi
ceadmirał Ludwik Janczyszyn. Wizyta polskich 
marynarzy była związana z obchodami 25-lecia. 
powstania NRD.

29.11. -Dowódca Marynarki Wojennej przyznał tytuły przo
dujących okrętów. Tytuł najlepszych okrętów w 
swoich klasach przypadł w udziale: okrętowi pod
wodnemu "Sokół", trałowcowi bazowemu "619", ku
trowi torpedowemu "497”, kutrowi rakietowemu 
"105", okrętowi desantowemu "809", ścigaczowi 
okrętów podwodnych "558", okrętowi patrolowemu 
"515", okrętowi hydrograficznemu "Kopernik". 
W klasie okrętów ratowniczych tytuł uzyskał 
"R-56".

50.11. -W Gdyni podniesiono banderę i wcielono do służby 
w Marynarce Wojennej: okręt ratowniczy "Lech" i 
kuter szkolny "Podchorąży".

14-15.12. -W Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wo
jennej im. Franciszka Zubrzyckiego w Ustce, kon
tynuującym tradycje szkoleniowe 1 Samodzielnego 
Morskiego Batalionu Zapasowego, odbyły się uro
czystości inaugurujące obchody 50-lecia Marynar
ki Wojennej PRL. W uroczystościach wziął udział 
zastępca ministra Obrony Narodowej gen.broni 
Józef Urbanowicz.

1975

PO.03. - W Gdyni odbyła się Konferencja Sprawozdawczo- Wy
borcza PZPR Marynarki Wojennej. Sekretarzem Komi
tetu Partyjnego został wybrany kmdr mgr Heliodor 
Tekieli. Konferencja odbyła się przy udziale minis
tra Obrony Narodowej gen.armii Wojciecha Jaruzels
kiego.
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6-7.05. - W Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu odby
ła śię sesja wojskowp-historyczna zorgani
zowana z okazji 50 rocznicy powstania ludo
wej Marynarki Wojennej. Dowódca Marynarki 
Wojennej wiceadmirał Ludwik Janczyszyn wygło
sił referat "Geneza i rozwój Marynarki Wo
jennej PRL oraz jej rola w systemie obronnym 
państwa".

10.05. - Dekoracja sztandaru Centrum Szkolenia Spe
cjalistów Marynarki Wojennej im. Pr. Zubrzyc
kiego Orderem Sztandaru Prący II klasy. To 
samo odznaczenie Rada Państwa przyznała jed
nostce okrętów pogranicza.

28-50.05. - Z wizytą kurtuazyjną z okazji 50 rocznicy
z-wycięstwa nad faszyzmem przebywał w Ports- 
mouth zespół okrętów Marynarki Wojennej PRL 
pod dowództwem kmdr. dypl. Mariana Sucharzews- 
kiego. W. skład zespołu wchodził ORP "Warsza
wa" i dwa trałowce. W czasie pobytu w Portsk- 

' mouth kmdr Sucharzewski złożył wizytę dowód
cy tamtejszej bazy morskiej kontradmirałowi 
Stanleyowi Mc Ardle. Polacy złożyli wieńce 
m.in. pod pomnikiem ku czci polskich lotni
ków w Northolt.

28.05. - W Narwiku odsłonięto tablicę pamiątkową ku
■czci 59 polskich marynarzy z ORP "Grom", któ
rzy 4.05.1940 r. zginęli wraz z okrętem w 
fiordzie Rombakken. W uroczystości uczestni
czył szef sztabu Marynarki Wojennej PRL 
kontradm. Henryk Pietraszkiewicz.

9-13.06. - W SaltsjłJbaden pod Sztokholmem odbyło się
sympozjum morskie zorganizowane przez Królews- 

' ką Szwedzką Marynarkę Wojenną. W sympozjum 
uczestniczyło 14 dowódców Marynarki Wojennej 
z krajów europejskich oraz ze Stanów Zjedno
czonych i Kanady. Marynarkę Wojenną PRL re
prezentował wiceadm. Ludwik Janczyszyn: ."*" "*

21.06. - Odsłonięto.tablicę pamiątkową dla uczczenia
30 rocznicy wkroczenia do Gdańska 1 Samodziel
nego Morskiego Batalionu Zapasowego. Uroczys
tość odbyła się w Gdańsku - Nowym Porcie w 
byłych koszarach Batalionu.

23.06. - Dowództwo Marynarki Wojennej przy udziale Mi
nisterstwa Obrony Narodowej zorganizowało spot
kanie z grupą marynistów, podejmujących w swej 

: twórczości tematy związane z dziejami"! pro
blemami morskich sił zbrojnych Polski. Przy-. ” 
byli do Gdyni twórcy kultury polskiej zapozna- • 
li się z dorobkiem ludowej Marynarki Wojennej.
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Spotkanie z dowództwem Marynarki Wojennej 
zakończono na okręcie "Warszawa", skąd uczest
nicy obejrzeli fragmenty ćwiczeń morskich.

26.06. - Otwarto ekspozycję uzbrojenia i broni mors
kiej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wśród 
eksponatów zgromadzonych na placu przy Bulwa
rze Szwedzkim znajdują się egzemplarze uzbro
jenia i sprzętu bojowego począwszy od XVII w. 
aż do chwili obecnej.

27.06-1.07. - Z okazji JO-lecia Marynarki Wojennej PRL goś
ciły w Gdyni z wizytą przyjaźni zespoły okrę
tów Floty Bałtyckiej ZSRR oraz Ludowej Mary
narki' NRD. Na czele zespołu radzieckiego przy
był krążownik "Swierdłow" pod flagą dowódcy 
Floty Bałtyckiej, admirała ,7. Micha j lina. Fla
gowym okrętem zespołu NRD był eskortowiec 
"Karl Marx", z zastępcą ministra Narodowej 
Armii Ludowej, wiceadmirałem Willi Ehmem na 
pokładzie.

- Jubileusz trzydziestolecia Marynarki Wojennej 
PRL uświetniła parada okrętów, jak również po
kazy ćwiczeń okrętów desantowych i lotnictwa. 
Uroczystość odbyła się z udziałem zastępcy mi
nistra Obrony Narodowej gen.broni Józefa Urba
nowicza.

9-11.07. - W Gdyni przebywał z wizytą zespół szkolnych
okrętów Ludowej Marynarki NRD w składzie czte
rech okrętów desantowych i dwóch trałowców ba
zowych. Słuchacze Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Ludowej Marynarki NRD im. Karola Liebknechta 
byli goszczeni przez Wyższą Szkołę Marynarki 
'Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

19.07. - W Gdyni podniesiono banderę na szkolnym kutrze
"Kadet" /jednostka została zbudowana w stoczni 
"Wisła" w Gdańsku/.

sierpień - Wspólny rejs kutrów szkolnych "Podchorąży" i 
"Kadet" po Bałtyku. Okręty zawinęły do Warne- 
mtlnde, Peenemtlnde i Rostocku.

9-11.08. - Okręt szkolny Marynarki Wojennej Związku Radziec
kiego "Gangut" przebywał w Gdyni z wizytą przy- • 
jaźni. Radziecką załogę i podchorążych z Wyższej 
Wojennomorskiej Szkoły Radiotechnicznej im. 
A. Popowa w Leningradzie gościła Wyższa Szkoła 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów 'Westerplatte,

na przełomie Okręt .ratowniczy "Piast" odbył rejs szkoleniowy 
sierpnia i na Morze śródziemne.
września
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9.09. - Okręt ratowniczy "Lech”, zawinął do Tangeru

w rejsie szkoleniowym z podchorążymi II rocz
nika Wydziału Dowódczego Wyższej Szkoły Mary
narki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

29.09. - W Gdyni przebywała wojskowa delegacja bry
tyjska, na czele której suał kontradm. B.Ch. 
Place. W imieniu kombatantów brytyjskich de
legacja złożyła wieniec na grobie komandora 
Bolesława Romanowskiego na cmentarzu witomińs- 
kim.

7.10. - Marynarka Wojenna ufundowała sztandar, który
został wręczony szczepowi harcerskiemu przy
bierającemu imię 1 Samodzielnego Morskiego 
Batalionu Zapasowego. Uroczystość, w której 
wziął udział dowódca Marynarki Wojennej v;ice- 
adm. Ludwik Janczyszyn, odbyła się w III Li
ceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

10.10. - Zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw
politycznych komandor Ludwik Dutkowski awan
sowany został na stopień kontradmirała. Uro
czystego wręczenia aktu nominacyjnego dokonał 
I sekretarz KG PZPR Edward Gierek.

11.10. - Minister Obrony Narodowej wyróżnił wpisom do
Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich kohtradm. 
Witolda Glińskiego, Komendanta Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

18.11. - W Gdyni odbyła się Konferencja Partyjna Mary-
narki Wojennej, na której wybrano delegatów 
na VII Zjazd PZPR: zastępcę dowódcy Marynarki 
Wojennej d/s polit. kontradm. Ludwika Dutkows- 
kiego, sekretarza Komitetu Partyjnego Marynar
ki Wojennej kmdr Heliodora Tekielego, dowódcę 
ORP "Bielik" kpt.mar.inż. Henryka Kulę i kpt. 
mar.pil. Tadeusza Fabijańczuka. /Dowódca Mary
narki Wojennej wiceadmirał Ludwik Janczyszyn 
został wybrany na delegata podczas przedzjaz- 
dowej 'Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej w 
Gdańsku/.

25.11. - Ogłoszono następującą listę przodujących okrę
tów Marynarki Wojennej w roku 1975: niszczy
ciel rakietowy "Warszawa" - pod dowództwem kmdr 
por. dypl. 3ftf-cnda Chełchowskiego, ORP "Bielik" 
- pod dowództwem kpt.mar. Henryka Kuli; kuter 
rakietowy "145" - pod dowództwem kpt.mar. Ed
warda Stanika, ścigacz okrętów podwodnych "308" 
- pod dowództwem kpt.mar. Jerzego Dąbrowskiego, 
kuter torpedowy "497" - pod dowództwem kpt,- 
mar. Kazimierza Jędrzejeżyka, trałowiec bazowy 
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"656" - pod dowództwem por.mar. Jerzego Gola- 
sika; okręt desantowy "812" - pod dowództwem 
por.mar. Wojciecha Dereckiego; okręt patrolo
wy "549" - pod dowództwem kpt.mar. Leszka Pła- 
checkiego; okręt ratowniczy "55" - pod do
wództwem bosm.szt. Edwarda Malika.

12.12. - Dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Ludwik
Janczyszyn wybrany został przez VII Zjazd 
PZPR na zastępcę członka KG PZPR.

1976

14-19.02. - Okręt ratowniczy Marynarki Wojennej "Piast"
współuczestniczył w operacji holowania z Gdańs
ka do Goeteborga, segmentu doku pływającego.

5.05. - W Gdyni podniesiono banderę na kutrze nawiga
cyjnym ORP 'Elew", Zbudowany w Stoczni "'Wisła" 
w Gdańsku, okręt jest przeznaczony dla Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej.

7.05. - Zmarł zasłużony dowódca Marynarki Wojennej PRL,
wiceadmirał Zdzisław Studziński. Urodził się 
w Łodzi w 1922 r. W roku 1949 ukończył Oficers
ką Szkołę Marynarki Wojennej i objął stanowisko 
dowódcy trałowca bazowego "Mors", a później 
niszczyciela "Błyskawica". Ukończył studia w 
Akademii Marynarki Wojennej ZSRR im. K.Woroszy- 
łowa. Funkcję dowódcy Marynarki Wojennej peł
nił w latach 1955-1969. Ostatnio był zastępcą 
szefa Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw 
-stron Układu Warszawskiego. Przez kilka kaden
cji był posłem na Sejm PRL. Pełnił funkcję za
stępy członka Komitetu Centralnego PZPR. Od
znaczony był m.in. Orderem Sztandaru Pracy 
I klasy dwukrotnie oraz Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

21.05. - Dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Ludwik 
Janczyszyn wybrany'przez mieszkańców ziemi 
gdańskiej otrzymał mandat posła na Sejm PRL 
VII kadencji.
Radnymi Wojewódzkich Rad Narodowych zostali wy
brani w Gdańsku - kmdr H.Tekieli, w Słupsku - 
kmdr por. S. Świerczewski i w Szczecinie - kmdr 
K.Bossy.

1.05. - Przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni miejsce wysłu
żonej "Burzy" zajął okręt-muzeum "Błyskawica", 
wsławiony w latach drugiej wojny światowej i 
zasłużony w kształceniu kadr ludowej Marynarki 
Wojennej.
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2.05. - Rozpoczęły się regaty światowego zlotu jach

tów "Operacja Żagiel 76" na trasie Plymouth 
'■ , - Santa Cruz - Hamilton - Newport. Jacht-

Klub Marynarki Wojennej "Kotwica" reprezen
tował s/y "Hetman", którym dowodził kmdr 
J. Pinkiewicz. W całości regat "Hetman" za
jął czwarte miejsce w swojej klasie.

27.05. - W Gdyni podniesiono banderę na nowym okrę
cie szkolnym Wyższej Szkoły Marynarki Wo
jennej. Jednostce nadano nazwę 'Wodnik". 
/Dane techniczne: wyporność 1 800 t, pręd- 

5 kość 16 w., wymiary 72x12x4 m/.
4-8.06. - Z kurtuazyjną wizytą w Gdyni przebywał okręt

dowodzenia desantem brytyjskiej Królewskiej 
Marynarki Wojennej HMS "Intrepid".

28.06. , - Opuszczono banderę na okręcie-muzeum "Burza".
W przeciągu 16 lat okręt zwiedziło blisko 

' ’ 5 750 tys. osób.
5-11.07. ■ - Okręt szkolny ORP "wodnik" odbył rejs po Bał

tyku, w czasie którego zawinął na trzy dni do 
Leningradu.

8.07• - Muzeum Marynarki Wojennej wyróżnione zostało
pamiątkowym medalem 50-lecia Gdyni.

2J-27.07. * - '<l uroczystościach tradycyjnego Dnia Marynar
ki Wojennej ZSRR obchodzonego 25 lipca, uczest
niczyli marynarze polscy. Na Newie w Leningra
dzie przed legendarnym krążownikiem "Aurora" 
odbyła się defilada okrętów wojennych z udzia
łem flagowej jednostki Marynarki Wojennej PRL - 
niszczyciela "'Warszawa", okrętu desantowego 
"824" i trałowca bazowego "668". Delegacja Ma
rynarki Wojennej PRL z wiceadmirałem Ludwikiem 
Janczyszynem i kontradmirałem Ludwikiem Dutkows- 
kim była również w Moskwie, dokąd udała się na 
zaproszenie głównodowodzącego Marynarki Wojen- 

. , nej ZSRR - admirała floty .S. Gorszkowa.
24.07.-9.09. - Okręt szkolny ORP "Wodnik" odbył z podchorąży

mi rejs na drugą półkulę. W'drodze na Kubę za
winął do Cherbourga /28.-30.07./, po czym w 
dniach 18-23.08. przebywał w Hawanie. 
Dowódcą rejsu był komendant WSMW, kontradmirał 
dr Witold Gliński. Było to drugie przejście 

' polskiego okrętu szkolnego przez Atlantyk w 
historii szkolnictwa wojennomorskiego. Pierwszy 
był rejs ORP "Iskra" w 1950 r. do Newport w 
USA.
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lipiec - - Okręt hydrograficzny ORP "Kopernik" brał udział
sierpień w realizacji programu badań geofizycznych prowa

dzonych przez naukowców polskich w rejonie Spits
bergenu zachodniego i Morza Grenlandzkiego.

lipiec - W XXI Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu zawod
nik WKS "Flota" T. Mytnik zdobył srebrny medal 
w kolarstwie /zespołowo/, a J. Greszkiewicz 
otrzymał medal brązowy w strzelaniu.

6-10.08. - Gościł w Gdyni okręt szkolny Wyższej Szkoły Ma
rynarki Wojennej im. MFrunzego w Leningradzie 
- "Gangut" pod dowództwem kontradmirała W. 
Płatonowa. Podchorążowie i kadra wykładowców zwie
dzili WSMW w Gdyhi oraz Trójmiasto.

14.08. - Podniesiono banderę na wielozadaniowym kutrze
hydrograficznym "K-2".

18-19.09. - Wizytę w Marynarce Wojennej złożyła delegacja 
wojskowa Socjalistycznej Republiki Wietnamu na 
czele z szefem Sztabu Generalnego Wietnamskiej 
Armii Ludowej gen.bryg. Oao Van Than.

21.09. ~ Dowództwo Marynarki Wojennej gościło delegację
wojskową Kuby, której przewodniczył wicepremier 
i minister rewolucyjnych sił zbrojnych Republiki 
Kuby gen.dyw. Raul Castro Ruz. Delegacji kubańs
kiej towarzyszył m.in. nini.ster obrony narodowej 
gen.armii Wojciech Jaruzelski i zastępca do spraw 
ogólnych MON gen.broni Józef Urbanowicz.

26.09. - W Gdyni podniesiono banderę na nowym okręcie szkol
nym ORP "Gryf". Jest to kolejny spadkobierca tra
dycyjnej już nazwy, po przedwojennym stawiaczu min 
pełniącym także funkcję okrętu szkolnego oraz po poprzednim okręcie szkolnym WSM.'.' - parowcu "Gryf". 
Nowy ORP "Gryf" jest bliźniacza jednostka ORP 
"Wodnik".

27-28.09. . - W Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni odbył się I Kon
gres Kultury Morskiej, w którego obradach uczest
niczyli także przedstawiciele Marynarki Wojennej.

12.10. - Kmdr Jan Fursewicz komendant Portu Wojennego w
Gdyni wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi 
Czynów Żołnierskich za wybitnie wzorową służbę i 
prac ę.

27.11. - Na odprawie kierowniczej kadry Marynarki Wojennej
podsumowano wyniki roku szkoleniowego uznając, że 
do najlepszych okrętów w mijającym roku należały: 
okręt podwodny "Bielik" /dowódca kpt.mar.inż.
J.Czajkowski/, niszczyciel "Warszawa" /kmdr ppor. 
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mgr inż. J.Wójcik/, kuter rakietowy "102" 
/kpt.mar.inż. Z.Kapała/, kuter torpedowy '•474*’ 
/kpt.mar.inż. St.Maj/, trałowiec bazowy "678’’ 
/kpt.mar. K.Mielczarczyk/, okręt desantowy ”857’' 
/kpt. mai’. K. Paw lik/, ścigacz okrętów podwod
nych “516" /kpt.mar.inż.M.Malużkiewicz/, okręt 
patrolowy ”570'* /kpt.mar. J.Juraszczyk/, oraz 
okręt hydrograficzny "Bałtyk" /kpt.mar. M.Cie- 
luch/.

1977

21.02 - Dowództwo Marynarki Wojennej podejmowało gosz
czącego w Polsce z oficjalną wizytą dowódcę 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw - stron 
Układu Warszawskiego marszałka Związku Radziec
kiego Wikton. Kulikowa. Dostojny gość zwiedził 
m.in.. 'wyższą Szkołę Marynarki Wojennej im. Bo
haterów Westerplatte. W czasie pobytu na Wy
brzeżu marszałek Związku Radzieckiego otrzymał 
godność Honorowego Obywatela Gdańska. Marsza
łek W. Kulikow w czasie II wojny światowej 
brał udział w wyzwalaniu Wybrzeża Gdańskiego 
spod okupacji hitlerowskiej.

26.02-2.OJ. - Delegacja Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte złożyła wizytę w Wyż
szej Oficerskiej .Szkole Ludowej Marynarki NRD 
w Strnlsundzie. Spotkanie nastąpiło w związku 
z obchodami święta Narodowej Armii Ludowej NRD, 
Członkowie polskiej delegacji zapoznali się z 
warunkami szkolenia słuchaczy i dorobkiem nau
kowym kadry tej uczelni.

2-4.0J. - Okręt marynarki wojennej Indii "Vijaydurg"
przebywał z nieoficjalną wizytą w Gdyni. Zało
ga zwiedziła Trójmiasto, a dowódca okrętu kmdr 

, Śuri złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem na 
Westerplatte.

ostatnia
dekada marca - Odbyło się szkolenie kadry Marynarki Wojennej 

na szczeblu dowódczym, kierowane przez dowódcę 
Marynarki Wojennej wiceadmirała Ludwika Janczy- 
szyna. Uczestnicy szkolenia zaokrętowani na 
ORP "Gryf" i ORP ‘Wodnik", odbyli rejs wzdłuż 

. polskiego Wybrzeża. Następnie wizytowali posz
czególne garnizony Marynarki Wojennej.-«V toku 
szkolenia doskonalono m.in. umiejętności w za
kresie prowadzenia działań bojowych na morzu i 
lądzie oraz z zakresu prowadzenia działalności 
szkoleniowo-wychowawczej, jak również gospodar
ki wojskowej.
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2J.05. okręty zawinęły do Szczecina, gdzie 
uczestnicy rejsu podejmowani"byli przez gos
podarzy miasta i województwa. Oficerowie od
wiedzali szczecińskie zakłady pracy, natomiast 
mieszkańcy miasta zwiedzali okręty zacumowa
ne przy Wałach Chrobrego.

6.04. -*W imieniu Dowództwa Marynarki Wojennej kontr
admirał Ludwik Dutkówski podpisał porozumie
nie z Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku. Postanowiono współ
działać w zakresie szerzenia wiedzy wojskowej 
i obronnej oraz kształtowania ideowo-patrio- 
tycznych i obywatelskich postaw wśród młodzieży* 
Marynarka Wojenna przejęła patronat nad Ośrod
kiem Szkoleniowym Przysposobienia Obronnego w 
Garczynie.

27-28.04. - Dowództwo Marynarki Wojennej podejmowało dele
gację wojskową Socjalistycznej Republiki Wiet
namu na czele z członkiem Biura Politycznego 
KC Komunistycznej Partii Wietnamu, wicepremie
rem i ministrem Obrony Narodowej SR.'.' gen.armii 
Vo Nguyen Giapem. Członkowie delegacji wiet
namskiej wysłuchali informacji na temat Mary
narki Wojennej wygłoszonej przez szefa Sztabu 
kontradm. Henryka Pietraszkiewicza. Następnie 
zwiedzili Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte, a potem udali się do 
garnizonu na półwyspie Hel. W trakcie wizyty 
zapoznawali się ze szkoleniem załóg polskich 
okrętów na morzu.

15.05. - W czynie partyjnym podjętym w Marynarce Wojen
nej wykonywano prace na terenie Stoczni im. 
Komuny Paryskiej, przy budowie gdyńskiej fabry
ki domów oraz na budowie krytego basenu pły
wackiego na Oksywiu.

15-16.06.' - Zespół okrętów szkolnych Francuskiej Marynarki
Wojennej: fregaty "Le Normand" i "Le Picard" 
oraz trałowiec "I/Azalee" przebywały w Gdyni z 
kurtuazyjną rewizytą; zespołem dowodził kontr
admirał M.H.R. Chaperon. Gości podejmowała 
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej w Gdyni.

14.06. - Uroczyście obchodzono 25-lecie istnienia w Mary
narce Wojennej Wieczorowego Uniwersytetu Marksiz- 
mu-Leninizmu. Jak co roku kilkudziesięciu absol
wentów otrzymało dyplomy ukończenia studiów.

26.06. - Obchodzono tradycyjne uroczystości Dnia Marynar
ki Wojennej. Na pokładzie okrętu-muzeum "Błyska
wica" wiceadmirał Ludwik Janczyszyn udekorował 
wysokimi odznaczeniami państwowymi wyróżniają
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cych się oficerów, podoficerów oraz osoby 
cywilne ż instytucji współpracujących z Mary
narką Wojenną. Na okrętach i w pododdziałach 
odbyły się uroczyste zbiórki, na których od
czytane zostały okolicznościowe rozkazy. W Gdy
ni na Skwerze Kościuszki miała miejsce uroczys
ta o&prawa wart garnizonowych, zakończona de
filadą pododdziałów. W Świnoujściu urządzono 
paradę burtową okrętów.

przełom - Odbyły się wspólne ćwiczenia sztabów opcracyj- 
czerwca i nych i sił flot Niemieckiej Republiki Demokra- 
lipca . tycznej,Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i

Związku Radzieckiego, ćwiczeniami kierował na
czelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych

। państw-stron Układu Warszawskiego marszałek
Związku Radzieckiego Wiktor Kulikow. W ćwicze
niach uczestniczyli m.in. minister Obrony Naro
dowej PRL gen.armii Wojciech Jaruzelski oraz 
minister Obrony Narodowej NRD gen.armii Heinz 
Hoffman.

7-15*07. - Gdynię odwiedził okręt szkolny Marynarki Wojen
nej ZSRR "Smolnyj" z kursantami leningradzkiej 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej oraz jej ko
mendantem, wiceadmirałem Georgijem Ł.Niewolinem 
na pokładzie. Radzieccy goście podejmowani byli 
przez personel naukowy i słuchaczy'WSL®.

11.07. - Na pokładzie okrętu-muzeum "Błyskawica" odbyło
się spotkanie Dowództwa Marynarki Wojennej z 
przedstawicielami kierownictwa Związku Harcers
twa Polskiego. Omówiono dotychczasową współpra
cę w zakresie patriotyczno-obronnego wychowania 
młodzieży oraz realizacji programu wychowania 
morskiego. Postanowiono dalej zacieśniać współ
pracę ogniw ZHP z jednostkami Marynarki Wojen
nej.

11-15*07. - Na zaproszenie Dowództwa Marynarki Wojennej w
Gdyni złożył wizytę szef Sztabu Sił Morskich 
Indii, admirał Jal Cursetji z małżonką. Goście 
zwiedzili m.in. Wyższą Szkołę Marynarki Wojen
nej im. Bohaterów Westerplatte.

14.08. - W Gdyni-Oksywiu nastąpiło otwarcie krytej pły
walni Marynarki Wojennej. Nowy obiekt wyposa
żony został w bogate zaplecze odnowy biologicz
nej.

17-22.08. -W Londynie przebywał z rewizytą zespół okrętów 
Marynarki Wojennej PRL w składzie: niszczyciel 
ORP "Warszawa" oraz dwa trałowce bazowe.Zespo
łem dowodził kmdr dypl. Kazimierz Bossy.
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Na Morzu Północnym, w miejscu przypuszczal
nego zatonięcia ORP "Orzeł” załogi okrętów 
złożyły wieniec z biało-czerwonych kwiatów.

2-5.09. - Zespół okrętów Szwedzkiej Królewskiej Mary
narki Wojennej, w skład któreso wchodziłv 
dwa szkolne żeglowce "Gladan" i "Falken" od
wiedził Gdynię. Zespołem dowodził kmdr Lars 
Haller. Załogi okrętów podejmowane były przez 
Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej im. Boha
terów Westerplatte.

I połowa
września - Lotnicy z Marynarki Wojennej odnieśli sukces 

w IV taktyczno-bojowych zawodach rozpoznania 
powietrznego Sił Zbrojnych PRL. Za najlepszych 
zostali uznani: kmdr nawig. Marian Jędryka, 
kpt.mar.pil. Ryszard Cioch, kpt.mar.nawig.Ste
fan Dymkiewicz, por.mar.pil. Tadeusz Michalski, 
kmdr ppor.pil. Tadeusz Nasuta orafc bosm. Grze
gorz Gunia.

19.09. - Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte poprzedzo
na ceremonią złożenia przysięgi wojskowej przez 
słuchaczy I roku studiów miała szczególnie uro
czysty chai*akter ze względu na udział w niej 
naczelnego dowódcy Marynarki Wojennej ZSRR ad
mirała floty Związku Radzieckiego Siergieja 
Gorszkowa i dowódcy Floty Bałtyckiej ZSRR wice- 

/ admirała Anatolija Kosowa. Przy nrbrzeżu Wester
platte w Gdańsku na pokładzie ORP "warszawa" 
dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Ludwik 
Janczyszyn dokonał aktu promocji.

12.10. - Kmdr dypl. Kazimierz Bossy wyróżniony został
wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich.

20.10. - Minister Obrony Narodowej Ludowej Republiki
Angoli Henriąue Teles Carreira złożył wizytę w 
Dowództwie Marynarki Wojennej.

17-21.10. - Zastępca Dowódcy Marynarki 'wojennej do spraw po
litycznych kontradmirał Ludwik Dutkowski wraz z 
grupą oficerów przebywał z wizytą we Flocie Bał
tyckiej ZSRR. W czasie wizyty odbyły się spotka- . 
nia z dowódcą Floty Bałtyckiej ZSRR'wiceadmira
łem A.M.Kosowem i szefem Zarządu Politycznego 
wiceadmirałem N.J. Szablikowem. Kontradmirał 
L.Dutkowski przebywał również w Wilnie, gdzie 
został przyjęty przez przedstawicieli władz par
tyjnych i państwowych Litewskiej SRR.
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8.11. - Członkowie wojewódzkiego.Zespołu Poselskie

go z Gdańska przybyli do Marynarki Wojennej 
na sesję wyjazdową. W centrum zainteresowania 
znajdowały sięw toku prowadzonych rozmów for
my współpracy Marynarki Wojennej ze społeczeń
stwem.

17-21.14. - Delegacja Zarządu Politycznego Floty Bałtyc
kiej ZSRR przebywała z wizytą w Marynarce 
Wojennej PRL. Na. czele delegacji stał wice
admirał N.J.Szablikow. 1/ listopada otrzymał 
on godność Honorowego Obywatela M.iasta Gdyni.

26.11. - W porcie wojennym w Gdyni odbyła się uroczys
tość opuszczenia bandery na okręcie szkolnym 
"Iskra". Trzymaszto.wy szkuner, zbudowany w 
roku 1917 w Holandii, zakupiony został w roku 
1926 dla Polskiej marynarki wojennej i prze
budowany w 1/27 roku na okręt szkolny. W służ
bie pod polską banderą wojenną "Iskra" przeby
ła około 2pG tysięcy mil morskich w rejsach 
szkoleniowych. Po „ojennym postoju w Gibralta
rze, gdzie służyła jako okręt-baza flotylli 
ścigaczy, wróciła do kraju w 1948 r.

26.11. - Tradycyjnie już, na zakończenie każdorazowego
roku szkoleniowego, dowódca Marynarki wojennej 

. przyznał tytuły przodujących okrętów. Tytuł 
najlepszego okrętu Marynarki wojennej przypadł 
w udziale trałowcowi bazowemu "670", /dowódca 
por.nar.inż. A.Makowski/, Najlepszymi okrętami 
w poszczególnych klasach zostały: niszczyciel 
"warszawa", okręt podwodny "Orzeł", kuter ra
kietowy "110", okręt desantowy "644", okręt 
patrolowy "561", mały okręt zwalczania okrętów 
podwodnych "J1ó", kuter torpedowy "475" i okrę' 
ratowniczy "R-J6".

28-29.11. - Z okazji 550 rocznicy bitwy pod Oliwą zorgani
zowano z udziałem Marynarki Wojennej sesję 
historyczno-literacką. W pierwszym dniu obrady 
toczyły się w Pałacu Opatów w Oliwie. Następ
nego dnia w garnizonowym Klubie Oficerskim na 
Oksywiu odbyło się spotkanie z kierownictwem 
Marynarki Wojennej. W czasie spotkania z in
formacją o Marynarce ‘wojennej wystąpił kontr
admirał Ludwik Dutkowski, podczas gdy komen
dant WSMW kontradmirał dr Witold Gliński po
informował zebranych o toku szkolenia naszej 
uczelni morskiej. Po jej zwiedzeniu uczestnicy 
sesji zaokrętowani na ORP "Wodnik", wzięli 
udział w złożeniu wieńca w miejscu rozegrania 
bitwy na wodach Zatoki Gdańskiej.
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styczeń - Na ratunek rybakom morskim pospieszył śmi
głowiec, dowodzony przez kmdr pil. Stanisła
wa Przybyłka, który przejął z kutra "He1-1li" 
przebywającego na łowisku ciężko chorego ry
baka i przetransportował go na ląd.
Załoga okrętu patrolowego "570" udzieliła 
podobnej pomocy choremu marynarzowi ze stat
ku "Rusałka".

styczeń - W Marynarce Wojennej odbyły się liczne spot
kania wyborców z kandydatami na radnych/ 
Organizowano zebrania partyjne, odczyty i po
gadanki na temat zbliżających się wyborów do 
miejskich, dzielnicowych i gminnych rad naro
dowych.
wśród kandydatów na radnych znaleźli się ofi
cerowie Marynarki Wojennej: kmdr M.Sucharzews- 
ki, kmdr Z.Szulak, kmdr A .Wychowaniec, kmdr 
por. T.Bieniek, kmdr por. K.Radwan, st.bosm. 
sztab.Wł. Obiegała.

20-26.01. - Dowódca Marynarki Wojennej PRL wiceadmirał
Ludwik Janczyszyn przebywał z rewizytą w Repu
blice Indii, zaproszony przez admirała Jal 
Cursetji, szefa sztabu Sił Morskich. Dowódca 
Marynarki Wojennej PRL został.przyjęty m.in. 
przez prezydenta Indii Sanjiyy Reddy'ego, a 
w czasie odbywających się w Delhi uroczystości 
z okazji Dnia Republiki był honorowym gościem 
Ministerstwa Obrony. Wiceadmirałowi Ludwikowi ■ 
Janczyszynowi towarzyszyli: kmdr Adam Wycho
waniec i kmdr por. Antoni Joński.

15.02. - W Gdyni-Oksywiu odbyła się XIV Konferencja
Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR Marynarki Wojennej 
z udziałem I sekretarza KO PZPR Edwarda Gierka,' 
W konferencji wzięli udział również: członek 
Biura Politycznego KO PZPR, minister Obrony Na
rodowej gen.armii Wojciech Jaruzelski i sekre
tarz KU PZPR w Gdańsku Tadeusz Fiszbach. Refe
rat problemowy wygłosił zastępca dowódcy Mary
narki Wojennej d/s politycznych, kontradmirał 
Ludwik Duzkowski. Podczas partyjnej debaty do
konano analizy całokształtu działalności orga
nizacji partyjnej Marynarki Wojennej w minio
nych trzech latach.

X.
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4—7*04. - Odbyło się szkolenie kierowniczej kadry Mary

narki Wojennej. Uczestnicy wysłuchali wykła
dów poświęconych zagadnieniom doskonalenia 
gotowości bojowej, sprawności działania zes
połów okrętów i jednostek nadbrzeżnych, jak 
również problemom rozwoju bazy szkoleniowej 
Marynarki Wojennej.
Następnie wymieniono doświadczenia z przed
stawicielami dowództwa Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego,.obserwując przebieg szkolenia 
pododdziałów wojsk lądowych. Podczas szkole
nia odbyła się konferencja ideowo-teoretyczna. 
Wynik szkolenia omówił dowódca Marynarki Wo
jennej wiceadmirał Ludwik Janczyszyn.

14—17*04. - Okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD odwiedził
Gdynię. Na pokładzie'Wilhelma Piecka"/bliż- 
niaczej jednostki "Gryfa" i 'Wodnika"/ znaj
dowali się kursanci Wydziału Technicznego Wyż
szej Szkoły Oficerskiej\im. K.Liebknechta w 
Stralsundzie. Przybyli z wizytą goście zosta
li przyjęci przez kadrę i słuchaczy Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej. Zwiedzając Trój
miasto marynarze z NRD złożyli wiązanki kwia
tów pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte.

17-21.04. -W Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Boha
terów Westerplatte przebywała delegacja nau
kowców i pedagogów Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej im. M.W. Frunzego z Leningradu. 
Delegacji przewodniczył wiceadmirał doc. 
Witalij W.Płatonow. Przedstawiciele obu uczel
ni wojennomorskich -wymienili doświadczenia 
zdobyte na polu naukowo-badawczym oraz wyniki 
pracy dydaktycznej i wychowawczej.

26.04. . - W Marynarce Wojennej gościli akredytowani w
/ Polsce attaches wojskowi, morscy i lotniczy. 

Spotkali się óni z dowódcą Marynarki Wojennej 
Wiceadmirałem Ludwikiem Janczyszynem oraz zło
żyli wizytę w Wyższej Szkole Marynarki Wojen
nej im. Bohaterów Westerplatte.

10.05. - Na pokładzie okrętu-muzeum "Błyskawica" odby
ło się spotkanie dowództwa Marynarki Wojennej 
z dziennikarzami reprezentującymi prasę, ra
dio i telewizyję województwa gdańskiego. 
Medale "Za Zasługi dla Marynarki Wojennej" 
otrzymali dziennikarze, którzy zasłużyli się 
w popularyzacji spraw, morskiej obronności kraju
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15.05* - Odbyła się IX Konferencja Sprawozdawczo-
Wyborcza Organizacji Rodzin Wojskowych Mary
narki Wojennej. Na obrady do Klubu Garnizo
nowego w Gdyni-Oksywiu przybył szef Zarządu 
Kultury i Oświaty GZP WP gen.bryg. Albin Żyto, 
zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 
politycznych kontradmirał Ludwik Dutkowski i 
przewodnicząca Centralnej Rady ORW mgr Irena 
Ciećkowska. Funkcję przewodniczącej Rady ORW 

, Md powierzono Krystynie Gniadeckiej. Konferen
cja dowiodła wysokiej aktywności społeczno- 
politycznej kobiet rodzin wojskowych Marynar
ki Wojennej.

16-17.05. ~ W Świnoujściu odbyła się ogólnopolska konfe
rencja prasowa, zorganizowana przez Marynarkę 
Wojenną z okazji obchodów jubileuszu 55-lecia 
Ludowego Wojska Polskiego. Przybyli z całego 
kraju dziennikarze mieli okazję obserwować 
szkolenie załóg okrętów wojennych na morzu. 
W spotkaniu uczestniczył zastępca dowódcy d/s 
politycznych kontradmirał Ludwik Dutkowski.

16-19.05. - « Helsinkach odbyło się drugie Sympozjum Mors
kie zorganizowane przez marynarkę wojenną 
Finlandii. Ze strony polskiej w Sympozjum 
uczestniczył dowcdca Marynarki Wojennej PRL 
wiceadmirał Ludwik Janczyszyn. Towarzyszyli 
mu kmdr dr Edward Łączny i kmdr por. dr Rafał 
Witkowski.

21.05. - w niedzielę w całym kraju realizowano Ogólno-
partyjny Czyn Społeczny i Produkcyjny. Zarówno 
członkowie partii, jak i nie zrzeszeni z Mary
narki Wojennej przystąpili do pracy m.in. aa 
terenie nowo wznoszonej fabryki domów w Gdyni, 
pomagali przy budowie bazy kontenerowej w por
cie gdyńskim oraz pracowali w skoczniach przy 
wykonywaniu zadań produkcyjnych.

5-6.06. - Przy współudziale Instytutu Nawigacji i Hydro
grafii 'u Wyższej Szkole Marynarki Wojennej od
było się sympozjum naukowe poświęcone proole- 
moa geodezji morskiej i bezpieczeństwa żeglugi. 
W toku obrad szczególną uwagę poświęcono spra
wom badań dna Bałtyku.

13.06. - Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz powróciła
z samotnej podróży dookoła świata, na jachcie 
"Mazurek". Od Helu do Gdańska żeglarce towa
rzyszyła honorowa eskorta okrętów Marynarki Wo
jennej. W kilka dni później na pokładzie okrętu- 
muzeua "Błyskawica" podczas spotkania z dowódz
twem Marynarki Wojennej Krystynie Chojnowskiej- 
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Liskiewicz wręczono 'złoty medal "Za Zasługi 
dla Obronności Kraju" oraz medal "Za Zasługi 
dla Marynarki Wojennej".

20.06.- -Podchorążowie II roku studiów na Wydziale Do- 
10.07. wódczym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej od-

byli rejs szkoleniowy na ORP 'Wodnik". Okręt 
odwiedził Rostock, Murmańsk, Archangielsk. 
Stamtąd skierował się w rejon wybrzeży Afryki 
północno-zachodniej. Dowódcą rejsu był kmdr 
dypl. Kryspin Lech.

24-J0.06. - Inauguracja obchodów Dni Morza odbyła się w 
Ustce, natomiast uroczystości związane z Dniem 
Marynarki Wojennej obchodzono w Gdyni.
Podczas spotkania na okręcie-auzeum "Błyskawica" 
dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Ludwik 
Janczyszyn wręczył’kilkanaście medali "Za Zasługi 
•dla Marynarki Wojennej" oraz kordziki oficerskie 
z dedykacją, przeznaczone dla osób wojskowych i 
cywilnych zasłużonych dla obronności Polski na 
morzu.

20.07* - W Muzeum Wojska w Białymstoku otwarto wystawę
pn. "Tradycje i współczesność Polskiej Marynar
ki 'Wojennej". Wystawa została zorganizowana 
przy współudziale muzeum Marynarki Wojennej.

20-24.07. - Na zaproszenie Dowództwa Marynarki Wojennej PRL 
port gdyński odwiedził zespół okrętów Floty Bał
tyckiej ZSRR złożony z krążownika'tjktjabrskaja 
Rewolucja" i bliźniaczych dozorowców "728" i 
"735"» Przybył na nich z oficjalną wizytą dowód
ca Floty Bałtyckiej ZSRR wiceadmirał Władimir 
W.Sidorów. Radzieccy marynarze goszcząc pięć dni 
wzięli udział w obchodach Święta Odrodzenia 
Polski, zwiedzili również zakłady pracy i zabytki 
Trójmiasta.

22.07. - święto Odrodzenia Polski, jak co roku w Marynarce
Wojennęj obchodzono uroczyście. Na okrętach wo
jennych1 podniesiono wielką galę banderową, a na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni przeprowadzono uro
czystą odprawę wart garnizonowych. Na pokładzie 
okrętu-auzeum "Błyskawica" dowódca Marynarki

1 Wojennej PRL wiceadmirał Ludwik Janczyszyn ude
korował grono zasłużonych wojskowych przyznanymi 
im przez Radę Państwa, odznaczeniami.

25-28.07. - W Gdyni przebywała z kurtuazyjną wizytą korweta 
fińskiej Marynarki Wojennej "Turunmaa". Przybyły 
na jej pokładzie zastępca dowódcy floty fińskiej, 
kmdr Erick Jihtol złożył oficjalną wizytę w 
Dowództwie Marynarki Wojennej PRL.
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28.07. - W Hawanie rozpoczął się XI Światowy Festiwal
Młodzieży i Studentów. Delegatem z Marynarki 
Wojennej był kpt.mgr inż. Jerzy Chłopecki, 
przewodniczący Rady Młodzieżowej M.7.
Na Kubę udała się również grupa podchorążych 
JSMW na jachcie "Kapitan II" którym dowodził 
kmdr por. Piotr Bigaj.

2-5.08. - Z kurtuazyjną wizytą do Kopenhagi udały się
okręty Marynarki Wojennej PRL, niszczyciel 
rakietowy "'Warszawa" oraz dwa trałowce bazowe. 
Zespołem dowodził kmdr dypl. Marian Sucharzewski.

15-18.08. - '•!■! szwedzkiej bazie morskiej Karlskrona przeby
wały z rewizytą polskie okręty: niszczyciel 
"Warszawa", trałowiec bazowy "615", okręt pod
wodny "Sokół" i ścigacz "555". Zespołem dowo
dził szef sztabu Marynarki Wojennej kontradmirał 
Henryk Pietraszkiewicz.

25-27.08. - Okręt szkolny Marynarki Wojennej ZSRR "Smolnyj"
- pod dowództwem kpt. I rangi Andrieja A.Pińczu- 
ka - przebywał w Gdyni. Celem wizyty słuchaczy 
radzieckich wojennomorskich uczelni były odwie
dziny \j Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte.

5.09. - Szef Sztabu Sił Zbrojnych Francji gen.armii Guy
Mery podczas swojej wizyty w Polsce przybył na 
Wybrzeże Gdańskie. W towarzystwie dowódcy Mary
narki 'Wojennej wiceadmirała Ludwika Janczyszyna 
zwiedził ORP "Warszawa". Następnie był podejmo
wany przez kontradmirała dr Witolda Glińskiego

• w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.
8.09. - Przedstawicieli środowisk twórczych: pisarzy,

plastyków, reżyserów i artystów scen polskich 
goszczono w Marynarce Wojennej. Byli wśród nich 
m.in. Wojciech Zukrowski, Alojzy Sroga, Konrad 
Nałęcki i Andrzej Łapicki. Przybyłych powitał 
dowódca Marynarki 'wojennej wiceadmirał Ludwik Jan
czyszyn, a zastępca do spraw politycznych kontr
admirał Ludwik Dutkowski wygłosił informację na 
temat Marynarki Wojennej PRL. Podczas swego poby
tu goście mieli okazję obserwować ćwiczenia mors- . 
kie i zwiedzić Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej.

20-25.09. - Delegacja Zarządu Politycznego M.7 na czele z kontr
admirałem Ludwikiem Dutkowskim przebywała z wizytą, 
we Flocie Bałtyckiej ZSRR. Delegacja odwiedziła 
Bałtijsk i Leningrad.
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27.09.-2,10. -Brytyjski niszczyciel rakietowy HUS "Lon
don" pod. dowództwem kmdr Neilla 0 Śullivana 
przebywał w Gdyni z oficjalną wizytą. Przed
stawiciele jego prawie półtysięcznej zało
gi zwiedzili Gdańsk i Malbork.

9*10. - Podczas uroczystej akademii w teatrze 'Wy
brzeże" w Gdańsku i wieczornic w garnizonach 
Marynarki Wojennej zainaugurowano trwające

' do dnia 12 października obchody Dnia Wojska
Polskiego i jubileuszu 55-leoia powstania 
ludowych Sił Zbrojnych. W czasie uroczystości 
na okręcie-muzeum "Błyskawica" dowódca Mary
narki Wojennej wręczył zasłużonym oficerom 
i podoficerom odznaczenia państwowe i akty 
nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe. Pod
czas obchodów goszczono w Marynarce Wojennej 
przedstawicieli władz terenowych, a także 
grupę weteranów ZSRR, której -przewodniczył 
gen.armii N.G. Leszczenko.

10.10. - Podczas uroczystości w Belwederze akty no
minacyjne na wyższe stopnie wojskowe wręczo
no dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmirałowi 
Ludwikowi Janczyszynowi - na stopień admira
ła, zaś komandorowi Kazimierzowi Bossemu - na 
stopień kontradmirała.
Admirał Ludtoik Janczyszyn służbę wojskową 
rozpoczął w roku 1944 w szeregach 1 Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jako młody 
oficer przeszedł jej szlakiem bojowym przez 
Warszawę i wał Pomorski. W roku 1946 rozpo
czął studia w Oficerskiej Szkole Marynarki 
Wojennej, a po ich ukończeniu zajmował stano
wiska dowódcze we flocie. W 1969 roku powoła
ny został na stanowisko dowódcy Marynarki Wo 
jennej. Jest, zastępcą członka KO PZPR oraz 
posłem na Sejm.

• - Za wybitnie wzorową służbę i pracę w Siłach 
Zbrojnych PRL kmdr inż. Kazimierz Łaskarzews
ki został wyróżniony Wpisem do "Honorowej 
Księgi Czynów Żołnierskich".

16-21.10. - Radziecki okręt szkolny. "Pierekop" przeby
wał w Gdyni z wizytą. Na jego pokładzie przy
byli słuchacze leningradzkiej Wyższej Wojenno
morskie j Szkoły Radioelektroniki im. A. S. 
Popowa.

18.11. - Odbyła się uroczystość, podczas której jed
nostce wojskowej. Marynarki Wojennej nadano 
imię kontradmirała Włodzimierza Steyera - 
dowódcy obrony Półwyspu Helskiego w 1959 r., 
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a po wojnie dowódcy Marynarki Wojennej PRL 
w latach 1947-1950. W uroczystości wziął udział 
wiceminister Obrony Narodowej gen.broni_Józef 
Urbanowicz. Obecni byli kombatanci z 19b9 reku, 
a także syn admirała, prof. dr Donald Steyer.

24.11. - Odbyła się odprawa kierowniczej kadry Marynarki
Wojennej, podczas której dokonano podsumowania 
całorocznej działalności szkoleniowej. Ogłoszono 
wyniki współzawodnictwa zespołowego i indywidu
alnego. Za przodujący zespół okrętów uznano zes
pół okrętów podwodnych; miano przodującego pod
oddziału orzegowego uzyskał pododdział łączności, 
tytuł najlepszego okrętu uzyskał okręt szkolny 
"Gryf".

27.11. - Dowódca Sił Zbrojnych Libii brygadier Abu Baker
Junis Dżeber w towarzystwie dowódcy libijskiej x 
Marynarki Wojennej ppłk Abdullatija Ahsaeda Szak- 
szuki gościł w Marynarce Uójennej PRL.

1979
pa przełomieroku - V.' dniach klęski żywiołowej spowodowanej niezwykle

ostrą zimą na Wybrzeżu, okręty Marynarki Wojennej 
wzięły udział w morskich akcjach ratowniczych; 
m.in. okręty desantowe "891” i "892" ratowały ho
lenderski chemikaliowiec "Anna Broere", który 
utkwił na mieliźnie opodal Karwi. -Holowniki"n-12"i. 
"H-19" uwalniały z okowów lodu statki "Stanisław 
Wyspiański" i "Władysław Broniewski". Marynarze 
pomagali również przy usuwaniu zasp na drogach i 
torach kolejowych, uwalniając unieruchomione samo
chody i pociągi na trasie wiodącej do Helu.

10.05. - Odbyły się ćwiczenia jednostek Marynarki Wojennej
na morzu i na lądzie, którymi kierował dowódca 
Marynarki Wojennej admirał Ludwik Janczyszyn. Prze
bieg ćwiczeń obserwowali: minister Obrony Narodowej 
gen.armii Uojciech Jaruzelski, dowódca Floty Bał
tyckiej ZSRR admirał dł.Sidorow oraz jego zastępca 
d/s politycznych wiceadmirał N.Szablikow. Obecny 
był również gen.armii ą.Szczegłow, przedstawiciel 
naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych 
państw-stron Układu warszawskiego.

21-24.05. - W Marynarce Wojennej PRL gościła delegacja radziec
ka z dowództwa Floty Bałtyckiej ZSRR. Ra czele 
delegacji przybył wiceadn. Nikołaj Iwanowicz Sza- 
blikow, szef Zarządu Politycznego Ploty Bałtyckiej. 
ZSRR. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w pra
cy partyjno-oolitycznej.
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7.06. - Szkolne okręty ÓM.ŻŻ rozpoczęły rejsy nawi

gacyjne. ORP "Gryf" odwiedził Split i Sewasto
pol. Dowódcą rejsu był kmdr doc. -dr bab. Zdzi
sław Frankowicz. ORP "Wodnik" udał się do Le
ningradu. Podchorążowie zdobywali praktyczne 
umiejętności pod dowództwem kmdr mgr inż. 
Ireneusza Grajewskiego.

24.06. - Medal "Za Zasługi dla Marynarki Wojennej"
przyznano po raz wtóry Wyższej Szkole Mary
narki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,' Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wo
jennej im..Franciszka Zubrzyckiego i zespołowi 
okrętów podwodnych. Medal otrzymała również 
Komenda Portu Wojennego w i Stocznia
Marynarki Wojennej im. 'Dąbrowszczaków

24.06. - Jednostka Marynarki Wojennej w. Świnoujściu
otrzymała Order Sztandaru Pracy II klasy. 
Przyznane przez Radę Państwa odznaczenie wrę
czył dowódca Marynarki Wojennej admirał Lud
wik Janczyszyn.

27-51.0?. - Z'wizytą przyjaźni w Tallinnieprzebywał zes
pół okrętów w składzie: ORP 'Wodnik", trało
wiec "620" oraz okręt desantowy "810". Na 
czele zespołu stał dowódca Marynarki Wojennej 
admirał Ludwik Janczyszyn.

26-29*08. - Okręt szkolny Ludowej Marynarki NRD 'Wilhelm
Pieck" przebywał w Gdyni z odbywającymi let
nią praktykę słuchaczami Oficerskiej Szkoły 
im. K.Liebknechta w Stralsundzie.

51.08.-2.09* - W czterdziestą rocznicę bohaterskiej obrony 
Westerplatte odbył się w Gdańsku zjazd by
łych obrońców tej placówki. Uczestnicy zjazdu 
zostali przyjęci na okręcie-muzeum "Błyskawi
ca" i zwiedzili Wyższą Szkołę Marynarki Wo
jennej .

1.09* -W czterdziestą rocznicę napaści Niemiec hit
lerowskich na Polskę odbyła się pokojowa ma
nifestacja społeczeństwa w Gdańsku. Przedsta
wiciele najwyższych władz partyjnych i państwo
wych na czele z I sekretarzem KO PZPR Edwardem 
Gienkiem złożyli u stóp pomnika Obrońców Wes
terplatte wieniec od narodu.

14-16.09. - W Helu odbył się zjazd koleżeński absolwentów,
pierwszych sześciu roczników OSMW. W gronie 
absolwentów pierwszego rocznika z 1/49 u. zna
lazło się trzech obecnych admirałów: dowódca 
Marynarki Wojennej admirał Ludwik Janczyszyn, 
kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz i kontr
admirał Zygmunt Rudomino.
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2.10. - Zainaugurowano w Marynarce Wojennej kolejny

rok szkolenia partyjnego. W uroczystości wziął 
udział szef Głównego Zarządu Politycznego WP 
gen.broni 'Włodzimierz Sawczuk. Referat wygło
sił zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do 
spraw politycznych kontradmirał Ludwik Dut

kowski. 
!

1-5.10. - ORP "Wodnik”, trałowce "601" i "612" złożyły
kurtuazyjną wizytę w Rouen. Zespołem polskich 
okrętów dowodził kmdr dypl. Ireneusz Grajewski. 
Delegacje z okrętów złożyły wieńce m.in. na 
cmentarzu w m. Urwille de Langennerie, gdzie 
pochowanych jest 560 polskich żołnierzy.

4-9.10. - Okręt szkolny "Gryf" oraz dwa okręty desantowe
złożyły wizytę w Rostocku z okazji uroczyście 
obchodzonej 50 rocznicy Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Zespołem okrętów Marynarki wo
jennej PRL dowodził admirał Ludwik Janczyszyn. 
8 października dowódca Marynarki Wojennej admirał 
Ludwik Janczyszyn i zastępca dowódcy do spraw 
politycznych kontradmirał Ludwik Dutkowski udali 
się do Berlina na zaproszenie ministra ON NRD 
gen.armii Heinza Hoffmanna.

11.10. - Kontradmirał Aleksy Parol został 'wyróżniony
wpisem do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich".

15.10. - W poincie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się
uroczystość dekoracji jednostki Marynarki Wo
jennej Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Aktu 
dekoracji bandery wyróżnionej jednostki dokonał 
wiceminister Obrony Narodowej gen.broni Józef 
Urbanowicz.

15.10. - Miasto Hel zostało wyróżnione przyznanym przez
, Radę Państwa Krzyżem Grunwaldu ii klasy za wy
bitne zasługi dla Polski w wojnie obronnej we 
wrześniu 19>9 ?. Uroczystość zbiegła się z od
słonięciem w centralnej części .miasta pomnika 

• Obrońców Helu.
28.10. - W 55 rocznicę powstania 1 Samodzielnego Mors

kiego Batalionu Zapasowego odbyło się w Klubie 
Marynarki Wojennej w Gdyni spotkanie byłych żoł
nierzy tej jednostki. W uroczystości wzięli 
udział zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej kontr 
admirał Ludwik Dutkowski i kontradmirał Zygmunt 
Rudomino oraz konsul ZSRR w Gdańsku Włodzimierz 
G.Zielienow.
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2J.11. - Na liście przodujących okrętów roku znalazły

się: trałowiec bazowy "620", dowodzony przez 
■ kadr ppor. S.Gierczaka, okręt podwodny "Bie

lik", dowodzony przez kpt.mar.inż. Edwarda
v Olewińskiego, kuter rakietowy "429", dowodzo

ny przez kpt.mar.inż. Jana Jakóbczyka, ści- 
gacz okrętów podwodnych “551" dowodzony przez 
kpt.nar.inż. Andrzeja Szatana, kuter torpedo
wy "457" pod dowództwem. kmdr ppor.inż. Sta
nisława Maja, okręt desantowy "811", którym 
dowodzi‘koc,mar.ińż. Waldemar Wierzykowski 
oraz okręt patrolowy "521", dowodzony przez 
kpt.mar.inż. Andrzeja Golaka.

1.12. - Okręt hydrograficzny "Kopernik" wyruszył na
wyprawę antarktyczną, zorganizowaną przez 
Instytut Geofizyki PAN. Celem kilkumiesięcz
nej ekspedycji jest badanie skorupy ziemskiej 
pod dnem morskim •;> rejonie pomiędzy półwys- . 
pem Antarktycznym a Szetlandami Południowymi.

Zestawiła: mgr Ewa Madey

Drukarnia Sztabu MW NR WKP/MW-I--WFF



656.6. Żegluga handlowa PL ISSN 0157-5539

Rusak J.: Okoliczności zatopienia statków
Polskic. j Marynarki Handlowej w okresie II 
wojny światowej.
Biuletyn Historyczny 1980, nr 7, s.116
Szczegółowy opis strat jakie poniosła w la
tach wojny polska flota handlowa, z charak
terystyką okoliczności zatopienia poszcze
gólnych statków.
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355.075 Bibliografia PL ISSN 0157-5539 
wojskowa

Madey E.: Bibliografia historii Polskiej
Marynarki Wojennej za lata 197'1-1979.

Biuletyn Historyczny 1980, nr 7, s. 188
Szczegółowe zestawienie najważniejszych po
zycji historiograficznych na temat dziejów 
Polskiej Marynarki Wojennej, jakie ukazały 
Sj.ę w labach 1971-1979*

93/99/092 Wspomnienia PL ISSN 0157-5559 
Historia

Kowalewski Zb.: Wspomnienia z udziału w wypra
wie antarktycznej PAN na stację imieniem A.B. 
Dobrowolskie go.
Biuletyn Historyczny 1980, nr 7, s.159
Osobiste wspomnienia jednego z uczestników 
wyprawy naukowej na Antarktydę w latach 
1978-79. .
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95/99 Historia PL ISSN 0137-5539

Madey E.: Ważniejsze daty z dziejów ludowej 
Marynarki Wojennej, 1971-1979*
Biuletyn Historyczny 178O, nr s. 254 
Calendarium ważniejszych wydarzeń w rozwoju 
Marynarki Wojennej PRL w okresie 197'1-79.
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359-5.132.721 PL ISSN 0137-5539
morskie

Szajna Sb.: Trałowanie polskich wód przybrzeż 
nych i portów przez okręty Floty bałtyckiej 
ZSRR.

Biuletyn Historyczny 1980, nr 7, s. 5
Opis roli jaką odegrały trałowce radzieckie 
w oczyszczeniu z min wód przybrzeżnych i por
tów polskich w pierwszych latach po wojnie.

556.123 Jednostki obrony PL ISSN 0157-5539 
wybrzeża

Zieliński H.: Próby rozboju artylerii kolejowej 
jako ruchomych jednostek obrony wybrzeża.

Biuletyn Historyczny 1980. nr 7, s. 25
Koncepcje wykorzystania artylerii kolejowej do 
obrony wybrzeża w pierwszym okresie powojennym
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93/99 /092/ Wspomnienia PL ISSN 0137-5539 
Historia

Rutkowski T.: Wspomnienia ze służby w 
artylerii nadbrzeżnej.

Biuletyn Historyczny 1980, nr 7, s. 43

Wspomnienia oficera, który brał udział w 
tworzeniu i rozbudowie artylerii nadbrzeżnej 
po zakończeniu wojny.

355.272/275 Prasa wojskowa PL ISSN 0137-5539

Pawlus S.: Zarys działalności miesięcznika 
Marynarki Wojennej^Prze;/!ącriiórslcl .

Biuletyn Historyczny 1980, nr 7, s. 87

Charakterystyka rozwoju i roli jaką spełniało 
i nadal spełnia fachowe czasopismo Marynarki 
Wojennej.
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