


W 1983 roku mija 30 lat 
od utworzenia w Gdyni Mu
zeum Marynarki Wojennej. 
Część umieszczonych w nu
merze materiałów i opraco
wań nawiązuje do tego ju
bileuszu. I tak, dr Jarosław 
Rusak w artykule „30 lat Mu
zeum Marynarki Wojennej” 
daje obszerny i wszechstronny 
przegląd rozwoju placówki 
muzealnej, podczas gdy mgr 
Łucja Tyczyńska przedstawia 
utworzenie i działalność ok- 
rętu-muzeum „Błyskawica" w 
artykule zatytułowanym „Pier
wsze lata okrętu-muzeum „Bły
skawica” (197Ó—1981). Do 
problematyki jubileuszowej 
nawiązuje także opracowanie 
Wiktora Podoskiego, w którym 
opisuje szable Marynarki Wo
jennej znajdujące się w zbio
rach muzeum. Na ważną rolę 
oraz funkcje spełniane przez 
sale tradycji w jednostkach 
Marynarki Wojennej wskazuje 
kmdr ppor. mgr Konrad Zie
liński w opracowaniu zatytu
łowanym „Wykorzystanie sal 
tradycji, kronik i zarysów hi
storii jednostek w wychowa
niu marynarzy”.

Do innej dziedziny należą 
rozprawy kolejnych autorów. 
Wiążą się one z wybranymi 
aspektami historii Marynarki 
Wojennej PRL. Kmdr ppor. 



mgr Janusz Banucha zajął się 
dziejami okrętu szkolnego 
„Zetempowiec" (od 1957 r. 
ORP ..Gryf”), a kpt. mar. mgr 
Zbigniew Wojciechowski za
mieścił oparte na źródłach 
archiwalnych studium „Dzia
łalność aparatu polityczno- 
-wychowawczego w początko
wym okresie tworzenia się 
Marynarki Wojennej PRL". 
Charakter opracowania źród
łowego ma również artykuł 
kmdr. por. dr. Jerzego Przybyl
skiego „Z problematyki szko
leniowej Marynarki Wojennej 
w latach 1945—1959”.

Znaczenie czynnika geogra
ficznego w działaniach wo
jennych na Wybrzeżu anali
zuje kmdr por. dr Rafał Wit
kowski w rozprawie zatytuło
wanej „Rejon Gdańska, Gdy
ni i Helu jako obszar działań 
wojennych w 1939 i 1945 roku 
(studium porównawcze)”. Mgr 
Ewa Madey przygotowała ży
ciorysy trzech zasłużonych ofi
cerów Marynarki Wojennej: 
Heliodora Laskowskiego, Eu
geniusza Pławskiego i Fran
ciszka Dąbrowskiego.

Numer zamyka opracowane 
przez dr. J. Rusaka kalenda
rium ważniejszych wydarzeń w 
Muzeum Marynarki Wojennej, 
od chwili jego powstania do 
roku 1982.
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Dr Jarosław Rusak

30-LECIE MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Trzydziesta rocznica utworzenia Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni jest okazją do przedstawienia dziejów 
powstania, rozwoju i obecnej działalności tej jedynej, a 
zarazem i najstarszej w kraju morskiej placówki muzealnej, 
zajmującej się w tak szerokim zakresie problematyką oręża 
polskiego na morzu.

W dotychczasowej historii Muzeum Marynarki Wojen
nej zarysowały się wyraźnie trzy zasadnicze etapy: 
- pierwszy, obejmujący okres 1953-1959;
- drugi, przypadający na lata 1960-1975;
- trzeci, datujący się od roku 1976.

W okresie pierwszym najistotniejszą sprawą było za
początkowanie działalności Muzeum w czerwcu 1953 r., groma
dzenie zbiorów, utworzenie stałej wystawy muzealnej w adap

towanym do tego celu budynku oraz urządzenie dziedzińca wy

stawowego.
Od czerwca 1960 r. udostępniony został do zwiedza

nia zasłużony niszczyciel ”Burza'!, przekształcony na okręt- 
muzeum. Wydarzenie to zapoczątkowało niejako drugi etap 
działalności Muzeum, które w miarę upływu lat stawało się 
coraz bardziej okrzepłą placówką kulturalno-oświatową.
W 1975 r. oddana została dla zwiedzających ekspozycja uzbro
jenia i broni morskiej przy Bulwarze Nadmorskim, a jeszcze 
tego samego roku zakończył swoją działalność okręt-muzeum
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••Burza". Te dwa ważne i istotne fakty zamknęły drugi etap 
działalności Muzeum

W 1976 r. w wyniku zmian organizacyjnych, w skład 

Muzeum wszedł Wydział Historyczny, a od .maja tego roku roz
począł swoją działalność jako okręt-muzeum, sławny niszczy

ciel "Błyskawica". Wydarzenia te zapoczątkowały trzeci etap 
działalności Muzeum.

1. Powstanie i rozwój Muzeum do roku 1959

Po zwycięskim zakończeniu wojny z Niemcami hit
lerowskimi i odzyskaniu szerokiego dostępu do morza powsta
nie placówki muzealnej poświęconej dawnym i najbliższym tra

dycjom morskim stało się potrzebą, motywowaną szerokim zamó
wieniem społecznym. Łączyło się ono ponadto z sympatią, jaką 
społeczeństwo nasze darzyło i darzy żołnierzy w granatowych 
mundurach. Placówkę taką trzeba było tworzyć od podstaw nie

mal z niczego. Istniejące tu i ówdzie przed wojną nieliczne 
eksponaty były rozrzucone po całej Polsce, bądź wywiezione 
przez okupanta. Ale mimo tych trudności myśl zorganizowania 

Muzeum Marynarki Wojennej nurtowała wielu ludzi, nakazywała im 
gromadzić dokumenty, pamiątki z lat wojny i okazy uzbrojenia 
dla przyszłej ekspozycji.

Już we wrześniu 1945 r. Zarząd Polityczno-Wycłio- 
wawczy Marynarki Wojennej zorganizował w Gdyni wystawę pod 
nazwą "Obrona Wybrzeża w 1939 roku". Część przedmiotów z tej 
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wystawy skierowana została do Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, dając początek ekspozycji czasowej poświęconej 
tradycjom Marynarki 'Wojennej* Ekspozycja udostępniona zo
stała do zwiedzania 21 stycznia 1947 r.

Na wystawę złożyły się plansze graficzne i foto
graficzne, ilustrujące 'wybrane zagadnienia z historii 
Polskiej Marynarki Wojennej, a także eksponaty, wśród któ
rych były m.in. model okrętu admiralskiego z bitwy pod 
Oliwą w 1627 r. "Rycerz św. Jerzy”, broń obrońców wybrze

ża w 1939 r., działko przeciwlotnicze 00 mm "Vickers” z 
niszczyciela "Wicher”, pociski z pancernika niemieckiego 
"Schleswig-Holstein" itp.

W następnych latach zadanie ewidencjonowania i 
gromadzenia eksponatów przejął Oddział Historyczny Dowódz

twa Marynarki Wojennej. Zgromadzenie dalszych pamiątek 
związanych z tradycjami Polskiej Marynarki Wojennej umoż
liwiło Muzeum Wojska Polskiego w 'Warszawie zorganizowanie 

w 1952 r. wystawy pt. "Marynarka Wojenna w służbie Ojczyz
ny, w służbie pokoju". Wystawa składająca się z plansz z 
fotokopiami, modeli okrętów wojennych oraz eksponatów 
uzbrojenia, ilustrowała dzieje Marynarki Wojennej od cza
sów słowiańskich po okres współczesny.

Dzięki staraniom Dowództwa Marynarki Wojennej wy- 
stawa ta w 1953 r. została przeniesiona do Gdyni. Sprowa
dzeniem wystawy z Warszawy i urządzeniem jej w Gdyni kie
rowali: kmdr por. Ryszard Gilewicz, kpt.mar. Józef Soloch 
z Zarządu Politycznego MW oraz kmdr por. Czesław Witczak
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z Wydziału Historycznego MW.

W Gdyni nie ograniczono się do biernej ekspozycji 
tego co było już pokazane w Warszawie, lecz postarano się o 
wzbogacenie wystawy.

Odnaleziono i sprowadzono interesujące eksponaty, 
do których należy zaliczyć kilkanaście okrętowych luf armat
nich, kul, a także kotwic z XVII-X1X wieku.

Sprowadzono do Muzeum również "ciężkie" eksponaty 
związane z obroną wybrzeża w 1939 r., wśród których były: 

ważące ponad 20 ton działo sławnej baterii helskiej im. Helio- 
dora Laskowskiego kal.152,4 mm,zdwójona armata kal.120 mm 
artylerii głównej wydobyta z wraku stawiacza min "Gryf” oraz 

dwie armaty kal.105 mm z morskiego dywizjonu artylerii lek
kiej.

Równolegle rozpoczęto prace nad adaptacją do celów 

wystawowych skromnego budynku przy ulicy Sędzickiego nr 9, 
2 a także przylegającego terenu otwartego o powierzchni 2000 m .

Inicjatywie i pracom Dowództwa Marynarki Wojennej 
towarzyszyła w tym zakresie pomoc władz terenowych, organiza
cji politycznych i społecznych oraz społeczeństwa Gdyni. 
Wszystkie te poczynania rokowały* nadzieje rychłego przekształ
cenia skromnej wystawy w stałe muzeum. I tak też się stało.

W połowie 1953 r. wystawa przekształciła się ostatecz
nie w Muzeum.

28 czerwca 1953 r. w dniu Święta Marynarki Wojennej 
nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Marynarki Wojennej, które 
było pierwszą utworzoną po wyzwoleniu morską placówką muzealną 
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w naszym kraju. Otwarcia Muzeum doKonano w obecności Preze

sa Rady Ministrów Bolesława Bieruta i Marszałka Polski Kons

tantego Rokossowskiego.
Oficjalny rozkaz organizacyjny Ministra Obrony 

Narodowej dotyczący utworzenia Muzeum, ukazał się 2 grudnia 
1953 r. Przewidywał on skromną obsadę etatową muzeum, skła
dającą się z jednego wojskowego i dwóch pracowników cywil- 

1 nych .
Metamorfoza niewielkiej warszawskiej wystawy w 

stałe muzeum była znamienna. Odzwierciedlała ona wielką 
potrzebę społeczną, jaką było posiadanie placówki muzealnej 
przedstawiającej dzieje wysiłku zbrojnego narodu polskiego 
w walce o morze i na morzu.

W następnych latach Muzeum ciągle się rozwijało. 
Skrzętnie gromadzono historyczne pamiątki,, dokumenty i 
wszelkie inne materiały, dotyczące dziejów polskiej floty 
wojennej oraz walk @ utrzymanie dostępu do morza. Gromadzo

no i zabezpieczono także muzealia z okresu historii najnow
szej. Tego rodzaju akcja miała i ma ogromne znaczenie dy
daktyczne i wychowawcze z uwagi na fakt, iż odpowiadała 
szerokiemu zamówieniu naszego społeczeństwa, które żywo 

interesowało się sprawami mor-za, pracy i służby na morzu.
Utworzenie Muzeum Marynarki Wojennej zrodził© 

specyficzny klimat;ludzie odszukiwali, dosłownie odkopy
wali lub wskazywali miejsca nowych eksponatów. Na specjał-

Kierownikiem Muzeum w latach 1953-1956 był kpt.mar.
Jerzy Ostaszewski, zaś od grudnia 1956 r. do 1976 r. kmdr 
por. mgr Czesław Krzynówek. Obowiązki kustosza kolejno 
pełnili: 1955-1956 mgr Czesław Ptak, 1956-1961 mgr Tomasz 
Czayka, a od 1 961 r. dr Jarosław Rusak.
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nie przystosowany do celów wystawienniczych dziedziniec przy
bywały dalsze "ciężkie’* eksponaty: armata kal. 40 mm z nisz
czyciela "Błyskawica", uszkodzona odłamkiem w walkach pod 
Mątwikiem w 1940 r., śruby okrętowe, miny, torpedy oraz inny 

sprzęt z wyposażenia okrętowego i broni podwodnej, a także 
samolot myśliwski "JAK-9p". budynku muzealnym pojawiły się 
modele okrętów: "Błyskawicy" "Wichra", "Orła", "Żbika" i sa

molotów lotnictwa morskiego. Zbiory muzealne powiększyły się 

także o nadzwyczaj cenne, zabytkowe modele: gdańskiego okrę
tu wojennego "Mars", który wykonany został w 1697 r. i statku 
handlowego z XVIII w. Modele te swego czasu zdobiły wnętrze 
Dworu Artusa w Gdańsku i zostały porzucone pod Kartuzami przez 
uciekające w marcu 1945 r. wojska hitlerowskie. Po uratowaniu 
modeli przez miejscową ludność trafiły do Muzeum Marynarki 
Wojennej.

Zestaw kilkudziesięciu egzemplarzy broni białej i 
palnej przyjęty został ze składnicy muzealnej w Oliwie. 

- « .
Duże znaczenie miało także zasilenie zbiorów muzeal

nych obrazami czołowego polskiego marynisty prof. Mariana 
Mokwy ilustrującymi piękne karty polskich tradycji morskich, 
jak na przykład "Bolesław Chrobry w Szczecinie", "Bitwa pod 
Oliwą", "Batalion Morski obejmuje straż w wyzwolonym Gdańsku", 
"Zaślubiny z Bałtykiem w marcu 1945 r.u, "Pułk lotniczy "War
szawa" w ataku nad Kołobrzegiem w 1945 r." i inne.

Zasadniczą koncepcję ekspozycji determinowały po
mieszczenia Muzeum, jednego z najstarszych budynków willowych 

w Gdyni. -Niewielkie sale o łącznej powierzchni 180 m kwadra
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towych, nie przystosowane do wymogów wystawiennictwa, okreś
lały charakter ekspozycji tak od strony technicznej, jak i 
merytorycznej.

W 1957 r. ekspozycja została częściowo zmieniona. 

Nagromadzone eksponaty umożliwiły rozbudowę działu obrony 
Wybrzeża w 1939 r. oraz walk polskiej floty na Zachodzie. 
Zaczynał kształtować się dział poświęcony walce o wyzwole
nie Wybrzeża w 1945 r. oraz ludowej Marynarce Wojennej. 
Dział ten miał duże znaczenie propagandowe i polityczne z 
uwagi na odzyskanie dostępu do morza w historycznych gra

nicach, a także wobec rozwoju potencjału morskiego i obron
nego państwa.

Stopniowo powstawać zaczął zalążek księgozbioru 

naukowego, składający się z pozycji historycznych, traktu
jących szczególnie o historii floty polskiej i obcej, a 

także wojnach morskich i sztuce wojennej. Powstała skrom
na pracownia konserwatorska, kierowana do dziś przez pana 
Wiktora ^odoskiego, spełniająca ważną rolę w pracy Muzeum.

Rosnąca popularność Muzeum w kraju i Trójmiaście 
sprawiła, że zączęli zgłaszać się uczestnicy wojny 1939- 
1945, ofiarowując cenne eksponaty. Oto niektóre charakte
rystyczne przypadki: Henryk Chrul, jeden z obrońców Wester
platte przekazał Muzeum swoją kurtkę mundurową, w której 
bronił Westerplatte. Inny obrońca Westerplatte, st.bosman 
Antoni Sadowski przekazał oryg.nalną legitymację wojskową 
z 1939 r., zaś kmdr ppor.rez. Edward Obertyński przekazał 
pamiątki dotyczące walk Brygady Pancernej im. Bohaterów 
Westerplatte w marcu 1945 r. o wyzwolenie Gdyni. Profesor
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Jan Wereszczyński z Łodzi przekazał do zbiorów Muzeum mun

dur podchorążego, w którym walczył na krążowniku "Conrad", 
a także banderę i proporzec tego okrętu. Pani Nadzieja Wój
cicka z Warszawy ofiarowała legitymację i opaskę sanita
riuszki obrony Wybrzeża z 1939 r.

Wspomnieć należy, że w tym okresie, dzięki ofiar

ności kmdr Bolesława Romanowskiego’, Muzeum wzbogaciło się o 
liczne i wyjątkowo cenne eksponaty z okresu wojny 1939-1945. 
Wśród przekazanych eksponatów były m.in.: bandera okrętu pod
wodnego "Jastrząb" ze siadami krwi rannego dowódcy okrętu 
/kpt.B.Romanowskiego/, bandera, proporzec, znak dowódcy oraz 
litery burtowe okrętu podwodnego "Dzik1-. Pan Jan Spychalski 
mieszkaniec Szubina,” przekazał proporzec Morskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwlotniczej z okresu międzywojennego, który 

wykradł ze sztabu jednostki niemieckiej stacjonującej w mar
cu 1y45 r. na terenie Gdyni.

Napływ eksponatów umożliwił zorganizowanie kliku 
wystaw czasowych. A oto najważniejsze:
1955 r. - "Bitwa pod Oliwą" - wystawa eksponowana w

Muzeum Marynarki Wojennej, a w 1956 r. prze
niesiona do Gdańska-Oliwy.

1950 r. - "Lotnictwo morskie11 - wystawa modeli samolotów.
195b r. - Wystawa malarstwa marynistycznego /J^Gasiński,

M.Mokwa, A.Suchanek/ zorganizowana w lokalu 
PoisKich Linii Oceanicznych.

1950 r. - Współudział z Wydziałem Kultury MRN w Gdańsku
w organizowaniu w Dworze Artusa wystawy z okazji 
XIII rocznicy wyzwolenia Wybrzeża.
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1958/1959 r. - "Z tradycji polskiej floty wojennej" - dwa 

zestawy wystawy objazdowej dla jeanostek 
Marynarki Wojennej.

1959 r. -Wystawa poświęcona historii Polskiej Mary
narki Wojennej, złożona z plansz /teksty 
w języku rosyjskim/, mundurów, orderów, 

odznaczeń, bander, proporców oraz trzech 
modeli /ORP "Błyskawica", okręt podwodny 
"Orzeł" i trałowiec bazowy/, przeznaczona 

dla Centralnego Muzeum Marynarki Wojennej 
w Leningradzie.

Muzeum osiągnęło także jeden ze swoich celów - po
pularność wśród społeczeństwa. Liczba osób zwiedzających 

Muzeum wyniosła od chwili jego otwarcia do końca 1959 r. 
- 235 tysięcy.

2. Działalność Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu- 

muzeura "Burza" w latach 1960-1975

W 1960 r., po siedmiu latach od otwarcia wystawy, 

Muzeum stanowiło już okrzepłą placówkę kulturalno-oświa
tową, której zasięg działalności przekroczył granice re

gionalne Wybrzeża. Coraz liczniej napływały wycieczki z 
całego kraju. Księgi pamiątkowe zapełniały się wpisami 
ludzi reprezentujących różne środowiska. Coraz też częś

ciej pojawiały się wpisy w obcych językach.
W pracy muzealnej korzystano z doświadczeń i po

mocy Muzeum Wojska Polskiego w 'Warszawie. Dzięki życzli



wości jego pracowników, z dyrektorem płk.mgr. Kazimierzem 

Koniecznym na czele, Muzeum wzbogaciło się o 120 cennych 
eksponatów broni białej, palnej i ochronnej. Wzrosła ilość 
eksponatów związanych z wyzwoleniem Wybrzeża w roku 1945 i 
ludową Marynarką Wojenną. W Muzeum znalazły się armaty 76 mm 
i 45 mm z okresu walk o Trójmiasto, działa i karabiny maszy

nowe używane na pierwszych okrętach przekazanych Polsce przez 
ZSRR w 194b r. oraz broń maszynowa i ręczna z 1 Samodziel

nego Morskiego Batalionu Zapasowego. Do ciekawszych ekspona
tów należy także zaliczyć bandery i proporce z lat 1945-1950, 
modele okrętów, wydawnictwa i dokumenty. Rozszerzyła się dość 

poważnie tematyka eksponatów. Rosły zasoby Muzeum z zakresu 
dziejów okupacji i walki społeczeństwa Wybrzeża przeciwko hit 
lerowcom. Oto na przykład na Zatoce Gdańskiej wyłowiono tor
pedę produkcji niemieckiej, po rozebraniu której, z zaworu pa 

liwowego wypadła zatyczka drewniana z inicjałami L.W. Należy 
przypuszczać, że zatyczka była dziełem Ruchu Oporu.

Do zbioru eksponatów Muzeum trafiły także karabiny 
używane przez oddziały Armii Ludowej.

Eksponaty przybywały z całego kraju, a nawet spoza j 
go granic. Powoli kruszały lody początkowej obojętności pols
kiej emigracji w Wielkiej Brytanii, Istniejący w Londynie 
Instytut Historyczny im, gen.Sikorskiego przekazał w latach 
1960-1961 do Muzeum Marynarki Wojennej około 300 eksponatów, 
a wśród nich uzbrojenie okrętowe, mundury, przedmioty wyposa
żenia marynarzy i inne pamiątki z lat wojny.
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W 1960 roku zakres działalności Muzeum Marynarki 

'Wojennej zwielokrotnił się przez przekształcenie niszczy

ciela i okrętu obrony przeciwlotniczej "Burza” na okręt - 
muzeum.

Dowództwo Marynarki Wojennej występując z inicja
tywą zachowania okrętu jako obiektu muzealnego, kierowało 
się chęcią udostępnienia społeczeństwu współczesnej jed
nostki morskiej i zarazem okrętu zasłużonego w zmaganiach 
z najeźdźcą hitlerowskim oraz w służbie ludowej Marynarki 

Wojennej. Okręt-muzeum daje bowiem możliwość bezpośrednie
go zetknięcia się z urządzeniami okrętowymi, pobytu zarów
no na pokładzie, jak i w innych pomieszczeniach oraz obej
rzenia z bliska tego, czego nie da się zastąpić modelem, 
zdjęciem i planszą.

Już w końcu 1959 r. z inspiracji Dowództwa Mary
narki Wojennej odbyła się w Gdyni narada przedstawicieli 
społeczeństwa Wybrzeża. Przedmiotem obrad była sama kon

cepcja przekształcenia okrętu w muzeum, problem jego utrzy
mania oraz sprawa lokalizacji jako pływającego muzeum. 

Uczestnicy narady jednomyślni byli co do słuszności prze
kształcenia "Burzy" w muzeum. W ten sposób uczestnicy 

narady niejako zadecydowali o dalszych losach "Burzy". 
Wniosek Dowództwa Marynarki Wojennej spotkał się z aproba
tą kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, które w 
maju 1960 r. zarządziło przekształcenie "Burzy" w okręt - 
muzeum. Całokształt spraw związanych z utrzymaniem i dzia
łalnością okrętu wzięła na siebie Marynarka Wojenna.
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6 czerwca 1960 r. "Burza" zacumowana została przy Nabrzeżu 

Pomorskim w Gdyni, a w Dniu Marynarki Wojennej udostępnione 
okręt do zwiedzania.

W jednym z obszerniejszych pomieszczeń dziobowych 

okrętu zorganizowano wystawę obrazującą 1000-letnie tradycje 
Polski na morzu. Z wystawą tą połączono ekspozycję ilustru
jącą dzieje okrętu, od chwili wodowania go na stoczni fran
cuskiej w roku 1929» do przekształcenia w pływające muzeum.

W następnym roku w kabinie sterowej na pomoście bo
jowym okrętu zorganizowano kolejną czasową wystawę obrazującą 
w treściwy sposób wyzwolenie Wybrzeża przez Armię Radziecką i 

walczące u jej boku jednostki ludowego Wojska Polskiego.
Kabina sterowa, wyposażona w dużą ilość urządzeń 

okrętowych nie nadawała się jednak na pomieszczenie wystawo
we, w związku z czym w 1963 r. dla potrzeb wystaw czasowych 

przystosowano jedno z pomieszczeń podoficerskich. Pierwsza 
wystawa w tym pomieszczeniu, zorganizowana z okazji XX-lecia 

ludowego Wojska Polskiego, obrazowała dzieje naszych sił zbroj
nych na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia.

Dominującym elementem wielu wystaw organizowanych na 
okręcie-muzeum "Burza" były plansze ze zdjęciami i tekstami; 
oprócz tego jednak rozmieszczono w gablotach wiele interesują
cych eksponatów, takich jak dzwony okrętowe, części umunduro
wania, bandery i proporce, dystynkcje, modele okrętów, dokumen
ty i wydawnictwa. W ten sposób organizowane na "Burzy" wystawy 
uzupełniały ekspozycję Muzeum Marynarki Wojennej, której filią 
był okręt-muzeum.
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Od chwili swego uruchomienia okręt-muzeum "Burza" 

cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem, zarówno społe
czeństwa miejscowego, jak i licznych rzesz turystów przy

bywających w okresie letnim z głębi kraju. W pierwszym roku 
istnienia, a więc w roku 1960 frekwencja wynosiła około 

130 tysięcy, w następnym roku liczba zwiedzających osiągnę
ła 230 tysięcy, w roku 1962 przekroczyła 240 tysięcy, a w 
1963 r. wynosiła 220 tysięcy. Wśród zwiedzających przeważa

ły wycieczki młodzieży szkolnej oraz organizowane wycieczki 
z zakładów pracy. Nie brak było też turystów zagranicznych, 
głównie z państw socjalistycznych..

Dowództwo okrętu wprowadziło miły zwyczaj obdarowy

wania pamiątkami jubileuszowymi zwiedzających. I tak np. w 
czerwcu 1962 r. wręczono album i kwiaty półmilionowemu zwie

dzającemu okręt-muzeum. W dniu 10 lipca 1964 r. przyjęto 
na okręcie milionowego zwiedzającego, licząc od czasu udo
stępnienia okrętu społeczeństwa w 1960 r.

Dodatkowym walorem okrętu-muzeum była możliwość 
udostępnienia go -i jego ekspozycji społeczeństwu w innych 
portach. W 1962 r. "Burza" była przez prawie miesiąc zacu

mowana przy molo spacerowym w Sopocie, ciesząc się ogromnym 
zainteresowaniem turystów, czego wyrazem była frekwencja, 
wynosząca około 6 tys. osób dziennie. W sezonie letnim 19ó5r. 

"Burza" na zaproszenie władz wojewódzkich i miejskich prze- 
bywała w Szczecinie i Świnoujściu. V? Szczecinie zwiedziło 
"Burzę" 160 tys., a w Świnoujściu 20 tys. osób. Powrót okrę
tu do Gdyni nastąpił 16 września.



18

Okręt-muzeum "Burza" udostępniony był do zwiedza
nia rokrocznie w okresie od 1 maja do 12 października. W tym 
czasie urozmaiceniem dla zwiedzających były też różne imprezy 
kulturalne organizowane na okręcie.' Niekiedy na pokładzie okrę
tu występowała z koncertem reprezentacyjna orkiestra Marynarki 
Wojennej, a także inne orkiestry i zespoły amatorskie. Orga
nizowane były także pokazy filmów dokumentalnych tematycznie 
związanych z dziejami Polskiej Marynarki Wojennej. Popular
nością cieszyły się organizowane na okręcie okolicznościowe 

spotkania z weteranami walk o wyzwolenie Wybrzeża, z jego obroń

cami w 1939 r., z byłymi członkami załogi okrętu, z dowódcami 
"Burzy" oraz innymi ludźmi związanymi z Marynarką 'Wojenną i 
Wybrzeżem.

Rolę popularyzatora polskich tradycji morskich speł
niał okręt-muzeum "Burza" nie tylko w odniesieniu do dziesiąt
ków tysięcy wycieczkowiczów, którzy rokrocznie przewijawili się 

przez pokład zasłużonego niszczyciela. Załoga okrętu utrzymywa
ła także kontakty z młodzieżą 'Wybrzeża, zwłaszcza z harcerzami. 
Organizowano wspólne wieczornice, a także uroczyste zaprzysięże
nia harcerzy.

no tradycji należało także dekorowanie przez dowódcę 
Marynarki 'Wojennej na okręcie-muzeum zasłużonych oficerów, cho
rążych i podoficerów z okazji Dnia Zwycięstwa i Dnia Wojska Pols
kiego.

Na okres zimy "Burza" przechodziła do portu- wojennego 
dla przeprowadzenia niezbędnej konserwacji urządzeń i kadłuba. 
Dla marynarzy-przewodników rozpoczynał się wtedy intensywny 
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okres szkolenia. Na organizowanych zajęciach marynarze 
poznawali nie tylko dzieje ORP ‘'Burza11, historię walk 
okrętów polskich w czasie II wojny światowej i tradycje 
ludowej Marynarki Wojennej, ale zdobywali także praktyczną 
umiejętność oprowadzania po okręcie.

Szybki rozwój Muzeum Marynarki Wojennej oraz zwięk
szający się zasób eksponatów, dyktował nową jego koncepcję, 
pociągającą za sobą konieczność przebudowy wnętrz budynku i 
gruntowną zmianę ekspozycji. Projekt nowej ekspozycji zrea
lizowano w 1962 r.

Istotą przyjętej wówczas koncepcji była dążność do 
maksymalnej syntezy, prostoty, a jednocześnie logicznej kom
pozycji całości eksponatów. Postanowiono zlikwidować pewien 

chaos, będący wynikiem żywiołowego rozwoju Muzeum w poprzed
nich latach. Realizacja tej koncepcji nie była łatwa. Naj- 

j większą trudność stwarzały warunki lokalowe. Niewielkie sale 
wymagały jak najoszczędniejszego gospodarowania miejscem, 
wpływały na charakter ekspozycji pod względem technicznym i 
merytorycznym. Pod względem technicznym przyjęto'zasadę za
budowy specjalną ścianką istniejących okien i ścian. Zmniej
szyło to ogólną objętość sal wystawowych, ale Jednocześnie 
zwiększyło powierzchnię wystawową, umożliwiając rozmieszcze
nie eksponatów w specjalnie wykonanych gablotach i na plan
szach.

Przebudowę ekspozycji przeprowadzono według sce
nariusza, który przedstawiał główne zagadnienia wysiłku 
zbrojnego narodu polskiego o prawa do Bałtyku i ziem pias
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towskich, od X wieku do 1945 roku. Ponadto scenariusz prze
widywał dział ekspozycji poświęcony ludowej Marynarce Wojen- 

2 nej oraz dział dotyczący historii morskiej sztuki wojennej .
Realizacja nowej koncepcji ekspozycji nie byłaby 

możliwa bęz pomocy Dowództwa Marynarki Wojennej, pomocy 
naukowej pracowników Wydziału Historycznego Marynarki Wojen

nej, a także licznej grupy marynarzy, podoficerów i ofice
rów, którzy poświęcili dziesiątki godzin, pracując społecz

nie przy przebudowie wystawy w budynku Muzeum i na terenie 
otwartym.

Nowa ekspozycja, udostępniona do zwiedzania jesio
nią 1962 r., pod względem zakresu chronologicznego i tematycz

nego objęła tysiącletnie dzieje oręża polskiego na morzu. -Obok 
pennych, oryginalnych eksponatów zawierała liczne rekonstruk
cje, modele, mapy, plansze, zdjęcia, które częściowo niwelowa
ły braki eksponatów w niektórych działach, zwłaszcza naszych 
najstarszych tradycji. Specyficzną cechą ekspozycji Muzeum 
było adekwatne ukazywanie historii floty polskiej w powiąza
niu z rozwojem techniki okrętowej i sztuki wojennej. Historia 
wojen morskich łączy się bowiem ściśle z historią rozwoju okrę
tu wojennego, uzbrojenia, nawigacji itp. Stąd też dział ekspo
zycji, mieszczący się w małej salce Muzeum, stanowił zarys 
sztuki wojennej. Modele okrętów i uzbrojenia okrętowego przed-

2 Scenariusz wystawy opracowali kmdr ppor. mgr Edmund Kosiarz 
i kpt.mar.- mgr Rafał Witkowski przy współudziale kmdr.Cze - 
sława Witczaka, kmdr.ppor.mgr. Czesława Krzynówka, kmdr, 
ppor. mgr.Włodzimierza Radziszewskiego i ob. Wiktora Poles
kiego.
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stawiały rozwój okrętów i artylerii morskiej od czasów sta
rożytnych do najnowszych, W dziale tym do najciekawszych 
modeli należały; angielski okręt wojenny "Royal Albert”, ho
lenderski okręt konwojowy "De Leuwe" z XVII w., historyczny 
krążownik rosyjski "Aurora", niemiecki okręt "LUtzow"z okre

su pierwszej wojny światowej i współczesny krążownik ra
dziecki "Czkałow".

Dzieje ludowej Marynarki Wojennej stanowiły osobny, 
rozbudowujący się dział ekspozycji, w którym oprócz pamią
tek obrazujących początki i pierwsze lata Marynarki Wojen

nej, przedstawiono również przedmioty i upominki z wizyt 
przyjaźni i rejsów zagranicznych okrętów polskich oraz eks

ponaty obrazujące więź Marynarki Wojennej ze społeczeństwem. 
Praca oświatowa prowadzona przez Muzeum na zewnątrz 

Marynarki Wojennej, skierowana była głównie na młodzież 
szkolną, Np, tylko w okresie dwóch lat 1964-1965 Muzeum Ma
rynarki Wojennej zorganizowało kilkanaście spotkań młodzie
ży z uczestnikami wojny 1939-1945. Wszystkie te imprezy poś
więcone były tradycjom oręża polskiego na morzu i często 
łączono je z wyświetlaniem filmów dokumentalnych. Dobrze 
rozwijała się współpraca z jednostkami Marynarki Wojennej. 
W Muzeum systematycznie prowadzone były zajęcia polityczne 
z marynarzami poświęcone tradycjom bojowym floty polskiej. 
W dyspozycji Muzeum znajdowały się eksponaty, które umożli
wiały bezpośredni kontakt z historią. Muzeum pomagało także 
jednostkom Marynarki Wojennej w urządzaniu i rozwijaniu pra
cy sal historii..
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W 1964 roku zapoczątkowano działalność wydawniczą 

wydaniem broszury - "Przewodnik po okręcie-muzeum "Burza". 
V/ roku 1965 wydano drść obszerny, bo liczący 267 stron, 
"Zarys dziejów floty polskiej - przewodnik po Muzeum Mary
narki Wojennej" oraz bogato ilustrowane składanki pt. "Mu
zeum Marynarki Wojennej". W następnych latach wydano nowe 
uaktualnione składanki dotyczące Muzeum i okrętu-muzeum 
"Burza".

Nawiązano stałe kontakty z wieloma muzeami w kraju, 
żarów.o w celu wypożyczania eksponatów jak i wymiany doś
wiadczeń naukowych i konserwatorskich. Szczególnie cenny 
kontakt był z Muzeum Wojska Polskiego i muzeami morskimi w 
Gdańsku i Szczecinie. Przyjazne kontakty połączone z wymianą 
doświadczeń i eksponatów, nawiązano z Centralnym Muzeum Wo- 
jenno-Morskim ZSRR w Leningradzie. *

Szybki rozwój Muzeum Marynarki Wojennej polegający 
na znacznym wzroście eksponatów oraz powiększającej się z 
roku na rok frekwencji zwiedzających, doprowadził w latach 
1963/69 do dużych kłopotów związanych z trudnymi warunkami 

lokalowymi, w jakich dotychczas działało Muzeum. Z uwagi ną 
możliwość zagrożenia bezpieczeństwa zwiedzających oraz zbio- \ 
rów, zaszła konieczność zamknięcia w maju 1969 r. starego 
budynku muzealnego. Z tych 'też względów zakres działalności 

placó /ki został znacznie uszczuplony. Do zwiedzania udostęp
niona była jedynie część ekspozycji zewnętrznej, znajdująca 
się na iziedzińcu muzealnym. W tym samym czasie trwały prace



23
adaptacyjne, mające na celu przystosowanie sali.byłego kina 

Okręgowego Klubu Oficerskiego w Gdyni przy Bulwarze Nadmors
kim na salę wystawową Muzeum.

9 maja 1970 r. w Dniu Zwycięstwa, nastąpiło otwarcie 
ekspozycji muzealnej w nowej siedzibie, którą była zaledwie 
jedna sala o powierzchni 70 m . Z uwagi na przypaaające w 
1970 roku 25-lecie ludowej Marynarki Wojennej, główny akcent 
nowej ekspozycji położono właśnie na ten temat, przeznacza
jąc dla niego połowę powierzchni wystawowej. Dzięki pene
tracji przeprowadzonej przez pracowników Muzeum w Archiwum 
Marynarki Wojennej oraz Archiwum Gdańskiego Urzędu Mors
kiego, udało się wybrać szereg dokumentów dotyczących począt
ków powstania ludowej Marynarki Wojennej, których fotokopie 

wystawiono w ekspozycji. W. tym też dziale wyeksponowano plan 
zaminowania i zablokowania portu gdyńskiego przez hitlerow
ców w 1945 r., który opracowany został w oparciu o wspomnia
ne wyżej materiały. Wzbogacono także dział poświęcony walce 

o wyzwolenie Wybrzeża. Zawierał on dokumentalne zdjęcia i 
oryginalne pamiątki, jak np. osobiste dokumenty uczestników 
walk, ulotki bojowe, broń ręczną, maszynową i inne.

' Zorganizowanie ekspozycji w odrębnym pawilonie poz
woliło przekształcić dotychczasowy budynek na pomieszcze
nie administracyjne, w którym znalazł swoje miejsce muzealny 
magazyn, a także biblioteka. Magazyn i pomieszczenia biblio
teczne wykonane zostały we własnym zakresie przez pracowników 
Muzeum. Własnymi siłami urządzono też na werandzie starego ' 
budynku muzeum pokój przyjęć intersantów.
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Niezależnie od stałych, lecz ciągle modernizowa
nych i uaktualnianych wystaw eksponowanych w pawilonie muze
alnym oraz na okręcie-muzeum "Burza", podobnie jak i w po
przednich latach organizowano wystawy czasowe.

Najważniejszymi z nich były:
1963 r. - "20 lat ludowego Wojska Polskiego"- wystawa 

urządzona na terenie otwartym przed Muzeum Mary
narki Wojennej.

- "Osiągnięcia Polski Ludowej na morzu" - wystąwa 
objazdowa zorganizowana przy współpracy z woje
wódzkim Domem Twórczości Ludowej w Gdańsku.

1965 r. - "20 lat ludowej Marynarki Wojennej" - wystawa 

na okręcie-muzeum "Burza".
1967 r. - "50-lecie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 

Październikowej" - wystawa na okręcie-muzeum 

"Burza".
1968 r. - "25-lecie ludowego 'Wojska Polskiego" - wystawa 

na okręcie-muzeum "Burza".
- "Flota polska i sztuka wojenna w XVI~XVII wieku’* 

- wystawa w Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu, 
składająca się z 18 plansz obrazujących najistot
niejsze wydarzenia z dziejów morskich sił zbroj
nych Polski. Wystawę uzupełniały: model okrętu 
"Wodnik" oraz kilkadziesiąt oryginalnych ekspo
natów. Z uwagi na przypadające w 1968 r. 400-lecie 
Komisji Morskiej, pierwszej polskiej admiralicji,
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wystawa udostępniona była także dla innych 

jednostek wojskowych oraz dla szkół.
1969 r. ~ "Dzień dzisiejszy ludowego Wojska Polskiego" 

- wystawa na okręcie-muzeum "Burza".

1971 r. - "Dzieje oręża polskiego na morzu w malarstwie 
marynistycznym" - wystawa w Klubie Garnizono
wym w Gdyni-Oksywiu.

- "Broń i uzbrojenie w XVI-XIX wieku" - wystawa , 

w Garnizonowym Klubie w Gdyni-Oksywiu, skła
dająca się z 23 egzemplarzy broni palnej i bia
łej oraz uzbrojenia ochronnego.

1972 r. - "50-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Mary
narki Wojennej" - wystawa zorganizowana w To
runiu przy współpracy Toruńskiego Muzeum Okrę

gowego.
- "Historia oraz dzień dzisiejszy jednostek gar

nizonu Oksywie" - obszerna wystawa w gabinecie 

historii Klubu Garnizonowego w'Gdyni-Oksywiu.
1975 r. - "30-lecie zwycięstwa nad faszyzmem 1939-1945" 

— wystawa na okręcie-muzeum "Burza".
- "30-lecie Marynarki Wojennej PRL" - wystawa 

na okręcie-muzeum "Burza".
W trakcie pracy kulturalno-oświatowej wielokrotnie 

wypożyczano eksponaty dla Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, 

telewizji. warszawskiej, dla Państwowego Teatru "Wybrzeże", 
WDW Sopot, Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, a także 
innych placówek muzealnych, szkół oraz zakładów pracy, orga-
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nizacji politycznych i społecznych. Eksponaty Muzeum Mary
narki Wojennej wypożyczane były także do wystaw organizo
wanych poza granicami naszego kraju, np. do Goeteborga. 
Pracownicy Muzeum sprayzowali opiekę merytoryczną nad pamiąt
kami i darami z wizyt i rewizyt przyjaźni, które eksponowano 
w gmachu Dowództwa Marynarki Wojennej.

Muzeum współpracowało przy realizacji trzech filmów 

dokumentalnych, nakręconych przez zespoły "Czołówki" Filmo
wej WP. Udzielano także pomocy w prowadzeniu prac historycz- 
no-badawczych osobom zajmującym się przygotowaniem opracowań 
naukowych.

Należycie owocowała współpraca z ZHP. Udostępniano 
dziedziniec Muzeum jako teren imprez harcerskich, takich jak 
przyrzeczenia, zobowiązania instruktorskie, punkty alertów i 
miejsce szkolenia.

Dorobek Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum 
"Burza" propagowany był szeroko poprzez telewizję, radio i 
prasę. I tak nn. w 34 rocznicę wybuchu u wojny światowej 
telewizja gdańska pod kierunkiem redaktora Jerzego Ringera, 
zrealizowała reportaż z Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu- 
muzeum "Burza", w którym przedstawiła osiągnięcia tych nie
zwykle popularnych placówek muzealnictwa morskiego. 5 wrześ
nia 1973 r. reportaż został nadany w programie ogólnopolskim 
w audycji z cyklu "Morskie spotkania".

Poważnym wysiłkiem ze strony zespołu pracowników Mu- 

zem w składzie:kmdr por. mgr Czesław Krzynówek, dr Jarosław 
Rusak i ob. Wiktor Podoski było opracowanie założeń do budowy



27

nowego gmachu muzeum, którego budowę miano prowadzić w la

tach 1974-1978. Praca ta wymagała przeprowadzenia gruntow
nej analizy dotychczasowych warunków, w jakich działało 
Muzeum oraz przygotowania danych do perspektywicznej wizji 
przyszłego obiektu. Następnym etapem było przygotowanie oce
ny projektów przyszłego gmachu, który sporządzony został 
przez Biuro Projektów Marynarki Wojennej. W trakcie tych 
prac odbywano wielokrotnie narady z osobami przygotowujący

mi projekty oraz udzielano im konsultacji.
W styczniu 1974 r. zapadka decyzja w sprawie przy

stąpienia do pierwszego etapu budowy Muzeum Marynarki Wo
jennej tj. do przygotowania nowego dziedzińca wystawowego. 
W związku z powyższym z dniem 4 marca zamknięta została eks
pozycja muzealna znajdująca się w pawilonie i na dziedzińcu. 
Przystąpiono do likwidowania ekspozycji w pawilonie. Wszyst
kie eksponaty i plansze ulokowano w budynku administracyj
nym. Pawilon został wyburzony.

Równocześnie podjęto starania w sprawie uzyskania 
pomieszczeń zastępczych, magazynowych i biurowych. W baraku 
Garnizonowej Administracji Mieszkań przy ulicy Sędzickiego 
nr 3 wydzielono trzy pomieszczenia* Przy ulicy Sienkiewicza 

nr 9 w budynku zajmowanym przez redakcję tygodnika Marynar
ki Wojennej "Bandera", uzyskano pomieszczenia parterowe o 

2 powierzchni 100 m z przeznaczeniem na magazyny i pracownię 
konserwatorską. Z uwagi na decyzję w sprawie wyburzenia tak
że starego budynku administracyjnego, przystąpiono do zagos
podarowania pomieszczeń przy ulicy Sędzickiego nr 3 i przy
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ulicy Sienkiewicza nr 9.

29 marca 1974 r. wyburzony został budynek przy 
.ulicy Sędzickiego nr 3, który wykorzystywany był na cele 

muzealne od 1953 r. Oczyszczenie terenu z gruzu przeprowa
dziły ekipy marynarzy z Komendy Portu Wojennego Gdynia.

W międzyczasie został wykonany plan graficzny i 
opisowy rozmieszczenia poszczególnych eksponatów w przygoto

wywanej ekspozycji uzbrojenia i broni morskiej. W wykazie 
eksponatów uwzględniono także przedmioty uzbrojenia, które 

przetransportować miano do Muzeum ze spisanych z listy floty 
okrętów. Plan przyszłej ekspozycji wykonany przez dział muze
alny, dostarczono do "Miastoprojektu" dla mgr.inż.arch. Danie
la Olędzkiego, który wykorzystał go przy opracowywaniu general

nego planu zagospodarowania terenu Muzeum.
Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę prace budow- 

lano-ziemne. W pierwszym etapie trzeba było nawieźć na teren 

budowy kilka tysięcy ton ziemi w celu ukształtowania terenu i 
wykonanie tarasów. Osobista interwencja kierownika Muzeum kmdr, 
por. mgr. Czesława Krzynówka w dyrekcji Stoczni im. Komuny Parys
kiej w Gdyni doprowadziła do sfinalizowania sprawy dowiezienia 
ziemi z rejonu budowy suchego doku.

Do prac budowlanych włączona została obok wyspecjalizo
wanej Jednostki Inżynieryjno-Budowlanej Pomorskiego Okręgu Wojs
kowego pod kierunkiem chor.szt.'Jerzego Rygla i sierż. Jerzego 
Kopińskiego, także kadra, żołnierze i pracownicy cywilni z in
nych jednostek wojskowych. W trakcie tych prac budowano murki, 
robiono wykopy, niwelowano teren, formowano skarpy, montowano
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weialową część ogrodzenia i bramy, wykonywano podstawy be

tonowe- do dział i przejścia, malowano eksponaty.
Na rozległym terenie rozmieszczone zostały ekspona

ty uzbrojenia trałowców, ścigaczy, okrętów podwodnych i in
nych okrętów skreślonych z listy floty w okresie powojennym 
oraz egzemplarze broni eksponowanej na dziedzińcu przed roz
poczęciem budowy. Wszystkie eksponaty otrzymały nowe tablicz
ki opisowe. Zadbano o zasadzenie znacznej ilości krzewów i 
kwiatów oraz o zasianie trawy.

Przygotowanie ekspozycji w stosunkowo krótkim czasie 
było możliwe dzięki wielkiemu społecznemu zaangażowaniu, pra

cy i postawie biorących udział w tym ważnym przedsięwzięciu 
składów osobowych jednostek, a także znacznej części kadry i 

pracowników cywilnych Dowództwa Marynarki Wojennej.

W urządzeniu ekspozycji wyróżniły się: jednostka 
Inżynieryjno-Budowlana Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Komen
da Portu Wojennego w Gdyni, Centrum Szkolenia Specjalistów 

Marynarki Wojennej im. Franciszka Zubrzyckiego, jednostka 
Artylerii Nadbrzeżnej-, jednostka Łączności oraz organizacje 
partyjne Dowództwa Marynarki Wojennej.

W latach 1974-1975 wykonano prace społeczne w ilości 
25 tysięcy roboczogodzin wartości 500 tys.zł.

W JO rocznicę utworzenia ludowej Marynarki Wojennej 
została udostępniona dlaspołeczeństwa nowa ekspozycja uzbro
jenia i broni morskiej Muzeum Marynarki Wojennej. Uroczyste 
otwarcie ekspozycji odbyło się w dniu 26 czerwca 1975 r. z 
udziałem.dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmirała Ludwika —
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Janczyszyna i zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 

politycznych kontradmirała Ludwika Dutkowskiego.

Przygotowanie ekspozycji było ważnym wydarzeniem 
w działalności placówki muzealnej.

W październiku 1975 r. zakończył definitywnie swoją 
działalność okręt-muzeum "Burza", którego dalsza eksploatacja 
ze względu na upływ czasu okazała się niemożliwa.

Od roku 1960, tj. od chwili przekształcenia na okręt- 
muzeum, "Burza" zyskała sympatię tysięcznych rzesz zwiedzają
cych, zapoznając ich z historią Polski na morzu i utrwalając 
zrozumienie znaczenia morza dla Polski, jak również uznanie 
dla ludzi, którzy stoją na straży morskich granic państwa.

Miarą popularności okrętu-muzeum "Burza" była frek
wencja, która w poszczególnych latach kształtowała się nastę- 

pująco:
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Fakt, że w ciągu 16 lat zwiedziło "Burzę" 3 foln 746 tys. 
osób, potwierdził celowość podjętej w 1960 roku decyzji o prze

kształceniu niszczyciela na okręt-muzeum.
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3. Działalność Muzeum Marynarki Wojennej od- roku 1976 
«* ev«M> ot*«w — ——'—w— a— —*■-«> —W M w*»mi w w <v» a<vm <m <w «ne

W maju 1976 r. Dowództwo Marynarki Wojennej udos

tępniło do zvziedzania sławny i zasłużony niszczyciel "Błys
kawica”. Zastąpił on dobrze znany społeczeństwu polskiemu 

z poprzednich lat niszczyciel "Burza".
Przystosowanie okrętu do służby W nowym charakterze 

wiązało się z jego przebudową i wieloma zabiegami adapta
cyjnymi, których wartość ogólna wyniosła około 30 min zł. 

Dwie trzecie tej sumy przypadłe na czyny społeczne, podjęte 
przez marynarzy i kadrę jednostek Marynarki Wojennej.

Opracowanie projektu przystosowania "Błyskawicy" 
na Muzeum powierzono inż.Władysławowi Kusiowi, podczas gdy 
projekt wystroju plastycznego wnętrz okrętu-muzeum opracował 
inż. Edmund Roszak.

Ogrom prac, jaki należało wykonać, nie byłby moż
liwy do zrealizowania, gdyby nie zaangażowanie całej załogi 
"Błyskawicy", pracowników Muzeum Marynarki Wojennej, brygad 

roboczych i organizacji zakładowej ZSMP Stoczni Marynarki 

Wojennej im. Dąbrowszczaków oraz marynarzy z wielu jednostek 
pływających i brzegowych.

W adaptacji zasłużonego niszczyciela na okręt-muzeum 
uczestniczyła kadra i marynarze służb technicznych i zaopa
trzenia Marynarki Wojennej, jednostek łączności i innych. 
Aktywnie uczestniczyli także w pracach uczniowie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków.
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Autorami scenariusza wystawy byli kmdr por. 

mgr Czesław Krzynówek i dr Jarosław Rusak. Plastyczny pro
jekt ekspozycji muzealnej został opracowany przez Henryka 
Francuzika i art.piast, mgr Ryszarda Debisa, którzy byli 

także wykonawcami kilkudziesięciu plansz i innych elementów 
plastycznych. Eksponaty muzealne rozlokował na wystawie st. 
renowator Wiktor Podoski.

Głównym elementem kilkakrotnie do tej pory mo

dernizowanej i uaktualnianej wystawy na okręcie-muzeum, jest 
2 stała ekspozycja o powierzchni 170 m urządzona w pomieszcze

niach rufowych niszczyciela. Obrazuje ona tysiącletnie dzie
je oręża polskiego na morzu, ze szczególnym uwzględnieniem 
historii i dnia dzisiejszego ludowej Marynarki Wojennej.

Pierwsza część ekspozycji ukazuje walki floty 
kaperskiej z flotą krzyżacką, bitwy regularnej floty królews
kiej z okrętami szwedzkimi, powstanie i rozwój Marynarki Wo
jennej w latach II Rzeczypospolitej oraz działania morskie-i 
obronę Wybrzeża we wrześniu 1939 r., jak również walki okrę
tów polskich podczas II wojny światowej.

Z ciekawszych eksponatów dotyczących dziejów 

floty polskiej do 1939 r. wymienić należy: fragment burty i 
wręgę łodzi słowiańskiej z XIII w., kordy z XV-XVI w.,miecze 
z XIV-XV w., kulę łańcuchową z XVII w., plakietkę pamiątkową 
budowy okrętu podwodnego "Rys", proporzoc-płomień 2 Morskie

go Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Helu, wstążki do 
czapek marynarskich, szablę prymusa Szkoły Podchorążych Mary
narki Wojennej ppor.mar. Tadeusza Borysiewicza z 1929 r.



Obronę Wybrzeża w 1959 r. i działania Polskiej Mary
narki Wojennej w latach 1939-19.45 prezentują m.in. nastę
pujące eksponaty: dokumenty obrońców Wybrzeża, zegar okrę

towy z ORP "Czajka", karabin "Hauser" żołnierza polskiego, 
ładownica, łuski karabinowe z Westerplatte i Kępy Oksyws
kiej, hełm, litery z burty ORP "Gryf", czapka marynarza z 
ORP "Garland", pokrywa do lufy działa z ORp "Conrad", znak 

dowódcy okrętu podwodnego "Dzik", miniatury flag "Jolly 

Roger" z okrętu podwodnego "Sokół" i "Dzik", luneta ofi

cera wachtowego z ORP "Błyskawica" oraz fragment skrzydła 

hitlerowskiego samolotu zestrzelonego przez ORP "Błyska
wica" w walce pod Narwikiem w 1940 r.

W dalszej części ekspozycji wystawiono uzbroje

nie i dokumenty dotyczące polskiego lewicov/ego ruchu oporu 
v/ okresie okupacji hitlerowskiej, pamiątki ze szlaku bojo
wego ludowego Wojska Polskiego oraz uzbrojenie, wyposaże
nie i odznaczenia związane z wyzwoleniem Wybrzeża! udzia
łem Polaków w zwycięstwie nad faszyzmem.

Najobszerniejszy dział ekspozycji muzealnej, pre- ’ 
zentowanej na okręcie-muzeum "Błyskawica", dotyczy rozwoju 
i stanu obecnego Marynarki Wojennej PRL oraz braterstwa 
broni z dwukrotnie odznaczoną Orderem "Czerwonego Sztan
daru" Flotą Bałtycką ZSRR i Ludową Marynarką NRD., W dzia
le tym oprócz kilkunastu plansz zdjęciowych opatrzonych 

tekstami informacyjnymi, wyeksponowano ponadto: pamiątki 
z początkowego okresu tworzenia Marynarki Wojennej PRL 



oraz jej rozwoju w postaci dzwonów okrętowych, kół sterowych, 
urządzeń okrętowych, napisów burtowych, bander, proporców; 

eksponaty dotyczące lotnictwa morskiego, jednostek brzego
wych i służb Marynarki Wojennej, eksponaty związane z ośrod
kami szkoleniowymi, emblematy dowództw rodzajów sił zbroj
nych i okręgów wojskowych skierowane do Dowództwa Marynarki . 
Wojennej, pamiątki przekazane przez Siły Zbrojne państw- 
członków’ Układu Warszawskiego, pamiątki przekazane przez 

instancje partyjne, władze terenowe, organizacje i zakłady 
pracy Polski Ludowej, a także odznaki i proporczyki doty
czące przodownictwa i współzawodnictwa w Marynarce Wojennej.

Bogata kolekcja kilkudziesięciu modeli okrętów 
ilustruje rozwój floty aż do czasów najnowszych.

Po zapoznaniu się z wystawą zwiedzający przecho
dzi do oryginalnie zachowanego pomieszczenia marynarskie
go, gdzie zobaczyć może m.in. radiostację rufową oraz nie
które wzory umundurowania Marynarki Wojennej z okresu mię
dzywojennego i II wojny światowej. Dalsza trasa prowadzi przez 
specjalnie przystosowane do zwiedzania przedziały maszynowo- 
kotłowe, w których znajdują się m.in. zespoły turbin, urządze
nia pomocnicze, palenisko kotła i kotłownia.

Na pokładzie okrętu obejrzeć można pamiątkowe ta
blice z nazwiskami dowódców okrętów i nazwiskami członków 
zp. togi okrętu, którzy polegli w czasie II wojny światowej,



dzwon ©kratowy z 1 57 r., artylerię okrętu oraz broń pod
wodną jak: miny, bomby głębinowe i przekrój torpedy;

Możliwość obejrzenia autentycznego okrętu, atrak
cyjność .ekspozycji muzealnej, a także potrzeba odświeże
nia wspomnień niezatartych i nieprzemijających mimo upływu * 
czasu sprawiła, że już od pierwszych dni okręt-muzeum 
"Błyskawica" cieszył się ogromnym zainteresowaniem miesz- 

"i
kańców Trójmiasta, a także turystów' przybywających z głę

bi kraju. >

We wrześniu 1979 r. na pokładzie okrętu-muzeum 
"Błyskawica" odbyła się uroczystość powitania milionowego 
zwiedzającego. Symboliczne upominki w postaci plakietki 
okrętu wraz z folderami, znaczkami i kwiatami wręczono 
gościom: 999 999 - pani Halinie Pinkiewicz z Bydgoszczy, 

1 000 000 - pani Janinie Kolano, nauczycielce Liceum 
Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz 1 000 001 - pani 

Bettinie Skrzypczak, również z Bydgoszczy.
Do końca siódmego sezonu muzealnego "Błyskawicę 

zwiedziło ponad półtora miliona osób.

W 1976 r. w wyniku zmian organizacyjnych w skład 
Muzeum Marynarki Wojennej wszedł Wydział Historyczny Mary- 
narki Wojennej . celowe jest podkreślenie jego bardzo dużej

XJ E. Madey: Działalność Wydziału Historycznego Zarządu 
Politycznego Marynarki Wojennej, "Biuletyn Historyczny" 
1975, nr 6, s.186-195.
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roli w procesie dotychczasowej działalności Muzeum. Wydział 
Historyczny spełniał rolę kierowniczą w stosunku do Muzeum 
Marynarki 'Wojennej. Z tego tytułu sprawował nadzór meryto
ryczny nad ekspozycją Muzeum, wielokrotnie uczestniczył w 
opracowaniu lub ocenie projektów scenariuszy wystaw lub w 
ich urządzeniu. Prowadził także badania nad historią naj
nowszą Marynarki Wojennej, publikując wyniki swych badań w 
wydawanym od roku 1963 "Biuletynie Historycznym", na łamach 
czasopism, a także w wydawnictwach książkowych.

Zasługą kadry oficerskiej i pracowników cywil

nych Wydziału Historycznego było zebranie około 200 cen
nych relacji, obejmujących okres od roku 1918 do połowy lat 
pięćdziesiątych^. Na uwagę zasługuje także zbiór kilku ty

sięcy zdjęć archiwalnych, Jak też specjalistyczny księgozbiór 

składający się z blisko 4 tysięcy pozycji. W dziale dokumen

tacji fotograficznej założono albumy historyczne, które uka-

Szefem Oddziału Historycznego Szt.Gł.Marynarki Wojennej w 
latach 1947-1949 był kmdr Stefan de Walden. Obowiązki po
mocnika pełnił kpt. Konstanty Lech /1947"1950/. Kolejnymi 
szefami byli: kmdr Czesław Witczak /1949-1957!, kmdr por. 
mgr Edmund Kosiarz /196O-197O/, a w latach 1970-1976 kmdr 
mgr Zdzisław Jaśko, który z dniem 19.2.1976 r. objął obo
wiązki kierownika Muzeum Marynarki Wojennej. Kmdr por.dr 
Rafał Witkowski pełnił obowiązki pomocnika szefa Wydziału 
Historycznego od 1954 do 1976 r., z przerwą w latach 1968- 
1970; od 1976 r. do 1982 r. sprawował funkcję zastępcy kie
rownika Muzeum Marynarki Wojennej, a od 4.9.1982 r. pełni 
funkcję kierownika Muzeum Marynarki Wojennej. W Wydziale 
Historycznym pracowali ponadto: kmdr por. mgr Włodzimierz 
Pogoda /Radziszewski/ w latach 1961-1968, mgr Waldemar 
Sikorski, mgr Franciszek Milewski /obaj w latach 1959-1962/, 
mgr Janusz Siekierzyński w latach 1962-1963 oraz mgr Ewa 
Madey od 1962 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
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zują najważniejsze wydarzenia w Marynarce Wojennej od roku 
1958.

Dużo uwagi poświęcono opracowaniu kartotek, w któ
rych zewidencjonowano życiorysy większości oficerów słu

żących w Marynarce Wojennej w latach 1918-1945. Uporządko
wano także wykazy poległych obrońców Wybrzeża w 1939 r.

Odrębną dziedziną działalności Wydziału Historycz
nego była szeroka akcja popularyzatorsko-oświatowa. Swego 
rodzaju podsumowanie dorobku i wytyczenie głównych zadań 

badawczych stanowiły sesje wojskowo-historyczne w Marynar
ce Wojennej, organizowane przy aktywnym udziale zespołu 
pracowników Wydziału Historycznego.

Powiększenie składu osobowego Muzeum Marynarki 
Wojennej o kilku doświadczonych pracowników Wydziału Histo
rycznego wywarło znaczny wpływ na dalszy rozwój placówki 
muzealnej.

Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu społecz

nemu na rzetelnie opracowaną wiedzę dotyczącą tradycji 
Polskiej Marynarki Wojennej, zaprezentowano zbiory Muzeum 

na wielu wystawach zorganizowanych w innych placówkach 
muzealnych oraz instytucjach. Do najważniejszych wystaw 
zaliczyć należy: 

1977 r. - "350 rocznica bitwy floty polskiej pod
Oliwą" - wystawa eksponowana w Pałacu 
Opatów w Oliwie.

1973 r. - "35-1ecie ludowego Wojska Polskiego" - 
wystawa na okręcie-muzeum "Błyskawica"
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1978 r. - "Polski plakat wojskowy" - 'wystawa z oka

zji 35-lecia ludowego Wojska Polskiego 
zorganizowana w Klubie Międzynarodowej 
Książki i Prasy w Gdyni.

— w - - "Tradycje i współczesność Polskiej Mary

narki Wojennej" - wystawa w Muzeum Wojska 

w Białymstoku.

- M - - "Rocznica Zwycięstwa" - wystawa w Klubie
Międzynarodowej Książki i Prasy w Gdyni.

— M - "Józef Wybicki i dzieje hymnu narodowego" 
- wypożyczenie eksponatów na wystawę zor
ganizowaną w Muzeum Hymnu Narodowego w Bę- 
dominie.

_ t» - - "Broń i barwa niepodległej Polski" - wypo
życzenie eksponatów na wystawę zorganizo
waną przez Muzeum Okręgowe w Elblągu.

w II w - "Za Naszą i Waszą Wolność" - wypożyczenie 
eksponatów na wystawę zorganizowaną przez 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego 
w Warszawie.

1979 r. - "Wyzwolenie Wybrzeża w 1945 r." - wystawa 
w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy w 
Gdyni.

4 tl ~ - "Jubileuszowa wystawa marynistyczna prof. 
Mariana Mokwy" - wypożyczenie obrazów na 
wystawę zorganizowaną przez Muzeum Narodo
we w Gdańsku.
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1980 r. - "35-lecie Marynarki Wojennej PRL’* - wysta

wa na okręcie-muzeum "Błyskawica".
- " - - "Tradycje i dzień dzisiejszy Polskiej Ma

rynarki Wojennej" - wystawa w Dzielnicowym 
Domu Kultury Wrocław-Krzyki.

1981 r. - "Tradycje Polskiej Marynarki Wojennej” -

wystawa w Wojskowym Klubie Sportowym 
"Flota".

. - "Orzeł, znak żołnierza polskiego" - wypo

życzenie eksponatów na wystawę zorganizo

waną przez Muzeum Zamkowe w Malborku.
1982 r. - "Z tradycji oręża polskiego na morzu" -

wystawa w Klubie Garnizonowym w Gdyni- 

Oksywiu.
- ” ii. "Wrzesień 1939" - wystawa w Klubie Gar

nizonowym w Gdyni-Oksywiu.
Niezależnie od wymienionych wystaw, wypożyczano 

także eksponaty na wystawy okolicznościowe organizowane 
przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Tech
niki. w Warszawie, Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, liczne 
szkoły i jednostki wojskowe, a także organizacje poli
tyczne i społeczne.

Pracownicy Muzeum aktywnie uczestniczyli i uczest
niczą w popularyzowaniu tradycji Marynarki Wojennej, wy
głaszając prelekcje na ten temat w jednostkach Marynarki 
Wojennej, na kursach oficerów jednostek specjalnych, na 
spotkaniach z oficerami rezerwy, dla młodzieży szkolnej ) 
i licealnej.
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' Muzeum Marynarki Wojennej oraz morskie tradycje 

bojowe popularyzowane są stosunkowo często w prasie, radio 
i telewizji. Pracownicy Muzeum występowali kilkakrotnie w 
lokalnym programie radiowym "Bałtycka Wachta";., w programie 
Ośrodka TV Gdańsk "Panorama", a także cyklicznej audycji 
Szczecińskiego Ośrodka Telewizyjnego emitowanym w II pro

gramie ogólnopolskim. Ma sesjach i sympozjach zorganizowa

nych np. tylko w 1982 r., wygłoszono następujące referaty: 
"Rola .Armii Radzieckiej w wyzwoleniu Ziemi Gdańskiej", 
"Ziemia Gdańska, jako obszar działań wojennych w roku 1939 
i 1945", "Działania okrętów polskich w osłonie konwojów do 
Murmańska", "Walka z agresją niemiecką na Pomorzu Gdańskim 

w 1939 r.", "Tradycje obchodów,święta 1 Maja w Gdyni","Ob
chody Dni Morza w okresie II wojny światowej", "Wizyty 
przyjaźni okrętów polskich w Leningradzie".

Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej osiągnęły liczbę 
ponad trzech tysięcy eksponatów. Aktualnie Muzeum posiada 
największe w kraju kolekcje dzwonów okrętowych, kół stero
wych, napisów burtowych, bander, proporców, modeli okrętów 

i mundurów marynarskich.
Ilość eksponatów powiększa się z roku na rok. Do 

Muzeum trafiają rewelacyjne niekiedy pamiątki związane z 
działalnością bojową okrętów Polskiej Marynarki Wojennej 
i udziałem załóg tych okrętów w walkach na morzach i ocea

nach świata w latach II wojny światowej, a także obroną 
polskiego Wybrzeża w 1939 r. Do szczególnie cennych pamią
tek zaliczyć należy niewątpliwie odznaczenia bojowe dowód-
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cy okrętu podwodnego "Orzeł”, kmdr ppor. Jana Grudzińskie

go, który zginął z okrętem i całą załogą w maju 1940 i'. 
Pamiątki te przekazane zostały przez Marię i Kazimierza 
Sujeckich z Radomia. Cenną pamiątką jest także szabla ofi
cerska Marynarki Wojennej, należąca do poległego w dniu 

1 września 1939 r, dowódcy Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
w Pucku, kmdr.por.pil. Edwarda Szystowskiego, przekazana przez 
panią Irenę Krupską z 'Wrocławia.

. Ofiarodawczynią bandery z niszczyciela "Garland" 
jest mieszkanka Kutna pani Alicja Mordzińska, zaś propor
ca z krążownika "Dragon”, pan Leon Wolny- z Plymouth w 

Wielkiej Brytanii. Już po raz kolejny kmdr ppor.rez.Zbi

gniew Węglarz /dowódca ORP "Błyskawica” w latach -1948- 

1952/ przekazał do zbiorów muzealnych cenne eksponaty 

związane z udziałem okrętów Polskiej. Marynarki Wojennej 

w II wojnie śy.datowej. Takich przykładów jest więcej.

Nowymi przedmiotami zapełniła się także ekspozycja Ł 
uzbrojenia i broni morskiej. Przybyły pamiątki ze spi
sanego z Bisty floty niszczyciela "Burza”, a także z okrę

tu szkolnego "Iskra”. Kolekcja broni morskiej powiększy
ła się o wielkokalibrowy karabin maszynowy DSzk kal.12,7 
mm, armatę p.lot. kal.25 mm i armatę p.lot. kal. 37 mm. 
Przybyły także dalsze interesujące eksponaty: samolot 
bombowy ”11-28”, samolot myśliwski przechwytujący "MIG-17", 
śmigłowiec "MI-4M", a' także rakieta samonaprowadzająca 
się klasy "ziemia-woda" na wyrzutni.



■
42

Eksponaty Muzeum Marynarki Wojennej od początku 
istnienia po dzień dzisiejszy budzą duże zainteresowanie 
wśród zwiedzających. Świadczą o tym chociażby wpisy do księ

gi pamiątkowej. I tak np. nauczyciele przysposobienia wojs

kowego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku piszą:' 
"Zwiedziliśmy to piękne Muzeum Marynarki Wojennej, uzyskując 

dużo cennych wiadomości o historii i rozwoju Marynarki Wo
jennej, które zobowiązujemy się przekazać młodzieży naszego 

województwa. Obraz tego, co ujrzeliśmy wzbudził w nas uczu
cie miłości dla tych, którzy życie swe złożyli w obronie 
polskiego morza i chlubnie nieśli przez świat polską banderę. 
Dowództwu Marynarki-Wojennej i organizatorom Muzeum wyrażamy 
głęboką wdzięczność za umożliwienie nam zapoznania się z cen- 
nnymi pamiątkami narodowymi. Życzymy dalszych wielkich sukce
sów rozwoju".

Obecna działalność Muzeum, stanowiąca próbę szero
kiego popularyzowania eksponatów w skromnych warunkach lokalo
wych, może być traktowana jako działalność tymczasowa. Zapew
nienie lepszych możliwości lokalowych jest dla Muzeum warun
kiem rozwinięcia w całej pełni działalności wystawienniczej, 
a także badawczej.

Dotychczasowa działalność Muzeum Marynarki Wojen
nej oceniana jest ogólnie za słuszną i społecznie pożyteczną. 
Dowodem tego było nadanie Muzeum w roku 1966 odznaki Tysiąc
lecia Państwa Polskiego przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jed
ności Narodu, a w 1971 r. medalu "Za Zasługi dla Marynarki 
Wojennej PRL", przyznanego przez Dowództwo Marynarki Wojennej.



W ciągu 30 lat swego istnienia Muzeum Marynarki 
Wojennej wraz z ORP "Burza" i ORP "Błyskawica" zwiedziło 
ponad siedem milionów osób. Stanowi to niewątpliwe osiąg- . 

nięcie w postaci realnego wkładu w krzewienie wiedzy o mo
rzu i włożonego wysiłku w opracowanie i popularyzowanie 
morskich tradycji naszego narodu, a także dnia dzisiejsze
go Marynarki Wojennej.

Wizyta w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 
poznanie jego zbiorów, stanowi dla zwiedzającego nie tyl

ko poglądową lekcję historii, lekcję głęboko pouczającą, 
a chwilami serdecznie wzruszającą, lecz jest również szko

łą patriotycznego wychowania, zwłaszcza młodego pokolenia 
Polaków.



Mgr Łucja Tyczyńska

PIERWSZE LATA OKRĘTU-MUZEUM "BŁYSKAWICA" /1976-1981/

Sprawy związane z morzem, a szczególnie z wytwo
rami ludzkich umysłów i rąk - okrętami i statkami, cieszą 
się dużym zainteresowaniem wśród narodów świata. Któż 2 
młodych, a często i starszych, nie marzył o dalekich mors
kich podróżach, poznawaniu innych mórz i lądów? Niestety, 

tylko dla nielicznych te marzenia mogły się spełnić. Właśnie 
dlatego w różnych krajach świata okręty muzealne i muzea 
morskie cieszą się tak dużą frekwencją zwiedzających. Oprócz 
wartości poznawczych przybliżają one sprawy związane z mo
rzem, a także dają posmak morskiej romantyki i przygody. 
Większość okrętów i statków muzealnych ma swoją własną bo

gatą historię, część z nich związana jest z najważniejszymi 
dla eksponujących je państw wydarzeniami, stanowiąc relik

wie narodowe, inne są pomnikami rozwoju techniki morskiej. 
Wszystkie te okręty i statki muzealne łączy wspólna cecha: 

otoczone są troskliwą opieką i szacunkiem,- nie tylko wąskich 
. grup entuzjastów, lecz także szerokich rzesz społeczeństwa. 
Świadczą o tym chociażby echa prasy krajowej i światowej w 

sprawie ratowania przez społeczeństwa od zagłady i zapomnie
nia historycznych okrętów i statków.

Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych i 
opracowań ustalono, że w 1982 roku na świecie znajdowały się 
102 okręty i statki muzealne. Oczywiście nie oznacza to, że 
lista ta jest pełna, gdyż wiele jednostek ze względu na swoje 



małe rozmiary lub małą popularność, nie są ujmowane w sta
tystykach,

Z zachowanych okrętów i statków przytłaczającą 
większość stanowią okręty bojowe /jest ich aż 63/. Rozpa

trując tę proporcję należy stwierdzić, że jednostki bojo
we ze względu na swoją atrakcyjną budowę, nasycenie sprzę
tem i uzbrojeniem oraz swój często bezpośredni udział w waż
nych wydarzeniach historycznych, stanowią większą atrakcję 
niż jednostki floty handlowej.

Cechą charakterystyczną łączącą większość okrę
tów bojowych pozostawionych w służbie społeczeństwu jako 

obiekty muzealne, jest ich powiązanie z okresami świetności 
flot poszczególnych krajów. Najstarszy eksponat jakim jest 

wydobyty z dna morskiego dużym nakładem kosztów, pochodzą
cy z pierwszej połowy XVII w. okręt liniowy "Wasa", przy
pomina społeczeństwu szwedzkiemu okres jego potęgi morskiej. 
Flagowy okręt Nelsona - bohatera narodowego Anglii - "Vic- 
tory", nierozerwalnie związany jest z supremacją angielską 
na morzach -w zmaganiach z Napoleonem. Tym czym dla Szwedów 
jest "Wasa", a dla Anglików "Victory", dla społeczeństwa 
amerykańskiego jest pieczołowicie konserwowana fregata 

"Constitution", okręt zasłużony w bojach o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych, Dumą społeczeństwa japońskiego jest 

flagowy okręt admirała Togo "Mikasa", uczestnik zwycięs
kiej bitwy z flotą rosyjską pod Cuszimą. Do najsłynniejszych 
okrętów znanych w całym świecie należy "Aurora", zacumowa
na w Leningradzie. Salwa tego okrętu obwieściła początek 



rewolucji socjalistycznej, która zapoczątkowała nową erę 
w dziejach ludzkości.

Większość okrętów i statków przechowywanych jest 

w naturalnych warunkach, tzn. na wodzie. Wiąźe się z tym 
konieczność .systematycznego utrzymywania w należytym stanie 

części podwodnej kadłuba oraz stałej sprawności technicznej 
systemów okrętowych, zapewniających obronę przeciwawaryjną 

i przeciwpożarową tych jednostek. Wynikają z tego znaczne 
koszty eksploatacyjne tych obiektów. Jednak duże zapotrze
bowanie społeczeństw na istnienie tego typu placówek muze

alnych, wyrażające się masową frekwencją zwiedzających, poz
wala sądzić, że jednostki te będą dalej pełniły swoją funkcję 

wychowywania kolejnych pokoleń w szacunku dla narodowych 
tradycji morskich.

1. Przebieg prac adaptacyjnych i organizacja okrętu

Okręt-muzeum "Błyskawica” jest drugą tego typu 
placówką w .historii polskiego muzealnictwa. W latach 1960- . 

1975 funkcję taką pełnił niszczyciel "Burza", jednak wielo
letnia służba tego zasłużonego okrętu w trudnych warunkach 
eksploatacyjnych /szczególnie w okresie wojny/, czas i des

trukcyjny wpływ wody morskiej doprowadziły do zużycia okrę
tu stopniu uniemożliwiającym jego dalszą bezpieczną eks
ploatację. Na podstawie opinii ekspertów, chcąc dalej eks
ploatować okręt, należałoby wymienić całe poszycie kadłuba, 
armaturę i okablowanie, co wiązałoby się z ogromnymi kosz
tami. W 1974 roku zapadła więc decyzja o kasacji "Burzy" i ■ 
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skierowaniu na jej miejsce równie zasłużonego okrętu, bę
dącego przy tym w dobrym stanie technicznym, niszczyciela 
"Błyskawica'1. W ten sposób dowództwo Marynarki Wojennej wy- 

chodziło naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na kontynu

ację istnienia tego typu obiektu muzealnego.
Przy opracowaniu projektu przebudowy okrętu uwzględ

niono zarówno wnioski wyciągnięte z eksploatacji "Burzy", 
jak również nową sytuację w muzealnictwie, która wynikła z 
konieczności wyburzenia w 1974 roku budynku Muzeum Mary;- 
narki Wojennej. Przed "Błyskawicą" stanęło poważne zadanie 

przynajmniej częściowego przejęcia funkcji wystawienniczej 
Muzeum. Aby spełnić ten cel okręt, w przeciwieństwie do 
"Burzy", gdzie na pomieszczenia wystawiennicze zaadaptowa
no istniejące pomieszczenia okrętowe, musiał ulec znacznej 
przebudowie dla uzyskania jak największej powierzchni na 
wystawę. Na zakres prac adaptacyjnych, oprócz funkcji wysta
wienniczej, rzutowały wyciągnięte z eksploatacji "Burzy" 

■i wnioski dotyczące masowej frekwencji , a co za tym idzie 
konieczność budowy bezpiecznych i w miarę możliwości wy
godnych ciągów zwiedzania, a także przewidywane dla "Błys

kawicy" funkcje reprezentacyjne.
Przystosowanie niszczyciela do spełniania różno

rodnych funkcji wiązało się z usunięciem lub rozszczelnfe-* 

niem grodzi wodoszczelnych, zmianą torów okablowania i ko

Przez pokład "Burzy" do 1974 roku przeszło 3 miliony 
zwiedzających /"Nasza Trybuna", nr 97/1976 r./.
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lektorów, co wymagało dokładnych wyliczeń konstrukcyjnych 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa znajdującego się przecież 
na wodzie okrętu. Opracowanie projektu przystosowania "Błys
kawicy” do pełnienia nowej funkcji powierzono inż. Włady

sławowi Kusiowi, projekt wystroju plastycznego wnętrz opra
cował inż. Edmund Roszak.

Ogrom planowanego przedsięwzięcia nie pozwalał na 
jego zakończenie w ciągu kilku miesięcy, jakie pozostały do 

rozpoczęcia sezonu wystawienniczego w 1975 roku. Skłoniło to 
dowództwo Marynarki Wojennej do ponownego przeanalizowania 

sprawy likwidacji okrętu-muzeum "Burza". W rezultacie posta
nowiono dokonać niezbędnego remontu i konserwacji, aby prze
dłużyć jeszcze o jeden rok żywot tego zasłużonego okrętu.

W celu przeprowadzenia koniecznych prac adaptacyj
nych niszczyciel "Błyskawica" zacumował w dniu 6 listopada 
1974 r. w basenie Stoczni Marynarki Wojennej-im.Dąbrowszcza-' 
ków, stając przy burcie okrętu-muzeum "Burza". W obecności 

szefa Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego Marynarki 
Wojennej kmdr.mgr. Zdzisława Waśko i kierownika Muzeum Mary
narki Wojennej kmdr.por.mgr. • Czesława Krzynówka, okręt zo
stał komisyjnie przekazany na zaopatrzenie Komendy Portu Wo
jennego Gdynia. Obowiązki dowódcy okrętu objął od kmdr.ppor. 
Zenona Sawy w dniu 13 grudnia 1974 r. kmdr ppor. Zbigniew 
Strych.

W związku ze zmianą przeznaczenia okrętu dowódca 

Marynarki Wojennej postawił przed załogą na rok 1975 nastę
pujące główne zadania: a/ przygotowanie okrętu do pełnienia
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roli muzeum; b/ przygotowanie marynarzy do pełnienia funkcji 

przewodników, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości histo
rii ruchu robotniczego, ludowego Wojska Polskiego i Marynar
ki Wojennej-oraz historii okręta; c/ prowadzenie w normalnym 

trybie szkolenia politycznego, fizycznego i przeciwawaryjnego 
oraz d/ prowadzenie niezbędnego szkolenia morskiego i ogólno- 

wojskowego .
W następstwie decyzji o postawieniu w 1975 roku po 

raz ostatni do zwiedzania okrętuymuzeum "Burza", pod koniec 

stycznia tego roku zmieniono zadania dla "Błyskawicy". Zało
ga miała pomóc w przygotowaniu "Burzy" do kolejnego sezonu 

wystawienniczego oraz nie przerywając normalnego toku szkole
nia, przygotować okręt do remontu. W kwietniu przybył na okręt 
na stanowisko zastępcy dowódcy /zdo/ kpt.mar. Władysław Łomża, 

który jednocześnie w związku z przejściem kmdr.ppor. Zbignie
wa Strycha na okręt-muzeum "Burza", pełnił obowiązki dowódcy 
okrętu.

Po odejściu "Burzy" do basenu nr 1, na początku maja 
Stocznia Marynarki Wojennej przystąpiła do prac adaptacyjnych. 
Do bezpośredniego kierowania pracami remontowo-adaptacyjnymi 
zostali wyznaczeni: ze strony stoczni mgr inż. Pietrzak, ze 
strony okrętu, cz.p.o. mechanika bosm. Jerzy Młotek. W listo
padzie zaszła zmiana kierujących remontem. Do dalszego rea
lizowania tego zadania wyznaczono inż. Jana Zalewskiego i 
chor.mar. Stanisława Jackiewicza2 3. Prace przebiegały sprawnie

2 Kronika ORP "Błyskawica", t.II, s.2.

3 O.c., s.7-9.
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w czym była szczególnie duża zasługa nielicznej już w tym 

okresie załogi okrętu. W teku przebudowy okrętu marynarze 
wykonywali wszelkie prace pomocnicze, jak demontaż elemen
tów wyposażenia, a także pełniąc normalne służby okrętowe, 

zabezpieczali obronę przeciwawaryjną okrętu, ze specjalnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Było to 
szczególnie ważne ze względu na równoczesną pracę dużej ( 
ilości aparatów do spawania i cięcia metali. Wiele czynnoś

ci w przygotowaniu frontu robót było wykonywanych po zejś
ciu z okrętu pracowników stoczni, często do późnych godzin 
nocnych. Nie wykonanie tych prac uniemożliwiłoby stoczniow
com przystąpienie do pracy w dniu następnym.

Poważne spiętrzenie robót nastąpiło na początku mar 
ca 1976 r., kiedy do prowadzonych prac remontowo-adaptacyj- 

nych doszła konieczność zeskrobania starej farby z części 
nawodnej okrętu i przygotowanie jej do malowania. Poprzez 
Zastępcę dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych, 

kontradm. Ludwika Dutkowskiego i sekretarza Rady Młodzie
żowej Marynarki Wojennej kpt.mar. Jerzego Chłopeckiego, 
zwrócono się o pomoc do organizacji młodzieżowych. Maryna
rze z różnych jednostek, żołnierze z jednostek Trójmiasta 
i młodzież ze szkół Trójmiasta i Wejherowa podjęli odpowied 
nie zobowiązania dla uczczenia I Kongresu Młodzieży Pols
kiej. Zgodnie z opracowanym harmonogramem, w czasie od 
18 marca do 19 kwietnia na okręt codziennie zgłaszały się 
25-30-osobowe grupy młodzieży. Pomoc ta pozwoliła na ter
minowe zakończenie prac.
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Poza wspomnianymi pracami, w dniach od 26 listo
pada do 7 grudnia przeprowadzono dokowanie okrętu, podczas 
którego oprócz sprawdzenia i konserwacji podwodnej części 

kadłuba, zdjęto obie śruby napędowe. Jedna z nich umiesz

czona została na pokładzie w części rufowej okrętu, drugą 

przewieziono na dziedziniec wystawowy ekspozycji uzbrojenia 
i broni morskiej. Z pomieszczeń marynarskich A i B oraz 

messy oficerskiej wykonano pomieszczenie reprezentacyjne, 
które nazwano Salonem Kaprów, a z pomieszczeń rufowych 

E,F,G i H - pomieszczenia wystawowe. Wykonano także specjal
ne przejścia dla zwiedzających przez maszynownię nr 1 i 

nr 2, kocioł nr 3 i kotłownią nr 2. Trapy i schodnie dosto

sowano do korzystania przez osoby mniej Sprawne fizycznie 
i dzieci.

W związku z usunięciem grodzi między pomieszcze
niami rufowymi, gdzie usytuowano wystawę oraz rozszczelnie- 
niem między maszynowniami nr 2 i nr 1, a. także kotłownią 
nr 2 /na wysokości wykonywanych przejść ciągu zwiedzania/, 

dla zachowania bezpieczeństwa okrętu rozbudowano dotych

czasowy system odwodnienia. Licząc się z możliwością,' że 

energia elektryczna dostarczana z lądu w miejscu postoju 
może okazać się niewystarczająca, pozostawiono w pełnej 
sprawności technicznej trzy generatory Diesla, zapewniają
ce dostarćzanie w wypadkach awaryjnych odpowiedniej mocy 
energii. Równocześnie zamontowano pompy odwadniające o du
żej wydajności oraz znacznie zwiększono ilość ujęć wodnych 

. 4systemu .

4 Na podstawie relacji bosa. Marka Rosińskiego.



52

Wiele kłopotów przysporzyło wykonanie ciągów 

zwiedzania przez pomieszczenia maszynowo-kotłowe, które 
jak na każdym okręcie tej klasy charakteryzowały się dużą 
ciasnotą. Ewenementem na skalę światową było udostępnienie 
publiczności wnętrza jednego z kotłów, przez który poprowa
dzono trasę zwiedzania. Aby zapewnić bezpieczeństwo zwie
dzających, oprócz wykonania odpowiednio dużych włazów między 
pomieszczeniami oraz w miarę możliwości szerokich pomostów 
/wiązało się to z usunięciem ogromnej ilości rurociągów o 

różnej średnicy w systemach wodnych, parowych, olejowych, 
paliwowych, hydraulicznych itp./, zainstalowano odpowiedni 

system oświetlenia. Zamiast usytuowanych w poziomie włazów 

i pionowych trapów, zamontowano wygodne schodnie.

W związku z budową pomieszczenia reprezentacyj
nego,- czyli Salonu Kaprów, część pomieszczeń dziobowych mu- 

siała ulec przebudowie. Oprócz urządzenia samego pomieszcze
nia, gdzie wykonano mahoniową boazerię oraz zainstalowano 
odpowiedni do gabarytów sali system oświetlenia, zaadapto
wano przylegające pomieszczenia /w tym dziobową kabinę ra
dio/ na szatnię, toalety itp. Wiele pracy włożono w polep

szenie warunków bytowych marynarzy na pomieszczeniach A,C 
i D oraz w kabinach kadry i messie. Faktyczne zakończenie 
wszelkich prac nastąpiło w dniu 24 kwietnia 1976 r.

Ogrom prac, jakie należało wykonać nie byłby 
możliwy do zrealizowania, gdyby nie zaangażowanie całej 

załogi "Błyskawicy" pod dowództwem kmdr.ppor. Zbigniewa
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Strycha i kpt.mar. Władysława Łomży, pracowników Muzeum 
Marynarki Wojennej, brygad robotniczych i organizacji 
zakładowej ZSMP Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszcza
ków oraz marynarzy z Jednostek pływających i brzegowych, 
W adaptacji zasłużonego niszczyciela uczestniczyła kadra 
i marynarze służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki 
Wojennej, jednostki łączności i inne. Szczególnie wyróżni
ły się załogi okrętów z garnizonu oksywskiego i Komenda 
Portu Wojennego w Gdyni. Dużą pomoc nieśli uczniowie przy
zakładowej szkoły Stoczni Marynarki Wojennej oraz żołnie
rze wojsk lądowych i marynarze z Ośrodka Szkolenia Nurków 
i Płetwonurków Wojska Polskiego. Zaangażowanie wszystkich 
tych ludzi sprawiło, że połowa prac wykonana została w 

5czynie społecznym . Wszystkim, którzy przyczynili się do 
' * ■ •' s

pomyślnego zakończenia prac, podziękował w specjalnym roz

kazie okolicznościowym dowódca Marynarki Wojennej. Ich czyn 
społeczny został także uwidoczniony na'tablicy pamiątkowej 

umieszczonej na śródokręciu "Błyskawicy*1.

Po raz pierwszy okręt-muzeum "Błyskawica" został 
udostępniony do zwiedzania w dniu 1 maja 1976 r. Jego sta
łym miejscem postoju w okresie letnim stało się nabrzeże 
Pomorskie basenu nr 1 /na przedłużeniu Skweru Kościuszki/. 

Tam, każdego roku - od 1 maja do połowy października - 
przez pokład i pomieszczenia okrętu przechodzą dziesiątki 
tysięcy zwiedzających. Okres Jesieni i zimy okręt spędza

5 . . •R. Witkowski: Zasłużony niszczyciel okrętem-muzeum. i 
"Przegląd Morski", 1976 nr 5, s.24-25.

-i
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zacumowany w Stoczni Marynarki Wojennej,

W celu zapewnienia należytej i bezpiecznej eks
ploatacji, a także właściwej organizacji zwiedzania, na 
okręcie pozostawiono niewielką etatową załogę, która dba o 
utrzymanie porządku i pełni zasadniczą służbę wojskową. 
Wszyscy marynarze są przygotowani do sprawowania funkcji 
przewodników. Okręt podlegając bezpośrednio kierownikowi 
Muzeum Marynarki ‘Wojennej, oprócz funkcji muzealnych rea
lizuje, podobnie jak inne jednostki pływające, dostosowa
ne czasowo i tematycznie szkolenie. Szkolenie prowadzone 
jest w przelewie między sezonami wystawienniczymi i obej
muje szkolenie polityczne oraz w specjalnościach. W szko
leniu tym prowadzi się dodatkowe zajęcia z historii ludo
wego Wojska PolskiegOj ze szczególnym uwzględnieniem Mary
narki Wojennej, natomiast przygotowaniem marynarzy do peł
nienia funkcji przewodników zajmuje się Oddział PTTK Mary- ' 
narki Wojennej. Szkolenie przewodników prowadzone jest w 
lutym i marcu. Kończy się egzaminem, po zdaniu którego 

marynarze uzyskują uprawnienia przewodników PTTK, 
Oprócz szkolenia, każdego roku siłami załogi 

przygotowuje się okręt do sezonu. Wykonywane są prace kon
serwacyjne, różnego rodzaju remonty oraz prace demontażu i 
montażu wystawy, która na okres jesienno-zimowy przewożona 
jest do magazynu. Wkład pracy załogi w każdorazowe przygo
towanie okrętu do sezonu jest znaczny i zasługuje na szcze
gólne podkreślenie.
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2. Scenariusz zwiedzania

Ekspozycja na okręcie-muzeum “Błyskawica” składa 
się z trzech zasadniczych elementów; Są to: pokład z uzbro
jeniem /artyleria, broń podwodna/, wystawa obrazująca ty

siącletnie tradycje oręża polskiego na morzu oraz przedzia
ły maszynowe /turbiny i kocioł/. \ ■

Po wejściu na pokład i sformowaniu grupy, przewod
nik zapoznaje zwiedzających z tradycjami okrętu oraz z jego 

ogólnymi danymi technicznymi. Na śródokręciu, od którego 
rozpoczyna się trasa zwiedzania, opodal dzwonu okrętowego 
z 1937 roku umieszczone są tablice z nazwiskami członków 
załogi poległych w czasie II wojny światowej, nazwiskami 
kolejnych dowódców okrętu oraz tablica upamiętniająca zdo
bycie przez “Błyskawicę” pierwszego miejsca w Marynarce 
Wojennej w strzelaniu artyleryjskim. Znajduje się tam rów- 

। 
nież tablica z nazwami zakładów pracy, szkół, organizacji 
oraz jednostek wojskowych, które wyróżniły się w pracy 
przy przystosowaniu okrętu do pełnienia funkcji muzealnej. 
Dalej na śródokręciu obok trójrurowej wyrzutni torpedowej 
/we wnętrzu jednej z nich znajduje się torpeda ćwiczebna/, 

na lewej burcie umieszczony jest przekrój okrętowej torpe
dy parogazowej wzór 53/38. Przechodząc w stronę rufy na 

wysokości pomieszczenia wystawy można obejrzeć znajdujące 
się tam dwa miotacze bomb głębinowych wzór BMB-2, z póź
niejszego okresu działalności okrętu. Na rufie oprócz wieży 
artyleryjskiej eksponowane są dwie miny morskie wzór 08/38, 
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wyrzutnie bomb głębinowych oraz jedna ze śrub napędowych. 
Po prawej burcie, obok schodni prowadzącej do wnętrza okrę
tu, znajdują się dwa oryginalne miotacze bomb głębinowych 
produkcji firmy brytyjskiej Thomycroft.

Dalej trasa zwiedzania prowadzi schodniami pod 
pokład do pomieszczeń, w których urządzona została wystawa 
/jej opis znajduje się w dalszej części rozdziału/. Z po

mieszczeń wystawowych zwiedzający przechodzą do pomieszcze

nia marynarskiego E. Aby pokazać warunki życia marynarzy, 
prawoburtową część pomieszczenia pozostawiono bez zmian. Na 
wprost wejścia znajduje się rufowa radiostacja okrętowa z 

aparaturą nadawczą, pochodząca z lat 50-tych. W gablocie po 
prawej burcie pokazano niektóre wzory umundurowania marynar

ki wojennej z okresu międzywojennego oraz II wojny świato
wej. Na uwagę zasługuje mundur letni oficera oraz oficerski 
mundur galowy. Obok znajdują się gabloty zawierające wstążki 

z czapek marynarskich i emblematy stopni wojskowych w mary
narce wojennej.

Przez wykonane w czasie prac adaptacyjnych przejś
cia trasa zwiedzania prowadzi do przedziałów maszynowych. Uka
zane są pozbawione częściowo osłon i podświetlone zespoły tur
bin, przekładnie, a także pompy, agregaty, tablice rozdziel
cze i inne mechanizmy siłowni. Z pomieszczeń maszynowni nr 2 
i nr 1 przez specjalne przejście trasa prowadzi do wnętrza 
kotła nr 3. Jest to prawdopodobnie pierwsza tego typu eks
pozycja w świecie, umożliwiająca zwiedzającym obejrzenie kotła 
od wewnątrz. Z wnętrza kotła trasa prowadzi do kotłowni nr 2,
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^dzie znajduję się kotły główne oraz urządzenia pomocnicze. 
Po wyjściu na pokład, przechodząc wzdłuż prawej burty, zwie- 
dzający Udają się na pokład dziobowy. Jest tam udostępniona 
do zwiedzania .dziobowa wieża artyleryjska z dwiema armatami 

kal.100 mm oraz urządzenia kotwiczne. ■
Choć okręt sam w sobie wraz z uzbrojeniem i mecha

nizmami jest bezcennym obiektem muzealnym, miejscem central
nym skupiającym uwagę zwiedzających, jest bez wątpienia urzą- ■ 
dzona pod pokładem wystawa. Autorami scenariusza wystawy byli 
kmdr por. mgr Czesław; Krzynówek i dr Jarosław Rusak. Przy 

wyposażeniu gablot wiele osobistej inwencji włożył pracow
nik Muzeum Marynarki Wojennej, Wiktor Podoski. Projekt eks
pozycji muzealnej /plansze, gabloty/ opracowany został przez 
Henryka Francuzika i mgr. Ryszarda Debisa, którzy także wy
konali kilkadziesiąt plansz oraz szereg innych elementów plas

tycznych. Ogólne kierownictwo nad urządzeniem i wyposażeniem 
stałej wystawy sprawował kmdr-mgr Zdzisław Waśko. Dzięki 
wspomnianej wyżej przebudowie rufowych pomieszczeń okrętu,

2na stałą ekspozycję wygospodarowano 170 m powierzchni.
Wystawa obrazuje dzieje oręża polskiego na morzu 

od czasów najdawniejszych do współczesnych. Plansze i eks
ponaty znajdują się w gablotach ustawionych w ciągu chronolo
gicznym. Z ciekawszych eksponatów dotyczących floty polskiej 
do 1939 roku, wymienić należy: kulę łańcuchową z XVII w., 
fragmenty łodzi słowiańskich z XIII w., kordy z XV-XVI w., 
plakietki pamiątkowe budowy ORP "Ryś" i ORP "Wilk" propo- 
rzec-płomień 2.Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 



z Helu, wstążki do czapek marynarskich z 1939 roku oraz sza
blę prymusa Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, ppor.mar. 
Tadeusza Borysiewicza.

Obronę Wybrzeża w 1939 roku i działalność pols
kiej marynarki wojennej w latach 1939-1945 prezentują m,in. 
następujące eksponaty: dokumenty obrońców Wybrzeża, zegar 

okrętowy z ORP "Czajka", karabin żołnierza polskiego, łuski 
karabinowe z 'Westerplatte i Kępy Oksywskiej, hełm, znaczek 
wręczony pierwszej załodze ORP "Orzeł", litery z burty stawia 

cza min ORP "Gryf", czapka marynarza z ORP "Garland", pokry
wa z lufy i bandera krążownika ORP "Conrad", znak dowódcy 
ORP "Dzik", odznaczenia dowódcy ORP "Orzeł" kmdr.ppor. Jana 
Grudzińskiego, miniatury "pirackich" flag /Jolly Roger/ z 

ORP "Sokół" i ORP "Dzik", łuska i pociski z ORP "Błyskawica" 

oraz fragment skrzydła hitlerowskiego samolotu zestrzelonego 
przez ten okręt w Norwegii, w maju 1940 roku.

W dalszej części ekspozycji wystawiono uzbroje
nie i dokumenty dotyczące polskiego lewicowego ruchu oporu w 
okresie okupacji hitlerowskiej, pamiątki ze szlaku bojowego 
ludowego Wojska Polskiego oraz uzbrojenie, wyposażenie i me
dale związane z udziałem Polaków w zwycięstwie nad faszyzmem.

Najobszerniejszy dział ekspozycji prezentowanej 
na okręcie-muzeum, dotyczy rozwoju i stanu obecnego Marynarki 
Wojennej PRL oraz braterstwa broni z Flotą Bałtycką ZSRR i 

Ludową Marynarką NRD. Są tu pamiątki z początkowego okresu 
tworzenia Marynarki Wojennej PRL w postaci tablic z nazwami 
okrętów i dzwonów okrętowych, kół sterowych oraz innych urzą
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dzeń okrętowych. Są także eksponaty dotyczące lotnictwa 

morskiego, jednostek brzegowych i służb Marynarki Wojennej, 
pamiątki związane ze szkolnictwem w Marynarce Wojennej, 
emblematy i pisma gratulacyjne dowództw rodzajów sił zbroj
nych i okręgów wojskowych skierowane na adres dowództwa 
Marynarki Wojennej-. W osobnej gablocie pokazano pamiątki 
przekazane przez siły zbrojne państw Układu Warszawskiego, 
w innej gablocie przechowywane są pamiątki od władz tereno
wych, organizacji i zakładów pracy, wreszcie odznaki i pro
porczyki dotyczące przodownictwa i współzawodnictwa w Ma
rynarce Wojennej. Bogata kolekcja 86 modeli okrętów ilus
truje rozwój floty aż do czasów najnowszych.

3. Funkcje reprezentacyjne okrętu

W koncepcji przebudowy niszczyciela przewidziano 
pełnienie przez okręt szczególnych funkcji reprezentacyj
nych. Nie jest to nowością w świecie, gdyż podobne funkcje, 
choć w mniejszym zakresie, pełnią zasłużone okręty muze
alne w Wielkiej Brytanii, jak flagowy okręt admirała Nel
sona "Victory" w Portsmouth oraz krążownik "Belfast” na 
Tamizie w Londynie.

Dla należytej oprawy przewidywanych uroczystoś
ci wykonano w czasie prac adaptacyjnych "salon kaprów". 
Wyposażono go w stylowe meble gdańskie, świeczniki z okre
su Księstwa Warszawskiego oraz zestaw dawnej broni białej. 
W pomieszczeniu tym odbywają się spotkania dowództwa Mary
narki Wojennej z wybitnymi i szczególnie zasłużonymi gośćmi 
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oraz wyróżniającą się kadrą i marynarzami. Do tradycji 
weszły spotkania dowódcy Marynarki Wojennej z kadrą, pra

cownikami cywilnymi oraz przedstawicielami współpracujących 
z jednostkami i okrętami zakładów pracy, instytucji i orga
nizacji z okazji Dnia Wojska' Polskiego i Dnia Marynarki Wo
jennej. Na okręcie-muzeum wręczane są akty nominacyjne, od
znaczenia i upominki. Przed odejściem do rezerwy kolejnych 
roczników podoficerów i marynarzy służby zasadniczej, naj
lepsi ze wszystkich jednostek Marynarki Wojennej przybywa
ją na pokład "Błyskawicy’1, gdzie są honorowani przez przed
stawicieli dowództwa Marynarki Wojennej za wzorową służbę, 
sami zaś dzielą się doświadczeniami wyniesionymi ze służby.

Na okręcie odbywają się także spotkania z przy
byłymi do Marynarki Wojennej delegacjami krajowymi i zagra
nicznymi. Do najbardziej zaszczytnych należy zaliczyć spot
kanie w 1979 roku z okazji 40 rocznicy napaści Niemiec hit
lerowskich na Polskę, 86-osobowej grupy obrońców Wester

platte. Na "Błyskawicy" podejmowani są oficerowie z przyby
łych do Gdyni z wizytami kurtuazyjnymi okrętów państw so
cjalistycznych i kapitalistycznych, a także przebywające na 
Wybrzeżu delegacje generałów, admirałów i oficerów państw 

Układu Warszawskiego.
Na historycznym okręcie odbywają się również 

spotkania dowództwa Marynarki Wojennej z aktywem kierowni
czym zakładów produkcyjnych województwa gdańskiego, z przed
stawicielami władz partyjnych i administracyjnych, a także 
ogólnopolskie konferencje prasowe. Na pokładzie okrętu doko
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nuje się podsumowania wyników konkursu literackiego na te
mat Marynarki Wojennej, jak również odbywają się spotkania 
z twórcami z Wybrzeża. Jednostkom, okrętom i organizacjom 

młodzieżowym wręczane są nagrody za zajęcie czołowych 
miejsc we współzawodnictwie na szczeblu Marynarki Wojennej.

Do najbardziej zaszczytnych uroczystości odby
wających się na okręcie, należy zaliczyć dokonywanie przez 
dowódcę Marynarki Wojennej w obecności władz partyjnych i 

administracyjnych, aktu promocji na stopień podporucznika 
absolwentów Szkoły Oficerów Rezerwy.

Z inicjatywy załogi okrętu-muzeum, przy aktywnym 
udziale Komendy Hufca ZHP w Gdyni, na okręcie przeprowa
dzane są imprezy dla harcerzy i dzieci przebywających na 
koloniach i obozach w TrÓjmieście. Do najmilszych i naj
bardziej wzruszających, pozostawiających trwały ślad w 
pamięci dzieci i młodzieży, należy zaliczyć uroczystości 
nadawania imion szczepom harcerskim, ślubowania na banderę 
zuchów i harcerzy, wreszcie udział w uroczystych ceremo

niach podniesienia bandery z okazji świąt, rocznic itp. 

Dużą atrakcją są organizowane dla dzieci "chrzty morskie0.
Nie sposób wymienić wszystkich funkcji reprezen

tacyjnych okrętu, ale należy podkreślić, że każda odbywa
jąca się na pokładzie uroczystość nabiera znacznie głęb
szego wyrazu przez to, że odbywa się na pokładzie okrętu, 
który swoją działalnością tworzył historię Marynarki Wo
jennej.
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Na okręcie przebywali przedstawiciele najwyż
szych władz partyjnych, administracyjnych i wojskowych. 
Przez pokład "Błyskawicy” przeszły delegacje i wycieczki 
państw ze wszystkich /oprócz jak dotąd Australii/ konty- 

nentów, np. z Turcji, Wietnamu, Angoli, Kanady, Argentyny, 

Kuby itd. Załoga gościła bohaterów z lat wojny, m.in. sław
nych dowódców polskich okrętów, kombatantów radzieckich z 
dowódcą 65 armii, która wyzwalała Gdańsk, gen.armii P.Bato- 

wem, byłego dowódcę polskiej Marynarki Wojennej z lat 50-tych 
wiceadm. W. Czerokowa, kosmonautów gen.mjr. P.Klimuka i ppłk. 

M.Hermaszewski ego, a także znanych polskich twórców i spor
towców. 0 popularności okrętu najlepiej świadczy fakt, że 

już w pierwszym roku po udostępnieniu do zwiedzania, przez 
trap "Błyskawicy" przeszło około 300 tys. zwiedzających .

Należy zwrócić uwagę na jeszcze.jeden bardzo 
ważny aspekt oddziaływania okrętu. Często stanowi on zachę
tę do przekazywania przez instytucje i osoby prywatne ma
teriałów faktograficznych na ręce dowództwa okrętu lub bez
pośrednio kierownictwa Muzeum Marynarki Wojennej. Przekazu
ją je uczestnicy obrony Wybrzeża, bojownicy ruchu oporu oraz 
inne osoby, które szczęśliwie przechowały z okresu między
wojennego oraz wojny zdjęcia, dokumenty, części umundurowa
nia, a także inne, często bardzo cenne osobiste lub rodzin
ne pamiątki. Do najcenniejszych darów należy zaliczyć prze- 
kazaną przez zamieszkałą we Francji wdowę po kontradmirale

Sprawozdanie z działalności Muzeum Marynarki Wojennej 
za rok 1976.
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Józefie Unrugu pierwszą banderę /jeszcze handlową/ szkol

nego żaglowca ORP "Iskra", pamiątki po słynnych dowód
cach polskich okrętów z lat wojny: B.Romanowskim, F.Pitułko, 
J. Grudzińskim, przekazane przez wdowy i rodziny bohaterów, 
dalej banderę krążownika ORP "Conrad" przekazaną przez 
bosm. rez. A.Kazimierczaka oraz dokumenty, umundurowanie 
i osobiste pamiątki oddane na okręt przez byłego dowódcę 
"Błyskawicy" kmdr.ppor. Z.Węglarza.

Pamiątki przekazują również przebywający na Wy
brzeżu przedstawiciele flot różnych państw. Na przykład 
attachb wojskowy Kanady przekazał herb okrętu "Haida", to

warzysza walk "Błyskawicy" z lat II wojny światowej, któ
ry obecnie pełni podobną funkcję muzealną w Toronto, '//śród - 
ofiarodawców jest wielu byłych członków załogi ORP "Błys
kawica" i innych okrętów z lat wojny, których losy roz

rzuciły po całym świecie, a którym spotkanie z okrętem- 
muzeum przypomina lata chwały 1 zwycięstw.

Okręt, mimo że na stałe zacumowany przy nabrze
żu, przy 'wygaszonych już na zawsze kotłach, tętni jednak 
życiem. Życiem historii.



Kmdr ppor. mgr Konrad Zieliński

WYKORZYSTANIE SAL TRADYCJI, KRONIK I ZARYSÓW 
HISTORII JEDNOSTEK W WYCHOWANIU MARYNARZY

Jednym z podstawowych celów działalności szko- 
leniowo-propagandowej realizowanej w jednostkach i na okrę

tach, jest kształtowanie patriotycznych i intemacjonalis- 
tycznych postaw środowiska wojskowego, w tym szczególnie 
marynarzy służby zasadniczej.

0 wysokiej randze patriotycznego i intemacjo- 
nalistycznego wychowania decyduje to, że ma ono współcześ
nie doniosłe znaczenie polityczne i ideowo-wychowawcze, 
ponieważ m.in.: . '
- uczy myślenia kategoriami państwa i narodu, a także od

powiedzialności każdego żołnierza za bezpieczeństwo kraju 
jako nieodzownego warunku pokojowego budownictwa socjalis
tycznego;

- przyczynia się do kształtowania właściwych armii socjalis
tycznej walorów moralno-politycznych i bojowych, pobudza 
uzasadnioną ambicję, wyzwala pomysłowość i ofiarność w rea
lizacji codziennych zadań szkoleniowych i w umacnianiu go
towości bojowej;

- pogłębia przyjaźń i braterstwo broni z marynarzami Floty 
Bałtyckiej Związku Radzieckiego i Ludowej Marynarki Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej, a także z innymi bratnimi 
armiami socjalistycznego przymierza obronnego - Układu War
szawskiego;
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- przyczynia się do uodpamiania środowiska wojskowego Ma
rynarki Wojennej na działalność wewnętrznych i zewnętrz
nych sił antysocjalistycznych oraz antypolskich ośrodków 
dywersji ideologicznej, usiłujących zdyskredytować ustrój 

socjalistyczny.
W pracy wychowawczej w zakresie kształtowania pa- . 

triotycznych i intemacjonalistycznych postaw młodzieży 

wojskowej znaczącą rolę odgrywają sale tradycji 
oddziałów, ośrodków szkolenia, wyższych szkół i akademii 

wojskowych oraz związków taktycznych. Sale tradycji są waż
nym źródłem wiedzy o historii macierzystych jednostek, a 
także ośrodkiem kultywowania bojoxfych i pokojowych tradycji 
Marynarki Wojennej i ludowego Wojska Polskiego. Pełnią 
funkcje miejsca honorowego, w którym organizowane są uro
czystości dekorowania odznaczeniami państwowymi zasłużo

nych żołnierzy Jednostki, wręczanie nagród, pożegnania z 
bronią itp. Wreszcie sale tradycji są ośrodkiem planowej i 
aktywnie prowadzonej działalności ideowo-wychowawczej i pro
pagandowej, służące patriotycznemu wychowaniu młodzieży 
cywilnej. .

Aktualnie w Marynarce Wojennej jest kilkanaście 
sal tradycji. Potwierdzają one ogromną przydatność w pa
triotycznym i internacjonał!stycznym wychowaniu marynarzy. 
Różnią się między sobą wielkością, ale każda z nich obra
zuje określone, stałe treści i wątki tematyczne.
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Ekspozycje sal tradycji ukazują więc ideowy, kla
sowy i historyczny rodowód ludowego Wojska Polskiego, w ty® 

również ludowej Marynarki Wojennej, ze szczególnym 'wyekspo
nowaniem kierowniczej roli Partii w jego tworzeniu. W tej 
części sali eksponowany jest główny temat, który można naz

wać "Ludowe Wojsko Polskie zrodził wyzwoleńczy czyn narodu". 
Ukazuje się tutaj m.in. udział polskich komunistów w ruchu 
oporu w Polsce oraz w innych krajach okupowanej Europy, roz
wój i drogę chwały polskiego żołnierza od Lenino po Berlin, 
wybitnych działaczy i dowódców Wojska Polskiego, jak również 
przykłady polsko-radzieckiego braterstwa broni.

Ekspozycja ukazuje także tradycje bojowe macie
rzystej jednostki na tle tradycji Marynarki Wojennej.

W tym dziale niezwykle ważną rolę w patriotycz
nym wychowaniu marynarzy odgrywa ukazanie walk żołnierza i 
marynarza polskiego w obronie Wybrzeża we wrześniu 1939 r., 
jak również udziału okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w 

walce z hitlerowską machiną wojenną w latach drugiej wojny 
światowej. Te elementy są podkreślone we wszystkich salach 

tradycji, a szczególnie w salach garnizonu helskiego, Cen
trum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej im. Francisz
ka Zubrzyckiego oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte.

W salach tradycji ukazane zostały zasługi 
bojowe jednostki oraz wybitne czyny poszczególnych żołnierzy. 
Na wyróżnienie zasługują wysokie walory eksponowanych treści 
w dwóch salach tradycji: garnizonu helskiego oraz jednostki 
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saperów orskich. Obie jednostki za męstwo żołnierzy i ma

rynarzy w walce z hitlerowskim najeźdźcą odznaczone zosta
ły Krzy .em Srebrnym Orderu Vlrtuti Militari. Jednostka 
saperów morskich, która za udział w walkach o Kołobrzeg w 
1945 roku otrzymała zaszczytną nazwę "Kołobrzeskiej", w 

bieżącym roku obchodzić będzie uroczyście 40-lecie swoje
go powstania.

Kolejnym elementem ekspozycji w salach tradycji 
są wielostronne więzi ze społeczeństwem regionu stacjono

wania jednostki, a także ukazanie wkładu środowiska wojs
kowego jednostki i Marynarki Wojennej w realizację zadań 
stanu wojennego. Ekspozycja zawiera także syntezę najważ-' 
niejszych osiągnięć wychowawczych i szkoleniowych oraz 

Wkładu poszczególnych pokoleń marynarskich w społeczno- 

gospodarczy rozwój regionu. Wreszcie ważnym działem eks

pozycji są tradycje i współczesny kształt braterstwa broni 
między żołnierzami ludowego Wojska Polskiego i Armii Ra- . 
dzieckiej oraz innych sojuszniczych armii Układu Warszaws
kiego, a szczególnie między marynarzami trzech sojuszni
czych flot na Bałtyku.

W doborze treści, układzie ekspozycji oraz urzą
dzaniu wystroju sal tradycji obowiązują określone zasady; 

I tak, treść poszczególnych wątków tematycznych powinna 
stanowić logiczną całość, podporządkowaną realizacji głów

nych celów i zadań pracy ideowo-wychowawczej i szkolenio
wej w Marynarce Wojennej. Chlubne tradycje przeszłości są 
yściśle i umiejętnie wiązane z dniem dzisiejszym Jednostki, 



- 68 -
z działalnością Marynarki Wojennej oraz z problemami spo
łeczno-ekonomicznymi kraju /tradycje bojowe w zasadzie nie 

powinny przekraczać 50% eksponowanego materiału/. W jed
nostkach, które nie mają własnych tradycji bojowych, eks

ponuje się rodowód ludowej Marynarki Wojennej. Ogólne treś
ci ilustrowane są rysami biograficznymi zasłużonych dowód
ców ludowego Wojska Polskiego, bohaterów frontowych i.okre

su pokoju, żołnierzy i pracowników cywilnych wyróżnionych 
wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich oraz innych 

żołnierzy i rezerwistów, posiadających szczególne zasługi 
dla rozwoju i umacniania gotowości bojowej jednostki w 
różnych jej okresach.

Tradycje bojowe i okresu pokojowego przedstawia
ne są za pomocą oryginalnych środków poglądowych, takich 
jak zdjęcia archiwalne i pamiątki, oryginalne dokumenty lub 
ich fotokopie, elementy uzbrojenia i wyposażenia wojskowego 
oraz okrętowego, symbole, znaki i emblematy, rzeźby i obrazy, 
wreszcie przeźrocza poświęcone tradycjom i patronowi jednost
ki, a także historii i współczesności Marynarki Wojennej i 

ludowego Wojska Polskiego.
Ekspozycja sali tradycji powinna obrazować głów

nie wysiłek i trud marynarski, dorobek dydaktyczno-wychowaw
czy i naukowy ośrodka szkoleniowego, kontakty i współpracę 
z zakładami pracy i placówkami naukowymi, zwłaszcza związany
mi z gospodarką morską. Dopiero na drugim planie ukazuje się 
różnego rodzaju imprezy oficjalne bądź rocznicowe. Obecnie
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uwzględnienia w ekspozycji wymaga ogół spraw związanych z 
realizacją zadań stanu wojennego.

Związek jednostki z regionem stacjonowania jed
nostki jest akcentowany zarówno w treści ekspozycji pro
blemowych, jak i w elementach plastycznego wystroju sali 
poprzez nawiązywanie do regionalnego folkloru. Estetyczny 
i nowoczesny wystrój sali tradycji powinien ściśle harmo

nizować z charakterem ekspozycji i sprzyjać percepcji pro
pagandowych treści i wartości ideowo-wychowawczych.

Ekspozycję mogą uzupełniać odtwarzane z magneto
fonu odpowiednio dobrane nagrania słowno-muzyczne, relacje 
i wspomnienia weteranów walk oraz poezja, pieśni i melodie 
rewolucyjne i żołnierskie, wytwarzające podniosły nastrój 
i podkreślające specyficzny charakter pomieszczenia.

Uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki doświad
czenia wykazują, że sale tradycji spełniają różnorodne za
dania. Uwidaczniają się one w programowym szkoleniu mary
narzy zasadniczej służby wojskowej, w pozalekcyjnych for
mach pracy propagandowo-agitacyjnej i kulturalno-oświato
wej oraz w działalności popularyzatorskiej poza wojskiem, 
przede wszystkim w środowisku uczącej się i pracującej mło
dzieży, jak również w działalności organizacji paramili
tarnych.

W odniesieniu do programowego szkolenia poli
tycznego, w sali tradycji z reguły odbywają się zajęcia 
marynarzy III roku służby, z zakresu cykli tematycznych 
"Z dziejów oręża polskiego na morzu" oraz "Nasze Wybrzeże
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historia'i dzień dzisiejszy". Również większość tematów z 
cyklu "Polska Ludowa spadkobierczynią rewolucyjnych i po

stępowych tradycji narodu" dla marynarzy pierwszego i dru
giego roku zasadniczej służby wojskowej, prowadzone są w 
salach tradycji.

Zajęcia nie powinny odbywać się wyłącznie meto
dą zwiedzania. W salach tradycji należy prowadzić także 
normalne lekcje. Przykładowo w Centrum Szkolenia Specjalis
tów Marynarki Wojennej oraz w jednostce łączności w pobliżu 

sali tradycji urządzono salę wykładową, przystosowaną do 
wyświetlania filmów. Po zwiedzeniu sali marynarze przecho

dzą do tego pomieszczenia, notują najważniejsze dane i oglą
dają filmy dokumentalne. Nie można wymagać, aby było tak we 
wszystkich jednostkach posiadających sale tradycji. Nie 
wszędzie bowiem pozwalają na to warunki lokalowe. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że marynarze obu wymienionych jednostek 
na ogół dobrze znają materiał ze szkolenia politycznego, jak 
również tradycje Marynarki Wojennej i historię macierzystej, 
jednostki.

W procesie wychowania młodego obywatela, w jego 
patriotyczno-internacjonalistycznej edukacji, sale tradycji 
powinny być wykorzystywane od pierwszych dni pobytu marynarza 
w jednostce. Stąd też już w okresie szkolenia podstawowego, 
w większości jednostek Marynarki Wojennej, gdzie są sale tra
dycji, wstępem do stałych kontaktów z nimi stają się pogadan
ki i gawędy, które prowadzą dowódcy-wychowawcy różnych szcze
bli. A oto przykładowa tematyka takich zajęć: "Co oznacza 
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patriotyzm czasu wojny i dnia dzisiejszego”, "Tradycje 
jednostki, w k.tórej odbywam służbę", "Tradycje regionu 
- miejsca dyslokacji jednostki", "Walki okrętów polskich 

we wrześniu 1939 r. oraz na Zachodzie podczas II wojny 
światowej", "Początki i rozwój ludowej Marynarki Wojennej".

Pogadanki na takie tematy mają rozbudzić u mary
narzy zainteresowanie Marynarką Wojenną i macierzystą jed
nostką, w której rozpoczęli służbę. W gawędach akcentuje 
się dotychczasowy dorobek jednostki, a także popularyzuje 
pojedynczych ludzi, współtwórców jej osiągnięć i sukcesów. 
Z myślą o tym, we wszystkich salach tradycji powinny znaj
dować się odpowiednie materiały przedstawiające wzorowych, 
wyróżniających się marynarzy, którzy odeszli do rezerwy, 

wraz z opisem ich zasług. Ponadto treść określonej gawędy 
można przybliżyć słuchaczowi poprzez ilustrowanie jej zdję

ciami, eksponatami broni i sprzętu, a także fragmentami z 
kroniki jednostki lub z księgi pamiątkowej. W tej ostatniej, 

m.in. w salach tradycji Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, 
Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej oraz gar
nizonu helskiego znajduje się bogactwo różnych materiałów, 
począwszy od wpisów młodzieży po wpisy wysokiej rangi dowód
ców i innych osobistości. Wszystko to ma na celu rozbudzenie 

zainteresowania marynarzy salą tradycji macierzystej jed
nostki.

Ciekawą formą wykorzystania sal tradycji może być 
wieczór wspomnień o patronie jednostki. Różne są formy jego 
przeprowadzenia, od pogadanka po montaż poetycko-wspomnienio- 
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wy, podczas którego przedstawia się biografię patrona, jego 
zasługi itp.

Bogatym źródłem wiedzy o tradycjach orężnych 

narodu polskiego są weterani, uczestnicy walk z hitlerows
kim okupantem podczas II wojny światowej, znajdują się wśród 
nich żołnierze Września, żołnierze regularnych jednostek 

polskich walczących na Wschodzie i Zachodzie, żołnierze ruchu 

oporu w kraju i w okupowanej Europie, a także bojownicy walki 
o utrwalenie władzy ludowej. Sala tradycji jest niejednokrot

nie skarbnicą ich osobistych pamiątek. Dobrze działają na tym 
odcinku saperzy morscy, marynarze z garnizonu helskiego oraz 
morscy lotnicy. W roku jubileuszu 40-lecia ludowego Wojska 

Polskiego gromadzenie pamiątek frontowych, jak również wspom
nień uczestników walk jest jednym z ważnych zadań, które jed

nostki Marynarki Wojennej zobowiązane są realizować.
Bardziej doniosły jest jednak wychowawczy aspekt 

współpracy z weteranami. Spotkania pokoleń oraz wieczory wspom
nień organizowane z udziałem kombatantów, należą do najbardziej 

udanych i pożytecznych. Zawierają bogate treści poznawcze i ma
ją duży ładunek emocjonalny. Dawni żołnierze najlepiej potrafią 
przedstawić surowość wojny, atmosferę walk, obrazowo i prosto 
opowiedzieć ó własnych, a także współkombatantów dramatycznych 
epizodach frontowych, o poświęceniu, ofiarności i bohaterstwie.

Spotkanie z weteranem w sali tradycji zapada mary
narzom głęboko w pamięć. Wspomnienia narratora-weterana mogą 
być przeplatane recytacjami wierszy, śpiewaniem patriotycznych i 

wojskowych pieśni lub też czytaniem fragmentów książek, doku
mentów itp.



73
'i

W pracy dydaktyczno-wychowawczej salę tradycji 
jednostki wykorzystuje się przed i po złożeniu przysięgi 
przez marynarzy. Należy doceniać emocjonalną stronę oddzia
ływania różnorodnej ekspozycji sali tradycji. Okres szkole
nia podstawowego z reguły kończy się podsumowaniem osią
gnięć szkoleniowych młodego marynarza. Najlepszym spośród 
nich, młodym przodownikom wyszkolenia można wtedy wykonać 
w sali tradycji pamiątkowe zdjęcie na tle bandery wojennej, 
sztandaru jednostki czy też ciekawszych eksponatów. Po la
tach zdjęcie takie będzie ważną i bliską sercu pamiątką. 
Z reguły przed złożeniem przysięgi marynarze spotykają się 
w sali tradycji z ludźmi zasłużonymi dla jednostki, słucha
jąc ich wspomnień, kiedy sami oni składali żołnierską przy
sięgę, a potem realizowali jej treść walką o wolność kraju 
1 udziałem w jego odbudowie.

Niewątpliwie godnym szerszego upowszechnienia 
jest praktyka zwiedzania sali tradycji jednostki przez ro
dziców i bliskich marynarza. Najwłaściwszym momentem wydaje 
się dzień złożenia przysięgi przez syna. Trzeba to realizo
wać wszędzie tam, gdzie składający przysięgę stanowią nie
zbyt liczną grupę.

, Wykorzystywanie sal tradycji w pracy wycho
wawczej z młodymi marynarzami zależy przede wszystkim od 
inwencji 1 pomysłowości dowódców i wychowawców.

. Sala tradycji jest także miejscem uroczystego 
pożegnania marynarzy odchodzących do rezerwy. Fakt ten można 
wykorzystać bezpośrednio lub pośrednio. Wykorzystanie bezpo-
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średnie polega głównie na przekazaniu młodym marynarzom 

przez odchodzących do rezerwy przodowników ich broni oso
bistej.

Przed zwolnieniem wręcza się najlepszym maryna
rzom upominki z dedykacjami dowódców, a także podziękowania 
pisemne, dyplomy uznania oraz listy gratulacyjne do zakła
dów pracy i organizacji społecznych. Pożegnanie takie na 

szczeblu pododdziału i okrętu winno się odbyć właśnie w sali 
tradycji. Na tę imprezę zaprasza się również rodziców odcho
dzących marynarzy, jeżeli mieszkają w pobliżu.

Podczas całego okresu odbywania służby zasad
niczej przez marynarzy wykorzystuje się dla potrzeb szeroko 
rozumianej pracy ideowo-politycznej muzea regionalne wojs
kowe 1 cywilne, izby pamięci narodowej, a także sale tra

dycji innych jednostek, nie tylko Marynarki Wojennej. Pozna
wanie sal tradycji innych Jednostek odbywa się z reguły w 
trakcie zwiedzania historycznych miejscowości, miejsc uświę
conych męczeństwem Polaków oraz pomników sławy i chwały 

/ oręża polskiego./ Zwiedzanie sali tradycji innej jednostki 

powinno być właściwie wykorzystane pod względem wychowaw
czym. Po powrocie ze zwiedzania należy organizować dyskusję 
wśród marynarzy, w czasie których uczestnicy wycieczki dzielą 
się z kolegami, którzy nie mogli wziąć w niej udziału, swoimi 
spostrzeżeniami i wrażeniami.

Jaki jest cel zwiedzania sal tradycji innych jed
nostek ? Wejście marynarzy do sali tradycji innej jednostki 
pomaga mu w lepszym i pełniejszym poznaniu tradycji Marynarki 
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Wojennej i ludowego Wojska Polskiego. Niedobrze jest, jeżeli 
na terenie dużego garnizonu stacjonuje szereg jednostek, a 
marynarze nie wiedzą jakie tradycje dziedziczy sąsiadująca 

jednostka, jak wygląda jej sala tradycji i jak prowadzona 
jest kronika oddziału.

Salę tradycji macierzystej jednostki należy wyko
rzystywać także w innych, uroczystych dla młodego obywatela 

wydarzeniach. Po przysiędze przyjmowani są do organizacji 
młodzieżowej pierwsi członkowie. Podczas trzyletniej służby 
marynarze wyróżniający się w szkoleniu 1 dyscyplinie przyj
mowani są do partii. Uroczystość wręczenia legitymacji z 
reguły odbywa się w sali tradycji. Wiąże to marynarza emocjo
nalnie z macierzystą jednostką.

Wykorzystanie sali tradycji w pracy z młodymi mary
narzami zasadniczej służby wojskowej można zakończyć kon

kursem ze znajomości tradycji macierzystej jednostki, histo
rii Marynarki Wojennej i ludowego Wojska Polskiego.

W dotychczasowej praktyce utrwalił się zwyczaj 

prowadzenia zajęć w sali tradycji lub jej zwiedzania przez 
grupy zorganizowane. Wydaje się jednak, że dojrzał czas aby 
przemyśleć formy i umożliwić indywidualne zwiedzanie sal 
tradycji przez marynarzy i podoficerów służby zasadniczej w 

chwilach wolnych od zajęć. Pozwoli to na dokładniejsze za
poznanie się z treścią dokumentów i kroniki oraz wnikliwsze 

przyjrzenie się eksponatom, a tym samym głębsze "przeżycie’' 
sali tradycji. Może dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby dy
żury w sali tradycji pełnili odpowiednio przygotowani ak
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tywiści ZSMP lub członkowie koła miłośników historii i tra

dycji orężnych.

W upowszechnianiu tradycji i historii macie
rzystej jednostki oraz Marynarki Wojennej ważną funkcję speł
niają koła miłośników tradycji. Skupiają one głównie mary
narzy zasadniczej służby wojskowej oraz młodszą kadrę zawo
dową. Działalność tych kół uzależniona jest od aktywności 
ich członków. Dobrą pracą wyróżnia się koło w jednostce sa
perów morskich oraz w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. 

Problem właściwej działalności kół wciąż czeka na konkretne 
rozwiązanie.

Koła stawiają sobie za cel dobre ppznanie 
historii macierzystej jednostki oraz propagowanie jej wśród 
kadry zawodowej, pracowników cywilnych, szczególnie jednak 
wśród marynarzy służby zasadniczej.

Zadaniem członków kół jest także zapoznanie się 
z życiorysami i osiągnięciami ludzi, którzy w okresie działań 
wojennych wyróżnili się męstwem i odwagą oraz tych, którzy 
podczas umacniania władzy ludowej i w pokojowej pracy wykaza
li wzorową postawę obywatelską i żołnierską. Chodzi przede 
wszystkim o tych wyróżniających się ludzi, którzy pełnili lub 
nadal pełnią służbę w jednostkach, bądź też zatrudnieni są 
jako pracownicy cywilni lub są już na emeryturze.

Od członków koła miłośników tradycji jednost
ki wymaga się dobrej znajomości tradycji ludowego Wojska Pols
kiego i Marynarki Wojennej, pogłębiania znajomości materiałów 
historycznych dotyczących macierzystej jednostki, poznania
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miejsc upamiętnionych walką o społeczne i narodowe wyzwo

lenie regionu stacjonowania jednostki oraz bardzo dobrego 
poznania sali tradycji i w miarę możliwości uzupełniania 
jej eksponatów. Członkowie koła powinni poznawać i popu
laryzować sylwetki kadry zawodowej i marynarzy szczególnie 
zasłużonych dla jednostki oraz propagować osiągnięcia jed

nostki w działaniu na rzecz umacniania gotowości bojowej, 
przodownictwa i współzawodnictwa, dyscypliny oraz pracy 
dla wojska i gospodarki narodowej.

Z problematyką wykorzystywania sal tradycji w 
pracy ideowo-politycznej wiąże się sprawa przygotowania 
i działalności przewodników. Najogólniej można powiedzieć, 
że praca ich polega na prezentowaniu zwiedzającym ekspo
zycji sali tradycji. Swoją pracą sprawiają, że orężne 

dzieje narodu, ludowego Wojska Polskiego, Marynarki Wojen
nej i własnej jednostki stają się nie tylko znane i blis

kie marynarzom, ale także stanowią powód do dumy, mobili
zując do wzorowego wykonywania stawianych zadań.

Z uwagi na fakt, że sale tradycji jednostek 
Marynarki Wojennej są często udostępniane społeczeństwu 
oraz delegacjom oficjalnym cywilnym 1 wojskowym, działał- 
ność przewodników ma także ważne znaczenie w kształtowa

niu postaw patriotyczno-obronnych obywateli.
Uzyskane powodzenie w pracy przewodnika zale

ży od wielu czynników, głównie od zasobu wiedzy historycz
nej oraz umiejętności jej przekazywania. Nie bez znacze
nia są tu także walory osobiste, takie jak: odpowiednia 
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prezencja, łatwość nawiązywania kontaktu, dobra dykcja oraz 
umiejętność poprawnego i zajmującego wysławiania się. Dos

konaleniu pracy przewodników po salach tradycji służą corocz

ne kursy instruktorsko-metodyczne organizowane przez Zarząd 
Polityczny Marynarki Wojennej oraz wydziały polityczne.

Swoistym "pamiętnikiem’' Jednostki i okrętu jest 
kronika, w której w chronologicznym porządku prowadzi 

się zapis wszystkich istotnych faktów i wydarzeń. Z drugiej 
strony wieloletnia tradycja nadała kronice rangę dokumentu 
o dużym znaczeniu. Przykładem niechaj będą kroniki, np. 
niszczycieli "Burza", "Błyskawica" i "Grom". Są one dzisiaj 

ważnymi dokumentami faktograficznymi. Dlatego prowadzenie 
kronik powierza się specjalnie powołanemu w rozkazie dowód
cy jednostki zespołowi kronikarskiemu, złożonemu z kilku 
żołnierzy zawodowych, reprezentujących podstawowe służby i 
ogniwa organizacyjne.

Prowadzenie kroniki nie jest sprawą łatwą, jeśli 
ma się ambicje robić to dobrze. Nie należy zatem dziwić się, 
gdy w uzupełnianiu kroniki zdarzają- się pewne opóźnienia. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami opóźnienia nie mogą jednak 
przekroczyć trzech miesięcy. Troskę o wysoki poziom meryto
ryczny i estetyczny kroniki wynagradza uznanie czytelników, 
jej szerokie wykorzystanie w różnych formach pracy ideowo- 
wychowawczej, a w szczególności podczas zajęć politycznych, 
kulturalno-wychowawczych itp. Kronika stanowić powinna także 
jeden z ważniejszych elementów ekspozycji sali tradycji jed
nostki, a niektóre Jej fragmenty można eksponować w agitacji 
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wizualnej na terenie klubów, świetlic oraz w innych miejs
cach.

Marynarze zwiedzający salę tradycji na ogół dość 
pobieżnie zapoznają się z kroniką jednostki. Znajomość 
treści kroniki należy więc pogłębiać. Najlepiej czynić to 

w świetlicy. Ponieważ ciągłe przenoszenie kroniki jednost
ki do pododdziałów doprowadziłoby do jej uszkodzenia lub 

nawet zniszczenia, wskazane jest robić z kroniki wyciągi 
i wypisy.

Kronika spełnia również funkcję ważnego środka 

wychowawczego, gdyż wpisanie do niej nazwiska marynarza 
jest formą szczególnego wyróżnienia. Mówi o tym Regulamin 

Dyscyplinarny Sił Zbrojnych PRL.
Praktyka jednak odbiega niejednokrotnie od obo

wiązujących ustaleń. V/ każdej sali tradycji są stare albumy, 

księgi pamiątkowe, rzadko natomiast można w nich spotkać 
kronikę jednostki. Tymczasem kronika powinna stanowić cen
ne uzupełnienie sali tradycji. Nawet jeśli nie jest szczy
tem kronikarskich umiejętności, z całą pewnością zawiera 
wiele interesujących treści. Ponadto salę tradycji zwie
dzają marynarze młodego rocznika. Celem tych odwiedzin jest 
m.in. poznanie tradycji, nie tylko tych odległych. W kro
nice mogą oni znaleźć sylwetki swoich poprzedników, maryna
rzy wzorowo pełniących służbę wojskową. Mieliby okazję 
bliżej poznać historię swojej jednostki oraz pododdziału.

Kolejnym elementem bazy patriotycznego i inter- 
nacjonalistycznego wychowania w jednostkach, obok sal tra
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dycji i kronik, są zarysy historii. Obo

wiązujące zarządzenie nr 12 szefa GZP WP w sprawie patrio

tycznego i internacjonalistycznego wychowania stwierdza, 
że wszystkie jednostki powinny posiadać opracowane zarysy 
historii, te zaś, które ich dotychczas: nie mają, powinny 
kontynuować podjęte w tym kierunku prace lub bezzwłocznie 

przystąpić do ich rozpoczęcia.

Zarys historii stanowi odmienną jakość w po
równaniu z kroniką. Różni się od niej głównie podejściem 
do istotnych faktów i wydarzeń zachodzących w dziejach 
jednostki. W zarysie historii nie rejestruje się ich, ale 
systematyzuje i wyodrębnia w charakterystyczne zjawiska i 
procesy. Opisywanie faktów i wydarzeń w zarysie historii 
dokonywane jest z perspektywy pewnego czasu.

Również praktyczne funkcje zarysu historii są 
nieco inne, aniżeli kroniki. Kontakty marynarzy z kroniką 
są, jak wykazuje praktyka, raczej okazjonalne, natomiast 

zarys historii powinien być łatwo i powszechnie dostępnym 
opracowaniem, które łącząc w sobie cechy studium popularno
naukowego z walorami utworu literackiego, stanowiłoby chęt
nie czytaną przez wszystkich lekturę i jednocześnie war
tościową pomoc dla organizatorów i uczestników różnych 
form działalności szkoleniowo-propagandowej.

Z tego powodu zarys historii powinien być 
opracowany w tylu egzemplarzach, aby wystarczyły do szero
kiego i skutecznego rozwinięcia pracy ideowo-wychowawczej. 
Wszyscy marynarze pełniący aktualnie służbę w jednostce,
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powinni mleć możliwość indywidualnego zapoznania się z za^ 

rysem. Temu celowi służy m.in. wydzielenie określonej iloś- . 
ci egzemplarzy dla biblioteki jednostki, gabinetu metodycz
nego, a także na poszczególne okręty lub pododdziały.

Powyższe wymogi spełniają zarysy historii prowa
dzone w Szpitalu Marynarki Wojennej, Wyższej Szkole Mary
narki Wojennej, Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki 
Wojennej, w zespole okrętów im. kontradm. Włodzimierza 
Steyera, zespole trałowców, w jednostce lotników morskich. 
Oprócz wymienionych jednostek, wzorowo prowadzących zary
sy. są jednostki, które nie mogą poszczycić się osiągnię
ciami w tym względzie. Ich zarysy historii miewają charak- 

. ter kilkustronicowych konspektów do zajęć, referatów lek- 
torskich bądź wypisów z opracowań książkowych.

2yc*i.e tworzy wciąż nowe tradycje, które powin

ny być odzwierciedlone w zarysie historii. Stąd powinien 
być on aktualizowany przynajmniej raz na 5 lat. Wydaje się, 

że okres ten stwarza wystarczającą perspektywę dla uchwy
cenia nowych wątków pojawiających się w tradycji jednostki.

Zaprezentowane w.niniejszym artykule problemy 
wykorzystania sal tradycji, kronik i zarysów historii jed
nostek w wychowaniu marynarzy z pewnością nie wyczerpują 
tematu. Stanowią jedynie określony materiał do przemyśleń, 
uzupełnień i jednocześnie wzbogacania własnych form wyko

rzystania istniejącej bazy wychowania patriotycznego ka
dry zawodowej i marynarzy. Mogą być pozytywnym impulsem do
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uzupełnienia w roku bieżącym, roku 40-lecia ludowego 
Wojska Polskiego, występujących zaległości i usunięcia 
istniejących w tej dziedzinie zaniedbań.



Wiktor Podoski

SZABLE POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W ZBIORACH MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Wśród wielu interesujących eksponatów znajdują

cych się w zbiorach Muzeum Marynarki 'Wojennej, pozycję 
szczególną zajmują szable Marynarki Wojennej. W kolekcjach 

krajowych należą one do zupełnej rzadkości. Szable wręcza
no od roku 1928 nowo promowanym oficerom, absolwentom Szko
ły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu /w 1938 roku 
szkoła przeniesiona została do Bydgoszczy/. Cztery egzem

plarze szabli z okresu przedwojennego należały do trzech 
oficerów i chorążego marynarki. Wszyscy oni związali swe 

nazwiska z walką Marynarki Wojennej przeciw hitlerowskiej 
agresji na Polskę, bądź też z walkami na morzu polskich 
okrętów z Kriegsmarine. W działaniach wojennych trzech 
spośród nich oddało swoje życie za wolność Polski.

Przechowywane w zbiorach muzeum szable z okresu 
międzywojennego są wzoru 27. Broń ta zwana powszechnie 
szablą, Jest właściwie pałaszem, gdyż przy "szablowej" 
rękojeści, ma głownię jednosieczną i prostą. Ponieważ Jed
nak przepis Ją wprowadzający, używa określenia szabla, po
zostaniemy i my przy tej nazwie.

Najciekawszym i niewątpliwie najwartościowszym 
eksponatem w kolekcji szabel, jest szabla prymusa Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej z 1929 roku, ppor. mar. 
Tadeusza Borysiewicza /nr inw. 1027/71/. Szable takie zwano
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"złotymi szablami Pana Prezydenta".

A oto podstawowe wymiary szabli: długość całko
wita - 85 cm, długość głowni - 72 cm, szerokość głowni przy 
nasadzie - 2,1 cm, waga szabli - 0,57 kg.

Głov.nia szabli jest prosta, jednosieczna z syme
trycznym obustronnie ostrzonym sztychem i dwoma strudzinaml 
na każdym płazie. Przy nasadzie po lewej stronie wybity na
pis, oznaczający nazwisko wytwórcy "G.Borowski".

Oba płazy mają pięknie trawione zdobienia. Na 
prawym płazie biegnie napis: "Pierwszemu Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej ppor. Tadeuszowi Borysiewiczowi - Prezy
dent Rzeczypospolitej". Napis ten otoczony jest stylizowanym 
ornamentem roślinnym. Długość całego dekoru na płazie wynosi 

37 cm.
Na lewym płazie umieszczony jest orzełek w koronie, 

obok niego zaś bandera i proporzec Marynarki Wojennej oraz 
kotwice. Całość otoczona stylizowanym ornamentem roślinnym, 
którego długość wynosi 31,5 cm.

Na grzbiecie głowni przy nasadzie wygrawerowany jest 
napis: "rys. i traw, kpt.art. Dziedzicki 1929 r." Zdobione 
części głowni były niegdyś złocone. Sama głownia nosi ślady 
dość silnej korozji.

Oprawa rękojeści jest mosiężna, krzyżowo-kabłąko- l 
wa, zamknięta z dwoma obłękami. Jelec prosty długości 10,3 cm 
ze smukłymi wąsami długości 5,8 cm, w części grzbietowej za
kończony płaską łezką. Obłęki połączone są z jelcem po obu 
stronach wąsa. Kabłąk i obłęki są w przekroju kwadratowe.
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Kapturek z fartuchem. Głowica płaska, eliptyczna, dwustop
niowa, zamocowana nakrętką.

Rękojeść drewniana obciągnięta jest czarną skórą 
i ma 17 karbów.

Tadeusz Borysiewicz, do którego należała opisywa
na szabla, był we wrześniu 1939 roku w stopniu kapitana ma
rynarki dowódcą trałowca /w nomenklaturze przedwojennej: mi- 
nowca/ ORP "Jaskółka". Dowodzony przez niego okręt brał 

udział w trzykrotnym ostrzeliwaniu niemieckich kolumn trans
portowych i stanowisk piechoty w północnej części Kępy Oksyws
kiej, postawił też wespół z dwoma innymi minowcami zagrodę 
z 60 min na południe od cypla Helu. ORP "Jaskółka" zniszczo

ny został w nalocie lotnictwa niemieckiego na port w Jas
tarni 14 września 1939 r. Przed odejściem do niewoli kpt. 

mar. T.Borysiewicz, nie chcąc, aby jego szabla dostała się 
w ręce wroga, wrzucił ją do wody w basenie portu Jastarnia. 
Po wojnie szabla odnaleziona została w 1971 roku na Dolnym 
Śląsku, następnie zaś weszła w skład zbiorów Muzeum Mary
narki Wojennej.

Innym egzemplarzem szabli paradnej Marynarki Wo
jennej znajdującym się w zbiorach muzeum, jest szabla, któ
ra należała do kmdr.por.pil. Edwarda Szystowskiego /nr inw. 
2371/79/.

Podstawowe wymiary szabli są następujące: długość 
szabli bez pochwy - 91,4 cm, długość szabli z pochwą - 
95,5 cm, długość pochwy - 82,2 cm, długość głowni - 73,5 cm, 
długość wąsów - 5,8 cm. Szerokość głowni przy nasadzie wy
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nosi 2,1 cm, zaś waga szabli z pochwą - 1,15 kg, a bez 
pochwy - Or63 kg.

Głownia szabli jest niklowana, prosta, jednosiecz- 
na z symetrycznym obustronnie ostrzonym sztychem i dwiema- 

strudzinami na każdym płazie. Przy nasadzie po stronie le
wej widnieje poprzecznie wybity napis "G.Borowski". Dekor 
trawiony jest wypukłe na matowym tle.

Na lewym płazie dekor stanowi element roślinny z 
kotwicą pośrodku; jego długość wynosi 16 cm. Na prawym pła
zie długość zdobienia wynosi 27 cm, a tworzy je, opisując 
od nasady głowni: element roślinny, orzełek, napis "Honor 
i Ojczyzna", element roślinny.

Oprawa rękojeści jest mosiężna, krzyżowo-kabłąkowa, 
zamknięta z dwoma obłękami. Jelec jest prosty ze smukłymi 
wąsami, zakończony od strony grzbietowej spłaszczoną łezką. 
Od strony siecznej przechodzi w kabłąk pod kątem 90°. Od 

jelca po stronie prawej odchodzą z obu stron wąsa dwa obłę- 
ki. Łączą się one łukiem z kabłąkiem w połowie jego dłu
gości. Kapturek z fartuchem. Na kapturku umieszczona jest 

płaska, eliptycznaj dwustopniowa głowica mocowana nakręt

ką.
Drewniana rękojeść obciągnięta jest czarną skórą 

1 ma 19 karbów. W wyżłobieniach owinięta jest drucikiem z 
dwóch pokrętek.

Pochwa szabli zbudowana została z metalu. Jest 
obciągnięta skórą z mosiężnymi okuciami. Trzewik z ostrogą. 
Na ryfce i szyjce znajdują się małe ogniwa z koluszkami.
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Na szyjce po stronie zewnętrznej przymocowano mosiężną, 
stylizowaną kotwicę.

Właściciel szabli kmdr por.pil. Edward Szystows- 
ki był w 1939 roku dowódcą Morskiego Dywizjonu Lotniczego 

w Pucku. Zginął we wczesnych godzinach rannych 1 września 
1939 r. od odłamka bomby w czasie nalotu Luftwaffe na han
gary i zabudowania dywizjonu.Był pierwszym oficerem mary
narki wbjennej, który poległ w walce z hitlerowskim najaz
dem, a być może także pierwszym oficerem polskim w ogóle, 

który oddał życie w wojnie obronnej 1939 roku. Szabla, 
która do niego należała, została w roku 1979 przekazana 
do Muzeum Marynarki Wojennej przez panią Irenę Krupską 
z Wrocławia.

Kolejnym egzemplarzem szabli paradnej, ekspono
wanym na wystawie urządzonej we wnętrzu okrętu-muzeum 
••Błyskawica”, jest szabla, która należała do por. mar, 
Wacława Pryfke /nr inw. 920/67/. Jest to szabla - podob

nie jak i poprzednie - wzoru 27, z temblakiem, w pochwie.
Długość szabli bez pochwy ma 99,3 cm, długość 

szabli z pochwą wynosi 101,5 cm, długość samej pochwy ma 
88,2 cm. Długość głowni wynosi 86,2 cm, a wąsów - 5,8 cm. 
Szerokość głowni przy nasadzie ma 2 cm. Waga szabli z po
chwą wynosi 1,13 kg, szabli bez pochwy - 0,64 kg. Waga 
temblaka - 0,065 kg, a jego długość jest 42 cm.

Głownia szabli jest niklowana, prosta, jedno- 
sieczna z symetrycznym obustronnie ostrzonym sztychem i 
dwiema strudzinami na każdym płazie. Przy nasadzie po 
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stronie lewej wybity jest napis ,!G.Borowski".

Na obu płazach znajdują się trawione wypukłe zdo
bienia. Na prawym płazie od strony nasady biegnie element 
roślinny, dalej inicjał "WP" /oznaczający pierwsze litery 
imienia i nazwiska właściciela szabli/, ponownie element 

roślinny, następnie napis "Honor i Ojczyzna" oraz - po raz 
trzeci - element roślinny. Długość dekoracji 30 cm. Na lewym 
płazie od strony nasady umieszczone są elementy roślinne, a 
pośrodku nich - kotwica. Długość tej dekoracji wynosi 17,5 
cm. Tło dekoracji jest na obu płazach matowe.

Oprawa rękojeści jest mosiężna, krzyżowo-kabłą- 
kowa, zamknięta z dwoma obłękami. Jelec prosty ze smukłymi 
wąsami, zakończony jest po stronie grzbietowej płaską łezką. 
Przekroje jelca, kabłąka i obłęków są kwadratowe.

Kapturek z fartuchem nie ma pierścienia. Na kap
turku znajduje się płaska, dwustopniowa, eliptyczna głowi
ca umocowana nakrętką.

Rękojeść szabli jest drewniana, obciągnięta czar
ną skórą. Ma 15 karbów owiniętych drucikiem skręconym z dwóch 
pokrętek.

Temblak oficerski jest wzoru 1936, ogólnowojskowy 
z taśmy srebmolitej z dwoma amarantowymi prążkami po bokach, 
podszyty białą miękką skórką. Trzon i korona chwcjstu wykona- 
nane są z białego metalu, frędzle metalowe.

Pochwa wykonana z metalu, obciągnięta czarną skórą, 
zaopatrzona jest w mosiężne okucia: trzewik z ostrogą, ryfkę 
i szyjkę. Na ryfce i szyjce znajdują się ogniwka z kolusz-
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kami. Na szyjce po stronie zewnętrznej nałożono stylizowa

ną kotwicę z liną. '
Por.mar. Wacław Pryfke, do którego należała szabla, 

był absolwentem gimnazjum w Warszawie. Wstąpił do Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1938 r. 

W składzie załogi ORP "Burza” wyszedł wraz z okrętem do 
Wielkiej Brytanii 30.8.1939 r. i brał później udział w dzia
łaniach na morzu. Zginął wraz z ORP "Orkan" na północnym 
Atlantyku, 8.10.194-3 r.

Innym egzemplarzem szabli paradnej wz.27 w zbio- 
racn Muzeum Marynarki Wojennej jest szabla, która należała 
do chor.mar* Józefa Grzonki /nr inw. 1353/75/.

Oto podstawowe wymiary szabli, pochwy i tembla
ka. Długość szabli bez pochwy - 89,5 cm, długość szabli z 
pochwą - 95,2 cm, długość pochwy - 82,3 cm, długość głowni 
- 76,8 cm, długość wąsów - 5,8 cm, szerokość głowni przy 

nasadzie - 2,1 cm, waga szabli z pochwą - 1,16 kg, waga 

szabli bez pochwy - 0,58 kg, waga temblaka - 0,07 kg, dłu
gość temblaka - 42 cm.

Głownia szabli jest niklowana, prosta, jedno- 
sieczna z obustronnie ostrzonym sztychem i dwiema strudzinami 
na każdym płazie. Przy nasadzie po stronie lewej wybito po
przecznie napis: "G.Borowski". Dekor trawiony jest wypukłe na 
matowym tle.

Na płazie prawym zdobienia biegną na przestrzeni 
34 cm i obeji ują, opisując od nasady: ornament roślinny, 
orzełek, napis "Ho; >r i Ojczyma" oraz ponownie ornament 
roślinny.
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Na płazie lewym zdobienia są na przestrzeni 

19 cm i obejmują ornament roślinny, kotwicę z liną i znów 
ornament roślinny.

Oprawa rękojeści jest mosiężna, krzyżowo- 
kabłąkowa, zamknięta z dwoma obłękami. Jelec prosty ze smu
kłymi wąsami, od strony grzbietowej zakończony płaską łezką. 
Od strony siecznej Jelec przechodzi pod kątem prostym w ka- 
błąk. Od kabłąka po stronie prawej odchodzą dwa obłęki, które 
dochodzą do jelca po obu stronach wąsa.

Kapturek z fartuchem bezpierścieniowym. Na 
kapturku eliptyczna dwustopniowa głowica umocowana nakrętką.

Rękojeść szabli jest drewniana, obciągnięta 
czarną skórą i posiada 15 karbów, owiniętych dwoma drucikami 
podwójnie skręconymi.

Pochwa metalowa obciągnięta czarną skórą, za
opatrzona jest w mosiężne okucia: trzewik z ostrogą, ryfkę i 
szyjkę. Znajdują się na nich małe ogniwa z ruchomymi kolusz- 
kami.

Temblak oficerski wz,36 wykonany jest z taśmy 
srebrnolitej z dwoma prążkami amarantowymi po brzegach, pod
szyty białą skórką. Chwast z białego metalu zakończony jest 
metalowymi frędzlami.

Chor.mar. Józef Grzonka, do którego należała 
szabla, był jednym z najstarszych stażem chorążych marynarki 
/do służby wstąpił już w listopadzie 1918 r./. W dniu 30.8. 

1939 r. wyszedł w składzie załogi ORF “Błyskawica" z Gdyni 
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do Wielkiej Brytanii. Tam pełnił służbę na okrętach pod 

białoczerwoną banderą. Zginął wraz z większością załogi 
ORP "Orkan"; okręt został 3.10.1943 r. storpedowany przez 
U-Boot na północnym Atlantyku.

Szabla przywieziona została z Wielkiej Brytanii 
do Polski w 1947 r. Muzeum przejęło szablę do swych zbio

rów od syna chor.mar. Grzonki w roku 1975.
Ostatnim egzemplarzem szabli paradnej przecho

wywanej w Muzeum Marynarki Wojennej, jest szabla pochodzą
ca już z okresu powojennego. Szabla paradna Marynarki Wo
jennej PRL wprowadzona została w roku 1969. Oto jej opis.

Długość szabli bez pochwy wynosi 93,2 cm, dłu
gość szabli w pochwie - 97 cm, długość pochwy - 84,7 cm, 
długość głowni - 81 cm, długość wąsów - 5,7 cm. Szerokość 

głowni przy nasadzie jest 2,3 cm. Waga szabli bez pochwy 
wynosi 0,64 kg, waga szabli w pochwie - 1,17 kg.

Głownia szabli jest niklowana, prosta, jedno- 
sieczna z symetrycznym dwustronnie ostrzonym sztychem. Na 
obu płazach są po dwie strudziny o szerokości 5 mm każda. 
Po stronie lewej przy nasadzie /pod wąsem/ wybity jest na

pis "M-125 1969 Wifama - Łódź. Grzbiet głowni jest płaski, 
głownia sama nie jest zdobiona.

Oprawa rękojeści jest mosiężna, niklowana, krzy- 
żowo-kabłąkowa, zamknięta. Jelec prosty z wąsami, po stro
nie grzbietowej zakończony wygiętym ku głowni płaskim usz
kiem. Kabłąk tworzy z przednim ramieniem jelca kąt prosty 
i od połowy swej długości dochodzi łukiem do głowicy.
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Kapturek z fartuchem ujętym od dołu pierścieniem. Na kap
turku umocowany jest orzełek o wysokości 2,5 cm.

Rękojeść szabli jest drewniana, przy jelcu zwę
żająca się, obciągnięta czarną skórą. Rękojeść ma 12 karbów 
oplecionych dwoma drucikami mosiężnymi, skręconymi z dwóch 
pokrętek. Zamocowana jest na trzonie nakrętką przechodzącą 
przez kapturek.

Pochwa obciągnięta jest czarną skórą, z mosiężnymi 
niklowanymi okuciami. Trzewik z ostrogą. Na ryfce i szyjce 

znajdują się małe ogniwa z koluszkami. Do szyjki od strony 

zewnętrznej przymocowany jest wizerunek Krzyża Grunwaldu z 
kotwicą.

Przechowywane w Muzeum Marynarki Wojennej szable 
paradne są ze względu na swą rzadkość, cennymi eksponatami. 
Każda z nich /z wyjątkiem szabli powojennej/ wiąże się z 

postacią zasłużoną w walkach w obronie polskiego morza i wy
brzeża lub też w działaniach bojowych na wielu morzach świa
ta. Są więc szable żywym świadectwem morskiej przeszłości 
Polski i symbolem niezłomnej woli walki Polakąw z hitlerows
kim wrogiem w latach drugiej wojny światowej.

Opisane szable stanowią dzisiaj część składową eks
pozycji urządzonej w pomieszczeniach okrętu-muzeum "Błyska
wica". Wystawa ta pokazująca tysiącletnie tradycje oręża pols
kiego na morzu, udostępniona jest do zwiedzania - podobnie 

zresztą Jak i cały okręt - w Gdyni przy nabrzeżu Pomorskim 
/basen nr 1/ od 1 maja do połowy października.



Kmdr ppor. mgr Janusz Banucha

Z HI3T0RII OKRĘTU SZKOLNEGO "ZETEMPOWIEC"

1. Adaptacja i objęcie okrętu

Początki historii okrętu sięgają końcowych lat 
II wojny światowej, w tym bowiem czasie rozpoczęto Jego bu

dowę w stoczni A.Jansen Skibskloearing - Befragtning w Kopen- « 

hadze, jako transportowca dla Kriegsmarine. Przy wodowaniu 
otrzymał nazwę "Irene Oldendorf" i miał być jednym ze stat
ków dużej serii transportowców wojennych, budowanych w róż
nych stoczniach okupowanej Europy dla potrzeb hitlerowskiej 

Rzeszy. Wyposażony był w stalową osłonę pomostu i dwa uni- 
wersalne ciężkie karabiny maszynowe. Na port macierzysty 
przeznaczono początkowo Brernen, a potem jeszcze w budowie, 
zmieniono na Ltlbeck. Certyfikat okrętowy nosi datę 15 czerw
ca 1944 r.

Nowo wybudowany statek, jeszcze niezupełnie wy
kończony, w czasie jednego z alianckich bombardowań został 
zatopiony. Dopiero po zakończeniu wojny wydobyto go i 10 
października 1945 r, włączono do brytyjskiej floty jako 
s/s "Empire Countess". Pierwszy rejs pod brytyjską banderą 

odbył się w 1945 r. z Kopenhagi do Southampton, a następ
nie do Glasgow* bowiem Anglia otrzymała go w ramach pierw
szego podziału floty niemieckiej. W 1946 r. Anglia przeka

zała ten statek wraz z częścią sprzętu technicznego Związ
kowi Radzieckiemu, gdzie pływał do 13 maja 1947 r., kiedy
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to został przekazany Polsce. Pod polską banderą jako s/s 
"Opole" /bo taką otrzymał wtedy nazwę/ z portem macierzys

tym Szczecin,.odbył szereg długich i trudnych rejsów do ' 
portów basenu Morza Śródziemnego i Czarnego, zawijając 

również do portów zachodniej Europy.
W myśl zaleceń Państwowej Komisji Planowania 

Gospodarczego 19 października 1950 r. s/s "Opole" przekaza

ny został Marynarce Wojennej i wszedł w skład grupy okrętów 
szkolnych. Ze zrozumiałych względów s/s "Opole" w początko

wym swym stanie nie mógł stanowić bazy do szkolenia podcho
rążych Oficerskiej Szkoły Marynarki 'Wojennej. Musiał przejść 
konieczną'przebudowę, która uwzględniłaby wszystkie wymogi 
niezbędne do prowadzenia praktyki w różnych warunkach pływa

nia. W związku z tym szef Sztabu Generalnego, generał broni 
'Władysław Korczyc, polecił dowódcy Marynarki Wojennej przy

gotować potrzebne elementy dla przeprowadzenia prac adapta

cyjnych, ustalić rodzaj specjalnego wyposażenia okrętu, za
kres jego wykorzystania i przedstawić projekt nazwy okrętu. 
Powołana przez dowódcę Marynarki Wojennej, kontradmirała Wik
tora Czerokowa, komisja złożona z oficerów specjalistów Do
wództwa Marynarki Wojennej i OSMW, już 2 listopada 1950 r. 
przedstawiła protokół w sprawie warunków technicznych prze
budowy s/s "Opole". Przewidywał on przede wszystkim:

- zainstalowanie pomieszczeń dla podchorążych, załogi 
stałej i personelu dydaktycznego /w sumie 400 osób/ oraz 

odpowiednie wyposażenie tych pomieszczeń;
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- zamontowanie niezbędnych urządzeń do szkolenia 
podchorążych;

- przystosowanie odpowiednich pomieszczeń i obiek
tów socjalnych;

- przygotowanie magazynów, zbiorników wody i komór 

amunicyjnych.
Podano również orientacyjny koszt przebudowy, 

który szacowano na kwotę 100 milionów złotych.

Przebudowy podjęła się Stocznia im. Komuny Pa
ryskiej w Gdyni. Wykonawcami był wielki zespół ludzi, kons
truktorów, projektantów pod kierownictwem mgr.inż. W.Orszu- 
loka /w nadzwyczaj krótkim czasie przygotował on niezbędną 

dokumentację/ oraz budowniczych przebudowy pod kierownictwem 

inż. Brunona Piątka. W pamięci i do historii okrętu, jak też 
Marynarki Wojennej, na trwałe wpisały się nazwiska takich 
brygadzistów i fachowców, jak J.Lizan, J.Kowalewski, P.Dą

browski i inni. Pracując po 12 godzin w trudnych warunkach, 
w ciągu 152 dni /w tym 24 świątecznych/ dokonali oni prze

budowy okrętu planowanej początkowo na przeszło rok. Nadzór 
nad przebudową z ramienia Marynarki Wojennej sprawował inż. 
M.Filipowicz,

Już w trakcie remontu i przebudowy okrętu dowód
ca Marynarki Wojennej w rozkazie nr 040/0rg. z dnia 1.12.1950r. 

mianował dowództwo okrętu w składzie: 
- dowodca okrętu - kmdr ppor. Robert Mietelica,
- pomocnik dowódcy okrętu - kpt. mar. Józef Górny,
- mechanik okrętu - por. mar. Florian Stankiewicz
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- bosman okrętowy - st.bosm.Władysław Posłuszny,

Podoficerami zawodowymi byli:
- gospodarz działu artyleryjskiego - bosmat Jan Jaworski, 

- gospodarz działu nawigacyjnego - bosmat Mieczysław Walentek, 
- gospodarz działu elektromechanicznego

- bosmat Zygmunt Raczyński,
- gospodarz kotłów - bosmat Stanisław Pniak,
- podoficer żywnościowy - bosmat Edward Płatek,

- podoficer ewidencyjny - bosmat Stanisław Wolanin.
Oprócz wymienionych osób, przybyło na okręt 13 

marynarzy różnych specjalności. Wspólnym wysiłkiem stoczniow

ców, nowo mianowanej załogi oraz kierowanych do pomocy pod

chorążych OSMW i elewów szkoły podoficerów zawodowych, na po

czątku lipca 1951 r. okręt został przygotowany do pierwszego 
podniesienia bandery. W czasie remontu na szczególne wyróżnie
nie spośród załogi zasłużyli: por.mar. Florian Stankiewicz,st. 
bosm. Władysław Posłuszny, st.bosm. Stanisław Wolanin, st.bosm. 
Jan Jaworski, bosmat Edward Płatek, st.mar. Kazimierz Surówka, 

st.mar. Tadeusz Lach oraz marynarze: Zygfryd Jader, Henryk Roz- 
pędowski, Stanisław Bezbach i Alfred Koper. Na podstawie rozka
zu ministra Obrony Narodowej z 3 lipca 1951 r., 10 lipca 1951 r. 
odbyło się podniesienie bandery na okręcie, któremu zmieniono 
nazwę na OS "Zetempowiec". Po odczytaniu rozkazu ministra obrony 
narodowej, przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto na maszt 
banderę wojenną. Na uroczystość przybyli: dowódca Marynarki Wo
jennej kontradmirał W.Czerokow, budowniczowie ze Stoczni im. Ko
muny Paryskiej w Gdyni, podchorążowie OSMW, wielu oficerów i
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podoficerów oraz zaproszeni goście.

Okręt przeznaczony był do szkolenia młodych kadr 
dla polskiej Marynarki Wojennej, a w szczególności I i II 

rocznika wydziału pokładowego i I rocznika wydziału tech
nicznego. Okręt mógł w czasie wojny służyć jako transpor
towiec wojsk, bądź jako szpital wojskowy. 

Okręt zbudowany był systemem składu poprzeczne- 
go. Konstrukcja nitowo-spawana. Nitowanie zakładkowe, dwu
rzędowe.

Dane taktyczne-techniczne okrętu były następu
jące: 
Długość całkowita ' 91,83 m

Szerokość całkowita 13,50 m
Średnie zanurzenie 3,55 - 4,90 m
Wysokość nadburcia 0,80 m
Liczba przedziałów wodoszczelnych 6
Maszyna parowo-tłokowa typu "Lentz”. Moc maksymalna maszy
ny głównej 1 200 KM. Prędkość pływania ekonomiczna 10 węzłów. 

Zasięg pływania przy prędkości ekonomicznej 5 700 Mm, przy 
prędkości maksymalnej 5 300 Mm. 

Na uzbrojenie okrętu składały się 2 armaty poje

dyncze 85 mm uniwersalne, ustawione na dziobie i rufie oraz 
4 armaty przeciwlotnicze 37 mm /2x2/. Zapas amunicji wynosił 

80 t, żywność na 25 dni dla 400 ludzi - 85 t, zapas wody słod
kiej 579 t, zapas węgla 467 t, oleju napędowego 10 t. 
Wyporność okrętu standartowa wynosiła 3 244 t, wyporność nor
malna 3 733, wyportność pełna 4 222 t.
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Okręt miał dwie kotwice patentowe o wadze 2,5 t 
każda. Średnie zużycie węgla na dobę wynosiło 

19 t, zużycie wody słodkiej na dobę 20-30 t.

2* Pierwsza kampania

Przez sześć miesięcy 1951 roku trwało komple
towanie załogi przed pierwszym rejsem. W tym czasie przybyli 
na okręt: por. Jan Orfin, który objął obowiązki zastępcy do
wódcy okrętu do spraw politycznych, chor.rez. Ryszard Ochwald 

oraz pięciu podoficerów zawodowych /bosmat Jan Tytus, bosmat 

Mieczysław Pęc, bosmat Stefan Plis, mat Ryszard Czerwiński i 
mat Zbigniew Obojski/.

"Zetempowiec" w pierwszy swój rejs wyruszył 
23 września 1951 r. Trasa rejsu wiodła wzdłuż wybrzeży pols
kich do Świnoujścia, wokół wysp duńskich, na Bałtyku i z po

wrotem do Gdyni.
W czasie tego rejsu odbywano próby maszyn i prak

tyczne szkolenie załogi, Dużo też czasu musiano poświęcić na 
przyswajanie dyscypliny wojskowej wśród załogi. Jak pisze do
wódca okrętu w sprawozdaniu z dyscypliny za ten okres, "zało

ga w czasie długiego pobytu w stoczni utraciła zasady wojsko
wości, stając się robotnikami przystosowanymi do przepisów i 
wymagań stoczni, a nie żołnierzami". Ponadto- przysyłani z jed

nostek na "Zetempowca" marynarze, również nie należeli do naj
lepszych, stąd też stan dyscypliny w tym okresie oceniano jako 
niski.
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O słabym wyszkoleniu załogi w tym okresie mogą 

świadczyć fakty wgięcia burty w dniu 19 sierpnia 1951 r. 

w basenie portowym, w czasie manewru dobijania do raoła 
oraz kolizja "Zetempowca" z holownikiem podczas manewru na 
redzie portu Hel w dniu 21 września 1951 r. Występujące nie
dociągnięcia musiano usunąć w szybkim czasie. Wymagało to 
nie tylko wielkiego x/ysiłku kadry okrętowej, ale i samych 
marynarzy. Tym bardziej, że pierwsze zaokrętowanie podcho
rążych /1 kompanii pokładowej i plutonu technicznego/ i ich 

pierwszy rejs na nowo oddanym okręcie odbył się w dniu 
18 września 1951 r. na trasie Gdynia-Hel-Gdynia.

Pierwszy sezon nawigacyjny zakończono 27 listo
pada 1951 r. Łącznie przebyto 2 856 mil morskich w czasie 

292 godz. Zima 1951 roku i wiosna 1952 roku były okresami 
wytężonego szkolenia załogi i przygotowania do trudnego rej
su polarnego, który nastąpić miał latem 1952 roku.

5. Pierwszy rejs do portów zagranicznych

Okres przygotowawczy do kampanii letniej 1952 
roku charakteryzował się nie tylko intensywnym szkoleniem 
fachowym, ale i politycznym. Dyskusje, jakie toczono w ra
mach różnego rodzaju zajęć, szkoleń itp, nad projektem kons
tytucji,. podniosła aktywność całej załogi i przyczyniła się 
do lepszego zrozumienia obowiązków przez stan osobowy. Na 
bazie powyższej dyskusji ZMP-owcy: st.mar. Leopold Wachowicz, 
bosmat Eligiusz Szczepański i mat Alfred Koper wezwali za
łogę do rywalizacji o Jak najlepsze wyniki w dyscyplinie 
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i wyszkoleniu bojowym,/organizacja ZMP na "Zetempowcu” li

czyła w tym czasie 27 członków spośród marynarzy służby 
zasadniczej/.

“W marcu 1952 r. powstała na okręcie organizacja 
POP, a jej pierwszym sekretarzem został ppor. Zbigniew Krzy - 
mowski. /POP liczyła w tym czasie 12 członków i 2 kandydatów/.

W maju 1952 r. nasilił się okres przygotowawczy do 
letniego pływania. Pomocy w kończeniu prac remontowych udzie
lali podchorążowie OSMW, ale i wśród załogi panowało wielkie 
zaangażowanie. Szczególną aktywność w tym względzie przeja
wiali członkowie organizacji partyjnej i młodzieżowej. Pierw
sze wyjście w morze nastąpiło 4 czerwca 1952 r. w celu wykona
nia prób maszyny głównej, mechanizmów pomocniczych i urządze

nia sterowego oraz zgrania załogi i przygotowania do pierwsze
go rejsu z podchorążymi.

Po przebyciu 60 Mm i pozytywnym wyniku prób, okręt 
był przygotowany do pierwszego rejsu. Trwał od 18 do 26 czerw
ca 1952 r. Celem rejsu było szkolenie podchorążych Wydziału 
Pokładowego OSMW oraz przerobienie zadania kursu pływania 
okrętu nawodnego /KPON/ nr 3 z załoga w czasie przejścia na

wigacyjnego wzdłuż 'wybrzeży Bałtyku na trasie Gdynia-Ustka- 
Swinoujście-Szczecin-Bomholm-Christiansó-Olamodra-Gotland- 

ii 
Gotska Sand-Dagd-Osel-Gdynia.

Starszym kierownikiem praktyki podchorążych był 
kmdr ppor. Szelest, a okrętem dowodził kmdr ppor. Robert 
Miet^lica. W czasie rejsu realizowano program praktyki let
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niej podchorążych w zakresie nawigacji, astronomii nau

tycznej, locji, wiedzy okrętowej i mechanizmów okrętowych, 
a ponadto załoga zdawała egzamin z pływania pojedynczego 
okrętu i organizacji oraz użycia uzbrojenia. W czasie rej
su przebyto 1 003 Mm.

Podobne zadania wykonywano®również w czasie 

następnego rejsu na zbliżonej trasie, który odbył się w 
dniach od 5 do 9 lipca 1952 r. Przebyto w nim 863 Mm, 

Rejsy powyższe były przygotowaniem do mającego 
odbyć się niebawem rejsu za koło polarne do portów radziec
kich Murmańska i Archangielska. W dniu 23 lipca 1952 r, na 
pokład "Zetempowca" zostało zaokrętowanych z OSMW: 
- 20 oficerów, w tym komendan^ OSMW komandor Mikołaj Roż

ków i zastępca komendanta do spraw politycznych kmdr 
ppor. Bolesław Hydzik, 

- 8 podoficerów zawodowych, 
- 34 podchorążych II rocznika, 
- 84 podchorążych I rocznika, 
- 116 podchorążych kursu przygotowawczego pokładowego, 

- 19 podchorążych kompanii technicznej, 
- 42 podchorążych kursu przygotowawczego technicznego, 

- 7-osobowy zespół orkiestry.
Ponadto dowódca Marynarki Wojennej, kontradmirał 

Aleksander Winogradów polecił dodatkowo zaokrętować 9 ofi
cerów, 17 podoficerów zawodowych i 15 marynarzy.
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25 lipca 1952 r. o godz. 4 rano "Zetempowiec" 
stojący na gdyńskiej redzie podniósł kotwicę, biorąc kurs 

na dwa porty radzieckie poza kręgiem polarnym - Murmańsk 
i Archangielsk. Inspekcjonujący w dniu 24 lipca okręt 
dowódca Marynarki Wojennej postawił przed załogą zadanie: 

"rejs ma być wypełnieniem praktyki letniej podchorążych, 
dać im praktykę nawigacyjną i prawdziwie morską zaprawę w 
trudnych meteorologicznych i oceanograficznych warunkach. 
Ponadto na bazie zaznajomienia się z życiem i osiągnięciami 
floty radzieckiej jeszcze bardziej wzmocnić więzy przyjaźni 
i braterstwa między marynarką radziecką i polską". Dodatko
wym zadaniem było zapoznanie oficerów z brzegami państw ob
cych i warunkami pływania w ich pobliżu.

Po trzech dniach podróży okręt przeszedł cieśniny 
duńskie, minął skalisty półwysep południowej Norwegii i wzdłuż 
jej wybrzeża zdążał do Murmańska. 28 lipca okręt minął koło 
polarne, a uczestnicy rejsu mieli możliwość oglądania nocy 
polarnej. Mimo sztormowej pogody, która towarzyszyła przez 
prawie cały czas rejsu, na ćwiczebnych mapach podchorążych, 
rozłożonych na stolikach nawigacyjnych, przy których pełnili 
służbę, rosły linie kursów i kolumny cyfr w podręcznych ze
szytach. Potrzebne było to przy końcowym egzaminie z praktyki.

W dniu 2 sierpnia 1952 r. "Zetempowiec" wszedł do 
Murmańska, gdzie załoga została bardzo serdecznie powitana 
przez marynarzy radzieckich i ludność cywilną. Pamiętała ona 
lata II wojny światowej, kiedy to polskie jednostki gościły 
w Murmańsku, po przeprowadzeniu trudnych konwojów. Radość 
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była tym większa, że "Zetempowiec" był pierwszym okrętem 

polskiej Marynarki Wojennej, który zawinął tu po wojnie.
Pięciodniowy pobyt w Murmańsku upłynął na zwie

dzeniu miasta i uczestnictwie załogi w licznych spotkaniach. 
V/ dniu 6 sierpnia kompania honorowa podchorążych złożyła 

wieniec pod pomnikiem bohaterów męczonych tu w latach 1917- 
1919 przez interwentów w czasie wojny domowej.

Dnia 7 sierpnia o godz. 4.00 nad ranem rzucono 
cumy i "Zetempowiec" wziął kurs na odległy o 450 Mm - drugi 

z kolei ważny port radzieckiej Północy, leżący u ujścia 
Dźwiny - Archangielsk.

Podobnie jak w Murmańsku także w Archangiels- 
ku odbyły się spotkania z młodzieżą, ludnością oraz mary
narzami i oficerami Floty Północnej ZSRR. Serdecznie żegna
ny "Zetempowiec" 14 sierpnia opuścił gościnny port radziec

ki, udając się przez Morze Białe, Barentsa, Norweskie i Pół
nocne w drogę powrotną do kraju, aby 20 sierpnia wejść do 

Skagerraku i następnego dnia zacumować w Gdyni. Okręt prze
był ogółem 4 700 Mm.

Ten pierwszy rejs, którego dowódcą był komen
dant OSMW kmdr Mikołaj Rożkow, miał również duże znaczenie 
pod względem oceny praktycznej przydatności okrętu do szko
lenia podchorążych. Stworzone w czasie przebudowy warunki, 
szczególnie drugiej kabiny nawigacyjnej oraz stolików nawi

gacyjnych na spardeku łodziowym, sprawdziły się w praktyce. 
Urządzenia te zdały egzamin i taki system szkolenia został
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zachowany także w latach następnych.
W kampanii letniej 1952 roku "Zetempowiec” odbył 

jeszcze dwa rejsy nawigacyjne z podchorążymi po Morzu Bał
tyckim. W dniach 2-6 września 1952 r. przebył 1 066 Mm 
wzdłuż brzegów na trasie Gdynia-Ustka-Darłowo-Gotlandia- 

it Dogd-Osel-GotlandiaTGdynia. Celem tego rejsu było ćwicze
nie podchorążych w określaniu miejsca okrętu różnymi spo
sobami i w różnych warunkach meteorologicznych oraz nawi
gacyjnych, jak też zapoznanie się z czynnościami w działach: 
artyleryjskim, obserwacji i łączności oraz elektromechanicz
nym. Starszym kierownikiem praktyki /podobnie jak w następ
nym rejsie, który odbył się w dniach 12-13 września 1952r. 
na trasie Gdynia-Hel-Gdynia/ był kmdr por. Jan Babuszkin. 
W rejsie tym odbyto strzelanie gongowe dla podchorążych 
i załogi, a okręt przebył 35 Mm.

W 1952 roku "Zetempowiec” przebył w sumie 7 918 Mn 
będąc w ruchu 871 godzin.

We wrześniu - na podstawie rozkazu organizacyjnego 
dowódcy Marynarki Wojennej nr 065/org. z dnia 25 lipca 1952 r. 
- "Zetempowiec" został przeniesiony z etatu 35/130 na etat 
35/189, co zwiększyło liczbę załogi o 19 osób. Stan załogi 
"Zetempowca” w dniu 23 grudnia 1952 r. przedstawiał się nastę
pująco:
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Etat Stan faktyczny
Oficerów starszych 4 1
Oficerów młodsżych 4 6
Podoficerów zawodowych 16 16
Podoficerów służby 
czynnej 30 9
Marynarzy 23 26

Razem: 77 58
W listopadzie 1952 roku obowiązki zastępcy dowódcy 

okrętu do spraw politycznych zdał kpt. Jan Orfin, a przy

jął kpt. Jan Watoła; pełnił on je do lipca 1957 roku, 

1 stycznia 1953 r. "Zetempowiec", w związku z remontem bie
żącym, który trwał cztery miesiące, przeszedł do pierwszej 

rezerwy.

4. Drugi rok pod biało-czerwoną banderą

Letnia kampania 1953 r. przedstawiała się mniej atrak
cyjnie niż w roku poprzednim. W rocznym planie pływania nie 
przewidziano rejsu do żadnego portu zagranicznego. Niemniej 

załoga bardzo ofiarnie przygotował? okręt do kampanii let
niej, ponieważ "Zetempowiec" miał być okrętem flagowym w 
czasie parady morskiej z okazji święta Marynarki Wojennej. 

Za duży wkład pracy w przygotowanie okrętu do pływania, ko
mendant OSMW nadał w dniu 12 maja 1953 r. odzndkę "Wzorowy 

Marynarz" bosmanowi Witoldowi Majcherczakowi, matowi Bro
nisławowi Dziwińsk!emu, st.mar. Adamowi Oleszczukowi i st. 
mar. Albinowi Sosze.

Pierwsze wyjście na morze "Zetempowca" w celu szko

lenia marynarzy Szkoły Specjalistów Morskich i załogi nastą
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piło 10 czerwca 1953 r. Trasa rejsu wiódła z Gdyni do Ust
ki i z powrotem. W ciągu czterech dni okręt przebył 240 Mm. 
Następny rejs na trasie Gdynia - reda portu Kołobrzeg-- 
Gdynia odbył się w dniach 20-22 czerwca 1953 r. Miał on na 
celu szkolenie załogi w samodzielnym pływaniu oraz w przy
jęciu, przewiezieniu i zdaniu desantu. Jako desant służyli 
marynarze, którzy przewożeni byli na paradę z okazji Dni 
Morza.

W dniach 27-29 czerwca 1953 r. okręt kotwiczył 
na redzie portu w Gdyni w celu przygotowania się do wzięcia 
udziału w paradzie morskiej z okazji święta Marynarki Wo
jennej.

Niezapomniane chwile przeżyła załoga "Zetempowca" 
na zakończenie morskiej parady łodzi wiosłowych, które od

były się z okazji święta, gdyż na pokład okrętu przybył pre
zes Rady Ministrów Bolesław Bierut i minister obrony naro
dowej marszałek Konstanty Rokossowski. Dostojni goście za
poznali się z życiem załogi, a następnie Bolesław Bierut wy
głosił z pokładu okrętu przemówienie do marynarzy, w którym 
przekazał im serdeczne pozdrowienia oraz słowa zachęty do 
dalszej ofiarnej służby dla dobra ludowej Marynarki Wojennej.

i
W pierwszy rejs z podchorążymi w 1953 roku "Zet- 

empowiec" wyszedł w dniach 3-13 lipca na trasę liczącą 1 230 Mm. 
Prowadziła ona z Gdyni do Ustki, Świnoujścia i Szczecina, a 
następnie wokół wysp Rugia, Bornholm, Gotland, Dagfi, 0sel do 

Gdyni. Kolejny rejs z podchorążymi po Bałtyku odbył się w dniach 
24 lipca - 1 sierpnia 1953 r., w czasie którego okręt przemie-
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rzył 730 Mm. Ciekawsze było następne wyjście z podchorą
żymi, w dniach 5-13 sierpnia, gdyż trasa prowadziła po
przez cieśniny duńskie na Morze Północne i z powrotem. 

Okręt przebył łącznie 1 513 Mm. Celem tego rejsu oprócz 
normalnych zajęć z nawigacji i astronomii nautycznej, 

było zapoznanie podchorążych z konfiguracją wybrzeży państw 
obcych, to jest Danii, Szwecji i Norwegii oraz pływanie w ich 
pobliżu.

W czasie następnego rejsu po Bałtyku /4-12 wrześ

nia/wydarzył się tragiczny wypadek. \i dniu 7 września 1953r., 
między godziną 24.00 a 4.00, na odcinku Bornholm - Oland 

wpadł do morza i utonął pełniący wachtę na sterze st.mar. 
Wojciech Jakubowski. Mimo poszukiwań marynarza nie znale
ziono /stan morza był wtedy 5°B, siła wiatru 7°B, tempera
tura wody 13°C, odległość do lądu 7 Mm/.

Zakończeniem praktyki letniej podchorążych było 
wyjście okrętu w dniach 24-26 września na poligon w pobli

żu Helu, gdzie odbyto strzelanie artyleryjskie. W dniach 
8-10 października 1953 r. na pokład "Zetempowca" na redzie 

portu Ustka załadowano podchorążych rocznika zerowego i 
przewieziono ich do Gdyni /220 Mm/.

Było to ostatnie wyjście okrętu na morze w 1953 
roku. W dniu 5 grudnia przygotowując się do następnej kam
panii letniej, okręt przeszedł na stocznię. Łącznie w 1953 
roku "Zetempowiec’' przebył 6 110,7 Mm.
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5. Kierunek Sewastopol

Prawie sześć miesięcy /od 5 grudnia 1953 r. do 
15 maja 1954 r./ okręt przebywał w stoczni, gdzie poddano 

go remontowi bieżącemu. W jego zakres wchodziło oczyszcze
nie obu kotłów, zęz i rurociągów w kotłowni, bunkrów węglo

wych i kotłowni, przegląd maszyn parowych i pomp zasilają
cych, czyszczenie podgrzewaczy wody kotłowej, przegląd 
urządzenia sterowego i wind ładunkowych oraz sprawdzenie 
punktów świetlnych. Prace te wykonywała załoga działu ma
szynowego, pomagając stoczniowcom. Marynarze przepracowali 
przy tych pracach 11 730 godzin.

Załoga działu kadłubowego przepracowała 12 760 
godzin przy malowaniu zbiorników wodnych, spardeku łodzio
wego i nadbudówek, przebudowie farbiami, naprawie uszko

dzonych mebli, uszczelnianiu pokładu drewnianego oraz malo
waniu podwodnej części kadłuba.

176 godzin przepracowała załoga działu nawigacyj
nego przy demontażu pomieszczeń przetwornicy logu 1 echo

sondy oraz innych pracach. Natomiast kadra i marynarze działu 
bojowego przepracowali 408 godzin przy montowaniu prostowni
ka do radiostacji, regeneracji akumulatorów, wymianie anten 
i remoncie pomieszczenia rozgłośni. W sumie załoga wykonała 
45 % prac przewidzianych do remontu. Wyróżnili się przy tej 
pracy bosmani Jan Tytus i Jan Kobryń, maci: Leopold Lubczańskl, 
Nikodem Socha, Ireneusz Górecki oraz starsi marynarze: Marian 
Kot, Henryk Chlad, Piotr Mikos, Jerzy Zalewski i marynarz Mi
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chał Tomaszewicz. Pierwsze wyjście na morze "Zetempowca” 

miało miejsce ,w dniu 13 maja 1954 r. Okręt w ramach prób 

stoczniowych przebył 150 Mm.

W pierwszy rejs wzdłuż wybrzeży 'Bałtyku "Zet- 
empowiec" wyszedł w dniu 21 maja z kursantami Szkoły Spe
cjalistów Morskich. Do Gdyni okręt powrócił 2 czerwca, 

po przepłynięciu 1 500 Mm.
Przygotowując się do dalekiego rejsu, 28 czerw

ca okręt wyszedł na nabieżniki helskie w celu określenia 

radiodewiacji dla nowo wmontowanego radionamiernika oraz 
określenia dewiacji kompasów magnetycznych. Po załadowa

niu i uzupełnieniu zapasów "Zetempowiec” był gotowy dó 

najdłuższego w swej dotychczasowej karierze rejsu na Mo
rze Czarne, do Sewastopola. W dniu 1 lipca 1954 r. zaokrę
towano dodatkowo 40 oficerów, 8 podoficerów zawodowych, 
40 podoficerów i marynarzy służby zasadniczej oraz 260 

podchorążych. Wraz z siedemdziesięcioosobową załogą i 

zaokrętowanymi,419 osób stanęło w dniu 2 lipca do prze
glądu i pożegnania przez dowódcę Marynarki Wojennej na 
redzie portu gdyńskiego.

V/ dniu następnym, tj. 3 lipca o godz. 6.00 pod
niesiono kotwicę i okręt wyruszył w rejs, mający trwać 
46 dób, w tym 42 doby w morzu. Dowódcą rejsu był komen

dant OSMW komandor Mikołaj Rożkow, jego zastępcą do 
spraw politycznych kmdr ppor. Bolesław Hydzik, a star
szym kierownikiem praktyki kmdr ppor. Tadeusz Chara- 
szewicz.
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Trasa prowadziła przez wąskie przejścia cieśnin 
duńskich na Morze Północne, ale tym razem nie na północ, 
lecz południowy zachód, do Cieśniny Kaletańskiej, kanału 
La Manche i na niespokojne wody Biskaju. Ta część rejsu od
była się przy słabej widoczności. Po wyjściu z kanału na 
Zatokę Biskajską^ okręt wszedł w gęstą mgłę. Cypel północno- 
zachodniej Hiszpanii /Finisterre/ okręt przeszedł bez wi
doczności brzegów, według obliczeń i sondowania. Trwało to 
4 doby przy martwej fali i istniejącym prądzie morskim, o 
sile większej niż podane było w locji. Powyższe warunki wy
magały od nawigatorów szczególnej uwagi. Systematyczne son
dowanie wykazało, że okręt został zniesiony za przejście 
przez Biskaje. W tej sytuacji okręt musiał wykonać zwrot i 
wejść na głębsze wody Atlantyku.

Czekając na lepszą pogodę, na okręcie przeprowa
dzono ćwiczenia ogólnookrętowe na temat: "Postawienie zasło
ny dymnej dla samoprzykrycia". Po około 24 godzinach i po
lepszeniu się widoczności, w dniu 13 lipca okręt przeszedł 
przez Cieśninę Gibraltarską, aby ponownie.na parę godzin 
wejść w mgłę. Dalej podróż odbywała się w dobrych warunkach, 
wzdłuż brzegów Afryki. Wiejący przez trzy doby wschodni wiatr 
który obniżył temperaturę powietrza, pozwolił odetchnąć ob
słudze maszynowni i kotłowni, gdy temperatura na pokładzie w 
cieniu wynosiła 28,5°C, na dole dochodziła prawie do 50°C.

Występujący w tym rejonie stały prąd wschodni 
pchając okręt, pozwolił na odrobienie powstałej straty czasu. 
Dalej kurs okrętu przebiegał wzdłuż brzegów Sycylii w kierun
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ku południowej Grecji. Przez 10 dni przejścia po Morzu 
Śródziemnym, panowała dobra słoneczna pogoda, jedynie 
przy wybrzeżach Sycylii padający deszcz utrudniał podzi
wianie tej malowniczej wyspy z wulkanem Etna.

Mimo upału życie na okręcie toczyło się normal
nie /zajęcia praktyczne podchorążych, alarmy okrętowe, a 
w czasie wolnym podziwianie pięknych śródziemnomorskich 
brzegów/. W przeddzień 10 rocznicy powstania Polski Ludo
wej, 21 lipca na okręcie odbyła się uroczysta akademia.

Łączność z Sewastopolem została nawiązana jesz
cze z akwenu, w rejonie archipelagu wysp greckich. W od
ległości 50 mil na podejściu do Dardaneli, powiadomiono 
stację turecką o czasie przejścia okrętu przez cieśniny 
tureckie, Dardanele i Bosfor. "Zetempowiec” przeszedł 
przy świetle dziennym i dobrej widoczności, przy pełnej 
prędkości i bez pilotów tureckich. Piękna pogoda pozwo
liła wszystkim na obserwację panoramy Istambułu.

Wejście na Morze Czarne odbyło się przy dobrej 
pogodzie. 23 lipca w godzinach popołudniowych, 14 mil od 
Sewastopola na "Zetempowiec" oczekiwał niszczyciel ra
dziecki, w asyście którego dopłynął do celu podróży. Przed 
wejściem do portu nastąpiła wymiana salutu narodowego 1 
"Zetempowiec" 24 lipca 1954 r. stanął w miejscu central
nym- Sewiemej Buchty, w towarzystwie krążowników i nisz
czycieli Floty Czarnomorskiej. Po wymianie wizyt kurtua
zyjnych, załoga udała się na zwiedzanie miasta i na licz
nie organizowane spotkania z mieszkańcami miasta -bohatera ! 
Z okresu II wojny światowej.
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W czasie czterodniowego pobytu w Sewatopolu 
załoga brała udział w imponującym święcie Radzieckiej Mary
narki Wojennej. Ponadto dzięki serdeczności gospodarzy ka
dra, podchorążowie i marynarze mogli zwiedzić Jałtę i Bak- 
czysaraj. 0 wielkiej trosce i serdeczności gospodarzy, a 
szczególnie dowódcy Floty Czarnomorskiej admirała Siergieja 

Gorszkowa, świadczył wymowny fakt przywiezienia do Sewasto- 

pola matki dowodcy okrętu kmdr.pjjor. Roberta Mietelicy, 
mieszkającej na terytorium ZSRR. Matka i syn nie widzieli 
się od czasów wojny.

Serdeczność władz i mieszkańców Sewastopola oka
zywana na każdym kroku spowodowała, że w dniu 28 lipca za

łoga z żalem opuszczała port, udając się w drogę powrotną do 
Gdyni. V/ drodze powrotnej dzięki odbieranym komunikatom i 

ostrzeżeniom nawigacyjnym, okręt omijał rejony, w których od
bywały się ćwiczenia morskie okrętów państw kapitalistycz
nych. Były to rejony Oranu /Afryka/, Lizbony /Portugalia/ i 

w kanale La Manche.

Dzięki ofiarnej pracy takich członków załogi, jak 
por.mar. Zbigniewa Krzymowskiego, por.mar. Bronisława Żychows- 

kiego, st.bosm. Wojciecha Kazaba, bosmata Albina Sochy, bos- 
mata Jerzego Kucharskiego, bosmata Franciszka Kułakowskiego, 

mata Nikodema Sochy, mata Lopolda Lubczyńskiego, st.mar. 
Makieły i st.mar. Warzaka, wszystkie urządzenia na okręcie 
pracowały normalnie, a awaria agregatu chłodni została szyb
ko usunięta. Dobrze spisała się również służba medyczna, któr< 
w dość trudnych warunkach okrętowych przeprowadziła operację 
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wyrostka robaczkowego.

Rejs powrotny przebiegał bez większych przygód 

po prawie identycznej trasie jak w kierunku Sewastopola. 

Jedynie w czasie mijania brzegów Hiszpanii i Portugalii 

zaokrętowani przeszli prawdziwie morską zaprawę na skutek 

występującej w tym rejonie na Atlantyku martwej fali. Prze
chyły okrętu dochodziły do 16° z amplitudą kołysania 10- 

14 sekund. Do Gdyni okręt przybył 18 sierpnia, po przepły

nięciu 8 800 Mm, zużywając w tym czasie 880 t paliwa i 
1 000 t wody słodkiej.

Zadanie postawione przez dowódcę Marynarki Wojen
nej przed rejsem, które brzmiało: "przebyć zaplanowaną tra
sę bez uzupełniania zapasów i wykorzystać podróż w maksy
malnym stopniu do realizacji praktyki w różnych warunkach 
nawigacyjno-meterologicznych" - zostało pomyślnie wykona
ne. Pierwsza część zadania mogła być zrealizowana dzięki 
temu, że przed rejsem przyjęto na pokład dodatkowo około 
200 t węgla, który w miarę rozchodowywania z głównych bun

krów, przerzucano z pokładu w koszykach do ładowni. W pra

cy tej brali udział wszyscy bez względu na posiadany sto
pień i wykonywane obowiązki. Pomysł z ładowaniem węgla na 

pokład i przerzucania go w koszykach do ładowni, jak rów
nież zabranie ze sobą żywych zwierząt /świnie, drób itp./, 

pochodził od dowódcy okrętu, kmdr.ppor. Roberta Mietelicy.
Ten zasłużony dla Marynarki Wojennej oficer, ro

dem z Wlleńszczyzny, doświadczenie morskie zdobył we Flo
cie Radzieckiej. Wywodząc się z marynarskiej rodziny /ojciec 



114

służył we Flocie Czarnomorskiej/, ukończył szkołę morską 

w Odessie, a następnie w Leningradzie. Przed wojną 20 lat 
pełnił służbę w radzieckiej flocie handlowej, dowodząc 

statkami na Dalekim Wschodzie. W czasie II wojny światowej 
pływał na Morzu Czarnym, a w czasie obrony Sewastopola i 

Odessy dowoził do miast zaopatrzenie oraz ewakuował z nich 
rannych i dzieci. W czasie formowania się I Samodzielnego 
Morskiego Batalionu Zapasowego jako żołnierz I Armii Wojska 

Polskiego został do niego skierowany na stanowisko szefa 
sztabu. Po przybyciu do Gdyni, wyznaczony został na stano
wisko zastępcy szefa Tyłów i Uzbrojenia Marynarki Wojennej. 
Od 1951 r. do 1957 r. pełnił obowiązki dowódcy okrętu szkol
nego, służąc przyszłym oficerom swym doświadczeniem. Po przeje 
ciu na emeryturę w 1957 roku podjął pracę we flocie handlowej 
i pływał na różnych statkach na wielu morzach i oceanach.

Druga część postawionego przed rejsem zadania, tj. 
szkolenie podchorążych, zostało również wykonane dzięki wpro
wadzeniu kompleksowej metody szkolenia. Wymagała ona od słu
chaczy wszechstronnego zastosowania wiedzy z poszczególnych 
przedmiotów w czasie pełnienia wacht morskich na różnych sta
nowiskach. Mimo dużego obciążenia pracą i nauką /12-14 godzin 
na dobę/ podchorążowie dobrze wywiązywali się ze swoich obo
wiązków, a przeprowadzonych 11 alarmów bojowych /w dzień i w 
nocy/ pozwoliło na zapoznanie się ze służbą na morzu w warun

kach najbardziej zbliżonych do bojowych.
Cotygodniowe odprawy pozwalały na korygowanie _
niedociągnięć i kierowanie w taki sposób praktyką, aby była 
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ona jak najbardziej efektywna.

Po powrocie do Gdyni załoga nie miała wiele czasu 

na odpoczynek po długim rejsie, gdyż jeszcze w tym samym 
miesiącu okręt miał wyjść w następny rejs szkoleniowy z 

podchorążymi wzdłuż polskiego wybrzeża. Kilka dni wystar
czyło zaledwie na uzupełnienie zapasów, gdyż Już w dniu 
31 sierpnia nastąpiło odcumowanie. Tym razem trasa, która 

wyniosła 1 278 Mm, prowadziła z Gdyni do Jastarni, gdzie 
podchorążowie uczyli się manewrowania łodziami pod żagla
mi. Stąd okręt udał się do Świnoujścia i Szczecina, po 

czym powrócił do Gdyni. Cel tego rejsu był nastawiony na 

zdobycie praktyki w czasie działań zbliżonych do bojowych.

Chwilą wytchnienia dla załogi i podchorążych był 
dwudniowy /5-6 września/ pobyt w Szczecinie, w czasie któ

rego zwiedzono port, muzeum morskie i miasto. Pozwoliło to 
na zregenerowanie sił przed ćwiczeniami okrętów Marynarki 
Wojennej, w których miał wziąć udział okręt w drodze pow

rotnej do Gdyni.
W dniu 8 września okręt postawił zasłonę dymną ce

lem zamaskowania samego siebie i oderwania się od przeciw
nika, natomiast w dniu następnym zadanie ćwiczebne przewi
dywało walkę z okrętami nieprzyjaciela i odejście pod osło
ną własnej baterii artylerii stałej pod przykryciem zasłony 
dymnej.

Do Gdyni okręt powrócił J.1 września 1954 r., kończąc 
okres praktyk dla podchorążych OSMW. Jednak sezon nawigacyj
ny zakończył "Zetempowiec" dopiero 29 października, ponie- ' 
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waż pomieszczenia i wyposażenie okrętu wykorzystano na 

przeprowadzenie szkolenia z dowódcami okrętów, nawigato
rami i oficerami pokładowymi. Podczas szkolenia odbyto rejs 

nawigacyjny po Bałtyku w dniach 17-29 października 1954 r. 
Dopiero po tym rejsie, w czasie zimowych miesięcy, przezna
czonych na remonty, konserwację i szkolenie, załoga mogła 
odpocząć po trudnych rejsach, w czasie których okręt prze
był łącznie 13 789,3 Mm.

6. Do bałtyckich portów ZSRR

W grudniu 1954 roku okręt ponownie stanął w 

stoczni, celem remontu bieżącego, którego zakres był podob
ny jak w roku poprzednim. W czasie prac dokowych dla ucz~- 
czenia światowego festiwalu młodzieży demokratycznej, człon

kowie ZMP podjęli szereg czynów społecznych, mających przyś
pieszyć remont. W czasie ich wykonywania wyróżnili się pod
oficerowie: maci Łukasiak, Husioł, Parzęda i Wyrób oraz starsi 

marynarze: Kowal Łach i Kotuła, natomiast członkowie ist
niejącego na okręcie kółka modelarskiego, podoficerowie Le
opold Lubczyński i Stanisław Makieła, zobowiązali się wyko
nać model niszczyciela, który miał być.przekazany na festi

walu. Wiosna 1955 roku była okresem wytężonego szkolenia 
załogi, przygotowania okrętu do rejsów szkolnych oraz święta 

Marynarki Wojennej. "Zetempowiec" opuścił stocznię 15 czerw
ca 1955 r., aby w dniu 18 czerwca w ramach praktyki z podcho
rążymi Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, wyjść w pierw- 

> szy rejs do'Ustki. Tam na pokład przyjęto 1 620 osób /pod-
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oddziały marynarzy i przewieziono do Gdyni.

W dniu 24 czerwca 1955 r. okręt wyszedł na redę 
portu Gdynia, aby wziąć udział w paradzie morskiej z oka
zji święta Marynarki Wojennej. Dzień 26 czerwca był dla 

załogi bardzo podniosły. 0 godz. 12.45 do burty okrętu do
bił ścigacz z prezesem Rady Ministrów Józefem Cyrankie

wiczem, kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej, do
wódcą Marynarki Wojennej i osobami towarzyszącymi na po

kładzie. Pobyt dostojnych gości wykorzystany został do 

zapoznania ich z życiem załogi i przeprowadzenia bezpo
średnich rozmów. Po dwóch godzinach goście opuścili po

kład, podczas gdy wieczorem okręt wrócił do portu.

W następnym dniu przetransportowano marynarzy 
biorących udział w uroczystościach, z powrotem do Ustki, 
W drodze powrotnej załoga zdawała zadanie nr 1,

Po wykonaniu tego zadania, okręt w ramach prak
tyki letniej z podchorążymi wyruszył w dniu 30 czerwca 

w rejs wzdłuż wybrzeży polskich do Szczecina, W rejsie 
tym załoga zdawała zadanie nr 2. Do Gdyni "Zetempowiec" 
wrócił 16 lipca po przebyciu 780 Mm.

Święto Odrodzenia Polski załoga spędziła w por

cie macierzystym. W dniu 27 lipca okręt wyszedł w kolej
ny rejs szkolny, którego trasa prowadziła wokół Bałtyku 
z przejściem przez cieśniny Sund i Duży Bełt. Po wyjściu 
w dniu 28 lipca 1955 r. z Gdyni, okręt przeszedł do Szcze
cina, gdzie zacumował przy nabrzeżu. W pewnym momencie 
zauważono dym wydostający się z dolnej części prawego
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bunkra. Powstał on w wyniku samozapalenia się węgla. Zało
ga niezwłocznie przystąpiła do gaszenia pożaru. Gdy zale

wanie węgla wodą z hydrantów nie pomagało, przystąpiono do 
przerzucania górnej warstwy węgla do lewego bunkra. W pracy 

tej załoga wykonywała swoje obowiązki ze zdwojonym wysił

kiem. Najciężej mieli ci, co ładowali węgiel w tlącym się 
bunkrze. Pożar ugaszono w dniu 30 lipca i okręt mógł wyru
szyć w dalszą podróż po zaplanowanej trasie. Do Gdyni "Zet- 
empowiec” powrócił 8 sierpnia, przebywszy 2 050 Mm.

Następny rejs rozpoczął się 15 sierpnia po Bałtyku. 
Tym razem trasa wiodła w kierunku wschodnim, wzdłuż wybrze
ży ZSRR, z wejściem do portów Tallin i Ryga, a następnie w 
pobliżu wybrzeży Gotlandii, południowej Szwecji, NRD i Polskj 
W Tallinie okręt przebywał w dniach 17-19 sierpnia, a w Ry

dze 20-25 sierpnia. W czasie pobytu w portach radzieckich 
kadra, podchorążowie i marynarze zwiedzali zabytki w miastacl 
uczestniczyli w licznych serdecznych spotkaniach z mieszkań
cami i młodzieżą oraz odwiedzili załogi zakładów pracy.

Dalsza trasa rejsu przeplatana była szkoleniem w po
staci różnorodnych alarmów, jak chemicznego, przeciwlotnicze
go, stawianiem zasłony dymnej, walką o żywotność okrętu itp. 

29 sierpnia okręt po przepłynięciu 1 850 Mm, zacumował ponow
nie w macierzystym porcie, kończąc tym samym program praktyk 

letnich dla podchorążych.
W 1955 roku okręt odbył jeszcze jeden rejs po Bałty- 

_ku, tym razem z nawigatorami i oficerami pokładowymi. W rej
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sie, który trwał od 21 do 28 października 1955 r., 65 ofi

cerów morskich zapoznawało się z locją rejonów pływania, • . 

a na zakończenie zdawało egzamin przed kierownikiem, kursu, 

kpt.mar. Witoldem Glińskim.

Po rejsie tym, podobnie jak w latach poprzednich, 
załogę oczekiwały remonty zimowe, w czasie których należa

ło przygotować się do nowego sezonu letniego. W 1955 roku 
"Zetempowiec” przebył ogółem 5 306 Mm.

7. Ostatni rok pod nazwą "Zetempowiec"

W 1956 roku sezon nawigacyjny rozpoczął się 28 

kwietnia i trwał do 17 maja, pozostały czas bowiem przez
naczono na przygotowanie okrętu do Święta Marynarki Wojen
nej. W dniu 1 lipca 1956 r. na okręt przybył prezes Rady 
Ministrów Józef Cyrankiewicz i minister Obrony Narodowej 

marszałek Konstanty Rokossowski, wpisując się do dzienni
ka zdarzeń. W bankiecie wydanym na okręcie uczestniczyli: 

ponadto! wiceminister Obrony Narodowej generał armii Sta
nisław Popławski, członkowie KC PZPR oraz rządu, a także 

przedstawiciele rządów ZSRR i NRD wraz z osobami towarzy
szącymi. Rolę gospodarza sprawował dowódca Marynarki Wo
jennej kontradmirał Zdzisław Studziński.

Ostatnie dni czerwca i dwie dekady lipca 1956 
roku upłynęły na przygotowaniu do długiego rejsu,w cza
sie którego okręt miał wejść po raz pierwszy do portu na 

kontynencie afrykańskim. W pracach przygotowawczych wy
różnili się m.in.; bosman okrętowy st.bosm. Stanisław
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Piotrowski, bosm. Kazimierz Uniszewski, mat Franciszek 

Kulbacki, mat Mieczysław Burchard, st.mar. Stanisław Szul- 
czyński, st.mar. Kazimierz Łasżewicz i st.mar. Jan Kacprzak. 

Przed rejsem na pokład "Zetempowca*' zostali za
okrętowani: komendant Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
kmdr por. Stanisław Leszczyński /dowódca rejsu/, kmdr por. 
Stanisław Czajkowski /zastępca dowódcy rejsu do spraw poli
tycznych/, kmdr ppor. Zygmunt Wąsik /st.kierownik praktyki/, 

podchorążowie WSMW, orkiestra oraz dodatkowo oficerowie 
Sztabu Głównego i marynarze uzupełnienia.

W dniu Święta Odrodzenia Polski dowódca Mary
narki Wojennej pożegnał okręt, na którym w daleki rejs uda
wało się 426 osób, w tym: 58 oficerów, 23 podoficerów za

wodowych, 99 marynarzy i 244 podchorążych. Wychodzącemu w 
rejs okrętowi towarzyszyły aż na Morze Północne dwa duże 
ścigacze okrętów podwodnych. Za Rozewiem okręt przywitała 
martwa fala. Przejście przez cieśniny duńskie odbyło się bez 
niespodzianek. Trzeciego dnia podróży okręt znajdował się 

na pozycji Helgolandu, prawdopodobnego miejsca, gdzie w cza
sie II wojny światowej zatonął polski okręt podwodny "Orzeł'’. 

Około godz. 17*00 zastopowano maszyny, zarządzono zbiórkę 
załogi. Następnie przy dźwiękach hymnu narodowego dowódca ókr 

tu kmdr por, R, Mietelica i bosman okrętowy st.bosm. Smolik 
opuścili na falę wieniec, oddając w ten sposób cześć bohaters- 

kim marynarzom "Orła”,
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Dalsza trasa przez Morze Północne odbywała się 

przy dobrej pogodzie. Dopiero w Kanale La Manche gęsta mgła 
utrudniła obserwację brzegów angielskich i zmusiła do po

ruszania się z bardzo małą prędkością. Sobota 28 lipca 

upłynęła pod znakiem generalnego sprzątania. Podchorążo

wie i marynarze z załogi ćegiełkowali pokłady, myli po

mieszczenia mieszkalne, szorowali stoły, ławki i kraty z 
umywalek, myli nadbudówki, spłukiwali hydrantami z pokła

dów pisek i startą cegłę.
Na Atlantyk, który przywitał okręt długą oceanicz

ną falą, okręt wszedł całkowicie odświeżony. Po dwóch 

dniach sztormowania ocean uspokoił się, pozwalając przy 
dobrej pogodzie w dniu 1 sierpnia wejść do Cieśniny Gibral- 

tarskiej.

Podobnie jak w rejsie do Sewastopola, pierwsze 
trzy dni na Morzu Śródziemnym okręt przemierzał wzdłuż 
brzegów Afryki, aby zmienić kurs ku brzegom Sycylii, którą 
ominął od północy, a następnie wszedł do Cieśniny Mesyńs- . 

klej. Dwa dni, 7 i 8 sierpnia poświęcone zostały na przy
gotowanie okrętu i załogi do złożenia wizyty w Albanii. 
9 sierpnia o godzinie 10.00 na spotkanie "Zetempowca" wy
szły dwa albańskie kutry torpedowe, na pokładzie których 
przybył dowódca floty Albanii, oficer łącznikowy i pilot. 

Osoby te po wejściu na pokład polskiego okrętu, towarzy
szyły załodze w ostatnim odcinku trasy do portu Durres. 
Przed wejściem do portu "Zetempowiec" oddał salut z 21 strza
łów armatnich i wciągnął na maszt banderę Albanii. Punktu
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alnie o godz. 12.00 okręt zacumował przy nabrzeżu, gdzie 
witany był przez kompanię honorową, orkiestrę, wyższych 
oficerów oraz licznie zgromadzoną publiczność.

Pobyt w albańskim porcie urozmaicony był licz

nymi wycieczkami po mieście oraz do Walonzy i Tirany. Dodat
kową atrakcję przygotowaną przez gospodarzy, stanowił wy
stęp Zespołu Pieśni i Tańca' Armii Albańskiej oraz towarzys
ki mecz piłki nożnej.

Po pięciodniowym pobycie w porcie albańskim, 
okręt kontynuował rejs i 15 sierpnia 1956 r. zacumował w 
Splicie. "Zetempowiec" stanął naprzeciw okrętu szkolnego 
Jugosłowiańskiej Marynarki Wojennej "Galeb”, który dwa mie

siące wcześniej gościł z wizytą w Gdyni.

W czasie pobytu w Jugosławii załoga zwiedziła 
akademię morską, pełne zabytków miasto oraz wzięła udział 
w wycieczce po Adriatyku na okręcie patrolowym jugosławiańs- 

kiej Marynarki Wojennej. W dniu 15 sierpnia okręt wizytował 
ambasador PRL w Belgradzie, Janusz Grochulski, wpisując się 

do księgi pamiątkowej okrętu. Ze Splitu okręt wyszedł 19 sierp 
nia o godz. 18.30, aby udać się do ostatniego portu przewi

dzianego w tym rejsie, Aleksandrii.
Po siedmiu dniach podróży, o świcie 27 sierpnia 

na horyzoncie ukazały się zabudowania Aleksandrii. Około godz. 

8.00 do burty SZetempowca" dobił kuter pilota i holownik,któ

ry wprowadził okręt do portu. W Aleksandrii zamiast kompanii 
honorowej okręt powitał szpaler policji portowej. Ponownie od
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były się wizyty składane przez dowództwo rejsu i okrętu 
miejscowym władzom, po których nastąpiły rewizyty na okrę

cie. Załoga i podchorążowie zwiedzała miasto pełne zabyt
ków z czasów starożytnych, w tym także piramidę Cheopsa, 

Sfinks i pałac byłego króla Faruka.
Podczas pobytu w Aleksandrii załoga mogła za

obserwować symptomy naprężenia politycznego, będące zapo
wiedzią zbliżającej się anglo-francusko-izraelskiej agre
sji wokół spornego wówczas problemu Kanału Suezkiego.

Okręt opuścił starożytny port 30 sierpnia, uda
jąc się w drogę powrotną do Gdyni. Trasa powrotna prze
biegała przy dobrej pogodzie. Na okręcie panowała atmosfe
ra przedegzaminacyjnej gorączki wśród podchorążych. 14 wrześ 
nia, na wysokości Skagen •'Zetempowiec" spotkał dwa polskie 
ścigacze, te. same które odprowadziły okręt w rejs. W ma

cierzystym porcie "Zetempowiec" zacumował 16 września 1956 r 
o godz. 12.00, po przebyciu 7 600 Mm. .

W jesienny rejs po Bałtyku z zawinięciem do Ta
llina, okręt wyszedł 31 października 1956 r. Celera tego 

rejsu, którego uczestnikami byli nawigatorzy i oficerowie 

o specjalnościach morskich, było zapoznanie się z warun
kami nawigacyjnymi na bałtyckich wodach ZSRR oraz uzupeł
nienie .wiadomości z geografii morskiej i locji strefy cieś
nin duńskich. Awaria rubrykatora zmusiła okręt do dłuższe

go niż przewidywano pobytu w Tallinie. Trwał on od 4 do 19 
listopada. W czasie pobytu w porcie radzieckim załoga bra
ła udział w obchodach 39 rocznicy Rewolucji Październlko- 
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wej. Do Gdyni okręt powrócił 21 listopada.

W dniu 1 grudnia "Zetempowiec" stanął w stoczni, 

celem przeprowadzenia remontu średniego po przepłynię
ciu w 1956 roku 11 639 Mm.

Zmiany jakie nastąpiły w życiu politycznym kraju w 
październiku 1956 roku, chociaż nie miały większego wpływu 

na tok szkolenia podchorążych, wycisnęły piętno na sa
mym okręcie. W następstwie rozwiązania organizacji Związ
ku Młodzieży Polskiej na okręcie liczyła ona w tym cza
sie 55 członków i składała się z dwóch kół, tworząc zarząd 
pułkowy/, podchorążowie wysunęli propozycję zmiany nazwy 

okrętu szkolnego. W przedstawianych projektach pojawiała 
się najczęściej nazwa "Gryf", toteż szef Sztabu General
nego WP, przychylając się do formułowanych życzeń, zarzą
dzeniem nr 053/Org. z dnia 23 marca 1957 r. zmienił z dniem 

1 kwietnia tegoż roku nazwę okrętu szkolnego "Zetempowiec" 
na ORP "Gryf".

Zakończenie

W czasie swego pracowitego okresu służby "Zetempo
wiec", a od 1957 roku ORP "Gryf", przebył ogółem 220 312,4 
Mm. Pływał na Oceanie Atlantyckim i na 14 morzach świata. 
Gościł w 21 portach zagranicznych Europy i Afryki Północ
nej /w niektórych z nich kilkakrotnie/. Okręt w ciągu swej 

25-letniej służby pod białoczerwoną banderą polskiej Mary
narki Wojennej stanowił miejsce konfrontacji wiadomości te
oretycznych z rzeczywistością warunków okrętowych. Na jego 
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pokładzie uczyli się marynarskiego rzemiosła również dzi
siejsi dowódcy 1 oficerowie, którzy nabytą wiedzę przeka

zują teraz swoim podwładnym.

Długie i dalekie rejsy były dobrą lekcją poglą
dową właściwej organizacji służby codziennej i bojowej na 

okręcie, która jest podstawą szkolenia i pływania bojo

wego. Każdy rejs szkolny dawał kadrze okrętowej bogate 
X 

doświadczenia w organizowaniu oraz przeprowadzaniu prak

tyk podchorążych, ulepszaniu Ich metod, aby przyszłych 
absolwentów jak najlepiej przygotować do samodzielnej 

służby na okrętach bojowych. Dużą zasługę w procesie prze
kazywania najlepszych doświadczeń miała dobrze przygotowa

na kadra okrętu ;- oficerowie, chorążowie i podoficerowie 
zawodowi.

ORP "Gryf” był bardzo popularnym okrętem. Sym

patię zyskał sobie nie tylko wśród marynarzy i podchorą
żych w czasie realizacji zadań szkoleniowych, wynikają

cych z programu szkolenia załogi i podchorążych, ale przede 
wszystkim w rejsach z młodzieżą, nauczycielami, górnikami 
i hutnikami, załogami zakładów pracy oraz innymi grupami 
środowisk cywilnych z całej Polski. Zapoznawali się oni z 

historią Marynarki Wojennej, z tradycjami morskimi oraz wa
runkami pracy na morzu. Na jego pokładzie liczne rzesze 
młodzieży składały przyrzeczenia harcerskie i odbywały swe 
pierwsze spotkanie z morzem i okrętem. Tradycje te są do 
dzisiaj kontynuowane przez inne okręty, chociaż często 
można spotkać się z pytaniem, "a co z ''Gryfem1'?".
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Była w tym zasługa całej załogi, dla której okręt 
stanowi.ł drugi dom, oni zaś tworzyli jedną rodzinę. Zgranie 
załogi, jej zapał i poświęcenie oraz aktywność społeczna 
zostały wysoko ocenione przez Dowództwo Marynarki Wojennej. . 
W latach 1970 i 1971 okręt uzyskał miano "przodującego 
okrętu" w grupie okrętów szkolnych i hydrograficznych, a 
9 października 1971 r. w uznaniu zasług włożonych w roz

wój Marynarki Wojennej, ORP "Gryf" wyróżniony został meda
lem "Za Zasługi dla Marynarki Wojennej PRL".

W tym też czasie ORP "Gryf" ze względu na starzenie 
się mechanizmów i urządzeń, zakończył swoją długoletnia^ służ4 

bę jako okręt szkolny. Po linii weszły nowe okręty szkolne, 
nowocześnie wyposażone, kontynuując proces praktycznego szko

lenia podchorążych WSMW. Były to trzy małe okręty: ORP "Ka
det", ORP "Elew", ORP "Podchorąży" oraz dwie duże jednostki 
ORP "Wodnik" i ORP "Gryf". Ten drugi okręt jest dzisiaj kon
tynuatorem tradycji swojego zasłużonego poprzednika.
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I. Archiwalia

1. Archiwum-Marynarki Wojennej

za rok 1949, 1951, 1976;

a/ Zespół akt Dowództwa Marynarki Wojennej i Sztabu

Głównego;
b/ Zespół akt Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej;
c/ Zespół akt Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej;
d/ Zespół akt OS "Zetempowiec";
e/ Zespół akt ORP "Gryf";
f/ Kancelaria WSMW. Teczki rozkazów komendanta WSMW

g/ Kancelaria ORP "Wodnik". Akta dotyczące ORP "Gryf";

2. Kronika ORP "Gryf" od 1962 do 1976 r.;
3. Księga pamiątkowa ORP "Gryf";

II. Opracowania i artykuły

1. Władysław Białek: Powstanie i rozwój ludowej Marynarki 
Wojennej. "Zeszyty Naukowe WAP" nr 76, 1973 r.

2. Władysław Białek: Praktyki letnie słuchaczy WSMW w 
latach 1955-1965. "Przegląd Morski" nr 6, 1969 r.

3. Henryk Czerniak: ORP "Gryf" - okręt szkolny Polskiej 
Marynarki Wojennej /praca magisterska napisana na Uni

wersytecie Gdańskim w 1973 r./.

4. Jan Greń: Dziesięciolecie ORP "Gryf". "Przegląd Mors

ki" nr 6, 1961 r.

5. Ludwik Janczyszyn: Marynarka Wojenna na straży mors
kich granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, "Rocz
nik ONSiW MW nr 5, 1970 r.
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6. Zdzisław Misztal: Gospodarka morska w Polsce w latach 

1945-1975. Gdańsk 1978.
i/

7. Robert Mietelica, relacja /w posiadaniu autora/.

8. Zbigniew Szczepanek: Znaczenie rejonu praktyki letniej 
słuchaczy WSMW. "Przegląd Morski" nr 10, 1965 r.

III. Czasopisma

a/ "Trybuna Ludu” z 1973, 1974 r.

b/ "Kurier Polski" z 1969, 1970 r.
c/ "Głos Nauczycielski” z 1972, 1975 r. '
d/ "Bandera" z 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 

1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 

1973, 1974 r.
e/ ”Na Straży Wybrzeża” z 1953, I955y 1956 r.



Kpt.mar. mgr Zbigniew Wojciechowski

DZIAŁALNOŚĆ APARATU POLITYCZNO-WYCHOWAWCZEGO 
W POCZĄTKOWYM OKRESIE TWORZENIA SIg MARYNARKI WOJENNEJ PRL

W bogatej problematyce dziejów ludowej Marynarki 
Wojennej ważne miejsce zajmuje działalność aparatu pdli- 
tyczno-wychowawczego. To oficerowie polityczno-wychowawczy 
wprowadzali marynarzy nie tylko w sferę pracy ideowo-poli- 
tycznej, ale również czynnie uczestniczyli w tworzeniu i 
utrwalaniu władzy ludowej na wyzwolonych ziemiach. Byli oni 
ostoją rewolucyjnych przemian zachodzących w kraju.

dotychczasowych opracowaniach brak jest szer
szych studiów ujmujących w sposób kompleksowy działalność 
aparatu politycznego Marynarki Wojennej PRL. Problematyką 
tą zajmowali się m.in. Ludwik Dutkowski, Bronisław Gębskl, 
Stanisław Krzysztofek, Czesław Krzynówek, Czesław Kuczyńs
ki, Henryk Malinowski, Władysław Obieżyńskl, Jerzy Przybyls 
ki, Włodzimierz Radziszewski, Stanisław Stopczyk i Włady
sław Szczerkowski.

Starając się choć częściowo wypełnić lukę w do
tychczasowych badaniach pragnę zwrócić uwagę na niektóre 
elementy pracy polityczno-wychowawczej w początkowym okre
sie tworzenia się ludowej Marynarki Wojennej w latach 
194/4-1945.

Według przyjętej periodyzacjl okres ten wchodzi 
w skład pierwszego etapu rozwoju aparatu partyjno-poll-
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tycznego Marynarki Wojennej PRL. Etap ten obejmuje lata 
1945-1948\

W, omawianym okresie należy wyróżnić dwa pod- 
okresy, biorąc za ich cezury początkowe; datę 29 paździer
nika 1944 r. powstanie samodzielnego batalionu zapasowego 
Marynarki Wojennej /od 1.2.1945 r. rozkazem Naczelnego Do
wódcy WP 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy/ oraz for
malne utworzenie ludowej Marynarki Wojennej w dniu 7 lipca 
1945 r.2 

x x x
Podokres pierwszy charakteryzował się przede 

wszystkim intensywnym rozwojem organizacyjnym poszczegól
nych struktur. 1 smbz. Jako zalążek Marynarki Wojennej PRL 
miał służyć do obsadzenia wyzwolonych portów morskich, za
bezpieczenia obiektów przemysłowych i wojskowych, a głównie 
do przygotowania podstawowych kadr specjalistów morskich.

Batalion swój szlak rozpoczął od Majdanka, by 
przez Włocławek Już 3 kwietnia 1945 r. przybyć do Gdańska i 
Gdyni, gdzie przystąpił do przejmowania obiektów portowych 

3 i likwidacji najpilniejszych zniszczeń .

L.Dutkowski: Praca partyjno-polityczna w ludowej Marynar
ce Wojennej. "Przegląd Morski" 1975, nr 6, s.21-22. Ponad 
30-letni okres rozwoju aparatu partyjno-politycznego Mary
narki Wojennej PRL podzielono na cztery etapy. Etap pierw
szy obejmuje lata 1945-1948,'drugi 1949-1956, trzeci 1956- 
1970, czwarty lata po 1970.
K.Frontczaks Siły Zbrojne Polski Ludowej* Przejście na sto
pę pokojową, 1945-1947. Warszawa 1974, s.197-198.

3 W.Radziszewski: Marynarka Wojenna w latach 1945-1949. Gdańsk 
' 1976, s.19.
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Cele i zadania jakie stanęły przed aparatem po- 
lityczno-wychowawczym batalionu wynikały nie tylko z po
trzeb wewnętrznych, ale -i aktualnych potrzeb społeczno-po
litycznych owych przełomowych dni. Wynikały one także z 
głównych tez sformułowanych w programie Manifestu Lipcowego 
PKWN oraz z założeń ideowo-politycznych i wojskowych Pols
kiej Partii Robotniczej.

Podstawowe tezy programu wojskowego partii zo
stały sprecyzowane na jesiennych posiedzeniach Biura Poli
tycznego Komitetu Centralnego PPR i na lubelskiej konferen
cji partyjnej z 12-13 listopada 1944 r.

W tym okresie w wojsku zaistniała trudna sytua-. 
cja, spowodowana zaostrzeniem się walki między obozem demo
kratycznym a siłami opozycji o oblicze ideowo-polityczne sił 
zbrojnych oraz o realizację reformy rolnej. Nasilenie się 
walki politycznej o wojsko wysunęło jego kwestię na pierwszy 
plan. Świadczą o tym dokumenty archiwalne z posiedzeń Biura 
Politycznego KC PPR, w których Wojsko Polskie traktowano 
priorytetowo. Już 11.września 1944 r. Biuro Polityczne za
jęło się obsadą personalną aparatu polit.-wych. i nabrzmia
łymi sprawami organizacyjnymi, m.in. przyśpieszeniem prac 
nad Statutem Oficerów Polityczno-Wychowawczych. Zadanie to 
otrzymał Zastępca Naczelnego Dowódcy WP do spraw pólit.-

4 wych. gen.bryg. Aleksander Zawadzki .

4 Centralne Archiwum KC PZPR, t. 295/V-1, K.1-2, Protokół 
z posiedzenia Biura Politycznego KC PPR z dnia 11.9.1944r.
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Jednym z najważniejszych posiedzeń Biura Poli

tycznego KC PPR było posiedzenie w dniu 30 października 1944 i 
na którym uchwalono rezolucję o zadaniach członków partii 

w armii, o pełnomocnikach partyjnych, rezolucję w sprawie 
sytuacji i pracy w wojsku oraz Statut Oficerów Polityczno- 

5 Wychowawczych .

Pierwsza rezolucja stanowiła podstawowy do
kument pracy partyjnej w wojsku. Stwierdzała ona m.in.,że 
"powstanie w Armii różnych organizacji partyjnych osłabiło
by jej zwartość i zdolność bojową, dlatego Komitet Central

ny PPR postanawia by nie odbywać w wojsku żadnych zebrań 
partyjnych i nie zbierać składek. Nowo powołani pełnomoc
nicy /od szczebla batalionu wzwyż/ mają kierować pracą 

członków partii w jednostkach. Powinni oni nieustannie pra
cować nad wychowaniem w wojsku nowej kadry komunistów i 

werbować do partii". Np. w 1 armii WP powołano 82, a w 
62 armii - 37 pełnomocników partyjnych0. W 1 smbz instytu

cja taka nie występowała. Powstała ona dopiero po utworze
niu Marynarki Wojennej.

W związku z koniecznością podniesienia efek
tywności pracy polityczno-wychowawczej, Biuro Polityczne 

postanowiło m.in. utworzyć pięcioosobowy Wydział Wojsko-

5 Tamże, K.36-38, Protokół z posiedzenia BP KC PPR z dnia 
30.10.1944.'

Ą F.Zbiniewiczs Rola PPR w kształtowaniu Wojska Polskiego 
w 1944 roku. "Z Pola Walki" 1963, nr 4, s.108. Pod ko
niec 1944 r. w aparacie polityczno-wychowawczym 1 armii 
WP było 128 członków PPR na 380 w całym WP.
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wy pod bezpośrednim kierownictwem Sekretarza Partii /Wła
dysława Gomułki/, wzmocnić element partyjny -w Naczelnym 
Dowództwie WP /Marian Spychalski/, wzmóc pracę polityczno- 
wychowawczą wśród żołnierzy i oficerów, oczyścić szeregi 
wojska z obcego elementu, skierować do szkoły politycznej 
500 członków PPR i 1000 członków Armii Ludowej, prowadzić 
systematyczną pracę wyjaśniającą, wprowadzić do GZPW WP 
towarzyszy, którzy pracowali w kraju przez cały okres oku- 
pacjl'.

Nie mniej istotną dla przezwyciężenia tendencji 
zmierzających do uczynienia wojska apolitycznym była wspom
niana Krajowa Konferencja sekretarzy 1 członków komitetów 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, która odbyła się w 
Lublinie. W czasie jej trwania W.Gomułka stwierdził m.ln., 
że: "Demokracja buduje nie wojsko w ogóle, a wojsko okreś
lonego typu, demokratyczne wojsko. I w tym dziele korpus 
oficerów polityczno-wychowawczych spełnia wielkie zadanie... 
Korpus oficerów polit.-wych. jest duszą Wojska Polskiego" .

Następnym bardzo ważnym dokumentem normującym 
działalność aparatu polityczno-wychowawczego był długo ocze
kiwany Statut Oficerów Polit.-Wych. 25 listopada 1944 r. 
rozkazem Naczelnego Dowódcy WP, /zatwierdzonym przez Przewod
niczącego KRN Bolesława Bieruta/, został wprowadzony do Sił

1 r”‘m:r ■ "■r"7"     1 ■

? CA KC PZPR, t.295/V-1, K.40-41, Rezolucja w sprawie sytu
acji i pracy w wojsku z 31*10.1944 r,

8 CA KC PZPR, t.295/VII-33, K.1-22, Protokół Krajowej Kon
ferencji sekretarzy i członków KW, KP, KG z 12-13.11.1944r.
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9 Zbrojnych .

Nakładał on obowiązki: patriotycznego wychowania 
żołnierzy w duchu miłości do Ojczyzny a nienawiści do 
wroga, przyjaźni i braterstwa broni z państwami demokra
tycznymi, z ZSRR oraz wychowania w duchu szczerej demokra
cji i jedności z narodem. Akcentował potrzebę wyrabiania 
w żołnierzach poczucia żelaznej dyscypliny, poszanowania 
przełożonych, rycerskości i koleżeństwa. Unormował rów
nież pozycje zastępców dowódców do spraw polityczno-wycho- 
wawęzych stwierdzając, że "są równorzędnymi zastępcami na 
równi z zastępcami liniowymi, odpowiadającymi na równi z 
dowódcami za stan moralno-polityczny i ducha bojowego swo
jej jednostki". Wszelkie rozkazy, wnioski awansowe i od
znaczeniowe od tej pory musiały być podpisane przez ofi-

10 cera polityczno-wychowawczego .
Obowiązki zastępcy dowódcy do spraw polit.-wych. 

nowo utworzonego morskiego batalionu objął ppor. Henryk 
Malinowski, który służył m.in. w jednostkach radzieckiej 
Marynarki Wojennej w Leningradzie. Jak dziś wspomina - po
czątki były bardzo trudne. Środowisko, oficerskie i mary
narskie było demograficznie wielce zróżnicowane, a napły
wający ochotnicy byli bardziej związani z wojskami lądowy
mi niż z marynarką. Zdarzały się nawet wypadki napływu

Q Centralne Archiwum Wojskowe, III-2-9, K.7. Rozkaz ND 
WP nr 125, wprowadzający Statut Oficerów Polit.-Wych. 
z 25.11.1944 r.
tamże, K-1-6. Statut Oficerów Polit.-Wych.
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marynarzy, którzy służyli w hitlerowskiej Kriegsmarine.
Tych po zdemaskowaniu usuwano ze składu osobowego. W wielu 
wypadkach trzeba było leczyć kompleksy i urazy polityczne, 
zwłaszcza wśród części przedwojennej kadry Marynarki Wojen
nej. Wyjaśniać o jaką Polskę toczy się walka i jakie są nie
zbędne przemiany społeczno-polityczne i ekonomiczne. Uświa
domienie marynarzy w celu uzyskania ich pełnego poparcia 
dla linii reprezentowanej przez władzę ludową, było rzeczą 
podstawową. Należało także cementować kolektywy, przezwy
ciężać trudności jakie istniały, bądź to na tle ciężkiej 
drogi jaką przebyli przed wstąpieniem do wojska, bądź też 
na tle poglądów na przyszłość, ustrój, kształt granic Pols
ki itp.

Po zakończeniu wstępnej organizacji batalionu 
4 grudnia 1944 r. przystąpiono do wytężonej i systematycz
nej pracy szkoleniowej, w której ważną rolę odgrywało szko
lenie ideowo-polityczne.

Główną jego formą były zajęcia polityczno-wycho
wawcze, na które przeznaczano średnio 4 godziny w tygodniu. 
Tematyka zajęć była różnorodna i dotyczyła zarówno aktual
nej sytuacji na froncie, w kraju i zagranicą, jak również 
historii Polski, tradycji morskich, regulaminów, dyscypliny, 
doświadczeń bojowych ludowego Wojska Polskiego i Armii Ra
dzieckiej. W ramach wykładów i pogadanek przeprowadzanych 
w pododdziałach, omawiano wizję przyszłej, niepodległej i 
demokratycznej Polski z szerokim dostępem do morza, złą
czonej w braterskim sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Oto
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przykładowa tematyka: "Polonia amerykańska popiera PKWN", 
"Ludowe Wojsko Polskie", "Reforma rolna", "Co to jest de
zercja i jakie pociąga skutki". Wykorzystywano także inne 
formy pracy z marynarzami, jak: gawędy, wieczornice, spot
kania, czytanie gazet /prasówki/ itd.

W początkowym okresie ppor. H.Malinowski był 
jedynym przedstawicielem aparatu polityczno-wychowawczego, 
niemniej dzięki oparciu się na niektórych doświadczonych 
dowódcach pododdziałów /kpt.mar. Władysław Trzciński, por. 

: ' ■ i .
Marian Iwankiewicz i inni/ i aktywie podoficerskim, mógł 
sprostać tym trudnym zadaniom.

Ze względu na poważne braki kadrowe /dopiero w 
styczniu 1945 r. przybyło 5 oficerów polit.-wych./ w wielu 
wypadkach musiano się opierać na aktywistach wybranych 

11 spośrod przodujących podoficerów i marynarzy . Poprzez 
oddziaływanie indywidualne mogli oni stosunkowo łatwo 
zorientować się, co myślą koledzy i jakie mają codzienne 
troski. Prostym językiem wyjaśniali na gorąco nasuwające, 
się wątpliwości. Jeżeli nie potrafili tego zrobić, zwraca
li się do dowódców pododdziałów lub ich zastępców do spraw 
polit.-wych. Aktywiści pomagali kolegom w zdobywaniu wiedzy 
wojskowej, a zdecydowaną postawą dawali przykład prawidło
wego zdyscyplinowania.

W dziedzinie podnoszenia stanu moralno-politycz
nego, pomagali zwalczać dezercję, pijaństwo, utrzymywać

11 H.Malinowski: Relacja ówczesnego zastępcy dowódcy 1 smbz 
ds.polit.-wych., Archiwum Muzeum MW, t.109, 1962 r.,s.6-8.
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tajemnicę wojskową itp. Prowadzili również grupowe czyta
nie gazet /najczęściej "Polskę Zbrojną", centralny organ 

prasowy wojska/, brali udział w działalności kulturalnej i 
, , 12propagandowej wsrod ludności cywilnej

Działalność kulturalno-wychowawczą starano się 

prowadzić systematycznie, ponieważ była to jedyna forma roz

rywki i prezentacji batalionu morskiego na'zewnątrz. Zor
ganizowano świetlicę batalionową, a w każdej kompanii urzą
dzono kącik świetlicowy, w których odbywały się pogadanki, 
wisiały gazetki ścienne, biuletyny informacyjne, plakaty, 
hasła i inne druki ulotne.

Po uzyskaniu instrumentów muzycznych i utworze
niu zespołu artystycznego, zorganizowano w myśl instrukcji 
GZPW Wl? pierwszą marynarską Gwiazdkę połączoną z uroczystą 

13 wieczornicą . Otrzymano podarunki .od miejscowej ludności, 
a na wspólnej wieczerzy w świetlicy batalionowej byli przed

stawiciele społeczeństwa Lublina.

Współpraca z ludnością cywilną układała się po
myślnie. Organizowano wspólne obchody uroczystości państwo

wych, wiece, odczyty i zawody sportowe. Pisano artykuły do 
lokalnej gazety "Wiadomości Włocławskie".

Aparat polityczno-wychowawczy zajmował się także 
wieloma innymi niemniej ważnymi sprawami. Przede wszystkim 
czuwał nad stanem socjalno-bytowym marynarzy, który w począt- 

» 
kowym okresie był nad wyraz ciężki. Brakowało umundurowania

12 CAW, III-2-3, K.14, Instrukcja JZP >Z? o pracy z aktywem 
z 20.1.1945r.
CAW, 111-2-4, K.21-22, Instrukcja GZPW WP w sprawie gwiazd
ki żołnierskiej z dnia 24.11.1944 r.
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i butów, zły był stan zdrowia, wyżywienia i zakwaterowania 

Przyczyny niedociągnięć i sposoby ich usunięcia 
określone zostały w specjalnym zarządzeniu GZ.PW WP z 4 list 
pada 1944 r.,w którym uznano, że "jedną z przyczyn złego 

samopoczucia i niskiego poziomu dyscypliny jest brak nale
żytej opieki, chaos i dezorganizacja aparatu gospodarczego, 
lekceważenie stosunku do spraw wyżywienia, umundurowania, 
zakwaterowania, opieki lekarskiej, transportu itp." 

Oficerowie polit.-wych. zostali zobowiązani do 
tępienia wszelkich uchybień w tej dziedzinie, zwłaszcza w 

związku ze zbliżającą się zimą. Jednak wysiłki organizacyj
ne i administracyjne, wskutek trudnej sytuacji gospodar

czej kraju, nie mogły radykalnie polepszyć istniejącego 
stanu rzeczy, mogły jedynie go złagodzić. Dlatego rozwi
jano wśród kadr kwatermistrzostwa szeroką pracę uświada

miającą. Dla wyrobienia poczucia współodpowiedzialności 
za sprawy gospodarcze, a także odpowiedniego morale wojska, 
aparat polit.-wych. prowadził specjalne cykle zajęć, pracę 

indywidualną, organizacyjną, itp. W tym okresie modne było 
hasło "Miernikiem wartości oficera polityczno-wychowawczego 

i jego pracy w jednostce są warunki materialne, w jakich
15 znajdują się jego żołnierze" .

W pierwszych dniach kwietnia 1945 r. 1 smbz 
transportem samochodowym przybył na Wybrzeże. Jak wspomina

------------
lZł H.Malinowski! Relacja... op.cit. s.5,11,17.

c.Nawrot: Wybrane problemy pracy ideowo-politycznej w 
ludowym Wojsku Polskim w latach 1945-1948, Wojskowa Aka
demia Polityczna, Warszawa 1972, s.33-37. 
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ówczesny zastępca dowódcy batalionu ds. polit.-wych. por. 
H.Malinowski "życie©/ Gdańsku było twarde i ciężkie. Wielka 

była różnica między atmosferą spokoju niezniszczonego Wło

cławka, a ruinami i zgliszczami Gdańska, gdzie zwały trupów 

tarasowały nabrzeże Stoczni Gdańskiej, a bandy podpalaczy 
i dywersantów hitlerowskich próbowały jeszcze zakłócać spo
kój. Na Westerplatte, Żuławach i na Helu były oddziały nie

mieckie. Po Zatoce Gdańskiej kręciło się jeszcze sporo okrę
tów niemieckich, a najbardziej z nich krążownik "Leipzig" 

gęsto ostrzeliwał Trójmiasto^.. Batalion przystąpił do żmud
nej, codziennej pracy oczyszczania miasta z dywersantów... 
Trudne warunki życia wpłynęły na polepszenie dyscypliny i 
zwartości bojowej marynarzy.

... Podobnie było w Gdyni. Jej mieszkańcy z prawdziwym entuz

jazmem powitali marynarzy.' Pierwsze wiece i akademie zorgani
zowano z okazji Święta 1 Maja w kinie "Warszawa", gdzie zgro- 

-Ig 
madziły się tysiące osób" .

Wkrótce po otrzymaniu marynarskich mundurów posz

czególne pododdziały batalionu brały udział we wszystkich uro
czystościach i defiladach: w święcie Pierwszomajowym, w dniu 
zakończenia wojny, w obchodach Święta Morza /29 czerwca/ i 

pierwszej rocznicy wydania Manifestu Lipcowego PKWN. Odtąd 
zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy WP, 22 lipiec był

16 H.Malinowski: Powstanie i działalność 1 Samodzielnego Mors
kiego Batalionu Zapasowego. "Rocznik Ośrodka Nauk Społecz
nych i Wojskowych MW". Gdynia 1964, nr 2, s.85-w3.
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17 Świętem Odrodzenia i Zjednoczenia Wojska Polskiego .

W uroczystościach tych na Wybrzeżu uczestniczyli naj
wyżsi przedstawiciele władz państwowych z Przewodni
czącym KRN Bolesławem Bierutem i Marszałkiem Pols"ki Micha
łem Rolą - Żymierskim.

Aparat polityczno-wychowawczy inspirował i orga
nizował nie tylko wyżej xvymienione uroczystości, ale rów
nież wszelkiego rodzaju inne imprezy, które wyzwalały ra
dość i emtuzjazm z powrotu Polski nad Bałtyk /Wytyczne 

GZPW WP "W sprawie odzyskania Gdańska i szerokiego dostę
pu do morza*'/. Organizowano między innymi: wiece, apele, 

spotkania oraz występy zespołów artystycznych. Był on 

także odpowiedzialny - w myśl zaleceń GZPW WP - za kol
portaż prasy i materiałów agitacyjnych oraz dekorację 
wyzwalanych miejscowości flagami, godłami państwowymi i 
okolicznościowymi hasłami. Marynarze pod kierunkiem ofi
cerów polit.-wych. przywracali polskie nazwy ulicom, pla

com, zabezpieczali pozostawione mienie, dzieła sztuki, 
eksponaty muzealne oraz dokumenty dotyczące okrucieństw

17 CAW, III-2-90, K.180, Rozkaz ND WP nr 73 o obchodach 
świąt państsowych 1 i 3 maja z 28.4.1945 r. oraz 
III-2-214, K.180, Wytyczne GZPW WP w sprawie w/w 
świąt z 14.5.1945 r.
M.Żymierski, M.Spychałski: Wojsko Polskie 1944-1947. 
Wybór rozkazów przemówień i artykułów. Warszawa 1947, 
s. 63-65, Rozkaz ND WP nr 155 z 22.7.l945r.
K.Kopiec: Relacja ówczesnego dowódcy 1 smbz, AM MW, 
t. 128, 1963 r., s.19.
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18 popełnionych przez hitlerowców .

W większych ośrodkach inspirowano tworzenie kół 
Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Towarzystwa Przyjaźni

19 Polsko-Radzieckiej i innych organizacji społecznych .
W końcu kwietnia 1945 r. w związku z pilną po

trzebą zapewnienia odpowiedniego kierownictwa politycznego 
w nowo tworzonej marynarce, skierowano do niej na stanowis
ko Zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej ds. polit.-wych. ppłk. 
Józefa Urbanowicza, pełniącego do tej pory obowiązki zastęp
cy dowódcy ds. polit.-wych. 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińs

kiego- 1 armii WP. Został on wybrany m.in. ze względu na zna
jomość zagadnień morskich.

Na Wybrzeżu, po rozmowie z dość dobrze zorien
towanym w tamtejszych warunkach zastępcą dowódcy 1 Brygady 

Pancernej im. Bohaterów Westerplatte mjr. Adamem' Brombergiem 
i zaproponowaniu mu stanowiska szefa ZPW MW, ppłk J.Urbano
wicz przystąpił do tworzenia Zarządu Polityczno-Wychowawczego 

2'0 Marynarki Wojennej .

18 CAW, III-2-3, K.23, Instrukcja GZPW WP /rozkaz nr 56/ 
"Do wszystkich oficerów polit.-wych* WP" z 10.3.1945 r. 
III-2-214, K.27, Wytyczne GZPW WP do pracy propagandowej 
nr 23 "W sprawie odzyskania Gdańska i szerokiego dostępu 
do morza" z 31.3.1945 r. oraz okolicznościowy rozkaz ND 
WP związany z wyzwoleniem Gdańska /"Polska Zbrojna", nr 60 
z 6.4.1945 r./
CAW, 111-2-4, K.12, Instrukcja GZPW WP o tworzeniu TPŻ, 
wydana 10.11.1944 r.
III-2-95, K.69, Instrukcja GZPW WP o pomocy zastępców 
dowódców ds.polit.-wych. dla TPPR z 16.3.1945 r.

20 J.Urbanowicz: Wywiad udzielony tygodnikowi "Bandera", 
nr 41 z 12-13.10.1963 r.
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Ponieważ struktura organizacyjna Marynarki Wojen

nej była w trakcie opracowań, pierwszą jej instytucję poli

tyczną postanowiono utworzyć jako grupę operacyjną GZPW WP. 
W tej więc zalążkowej formie powołano do życia 1 maja 1945 r. 
Zarząd PolitycznoWychowawczy Marynarki Wojennej. Składał się 
on z trzech jednoosobowych wydziałów. Stanowisko szefa wy- 4 

działu personalnego zostało powierzone ppor. Michałowi 
Łuczeczce, szefa wydziału organizacyjnego ppor. Bolesławowi 
Bardyńsklemu, a wydziału propagandy ppor. Janowi Pączkowi. 

Ponadto zostało utworzone stanowisko szefa kwaterunku i za- 
opatrzenia Zarządu i Dowództwa MW. Objął je kpt. Aleksiej 

21 Szełkowoj .
Praca tak sformowanego Zarządu koncentrowała się 

głównie na działalności polit.-wych. z nowo przybywającymi 
po zakończeniu wojny oficerami i podoficerami przedwojen

nej marynarki, kadrą i wcielonymi do batalionu poborowymi. 
Ci ostatni przechodzili krótki kurs polityczny /10 godzin/, 

na którym m.in. opowiadał swe przeżycia zastępca dowódcy 

obrony Westerplatte kpt. Franciszek Dąbrowski, a następnie 
przechodzili wyszkolenie.rekruckie21 22.

W działalności propagandowej ZPW napotykał sze- 
reg trudności, m.in. nie posiadał własnego wydawnictwa. 
Jednak dzięki podjętym staraniom już 9 maja 1945 r. ukazał

21 *CAW, III-2-195, K.2, oraz W.Radziszewski; Marynarka 
Wojenna... op.cit., s.22. 

po H.Malinowski: Relacja... op.cit., s.32.
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się pierwszy numer gazety "Nasze Morze", poświęcony głów

nie obchodom- świąt majowych w Trójmiaście. Wydawana ona' 
była 6 razy w tygodniu, w dość prymitywnych warunkach, w 
nakładzie 3 tysiące egzemplarzy. Połowę nakładu rozprowa
dzano wśród mieszkańców Wybrzeża, co spotykało się z ich 

ogromnym uznaniem. Obowiązki pierwszego redaktora pełnił 
ppor. Stanisław Habrowski.

' ... W czerwcu redakcja gazety została wzmocniona 
trzema byłymi korespondentami gazety 1 armii WP "Zwycięży
my". Łącznie do 31 sierpnia 1945 r. 'wydano 93 numery 

• 23 ' pisma
Ze względu na szybkie rozrastanie się szeregów

1 smbz, który dawno Już przekroczył ramy etatowe, działal
ność polityczno-wychowawcza wymagała zwiększenia ilości 
pracowników aparatu. Do tej pory obsada etatowa była nader 

skromna.-W ZPW pełniło służbę pięciu oficerów, w redakcji 
gazety "Nasze Morze" czterech, a w 1 smbz pięciu. W sumie 
aparat polit.-wych. liczył wraz z zastępcą dowódcy MW ds. 
polit.-wych. zaledwie 15 oficerów, co było dalece niewystar
czające w stosunku do aktualnych potrzeb.

W tej sytuacji 30 najlepszych podoficerów posta
nowiono wysłać do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowaw- 
czej. Przed odejściem, ZPW w Gdyni zorganizował dla nich 

od 22 maja do 1 czerwca 10-dniowy kurs przygotowawczy, któ
ry po zapewnieniach GZPW WP o:.przyjściu z OSPW 30 oficerów, 

23 J.Koziarski: Powstanie i działalność Wydawnictwa Mary- 
' ' narki Wojennej /1945-1947/, "Rocznik ONSiW MW". Gdynia 

1968, nr 4, s.31-32.
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przekształcono w kurs kwalifikacyjny na podoficerów polit. 
-wych. Mieli oni zająć stanowiska zastępców dowódców kom

panii samodzielnych pododdziałów ds. polit.-wych., mających 
powstać w ramach batalionu. Następny kurs uruchomiono 

, 241 lipca 1945 r. .

Po zakończeniu działań wojennych prace organi

zacyjne nad tworzeniem się ludowej Marynarki Wojennej prze

biegały stosunkowo szybko. W maju do Moskwy udała się Pols
ka Misja Wojskowa, w której skład wchodził płk J.Urbano
wicz. Jej celem było ustalenie zakresu pomocy jakiej mógł 
udzielić Związek Radziecki przy tworzeniu się Marynarki 
Wojennej. W czerwcu przybyła do Naczelnego Dowództwa WP 
Radziecka Misja Wojskowa pod kierownictwem komandora Iwana 
Szylingowskiego. Wspólnie opracowano projekt założeń struk- 
turalno-organizacyjnych, który został zatwierdzony przez 
Naczelnego Dowódcę WP Marszałka Polski M.Rolę-Żymierskiego. 
Był on podstawą do wydania 7 lipca 1945 r. rozkazu nr 00163/ 

Org., w którym polecono sformować do 30 lipca 1945 r. Do
wództwo Marynarki Wojennej, Sztab Główny, Zarząd Polityczno- 
Wychowawczy MW, Dom Marynarza, Główny Port MW i inne insty
tucje. Obowiązki pierwszego Dowódcy Marynarki Wojennej peł
nił kmdr J.Szylingowski. Dzień 7 lipca 1945 r. uważany jest 

za datę powstania Marynarki Wojennej PRL.
Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki Wojennej 

/etat 35/4/ liczyć miał 61 ludzi, jednak najprawdopodobniej 
ze względów personalnych /szczupłość kadr/ początkowo ogra- 

24 W.Radziszewski: Marynarka Wojenna...op.cit., s.26.
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25 niczono liczbę etatów do 47 . Składał on się z czterech 
oddziałów: organizacyjnego, propagandy, personalnego, pra
cy wśród oficerów /zwanych w początkowym okresie, analo
gicznie do frontowej struktury ZPW, wydziałami/, z wydzia
łu zaopatrzenia, wydawnictwa, redakcji czasopisma i kance
larii ZPW. Zarządowi podlegał również Dom Marynarza /etat 
35/5, liczący etatowo 82 ludzi/, chociaż nie wchodził w 
jego skład.

Struktura organizacyjna Zarządu Polityczno- 
Wychowawczego IW w końcu 1945 r.

5 CAW, III-2-97* K.32, Rozkaz organizacyjny ND WP nr 00163/ 
Org. z 7.7.1945 r. o utworzeniu Marynarki Wojennej /etat 
ZPW MW - 61 ludzi/j tenże rozkaz w Archiwum Marynarki 
Wojennej, ZPW MW, t.67/3, K.41, mówi o etacie ZPW MW 
47 ludzi.



146

Zastępca dowódcy Marynarki Wojennej ds. polit.
-wych. kmdr Józef Urbanowicz wspólnie z dowódcą MW od

powiadał za całokształt działalności polityczno-wychowaw- 
czej, za stan moralno-polityczny, poziom wyszkolenia i 
dyscypliny całego stanu osobowego oraz politykę personal
ną. Bezpośrednio podlegał mu Zarząd Polityczno-Wychowaw- 
czy.

Szefem Zarządu był kmdr ppor. Adam Bromberg 
/od 1946 r. kmdr por. Józef Lebiedź/. Koordynował on /wra: 

ze swoim zastępcą/ pracę oddziałów i innych podległych 

komórek z pracą Sztabu Głównego MW, czuwał nad należytym 

planowaniem, realizacją działalności polit.-wych. oraz 
ustalał zarządzenia i wytyczne do realizacji w podległych 
jednostkach. Bezpośrednio podlegał mu sekretarz ZPW.

Do podstawowych zadań oddziału organizacyjnego 
należało: ukierunkowanie całej działalności polit.-wych. 
w podległych ogniwach poprzez opracowywanie ogólnych pla
nów okresowych, wydawanie instrukcji, wytycznych i zarzą
dzeń w sprawie realizacji nakazanych zadań; organizowanie 
odpraw, różnego rodzaju szkolenia kadry i aktywistów; pro
wadzenie sprawozdawczości z przebiegu działalności, stanu 
moralno-politycznego, wypadków nadzwyczajnych z uwzględ
nieniem dezercji, wrogiej działalności oraz kontrola sy
tuacji w jednostkach; czuwanie nad dyscypliną, wyszkole
niem i warunkami socjalno-bytowymi; utrzymywanie kontaktóv 
z władzami terenowymi oraz innymi komórkami Sztabu Głów
nego MW. W oddziale pracowali m.in. por. Bolesław Bar-
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dzyński, por. Marian Wojak, kpt. Józef Sulimowicz i por. 

Leon Młyński.

Oddział propagandy zajmował się głównie, poza 
planowaniem pracy propagandowo-agitacyjnej, organizacją i 
koordynacją szkolenia ideowo-politycznego kadry i maryna
rzy. Opracowywał instrukcje, zarządzenia, wskazówki meto

dyczne, materiały do przeprowadzania pogadanek oraz inne 
; materiały okolicznościowe, jak np. Kalendarz Morski, bro

szurę ^Westerplatte" /13 tys. egzemplarzy/. Oddział pro

wadził szkolenie z oficerami liniowymi, organizował mani
festacje, zgromadzenia, wiece, wystawy /przykładowo wysta- 
wę "Obrona Wybrzeża 1939 r." otwartą 2.9.1945 r. w Gdyni/ 

oraz kontrolował działalność redakcji. W oddziale pracowali 
m.in. por. Jan Pączek, kpt. Czesław Witczak i kpt. Piotr 
Śliwiński.

- , Oddział personalny miał do spełnienia szcze
gólnie ważne zadanie ze względu na dynamiczny rozwój apara
tu polit.-wych. Kierował on całokształtem polityki kadro
wej oficerów i podoficerów, akcją naboru do szkół, orga
nizowaniem kursów i seminariów. Sporządzał analizy ilościo- 

we i społeczno-demograficzne aparatu, dane o stanach etato
wych, ewidencyjnych, brakach na stanowiskach przewidzianych 
dla pracowników polit.-wych. oraz przygotowywał wnioski i 
rozkazy nominacyjne, awansowe i odznaczeniowe, • Służyli w nim 
m.in. por. Michał Łuczeczko, kpt. Grzegorz Hrycyszyn i por. 

26 J.Koziarskl: Powstanie i działalność Wydawnictwa MW... , 
op.cit., s.32-33.
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Tadeusz Kropiniewicz.
Oddział pracy wśród oficerów zajmował się kiero

waniem i inspirowaniem nieoficjalnej działalności organi
zacji partyjnych /PPR/ w Marynarce Wojennej. W oddziale 

pracowali m.in. kmdr por. Gawrysz Karp, kpt. Tadeusz Ka
miński, ppor. Seweryn Styczyński, a w późniejszym okresie 

także por. Mirosław Nadelwicz i chor. Zygmunt Dubiel.
’ Wydział zaopatrzenia zabezpieczał materiałowo- 

techniczne potrzeby aparatu poli‘t.-wych., ustalał budżet, 
prowadził ich ewidencję i sprawozdawczość. Pracowali w 
nim m.in. kpt. Aleksiej Szełkowoj, chor. Zygmunt Księżo- 
polskl i in.

Wydawnictwo ZPW MW /zwane później Wydawnictwem 
Marynarki Wojennej/ w początkowym okresie swej działal

ności koncentrowało się na utworzeniu bazy technicznej. 
Z dniem 1 września 1945 r. w wyniku uzyskania wydajniej
szych maszyn drukarskich, zaniechano wydawania gazety 
"Nasze Morze", a rozpoczęto druk "Gazety Morskiej" - co
dziennego pisma Marynarki Wojennej. Nakład gazety wynosił 
od 6 do 8,6 tys. egzemplarzy, z czego około 5 tys. egzem- 

27 plarzy przeznaczonych było na odcinek cywilny .
W porównaniu z poprzedniczką "Gazeta Morska" 

była niewątpliwie lepiej redagowana. Korzystnej'zmianie 
uległa zarówno szata graficzna, jak i treść. Oprócz prasy 

wydawano broszury oficerskie, kalendarz i inne druki ulot
ne. W wydawnictwie i redakcji służyli m.in. por. Marian

2? J.Koziarski: 0 roli i zadaniach prasy Marynarki Wojen
nej w latach 1945-1947. "Biuletyn Historyczny". Gdynia 
1975, nr 6, s.110-111.
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Brandys, por. Władysław Kukiełko, ppor. Stanisław Biskupski 
i ppor. Józef Wójcicki.

W kancelarii ZPW koncentrowały się sprawy reje
stracji i obiegu korespondencji wpływającej i wysyłanej, a 
także kontrola terminowości jej załatwiania. Szefem kance
larii był chor. Zygmunt Jajeśńiak,

Dom Marynarza /od 1946 r. Dom Marynarki Wojen
nej/, spełniał nie tylko funkcje kulturalno-oświatowe, ale 
i propagandowe. We wrześniu 1945 r, posiadał już pełną ob
sadę personalną, liczącą 15 oficerów, 18 podoficerów oraz 
43-osobową orkiestrę, zespół teatralny i kino /dzisiaj 
kino "Goplana”/. W jego skład wchodziła również pracownia 
malarsko-rzeźbiarska. Działalnością swą obejmował zarówno 
kadrę,marynarzy, jak i społeczeństwo. Z zadania propagowa
nia polityki partii i rządu, popularyzowania ludowej Mary
narki Wojennej wśród wojska i społeczeństwa Dom Marynarza 
wywiązywał się należycie. Organizował akademie, koncerty, 
przedstawienia teatralne, wieczornice, wieczorki taneczne, 

28 występy artystyczne itp.
W końcu 1945 roku z działalności tej instytu

cji korzystało miesięcznie około 8 tys. ludzi. Na przykład 
we wrześniu i październiku zorganizowano m.in. 3 koncerty, 

, ,29w których uczestniczyło ponad 5 tys. osob .

28 W.Radziszewski: Marynarka Wojenna.op.cit., s. 104-105. 
09 .Cz.Krzynówek: Niektóre problemy pracy polityczno-wycho

wawczej w Marynarce Wojennej w latach 1945-1948. Rela
cja, AMMW, t.151, 1965 r., s. 22.
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Placówka ta prowadziła także działalność instruktorsko- 
metodyczną w zakresie ruchu amatorskiego w jednostkach 
Marynarki 'Wojennej. W omawianym okresie Dom Marynarza był 
jedną z naprężniejszych instytucji tego rodzaju na Wybrze
żu.

Druga połowa 1945 roku to okres intensywnego 
rozwoju organizacyjnego Marynarki Wojennej PRL.. W końcu 
sierpnia 1 smbz decyzją Naczelnego Dowódcy WP zostaje prze

toformowany w Pułk Szkolny MVr , a 28 października odbywa si 
oficjalna uroczystość powitania przybyłych ze Szwecji okrę
tów podwodnych: "Sępa", "Rysia" i "Żbika" oraz"Daru Pomo

rza" i kutra strażniczego "Batory”.

Powiększa swoje szeregi także aparat polit.- 
wych. Do marynarki przybywają grupy absolwentów Centralnej 
Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych Łodzi. Pierw
sza z nich, licząca 21 oficerów, przybyła w końcu lipca, 

a druga w składzie 20 oficerów i trzecia licząca 13 ab
solwentów szkoły, przybyły we wrześniu. W grupach tych 
znaleźli się m.in. por. Czesław Krzynówek, ppor. Wacław 

Majchrzak, ppor. Stanisław Stopczyk, ppor. Wacław Stęp
niewski. Byli to młodzi ludzie, pełni zapału do pracy, w 
większości członkowie PPR /20 oficerów/PPS, ZWM i 0MTUR3\

30 AMW, SC MW, t.2/15, K.39, Rozkaz ND WP nr 0203/0rg.z 
15.8.1945r. Rozkaz DMW nr 05 z 22.8.194.5r,* Przewidy
wały one w etacie Pułku Szkolnego MW siwi stały - 
546 ludzi, a stan zmienny - 1 872 ludzi.

31 Cz.Krzynówek: Niektóre problemy..,op.cit., s.3-4.
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Przed objęciem stanowisk służbowych zostali oni przeszko
leni na specjalnych kursach morskich w twierdzy Wisłoujś- 
cie. Trwały one cd 3 sierpnia do 15 listopada 1945 r.

W miarę upływu czasu struktura aparatu polit.- 
wych. rozrosła się. Utworzono sekcje polit.-wych.w Komen
dzie Portu Głównego MW, w Pułku Szkolnym, Szkole Specja
listów Morskich j. w Dywizjonie Okrętów Podwodnych. W samo

dzielnych pododdziałach utworzono stanowiska zastępców 
dowódców do spraw polit.-wych.

Obsada personalna aparatu była Jeszcze nieliczna. 
W sierpniu 1945 r. w całej Marynarce Wojennej było 42 ofi
cerów polit.-wych. i 12 podoficerów polit.-wych. Zapotrze

bowanie na nich stale wzrastało w miarę tworzenia się no
wych Jednostek nadbrzeżnych i morskich. Dopiero w 1946 roku 
po przyjściu kolejnej grupy oficerów, aparat polit.-wych. 
ostatecznie okrzepł i wzmocnił się. We wrześniu 1946 r. by
ło już według stanu etatowego 144 oficerów polit.-wych., 
/stan faktyczny - 87/, a w październiku było ich 112, z tego 

22 posiadało wykształcenie wyższe, 58 średnie i 32 niepeł- 
, 32ne średnie .

Służba w Jednostkach Marynarki Wojennej, szcze
gólnie na okrętach,'miała specyficzny charakter, wymagała

AMW SG 2/14, K.5. Meldurek Oddziału org.-ewid. 
Sztabu Gł.MW o stanie osobowym." dzień 30.12,1945r., 
W rubryce ZPW podano s+an 43 oficerów, 6 podoficerów i 

' 25 marynarzy.
, Cz.Kuczyiskij Niektóre problemy pracy Zarządu Polityczro- 
Wychowawczego Marynarka Wojennej 'wiatach 1945-1946, 
"Biuletyn His'oryczny" I arynarki Wojennej, Gdynia 1963, 
s.89-91. ,
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dobrego przygotowania, samodzielności i inicjatywy w po

dejmowaniu decyzji. Problemy te widziało i doceniało 
ówczesne kierownictwo polityczne WP, kierując do marynar- 

•*
ki stosunkowo dobrze przygotowanych ludzi. Na przykład na 
przysłanych w końcu 1945 roku 44 oficerów, 11 z nich uzna

no za słabo przygotowanych i odesłano z powrotem do dys
pozycji GZPW WP.

Zdecydowana większość oficerów polit.-wych. wywo
dziła się z szeregów ludowego WP, gdzie zdobywała doświad
czenie wojskowe 1 polityczne. Pod koniec 1945 roku aparat 
składał się w ponad 90% z absolwentów CSOPW i kursów ofi
cerów politycznych. Oficerowie i podoficerowie przedwojen

ni mianowani do stopni > oficerskich w LWP, stanowili około 
5% obsady aparatu polit.-wych., pozostali wywodzili się z 
innych korpusów^.

W omawianym okresie zasadniczym problemem poli
tycznym zajmującym kadrę i marynarzy była sprawa Polski' 
we wszelkich jej przejawach, to jest zarówno w sferze 
wewnętrznej jak 1 międzynarodowej. W tej sytuacji aparat 
polit.-wych. stanął przed trudnym zadaniem wyjaśniania 
przemian społ.-polit. i gospodarczych zachodzących w kra
ju i na świecie. Przemiany te wiązały się integralnie z 
koniecznością przezwyciężenia dziedzictwa przeszłości i 
tragicznych skutków wojny, widzianych przez perspektywę

St.Krzysztofek; Niektóre zmiany w strukturze społecz
nej oficerów politycznych Marynarki Wojennej w latach 
1945-1970. "Biuletyn Historyczny", nr 6, Gdynia 1975, 
s.176.
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zniszczonych stoczni, portów, domów i ulic miast Wybrzeża. 

Wymagało to dużego wysiłku całego narodu w celu zlikwido
wania opóźnień gospodarczych, kulturalnych, odbudowy kraju 
ze zniszczeń wojennych oraz zasiedlenia Ziem Zachodnich i 

, 34Północnych . x
Powstanie 28 czerwca 1945 r. Tymczasowego Rządu 

Jedności Narodowej stworzyło niezbędne przesłanki do stop
niowej normalizacji sytuacji wewnętrznej kraju, rozszerze
nia frontu narodowego oraz zjednoczenia wokół zadań budowy 

i utrwalania ustroju demokratycznego. Nowy rząd został uzna
ny przez wszystkie mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej. 

Proces pozytywnych przemian był jednak hamowany przez akty
wizujące się siły antyludowe, wzrost walki politycznej ,i 
zbrojnej.

W tej sytuaąji należało zintensyfikować działal

ność polityczno-wychowawczą, poszukiwać nowych optymalnych 
form i metod pracy, które wynikały z roli i zadań wojska w 
okresie pokoju. Zawierały się one w formule: "Stać na stra
ży granic, ładu wewnętrznego i bezpieczeństwa, stać na stra- 

35 ży demokracji" . ..
W wytycznych GZPW WP i ZPW MW niejednokrotnie pod

kreślano konieczność zachowania ścisłego związku między 
działalnością polit.-wych., a ogólnymi zadaniami stojącymi

34 CAW, III-2-90. K.235, Rozkaz osiedleńczy ND WP nr 111 
z 5.6.1945r.

35 L.Grosfeld: Nowy okres, nowe zadania. ."Praca Politycz- 
no-Wychowawcza w Wojsku", 1945 r., nr 5-6, s.2. 
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przed społeczeństwem kraju.- Problem ten wyjaśniał ówczes

ny szef GZPW WP płk Wiktor Grosz, pisząc na łamach perio
dyku "Praca Polityczno-Wychowawcza w Wojsku": "Dzisiaj prze' 
chodzimy do nowych zadań nie wymagających takiego napięcia 

bohaterstwa jak poprzednie, bojowe ale o ileż trudniejszych 

Przechodzimy do systematycznej, długodystansowej pracy 
pracy polit.-wych... Treścią naszej'pracy musi być ideolo
gia demokracji oraz głębokie poznanie istoty i podbudowy 
tych zagadnień politycznych, któreśmy stawiali powierzchow- 
nie oraz tych, które życie samo wysunie"

Głównym kierunkiem działalności aparatu polit.- 
wych. było prowadzenie szkolenia ideowo-politycznego ka
dry i marynarzy, uświadomienie im rewolucyjnych przemian 
dokonujących się w Polsce oraz przygotowanie ich do pełnie
nia nowych funkcji politycznych, nakreślonych przez partię 
i rząd. Wiele uwagi poświęcano problematyce podniesienia 
stanu gotowości bojowej jednostek i okrętów, dyscypliny 

wojskowej, poprawy warunków socjalno-bytowych i sanitar
nych.

Praca ideowo-polityczna skierowana była przede 
wszystkim na spopularyzowanie słuszności, trwałości i kon
sekwencji polityki wewnętrznej i zagranicznej demokracji 
polskiej, reprezentowanej przez KRN i Rząd Tymczasowy, ich 
dotychczasowych osiągnięć w przeprowadzanych reformach 
społeczno-ekonomicznych, odbudowie kraju oraz wzrostu jego

3 W.Grosz: Nasz aparat w okresie pokojowym. "Praca poli- ( 
tyczno-wychowawcza w Wojsku", 1945 r., nr 7-8, s.1-2. *
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znacz enia przez fakt, utworze.iits .1 unn.mią Rządu Jednbścl 
Narodoyej. Wpajanó.. przekonanie, że władza ludowa kieruje 

się wyłącznie i jedynie dobrom ce łsgo narcfi, dążąc do zjed
noczenia jego wszystkich sił /bez /zględu na dawne przeko
nania polityczne/, w celu odbudowy Ojczyzny i zapewnienia 

właściwego miejsca w demokratycznej rodzinie narodów Euro

py. W pracy' ideowo-politycznej obnażano błędne drogi reak
cji 1 zbrojnego podziemia popularyzowano przyjaźń polsko- 

radziecką, trwałość bloku antyfaszystowskiego, przy równo
czesnym podkreślaniu jego zasług w rozgromieniu faszyzmu 
na całym świecie. Szeroko zapoznawano z działalnością wojs
ka oraz jego historyczną rolą w odniesionym zwycięstwie nad 
hitlerowskim najeźdźcą. ,

Nie zapomniano także o pełnej mobilizacji do jak 
najlepszego prowadzenia szkolenia specjalistycznego i ogólno- 
wojskowego, wykonywania odpowiedzialnych zadań bojowych oraz 
podnoszenia poziomu wychowania patriotycznego, m.in. poprzez 
kc ;akty z ludnością cywilną, pracę kulturalno-oświatową i 

sport.
Działalność tę prowadzono wśród marynarzy za po

mocą codziennych informacji prasowych, pogadanek / 4 godz. w 
tygodniu/, gawęd /średnio 2-3 razy w tygodniu/, wieczornic, 

spotkań, zebrań dotyczących aktualnych problemów 1 wydarzeń 

z życia jednostki, gazetek ściennych, plakatów, haseł i in
nych form życia świetlicowego. Oto przykładowa tematyka za
jęć: "RJN - zwycięstwem demokracji", "Znaczenie gospodarcze 

ziem nadbałtyckich", "Wielki czyn zbrojny 1 armii ."WP i jego 
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znaczenie", "Zbrodnicze.oblicze reakcji polskiej", "Miasb 
Gdańsk niegdyś nasze jest znów nasze" itd.

Dla oficerów liniowych, oficeró\ir innych służb i 
podoficerów zajęcia polit.-wych. prowadzono w oddzielnych 
grupach raz w tygodniu po 2 godziny.. Zajęcia wzbogacano 
odczytami na tematy aktualne i tygodniowymi przeglądami 
prasy. Oficerowie polit.-wych. mieli przeważnie raz w 
miesiącu 2-dniowe zajęcia organizowane przez ZPW MW, a 
składające się najczęściej z części seminaryjnej, pracy 
samokształceniowej i zajęć liniowych. Podejmowano na nich 

problematykę taką jak: "Rola i znaczenie Rządu Jedności 
Narodowej", "Przyczyny II wojny 'światowej", "Wojsko jakoj 

37 szkoła moralnej odbudowy państwa", "Stalingrad" itd. .
Dla zobrazowania stosowanych form i metod w 

pracy polit.-wych. można posłużyć się przykładem Szkol
nego Pułku IW, gdzie w styczniu 1946 r. przeprowadzono 
rn.in. 8 odpraw z oficerami polit.-wych., 4 z oficerami 
liniowymi, 20 odpraw z aktywistami, 2 zawody sportowe 

38 oraz wykonano 4 gazetki batalionowe i 8 kompanijnych .
W 1945 roku program szkolenia nie był w pełni 

realizowany. Na zajęciach nie zawsze zapewniano pełną 
frekwencję, a i forma przeprowadzanych zajęć pozostawia-

37 CAW, III-2-217, K.32, Wytyczne GZPW w sprawie pra
cy propagandowej w lipcu i sierpniu, nr 31, z 1.7. 
1945 r.

38 AMW, ZPW IW, t.67/4, K.69, Dane statystyczne z pracy 1 
polit.-wych. w Szkolnym Pułku MW ze stycznia 1946 r. 
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ła dużo do życzenia. Spowodowane to było trudnościami na- 
39 tury personalnej i organizacyjnej.

Dopiero w końcu roku położono duży nacisk na pod
niesienie poziomu wyszkolenia. W tej sprawie ukazał się spe
cjalny rozkaz szkoleniowy Naczelnego Dowódcy MW i szefa GZPW 
WP. Dowódca MW wydał wytyczne do szkolenia i wychowania poli
tycznego na rok 1945/1946, w których polecił rozpocząć rok 

40 szkolny 1 grudnia 1945 r. . Opracowany program przewidywał 
68 godzin wykładów, obejmujących następujące zagadnienia: 
wychowanie wojskowe /wyrobienie wierności, zdyscyplinowania, 
braterstwa i umiłowania broni/ - 14 godz.,'historię Polski 
/podstawowe zagadnienia polityczne, społeczne, kulturalne 

narodu/ - 15 godz., politykę Polski w latach 1914-1939
/ 6 godz./, walkę narodu polskiego z okupantem /10 godz./, 
budownictwo odrodzonego państwa polskiego /12 godz./, zagad

nienia społeczne /podstawowe zagadnienia praw rozwoju społecz
nego/ - 2 godz., zagadnienia międzynarodowe /9 godz./. Miano 

realizować także cykle tematyczne, poświęcone zagadnieniom 
morskim /osiągnięcia i historia Polski na morzu/, geografii, 

przyrodoznawstwu i technice,
W nowym roku szkoleniowym przyjęto zasadę udzie-, 

lania każdorazowo instruktaży do zajęć politycznych prowadzą
cym, jak również zwiększono działalność kontrolną. Miały one

$ 9 Cz.Kuczyński: Niektóre problemy pracy ZPW MW... op.cit., 
s.92.

40 AMW, ZPW MW, t.67/3, K.71-74, Wytyczne 'DMW do szkolenia 
i wychowania politycznego na rok 1945/1946 z 4.1.1945r., 
oraz t.67/12, K.32.
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przyczynić się do usunięcia niedociągnięć.
Główny nacisk położono na doskonalenie działalno) 

cl polit.-wych. na najniższych szczeblach, to znaczy na 
okrętach i w kompaniach, angażując do niej coraz częście' 
oficerów liniowych. Niejednokrotnie wywoływało to sprze
ciwy, szczególnie wśród części kadry z przedwojennej flo-i 
ty. Dopiero rozkaz Naczelnego Dowódcy WP z końca listopa
da 1946 r. przyśpieszył radykalnie teń proces.

Stan moralno-polityczny kadry i marynarzy był wj 
większości wypadków "więcej niż zadowalający". Służba w 
Marynarce Wojennej ciężyła się dużą popularnością wśród 
młodzieży /prawie 50% poborowych to ochotnicy/, dlatego 
większość z nich przejawiała wiele chęci do służby i 

• Zł-! 

szkolenia .
Aby zwiększyć szybkość obiegu informacji i Jej 5 

optymalne wykorzystanie, GZPW WP opracował specjalną 
instrukcję porządkującą sprawozdawczość w pionie polit.-f 
wych. Według Instrukcji należało w nadsyłanych sprawoz- 
daniach dekadowych ująć następujące punkty: stan ogólny 
jednostki /wyszkolenie bojowe, stan moralno-polityczny, 
dyscyplina/, praca polityczna programowa /pogadanki,ga
wędy/, praca nadprogramowa /prasówki, gazetki/, praca 
agitacyjna /akademie, plakaty/, praca organizacyjna /od- :• 
prawy/, praca z oficerami liniowymi,polityczno-wychowaw- 
czymi, z aktywem, praca kulturalno-artystyczna, oświato-i 

“77 J
41 AMW, ZPW MW, t.67/3, K.65, Meldunek dzienny nr 6 o 

i sytuacji w MW za listopad 19^5 r.
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wa, szkoleniowa, praca z ludnością cywilną, sprawy perso- 
42 nalne, plany pracy, wnioski i propozycje oraz załączniki . 

System ten pozwolił na ujednolicenie przekazywanych infor
macji o. aktualnych problbmach występujących w jednostkach 
Marynarki Wojennej.

W pierwszych miesiącach powojennych jednym z waż
niejszych kierunków pracy polit.-wych. w marynarce było 
kształtowanie właściwej dyscypliny wojskowej. Polegało ono 
na wyrobieniu świadomego, sumiennego i ścisłego przestrze
gania porządku i zasad określonych w regulaminach i rozka
zach, na egzekwowaniu bezwzględnego posłuszeństwa wobec 
przełożonych, wyrabianiu właściwej postawy moralnej w służbie 
i w życiu społecznym. W wydanej w lipcu 1945 r. Instrukcji 
Sztabu Głównego WP i GZPW W? stwierdzono, że "wraz z zakoń
czeniem wojny problem dyscypliny jest problemem podstawowym*. 
Określono w niej główhe zadania stojące przed aparatem, a 
polegające na zwiększeniu dyscypliny formalnej i autorytetu 
podoficerów oraz ścisłym przestrzeganiu obowiązujących prze- 
pisów. W oddziałach i pododdziałach zaczęto odczytywać na 
apelu wieczornym, kary nałożone w ciągu dnia, raz w tygod
niu przeprowadzano w kompaniach i na okrętach odprawy dyscy
plinarne, a oficerowie polit.-wych. zaczęli szeroko populary
zować najbardziej zdyscyplinowanych marynarzy w listach do 
rodzin, w gazetkach, gawędach i artykułach prasowych. Utworze
nie oficerskich sądów honorowych i koleżeńskich sądów maryna-

42 AMW, ZPW MW, t.67/3, K.78. Instrukcja GZPW WP o nadsyła
nych sprawozdaniach dekadowych z 24.10.1945 r.
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43 rzy dopomogło w realizacji tych przedsięwzięć .

Dodatkową sferą uzupełniającą pracę szkolenio
wą była działalność kulturalno-oświatowa. Miała ona na 
celu nie tylko zapewnić odpowiedni odpoczynek, korzysta- 

i 
nie z dóbr kultury, ale również podnieść poziom oświaty 
ogólnej i rozszerzyć światopogląd kadry i marynarzy. Po
ważną rolę w inspirowaniu tej działalności, szczególnie 
w Gdyni, odgrywał Dom Marynarza.

Pracę kulturalno-oświatową w jednostkach organi
zowano w niedzielę i święta oraz w godzinach wolnych od 
zajęć, przeważnie wieczorami. V praktyce nie zawsze uda
wało ją się uatrakcyjnić. Najczęściej ograniczano się do 
robienia gazetek ściennych i zbiorowego śpiewania pieśni 
marszowych. Lepiej organizowano ją w środowisku oficers
kim, poprzez m.in. takie formy jak, odczyty, kursy języ
ków obcych, zamierzenia uzupełniające wykształcenie oraz 

44 udział w różnego rodzaju imprezach artystycznych .
Na szczeblu oddziałów i pododdziałów w czasie 

wolnym od zajęć organizowano także różnego rodzaju roz
grywki sportowe. Sprzyjały temu tworzone po raz pierwszy 
po wojnie wojskowe kluby sportowe, które przyczyniały 
się do umasowienia gier sportowych i wychowania fizycz
nego. Za przeprowadzenie zawodów najczęściej był odpo- ’

43 CAW, 111-2-95, K.148-150, Instrukcja Sztabu Gł. WP i 
GZPW WP, 0 podniesieniu dyscypliny w jednostkach WP 
z 6.7.1945 r.

44 ,Cz.Kuczyński: Niektóre problemy pracy ZPW MW... op. 
cit., s.95.
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wiedzialny oficer polit.-wych.^3. 

Pierwszą wielką imprezą sportową było zorganizowa
nie w Gdańsku w dniach 25 i 26 sierpnia 1945 r."Święta 
Sportu", w którym wzięli udział reprezentanci "Floty" z No
wego Portu, startujący w lekkoatletyce, kolarstwie, piłce 

46 nożnej, pływaniu i boksie .
Dużą rolę w kształtowaniu politycznego oblicza 

Marynarki Wojennej odgrywała działalność Polskiej Partii 
Robotniczej. Jej członkowie mimo stosunkowo niewielkiej licz
by, czynnie przyczynili się do zwycięstwa w walce o ludowy 
charakter przemian zachodzących w kraju. Instytucjonalną 
działalnością partyjno-organiZatorską kierował czteroosobo
wy oddział pracy wśród oficerów ZPW,MW, który praktycznie 
pracę rozpoczął w październiku 1945 r. Pierwszą jego czyn
nością było ujęcie na ewidencję członków PPR, których we
dług stanu na dzień 26 listopada, było'43. Znaczny ich 
wzrost nastąpił^) I Zjeździe PPR w grudniu 1945 r. wraz z 
powiększającą się rolą i autorytetem partii w państwie i w 
siłach zbrojnych. Do grudnia 1946 r. organizacja partyjna 
Marynarki Wojennej zwiększyła się około trzykrotnie, to jest 

47 osiągnęła liczbę 166 członków .

tamże, K.116-117, Instrukcja GZPW WP o organizowaniu wojs
kowych klubów sportowych z 14.5.1945 r.

46° B.Ortman: WKS "Flota", 50 lat działalności. Gdynia 1981, ■ 
s.9.

U7 *1 Cz.Krzynówek: Praca partyjna w Marynarce Wojennej w la
tach 1945-1949, Referat mąt., AM MW, t..407, 1970, s.3-4, 
oraz CAW, prot. 524/1539, s.84.



V początkowym okresie członkowie PPR byli zor
ganizowani w grupy, którymi kierowali pełnomocnicy partyj
ni. Pierwszymi pełnomocnikami byli m.in. ppor. Stanisław 
Stopczyk i ppor. Stanisław Lewandowski. Byli oni zatwier
dzani przez pełnomocnika Marynarki Wojennej, którego po
woływał Wydział Wojskowy KC PPR. Raz w miesiącu składał on 

48 sprawozdanie pisemne do KC
Kierunki i charakter wykonywanych zadań okreś

lała powołana w listopadzie 1945 r. Komisja Partyjna MW, 
której pracami kierował kmdr J.Urbanowicz. W jej skład 

wchodzili: por. M.Wojak, por. M. Łuczeczko i ppor. S. Sty
czyński. Od początku 1946 r. tworzono w jednostkach kilku

osobowe zespoły partyjne, w składzie: pełnomocnik partyjny 
/kierownik zespołu/, dowódca jednostki /o ile był człon

kiem partii/, zastępca dowódcy jednostki ds.polit.-wych.
4q 

oraz 1-2 członków PPR spośród oficerów .

Dopiero od marca 1946 r. zaczęły odbywać się 
systematycznie zebrania partyjne. Początkowo skupiały one 
wszystkich członków PPR wśród kadry zawodowej. Były to ze
brania niejawne, o stosunkowo skromnej tematyce. Koncentro
wały się wokół kwestii organizacyjnych, działalności posz
czególnych członków oraz studiowania prasy i zaleconej li
teratury^0.

48 CA KC PZPR, t.295/V-1, K.36-38, Rezolucja o zadaniach 
członków Partii w Armii i o pełnomocnikach partyjnych, 
przyjęta na posiedzeniu BP KC PPR w dniu 31.10.1944 r.

49 W.Szczepkowski: Niektóre uwagi o pracy partyjno-poli
tycznej w Marynarce Wojennej PRL w latach 1945-1970.
Aneks do "Rocznika ONSiW MW", Gdynia 1970, nr 5, s.10-11 

5° Cz.Kuczyński: Praca partyjna w MW... op.cit., s.5.
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Aparat polityczno-wychowawczy czuwał- również 
nad polepszeniem stanu socjalno-bytowego kadry i marynarzy. 
Prowadził systematyczne kontrole w stołówkach, kuchniach i 
magazynach, omawiając ze służbami kwatermistrzostwa powstałe 
niedociągnięcia i zaniedbania. Sprawa troski o mienie pańs
twowe, oszczędność i gospodarność niejednokrotnie przejawia- 

51 ła się w pracy wyjaśniającej z całym stanem osobowym

W ciężkich warunkach służby na morzu nie za
pominano o poprawie stanu sanitarno-epidemiologicznego. Ze 
względu na wzrost Zachorowań na choroby zakaźne, zintensyfi
kowano działalność profilaktyczną poprzez takie formy, jak 
cykle gawęd, spotkań z personelem medycznym, afisze i ulotki 

52 informacyjne*^ .

Zarząd Polityczno-Wychowawczy MW kierował bez
pośrednio współpracą z terenowymi instancjami PPR, organami 

władzy ludowej oraz pracą propagandową wśród ludności cywil

nej. Do pracy w środowisku cywilnym powstał nawet w oddziale 
organizacyjnym ZPW specjalny wydział, którym kierował kpt. 
Sulimowicz. Był on inicjatorem i organizatorem wielu imprez 

53 o charakterze politycznym .

51 AMW, ZPW MW, t.67/3, K.24, Zarządzenie ND WP i GZPW WP 
nr 1 o likwidacji nadużyć, kradzieży... kosztem sytuacji 
żołnierzy, z 25.10.1945 r.

5? tamże, K.18. Wytyczne GZPW WP do zastępców dowódców ds. 
polit.-wych. w związku ze wzrostem zachorowań na dur 
brzuszny z 18.10.1945 r. oraz K.21, Wytyczne GZPW WP o 
likwidacji chorób wenerycznych z 2.10.1945 r.

. J E.Kosiarz:-Powstanie Marynarki Wojennej i jej rola w 
umacnianiu władzy ludowej na Wybrzeżu w latach 1944-1948, 
"Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej". Gdynia 19&3, 
s.43.
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Nawiązano kontakty z Komitetem Wojewódzkim PPR 
w Gdańsku i Komitetem Miejskim w Gdyni oraz z instancja
mi terenowymi. Oficerowie ZPW brali udział w wielu naradach 
konferencjach partyjnych, spotkaniach oraz pomagali w zor
ganizowaniu różnego rodzaju akcji masowych, obchodów uro
czystości państwowych itp. Dobrze rozwijała się współpra
ca z terenowymi organami władzy. Już 7 czerwca 1945 r. Na
czelny Dowódca WP wydał rozkaz nr 016, w którym m.in. na
kazywał przystąpić do zapewnienia ładu i bezpieczeństwa 
publicznego. Współdziałanie z organami bezpieczeństwa, Mi
licją Obywatelską, Służbą Ochrony Kolei, Strażą Portową 
oraz stacjonującą na Wybrzeżu Gdańskim 16 Dywizją Piechoty 
pozwalało na stopniową likwidację przestępczości i zbroj
nego podziemia. Rola Marynarki Wojennej w utrwalaniu władzy 
ludowej, najpełniej uwidoczniła się w trakcie wielkich akcj' 
społeczno-politycznych, jak w referendum ludowym w czerwcu 1 
1946 r. i w wyborach do Sejmu Ustawodawczego RP w styczniu; 
1947 r. -

Nie zapomniano o udzieleniu pomocy innym orga- 
nizacjom społecznym, jak TPPR, TPŹ, ZWM poprzez działalność- 
lektorską, udział w wiecach, spotkaniach, pracę wychowawczą! 
w szkołach, wyjazdy na wieś itp. Szczególnie dobrze rozwija 
się współpraca z TPŻ. Na przykład, w Gdyni w końcu 1945 roki 
zebrano wśród mieszkańców 115 tys. zł., przeznaczając je na 

■zakup podarków świątecznych 1 książek do marynarskich biblii 
tek.
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. Niektóre jednostki MaryArki Wojennej obejmowały 

patronatami zakłady pracy i szkoły. I tak Szkoła Specjalistów 
Morskich zaopiekowała się Fabryką Mebli w Gościcinie, a 

Szpital Marynarki Wojennej objął patronat nad szkołą pod- 
stawową nr 16 w Gdyni-Chyloni .

Inną formą oddziaływania ha środowisko Wybrzeża 
był udział kadry i marynarzy w różnego rodzaju obchodach ofi
cjalnych uroczystości, w wiecach i manifestacjach. Duże zasłu
gi w nawiązywaniu szerokich kontaktów ze społeczeństwem miały 

przede wszystkim Dom Marynarza i Wydawnictwo Marynarki Wojen
nej.

Więź marynarzy ze społeczeństwem Wybrzeża zacieś
niała się również w toku różnych akcji, którymi niejednokrot

nie kierowali oficerowie polit.-wych. Były to akcje żniwna i 
osiedleńcza oraz pomoc w odbudowie zniszczonej gospodarki 
morskiej.

Akcja żniwna była spowodowana trudną sytuacją 
żywnościową, brakiem ludzi i sprzętu do pracy na roli oraz 

ogromnymi zniszczeniami kraju. Wojsko, w tym Marynarka Wojen
na /choć w ograniczonym zakresie/ zostało zaangażowane do róż

nych prac rolnych. Naczelny Dowódca WP nakazywał uważać je za 
jedno z podstawowych zadań bojowych, podporządkowując im inne 

55 zajęcia i zadania .

J Cz.Kuczynski: Niektóre problemy pracy ZPW MW... op.cit., 
s.101-102.

55 CAW, III-2-97, K.21, Rozkaz ND WP nr 145 z 12.7.1945 r.
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Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi naczelnych 

władz WP, Marynarka Wojenna prowadziła akcję osadnictwa 
wojskowego w powiecie morskim i w Gdyni. Przykładowo, w 
pierwszych trzech miesiącach 1946 roku przyjęto kilkudzie
sięciu osadników i przydzielono.im odpowiednie gospodars- 
, 56 twa .

Pomoc marynarzy w odbudowie zniszczonej gos

podarki morskiej okazała się niezbędna. Gdańsk i port w 
Gdyni były doszczętnie zdewastowane. Szczególnie mocno 

ucierpiał przemysł okrętowy w obu tych miastach. Zniszczo
ne zostało rolnictwo, komunikacja, zalane żyzne Żuławy. Był 

to zbrodniczy, realizowany z premedytacją i konsekwencją 
57 przez uchodzącego okupanta plan "spalonej ziemi" .

Kadra i marynarze od pierwszych chwil przystą- ’

pili do odgruzowywania ruin, porządkowania terenu oraz 
uczestniczyli w działaniach ochronnych. Rozminowaniem zaj
mowała się kompania techniczna /wzmocniona w późniejszym 
okresie/ z 1 smbz, która tylko do końca 1946 roku zniszczy
ła ponad 1 000 ton różnego rodzaju pocisków^8.

......... ....
56 AMW, ZPW MW, t.67/3, K.26, Sprawozdanie z działalności 

osadnictwa wojskowego Marynarki Wojennej na powiat morski 
i Gdynię za okres 21.1.-12.4.1946 r. podaje, że przyjęto 
57 osadników oraz że przydzielono 27 gospodarstw na 140 
podań, które wpłynęły.

57 K.Sobczak: Kierunek Bałtyk. Wyzwolenie polskich ziem pół
nocnych 1944-1945. Warszawa 197B, s.361-362.

58 AMW, SGMW, t.35/12, s.46.



167

Na prośbę władz terenowych przystąpiono do 
uJuchaManJa kilku elektrowr.l, m.in. w Gdańszu na ( łowian- 
ce /grupą elektryków klarował kmdr ppor. iż. S.Nehrebecki/, 
gazowni, wodociągów miejskich i łączności. Z pomocą specja
listów w marynarskich mundurach przystąpiono do porządkowa
nia i uruchamiania stoczni, portów oraz innych zakładów 
przemysłowych Wybrzeża.

X x X

Powstanie ludowej Marynarki Wojennej było waż
nym ogniwem w powrocie Polski nad Bałtyk. Po długiej okupa
cji hitlerowskiej polski marynarz znów stanął na straży 
morskich granic. Aparat polityczno-wychowawczy Marynarki 
Wojennej w toku rewolucyjnych przemian, -wynikających ze zło
żonej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju, 
zawsze działał na rzecz demokratycznych rozwiązań nabrzmia
łych kwestii. Jego działalność w tym trudnym, początkowym 
okresie tworzenia się Marynarki Wojennej PRL, cechowała dość 
duża systematyczność 1 powszechność oddziaływania nie tylko 
na środowisko marynarskie, ale także na całs społeczeństwo 
Wybrzeża;

Jeszcze dziś niektóre formy 1 metody wypracowa
ne w tym okresie, zaskakują swą oryginalnością, a zarazem uni
wersalnością zastosowania większości z nich /wspólne zloty, 
tablice współzawodnictwa, popularyzacja najlepszych maryna
rzy w prasie itd./. Niektóre wprawdzie w dzisiejszych warun
kach straciły na aktualności /wspólne wiece z ludnością cy- 

i ■ ..■' ':wilną, codzienne prasówki/, stanowią one jednak niezaprze
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czalny dorobek. W pracy propagandowej oprócz oddziaływania 
werbalnego, najważnie^zą rolę odgrywały materiały druko
wane, które były natychmiast czytane i żywo komentowane. 
Jak wspomina ówczesny zastępca dowódcy Marynarki Wojennej 
ds.polit.-wych., dziś wiceminister Obrony Narodowej gen. 
broni Józef Urbanowicz... "oczywiście w swojej pracy wszys
cy ceniliśmy sobie teksty drukowanych pogadanek. Decydowa
ło jednak żywe słowo, bezpośredniość porozumienia, otwar
tość, dwustronne zaufanie. No i sprawa z pozoru mało ważna 
dla kogoś, kto nigdy nie był frontowym żołnierzem: w każ
dej sytuacji, w każdym momencie autentyczna troska o lu- 

59 dzi, szacunek dla nich i ich potrzeb" .
Zaangażowanie się Marynarki Wojennej PRL w 

akcje społeczno-polityczne było wyrazem jej klasowego 
charakteru. W toku rewolucyjnych przeobrażeń stanowiła 
ona na Wybrzeżu realną siłę, narzędzie utrwalające powsta- ” ... ■■ . 1 .. .. ■■■ .... •• .. .• 
jacy ustrój oraz kształtujące nowy typ stosunków społecz
no-politycznych i gospodarczych.

J.Urbanowicz: Spotkanie z Manifestem, "Wojsko Ludowe", 
1974, nr 7, s.19.
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Kmdr por. dr Jerzy Przybylski

Z PROBLEMATYKI SZKOLENIOWEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1945-1959

Rozwój organizacyjny Marynarki Wojennej wymagał 

zapewnienia jej stałego dopływu kadr oficerskich, podofi
cerskich i marynarskich w licznych specjalnościach morskich.

Przystępując do tworzenia morskich sił zbrojnych 
i obrony wybrzeża Naczelne Dowództwo WP i Dowództwo Mary
narki Wojennej natrafiało na dotkliwe trudności kadrowe. 
Wystąpiły one Już przy formowaniu 1 Samodzielnego Morskie
go Batalionu Zapasowego i towarzyszyły procesowi rozwoju 
Marynarki Wojennej do połowy lat pięćdziesiątych. Szczegól
ną trudność sprawiał problem kadry dowódczej i specjalistów 
morskich.

■ Podstawowy człon przedwojennej kadry tego korpusu 
znajdował się w Wielkiej Brytanii . Załogi trzech okrętów 
podwodnych internowanych w Szwecji przebywały w tym kraju 
przez cały okres wojny i tylko część z nich /50 osób/ po

wróciła do kraju w październiku 1945 r. Brak było także 
personelu polskiej floty handlowej, który niemal w całości

A
W 1945 roku w składzie Polskich Sił Morskich w Wielkiej 
Brytanii było 4 152 ludzi w tym: 386 oficerów, 35 chorą- ■ 
żych, 909 pode .'i cerów i 2 856 marynarzy. Marynarka Wo
jenna - Dokumenty i opracowania. Lbiiuyn 1968, s.110 oraz 
Archiwum Marynarki Wojenne.-’ /daluj AMW/, sygn. 2/16, 
s. 892-896.
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znalazł się na Zachodzie i uczestniczył w działaniach wc 
jennych. 

i 
Oczekiwanie na powrót po zakończeniu wojny ofi

cerów, podoficerów i marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej . 

z Wielkiej Brytanii nie było realne. Wnieśli oni niewątpli- 
wie duży wkład w walkę z Niemcami i zapisali wiele pięknych: 
kart w historii morskiej naszego narodu. Jednakże stanowili ' 
zorganizowaną siłę militarną, podporządkowaną emigracyjnemu 1 

rządowi londyńskiemu i w znacznej części byli negatywnie
' : h-ł '' '■ I

ustosunkowani do zachodzących w kraju przemian spółecznych i 
i politycznych, niechętnie widzieli umacnianie sojuszu ze

' 2 ■1 Związkiem Radzieckim .
Powrót takiej siły do kraju nie leżał w interesie 

władz emigracyjnych, które zamierzały zachować ją jako atut 
w ewentualnych rozgrywkach politycznych, nie był on również 
na rękę Rządowi Tymczasowemu w Polsce. Tworzenie bowiem 
Marynarki Wojennej ludowego państwa należało rozpocząć opie
rając się na oddanych nowej władzy ludziach, oni bowiem mieli 

kształtować jej Ideowy charakter. Nie wykluczało to oczywiś- 
cle oparcia się w tej pracy o tę część przedwojennej kadry,

2 Jerzy Kossowski: Odrodzenie Marynarki Wojennej po II woj
nie światowej. Relacja. Archiwum. Muzeum Marynarki Wojen-J 
nej sygn, 125» s, 3 i dalsze. Opinie i notatki służbowe 
o przedwojennych oficerach, AMW sygn. 17 5/12, s. 256-263.

3 Włodzimierz Radziszewski: Marynarka Wojenna wlatach1945- 
1949. Gdańsk 1976, s. 14.
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która uznała zasady nowego państwa4.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny podjęto szereg 
przedsięwzięć zmierzających do częściowego rozwiązania pro
blemu kadr dla tworzącej się Marynarki Wojennej.

1. Szkolenie oficerów

Najpilniejszą potrzebą była organizacja szkole
nia oficerów morskich. Już w lipcu 1945 r. rozpoczęto prace 

zmierzające do utworzenia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wo
jennej. Przygotowany w Sztabie Głównym MW pod kierownictwem 
komandora Adama Mohuczego w drugiej połowie 1945 roku pro

jekt organizacji szkoły, zasad doboru kandydatów i systemu 
szkolenia podchorążych, został po pewnych modyfikacjach za
twierdzony w styczniu 1946 r. przez Naczelnego Dowódcę WP. 
W ślad za tym 18 stycznia 1946 r. marszałek Michał Rola- 
Żymierski wydał rozkaz 012/0rg. polecający szefowi Sztabu 

Głównego MW zorganizować do 20 lutego 1946 r. Oficerską Szko 
4 ,łę Marynarki Wojennej . Pierwszym komendantem Szkoły i rów

nocześnie dyrektorem nauk wydziału morskiego został wyzna
czony kpt.mar. Stanisław Mieszkowski; pełnił on swoje obo- 
wiązki do 5 marca 1947 r. Potrzebne dla realizacji procesu

AMW, sygn. 2/15, s.60. Szerzej początkowy okres działal
ności szkoły przedstawiają: W. Radziszewski, op.cit., 
s. 93 i Tadeusz Struniewski w wydawnictwie wewnętrznym 
WSMW, pt. Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte /Geneza i rozwój/. Gdynia 1972, s. 66-72.

5 W. Radziszewski, op.cit., s.93. Kolejnymi komendantami 
szkoły byli: kmdr ppor. Adam Rychel /5.3.1947-4.6.1948/ 
i kmdr Robert Satanowski /4.6.1948-7.10.1949/. Dwaj na
stępni komendanci to oficerowie radzieccy: kmdr Wiktor 
Rukiewlcz /7.10.1949-5.11.1951/ i kmdr Mikołaj Hożkow 
/24.12.1952-13.11.1954/, następnie kmdr por. Stanisław 
Leszczyński /24.3.1954-18.10.1958/.
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dydaktycznego podręczniki, i inn© pomoce naukowe otrzymano 
ze Związku Radzieckiego w ramach odszkodowań wojennych 

wraz z przejmowanymi okrętami w kwietniu 1946 r.

Nabór kandydatów na pierwszy rok nauczania zo
stał przeprowadzony w dniach 5-9 lipca 1946 r., głównie 
wśród kadry zawodowej Wojska Polskiego, w tym również Ma
rynarki Wojennej. Przyjęto 120 osób, w tym: 8J% oficerów, 
13% podoficerów i szeregowych oraz około 3% młodzieży 
cywilnej^. Proces dydaktyczny rozpoczęto w lipcu 1946 r. 

zaprawą morską kursantów i podchorążych.
W kwietniu 1947 r., ze względu na brak kandy

datów do szkoły z pełnym średnim wykształceniem, ustalo
no 4-letni okres nauki. Wprowadzono wtedy tzw. rok "zero
wy”, w czasie którego podchorążowie uzupełniali średnie 
wykształcenie ogólne. Czteroletni okres nauki w OSMW na 
powyższych zasadach obowiązywał do końca istnienia szkoły, 

to jest do 1959 roku. Kursantów /kadrę zawodową/ przyję

tych w 1946 roku i zakwalifikowanych w 1947 roku na kurs 
wyższy pokładowy, obowiązywał tylko trzyletni skrócony 

kurs nauczania.
W lipcu 1947 r, został przeprowadzony drugi 

nabór do OSMW. Tym razem wśród 75 przyjętych podchorą
żych, 70% stanowiła młodzież cywilna. W latach następ
nych procent ten uległ zwiększeniu. 2 wojska przyjmowa
no wtedy do szkoły tylko żołnierzy zasadniczej służby.

A W. Radziszewski> op.cit., s. 93-94.



173

V/ 1949 roku ukształtowała się dwuwydziałowa 

struktura organizacyjna OSMW, w której zaakcentowano pewną 
samodzielność wydziałów pokładowego /poprzednio morskiego/ 

i technicznego. Do tego czasu organizacja szkoły oparta ' 
była na wzorach przedwojennej Szkoły Podchorążych Marynarki 

Wojennej w Toruniu. Dnia 25 września 1949 r. odbyła się pro
mocja pierwszych absolwentów wydziału pokładowego i wręcze
nie sztandaru dla OSMW. Uroczystość ta zakończyła pierwszy 
etap kształtowania struktury organizacyjnej i działalności 

7 dydaktycznej szkoły .
Od początku istnienia OSMW napotykała znaczne 

braki personelu dydaktycznego. Początkowo, a nawet do 1950 ). 
roku Komenda Szkoły musiała zatrudniać znaczną liczbę wy
kładowców dochodzących spośród oficerów Dowództwa Marynarki 
Wojennej i pracowników naukowych oraz studentów uczelni cy
wilnych Trójmiasta /głównie Politechniki Gdańskiej/. Wpły

wało to ujemnie na proces dydaktyczny szkoły. W listopadzie 
1949 r. skierowano do OSMW na stanowiska wykładowców część 

pierwszych jej absolwentów.

Brak dostatecznej liczby własnych specjalistów 
morskich w OSMW zmuszał Komendę Szkoły i Dowództwo Marynarki 
Wojennej do starań o skierowanie do dyspozycji Szkoły na okres 
przejściowy oficerów radzieckich, którzy następnie objęli w 
niej część stanowisk kierowniczych i prowadzili działalność

7
Władysław Białek, Czesław Ciesielski, T. Struniewski: Wyż- 
sza Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
/Geneza i rozwój/. Wyd. WSMW. Gdynia 1972, s. 72. Central
ne Archiwum Wojskowe /dalej CAW/, prot. 465/57, t. 76, 
s. 228.- ■■ f: 
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dydaktyczną . Działalność organizacyjną i dydaktyczną ofi
cerowie radzieccy podjęli i prowadzili w Oficerskiej Szko
le Marynarki Wojennej od 1949 roku do listopada 1954 r. 
Później, aż do listopada 1956 r. przebywał w OSMW tylko 

radziecki doradca komendanta szkoły.
Przybycie do OSMW oficerów radzieckich wpłynę

ło na zapoczątkowanie kolejnych zmian organizacyjnych, w 
wyniku których proces dydaktyczny i organizację szkoły 

oparto na wzorach tego rodzaju szkół istniejących w ZSRR. 

W latach 1949 i 1950 połączono pokrewne przedmioty w cykle 
stanowiące osobne komórki organizacyjne szkoły. Były one 
podporządkowane bądź wydziałom, bądź też bezpośrednio za

stępcom komendanta OSMW. Zasadnicze zmiany organizacyjne 
w OSMW nastąpiły w 1952 roku. Utworzone zostały wtedy dwa 
fakultety: pokładowy i techniczny, a cykle przedmiotowe 

przekształcono w katedry. 1 grudnia 1952 r. utworzono 
Radę Naukową Szkoły oraz Rady Naukowe Fakultetów. Zmiany 
te wpłynęły w znacznym stopniu na usprawnienie pracy dy
daktyczno-wychowawczej i na wzrost poziomu nauczania. Przy 
bllżyło także szkołę pod względem organizacyjnym do uczel
ni typu wyższego.

Wzrost napięcia w sytuacji międzynarodowej i 

podjęte w 1951 roku przez rząd polski decyzje w sprawie 
przyśpieszonego rozwoju wojska oraz korpusu oficerskiego, 

wpłynęły na znaczny rozwój etatowy Oficerskiej Szkoły

Pismo Dowództwa MW do szefa Departamentu Personalnego 
MON z 12.11.1949 r. CAW, prot. 465/57, t.1593, s. 10- 
i 44.
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Q Marynarki Wojennej .

W ramach szkolenia praktycznego organizowano 
dla podchorążych rejsy dalekomorskie do oddalonych portów, 

co znacznie rozszerzało nabyte przez nich w szkole umiejęt
ności teoretyczne w zakresie nawigacji i obsługi urządzeń 
okrętowych. Podchorążowie OSMW uczestniczyli na OS "Zetem
powiec" w rejsach do Murmańska i Archangielska w 1952 roku, 
na Atlantyk w 1953 roku, do Sewastopola w 1954 roku oraz do 
portów Durres, Split i Aleksandrii w 1956 roku .

Wraz z rozbudową bazy szkolnej i zdobywaniem 
doświadczeń oraz osiąganiem odpowiedniego poziomu naucza

nia, Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej angażowano do spe
cjalizacji kadry zawodowej poprzez organizowanie w niej licz
nych kursów dokształcających oficerów absolwentów szkoły oraz 
szkolenia oficerów rezerwy.

Kursy dokształcające dla oficerów młodszych kor
pusu morskiego rekrutujących się z przedwojennych podofice
rów, rozpoczęto organizować już w 1947 roku. Trwały one w za- 
leżności od potrzeb danej specjalności od 4 do 12 miesięcy . 

Kursy doskonalenia oficerów absolwentów OSMW poza eta
tem szkoły organizowano od 1951 roku, a w systemie stacjonar
nym od listopada 1952 r. Trwały one początkowo przez okres 
pięciu miesięcy. W październiku 1954 r. zarządzeniem ministra

-I'' ■ ■■■■.' '..'7

9 Rozkazem organizacyjnym nr 051/Org. z 14.7.1952, minister 
Obrony Narodowej polecił przenieść OSMW na nowy etat i 
powiększyć jej stan o 100% podchorążych. AMW, sygn. 341/3, 
s. 246 i sygn. 1421/56, t.2, s. 133; CAW, prot. 1394/68, 
t. 642, s. 284, t. 638, s. 191.

10 W. Białek, Cz. Ciesielski... op.cit., s. 109; CAW prot. 
1394/68, t. 462, s. 116.

11 W. Radziszewski, op.cit., s. 97; W. Białek, Cz. Ciesiels
ki... op.cit., s. 110-111; AMW, sygn. 3299/68, t. 36, s.395.
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Obrony Narodowej 0243/Org. czasokres ich trwania przedłu- 
12 żono do 10 miesięcy . Celem kursów było przygotowanie 

- f ■ .

oficerów do pracy na określonych stanowiskach /dowódców 
okrętów III rangi/ i nadania im specjalności nawigator, 

artylerzysta, hydroakustyk, specjalista broni podwodnej 
itp. Nie było jeszcze wówczas warunków do organizowania na 
KDO pełnego taktycznego szkolenia oficerów.

Istotnym problemem dla Marynarki Wojennej w oma
wianym okresie, w rozwiązywaniu którego uczestniczyła OSMW, 
było szkolenie oficerskich rezerw osobowych; Szkolenie 
oficerów rezerwy korpusu morskiego organizowano w Marynarce 
Wojennej dla absolwentów państwowych szkół morskich od 
4 stycznia 1949 r. . Do 1 września 1952 r. absolwenci 

szkół morskich zakwalifikowani przez specjalną komisję 
Dowództwa Marynarki Wojennej do szkolenia na oficerów ma

rynarki wojennej, byli kierowani do Kadry Marynarki Wojen
nej, gdzie odbywali dwumiesięczne szkolenie unitarne. Na- .. 

stępnie w ciągu sześciu miesięcy szkolili się teoretycz
nie w OSMW, skąd byli kierowani do jednostek pływających 
na czteromiesięczną praktykę na stanowiskach oficerskich. 
Po ukończeniu szkolenia w jednostkach podchorążowie skła

dali egzaminy i byli mianowani do stopni chorążych rezerwy. 
Pierwsza promocja 14 oficerów rezerwy korpusu morskiego

12 AMW, sygn. 722, t.7, s. 290{ sygn. 959, t. 79, s. 314; 
sygn. 3282/68, t.3, s. 192-194.

13 CAW, prot. 465/57, t. 1589, s. 6-8 i prot. 1394/68, 
t. 969, s. 3.
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Marynarki Wojennej objętych tym systemem szkolenia, odby- 
14

ła się 29.12.1949 r. » Z przedstawionego przebiegu szkolenia 
oficerów rezerwy wynika, że na rocznym kursie realizowany 
był skrócony program obowiązujący wówczas podchorążych OSMW.

Po przekształceniu państwowych szkół mors

kich w technika morskie, utworzono przy nich w 1951 roku 
sekcje wojskowe, podporządkowane dowódcy Marynarki Wojennej. 
W sekcjach rozpoczęto szkolenie wojskowo-inorskie na wzór 
szkolenia organizowanego w studiach wojskowych wyższych 
uczelni cywilnych. Absolwentów techników morskich szkolo

nych w sekcjach wojskowych kierowano na czteromiesięczne 
przeszkolenie do OSMW lub bezpośrednio do jednostek Marynar
ki Wojennej. Po zakończeniu szkolenia w jednostkach i złoże
niu stosownego egzaminu mianowano ich do stopni chorążych 
marynarki wojennej. Taki system szkolenia absolwentów tech
ników morskich istniał do 1956 roku ”*5,

Zgodnie z zarządzeniem szefa Sztabu Generalne
go WP nr 0245/Org. z 3 lipca 1952 r., z dniem 15 paździer

nika tego roku Marynarka Wojenna rozpoczęła szkolenie wojs
kowo-morskie studentów wydziału budowy okrętów Politechniki 
Gdańskiej w ramach studium wojskowego tej uczelni. Od 1954 
roku dla studentów tego wydziału organizowano jednomiesięczne 
obozy wojskowe w jednostkach Marynarki Wojennej

14 CAW, prot. 465/67, t. 76, s. 224; AMW, sygn. 207, t.3, 
s. 114.
AMW, sygn. 341, t.3, s. 188; sygn. 1421/56, t. 2, s. 135, 
sygn. 1423/56, t. 9, s. 166.

16 CAW, prot. 1350/68, t. 262, s. 428; AMW, sygn. 1993/59, 
t. 2, s. 22.
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Część oficerów rezerwy wyszkolonych w Marynarce 
Wojennej w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, wcielo
no do służby w jednostkach i na okrętach. Szczególnie dużo 
oficerów w ten sposób wyszkolonych pełniło służbę na okrę

tach desantowych. Większość z nich nie mogła się jednak 
zaadaptować do służby wojskowej i odeszła do rezerwy pod- 

17 czas kolejnych redukcji w latach 1955-1957 . •
Rozwój Marynarki Wojennej wymagał również rozwią

zania problemu systematycznego dopływu do niej kadry z wyż
szym wykształceniem wojskowym. Dla jednostek nadbrzeżnych i 
pododdziałów kwatermistrzostwa, służby techniczno-okrętowej 
i lotnictwa morskiego potrzebną kadrę szkolono w ASO, AWP, 
WAT i cywilnych uczelniach technicznych oraz w akademiach 

18 Związku Radzieckiego
Przyjęte zasady współdziałania na Bałtyku Marynar

ki Wojennej PRL z Marynarką Wojenną ZSRR wymagały nawiąza
nia trwałej współpracy w zakresie szkolenia wyższych kadr 
dowódczych. Starania o specjalistyczne szkolenie oficerów 

absolwentów OSMW w radzieckich morskich' wyższych uczelniach 

wojskowych czyniono już od kwietnia 1949 r. Pierwszą grupę 
8 oficerów absolwentów OSMW skierowano na sześciomiesięczny 
kurs doskonalenia przy Akademii Morskiej ZSRR w Leningradzie 

19 w grudniu 1950 roku , Na półroczne i roczne kursy doskona

lę Sprawozdanie szefa Oddziału Kadr DMW do szefa Departa
mentu Kadr MON z dnia 20.12.1955 o przebiegu redukcji 
oficerów. AMW, sygn. 1664/58, t. 20’, s. 225-229 i 157.

18 AMW, sygn. 1664/53, t. 20, s. 94.
19 AMW, sygn. 175/7, s.16; sygn. 273/2, s.52 i 484; sygn. 

1664/58, t.20,' s.115.



179

lenia do różnych wyższych szkół i akademii morskich ZSRR 

kierowano w następnych latach kolejne grupy oficerów ab
solwentów OSMW.’ Ponadto na podobne kursy do odpowiednich 
szkół specjalistycznych kierowano także oficerów artylerii 

nadbrzeżnej, łączności, radiolokacji, kwatermistrzostwa i 
20 lotnictwa morskiego . 

!
Ten system szkolenia i dokształcania specjalistów 

morskich w uczelniach ZSRR nie rozwiązywał jednak wszyst
kich problemów wynikających z konieczności przygotowania 

dla Marynarki Wojennej kadry z wyższym wykształceniem wojs
kowym.

Równocześnie z rozwojem systemu dokształcania ofi
cerów morskich w akademiach radzieckich oraz na kursach 

doskonalenia w OSMW i w ZSRR, czyniono starania o stworze
nie własnej bazy naukowej, pozwalającej kształcić odpowied
nich specjalistów na poziomie zbliżonym do akademii wojsko
wych. Łączyło się to również z potrzebą uatrakcyjnienia 
zawodu oficera marynarki wojennej, dla którego od 1954 
roku obserwowano zmniejszanie się zainteresowania mło
dzieży^ .

Wzorując się na doświadczeniach radzieckich, gdzie 
obok szkół oficerskich marynarki wojennej przygotowujących

20 ATW, sygn. 1246/47, t. 13, s.165.

21 AMW, sygn. 1664/58, t. 20, s. 74-75 i 90; sygn. 1993/53, 
t. 28, s.6.



180

specjalistów na poziomie szkoły średniej zawodowej /tech
nikum zawodowego/, istniały wyższe-szkoły wojskowe /równo
rzędne wyższym uczelniom technicznym stopnia I/, .czyniono 

od 1948 roku starania o utworzenie Wyższej Szkoły Marynar
ki Wojennej. Przewidywano, że uczelnia ta będzie stopniowo 
przekształcać się w Akademię Morską i przejmie na siebie 
również obowiązek przygotowywania wyższej kadry dowódczej 

dla Marynarki Wojennej.
Przedstawione w 1952 roku przez Dowództwo Mary

narki Wojennej ministrowi Obrony Narodowej propozycje, sta
nowiły w latach 1953-54 przedmiot konsultacji i rozmów z 

ministerstwem szkolnictwa wyższego, które 5 stypznia 1955 **♦ 
wyraziło zgodę na utworzenie Wyższej Szkoły Marynarki Wo
jennej. Dla przygotowywanej struktury organizacyjnej i pro

gramów szkolenia WSMW wykorzystano doświadczenia Wojskowej 
Akademii Technicznej, Politechniki Gdańskiej oraz radziec

kich akademii i wyższych szkół morskich.
W dniu 11 czerwca 1955 r. ukazała się uchwała 

Rady Ministrów nr 43/55, stanowiąca podstawę prawną do prze

organizowania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Wyż- . 
szą Szkołę Marynarki Wojennej na prawach akademii wojsko
wych.

Przekształcenie OSMW w WSMW dokonywane było eta
pami od 1955 do 1959 roku. W okresie tym praktycznie funk
cjonowały dwie szkoły morskie. Wiązało się to głównie z po
trzebą zapewnienia dla nowej uczelni odpowiedniej kadry, po
siadającej uprawnienia do pracy dydaktycznej w szkole wyż
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szej /spośród zatrudnionej w WSMW w 1956 roku kadry ofi

cerskiej, ukończone studia wyższe posiadało 12# oficerów/. 

Należało też zapewnić stały'dopływ kandydatów do WSMW spo
śród młodzieży cywilnej i wojskowej, posiadającej wykształ
cenie uprawniające do kontynuacji studiów -wyższych, jak rów
nież zakończyć kształcenie podchorążych przyjętych do OSMW 

przed 1955 rokiem. .
Utworzenie oraz szkolenie oficerów na -spe- ■ 

cjalistycznych kursach doskonalenia organizowanych w OSMW i 
WSMW, nie rozwiązało problemu szkolenia -wyższych .kadr dowód

czych dla Marynarki.Wojennej. Nadal przez szereg lat istnia
ły trudności w organizacji szkolenia w zakresie studiów ope

racyjno- taktycznych. Stąd też potrzebną w tym zakresie wie
dzę uzupełniali oficerowie w akademiach morskich ZSRR.

2. Szkolenie podoficerów zawodowych

Ważną rolę w systemie szkolenia Marynarki Wojen
nej spełniali podoficerowie, a szczególnie podoficerowie zawo
dowi. W pierwszym okresie powojennym Marynarka Wojenna uzupeł
niała korpus podoficerów zawodowych drogą powoływania do zawo
dowej służby wojskowej podoficerów przedwojennych i przyjmowa
nia do tej służby podoficerów służby czynnej. W ten sposób uzu
pełniano głównie braki podoficerów na okrętach. Podoficerów dla 

potrzeb Jednostek nadbrzeżnych i lotniczych otrzymywano częś
ciowo z wojsk lądowych i lotnictwa. Do 194-9 roku nie organizo
wano mimo dotkliwego i wzrastającego wciąż braku podoficerów, 
specjalnego ośrodka lub szkoły, która mogłaby przygotować
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odpowiednie kadry podoficerskie dla rozbudowującej się or

ganizacyjnie i ilościowy floty.

Szkolenie podoficerów służby czynnej dla potrzeb 
floty rozpoczęto dopiero w lutym 1947 r. Prowadzono je w 

22 Szkole Specjalistów Morskich . Na pierwszy turnus zorga
nizowanych wówczas starszych kursów podoficerskich, wcie
lonych zostało 156 kursantów. Utworzono z nich jedną kom
panię szkolną. Na kurs wytypowano głównie tych podoficerów 
i marynarzy, którzy deklarowali się do służby zawodowej 
lub nadterminowej w Marynarce Wojennej.Kandydat na kurs, 
obok posiadania dobrej opinii musiał rokować nadzieję, że 
będzie dobrym podoficerem zawodowym. Na kursie przygotowy
wano następujących specjalistów: sterników, sygnalistów, 
artylerzystów, torpedo-minerów, minerów, radiotelegrafis
tów, maszynistów i motorzystów.

Kursanci obok szkolenia teoretycznego, odbywali 
miesięczną praktykę na okrętach, dublując stanowiska pod
oficerskie. Kurs został zakończony w dniu 26 lipca 194? r. 

Ukończyło go pomyślnie 140 kursantów. Absolwenci tego kursu 
byli dobrze przygotowani do wypełniania obowiązków podofi

cerów na okrętach, zarówno pod względem teoretycznym jak 
i praktycznym. Większość z nich pozostała w służbie nad- , 
terminowej, a wielu pełniło z powodzeniem zawodową służbę 
wojskową w Marynarce Wojennej w stopniach podoficerskich 1 
oficerskich. Na podobnych zasadach organizowane były w na
stępnych latach starsze kursy podoficerskie przy Szkole 

22 Aleksander Icha: Szkoła Specjalistów Morskich w latach 
1945-1948. ‘‘Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych 
Marynarki Wojennej** Nr 2. Gdynia 1964, s. 117 i 120.
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Specjalistów Morskich. Trwały one zazwyczaj od 3 do 6 mie

sięcy.
W 1949 roku zmieniono nazwę kursów na starsze 

kursy specjalistów. Wprowadzono wtedy również zasadę, że od

bywały się one po zwolnieniu marynarzy do rezerwy i przed 
rozpoczęciem szkolenia na młodszych kursach specjalistów. 
Absolwenci tych kursów stanowili przez kilka lat główne 
źródło uzupełniania korpusu podoficerów nadterminowych i za

wodowych w Marynarce Wojennej. System szkolenia na kursach 

podoficerskich i starszych kursach specjalistów prowadzonych 
w Szkole Specjalistów Morskich był podobny do tego rodzaju 
kursów organizowanych w przedwojennej Szkole Specjalistów 

Morskich. Podobne też były zasady poboru kursantów i prze- 
23 widywania dotyczące ich dalszej służby .

W 1949 roku w oparciu o przygotowane przez Szko
łę Specjalistów Morskich i szefostwa podległe Dowództwu Mary

narki Wojennej programy, zorganizowane zostały starsze pod
oficerskie kursy specjalistyczne. W oddziale nurków Komendy 
Portu Wojennego Gdynia w okresie od 4 stycznia do 31 marca 
odbywał się starszy podoficerski kurs nurków. Nadzór specja
listyczny nad tym kursem sprawował komendant Szkoły Specja
listów Morskich, podczas gdy za przebieg szkolenia odpowie

dzialny był komendant Portu Wojennego. W okresie od 3 stycz
nia do 30 czerwca odbył się w Szkole Specjalistów Morskich 
pierwszy podoficerski kurs pirotechniczny. Szkoliło się na 
nim 3 podoficerów zawodowych, 1 podoficer nadterminowy i 18 

23 Szczegółowo zasady szkolenia w przedwojennej Szkole Spe
cjalistów Morskich omawia Cz. Ciesielski: Szkolnictwo 
Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej. Warsza
wa 1974, s. 210-234.
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marynarzy. W jednostce łączności Marynarki Wojennej odbył 
się pierwszy po wojnie podoficerski kurs radarzystów. Kurs 
trwał od 1 października do 31 grudnia 1949 r., a szkoliło 

się na nim 15 marynarzy i podoficerów zawodowych. Zajęcia 
na kursie prowadzono w oparciu o sprzęt radarowy znajdują- 

24 cy się na ORP "Błyskawica”
Przyjęty w tamtym okresie system szkolenia i 

uzupełniania podoficerów zawodowych, nie rozwiązywał jed
nak wszystkich występujących wówczas problemów tego kor
pusu. Gruntowną analizę stanu korpusu podoficerów zawodo
wych przeprowadzono w dniu S lipca 1949 r. na posiedzeniu 

25Zespołu Partyjno-Dowódczego DMW . W oparciu o tę analizę, 

Dowództwo Marynarki Wojennej wystąpiło do Sztabu General
nego WP o utworzenie Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Mary
narki Wojennej. Komendantowi Szkoły Specjalistów Morskich 
polecono opracowanie programów skróconych kursów podofi
cerskich, aby w oparciu o te programy przygotować podofi

cerów na niższe stanowiska służbowe.
Rozkazem Nr 0183/Org. z 23 sierpnia 1949 r. mi

nister Obrony Narodowej polecił dowódcy Marynarki Wojennej 
sfolinować do dnia 15 października tego roku w Gdyni-Oksy
wiu podporządkowaną komendantowi Szkoły Specjalistów Mors

kich, Szkołę Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej 
według etatu nr 2O/16O2^.

24 CAW, prot. 465, t.76, s. 8, 157, 195.

25 CAW, prot. 524, t.753, s. 50-53.
26 CAW, prot. 465, t.1513, s. 24.
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Na pierwszy kurs przyjęte 60 kursantów. Nauka 

w szkole trwała 18 miesięcy. Był to pierwszy tzw* kurs bos
mański, na którym główną uwagę zwracr10 na ogclne przygo

towanie absolwentów do pracy na różnych pokładowych i maszy

nowych stanowiskach podoficerskich. Szkolenie prowadzono w 
oparciu o bazę szkoleniową OSMW i Bazy Głównej Floty.

W dniu 14 lipca 1950 r. dowódca Marynarki Wo
jennej poleci! komendantowi OSMW zorganizować drugą klasę 
/pluton/ w Szkole Podoficerów Zawodowych . Polecono jedno

cześnie, aby w jedni etkach werbowano do szkoły kandydatów 
spośród marynarzy i podoficerów służby czynnej, k4órzy mie
li być zwolnieni do rezerwy w 1951 roku. Szkolenie plutonów 
tego kursu zakończone zostało w maju 1951 r. Kurs ukończyło 

pa 
66 podoficerów w specjalnościach sternik i motorzysta .

Komendantem Szkoły został por,mar. Roman Jaku
bowski, a jego zastępcą do spraw politycznych, por. Star.i- 

29 sław Wierzbicki . Wykłady w szkole prowadzili oficerowie 

komendy i uowódcy plutonów. Wykładowcami byli w połowie ofi

cerowie z OSMW i z jednostek. W dużym stopniu utrudniało to 
szkolenie. Mimo jednak organizacyjnych i koszarowych kłopo
tów, był to udany, na wysokim poziomie prowadzony kurs pod

oficerski. Na kursie tym obok teorii uczono i wymagano prak
tycznej znajomości obowiązków podoficerskich na okręcie, W 

27 sygn. 207/3, s. 56.
28 CAW, prot. 1394/68, t. .978, s.86.

> 27 28 29 AMW, sygn. 207/1, s. 307.
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czasie szkolenia kursanci odbyli rejs stażowy na ORP "Iskra” 
oraz praktykę na okrętach bojowych.

Drugi kurs w szkole podoficerów zawodowych rozpo
częto 15 października 1951 r. Trwał on do czerwca 1952 r. 

Na kurs przyjęto 125 kursantów, których szkolono w sześciu 
specjalnościach: 25 maszynistów, 25 radiotelegrafistów, 15 
minerów, 15 artylerzystów, 20 elektryków i 25 bosmanów okrę

towych. Ponadto w październiku 1951 r. zorganizowano przy 
Szkole Specjalistów Morskich dodatkowo 5-miesięczny kurs 
podoficerski dla 25 kursantów w specjalnościach administra
cyjnych^^ .

W związku z wprowadzeniem służby nadterminowej w 
miejsce służby zasadniczej oraz 3-letniej służby czynnej na 
okrętach i w części jednostek nadbrzeżnych, powstały warun
ki dla przejęcia części stanowisk podoficerskich przez-star
szych marynarzy. Stąd uznano za niecelowe utrzymywanie spe
cjalnej szkoły przygotowującej do służby nadterminowej pod
oficerów. 1 września 1952 r. na podstawie rozkazu ministra 
Obrony Narodowej nr 055/Org. z 14 lipca 1952 r. Szkoła Pod- 

> y
oficerów Zawodowych Marynarki Wojennej została rozformowana. 
Odtąd szkolenie podoficerów kandydatów do służby nadtermi

nowej prowadzono w Szkole Specjalistów Morskich na starszych 
/podoficerskich/ kursach specjalistów i w szkołach podofi-

30 CAW, prot. 1394/68, t. 978, s. 86.

31 AMW, sygn. 1421/56, t. 2, s. 133.
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cerskich jednostek nadbrzeżnych. Kwalifikacje podoficerów • ■
nadterminowych podwyższano poprzez organizowane w jednost
kach szkolenie instruktorsko-metodyczne lub krótkoterminowe 
kursy specjalistyczne,

3. Szkolenie marynarzy i podoficerów służby czynnej ’ .

Pierwszym rodzajem szkolenia, jakie odbywali wszys
cy przybywający do Marynarki Wojennej poborowi i ochotnicy, 
było szkolenie podstawowe /rekruckie/.

Cellm szkolenia unitarnego było wychowywanie i wysz

kolenie wzorowego i świadomego marynarza-obywatela. Program 
szkolenia obejmował podstawowe elementy wyszkolenia pojedyn
czego Strzelca pododdziałów piechoty wojsk lądowych. Reali
zacja programu nie napotykała większych trudności. Szkolenie 
rekruckie miało również na celu kształtowanie emocjonalnych 
więzi łączących marynarzy z ideą, której mieli być rzeczni
kami i obrońcami. '

/ Szkolenie podstawowe prowadził początkowo 1 Samo
dzielny Morski Batalion Zapasowy, a po jego reorganizacji w 
sierpniu 1945 roku, Szkolny Pułk Marynarki Wojennej. W związku 

z planowaną dalszą rozbudową marynarki, Sztab Główny wystąpił 
z wnioskiem o rozformowanie szkolnego pułku w celu utworzenia 
na jego bazie Kadry Floty, tak jak to miało miejsce w marynar
ce przedwojennej. Zadaniem Kadry Floty było realizowanie pro
cesu szkolenia podstawowego. Z dniem 1 lutego 1946 roku Szkol
ny Pułk Marynarki Wojennej został przeformowany na etat Kadry
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32 Marynarki Wojennej .

Innym ważnym zagadnieniem wyszkoleniowym było 
przygotowanie specjalistów do służby na okrętach. W tym 

celu postanowiono sformować Szkołę Specjalistów Morskich 

na bazie stacjonującego na Oksywiu oddziału wydzielonego, 
czyli kompanii technicznej 1 Samodzielnego Morskiego Ba
talionu Zapasowego. Z dniem 20 września 1945 roku została 
utworzona Szkoła Specjalistów Morskich. Proces nauczania 
rozpoczął się 15 października 1945 roku. Pierwszy turnus 

obejmował kursy dla 13 specjalności morskich: sterników, 
sygnalistów, radiotelegrafistów, artylerzystów, torpedystow, 
minerów, maszynistów tłokowych, maszynistów turbinowych, 

palaczy, motorzystów, elektryków, sanitariuszy i nurków. 
Naukę rozpoczęło 515 uczniów, a ukończyło 375. Egzaminy 
końcowe zostały przeprowadzone w końcu marca 1946 roku. 

Absolwenci pierwszego turnusu zostali skierowani do służ
by na rewindykowane z brytyjskiej strefy okupacyjnej Nie

miec trałowce oraz na otrzymane ze Związku Radzieckiego 
okręty"53.

Przy kierowaniu do Szkoły Specjalistów Morskich 
marynarzy, którzy odbyli przeszkolenie rekruckie, na młod
sze kursy specjalistyczne brano pod uwagę ich uprzednie 

kwalifikacje zawodowe, a po 1949 roku także pochodzenie 
społeczne. Ponadto uwzględniano również potrzeby etatowe. 32 33

32 AMW, sygn. 2/43, s.7.

33 AMW, sygn. 2/8, s. 153.



Celsrft Kursów było przygotowanie podstawowe marynarzy z za- ~ 

kresu określonych specjalności morskich do wykonywania sa
modzielnie zasadniczych obowiązków na okrętach. Mieli to 
być pełnowartościowi i dobrze przygotowani specjaliści.

W marcu 1947 roku Szkołę Specjalistów Morskich 

przeniesiono z Oksywia do opuszczonych przez Kadrę Marynar
ki Wojennej koszar w Gdańsku-Nowym Porcie. W lipcu nastąpi

ła kolejna zmiana miejsca postoju. Szkołę, podobnie jak po
przednio Kadrę, przeniesiono do Ustki.

Szkoła Specjalistów Morskich realizowała proces 
nauczania w dwóch działach: pokładowym i technicznym. W oby
dwu były 4 kompanie, których dowódcy pełnili jednocześnie 

funkcję starszych wykładowców. Ogółem do września 1949 roku 
w SSM przeprowadzono naukę specjalności na sześciu turnusach. 
W toku szkolenia specjalności morskie uzyskało 2 213 mary- 

34 narzy

Do 1951 roku stosowano w SSM zasadę, że w trakcie 
trwania poszczególnych kursów, kierowano elewów na kilkudnio
we praktyki na okrętach lub po prostu część zajęć przeprowa

dzko na okrętach. Do tego celu wykorzystywano przydzielane 
na pewien okres okręty bojowe, głównie trałowce i dozorowce.

Była to dobra forma szkolenia, jednak jej stosowa
nie utrudniało szkolenie załóg tych okrętów, stąd też od 1950 
roku zaczęto od niej odchodzić. Przez pewien okres, głównie w 

34 J. Kieszkowski£ Szkoły i kursy Marynarki Wojennej w latach 
1945-1949. “Biuletyn Historyczny Wydz.Hist.garz.Polit. MW" 
nr 3. Gdynia 1972, s. 125-130.
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latach 1949-1951 część kursów specjalistycznych organizo
wano według programów SSM, bezpośrednio na okrętach. Szko
lenie odbywało się przede wszystkim na ORP "Błyskawica” i 
na okrętach podwodnych. Odrębnym zagadnieniem było szkole
nie podoficerów. Zadanie to zostało również powierzone 
Szkole Specjalistów Morskich, która zorganizowała kursy 
starszych specjalistów. Przeznaczone one były głównie dla 
tych marynarzy, którzy wyrazili chęć nadterminowej lub za
wodowej służby na okrętach.

Do 1952 roku czasokres trwania nauki, zarówno na 
młodszych jak i starszych kursach specjalistów, był. różny. 
Początkowo kursy były 6-miesięczne, później, jak w 1950 

roku, skracano kurs młodszych specjalistów do 3 miesięcy, 
a kursy podoficerskie przedłużono do 4 i 9 miesięcy . Po 
przejściu w 1950 roku marynarzy służby zasadniczej na trzy
letni okres służby, ujednolicono w 1952 roku programy i or
ganizację szkolenia marynarzy i podoficerów. Nowy system 
szkolenia obowiązywał do września 1954 roku. Starsze kursy* 
specjalistów były nadal przeznaczone głównie dla kandydatów 
na podoficerów nadterminowych.

Niski poziom ogólnego przygotowania do służby w 
Marynarce Wojennej poborowych oraz wzrastające wymogi i po
trzeby spowodowały, że w dniu 21 lipca 1952 roku dowódca 
Marynarki Wojennej podjął decyzję, aby w okresie od 6 sierp 
nia do 30 września zorganizować kurs przygotowawczy dla ma- 

——- ■---------
35 AMW, sygn. 231/8, s.32.
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rynarzy przewidzianych do szkolenia na starszym kursie spe
cjalistów, w specjalnościach motorzysta i radiotelegrafista. 
Kurs tt-i miał przygotować marynarzy w takim stopniu, aby 
mogli oni opanować program wyszkolenia w zakresie swojej 

specjalności. Na kurs przeznaczono 289 godzin szkolenia, w 
tym na szkolenie polityczne - 46 godzin, ogólnowojskowe - 
59, ogólnomorskie - 29 i ogólnokształcące - 155 godzin.

W szkoleniu ogólnokształcącym dążono do tego, 
aby dać marynarzom minimum wiedzy z zakresu czytania, pisa
nia oraz najprostszych działań z matematyki i fizyki. Stąd 

■ • • \ 
szczególny nacisk położony.był na znajomość przez kursantów 
fizyki i matematyki. Na naukę matematyki przeznaczono aż
80 godzin. Uczono głównie tabliczki mnożenia, działań na ułam
kach zwykłych i obliczania procentów. Na naukę fizyki przezna
czono 45 godzin i uczono zasad dokonywania prostych pomiarów, 
pojęć o zjawiskach fizycznych oraz pojęć o cieple i zasadach 

jego mierzenia. Na naukę języka polskiego przeznaczano 50 go
dzin, w-czasie których uczono pisania niektórych wyrazów, za

sad rozbioru zdań, części mowy, a głównie czytania i pisania 
36streszczeń . Naukę matematyki, fizyki i języka polskiego pro

wadzono na wszystkich kursach organizowanych do 1956 roku. 
Było to spowodowane potrzebą wyrównania ogólnego poziomu kur
santów z zakresu siedmiu klas szkoły podstawowej.

Ze względu na rozwiązanie Szkoły Podoficerów Za
wodowych większą uwagę zwracano na poziom szkolenia na staj>

36 AMW, sygn. 1311/56, t.2, s.1.
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szych /podoficerskich/ kursach specjalistów. Kursy te były 
od 1952 roku podstawową formą szkolenia kandydatów na pod
oficerów nadterminowych.

6 października 1952 roku rozpoczęły się w SSM 
trwające do 3 stycznia 1953 roku kursy podoficerskie w spe
cjalnościach: sterników, torpedo-minerów, minerów, radio
telegrafistów, motorzystów, maszynistów, elektryków i che
mików3?. Celem tych kursów było teoretyczne 1 praktyczne 

.przygotowanie podoficerów, umiejących przekazywać swoją 
wiedzę podwładnym. Ponadto miały one nauczyć przyszłych 
podoficerów zasad organizacji i metodyki szkolenia, a także 
samodzielnego wykonywania obowiązków na wszystkich stano
wiskach podoficerskich. Powinny one też ugruntować i roz
szerzyć wiedzę nabytą na młodszych kursach w SSM oraz w 
praktycznej służbie na okrętach.

Podczas szkolenia uwagę zwracano na to, aby 
kursant mógł obejrzeć każdą z omawianych części danego 
urządzenia. W tym celu wykładowcy posługiwali się dużą 
ilością modeli, rysunków i makiet. Takie formy i metody 
szkolenia wpływały dodatnio na przyswajanie wiedzy przez 
kursantów. Szkoleni wówczas podoficerowie, mimo stosunko
wo niskiego ogólnego poziomu, reprezentowali dobry poziom 
wyszkolenia specjalistycznego i potrafili właściwie orga
nizować oraz prowadzić szkolenie w drużynach i działach 
okrętowych. *

, 37 AMW, sygn. 1311/56, t.3, s.1.
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Wraz z rozwojem Marynarki. Wojennej wzrosło zapo
trzebowanie na specjalistów dla określonych służb i rodzajów 
uzbrojenia. Dla rozwiązania tego problemu trzeba było zwięk
szyć liczbę kursów w SSM 1 organizować dodatkowe szkoły i 
ośrodki szkolenia. I tak, w listopadzie 1950 roku została zor
ganizowana w Gdyni-Redłowie Podoficerska Szkoła Artylerii 
Nadbrzeżnej, szkoląca podoficerów w specjalnościach: artylerzys- 
ta nadbrzeżny, elektryk artylerii nadbrzeżnej, dalmierzysta 
nadbrzeżny, zawiadowca artylerii nadbrzeżnej oraz obsługi WKM 
plot.30.

16 września 1954 roku Dowództwo Marynarki Wojen
nej wystąpiło do Sztabu Generalnego WP z propozycją zmiany obo
wiązującej struktury i zasad szkolenia specjalistów. Zamierzo

no no utworzyć szkoły o jednolitej strukturze specjalistycznej . 
Przedstawione wnioski uznano za słuszne, a szef Sztabu General
nego zarządzeniem O23O/Org. z 29 września 1954 roku polecił 
dowódcy Marynarki Wojennej do 1 grudnia 1954 roku rozformować 
Kadrę MW 1 włączyć Ją w skład organizowanego na bazie Szkoły 
Specjalistów Morskich, Ośrodka Szkolenia Specjalistów Morskich.

W OSSM>utworzone zostały trzy samodzielne cykle 
szkolenia i cykl broni morskich 1 sterowania, na którym szkolo
no sterników, elektryków nawigacyjnych, elektryków artyleryjs
kich, torpedystów minerów i chemików? cykl obserwacji i łącz
ności, szkolący radiotelegrafistów, sygnalistów, operatorów 38 39

38 AMW, sygn. 207/2, s. 169 i sygn. 207/3, s. 106.
39 AMW, sygn. 1997/59, t. 28, s. 114-116.
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radiolokacji i hydroakustyki oraz Cykl elektromechaniczny 
z zadaniem szkolenia motorzystów, maszynistów, drenażystów 
i elektryków okrętowych.

Organizowane młodsze kursy specjalistów trwały 
619 miesięcy, a ich celem było teoretyczne wyszkolenie 
i przygotowanie marynarzy do dalszej służby w określonej 
specjalności na okrętach i w jednostkach nadbrzeżnych. Po 
odbyciu co najmniej półrocznej praktyki na okrętach absol
wenci młodszych kursów, posiadający predyspozycje na pod- 

■ oficerów, byli kierowani na.trwające 3 miesiące starsze 
podoficerskie kursy specjalistów. Ich celem było teore
tyczne pogłębianie i ugruntowanie posiadanych przez kur
santów wiadomości oraz przygotowanie ich do pełnienia służ- ■ > ■ 
by na samodzielnych stanowiskach podoficerskich.

Absolwenci starszych kursów otrzymywali stopnie 
mata. Dla poborowych posiadających odpowiednie przygotowa
nie z cywila i predyspozycje na podoficerów służby zasad
niczej, organizowano starsze podoficerskie kursy specja- 

4° listów trwające 10 miesięcy .
W tym samym czasie szef Sztabu Generalnego WP po- ' 

lecił sformować ośrodek szkoleniowy dla podoficerów Służby 
Tyłów MW. Jego zadaniem było organizowanie i prowadzenie 
szkolenia unitarnego poborowych przeznaczonych do dalszego 
szkolenia w specjalnościach służby tyłów. Ośrodek organi
zował i prowadził również młodsze i starsze kursy specja- 
listów 1 • ■

m, sygn. 3282/68, t.3, s.178; sygn. 2024/60, t.5, S.U7-154 
41 AMW, sygn. 2024/60, t.5, s. 260-286.
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Dla potrzeb szkolenia specjalistów służby uzbrojenia zosta
ła zorganizowana kompania szkolna majstrów uzbrojenia przy 

’ 42Zakładach Uzbrojenia Marynarki Wojennej •
We wrześniu 1955 roku na podstawie odpowiednie

go rozkazu ministra Obrony Narodowej zorganizowano na Oksy
wiu dla potrzeb szkolenia załóg okrętów podwodnych, Szkołę 

43 Podwodnego Pływania . Stan zmienny szkoły ustalono na 175 
elewów. Szkoła składała się z dwóch kompanii szkolnych: ster- 
sygnalistów i hydroakustyków oraz motorzystów i drenażystów. 
Naukę w szkole rozpoczęto w styczniu 1956 roku. Istnienie 
szkoły było jednak krótkie, gdyż już z dniem 31 grudnia 1956 
roku została ona rozformowana, a jej zadania częściowo prze

ze jął Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich .
Zasady szkolenia marynarzy specjalistów ulegały 

ciągłej modyfikacji, będącej wynikiem stałego dążenia do ich 
doskonalenia. W 1956 roku przyjęto system szkolenia w odarciu 
o który poborowy, przeznaczony do służby na okrętach i w wy
branych specjalnościach,technicznych, kierowany był na okres 
dwóch miesięcy do OSSM, gdzie przechodził szkolenie unitarne. 
Po tym okresie poborowi szkoleni byli w specjalnościach na 
okrętach. W niektórych specjalnościach szkolono ich w OSSM. 
W tym czasie Ośrodek prowadził kursy podoficerskie we wszyst
kich specjalnościach oraz kursy doskonalenia podoficerów nad-

42 AMW, sygn. 1993/59, t.2, s. 118 i sygn. 2024/60, t.13, s.80. 

43 AMW, sygn. 2024/60, t. 6, s. 239.
44 AMW, sygn. 1993/59, t.2, s. 160 i sygn. 2026/60, t.8, s. 192. 
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terminowych, deklarujących się do pozostania w służbie 
45 zawodowej .

W 1959 roku w związku z przejściem na dwukrotne 
wcielenie poborowych do służby w Marynarce Wojennej, doko- 

46 nano zmian w systemie szkolenia specjalistów . Poborowi 
po wcieleniu przechodzili 14-dnlowy okres kwarantanny i 
8-tygodnlowy okres przeszkolenia podstawowego, w czasie 
którego przydzielano ich do szkolenia w specjalnościach. 
Po przysiędze ośrodki szkoleniowe kierowały część mary
narzy do jednostek, gdzie szkolono ich w specjalnościach, 
podczas gdy dla pozostałych organizowano 3-mieslęczne młod
sze kursy specjalistów. Dla marynarzy z dobrym przygotowa
niem ogólnym, przydatnym w Marynarce Wojennej, organizowa
no kursy skrócone /1-1,5 miesiąca/.

V/ Ośrodku Szkolenia Specjalistów Morskich organizo
wano w tym czasie młodsze kursy w specjalnościach: radio
telegrafista, operator radiolokacji, hydroakustyk, sygna
lista i elektryk /wysokiego napięcia/. W tych specjalnoś

ciach organizowano również kursy podoficerskie. Ponadto 
6-miesięczne kursy podoficerskie w OSSM organizowano dla 
takich specjalności; jak: sternik, elektryk nawigacyjny, 
artylerzysta okrętowy, torpedysta, miner, maszynista, dre- 
nażysta, elektryk okrętowy. Pozostałych specjalistów szko- 
lorto w innych ośrodkach lub jednostkach Marynarki Wojen-

AMW, sygn. 5596/78, t.27, s.75. 
46 AMW, sygn. 3506/74, t.15, s. 277.
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nej. W Ośrodku Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich szkolono 

kucharzy, w Oddziale Ratowniczym - nurków, Szpitalu Marynarki 
Wojennej - sanitariuszy, zaś w Szefostwie Hydrografii - mier
ników.

Część marynarzy specjalności morskich bezpośred
nio po przysiędze tak jak dotychczas kierowano na okręty 
celem szkolenia praktycznego. Przyjęto zasadę, że 3,5-miesięcz- 
ne szkolenie na okręcie lub w jednostce było równoznaczne ze 
szkoleniem na młodszych kursach specjalistów. Po tym szkoleniu 
przyjmowano od marynarzy egzaminy i na ich podstawie wysyłano 
listy egzaminacyjne do ośrodków szkoleniowych, które wydawały 
marynarzom "świadectwa młodszego specjalisty Marynarki Wojen
nej". x

Po ukończeniu kursu młodszych specjalistów i po 
przeszkoleniu na okrętach lub w jednostkach,zmarynarze mogli 
być kierowani na kursy podoficerskie. Na kursy te kierowano 
marynarzy posiadających co najmniej 11 miesięcy służby. Po 
ukończeniu kursu absolwenci otrzymywali specjalne świadectwa. 
Świadectwo takie mógł otrzymać też marynarz, w którego specjal
nościach nie były przewidziane kursy, pod warunkiem, że ukoń
czył 24 miesiące służby trzyletniej lub 12 miesięcy służby dwu
letniej, posiadał świadectwo młodszego specjalisty i znał swoją 
specjalność na poziomie wymaganym od podoficerów, potwierdzonym 
, 47Komisyjnym egzaminem '.

47 AMW, sygn. 3658/78, t.8, s. 200-223 i 329-334.
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4. Ruch przodownictwa 1 współzawodnictwa

Istniejące od 1945 roku szkoły i ośrodki szkolenia 
oraz organizowane doraźnie w jednostkach kursy specjalis
tyczne i podoficerskie, wniosły ważny wkład w rozwój Mary
narki Wojennej. Przygotowały one kilkanaście tysięcy spe
cjalistów, którzy zapewnili dobrą eksploatację sprzętu i 
uzbrojenia na okrętach i w jednostkach nadbrzeżnych. Po 
przeniesieniu do rezerwy wielu z tych specjalistów znalaz
ło zatrudnienie we flocie handlowej i rybackiej oraz że
gludze śródlądowej i innych gałęziach gospodarki morskiej. 
Ponadto na starszych kursach zostało przygotowanych kilku
set podoficerów, przyjętych następnie do służby nadter
minowej i zawodowej.

Szkolnictwo morskie tego okresu przechodziło szereg 
zmian organizacyjnych i strukturalnych, borykając się z trud
nościami, zarówno w zakresie tworzenia bazy szkoleniowej, jak 
1 kształcenia kadry. Stopniowo dzięki radzieckiej pomocy ka
drowej i materiałowej, wytworzył się obowiązujący po dziś 
dzień własny, polski system kształcenia kadr Marynarki Wo
jennej. System ten był w latach następnych doskonalony. Przy
jęte w omawianym okresie zasady i metody szkolenia mimo po
pełnianych nieraz błędów były dobre i w pełni zaspakajały 
potrzeby kadrowe w jednostkach i na okrętach. Poziom wysz
kolenia ogólnomorskiego oficerów, podoficerów i marynarzy, 
mimo ich różnego przygotowania ogólnego, był stosunkowo wy
soki. Występujące braki w wykształceniu ogólnym kadry wyrów
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nywano często gorliwością i entuzjazmem uczących się mary
narzy i podoficerów, a także prężną organizacją szkolenia 
na okrętach i w jednostkach nadbrzeżnych

Do wzrostu poziomu szkolenia w istotny sposób
przyczynił się powszechny ruch przodownictwa i współzawod
nictwa w szkoleniu i dyscyplinie, zapoczątkowany w Marynar
ce Wojennej już w 1948 roku. Ruch ten był inspirowany przez 
oficerów politycznych i dowódców, a motorem jego rozwoju 
wśród marynarzy była organizacja ZMP, zaś wśród kadry orga
nizacje partyjne. Wprowadzona rozkazem ministra Obrony Naro
dowej nr 27 z dnia 24 kwietnia 1950 roku odznaka "Wzorowego 
Żołnierza", którą nadawano przodującym w szkoleniu i dyscy

plinie żołnierzom i podoficerom, cieszyła się w Marynarce 
Wojennej powszechną popularnością. Ambicją wielu marynarzy 
było jej posiadanie. W dniu 17 lipca 1951 roku rozkazem nr 
41 minister Obrony Narodowej zmienił regulamin jej nadawania 
i wprowadził 19 odznak specjalistycznych, w tym również odzna
kę "Wzorowy Marynarz". Odtąd coraz więcej marynarzy stawało 
się posiadaczami tej zaszczytnej formy wyróżnienia. W 1953 r. 
24,7%, a w 1955 roku - 28% stanu marynarzy i podoficerów służ
by zasadniczej było przodownikami wyszkolenia bojowego i po
litycznego. W tym czasie 48% członków i kandydatów PZPR i 29% 
członków ZMP przodowało w szkoleniu. Najwięcej przodowników, 
bo aż 65% było na okrętach wśród marynarzy i podoficerów III 

48 roku służby .

48 CAW, prot. 1389/68, t. 513, s. 45-47-i AMW, sygn. 3245/66, 
t. 120, s. 172 oraz sygn. 143/2, s.69. ' *
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Równolegle ź rozwojem przodownictwa indywidualne 
go,, rozwijało się współzawodnictwo zbiorowe. Służyła temu 
zasada nadawania miana przodujących w szkoleniu i dyscypli
nie okrętów i pododdziałów nadbrzeżnych. Początkowo miano 
to nadawano na szczeblu zespołu i jednostek, a od 1951 roku 
na szczeblu Marynarki Wojennej.

Począwszy od 1951 roku w oparciu o "Tymczasowe 
ramowe wskazówki w sprawie typowania przodującego okrętu 
Marynarki Wojennej” i analogiczne wskazówki obowiązujące 
jednostki nadbrzeżne, organizowano co roku konkurs na miano 
przodujących. Warunkiem uczestniczenia w konkursie było: 
zdanie zadań szkoleniowych na ocenę co najmniej dobrą, bez
awaryjne pływanie oraz wysoki poziom stanu moralno-poli- 
tycznego i dyscypliny. Miano przodującego uzyskiwały te 
okręty i pododdziały, które osiągały najwyższe wyniki w 
wymienionych kryteriach. Załogi okrętów i pododdziałów, 
które zdobyły miana przodujących oraz ich dowódcy, otrzy
mywały wyróżnienia. W 1951 roku miano przodującego okrętu 
Marynarki Wojennej zdobył dowodzony przez kmdr.ppor. Zdzis
ława Studzińskiego ORP "Błyskawica”, a w 1952 roku dowodzony 
przez kmdr.ppor. Henryka Pietraszkiewicza OR? "Sęp”.

Ważną rolę spełniały organizowane od 1948 roku 
w Marynarce Wojennej zawody o tytuł najlepszego specjalis
ty. Uczestniczyć w nich mogli oficerowie, podoficerowie i 
marynarze, a od 1951 roku drużyny, działy okrętowe, okręty 
i pododdziały.

• W miarę rozwoju ruchu przodownictwa i współza
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wodnictwa wzrastał poziom wyszkolenia kadry i marynarzy, 
a jednocześnie,zaostrzano jego kryteria i rozszerzano for
my wyróżnień. .

Ważną rolę w procesie szkolenia Marynarki Wojen
nej spełniały organizowane rejsy okrętów do portów innych 
państw. Dawały one możliwość praktycznego doskonalenia wia
domości z zasad nawigacji i eksploatacji sprzętu oraz umoż
liwiały szersze poznawanie akwenu Morza Bałtyckiego i innych 
akwenów morskich. Obok rejsów okrętów szkolnych, począwszy 
od 1951 roku organizowane były rejsy zespołów okrętów bojo
wych do portów bałtyckich ZSRR.

W październiku 1951 roku odbył się pierwszy po 
wojnie rejs polskich okrętów bojowych do portów ZSRR - ORP 
"Błyskawica" do Leningradu oraz ORP “Sęp” i ORP “Żbik” do 
Rygi. Podobne rejsy organizowane były w latach następnych, 
głównie do Bałtyjska. We wrześniu 1955 roku odbyła się pierw
sza po wojnie oficjalną wizyta zespołu polskich okrętów do 
państw kapitalistycznych. Niszczyciele ORP "Błyskawica” i ORP 

49 "Burza" udały się do portu Portsmouth w Wielkiej Brytanii •
Po utworzeniu w 1955 roku Układu Warszawskiego na

stąpiło dalsze ożywienie współdziałania w dziedzinie szkole
nia pomiędzy ludową Marynarką Wojenną PRL, a Flotą Bałtycką 
ZSRR. Od 1955 roku zaczęto organizować wspólne ćwiczenia Ma
rynarek Wojennych PRL i Floty Bałtyckiej ZSRR. Ćwiczenia te 
służą po dziś dzień dalszemu zacieśnianiu wzajemnych kontak-

49 CAW. prot. 1394/68, t. 978, s. 49 i AMW, sygn. 1544/57, 
L. t. 40, s. 65-73.W lipcu 1955 roku przebywał z wizytą w 

Gdyni krążownik angielski “Glasgow".
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taktów szkoleniowych i pomagają w wypracowywaniu wspól
nych poglądów na zasady prowadzenia walki morskiej w 
rejonie Morza Bałtyckiego.

Istotną rolę, o czym nia można zapominać, w szko
leniu Marynarki Wojennej, a zwłaszcza w zapewnieniu jej 
odpowiednio przygotowanych do służby kandydatów, spełniała 
Liga Morska i Powszechna Organizacja “Służba Polsce”. Or
ganizacje te prowadziły szeroką pracę agitacyjną i szkole
niową wśród młodzieży, przygotowując ją teoretycznie i prak
tycznie do służby i pracy na morzu. Dowództwo Marynarki Wo
jennej w oparciu o rozkaz MON nr 083/Oper. z dnia 30 wrześ
nia 1950 r. udzielało obu organizacjom systematycznej po- 

50 mocy kadrowej i materialnej .
Pomagano szczególnie Ośrodkom Szkolenia Morskie

go, jakimi organizacje te wówczas dysponowały. Zastępca do
wódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych komandor 
Józef Urbanowicz został w marcu 1950 roku wybrany wicepre
zesem Ligi Morskiej.

0 dużych możliwościach tych organizacji w oddzia
ływaniu na młodzież niech świadczy fakt, że w końcu 1952 
roku obejmowały one swoją działalnością łącznie prawie 
milion członków. Na morzu szkolono każdego roku około 

515 tys. członków . Absolwenci morskich kursów organizacji 
“Służba Polsce” oraz Ligi Morskiej w większości byli ochot
nikami do służby w Marynarce Wojennej. Z nich również wywo- 
dziła się znaczna większość podchorążych Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej tamtego okresu.
5C) CAW, prot. 1394/68, t. 38, s.71. 
51-CAW, prot. 1394/68, t. 305, s. 75-79.



Kmdr por. dr Rafał Witkowski

REJON GDAŃSKA, GDYNI I HELU JAKO OBSZAR 
DZIAŁAŃ WOJENNYCH W 1939 i 1945 ROKU /studium porównawcze/

Ziemia Gdańska była na początku oraz pod koniec 
drugiej wojny światowej obszarem, na którym toczyły się in
tensywne działania wojenne. Najpierw, w 1939 roku była to woj
na obronna jaką prowadziła Polska przeciwko agresji Niemiec 
hitlerowskich. Wojna ta w interesującym nas rejonie trwała 
okrągły miesiąc i znaczona była kolejnymi etapami oporu sta
wianego przez żołnierzy i marynarzy polskich /Westerplatte, 
Kępa Oksywska, Hel/. Wiosną 1945 roku na ziemi tej toczyły 

się działania zbrojne o bez porównania większym natężeniu 
niż w roku 1939, trwały też dłużej, gdyż z górą dwa miesią
ce, Stroną atakującą były wojska radzieckie ze składu 2 Fron-< 
tu Białoruskiego, a współdziałała z nimi polska Brygada Pan
cerna im. Bohaterów Westerplatte. W defensywie znajdowały się 
wówczas siły niemieckie tworzące grupę wojsk "Północ”, wspar
te silnym zespołem Kriegsmarine na Zatoce Gdańskiej.

Analizując przebieg obu tych działań wojennych, 
trzeba dojść do stwierdzenia, Iż obok oczywistych różnic, wy
kazywały one wiele podobieństw, czy cech wspólnych. Docieka
jąc dalej przyczyn tych podobieństw stwierdzić musimy, iż 
wynikały one przede wszystkim z warunków geograficznych. Róż
norodna rzeźba terenu, oparcie lądu o wybrzeże morskie na
rzucało określony sposób prowadzenia walk, determinowało cak- 
tykę zaangażowanych w działaniach sił. Sądzę, że bodzie r?ę-
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czą pożyteczną i interesującą przeprowadzenie porównania
■ 1 

obu wojen, tej z 1939 i tej drugiej z 1945 roku, znanej 
w historiografii jako operacja.pomorska Armii Radzieckiej, , | 

• by wskazaó na występujące między nimi podobieństwa, a także I 

dostrzec różnice. Końcowy wniosek z takiej analizy porów- 1
nawćzej prowadzić będzie do stwierdzenia, że także współ- ’

cześnie czynnik geograficzny w znacznym stopniu określa 
sposób prowadzenia walki, decyduje o sztuce operacyjnej i 
taktyce wojsk.

Z / 1Do głównych cech wspólnych zaliczam przede 
wszystkim walkę w izolacji. Zarówno w 1939, 
jak i w 1945 roku wojska broniące się zostały odcięte przez J 
wojska nacierające od własnych sił skoncentrowanych na głów- ; 
nych kierunkach.

i -1

We wrześniu 1939 roku, odcięcie operacyjne 
wojsk polskich ześrodkowanych w obszarze nadmorskim /po
wiaty kartuski i wejherowski, miasto Gdynia/, polegało na. 

rozcięciu przez niemieckie siły pancerne wojsk armii "Po
morze”, rozbiciu ich i rychłymosiągnięciu połączenia między 
Rzeszą i Prusami Wschodnimi. Wskutek załamania się obrony - 
Pomorza, już od pierwszych dni wojny obrońcy Wybrzeża 
skazani zostali na walkę w osamotnieniu. Nie mogli liczyć 
na żadną pomoc z zewnątrz, choć z relacji żołnierzy i ma
rynarzy wiemy, że przez dłuższy czas wyczekiwano czy to 
nadejścia wojsk gen. Bortnowskiego, czy też pojawienia się 
na Bałtyku floty angielskiej.
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Odcięcie operacyjne nie było dla dowództwa pols
kiego żadnym zaskoczeniem, choć okazało się tragiczną rzeczy
wistością dla broniących Wybrzeża oddziałów. Trzeba pamiętać, 
że właściwie do końca okresu pokojowego nie miano jasnej i 
sprecyzowanej koncepcji wojny z Niemcami w interesującym nas 
rejonie. Inspektorzy wojskowi odpowiedzialni za kierunek nad
morski, wypowiadali się jednoznacznie za rezygnacją z długo* 
trwałej obrony Gdyni, wychodząc z założenia, iż wyjątkowo nie
korzystny przebieg granic z Niemcami i zdominowanym przez hit
lerowców Wolnym Miastem Gdańskiem, nie rokuje żadnych szans 
na skuteczną obronę miasta, portu i całego rejonu. Opierając 
się na takich przesłankach uznano obszar nadmorski za strate
gicznie martwy. Budowę fortyfikacji ograniczono do Półwyspu 
Helskiego? 'gdzie ustawiono baterie artylerii nadbrzeżnej i 
przeciwlotniczej oraz wzniesiono urządzenia bazy morskiej dla 
floty. Samego portu wojennego w Helu nie zdołano do wybuchu 
wojny w pełni ukończyć.

Odcięciu operacyjnemu towarzyszyło odcięcie tak
tyczne. Już w pierwszym dniu wojny utworzyły się na Wybrzeżu 
izolowane od siebie miejsca i rejony walki żołnierzy i mary
narzy polskich. Były to: Wojskowa Składnica Tranzytowa na 
Westerplatte, Lądowa Obrona Wybrzeża /przedpole Gdyni, Kępa 
Oksywska/ oraz Rejon Umocniony Hel. Poza sporadycznymi wy
padkami te odcięte od siebie ośrodki oporu nie współdziałały 
ze sobą taktycznie, gdyż najczęściej pozbawione były takiej 
możliwości.
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Przechodząc do oceny izolacji sił niemieckich 
w tym samym rejonie wiosną 1945 roku, musimy uwzględnić 
dysproporcje zarówno pod względem liczebności sił, jak i 
stopnia fortyfikacyjnego przygotowania terenu do obrony. 
Otóż wiadomo, że w 1939 roku w walkach było zaangażowa
nych po obu stronach 50-60 tys. żołnierzy, podczas gdy w 
marcu 1945 roku łączna liczebność wojsk radzieckich i nie
mieckich wynosiła ponad pół miliona żołnierzy. Dyspropor-' 
cja w sile żywej w porównaniu z rokiem 1939 była więc 
bardzo wyraźna.

To samo dotyczyło nasycenia terenu różnego 
typu umocnieniami fortyfikacyjnymi. W rzeczywistości w 
roku 1939 braX ich było niemal zupełnie. Jedyne obiekty 
fortyfikacyjne istniały na Westerplatte, gdzie po 1933 
roku pobudowano kilka doskonale rozmieszczonych w terenie 
wartowni oraz wzniesiono budynek 'koszarowy mający stano
wić rdzeń obrony na wypadek ataku niemieckiego. Poza 
obiektami bazy morskiej w Helu, na krótko przed wojną 
wybudowano na zachód od Jastarni cztery schrony bojowe, 
których zresztą nie zdołano w pełni ukończyć. Na schro
nach tych miała się opierać główna pozycja obronna ubez
pieczająca od strony lądu Rejon Umocniony Hel.

W 1945 roku dowództwo niemieckie licząc się 
z możliwością ofensywy Armii Radzieckiej, już wcześniej 
przygotowało obszar Gdańska i Gdyni do długotrwałej obronj 
Na zachód od obu tych miast przebiegały dwa pasy obrony. J 
Były one nasycone różnego typu przeszkodami przeciwpancer
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nymi, jak rowy, barykady, zapory minowe. Pobudowano |iczne 
żelbetowe i drewniano-ziemne schrony bojowe. Ważne dia obro
ny rejony i punkty wyposażono w artylerię i broń pancerną. 
Odpowiednio ufortyfikowano także same miasta. W poprzek 
ulic wzniesiono barykady, a pod powierzchnią założono miny 
przeciw czołgom. Wybrane budynki zamieniono w silne punkty 
oporu, zakładając w nich stanowiska ogniowe dla artylerii, 
karabinów maszynowych i niszczycieli czołgów. Gdańsk i Gdy
nię wraz z przyległym obszarem przekształcono w bardzo sil-, 
nie ufortyfikowany rejon umocniony. W planach dowództwa nie
mieckiego miał on na długi czas powstrzymać uderzenie wojsk 
radzieckich i związać znaczne ich siły.

Obok walki w izolacji jako czynnika wspólnego 
dla działań wojennych w 1939 i 1945 roku, można dostrzec tak
że inne podobieństwo. -Mam na myśli długotrwałość 
oporu stawianego przez wojska walczące w odcięciu na stosun
kowo niewielkim obszarze.

W toku wojny wrześniowej izolowane wzajemnie 
od siebie ośrodki oporu żołnierza i marynarza polskiego bro
niły się przez długi okres czasu, a ich obsady wyróżniły się 

heroizmem i ogromną wolą walki z agresorem. Czyny bojowe 
obrońców Wybrzeża zapisały się złotymi zgłoskami w księdze 
chwały oręża polskiego. Tu tylko przypomnimy, gdyż są to 
fakty powszechnie znane, że nieliczna załoga składnicy amu
nicyjnej na Westerplatte broniła się przez siedem dni, że 
żołnierze Lądowej Obrony Wybrzeża zakończyli walki na Kępie 
^Oksywskiej 19 września, zaś załoga Rejonu Umocnionego Hel .a
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zaprzestała obrony dopiero 2 października. Obok wielkiego 
e. ■ •patriotyzmu obrońców czynnikiem, który umożliwiał długo

trwałą walkę, było bez wątpienia położenie i geograficzne 
ukształtowanie terenu. Odnosiło się to w szczególności do 
obrony Półwyspu Helskiego.

Ten sam czynnik geograficzny sprzyjał wojskom 
niemieckim, które w marcu i na początku kwietnia 1945 roku 
stawiły w rejonie umocnionym Gdańska i Gdyni silny opór 
ofensywie wojsk 2 Frontu Białoruskiego, dowodzonego przez 
marsz. Konstantego Rokossowskiego. Liczebność sił nieprzy
jaciela w rejonie Gdańska i Gdyni, w delcie Wisły i na Pół
wyspie Helskim oceniano w połowie marca 1945 roku na około 
200 tys. żołnierzy. Wchodziły one w skład grupy wojsk “Pół
noc*’, której trzon stanowiła 2 armia. Oddziały piechoty 
korzystały przy tym ze wsparcia licznej artylerii polowej, 
przeciwpancernej, moździerzy, a także czołgów i lotnictwa, 
które do czasu zniszczenia przez radzieckie samoloty sztur
mowe, bazowało na lotniskach we Wrzeszczu, Babich Dołach i 
Rumi. Dla artyleryjskiego wsparcia oddziałów lądowych nie
miecka marynarka wojenna wydzieliła silny zespół floty, 
nazwany od nazwiska dowodzącego nią admirała, grupą bojo
wą Rogge. W skład grupy wchodziły niszczyciele, torpedow
ce, zaimprowizowane kanonierki, uzbrojone kutry rybackie 
oraz promy artyleryjskie. Trzonem zespału były dwa okręty: 

ciężki krążownik "Prinz Eugen", który uczestniczył w wal- i
kach ud 10 marca oraz pancernik kieszonkowy “Ltttzow”, włą
czony w skład zespołu 23 marca. Oba te okręty wielokrotnied
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przeprowadzały ostrzeliwanie radzieckiej piechoty i czoł
gów, koncentracji artylerii, baz zaopatrywania oraz stano- ' ■ • . *
wisk dowodzenia. Obok czynnika geograficznego, długotrwały 
opór wojsk niemieckich ułatwiało w dużym stopniu silne ufor
tyfikowanie rejonu obrony, jak równieżsamych miast Gdańska 
i Gdyni, o czym była mowa wcześniej.

Czynnikiem sprzyjającym nieprzyjacielowi było 
także osłabienie siły natarcia wojsk radzieckich, będące 
następstwem wykruszenia się we wcześniejszych walkach oddzia
łów piechoty i związków pancernych. Jak podaje w swoich pa
miętnikach dowódca 65 armii gen. Paweł Batów, w połowie mar
ca 1945 roku stan osobowy wielu dywizji radzieckich stopniał 
do 40% ich stanu wyjściowego. Napotykano ogromne trudności 
w sprawnym zaopatrywaniu wojsk w sp^flft bojowy, amunicję i 
paliwo, całe bowiem zaopatrzenie dla wojsk Frontu można było 
wskutek zniszczenia torów kolejowych i mostów dostarczać wy
łącznie transportem kołowym. Mimo tych obiektywnie trudnych 
warunków Główna Kwatera Sił Zbrojnych ZSRR podjęła decyzję 
zlikwidowania w jak najkrótszym czasie zgrupowania wojsk hit
lerowskich. W planach dowództwa radzieckiego przewidywano 
szybkie przemieszczenie wojsk 2 Frontu Białoruskiego znad 
Zatoki Gdańskiej do rejonu dolnej Odry, skąd miały one wziąć 
udział w decydującym uderzeniu na Berlin.

Największe natężenie walk wystąpiło w ostat
niej dekadzie marca 1945 roku, choć jeszcze w pierwszym ty
godniu kwietnia siły radzieckie likwidowały ostatni opór nie
miecki w porcie gdańskim i na płaskowyżu oksywskim. Dążąc do
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rozcięcia rejonu umocnionego Gdańska i Gdyni na dwa i zale
wie ośrodki walki, radzieckie związki pancerne wykonały 
uderzeni e vki erunMłi morza pp osi Ghwaszoz^&a'. - Wielki ■Kaejfe 
- Orłowo. Po bardzo ciężkich zmaganiach cel został osiąg
nięty 22 aarea, kiedy- t© czołgiści radzieccy dotarli do 
plaży w okolicy Kolibek. Następnego dnia wyzwolony został 
Sopot i z tą chwilą rozwijało się natarcie Frontu ró wiole- ' 
gle na dwóch przeciwnych kierunkach. Od południa, zachodu 
i północy wojska radzieckie /2 armia uderzeniowa, 65 oraz 
49 i większa część 70 armii/ kontynuowały ofensywę, której 

celem było opanowanie Gdańska, podczas gdy bardziej na pół
noc 19 armia i część 70 armii miały za zadanie wyzwolenie 
Gdyni. Jak wiadomo, w toku bardzo ciężkich walk znacznych 
szkód doznało miasto Gdańsk, którego historyczne centrum 
legło niemal całkowicie w gruzach, bądź spłonęło. Osta- 

'j 
tecznie miasto zostało wyzwolone 30 marca, ale dopiero 
7 kwietnia złożyli broń żołnierze niemieccy ze zgrupowania 
na Westerplatte.

Wyzwolenie Gdyni dokonało się 28 marca, a 
5 kwietnia zlikwidowany został ostatni opór stawiany przez 
przeciwnika na Kępie Oksywskiej. Od tej chwili rozpoczęto 
przenoszenie transportami wojsk Frontu do rejonu na wschod
nim brzegu Zalewu Szczecińskiego i wzdłuż biegu dolnej Odry. 
Nad Zatoką Gdańską pozostawiono jedynie wydzielone siły, 
które zablokowały wojska niemieckie we wschodniej części 
Półwyspu Helskiego oraz u ujść Wisły na wschód od Gdańska.

I
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Jako trzecią cechę wspólną d3Bą walk w 1939 
i 1945 roku można wyodrębnić kolejność etapów 
walk toczonych w rejonie Gdyni. Najpierw działania wojen
ne rozgrywały się na przedpolach miasta i portu, później 
przeniosły się na Kępę Oksywską, by ostatecznie zakończyć 
się na Półwyspie Helskim.

W 1939 roku płk Stanisław Dąbek wobec zepchnię
cia wojsk polskich ze wzgórz chylońskich i wdarcia się piecho
ty niemieckiej na północnym odcinku Kępy Oksywskiej, dał 
12 września rozkaz wycofania całości sił na płaskowyż. Wsku
tek braku możliwości przeprawienia się lub przebicia resztką 
ocalałych oddziałów na Półwysep Helski, postanowił stawić 
ostatni desperacki opór na niewielkim już froncie, przebiega
jącymi od Pierwoszyna przez Kosakowo, Dębogórze, Suchy Dwór, 
Pogórze, Obłuże do Oksywia. Świadomie zrezygnował z bronienia 
Gdyni. Przypuszczalnie nie chciał narażać mieszkańców na ofia
ry i cierpienia, zaś miasta na zniszczenie. Być może płk Dąbek 
liczył się z rychłym odwróceniem biegu wydarzeń wojennych, 
wierzył w ofensywę francusko-brytyjską na froncie zachodnim, 
która powinna doprowadzić do szybkiego załamania się Niemiec. 
Gdyby tak miało się stać, bezcelowe byłoby przeprowadzanie 
zniszczeń w porcie. Wysuwana jest jednak także hipoteza, że 
od zniszczenia portu powstrzymywała płk. Dąbka obawa możli
wych represji ze strony wroga, i to nie tylko wobec mieszkań
ców miasta, ale także jeńców wojennych. Dziś kwestię tę wobec 
braku źródłowych przekazów, trudno wyświetlić, faktem zaś jest 
że port gdyński wpadł w ręce wroga nieuszkodzony. Po wkroczę- 
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niu okupanta do miasta, co stało się 14 września, marynar
ka niemiecka usunęła kilka zatopionych u wejść do portu 
statków oraz oczyściła baseny portu wojennego z wraków 
polskich okrętów /ORP “Mazur", ORP "Nurek"/. Od pierwszej 

chwili Kriegsmarine przystąpiła do przejmowania całego 
portu, przekształcając go w ważną bazę floty niemieckiej.

Walki na Kępie Oksywskiej ustały - jak wiadomo 
- 19 września po południu, a sygnałem do ich zaprzestania 
stała się samobójcza śmierć płk. Dąbka w wąwozie Babie 
Doły. Dalsze boje toczyły się na Półwyspie Helskim i wokół 
niego na morzu i na Zatoce Gdańskiej, nie były one jednak 
powiązane taktycznie z działaniami sił Lądowej Obrony Wy
brzeża. Stanowiły samoistny ciąg akcji wojennych, od po
czątku nakierowanych na obronę bazy morskiej w Helu.

W 1945 roku do walk o wyzwolenie Gdyni do
wództwo radzieckie wydzieliło siły stosunkowo słabsze w 
porównaniu z tymi, które zaangażowane zostały w działaniach 
o opanowanie Gdańska. Od północnego-zachodu nacierała 
większość sił 19 armii dowodzonej przez gen. A.Romanows

kiego, wspomaganych przez 1 korpus pancerny. Od południa 
uderzały na miasto także wydzielone oddziały ze składu 70 
armii /dowódca: gen. W.Popow/ oraz polska Brygada Pancer

na im. Bohaterów Westerplatte. Inaczej niż w 1939 roku, 
dowództwo niemieckie postanowiło bronić Gdyni przez czas 

możliwie najdłuższy. W tym celu samo miasto przygotowa
no fortyfikacyjnie do uporczywej obrony. Przewidując 
jednak konieczność opuszczenia Gdyni, wojska hitlerows- , 
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kie już wcześniej opracowały plan kompletnego zniszczenia 
portu, aby uniemożliwić Polakom wykorzystanie go dla celów 
handlu zamorskiego. Kiedy 27 marca rozgorzały walki o samo 
miasto, w toku była już ewakuacja oddziałów Wehrmachtu i 
niemieckich uciekinierów cywilnych drogą wodną na Hel. W 
szerszym jeszcze zakresie przeprawiano się promami na Oksy
wie. Ze względu na ostrzał artylerii radzieckiej ewakuacja 
ta mogła odbywać się praktycznie tylko w nocy.

W ostatnich dniach marca skoncentrowane zosta
ły na Kępie Oksywskiej stosunkowo znaczne siły wyposażone w 
czołgi i artylerię samobieżną. Wojska niemieckie korzystały 
przy tym ze wsparcia ogniowego bardzo groźnych jak miało się 
okazać w toku dalszych walk, okrętów niemieckich: ciężkiego 
krążownika wPrinz Eugen" i pancernika kieszonkowego ML€itzowwt 
Okręty te ostrzeliwały z morza z dużej odległości podstawy 
wyjściowe piechoty radzieckiej i polskich czołgistów.

Zanim jednak doszło do krótkotrwałych walk o 
masyw oksywski, minerzy niemieccy zdetonowali ładunki wybu
chowe podłożone pod nabrzeża i falochrony. W podobny sposób 
zniszczone zostały dźwigi portowe, sieć kolejowa, wiadukty, 
sieć wodociągowa i inne urządzenia. Na zewnątrz portu wyho- 
lowany został okręt liniowy "Gnelsenau", który zatopiono 
przed głównym wejściem. W awanporcie osadzono na dnie okręt 
-cel MZfihringenw. Wewnątrz portu rozciągnięto sieci zaporo
we, a w basenach zatopiono duże ilości różnego rodzaju sprzę
tu wojskowego i cywilnego oraz zwały amunicji, bomb głębino
wych i lotniczych. Zarówno w basenach jak i na redzie mary--! 
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narka niemiecka założyła zagrody minowe. Straszliwie znisz
czony przez uchodzącego okupanta port gdyński postawił wła
dze polskie przed koniecznością podjęcia ogromnej pracy nad 
jego oczyszczeniem i odbudową.

Walki na Kępie Oksywskiej miały przebieg dość 
podobny do tych, jakie na tyra samym miejscu toczyły się w 
1939 roku. Wojska niemieckie otoczone z trzech kierunków 
lądowych, spychane były systematycznie w kierunku morza, aż 
5 kwietnia zlikwidowany został ostatni opór wroga. Inaczej 
jednak niż w wojnie obronnej Polski z Niemcami, tym razem 
uchodzące na Półwysep Helski wojska niemieckie, a także 
niemiecka ludność cywilna, miała możliwość ewakuacji morzem 
do portu w Helu. W przewidywaniu konieczności takiej ewa
kuacji Kriegsmarine przygotowała operację pod kryptonimem 
“Walpurgisnacht” /Noc Walpurgii/. Ewakuacja odbywała się 

z przystani w Babich Dołach pod silnym ostrzałem artylerii 
radzieckiej, a w przewożeniu uciekinierów wzięło udział 
łącznie kilkadziesiąt promów i uzbrojonych kutrów rybac
kich. Według twierdzeń historyków zachodnioniemieckich, 
zdołano przewieźć na Hel 8 tys. żołnierzy i 30 tys. cywi
lów.

W działaniach wojennych w 1939 i 1945 roku 
szczególna rola przypadła półwyspowi Hel. W obu wypadkach 
okazał się on najdłużej bronionym rejonem Wybrzeża, a w 
1945 roku garnizon hitlerowski złożył broń dopiero w dniu 
9 maja, to jest w dniu wejścia w życie bezwarunkowej ka
pitulacji Rzeszy niemieckiej. Dla ścisłości trzeba wyjaśnić^ 
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że drugim rejonem Wybrzeża utrzymywanym w rękach niemiec
kich do zakończenia wojny, była północna, nadmorska część 
Żuław ciągnąca się od Sobieszowa przez Mikoszewo, Sztutowo 
do Kątów Rybackich. Długotrwałą obronę tego obszaru umoż
liwiało wojskom niemieckim zalanie znacznych połaci delty 
Wisły W następstwie zniszczenia urządzeń odwadniających.

Był więc Półwysep Helski ostatnim 
rejonem obrony wojsk otoczonych tutaj w 1939 
i 1945 roku. Mógł on stać się takim miejscem ostatniego 
oporu głównie dzięki swojemu naturalnemu położeniu i ukształ
towaniu. Jest rzeczą ciekawą, że zarówno w 1939 jak i w 194$ 
roku oddziały znajdujące się w natarciu, zrezygnowały ze 
szturmowania całego półwyspu, ograniczając działania zaczep
ne w zasadzie do opanowania terenu mniej więcej do wysokoś
ci wsi Chałupy /wiemy jednak, że na dzień 3 października 
1939 r. przewidywane było generalne uderzenie sił hitlerows
kich celem zlikwidowania długotrwałego oporu Polaków; kom
promitował on dowództwo niemieckie i przeczył hitlerowskiej 
koncepcji wojny błyskawicznej/.

Niechęó do angażowania się w walki o opano
wanie całego półwyspu wynikała z obaw poniesienia znacznych 
strat w wyniku atakowania przez piechotę wąskiego pasma lądu, 
który łatwo można było zaminować. W 1939 roku, kierując się 
dyrektywami samego Hitlera, dowództwo niemieckie wprowadzi
ło szczelną blokadę Helu z lądu, morza i powietrza. Liczono, 
że systematyczne ostrzeliwanie stanowisk obrońców przez okręty 
liniowe "Schleswig-Holstein" i “Schlesien*1, artylerię lądowi 
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oraz bombardowania lotnicze- spowodują złamanie woli .valki 
marynarzy i żołnierzy polskich. Załogę Rejonu Umocnionego 
chciano zmusić do kapitulacji także przez wygłodzenie, 
nie orientowano się jednak dokładnie jak duże zapasy żywnoś
ci znajdują się w magazynach.

Jak wiadomo działania wojenne na Helu toczyły 
się do 1 października 1939 r. W dniu tym dowodzący całością 
obrony Wybrzeża kontradm. Józef Unrug podjął decyzję za
przestania dalszej walki. Skłoniło go do tego wiele czyn
ników, wśród których wymienić należy przede wszystkim czyn
nik operacyjny /baza morska w Helu dawno już przestała peł
nić swą rolę wobec zniszczenia floty nawodnej oraz odejścia 
okrętów podwodnych/• Innymi czynnikami były: świadomość 
przegrania wojny /upadek obrony Warszawy i twierdzy Modlin/, 

zmniejszające się zapasy amunicji, wybuch niezadowolenia 
wśród części żołnierzy dwóch kompanii rezerwowych oraz roz
poczęcie ofensywy niemieckiej w kierunku Kuźnicy i Jastar
ni, gdzie przebiegała główna pozycja obrony. Po przeprowa
dzonych w Sopocie rozmowach dwóch wysłanników kontradm. 
Unruga i podpisaniu umowy kapitulacyjnej z dowództwem nie
mieckim, 2 października oddziały piechoty i marynarki wo
jennej nieprzyjaciela weszły na półwysep, biorąc do niewoli 
ostatnich obrońców polskiego Wybrzeża.

Kiedy w początkach marca 1945 roku Armia Ra
dziecka odcięła Półwysep Helski od zaplecza lądowego, posta
nowiono nie przeprowadzać ataku wzdłuż wąskiej mierzei, kie
rując się przesłankami nie narażania wojska na niepotrzebne 



*217*. ;■

straty. Daleko ważniejszy wszakże okazał się inny powód. 
Otóż dowództwo radzieckie nie mogło dać się związać wal
kami na drugorzędnym bądź co bądź froncie, gdyż armie po
trzebne były do możliwie rychłego wykonania ostatniej ofen
sywy, to jest operacji berlińskiej. Toteż ograniczono się 
do zablokowania półwyspu na wysokości wsi Chałupy, wprowa
dzając równocześnie systematyczne ostrzeliwanie przez arty
lerię koncentracji floty niemieckiej pod Helem, Do akcji 
zwalczania przeładunków transportów niemieckich na redzie 
Helu skierowano lotnictwo szturmowe, które niemal nie
przerwanie atakowało bombami i ostrzeliwało okręty oraz 
transportowce nieprzyjaciela, 

o W 1939 roku Hel był miejscem skąd w obliczu 
kapitulacji nie istniała praktycznie żadna możliwość uciecz
ki wobec ścisłej blokady półwyspu przez Kriegsmarine /jedy
nym okrętem, któremu 1 października powiodła się ucieczka 
na Gotlandię, był kuter pościgowy Straży Granicznej “Bato
ry”/ • Tymczasem zupełnie inne okazało się znaczenie tego 
niewielkiego portu wiosną 1945 roku. Otóż od końca marca 
Hel pełnił rolę centralnego ośrodka zaopatrywania, a przede 
wszystkim ewakuacji wojsk niemieckich zamkniętych w wielkim 
kotle nad Zatoką Gdańską. Zyskał on dla Niemców pierwszo
rzędne znaczenie jako port, przez który możliwa była ewa
kuacja na dużą skalę wojska i ludności cywilnej do portów 
zachodniego Bałtyku /głównymi portami docelowymi była Kilo- 
nia, Neustadt, a także Kopenhaga/.
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W ciągu kwietnia i w pierwszych dniach maja 
1945 roku na redzie Helu formowały się transporty żołnierzy 
z rozbitych oddziałów, rannych i uciekinierów cywilnych. 
Akwen pod Helem był do 8 kwietnia rejonem manewrowania cięż
kiego krążownika “Prinz Eugen” i pancernika kieszonkowego 
“Ltitzow”. Stały tutaj też niszczyciele, torpedowce, trans
portowce z amunicją i zbiornikowce oraz tworzona była es
korta dla konwojów udających się na zachód lub stamtąd przy
bywających. W porcie bazowały trałowce, które wychodziły na 
trałowanie przybrzeżnych torów wodnych.

Zgrupowanie floty niemieckiej pod Helem stało 
się obiektem codziennych ataków lotnictwa radzieckiego, w 
wielu wypadkach bardzo skutecznych. Pod Rozewiem i Ustką 
czyhały na konwoje okręty podwodne Floty Bałtyckiej, prze
prowadzając kilka udanych ataków torpedowych. Od połowy 
kwietnia na Zatoce Gdańskiej działały także radzieckie kutry 
torpedowe.

Z tego co wyżej powiedziano wynika, że diametral
nie inna była rola Półwyspu Helskiego w 1939 i w 1945 roku. 
W pierwszym przypadku stał się Hel rzeczywiście ostatnią, 
nadmorską redutą marynarzy 1 żołnierzy polskich, w drugim 
zaś - spełniał do końca działań wojennych ważną rolę jako 
g>ówua baza ewakuacyjna wojsk i ludności niemieckiej.

Tak w 1939 jak i w 1945 roku punkt ciężkości dzia
łań. wojennych był na lądzie. W wojnie obronnej 1939 
roku działania te dominowały zdecydowanie nad akcją floty i 
lotnictwa.* Wynikało to m.in. z faktu, iż na Bałtyku czynni-. J 
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kiem liczącym się była Kriegsmarine. Nieliczna flota polska 
została - jak wiadomo - poważnie osłabiona jeszcze przed roz
poczęciem wojny wskutek odesłania do Wielkiej Brytanii nisz
czycieli "Błyskawica", "Grom” i "Burza". Do obrony Wybrzeża 
pozostało jedynie 15 okrętów /stawiacz min "Gryf", niszczy
ciel "Wicher", sześć trałowców, dwie kanonierki i pięó okrę
tów podwodnych/. Nieliczne okręty polskie żadną miarą nie 
mogły byó znaczącym przeciwnikiem dla obejmującego kilka
dziesiąt jednostek różnej klasy silnego zespołu floty nie
mieckiej. Dalszym czynnikiem poważnie osłabiającym zdolność 
bojową okrętów polskich był fakt, że ich przestarzała w 
większości artyleria przeciwlotnicza nie była przystosowana 
do zwalczania szybkich samolotów niemieckich, atakujących 
z niskiego pułapu lub z lotu nurkowego. Toteż już w trzecim, 
dniu wojny zatopione zostały przez lotnictwo dwa największe 
okręty floty polskiej, ORP "Gryf" i ORP "Wicher", zaś Dy
wizjon Minowców, a właściwie jego trzy sprawne do akcji 
okręty, wyeliminowane zostały z walki 14 września w wyniku 
nalotu bombowców niemieckich na Jastarnię.

Podobnie lądowy przede wszystkim charakter miały 
działania Armii Radzieckiej, realizowane w rejonie Zatoki 
Gdańskiej w ramach operacji pomorskiej. Łatwo możemy wyróż
nić poszczególne fazy operacji wojsk radzieckich. W pierw
szej fazie /obejmowała ona okres w przybliżeniu od połowy 
marca do pierwszych dni kwietnia 1945 roku/ działania wojen
ne rozgrywały się głównie na lądzie, przy aktywnym jednak 
udziale floty niemieckiej oraz lotnictwa radzieckiego.
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Dopiero z chwilą zniszczenia zasadniczego zgrupowania wojsk 
niemieckich skoncentrowanego w rejonach umocnionych Gdańs
ka i Gdyni, co dokonało się na początku kwietnia 1945 roku, 
zapoczątkowana została druga faza walk. Po przerzuceniu 
większości sił 2 Frontu Białoruskiego na Pomorze Zachodnie, 
punkt ciężkości bojów przeniósł się na morze. Od tego cza
su aż do końca wojny, a więc na przestrzeni pięciu tygod
ni, wyraźnie nasiliły się działania morskie, a ściśle - 
morsko-powietrzne. Zatoka Gdańska stała się akwenem, na 
którym lotnictwo radzieckie zwalczało okręty i transpor
towce przeciwnika. Flota radziecka w działaniach tych za
angażowała siły niewielkie: okręty podwodne, a później 
także kutry torpedowe. Były to więc typowe działania mors
ko-powietrzne, w których przewagę miała stale silna jesz
cze flota niemiecka, ześrodkowana w tym czasie niemal w 
całości na południowym Bałtyku, natomiast w powietrzu bez
apelacyjnie panowało lotnictwo radzieckie.

i ,Po przeanalizowaniu cech wspólnych, czy też 
podobieństw walk w 1939 i 1945 roku, warto zastanowić się 
krótko nad różnicami między obu operacjami, jakie roz-

• grywały się na początku i pod koniec drugiej wojny świa
towej w obszarze Zatoki Gdańskiej. Różnica podstawowa 
sprowadza się do celów wojny. Wydaje się, że 
twierdzenia tego nie ma potrzeby bliżej uzasadniać. Nale
ży jednak przypomnieć pewne prawdy fundamentalne. Otóż 
w 1939 roku Polska została napadnięta przez Niemcy hit-

i lerowskie, które w ten sposób dopuściły się zbrodni agresji.
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Została ona ponad wszelką wątpliwość udowodniona wobec 
całego świata w procesie głównych hitlerowskich zbrodnia
rzy wojennych w Norymberdze w latach 1945-46. Polska prowa

dziła więc sprawiedliwą i słuszną wojnę w obronie własnych 
ziem, które zaledwie 20 lat wcześniej zdołano odzyskać po 
ponad stuletnim okresie rozbiorów. Prawdą jest, że z mili
tarnego punktu widzenia walka w obronie Pomorza i wybrzeża 
morskiego skazana była z góry na niepowodzenie wobec wyjąt
kowo niekorzystnego ukształtowania granic, bliskości baz flo
ty niemieckiej oraz przewagi wojskowej przeciwnika, a zwłasz
cza panowania jego lotnictwa w powietrzu. Mimo tych wyjątko
wo trudnych warunków walki żołnierze i marynarze polscy.sta
wiali opór przez zdumiewająco długi czas. Dawali tym samym 
dowód wielkiego patriotyzmu i niezłomnej woli obrony ziemi 

ojczystej.
Inne były motywy uporczywej obrony wojsk niemiec

kich na froncie wschodnim w schyłkowym okresie wojny. Zało
żeniem strategicznym Wehrmachtu było możliwie najdłuższe 
utrzymanie północnego skrzydła frontu i związanie długotrwałą 
obroną znacznych sił Armii Radzieckiej. Spodziewano się w ten 
sposób osłabić najważniejszy dla wroga pod względem politycz
nym i prestiżowym kierunek natarcia wojsk radzieckich na Ber
lin. Żywiono nadzieję, że zachowanie Pomorza umożliwi wypro
wadzenie z tego obszaru siłami grupy Armii "Wisła” uderzenia 
na północne skrzydło klina radzieckiego, wysuniętego na za
chód i wymierzonego w stronę stolicy Rzeszy niemieckiej. Kie
rując się takimi przesłankami dowództwo hitlerowskie poleciło
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prowadzić zdecydowaną obronę portów bałtyckich, jak Królew
ca, Piławy, Gdańska, Gdyni i Kołobrzegu. Obok związania 
wojsk radzieckich, walka w obronie portów miała umożliwić 
dosyłanie uzupełnienia wojsk i zaopatrzenia bojowego, w 
dalszej zaś fazie powinna była zapewnić ewakuację drogą 
morską do portów'zachodniego Bałtyku transportów wojsk, 
a także niemieckich uciekinierów cywilnych.

Wydaje się, że dowództwo radzieckie w porę roz
poznało ten zamysł strategiczny wroga, toteż bezpośrednio 
po wyzwoleniu Gdańska i Gdyni poleciło przerzucić na za- 

।
chód wojska 2 Frontu Białoruskiego, pozostawiając nad Za
toką Gdańską jedynie niewielkie siły dla blokowania prze
ciwnika na Półwyspie Helskim i w delcie Wisły. Tym też 
tłumaczy się fakt, że w obu tych rejonach oddziały hitle
rowskie kapitulowały dopiero w dniu zakończenia wojny.

Przebieg działań wojennych na Wybrzeżu /Gdańsk, 
Gdynia, Hel/ w 1939 i 1945 roku dostarcza interesującego 

materiału porównawczego. Pozwala uchwycić, obok oczywis
tych różnic, także wiele podobieństw w obu tych toczonych 
wówczas kampaniach wojennych. Wskazuje na czynnik geogra

ficzny jako ważny warunek operacyjnego i taktycznego za
stosowania sił. Ten właśnie czynnik, to jest geograficz
ne ukształtowanie terenu oraz akwen morski powodowały, iż 
działania wojenne w 1939 i 1945 roku wykazywały tak wiele 
cech wspólnych.
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Mgr Ewa Madey

WYBRANE ŻYCIORYSY ZASŁUŻONYCH OFICERÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ

Biografistyka stanowi współcześnie interesującą 
formę pisarstwa historycznego. Czytelnik zainteresowany 
dziejami ojczystymi, chętnie sięga po opracowania omawia
jące życiorysy wybitnych Polaków, Wzrost czytelnictwa 
biografii ludzi zasłużonych w historii Polski wypływa z 
dążenia do zaspokojenia zainteresowań historycznych nie
jako u samego źródła. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie 
“dlaczego tak było", w motywacjach i postępowaniu ludzi, 
którzy odgrywali w historii rolę znaczącą i dzięki swojej 
wybijającej się ponad przeciętność osobowości mogli wy
wierać określony wpływ na kształtowanie dziejów narodo
wych.

Wychodząc z tak sformułowanych przesłanek, posta
nowiliśmy udostępnić czytelnikom "Biuletynu Historycznego" 
życiorysy trzech oficerów Marynarki Wojennej, którzy bez 
wątpienia należeli do grona ludzi znaczących dla historii 
oręża polskiego na przestrzeni ostatniego półwiecza. Do
konanie spośród stosunkowo znacznego grona ludzi zasłużo
nych wyboru trzech postaci, nie należało do zadań łatwych. 
Czytelnik ma prawo zapytać, dlaczego wybraliśmy właśnie 
tych, a nie innych, równie przecież zasłużonych na polu 
działalności służbowej lub w walce z nieprzyjacielem.
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Dokonując selekcji starałam się wybrać oficerów, 
z których każdy reprezentował inny okres w najświeższej histo
rii Marynarki Wojennej. I tak, kmdr ppor. Heliodor Laskowski, 
pionier polskiej artylerii nadbrzeżnej i morskiej, jest bez 
wątpienia postacią reprezentatywną dla okresu międzywojenne
go. Druga z proponowanych czytelnikowi postaci - komandor 
Eugeniusz Pławski, zaliczana jest do grona najwybitniejszych 
dowódców morskich okresu drugiej -wojny światowej; oficer ten 
kojarzy się nam przede wszystkim z działalnością bojową ORP 
"Piorun”. Postać trzecia - kmdr por. Franciszek Dąbrowski, 
nie tylko uosabia bohaterstwo żołnierza polskiego w walce z 
agresją hitlerowską na Polskę w 1939 roku, ale także stanowi 
wzór ofiarnego oficera /przed wojną wojsk lądowych, po 1945 r. 
oficera Marynarki Wojennej/, który niezwłocznie po zakończe

niu wojny przybywa z obozu jenieckiego do Polski i aktywnie 
współdziała przy tworzeniu zrębów ludowej Marynarki Wojennej 
w jej pierwszym, jakże trudnym okresie.

Sądzę, że to uzasadnienie było konieczne dla lep
szego zrozumienia przez czytelnika motywów, jakimi kierowa
łam się przy wyborze trzech oficerów, których zasługi dla Ma
rynarki Wojennej są niezaprzeczalne.

1. Komandor podporucznik Heliodor LASKOWSKI /139B-1936/

Komandor podporucznik Heliodor Laskowski zapisał 
się w historii Polskiej Marynarki Wojennej jako wybitny spe
cjalista i teoretyk artylerii morskiej.
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Urodził się 24 czerwca 1398 r..w Nieszawie 
nad Wisłą w rodzinie mieszczańskiej. Do szkół uczęszczał 
początkowo w Chynowie, następnie w Warszawie, a maturę zdał 
w Czernihowie, dokąd podczas piei*wszej wojny światowej w 
1915 r. zostało ewakuowane V gimnazjum warszawskie. W 1916 r, 
rozpoczął studia w Instytucie Technologicznym w Petersbur
gu. Wkrótce został powołany do rosyjskiej marynarki wojen
nej. W marynarce kontynuował naukę w Szkole Miczmanów w 
Peterhofie. Była to skrócona szkoła morska dla zmobilizo
wanych studentów. Po roku otrzymał stopień miczmana, czyli 
porucznika i został skierowany do służby we Flotylli Ocea
nu Lodowatego Północnego, bazującej w Archangielsku. Naj- 
pierw zajmował tam stanowisko oficera flagowego sztabu, 

o 
potem został adiutantem głównodowdzącego flotą Morza Bia
łego. W czerwcu 1913 r. został zdemobilizowany i zwolniony 
z marynarki rosyjskiej na własną prośbę.

H. Laskowski wstąpił do Związku Wojskowych 
Polaków w Archangielsku i bezpośredniu po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości powrócił do kraju.

W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska.Polskie
go. Jako student ochotnik znalazł się w “legii akademickiej(M 
w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, a następnie otrzymał przy
dział służbowy do twierdzy Modlin. Zebrano tam oficerów i 
marynarzy z byłych państw zaborczych, pragnących wstąpić 
w szeregi polskiej marynarki wojennej, utworzonej dekre
tem naczelnika państwa z dnia 28 listopada 1918 r.
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Heliodor Laskowski został zweryfikowany w pols- 
/ klej marynarce wojennej w stopniu porucznika i jako oficer 

flotylli fortecznej w Modlinie został adiutantem portu, 
pełniąc również funkcję oficera prowiantowego. W 1920 roku 
pływał na uzbrojonym statku “Wisła”, najpierw jako II ofi
cer, a następnie jako jego dowódca.

Flotylla, nazwana później Wiślaną, pełniła służ
bę patrolową na Wiśle w rejonie polsko-niemieckiej linii 
demarkacyjnej z przeznaczeniem ochrony przed Niemcami trans
portów rzecznych, płynących z Gdańska w głąb kraju. W stycz
niu 1920 roku w okresie rewindykacji Pomorza, statek uzbro
jony “Wisła" wraz z maszerującymi lądem oddziałami Batalio
nu Morskiego brał udział w zajmowaniu przez wojska polskie 
portów wiślanych w Toruniu, Fordonie, Chełmnie, Grudziądzu 
i Tczewie, a w sierpniu tego roku patrolował dolny odcinek 
Wisły do Tczewa. '

W kwietniu 1921 roku por, Heliodor Laskowski 
został przeniesiony służbowo do dywizjonu ćwiczebnego floty, 
który stacjonował w Pucku. Kolejno służył jafto I oficer na 
kanon!erkach ORP "Generał Haller", ORP “Komendant Piłsudski” 
i trałowcu ORP ”Mewa”. Równocześnie w latach 1921/22 jako 
eksternista ukończył tymczasowe kursy instruktorskie dla ofi
cerów Marynarki Wojennej w Toruniu. Zadaniem kursów było przesz 
kolenie młodych oficerów rekrutujących się z byłych marynarek 
państw zaborczych, w celu ujednolicenia ich wykształcenia 
zgodnie z wymogami w polskiej marynarce wojennej. Już wtedy 
dowódca dywizjonu ćwiczebnego, kmdr por. Włodzimierz Steyer 
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w opinii służbowej wystawionej por. Laskowskiemu, zwrócił 
uwagę na jego wybitną inteligencję i zainteresowania nau
kowe.

Pod. koniec 1923 roku por. Laskowski przeszedł 
do dyspozycji Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warszawie. 
W kwietniu następnego roku został wysłany na studia do 
Francji. Ukończył Ecole des Officiers Canonniers, a następ
nie roczny kurs uzupełniający w Ecole d'Application de 
Tir ś la Mer.

W styczniu 1925 r. powrócił do Polski z pochwa
łą za doskonałe wyniki w nauce. Otrzymął specjalność ofi
cera artylerii i w tym charakterze rozpoczął pracę w Do
wództwie Floty w Gdyni. Awansował do stopnia kapitana w 
roku 1925. W tym samym roku powierzono mu funkcję kierow
nika samodzielnego referatu artylerii i uzbrojenia w Kie
rownictwie Marynarki Wojennej w Warszawie. Jednocześnie 
został wykładowcą artylerii w Oficerskiej Szkole Marynar
ki Wojennej w Toruniu, gdzie jako wybitny specjalista prze
kazywał swoją wiedzę. Wykładał również w Oficerskiej Szko
le Inżynieryjnej w Warszawie.

W latach 1928-1930 pogłębiał wiedzę na studiach 
w Ecole d'Application d'Artillerie Navale w Paryżu, uzys
kując dyplom inżyniera artylerii morskiej. Uzupełnieniem 
studiów stał się staż na krążowniku "Duguay Trouin" i na 
pancerniku "Bretagne”. Łącząc w sobie inteligencję z wie
dzą wojskową w dziedzinie artylerii morskiej przy niewy
czerpanej energii w pracy, zdobył sobie uznanie zwierz- 
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ników, którzy ocenili go jako wybitnego i jedynego w Polsce 

specjalistę w tej dziedzinie. V/ 1932 roku zajął najwyższe • . 
stanowisko w swej specjalności jako szef artylerii i służby 
uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warszawie; w 
1934 roku mianowany został komandorem podporucznikiem.

z Kmdr ppor. Laskowski działał także w Oddziale
Propagandy Floty Wojennej w Lidze Morskiej. W 1934 roku opu
blikował broszurę pt. "Artyleria Morska". Popularyzowała ona 
wiedzę na temat tego rodzaju broni i uświadamiała społeczeńs
twu polskiemu znaczenie silnej marynarki wojennej. Autor ape
lował w niej do czytelników o popieranie Funduszu Obrony Na
rodowej .

W Centralnym Archiwum Wojskowym zachowały się 
rękopisy jego prac teoretycznych z dziedziny artylerii, pocho
dzące z początku lat trzydziestych. Zawierają one m.in. roz- 
ważania na temat funkcji artylerii w obronie wybrzeża oraz 
postulaty dotyczące wykorzystania artylerii nadbrzeżnej i jej 
roli w obronie Półwyspu Helskiego. Jako człowiek o szerokich 
horyzontach myślowych umiał przewidzieć niebezpieczeństwo gro
żące obronie półwyspu, nie tylko od strony morza, ale również 
od.strony lądu, a więc dostrzegał możliwość ataku ze strony 
Niemiec.

W swoich wywodach autor stwierdzał, że aby obrona 
półwyspu mogła być skuteczna, artyleria nadbrzeżna musi dys- 
pono.wać armatami różnych typów i kalibrów. Omawiane dokumenty 
powstały w okresie, gdy polskie władze wojskowe podjęły de
cyzję o wykorzystaniu wschodniej części półwyspu na cele obron
ne, przewidując usytuowanie na jego cyplu kilku baterii arty-
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lerii nadbrzeżnej. Zasługą kmdr.ppor. H. Laskowskiego było 
to, że pozostające dotychczas jedynie w sferze projektów 
plany ufortyfikowania półwyspu, zaczęto realizować.

W 1933 roku udał się on w podróż służbową do 
Szwecji, celem zakupienia uzbrojenia dla budowanego na 
stoczni francuskiej stawlacza min "Gryf”. Równocześnie za
mówił w firmie "Bofors" dostawę czterech armat kal.152,4 mm. 

Kontrakt ze Szwedami stanowił duże odstępstwo od praktyko
wanej od zakończenia I wojny światowej zasady zakupu broni 
wyłącznie od firm francuskich. Zakupiony dla Polski sprzęt 
był nowoczesny i niemal całkowicie zautomatyzowany. Przewi
dywania kmdr.ppor. Laskowskiego okazały się trafne, gdyż 
podczas obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 roku bateria usytu
owana na cyplu półwyspu odegrała istotną rolę w obronie Helu 

_ W kwietniu 1935 roku ukazało się zarządzenie 
ministra Spraw Wojskowych o utworzeniu na Helu Dywizjonu Ar
tylerii Nadbrzeżnej /DAN/, w skład którego poza dwiema ba

teriami 105 mm, weszła również bateria 152,4 mm. Bateria ta 
poza wymienionymi czterema działami głównymi, dysponowała 
dwoma działami plot. 75 mm, jednym działem plot, dwulufowym 
40 mm, czterema nkm plot. 13,2 mm dwulufowym! i czterema 
jednolufowymi, czterema ckm oraz czterema rkm. W odległości 
około kilometra od stanowiska baterii usytuowana była 21 ba
teria Morskiego Dywizjonu Artylerii Plot., mająca za zadanie 
obronę baterii cyplowej przed atakami lotnictwa. Załoga ba
terii cyplowej składała się z 5 oficerów 1 około 190 podofi
cerów i marynarzy.
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W 1936 roku DAN stanowił rdzeń nowo utworzo
nego Rejonu Umocnionego Hel. W 1937 roku bateria zwana po
pularnie cyplową, otrzymała oficjalną nazwę "XXXI Baterii 
im. Heliodora Laskowskiego" dla uczczenia pamięci jej twór
cy. Z wnioskiem o nadanie baterii imienia komandora wystą- 

\ ■ 
pili jego koledzy. On sam w tym czasie już nie żył. Ciężko 
chory na nerki zmarł w kwietniu 1936 roku podczas kuracji 
w Heluanie, w Egipcie.

Nazwisko kmdr.ppor. Heliodora Laskowskiego 
zapisało się na trwałe w historii polskiej Marynarki Wojen
nej jako oficera, który swoje idee dotyczące fortyfikacji 
Wybrzeża, a szczególnie Półwyspu Helskiego zdołał zreali
zować w dużym zakresie dzięki energii, uporowi i konsek
wencji w działaniu. Był bez wątpienia pionierem i najlep
szym znawcą polskiej artylerii nadbrzeżnej i morskiej.

2. Komandor Eugeniusz PŁAWSKI /1895-1972/

Komandor Eugeniusz Pławski urodził się w No- 
worosyjsku na Kaukazie, 26 marca 1895 r. Dzieciństwo spę- ; 
dził w Mandżurii w miejscowości Lo-szo-gon nad rzeką Sun- 
garii, gdzie jego ojciec generał armii rosyjskiej, dowodził 
pułkiem straży granicznej.

W dziesiątym roku życia oddano młodzieńca na . 
naukę do chabarowskiego Korpusu Kadetów. Maturę zdał w 1912 
roku w Morskim Korpusie Kadetów w Petersburgu. Po odbyciu 
praktyki we flocie rosyjskiej, w 1914 roku awansował do stop
nia miczmana /porucznika/.
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Podczas I wojny światowej E.Pławski służył we 
flocie czarnomorskiej jako oficer wachtowy na kontrtorpe- 
dowcu "Derzki", na którym również przeżył swe pierwsze po
tyczki i konwoje na morzu /m.in. brał udział w bitwie z 
niemieckim krążownikiem "Breslau"/.

Od sierpnia 1916 roku do kwietnia 1917 roku 
odbył w Sewastopolu lotniczy kurs pilotażu morskiego, po 
czym powrócił do służby w brygadzie kontrtorpedowców. Zo
stał oficerem wachtowym, a później zastępcą dowódcy kontr- 
torpedowca “Gniewny".

Po wybuchu Rewolucji Październikowej pod ko
niec grudnia 1917 roku został wybrany przez komitet okrę
towy na dowódcę torpedowca "Zorki”. Podczas oblężenia Se
wastopola, dowodząc "Zorkim" podjął nieudaną próbę przer
wania blokady nieprzyjacielskiej, po czym na rozkaz dowód
cy floty osadził okręt na przybrzeżnej mieliźnie. Gdy Se
wastopol został zdobyty przez Niemców, przeniósł się do 
Odessy, skąd następnie powrócił do Polski.

W grudniu 1918 roku zgłosił się do służby w 
I Batalionie Morskim w Modlinie. W polskiej Marynarce Wo
jennej został zweryfikowany i otrzymał stopień kapitana. 
Jako dowódca oddziału zapasowego batalionu wziął udział w 
zajmowaniu Pomorza i Wybrzeża.

W dniu 10 lutego 1920-roku odbyła się w Pucku 
uroczystość oficjalnego objęcia wybrzeża przyznanego Pols
ce Traktatem Wersalskim. Kpt.mar. Eugeniusz Pławski był 
nie tylko świadkiem symbolicznych zaślubin Polski z morzem. 
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ale stał się ich bezpośrednim uczestnikiem. To on jako 
oficer operacyjny batalionu na dany znak generała Józefa 
Hallera, podał komendę "Banderę podnieść", po czym maryna
rze wciągnęli po raz pierwszy polską banderę wojenną na 
szczyt masztu ustawionego nad brzegiem Bałtyku. Dzień ten 
młody oficer przeżył głęboko.

Przyznane Polsce wybrzeże stanowiło kilkadzie
siąt kilometrów plaży z paroma wioskami rybackimi i znanym 
z okresu wojen polsko-szwedzkich nadmorskim miasteczkiem 
Puck. Tam się zaczęła współczesna historia polskiej floty 
wojennej. Zaczątek jej stanowiły cztery trałowce, okręt 
hydrograficzny "Pomorzanin" oraz zakupione w Finlandii dv.de 
kanonierki "Komendant Piłsudski" i "Generał Haller". Rada 
Ambasadorów przyznała Polsce sześć dawnych niemieckich tor
pedowców o wyporności 350 t każdy. Przybyły one później do 
Gdyni, dokąd przenoszono flotę polską do powstającego wśród 
piasków i torfowisk nowoczesnego portu.

Kpt.mar. Pławski przez krótki czas pełnił funk
cję komendanta portu wojennego Puck, następnie był oficerem 
łącznikowym szefa Departamentu dla Spraw Morskich kontrad
mirała Kazimierza Porębskiego przy Dowództwie Okręgu General
nego Pomorze. Pod koniec 1921 roku został przeniesiony do 
rezerwy. Będąc w cywilu podjął pracę mierniczego w Wejherowie 
a następnie zgodnie ze swoim zamiłowaniem do służby morskiej, 
został pomocnikiem kapitana statku "Kaszuba", na którym pły
wał do czerwca 1923 roku, po czym został przeniesiony na sta
nowisko referenta w Departamencie Marynarki Handlowej w War
szawie.

dv.de
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W marcu 1924 roku wrócił do czynnej służby wojs 
kowej i włączył się w wir pracy w marynarce wojennej. Był 
kolejno dowódcą trałowców /traulerów/ "Czajka" i "Mewa", 

zastępcą dowódcy torpedowca "Krakowiak” i dowódcą kanonier
ki "Generał Haller". Przez kilkanaście następnych lat swegi 
życia zajmował różne stanowiska służbowe związane z bronią 
podwodną.

Kierownictwo Marynarki Wojennej planując dalszy 
rozwój floty wojennej, zamówiło w stoczniach francuskich 
trzy okręty podwodne typu "Wilk”, co powodowało pilną po
trzebę przygotowania dla nich załóg. Dużej pomocy w tym 
względzie udzieliła francuska marynarkawojenna, udostęp
niając oficerom floty polskiej szkoły, kursy i staże pod
wodnego pływania. Kpt.mar. Pławski wykazując dobrą znajo
mość języka francuskiego, zakwalifikował się na kurs w 
Ecole des Officiers torpilleurs w Tulonie. Następnie uzu
pełniał studia techniczne w Ecole de Navigation Sousmarine 
i odbywał staż na francuskich okrętach podwodnych.

W maju 1926 roku powrócił do kraju i był przez 
pół roku kierownikiem referatu regulaminów i wyszkolenia 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Warszawie. Od stycz
nia do lipca 1927 roku dowodzi kolejno kanonierkami "Gene
rał Haller” i "Komendant Piłsudski", a następnie objął 
stanowisko dyrektora nauk w Szkole Specjalistów Morskich. 
Pod jego specjalną opieką znalazła się grupa podoficerów, 
którzy w przyszłości mieli stanowić pierwsze załogi nowo 
budowanych okrętów podwodnych.
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W marcu 1928 roku został wysłany do Francji, 
gdzie apęóg£ł blisko cztery lata, jako kierownik uruchomio
nej w Tulonie dla polskich marynarzy Szkoły Podwodnego Pły
wania, Równocześnie był członkiem Komisji Odbioru Okrętów 
Podwodnych budowanych we Francji. W dniu 15 marca 1932 roku 
pod Jego dowództwem wypłynął z Cherbourga do Gdyni nowy pols
ki okręt podwodny ORP "Żbik”. Kmdr ppor. Pławski /awansował 
w 1931 roku/ dowodził “Żbikiem’1 do końca 1932 roku.

W latach 1932-1936 pełnił funkcję dowódcy Dy
wizjonu Okrętów Podwodnych /w 1935 roku awansował do stop
nia komandora porucznika/. W 1936 roku objął odpowiedzialną 

funkcję szefa Służby Broni Podwodnej w Kierownictwie Mary
narki Wojennej w Warszawie.

Na kilka tygodni przed wybuchem II wojny świa
towej udał się do Paryża w składzie misji generała bryg.inż. 
Tadeusza Kossakowskiego, której zadaniem było zakupienie bro
ni dla Polski i tam zastał go wybuch wojny. W pierwszych 
dniach września w Dunkierce pod nadzorem kmdr,por. Pławskie- 
go rozpoczęto załadunek sprzętu wojennego na statki, które 
miały dostarczyć przeznaczoną dla Polski broń do portu Gałacz 
nad Dunajem. Kmdr por. Pławski wyruszył również w tę podróż 
na transportowcu s/s "Warszawa”. Sformowany konwój wyszedł z 

Dunkierki 15 września 1939 roku, ale nie dopłynął do miejsca 
przeznaczenia. Rejs zakończony został w Breście ze względu 
na niekorzystny bieg wydarzeń wojennych w walczącym kraju. 
Kampania wojenna w Polsce zbliżała się ku końcowi.
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Marynarka Wojenna była jedyną częścią Polskich 
Sił Zbrojnych, która ani na chwilę nie przestała walczyć. 
Z opanowanego przez Niemców Bałtyku przybył do portów Wiel
kiej Brytanii dywizjon niszczycieli /bez ORP “Wicher"/ oraz 

okręty podwodne “Wilk” i "Orzeł", aby kontynuować walkę z 

Niemcami.
Od 22 września 1939 roku kmdr por. Pławski był 

członkiem misji gen.dyw. M.Norwida-Neugebauera w Londynie, 
a po.tem pozostał tam do dyspozycji polskiego attachó mors

kiego. W grudniu został kierownikiem uzupełnień floty na 

okręcie bazie "Gdynia' w Devonport, Plymouth.

Po kapitulacji Francji i przejęciu przez Royal 

Navy kilkudziesięciu znajdujących się w portach brytyjs
kich francuskich okrętów wojennych, kmdr por. Pławski 

otrzymał rozkaz objęcia dowództwa francuskiego niszczycie
la "Ouragan", przejętego przez Polaków w czasowe użytko

wanie. Wkrótce jednak został dowódcą innego niszczyciela, 
budowanego na stoczni w Glasgow, HMS "Nerissa". Otrzymał 

on potem polską nazwę ORP "Piorun". Oceniono, że był to 
najlepszy z okrętów wydzierżawionych Polakom przez Royal 
Navy. Miał wyporność 1960 t, rozwijał prędkość 39 węzłów, 

posiadał silne uzbrojenie przeciwlotnicze i przeciw okrę
tom podwodnym. Trzon jego liczącej 220 osób załogi stano
wili zaprawieni w trudach wojennych marynarze z zatopio
nego w kampanii norweskiej pod Narwikiem ORP "Grom".

Dowódca "Pioruna" otrzymał do pomocy na okręcie 
brytyjską grupę łącznikową, w składzie której znajdował
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się oficer, czter^ca r/gn ilistów i 'adi o telegraf! sta. 
Iławshi jeszcze wtedy z truć.e n mówił po angielsku 5 ze słow
nikiem w ręku zapoznawał się ze wszelkiego rodzaju rozkazami 
i instrukcjami Royal Navy. Nie miał jednak żadnych komplek
sów Jeżeli chodzi o współżycie z brytyjskim dowództwem i był 
przez Anglików szanowany, gdyż widzieli w nim uosobienie do
wódcy morskiego.

Po trzech tygodniach zaprawy morskiej i przesz
kolenia bojowego załoga stanowiła już zgrany zespół ludzi 
gotowych do podjęcia walki na morzu. Na początku grudnia 1940 
roku okręt wyszedł w swój pierwszy wojenny rejs na Ocean Atlan
tycki.

Kmdr por. Pławski dowodząc “Piorunem” do końca 
19411 roku, przepłynął na jego pokładzie 60 tys. mil morskich. 
Działał na Atlantyku Północnym w zespole niszczycieli podleg
łych dowództwu Western Approaches, bazujących w Greenock. W 
atlantyckich rejsach okręty eskortowały konwoje płynące w 

k runku Islandii do portu Reykjawik, względnie do miejsc na 
środkowym Atlantyku, gdzie eskorta odda ała się i wracała w 
drogę powrotną w osłonie napotkanego konwoju, zmierzającego, w 
kierunku Wielkiej Brytanii. Bitwa o Atlantyk toczyła się od 
początku wojny aż do Jej zakończenia. Niemcy starali się naj
pierw zablokować Wielką Brytanię, a później, gdy to się nie 
powiodło, chcieli przynajmniej zahamować dostawy wojskowe dla 
istniejących lub mających się tworzyć frontów.

W bitwie o Atlantyk nieprzyjaciel prowadził 
^zsynchronizowane ataki okrętów nawodnych, podwodnych i lot
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nictwa. Służba w konwojach była odpowiedzialna i wyczer

pująca, gdyż zmuszała do nieustannego napięcia uwagi, bez 
względu na to czy nieprzyjacielskie okręty podwodne były 
blisko, czy daleko.

Pod koniec maja 1941 roku ORP "Piorun” opuścił 
Greenock w składzie 4 dywizjonu niszczycieli brytyjskich, 

idącego w osłonie konwoju z wojskiem w drodze na połud
nie. Monotonię służby eskortowej przerwały depesze nadane 

przez Admiralicję brytyjską, z których wynikało, że na 

Atlantyku wytworzyła się bardzo poważna sytuacja, gdyż 
23 maja patrolujące krążowniki brytyjskie, w Cieśninie 
Duńskiej wykryły najnowszy niemiecki okręt liniowy "Bis

marck" i towarzyszący mu krążownik "Prinz Eugen”. W dzień 
później "Bismarck" zatopił brytyjski krążownik liniowy 

"Hood” i umknął z pola widzenia Anglików,
Dnie 26 maja 4 dywizjon niszczycieli /"Cossack" 

"Żulu", "Sikh, "Maori" i "Piorun”/ pod dowództwem koman

dora Yiana został skierowany do akcji przeciw ”Bismarc- 
Z ■ • 

kowi”. Wskutek sztormowej pogody niszczyciele dopiero 

wieczorem nawiązały kontakt z idącymi w pościgu za wro
giem siłami głównymi Home Fleet. 0 godzinie 22.23, gdy 
półmrok zamieniał się w noc, z "Pioruna” zauważono po

tężną sylwetkę jakiegoś okrętu. Ponieważ zwiększał się 

sztorm i deszcz, a słabej widoczności towarzyszyło ryzy
ko w odróżnieniu przyjaciela od wroga, dowódca "Pioruna" 
kazał włączyć bojowe światła rozpoznawcze, a głośniki i 
buczki obwieściły alarm. Nim sygnalista skończył nadawa
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nie sygnału, z luf pancernika błysnęła pierwsza salwa, pa
dając nieopodal burty "Pioruna". Teraz już było wiadomo, co 
to może być za okręt.

Po wykryciu "Bismarcka" kmdr, pir. Pławski pole
cił nadać meldunek o jego pozycji, kursie i prędkości do 
dowódcy dywizjonu na HMS "Cossack". Wspominając walkę z "Bis
marckiem" kmdr por. Pławski pisał; "Natychmiast po błyskach 
drugiej salwy "Bismarcka" dałem komendę zwrotu w lewo oraz 
poleciłem kpt. Hessowi wystrzelić do "Bismarcka" trzy salwy 
na chwałę Polski /godz. 22.50, odległość 13 500 yardów/. 

Chciałem też przez to zwrócić uwagę dowódcy dywizjonu, że 
jestem w kontakcie bojowym z nieprzyjacielem, bowiem wskutek 
ciemności i złej widoczności "Cossack" mógł nie widzieć pan
cernika".

Kiedy salwy "Bismarcka" zaczęły padać coraz bliżej 
i rozrywając się, zasypywać pokład "Pioruna" odłamkami, kmdr 
pofi. Pławski ratował swój okręt gwałtownymi zmianami kursu,' 
wykorzystując jego doskonałe właściwości techniczne, prędkość 
i łatwość manewrowania oraz szybkość reagowania maszyn i steru 
na komendy z pomostu dowódcy. Przez przeszło godzinę "Piorun" 
znajdował się pod ostrzałem największego wówczas okrętu linio
wego świata. Dowódca okrętu dając przykład rozwagi, męstwa i 
waleczności, osiągnął swój cel, gdyż w tym czasie pozostałe 
niszczyciele zbliżyły się do miejsca walki i wykonały atak 
torpedowy na "Bismarcka". O godz. 5 nad ranem 27 maja "Piorun" 
otrzymał rozkaz, by wracał do bazy w celu uzupełnienia palawa 

, w zbiornikach. W ) ,’lka godzin później "Bismarck" został zato
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piony podczas bitwy z pancernikami brytyjskimi.
Za udział w akcji przeciwko "Bismarckowi” dowód

ca "Pioruna" został odznaczony brytyjskim orderem Distingu- 
ished Service Cross oraz otrzymał Krzyż Walecznych. 'Wśród 

skierowanych do niego listów gratulacyjnych, znalazł się rów

nież telegram Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, 
który stwierdził, że działalność ORP "Piorun" w walce z "Bis
marckiem” przysporzyła chwały polskiej banderze wojennej.

Wyróżniony w walce na Atlantyku niszczyciel "Pio
run” brał również udział w operącji ‘'Halabarda” na Morzu 
Śródziemnym. Polegała ona na przeprowadzeniu konwoju z Wiel
kiej Brytanii przez Cieśninę Gibraltarską na Maltę. ”Piorun” 

znajdował się wówczas w bezpośredniej osłonie lotniskowca 
“Ark Royal". Fakt ten należy uznać?'za wielki dowód zaufa

nia do sprawności i dzielności załogi polskiego okrętu.
W dniu 27 września 1941 r. w południe, gdy konwój znajdował 

się na wysokości wyspy La Galetta, ze wszystkich stron ho
ryzontu pojawiły się 1 zaatakowały go nieprzyjacielskie bom
bowce, jak również pojedyncze samoloty torpedowe. Osłona 
konwoju zestrzeliła Jedenaście włoskich samolotów. Podczas 

trwającego boju "Piorun” okazał pomoc dwom brytyjskim lot
nikom, których samolot wodował wprost przed Jego dziobem.

Pod koniec 1941 roku kmdr por. Pławski zdał 

obowiązki dowódcy okrętu i został skierowany na stanowisko 
eksperta morskiego /attachó morskiego/ przy Poselstwie RP 

w Sztokholmie. W maju 1942 r. awansował do stopnia koman- 
idora. Zadaniem jego było roztoczenie opieki nad. intemowa- 
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nymi w Szwecji trzema polskimi okrętami podwodnymi "Sęp”, 
"Żbik" i "Ryś" oraz nad ich załogami.

Po powąpcie do Wielkiej Brytanii w połowie maja 
194? r. objął dowództwo pierwszego polskiego krążownika ORP 
"Dragon". Fakt przekazania tej jednostki polskiej Marynarce 
Wojennej był dowodem wciąż rosnących kwalifikacji i możli
wości polskich marynarzy, którzy mieli przejąć i obsadzić 
okręt wielkości i klasy nigdy przedtem nie widzianej pod 
biało-czerwoną banderą. Pod dowództwem komadora Pławskie- 
go przygotowywano okręt do służby i walki. Tego jak- został 
przygotowany dowiódł jego udział w inwazji na kontynent euro
pejski.

W styczniu 1944 roku kmdr Pławski objął funkcję 
szefa Sztabu Kierownictwa Marynarki Wojennej w Londynie, a 
w roku 1945 został Inspektorem Wyszkolenia. Na tym stanowis
ku pozostał aż do rozwiązania polskiej Marynarki Wojennej na 
Zachodzie, po czym przeszedł do Polskiego Korpusu Przysposo
bienia i Rozmieszczenia.

We wrześniu 19^+8 r. przeniósł się do Kanady, do 
prowincji British Columbia nad Pacyfikiem. Mając wówczas 54 
lata rozpoczął nowe życie. Początkowo pracował fizycznie ja
ko ogrodnik, drwal i pracownik tartaku. W 1952 roku osiedlił 
się w Vancouver. W tym trudnym okresie przyszła mu z pomocą 
biegła znajomość języków obcych. Został zatrudniony jako tłu
macz przez kanadyjski rząd federalny.

Pod koniec życia spisywał fragmenty wspomnień i 
publikował w czasopiśmie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
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Londynie "Nasze Sygnały”. Zmarł 23 maja 1972 r. w Vancouver« 

Komandor Pławski był odznaczony dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, komandorią 
szwedzkiego orderu Vasa, krzyżem kawalerskim francuskiej 
Legii Honorowej, duńskim orderem Dannebrog, brytyjskim Dis- 
tinguished Service Cross oraz Medalem Morskim z dwoma oku
ciami.

Komandor Eugeniusz Pławski przeszedł do historii 
operacji morskich przede wszystkim jako dowódca ORP "Pio

run” i w sposób wybitny przyczynił się do sukcesów bojo
wych polskich okrętów w okresie drugiej wojny światowej.

3. Komandor porucznik Franciszek DĄBROWSKI /1904-1962/

Urodził się 17 kwietnia 1904 r. w Budapeszcie. 

Ojciec jego był generałem w armii austro-węgierskiej. Do 
gimnazjum uczęszczał w Wiedniu i w Dns, po czym wstąpił 
do korpusu kadetów we Lwowie. Po pierwszej wojnie świato

wej w niepodległej Polsce kontynuował naukę w Szkole Pod
chorążych Piechoty w Warszawie. W lipcu .1923 r. ukończył 
szkołę i jako zawodowy oficer w stopniu podporucznika 
otrzymał przydział do 3 pułku strzelców podhalańskich. Na
stępnie od roku 1930 był wykładowcą-instruktorem w Szkole 

Podchorążych Rezerwy w Biedrusku. W latach 1933-1937 peł
nił służbę w 29 pułku piechoty w Kaliszu. W międzyczasie 
awansował do stopnia porucznika, a następnie kapitana.

Pod koniec 1937 roku kpt. Dąbrowski otrzymał
nowy przydział służbowy, przenoszący go do Wydziału Wojsko' 
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wego Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wolnym Mieście Gdańsku. Fakt ten był dla niego zaskoczeniem. 
Zastanawiał się, do czego może tam być przydatny ze swoimi 
kwalifikacjami i praktyką oficera służby liniowej. W Gdańsku 
okazało się, że właściwym miejscem jego służby będzie Wojs
kowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte. Składnica znajdo
wała się na półwyspie przy wejściu do portu gdańskiego. Była 
oddzielona od obszaru miasta od strony kanału portowego i 
osady rybackiej Wisłoujście ceglanym murem. W obrębie muru 
w lesie znajdowały się koszary, wokół których stało pięć war
towni. Wzdłuż terenu składnicy przebiegała linia kolejowa, 
łącząca basen amunicyjny ż resztą portu. W latach dwudzies
tych szeał tamtędy transport materiałów wojennych z Francji 
do Polski.

Gdy przybył tam kpt. Dąbrowski, składnica nie peł
niła już swojej poprzedniej roli. Ówczesny komendant Wester
platte mjr Fabiszewski, oprowadzając kpt. Dąbrowskiego po te

renie składnicy, wspomniał o ukrytych pod podłogami poszcze
gólnych wartow ii karabinach maszynowych.

Po dojściu Hitlera do władzy nasiliły się niepoko
je w Gdańsku. Obawiano się zamachu bojówek niemieckich naro

dowych socjalistów na Westerplatte. Jakkolwiek codziennym za
daniem żołnierzy było pełnienie służby wartowniczej, to zasad
niczą powinnością załogi Westerplatte stało się zapewnienie 
obrony półwyspu.

Oddział wartowniczy, którym dowodził kpt. Dąbrowski 
składał się z ludzi wybranych, posiadających bardzo dobre 
kwalifikacje służbowe i moralne. Przykładem tu może być sam
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kpt. Dąbrowski. Został on wytypowany na podstawie przeglądu 
rocznych list kwalifikacyjnych w biurze personalnym Ministera 
twa Spraw Wojskowych. Mjr Fabiszewski wybrał najlepszego z 
najlepszych i powierzył mu funkcję swego zastępcy i dowódcy 
oddziału wartowniczego. Kpt. Dąbrowski był specjalistą od 
karabinów maszynowych i broni towarzyszącej. Do zadań jego 
należało m.in. szkolenie żołnierzy w obronie obiektów na te
renie zamkniętym. Doprowadził załogę do takiej sprawności, że 
stawała w pełnej gotowości bojowej w ciągu 2-3 minut.

W marcu 1939 roku po zagarnięciu przez Hitlera li
tewskiego portu Kłajpeda, załoga Westerplatte przeżyła po 
raz pierwszy ostre pogotowie bojowe. Zachodziła obawa, że 
wracający z Kłajpedy zespół . flaty może wejść do portu gdańs
kiego i spowodować wcielenie Wolnego Miasta do Niemiec. W 
obawie przed ewentualnym desantem niemieckim zapoznano wszys
tkich żołnierzy z obsługą karabinów maszynowych, przechowy
wanych do tychczasw tajemnicy przed nimi. Mimo, że Gdańsk 
uniknął wtedy losu Kłajpedy, działalność władz gdańskich z 
każdym dniem miała coraz wyrań»|ejszy charakter antypolski.

Latem 1939 roku zdecydowano przyspieszyć tok prac 
fortyfikacyjnych na terenie Westerpłatte. Żołnierze z poś
więceniem wykonywali te prace pod osłoną nocy, budując dog, 
datkowe ziemno-drewniane umocnienia połowę, tzw. placówki 
na przedpolach wartowni. Wycinali gałęzie drzew, aby posze
rzyć pole widzenia 1 ostrzału, Obsady placówek czuwały od- 
tąd nocą, by uniknąć zaskoczenia na wypadek nieprzyjaciels
kiego ataku.
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25 sierpnia 1939 roku przed południem na horyzon
cie Zatoki Gdańskiej pojawił się niemiecki pancernik "Schlęs- 
wig-Holstein” w asyście czterech torpedowców. Okoł© godziny 
17.00 pancernik został przyholowany w pobliże Westerplatte.

V? przeddzień wybuchu wojny załogę Westerplatte 
odwiedził ppłk Sobociński, szef Wydziału Wojskowego Komisa

riatu Generalnego RP w Gdańsku. Ostrzegł on oficerów, aby nie 
dali się zaskoczyć, a w razie rozpoczęcia ataku bronili Wes
terplatte przez dwanaście godzin, aż nadejdzie pomoc i wspar
cie ogniowe polskiej artylerii od strony Gdyni.

W godzinach rannych 1 września “Schleswig-Holstein” 
otworzył ogień na Westerplatte rozpoczynając tyra samym atak na 
polską składnicę amunicyjną. Powszechnie znana jest bohaters
ka walka polskiej załogi Westerplatte, stawiającej przez sie
dem dni opór ogromnej przewadze wroga.

Duszą obrony według ogólnej opinii biorących udział 
w walce żołnierzy był zastępca dowódcy Westerplatte, kpt. Fran
ciszek Dąbrowski. Dowódca obrony mjr Henryk Sucharski czuł 
ogromny ciężar odpowiedzialności za powierzonych sobie żołnie
rzy, uświadamiał sobie przy tym brak szans na skuteczną walkę 
z wrogiem. Kilkakrotnie występował z propozycją zakończenia 
obrony. Sprzeciwiał się temu kpt. Dąbrowski, który chciał wraz 
z innymi walczyć do wyczerpania wszelkich możliwości stawiania 
oporu. Od drugiego dnia walki obroną dowodził faktycznie kpt. 
Dąbrowski. Zrównoważony, spokojny trwał na posterunku dowodze
nia w koszarach, przyjmując telefoniczne meldunki dowódców 
poszczególnych wartowni i placówek. Opanowanym głosem wyda
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wał rozkazy oraz interweniował, gdy któryś z elementów 
obrony zawodził.

Decyzję o kapitulacji powziął mjr Sucharski 
7 września przed południem, kiedy trwało potężne ostrzeli4 

wanie Westerplatte przez artylerię, a pociski ciężkich 
moździerzy zniszczyły wartownię nr 2.

Po zakończeniu obrony kpt. Dąbrowski wraz z cal? 

załogą wywieziony został do obozu Jenieckiego. Lata nie
woli spędził w oflagach Lienz i Woldenberg /Dobiegniew/.

W 1945 roku bezpośrednio po zakończeniu wojny 
wrócił na Wybrzeże i wstąpił do tworzącej się wtedy ludo

wej Marynarki 'Wojennej. Rozpoczął służbę w 1 Samodzielnym 
Morskim Batalionie Zapasowym, który wówczas stacjonował w 
Gdańsku-Nowym Porcie, tuż naprzeciwko półwyspu Westerplat

te, miejsca bohaterskiego oporni we wrześniu 1939 r.
W lutym 1946 roku objął dowództwo Kadry Marynar-2 

ki Wojennej /ośrodka szkolenia podstawowego młodych mary
narzy/, najpierw w Gdańsku-Nowym Porcie, a następnie w 

Ustce. Dosłużył się stopnia komandora porucznika /w grud
niu 1946 r./. W kilka miesięcy po wojnie kpt. Dąbrowski 

udekorowany został Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Milita- 
ri, w uznaniu bohaterskiej postawy przejawionej w walkach 
w obronie Westerplatte,

W 1950 roku kmdr por. Dąbrowski został zwolniony 
z wojska i przeniósł się z Wybrzeża do Krakowa. Wykonywał 
różne zawody. Żył w warunkach bardzo trudnych. Po paździer
niku 1956 r, otrzymał odpowiednie stanowisko w Przedsię

biorstwie Transportu Spedycyjnego Budownictwa w Nowej Hucie.
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Zmarł przedwcześnie 24 kwietnia 1962 r. Pochowany został 
z honorami wojskowymi w Alei Zasłużonych na cmentarzu Ra
kowickim w Krakowie.

Autentyczny bohater Westerplatte kmdr por. 
Franciszek Dąbrowski doczekał się upamiętnienia w Krako
wie, gdzie dnia 26 czerwca 1981 r. odsłonięto ku jego czci 
pomnik-obelisk przed głównym wejściem przedsiębiorstwa 
"Transbud" w Nowej Hucie. Wcześniej szkoła podstawowa w Ust
ce obrała go sobie za patrona. Przeszedł do historii jako 
wzór odważnego dowódcy, szanowanego i kochanego przez pod
władnych. Takim pozostanie w pamięci tych, którzy go znali 
i takim też utrwalony będzie na kartach podręczników i opra
cowań.

ARCHIWALIA

1. Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej. Karty ewidencyjne 
kmdr.ppor. Heliodora Laskowskiego, komandora Eugeniu
sza Pławskiego i kmdr.por. Franciszka Dąbrowskiego.

2. Centralne Archiwum Wojskowe. Akta personalne kmdr.ppor. 
Heliodora Laskowskiego i komandora Eugeniusza Pławskiego.
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KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

W MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 1953-1982

28 czerwca 1953 r. - W Dniu Święta Marynarki Wojennej 
zostało otwarte w Gdyni Muzeum 
Marynarki Woj ennej. Otwarcia Mu
zeum dokonał sekretarz KC PZPR, 
prezes Rady Ministrów Bolesław 
Bierut i minister Obrony Narodo
wej marszałek Polski Konstanty 
Rokossowski.

2 grudnia 1953 r. - Minister Obrony Narodowej wydał 
specjalny rozkaz w sprawie powo
łania do życia Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Nowo powołana 
placówka muzealna miała populary
zować wśród stanu osobowego ludo
wego Wojska Polskiego i ludności 
cywilnej bogate tradycje oręża 

• polskiego na morzu oraz zapozna
wać z historią i dniem dzisiejszym 
Marynarki Wojennej PRL. Kierowni- 

> kiem Muzeum został kpt. Jerzy
Ostaszewski.

9 listopada -1956 r. . - Ze składnicy muzealnej w Oliwie
przejęto do zbiorów lufy armatnie 
morskie i lądowe z XVII-XVIII w., 
kule armatnie, fragmenty zbroi 
rycerskich, broń białą i palną.

17 listopada 1956 r. - Stanowisko kierownika Muzeum Mary
narki Wojennej objął kmdr ppor. mgr 
Czesław Krzynówek.
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31 maja 1960 r. - Zasłużony w drugiej wojnie świato
wej niszczyciel "Burza” został prze
mianowany na okręt-muzeum z miejscem 
postoju w Gdyni. Dowódcą okrętu zo
stał kmdr ppor. Leopold Tomczyk.

6 czerwca 1960 r. - Przeholowanie "Burzy” z Oksywia do 
basenu nr 1 w Gdyni na miejsce no
wego usytuowania i pierwsze nieofi
cjalne udostępnienie okrętu do zwie
dzania.

26 czerwca 1960 r. - W przededniu obchodów 15 rocznicy 
powstania Marynarki Wojennej PRL 
niszczyciel "Burza” został udostęp
niony społeczeństwu jako okręt-* 
muzeum.

28 kwietnia 1962 r. - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
wypożyczyło 120 eksponatów, na któ
re złożyły się egzemplarze broni 
białej, palnej i ochronnej.

28 kwietnia 1962 r. - Z muzeum Instytutu Historycznego im. 
W.Sikorskiego w Bańknocku w Wielkiej 
Brytanii przekazano w darze za poś
rednictwem Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie 3Ó0 eksponatów związanych 
z działalnością Polskiej Marynarki 
Wojennej w okresie II wojny świato
wej.

23 czerwca 1962 r. - Powitanie półmilionowego turystę przy
byłego zwiedzać okręt-muzeum "Burza”, 
którym była pracownica PGR Oleszno 
Janina Paul.

10 lipca 1963 r. - Sejmowa Komisja Obrony Narodowej 
zwiedziła okręt-muzeum "Burza" i 
MuJJzeum, zapoznając się z działał- 
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nością tych placówek. Komisji to
warzyszył kontradmirał Ludwik Jan- 
czyszyn.

10 lipca 1964 r. - Na okręt-muzeum "Burza" przybył milio
nowy zwiedzający, którym była Emilia 
Nemeth z Budapesztu.

16 maja 1965 r. - Rozpoczęcie zwiedzania okrętu-muzeum
"Burza" w Szczecinie.

1-15 września 1965 r. - Zwiedzanie okrętu-muzeum "Burza" w 
Świnoujściu.

26 czerwca 1966 r. - Z okazji Dni Morza transmisja progra
mu radiowego z pokładu okrętu-muzeum 
"Burza" na temat "1000 lat Państwa Pols
kiego na morzu".

30 czerwca 1966 r. - Muzeum Marynarki Wojennej' wyróżnione 
zostało Odznaką Tysiąclecia Państwa 
Polskiego przyznaną przez Ogólnopols
ki Komitet Frontu Jedności Narodu.

8 maja 1969 r. - Na pokładzie okrętu-muzeum "Burza" od
było się powitanie 2-milionowego zwie
dzającego w osobie Kazimierza Kopera, 
szypra /‘Żeglugi Gdańskiej".

18 lipca 1969 r. - Na okręcie-muzeum "Burza" gościła
pierwsza w świecie kosmonautka radziec
ka Walentyna Nikołajewa-Tiereszkowa. 
Zwiedziła ona okręt oraz wpisała się 
do księgi pamiątkowej.

9 maja 1970 r. - Z okazji 25 rocznicy zwycięstwa nad
Niemcami faszystowskimi szef.Służby 
Tecnnicznej i Zaopatrzenia Marynarki 
Wojennej kontradmirał Zygmunt Rudomino 
dokonał otwarcia po rocznej przerwie

5
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Muzeum Marynarki Wojennej w adapto
wanej do tego celu sali byłego kina 
Klubu Oficerskiego Marynarki Wojen
nej w Gdyni.

11 października 1971r.- Muzeum Marynarki Wojennej i okręt- 
muzeum "Burza” wyróżnione zostały 
medalem "Za Zasługi dla Marynarki 
'Wojennej Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej" nadanym przez Radę Wojsko
wą Marynarki Wojennej.

29 grudnia 1971 r. - Stanowisko dowódcy okrętu-muzeum 
"Burza" objął kmdr por. Jan Greń.

17 czerwca 1973 r. - Okręt-muzeum "Burza" zwiedził 
3-milionowy turysta.

1 marca 1975 r. - Stanowisko dowódcy okrętu-muzeum 
"Burza” objął kmdr ppor. Zbigniew 
Strych.

26 czerwca 1975 r. - W XXX rocznicę powstania Marynarki 
• ■' Wojennej PRL dowódca Marynarki Wo

jennej wiceadmirał Ludwik Janczy- 
szyn dokonał otwarcia stałej eks
pozycji uzbrojenia i broni morskiej 
w Muzeum Marynarki Wojennej* Przy
stosowana przez marynarzy, kadrę za
wodową i pracowników cywilnych Mary
narki Wojennej ekspozycja obejmuje 
sprzęt bojowy występujący w okresie 
od XVII w. po dzień dzisiejszy. 
Szczególnie bogaty i liczny jest 
zbiór uzbrojenia z lat II wojny świa
towej i ludowej Marynarki Wojennej.
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19 luty 1976 r.19 - Stanowisko kierownika Muzeum Marynar
ki Wojennej objął kmdr mgr Zdzisław Waśko.

1 maja 1976 r. - Dowództwo Marynarki Wojennej udostępniło 
w Gdyni do zwiedzania społeczeństw sławny 
i zasłużony niszczyciel "Błyskawica", któ
ry po przebudowaniu na okręt-muzeum zastą
pił w tej roli pierwszy okręt-muzeum "Burza” 
Głównym elementem ekspozycji, poza auten
tycznym okrętem Jest wystawa zorganizowana 
w pomieszczeniach rufowych niszczyciela. 
Obrazuje ona tysiącletnie dzieje oręża 
polskiego na morzu.
Dowódcą okrętu-muzeum “Błyskawica" wyzna
czony został kmdr ppor. Zbigniew Strych.

24 maja 1976 r* - Na pokładzie okrętu-muzeum "Błyskawica" od
było się pierwsze przyrzeczenie harcerskie 
na banderę Marynarki Wojennej. * -

28 czerwca 1976r. - Opuszczenie bandery wojennej w porcie gdyńs
kim na okręcie-muzeum "Burza”. W okresie 16 
lat służby okręt-muzeum "Burza" zwiedziło 
3 745 649 osób, w tej liczbie 180 tys, cu
dzoziemców. .

8 lipca 1976 r. - Muzeum Marynarki Wojennej wyróżnione zosta
ło pamiątkowym medalem 50-lecia Gdyni.

11 września 1976 r.-Cenną kolekcję eksponatów związanych z Ma- 
1 ; j rynarką Wojenną okresu międzywojennego i

II wojny światowej przekazał w formie daru 
kmdr ppor. rez. Zbigniew Węglarz /dowódca 
ORP “Błyskawica" w latach 1948-1950/. Skła- ’ 
da się. na nią kilkadziesiąt przedmiotów 
umundurowania i wyposażenia marynarskiego, 
a także bogata dokumentacja źródłowa.
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16 sierpnia 1977 r, - Wizyta na okręcie-muzeum "Błyska
wica” Naczelnego Dowódcy Zjednoczo
nych Sił Zbrojnych państw stron 
Układu Warszawskiego marszałka 
Związku Radzieckiego Wiktora Kuli
kowa, który w towarzystwie dowód
cy Marynarki Wojennej PRL wicead
mirała Ludwika Janczyszyna zvziedził 
okręt.

17 września 1977 r. - Okręt-muzeum "Błyskawica" gościł 
naczelnego dowódcę Marynarki Wo
jennej ZSRR, admirała floty Związ
ku Radzieckiego Siergieja Gorsz- 
kowa, który w towarzystwie dowód
cy Marynarki Wojennej PRL wicead
mirała L.Janczyszyna i zastępcy 
dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 
politycznych kontradmirała L.Dut- 
kowskiego zwiedził okręt.

20 czerwca 1978 r. - Na okręcie-muzeum "Błyskawica" 
przebywała jachtowy kapitan że
glugi wielkiej Krystyna Chojnowska 
-Liskiewicz, która na jachcie ”Ma- 
zurek" jako pierwsza żeglarka sa
motnie opłynęła kulę ziemską. Sław
na żeglarka przekazała dowódcy 
okrętu proporczyk wydany z okazji 
pierwszego samotnego rejsu kobie
cego dookoła świata 1976-1978.

12 sierpnia 1978 r. - Na okręcie-muzeum "Błyskawica" goś
cili kosmonauci stanowiący załogę 
statku kosmicznego-”Sojuz 30", ge
nerał major Piotr l Klimuk, i ppłk 
Mirosław Hermaszewski - pierwszy ; 
polski kosmonuta.
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W towarzystwie zastępcy dowódcy 
Marynarki Wojennej PRL do spraw 
politycznych kontradmirała L,Gut
kowski ego zwiedzili okręt, a następ
nie wpisali się do księgi pamiątko
wej.

31 sierpnia 1978 r. - F.M, Pitułko zamieszkała w Wielkiej 
Brytanii, przekazała w darze dla Mu
zeum zestaw pamiątek po swoim mężu, 
zasłużonym dowódcy ORP "Burza" w la
tach 1942-1944 kmdr.por. Franciszku 
Pitułko.

13 października 1978 r.-Na okręcie-muzeum "Błyskawica" gościł 
attachó kanadyjskich sił zbrojnych w 
Polsce płk H.E. Brown oraz zastępca 
attachó sił morskich Kanady kmdr M. 
Tatę. W czasie wizyty komandor Tatę 
przekazał na ręce kierownika Muzeum 
Marynarki Wojennej kmdr.mgr. Zdzisła
wa Waśko cenny dar w postaci pamiąt
kowego herbu HMCS "Haida", Niszczy
ciel "Haida" w okresie II wojny świa
towej wspólnie z ORP "Błyskawica" i 
innymi polskimi okrętami walczył prze
ciwko hitlerowskiej Kriegsmarine, za
sługując sobie na miano najwaleczniej
szego okrętu królewski ej marynarki Ka
nady. HMCS "Haida", fbk samo jak za
służony ORP "Błyskawica", pełni obecnie 
służbę jako okręt-muzeum w Toronto w 
stanie Ontario.

11 maja 1979 r. - Na okręcie-muzeum "Błyskawica" i w Mu
zeum Marynarki Wojennej gościł dowód
ca radzieckiej 65 armii, która wiosną 
1945 r. wyzwoliła Gdańsk, były szef 
sztabu wojsk państw-stron Układu War
szawskiego, generał armii Paweł Batów.
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2 września 1979 r. - Okręt-muzeum "Błyskawica” zwiedzi
li bohaterscy obrońcy Westerplatte, 
uczestnicy zjazdu koleżeńskiego na 
Wybrzeżu, zorganizowanego z okazji 
40 rocznicy wojny obronnej Polski 
z Niemcami hitlerowskimi. Z grupą 

> • 90 Westerplatczyków spotkał się na
okręcie dowódca Marynarki Wojennej 
PRL admirał L. Janczyszyn i zastęp
ca dowódcy do spraw politycznych 
kontradmirał L. Dutkowski. Kombatan
tom wręczone zostały medale pamiąt
kowe.

4 Września 1979 r. - Stanowisko dowódcy okrętu-muzeum 
"Błyskawica” objął kpt. mar. Wła
dysław Łomża.

26 września 1979 r. - Zestaw bojowych odznaczeń i osobis
tych pamiątek po dowódcy ORP "Orzeł" 
kmdr.ppor. Janie Grudzińskim ofia
rowali Maria i Kazimierz Sujeccy z 
Radomia.

27 września 1979 r. - Antoni Ratajczak zamieszkały w Pusz
czykowie k/Poznania, ofiarował do 
zbiorów Muzeum kilkadziesiąt pamią
tek związanych z Marynarką 'Wojenną, 
a wśród nich: przedmioty umunduro
wania i wyposażenia marynarskiego, 
trofea sportowe, zdjęcia dokumental
ne i prasę.

29 września 1979 r. - Na pokładzie okrętu-muzeum "Błyska
wica” kierownictwo Muzeum Marynar
ki Wojennej powitało milionowego 
zwiedzającego, którym była mgr Ja
nina Kolano, nauczycielka z VI Li
ceum Ogólnokształącego im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
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13 czerwca 1980 r. - Na okręcie-muzeum "Błyskawica" goś
ciła grupa radzieckich pisarzy-kom- 
batantów, którzy w 1945 roku brali 
udział w wyzwalaniu Polski.

16 sierpnia 1980 r. - Spotkanie kpt. Henryka Jaskuły z 
załogą okrętu-muzeum "Błyskawica". 
W czasie spotkania kpt. H. Jaskuła 
przekazał do zbiorów muzealnych 
banderę jachtu "Dar Przemyśla", pod 
którą w latach 1979-1980 jako pierw
szy Polak samotnie opłynął kulę 
ziemską bez zawijania do portów.

12 maja 1981 r. - Zbiory Muzeum powiększyły się o śmi
głowiec lotnictwa morskiego "MI-4M", 
który wyeksponowany został na dzie
dzińcu wystawowym.

26 czerwca 1981 r, - Medal Morski oraz proporczyk Stowa
rzyszenia byłych marynarzy polskich 
we Francji przekazał do zbiorów mu
zealnych Henryk Mendyk.

18 lutego 1982 r. - Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w 
Plymouth w Wielkiej Brytanii przekaza
ło w darze do zbiorów muzealnych cen
ne pamiątki dotyczące działalności 
Polskiej Marynarki Wojennej w latach 
II wojny światowej, a wśród nich: 
proporzec dziobowy z ORP "Dragon", 
łuskę naboju kal. 120 mm z ORP "Grom", 
kołnierz i krawat marynarza oraz do
kumenty, czasopisma i zdjęcia.

8 lipca 1982 r. - Stanowisko dowódcy okrętu-muzeum 
"Błyskawica" objął kpt.mar. inż. 
Mieczysław Waryszak.
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4 września 1982 r,.4 września 1982 r,. - Stanowisko kierownika Muzeum Mary
narki Wojennej objął kmdr por. 
dr Rafał Witkowski. >.

25 listopada 1982 r. - Na okręcie-muzeum "Błyskawica" od
była się uroczystość 45 rocznicy 
podniesienia bandery wojennej. 
Wzięli w niej udział byli dowódcy 
ORP "Błyskawica" z okresu powojen
nego oraz członek załogi okrętu z 
lat wojny, kmdr ppor. rez. Wień
czysław Kon. Do zebranych na uro
czystości przemówienie wygłosił 
dowódca Marynarki Wojennej PRL 
admirał Ludwik Janczyszyn.

Zestawił: dr J. Rusak
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