


W 1985 roku Marynarka 
Wojenna PRL obchodzi 
swoje 40-lecie. Do tego 
ważnego jubileuszu nawią
zują dwie pierwsze z za
mieszczonych w numerze 
publikacji. Są to: studium 
kmdr. por. dr. Jerzego 
Przybylskiego „,40 lat lu
dowej Marynarki Wojen
nej” oraz wspomnienia z 
początkowego okresu two
rzenia się Marynarki Wo
jennej, napisane przez ko
mandora rez. Leona Doro
szewskiego, „Moja służba 
w 1 Samodzielnym Mor
skim Batalionie Zapaso
wym”.

Innej problematyki do
tyczą kolejne materiały. 
Ich treść związana jest z 
30-leciem Muzeum Mary
narki Wojennej, które ob
chodzone było w 1983 ro
ku. Są to referaty, jakie 
wygłoszone zostały na zor
ganizowanej z tej okazji 
sesji historycznej. I tak, 
komandor dr Rafał Wit
kowski w referacie zaty
tułowanym „Powstanie i 
rozwój Muzeum Marynar
ki Wojennej oraz jego 
współczesne zadania” kre
śli drogę rozwojową tej 
placówki muzealnej, pod
czas gdy dr Jarosław Ru
sak przedstawia charakte
rystykę zbiorów muzeum. 
Kolejny referat, którego 
autorem jest kpt. mar. 
mgr Zbigniew Wojciechow
ski, jest zatytułowany 



„Udział Wydziału Histo
rycznego i Muzeum Ma
rynarki Wojennej w bada
niach historycznych”. Au
tor przedstawił w nim do
tychczasowy dorobek hi
storyków wojskowych zaj
mujących się problematyką 
Marynarki Wojennej. Krót
kiego omówienia przebiegu 
obchodów 30-lecia muze
um dokonał komandor dr 
Rafał Witkowski.

Odkrywcza z punktu wi
dzenia zweryfikowanej o- 
ceny wkładu i osiągnięć 
floty polskiej w drugiej 
wojnie światowej jest ob
szerna rozprawa dr. Pawła 
Piotra Wieczorkiewicza, za
tytułowana „Polska Mary
narka Wojenna i Handlowa 
w drugiej wojnie świato
wej (próba podsumowa
nia)”.

W części dokumentacyj
nej wydrukowane zostały 
dalsze życiorysy zasłużo
nych oficerów Marynarki 
Wojennej, pióra mgr Ewy 
Madey i kpt. mar. mgr 
Zbigniewa Wo j ciechow •
skiego. Autorzy przedsta
wili drogę życiową i zasłu
gi Jana Grudzińskiego, 
Włodzimierza Steyera i 
Zdzisława Studzińskiego. 
Numer zamyka opracowa
ne przez dr Jarosława Ru
saka bibliografia Muzeum 
Marynarki Wojennej w 
Gdyni oraz okrętów-muze- 
ów „Burza” i „Błyskawica” 
za lata 1971 — 1984.
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Kmdr por, dr Jerzy Przybylski

40 LAT LUDOWEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
/próbo usystematyzowania zasadniczych problemów 

joj rozwoju/

Marynarka Wojenno powstała jako ostatni z trzech istnie
jących do końce lat pięćdziesiątych rodzajów sił zbrojnych 
Polski Ludowej, Jej tworzenie łęczyło się bezpośrednio z 
historycznym zwycięstwem nad hitlerowskimi Niemcami i powro
tem Polski na etnograficzne ziemie położone nad Nysę, Odrę 
i Bałtykiem.

Na organizacji, strukturze i charakterze Marynarki Wo
jennej PRL w znacznym stopniu zaważyły; tradycje, ukształto
wanie wybrzeża i doświadczenia wyniesione z prowadzonych na 
nim działań wojennych w 1939 i 1945 roku.

Ważny wpływ na powojenny rozwój Marynarki Wojennej w 
Polsce wywarły takie okoliczności, jak nieprzerwany od 
1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. udział naszych okrętów 
w wojnie przeciwko hitlerowskim Niemcom na Zachodzie, a tak
że oparcie się na radzieckich doświadczeniach wyniesionych z 
walk na Bałtyku,

Korzystny dla Polski po drugiej wojnie światowej układ 
sił politycznych i militarnych w rejonie Bałtyku, stwarzają
cy warunki do koalicyjnego charakteru działań wojennych, za
ważył w znacznym stopniu na rozwoju naszej morskiej myśli 
wojskowej i przyjmowanych planach rozwoju oraz wykorzystania 
Marynarki Wojennej w wypadku wojny. Stan Marynarki Wojennej 
w minionym czterdziestoleciu uzależniony był również od 
przyjmowanej w poszczególnych okresach rozwoju Polski Lu
dowej określonej polityki morskiej i od potencjału gospodar
czego kraju. Należy też podkreślić, że Marynarka Wojenna po
dobnie jak 1 pozostałe rodzaje sił zbrojnych Polski Ludowej, 
powstawała i rozwijała się w ścisłym sojuszu i w oparciu o 
pomoc Zwięzku Radzieckiego, a jej zamierzenia rozwojowe były 
wynikiem wspólnych koalicyjnych poględów 1 uzgodnień.
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasadni
czych problemów związanych z tworzeniem i rozwojem organiza
cyjnym Marynarki Wojennej w latach 1945-1985. Stąd też sze
reg związanych z tym tematem zagadnień o znaczeniu drugo
rzędnym zostanie pominiętych.

Czytelnik, który zechce szerzej poznać omawianą problema
tykę. powinien zapoznać się z pracami Włodzimierza Radzi- 

1' ’ ' 2szewskiego 1 Władysława Białka oraz z artykułami innych 
3 autorów opublikowanymi w "Rocznikach Ośrodka Nauk Społecz

nych i Wojskowych Marynarki Wojennej", a także w "Biulety
nach Historycznych" Muzeum Marynarki Wojennej i w "Przeglą
dzie Morskim".

1. Kształtowanie się poglądów w sprawie rozwoju, 
organizacji i wykorzystania Marynarki Wojennej 

w obronie wybrzeża do 1950 roku

Procesowi tworzenia Marynarki Wojennej w Polsce Ludowej, 
zwłaszcza w początkowym Jej okresie , towarzyszyła szeroka 
dyskusja - w zasadniczej mierze polemiczna - w której 
kształtowała się polska myśl morska, stanowiąca część dokt
ryny wojennej państwa.

Zasadnicze koncepcje rozwoju i wykorzystania sił mors
kich w Polsce po wojnie powstawały początkowo w Naczelnym 
Dowództwie WP, gdzie pierwsze wstępne kroki w tym względzie

1 Włodzimierz Radziszewski: Marynarka Wojenna w latach 1945- 
1949, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1976.

p Władysław Białek, Tadeusz Struniewski: Wyższa Szkoła Mary
narki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte , Warszawa 1978.

3 Szczegółowy przegląd dotychczas opublikowanych prac i artykułów związanych tematycznie z historią rozwoju Marynar
ki Wojennej zawarty jest w artykule Zdzisława Waśko i Ra
fała Witkowskiego: Próba oceny stanu badań historii Mary
narki Wojennej PRL “Przegląd Morski" 1980 nr 9 /Numer 
specjalny, materiały z sesji wojskowo-historycznej z oka
zji 35 rocznicy powstania Ludowej Marynarki Wojennej// 
s. 27-37.
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4 podjęto w kwietniu 1945 roku oraz w kierowniczych organach 

Marynarki Wojennej powołanych do życia rozkazem nr 00163/org, 5 z 7 lipce 1945 roku .
Istotną rolę w kształtowaniu tych koncepcji, obok ofice

rów polskich, spełniali oficerowie radzieccy wchodzęcy w 
skład przybyłej do Polaki w czerwcu 1945 roku Radzieckiej 
Miej! Morskiej^ i utworzonej na mocy rozkazu Naczelnego Do
wódcy WP nr Ol/org. z 5 stycznia 1946 roku grupy dorad- 7 ców ZSRR przy Dowództwie Marynarki Wojennej oraz pełniących 
służbę w latach 1949-1956 w Dowództwie, Sztabie Głównym i 
innych jednostkach Marynarki Wojennej,

Ważny wpływ na tworzenie się określonych poglądów na 
sposób wykorzystania sił morskich w Polsce odgrywała sytu
acja polityczno-militarna w rejonie Bałtyku oraz możliwości 
ekonomiczne i techniczne państwa. Te względy oraz perspekty
wy koalicyjnego charakteru działań spowodowały przyjęcia 
obowiązującej wówczas radzieckiej doktryny wojny morskiej. 
Doktryna ta do 1955 roku przewidywała, że Marynarka Wojenna 
podczas działań wojennych spełniać będzie rolę pomocniczą w 
stosunku do wojsk lądowych. Stąd też miała ona prowadzić 
działania głównie w rejonach przybrzeżnych, wykorzystując w 
szerokim zakreśl® zagrody minowe i artylerię nadbrzeżną oraz 
lotnictwo morskie. Do osłony zagród minowych 1 działań na 
liniach komunikacyjnych przewidywano użycie okrętów o małej 
wyporności oraz możliwości bazowania w niewielkich portach.

Jerzy Kłossowski: Odrodzenie Marynarki Wojennej po IX woj
nie światowej /relacje w zbiorach Muzeum Marynarki Wojen
nej , sygn. 125, s, 3/.

5 Centralne Archiwum Wojskowe /dalej CA W/, prot. 309/62, 
s. 9.

6 Włodzimierz Radziszewski: Marynarka...,o.c., s. 28-29.
7 Archiwum Marynarki Wojennej /dalej AMW/, sygn. 2/15, s.41 

i 49.
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Zasadniczę walkę morskę przewidywano na pozycjach minowo- 
artyleryjskich .

Ważne znaczenie dla rozwoju polskiej myśli morskiej 
zwłaszcza do 1950 roku, miała dyskusja prowadzona na łamach 
czasopism wojskowych i cywilnych. Dotyczyła ona roli i zadań 
Marynarki Wojennej w systemie obrony państwa oraz optymal
nych kierunków jej rozwoju. Autorami publikowanych artykułów 
byli przeważnie oficerowie zajmujęcy kierownicza stanowiska 
w Dowództwie Marynarki Wojennej lub pracujący w centralnych 
organach Ministerstwa Obrony Narodowej, albo czołowi działa
cze Ligi Morskiej. Przedstawione przez nich na łamach cza
sopism propozycje były najczęściej wyrazem poględów zawar
tych w opracowywanych planach rozwoju Marynarki Wojennej lub 
projektach jej wykorzystania na Bałtyku w czasie ewentualnej 
wojny.

Część artykułów miała charakter polemiczny w stosunku 
do zwolenników tezy o ograniczonej roli Marynarki Wojennej 
na morzach zamkniętych. Teza ta zyskała zwolenników nie tyl
ko w niektórych kręgach Sztabu Generalnego WP, ale także 
wśród części oficerów w Dowództwie Marynarki Wojennej. Nie
mało w tych warunkach trzeba było uporu tych oficerów, któ
rzy dężyli do zapewnienia siłom morskim równomiernego w sto
sunku do innych rodzajów wojsk przydziału środków, umożli- 
wiajęcych warunki dalszego rozwoju. Ci ostatni postulowali, 
aby uczynić Marynarkę Wojenną całkowicie odpowiedzialnę za 
organizację obrony wybrzeża, co wymagało znacznej jej rozbu-

O Zasady radzieckiej doktryny wojny morskiej obowiązującej 
do połowy lat pięćdziesiątych, omawia S.G.Gorszkow: Mors- 
kaja moszcz gosudarstwa, Moskwa 1976, s,22-229 i 230-253 
oraz N.G.Kużniecow: Zwycięskim kursem,. Warszawa 1978, a.23, 
25,42,86-87, 105, 303-305, 535-540. Poglądy na sptfsób wy
korzystania tej doktryny w polskich warunkach przedstawił 
Henryk Pietraszkiewicz: Rozwój polskiej myśli wojskowej w 
latach 1945-1969, “Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i 
Wojskowych Marynarki Wojennej" Nr 5, Gdynia 1970, s.24-25, 
Podobna interpretacja zasad prowadzenia walki morskiej 
przez Marynarkę Wojennę zawarta Jeat w dokumentach opraco
wanych przez Wydział Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego 
WP w latach 1950-1951, /CAW, prot, 1394/68, t.379, S.43- 
46/.
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dowy i wyposażenia w odpowiednią liczbę małych i średnich 
okrętów oraz samolotów lotnictwa morskiego, artylerii nad
brzeżnej stałej i ruchomej , właściwie zabezpieczonej przez g artylerię przeciwlotniczą .

W Dowództwie i Sztabie Głównym MW powstawały konkretne, 
sprawdzone w toku ćwiczeń i gier wojennych perspektywiczne 
plany rozwoju i wykorzystania sił morskich w działaniach bo
jowych. Plany te były konsultowane w Ministerstwie Obrony 
Narodowej i Sztabie Generalnym WP. Plany rozwoju Marynarki 
Wojennej wynikały zarówno z obowiązujących poglądów w spra
wie jej użycia, jak taż ze stawianych przed nią zadań.

Zasadniczym dokumentem wydanym w początkowym okresie or
ganizacji Marynarki Wojennej , określającym jej ogólne zada
nia w zakresie organizacji obrony wybrzeża, były "Wytyczne 
dla rozwoju Marynarki Wojennej na okres lat 1946-1949", za
twierdzone 21 lipce 1946 roku przez Naczelnego Dowódcę Wojs
ka Polskiego marsz. Michała Rolę-Żymierskiego1^. Postawione 
we wspomnianym dokumencie zadania, przewidywały, że Marynar
ka Wojenna..." w okresie najbliższych kilku lat będzie za
pewniać obronę polskiego wybrzeża morskiego dla osłony pół
nocnego skrzydła i tyłów ewentualnego frontu obronnego na 
Odrze i Nysie".

W wytycznych stwierdzono, że wybrzeże będzie bronione 
przez odpowiednie zorganizowane siły. Do 1950 roku miały być 
rozbudowane ośrodki obrony stałej pod nazwą obszarów wojen
nych, osłaniających bazy morskie, a dalej ruchome oddziały 
artylerii zmotoryzowanej i kolejowej, dwie flotylle morskie, 
lotnictwo lądowe i morskie oraz piechota morska. Dej rezerwą 
miały być nadmorskie oddziały Wojsk Ochrony Pogranicza.

Przewidywano utworzenie czterech obszarów wojennych 
/nadmorskich/, których kolejność rozwoju i stopień ważności

Szerzej problem ten został wyjaśniony w artykule autora: Kształtowanie się i rozwój poglądów na obronę wybrzeża w 
latach 1945-1955, "Przegląd Morski" 1981 nr 2, s. 11-16.
CAW, prot. 1101/65, t, 9, s. 5-8.
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pod względem posiadanych sił i środków ustalono następująco: 
najwcześniej zorganizowanym i najsilniejszym miał być Obszar 
Gdyński, także silnie i w drugiej kolejności rozbudowanym 
Obszar Szczeciński, średnio i w późniejszym terminie rozbu
dowanym Obszar Kołobrzeski, a najsłabiej wyposażonym i naj
później zorganizowanym miał być Obszar Ustecki.

Jednostki te wchodząc organicznie w skład Marynarki Wo
jennej , powinny w ramach postawionego przed nią ogólnego za
dania, zapewnić obronę wybrzeża głównie od strony morza i z 
powietrza oraz być zdolnymi do samodzielnego zwalczania ma
łych grup desantowych przeciwnika wysadzanych w ich rejonie.

Wynikające z wytycznych zadania Marynarki Wojennej w 
zakresie organizacji obrony wybrzeża potwierdził marsz. Mi
chał Rola-Żymierski 8 marca 1949 roku na posiedzeniu komisji 
budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej , kiedy to powie
dział: "...Dowództwo Marynarki Wojennej musi zająć stanowis
ko czynnika kierującego w całokształcie zagadnień morskich 
na wybrzeżu, gdyż sprawa ewentualnej obrony wybrzeża powie
rzona będzie w przyszłości całkowicie Marynarce Wojen
nej..."11.

Na podstawie omawianych wytycznych oraz stawianych przy 
różnych okazjach przez ministra Obrony Narodowej zadań, Do
wództwo Marynarki Wojennej organizowało proponowane jednost
ki, doskonaliło własną strukturę organizacyjną, opracowywało 
też koncepcje dotyczące wykorzystania morskich sił zbrojnych 
w obronie polskiego wybrzeża oraz szczegółowe plany ich roz
woju.

Pierwszy po wojnie kompleksowy "Plan rozbudowy Marynarki 
Wojennej w latach 1946-1948" opracowany został w lipcu 1946 
roku przez oficerów Sztabu Głównego MW przy znacznym udziale 12 doradców radzieckich . Plan ten opierał się w całości na 
treści "Wytycznych..." i był ich dostosowaniem do konkret-

CAW, prot, 1394/68, t. 31, s. 18.
AMW, sygn. 2/15, s. 338-348. Realizację tego planu omówiłWłodzimierz Radziszewski: Marynarka..,o.c. , s.70-86.
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nych istniejących na Wybrzeżu i w Marynarce Wojennej warun
ków. Na podstawie tego planu opracowany został w listopadzie 
1946 r. projekt budowy stanowisk baterii nadbrzeżnych i 
projekt użycia artylerii przeciwlotniczej do obrony głównej 
bazy morskiej oraz obrony portów i lotnisk, jak również 
wstępna wersja lotniczej obrony wybrzeża. Wówczas też prowa
dzono prace nad organizację flotylli rzecznej, którę projek
towano użyć głównie do działań na rzekach granicznych.

W ślad za wymienionymi wyżej planami, 3 maja 1947 roku 
dowódca Marynarki Wojennej kontradm. Włodzimierz Steyer 
przesłał ministrowi Obrony Narodowej koncepcję rozwoju oraz 
wykorzystania w obronie wybrzeża i granicy morskiej państwa 
poszczególnych klas i zespołów okrętów . Kontradm. Steyer 
przewidywał, że na Morzu Bałtyckim w przyszłej wojnie obok 
okrętów państw nad nimi położonych, będę działały również 
okręty innych państw. Dowódca Marynarki Wojennej uważał, że 
stosunkowo długi odcinek wybrzeża wymaga posiadania znacznej 
liczby okrętów. Miały to być jednostki małe o parametrach 
techniczno-bojowych zbliżonych do okrętów klas od niszczy
ciela w dół. Do walki z dużymi jednostkami przeciwnika admi
rał proponował wykorzystać lotnictwo morskie, miny i dobrze 
uzbrojone szybkobieżne kutry.

Uwzględniając fakt, że posiadane w 1947 roku okręty ze 
względu na ich stan techniczny, w krótkim czasie ulegną wy
cofaniu ze służby oraz to, że nasza Marynarka Wojenna będzie 
współdziałać na Bałtyku z Flotą Bałtycką ZSRR, admirał pro
ponował zbudowanie w ciągu 20 lat, począwszy od 1948 roku, 
159 okrętów o ogólnej wyporności 33 840 do 42 600 ton.

Oto szczegółowe propozycje co do klas, wyporności oraz 
liczby projektowanych okrętów.

13 CAW, prot. 465/57, t. 51, s.84-86



Klasa i przeznaczenie okrętu
Projektowana 
wyporność 

w tonach
Liczba 

docelowa
Liczba posiadanych 
w 1947 roku okrętów

1 2 3 4
Dozorowce do osłony konwojów 1 200 - 1 500 9
Duże ścigacze 250 - 300 18
Małe ści.gacze przybrzeżne 80 - 100 24 12
Trałowce morskie 200 - 300 18 13
Trałowce bazowe 120 - 150 24
Kutry trałowe 60 - 80 24
średnie okręty podwodne 700 - 800 6 3
Małe okręty podwodne 200 - 250 12
Kutry torpedowe 50 - 70 24 2
Razem: 33 840 - 42 600 159 30
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Flota pomocnicza miała składać się z 2 okrętów hydrogra
ficznych 1 6 holowników.

Obok budowy wyżej wymienionych okrętów kontradm. Steyer 
proponował dokonanie w tym samym czasie szybkiego rozwoju 
lotnictwa myśliwskiego i bombowego.

Na podstawie opracowanych w latach 1946-1947 wycinkowych 
planów rozwoju Marynarki Wojennej , a także uwzględniajęc 
trudności napotykane w trakcie realizacji "Wytycznych..." z 
21 lipca 1946 roku, w kwietniu 1948 roku Dowództwo Marynarki 
Wojennej opracowało i przedstawiło ministrowi Obrony Narodo
wej perspektywiczny plan rozwoju Marynarki Wojennej na lata 
1948-196814.

Plan ten zakładał pomoc ZSRR w zakresie wyposażenia na
szej Marynarki Wojennej w odpowiednie okręty, sprzęt i uz
brojenie. Polska była zainteresowana Importem z ZSRR okrętów 
podwodnych, samolotów przystosowanych do działań morskich, 
artylerii nadbrzeżnej 1 kolejowej oraz sprzętu łęczności i 
radiolokacji. W czasie prowadzonych na ten temat rozmów ze 
stronę radzieckę poruszano również sprewę dostaw dokumenta
cji licencyjnej, umożliwiajęcej rozpoczęcie w Polsce produk
cji niektórych klas okrętów i rodzajów uzbrojenia. Przewi
dywano budowę w kraju ścigaczy, trałowców i dozorowców oraz 
produkcję bomb głębinowych, min morskich i trałów.

Przewodnia idea 20-letniego planu rozwoju Marynarki Wo
jennej opierała się na ścisłej współpracy z Flotę Bałtyckę 
ZfłRR, Głównę uwagę przywięzywano w nim do rozwoju silnego 
lotnictwa morskiego, małych i średnich okrętów podwodnych 
oraz jednostek nawodnych o wyporności do 1200-1500 ton. uz
brojonych w artylerię przeciwlotniczę, szybkich i o dobrych 
właściwościach morskich. Przewidywano posiadanie w składzie 
Marynarki Wojennej podobnej do propozycji kontradm. Steyera 
z 3 maja 1947 roku, liczby dozorowców, ścigaczy i trałowców. 
Proponowano ponadto zwiększyć z 12 do 18 liczbę małych okrę- 
tów podwodnych oraz z 24 do 36 liczbę kutrów torpedowych .

14 AMWę sygn. 231/1 ♦ 8. 1,
CAW, prot. 465/57, t.1593, 8. 24*
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Założeniem planu było równoczesne rozwijanie wszystkich 
sił wchodzących w skład Marynarki Wojennej. W końcowym okre
sie jego realizacji, czyli w 1968 roku Marynarka Wojenna 
miała posiadać w swoim składzie flotę o łącznej wyporności 
44 000 ton, wyposażoną w okręty według propozycji z maje 
1947 roku, lotnictwo morskie wyposażone w 332 samoloty /40 
samolotów szturmowych, 60 samolotów torpedowych, 180 samolo
tów myśliwskich, 16 samolotów ratowniczych i łącznikowych 
oraz 36 samolotów specjalnych/, w artylerię nadbrzeżną o 
łącznej liczbie 66 dział średniego kalibru, a także brygadę 
piechoty morskiej, kilka dywizjonów artylerii przeciwlotni
czej oraz pododdziałów obserwacyjno-meldunkowych OPL1&.

W planie przewidywano, że w ramach organizacji i rozbu
dowy systemu obrony Wybrzeża zostanę utworzone nie cztery. 
Jak to zakładano w 1946 roku, lecz pięć obszarów nadmors
kich17.
1/ Gdyński Obszar Nadmorski z bazę główną w Gdyni /GON/;
2/ Szczeciński Obszar Nadmorski z bazą operacyjną w rejonie 

Świnoujścia /SON/;
3/ Kołobrzeski Obszar Nadmorski z bazą operacyjną w Koło

brzegu /KON/;
4/ Ustecki Obszar Nadmorski z bazą operacyjną w Ustce /UON/; 
5/ Łebski Obszar Nadmorski z bazę operacyjną w Łebie /LON/.

Obszary nadmorskie, według koncepcji Dowództwa Marynarki 
Wojennej miały stanowić oparcie dla okrętów wykonujących za
dania w ich rejonie i być zdolne do samodzielnej obrony od 
strony morza i powietrza w celu stworzenie okrętom odpowied
nich warunków do korzystania z ich portów. W razie zagroże
nia od strony lądu, obronę obszarów nadmorskich miały przej
mować wojska lądowe. Dla wykonania nałożonych zadań zamie
rzano wyposażyć obszary nadmorskie w artylerię ftadbrzeżnę, 
silną obronę* przeciwlotniczą oraz niewielkie /odpowiednie do 
lokalnych potrzeb/ jednostki łączności, saperów i piechoty 
morskiej. Piechotę morska miała wzmacniać służby garnizono- 

16 CAW, prot. 465/57, t.1593, a. 11.
17 CAW. prot. 465/57, t.1604, 8. 16.
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nowe, a w wypadku działań bojowych jej zadaniem byłoby samo
dzielne niszczenie niewielkich desantów morskich, a także 
udział w desantach jako ich pierwszy rzut. Obszary nadmors
kie miały też otrzymać jednostki morskie, takie jak trałowce 
i ścigacz®, pierwsze - dla utrzymania torów wodnych w bez
piecznym stanie i stawiani® obronnych zagród minowych, 0 
drugie - dla patrolowania wybrzeża, obserwacji przedpola, 
zwalczania nieprzyjacielskich okrętów i innych celów nawod
nych.

Zasadniczym punktem oparcie floty miała być baza główna 
w Gdyni, czyli Gdyński Obszar Nadmorski , dlatego też główną 
uwagą zwracano na organizację jej obrony .

Przeprowadzone w lipcu 1948 roku w ramach układów so
juszniczych konsultacje w Sztabie Generalnym ZSRR, potwier
dziły zasadność stanowiska Dowództwa Marynarki Wojennej w 
sprawie zadań i sposobu organizacji obrony wybrzeża. W toku 
konsultacji ustalono, że postawione zadania obronne i aktyw
ne we własnej strefie operacyjnej będzie Marynarka Wojenna 
wykonywała samodzielnie, natomiast operacje aktywne o szer
szym zakresie będzie realizowała według ogólnego planu dzia
łań na Morzu Bałtyckim, Udział w realizacji tych zadań uza
leżniono od ilości i Jakości sprzętu. Jakim miała dysponować 
Marynarka Wojenna.

W 1948 roku rozpoczęte zostały w Polsce intensywne prace 
nad przygotowaniem 6-letniego planu rozwoju gospodarczego, 
□ednym z jego celów było zwiększenie stanu obronności kra
ju. Wzrost siły obronnej państwa był podyktowany rozwojem 

19 sytuacji międzynarodowej .
W październiku 1948 roku w oparciu o decyzje Sztabu Ge

neralnego WPe Dowództwo Marynarki Wojennej opracowało "6-let-

CAW, prot. 465/57, t,1593, s.26.
S.Szałeckl: Plan budowy podstaw socjalizmu w Polsce, 
"Myśl Wojskowa" 1950 nr 4, s.396.
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20ni plan rozwoju i dozbrojenia Marynarki Wojennej . Plan ten 
był wycinkiem 20-letniego planu rozwoju Marynarki Wojennej , 
dlatego też zgodnie z nim, nie wszystkie rodzaje sił Mary
narki Wojennej mięły rozwijać się równocześnie. Przede 
wszystkim planowano rozwój artylerii nadbrzeżnej i lotnictwa 
morskiego. Przewidywano też zapoczątkowanie rozwoju baz 
morskich, pododdziałów łączności i budowy okrętów. Taki po
rządek rozwoju Marynarki Wojennej został już poprzednio 
wstępnie zaakceptowany przez ministra Obrony Narodowej. Był 
on również podyktowany kolejnością potrzeb obronności wy- 
brzeża, jak też możliwościami ekonomicznymi państwa.

Sztab Generalny WP przewidywał, że po zrealizowaniu 
6-letniego planu rozwoju i dozbrojenia, tj. w styczniu 1956 
roku Marynarka Wojenna osiągnie pełną gotowość mobilizacyjną 21i operacyjną .

Po roku od czasu opracowania 6-letniego planu rozwoju i 
do,zbrojenia, Dowództwo Marynarki Wojennej 29 października 
1949 roku przedstawiło ministrowi Obrony Narodowej kolejną 
koncepcję roli morskich sił zbrojnych w obronie polskiego 22wybrzeża . Dowództwo Marynarki Wojennej stało na stanowis
ku, że zasadniczym zadaniem sił morskich jest obrona wy
brzeża. Marynarka Wojenna powinna Już w czasie pokojowym tak 
zabezpieczyć powierzone jej wybrzeże, by na wypadek woj
ny nie dopuścić przeciwnika do wtargnięcia na własne teryto
rium od strony morza. Powinna ona działaniami przeciwdesan
towymi osłonić tyły walczących nad Odrą wojsk lądowych,

CAW, prot. 465/57, t.1290. Autorami planu byli: oficerowie Sztabu Głównego 1 Kierownictwa Administracyjno-Tech
nicznego MW, a głównie kmdr Stanisław Mioszkowski , kmdr 
Jerzy Staniewicz i kmdr por. Władysław Trzciński.
Ludwik Janczyszyn: Ludowa Marynarka Wojenna 1945-1980, 
"Przegląd Morski" 1980 nr 9, s.12.

22 CAW, prot. 465/57, t.1953, n. 6-11. Meldunek Dowództwa 
Marynarki Wojennej z 29 października 1949 r. adresowany 
do ministra Obrony Narodowej, dot. "Podstaw i warunków 
rozwoju Marynarki Wojennej Polski Ludowej".
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opierających się prawym skrzydłem o Bałtyk. Ponadto Jednost
ki Marynarki Wojennej miały uniemożliwić przeciwnikowi nisz
czenie z morza i powietrza ważnych obiektów nadbrzeżnych 
/baz, portów, miast, zakładów przemysłowych, magazynów itp./ 
oraz zapewnić żeglugę przybrzeżną między własnymi portami i 
portami sojuszniczymi. Marynarka Wojenna powinna być też 
zdolna do niszczenia transportów przeciwnika na jego mors
kich liniach komunikacyjnych 1 zaopatrzeniowych na Bałtyku. 
Wreszcie powinna ona współdziałać z wojskami lądowymi na ich 
skrzydle opierającym się o brzeg morski w celu jego osłony 
od ataków sił nawodnych przeciwnika, wspierać ogniem oddzia
ły własne działające w pasie przybrzeżnym oraz przeprowa
dzać wspólne akcje desantowe na tyły przeciwnika.

Niezbędnym warunkiem wykonania tych zadań było posiada
nie odpowiednio zorganizowanej sieci baz 1 portów, które mo
głyby zapewnić punkty oparcia dla floty w zakresie zaopa
trzenia, uzupełnienia, remontów i wypoczynku załóg. Kolejnym 
warunkiem było wyposażenie sił morskich w odpowiednie do te
go zadania okręty, samoloty, artylerię nadbrzeżną i inne 
środki techniczno-bojowe.

Przedstawiona powyżej koncepcja wynikała z zamierzeń ów
czesnego Dowództwa Marynarki Wojennej, przejęcia przez ten 
rodzaj sił zbrojnych całkowitej odpowiedzialności za organi
zację obrony wybrzeża. Do tak rozumianej roli Marynarki Wo
jennej o czym Już poprzednio wspomniano, przychylał się 
marez, Michał Rola-Żymierski.

Przedstawione powyżej koncepcje rozwoju i użycia w obro
nie wybrzeża sił morskich oraz plany ich rozwoju zamykają 
pierwszy powojenny okres prac nad kształtowaniem struktury 
Marynarki Wojennej w Polsce Ludowej. W toku realizacji tych 
zamierzeń wystąpiły nowe uwarunkowania polityczne /powstanie 
NATO/, militarne /wojna w Korei/ i techniczne /opóźnienia w 
rozwoju przemysłu okrętowego/, a także trudności kadrowe i 
finansowe, które też wpłynęły na modyfikację planów, ich 
zmianę, bądź nawet całkowite zaniechanie. Mimo to Jednak te 

; pierwsze po wojnie koncepcje 1 plany stały się osnową dla 
późniejszych podejmowanych w tym względzie przedsięwzięć.
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zarówno w Dowództwie Marynarki Wojennej Jak i w kierownic
twie Ministerstwa Obrony Narodowej, Warto zauważyć, że auto
rzy nowych planów rozwoju i koncepcji użycia sił morskich 
opracowywanych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
często dochodzili do podobnych lub nawet identycznych Jak 
ich poprzednicy z lat czterdziestych rozwiązań i uzasadnień.

2. Podstawowe problemy rozwoju organizacyjnego, 
* uzbrojenia i wyposażenia Marynarki Wojennej

Z dotychczasowej. Już 40-letniej historii rozwoju ludo
wej Marynarki Wojennej można umownie wyróżnić cztery charak
terystyczne etapy chronologiczne, w których dokonywały się 
zasaunicze przeobrażenia w składzie i strukturze Jej sił, 
uzbrojeniu 1 wyposażeniu, a także w wartościach moralno-po- 23 litycznych i specjalistycznych składu osobowego

Etap pierwszy został poprzedzony okresem wstępnym, w 
którym z Jednej strony funkcjonowała Polska Marynarka Wojen
ne na Zachodzie , a z drugiej strony organizowano - najpierw 
z myślą o Jej uzupełnieniu, a później jako zalążek kadrowy 
całkowicie nowej ludowej Marynarki Wojennej - Jednostkę za
pasową , znaną Jako 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy.

a/ 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy

Powstanie, rozwój i działalność batalionu zostały w do
tychczasowej literaturze wszechstronnie opisane przez takich 
autorów, Jak Edmund Kosiarz24, Włodzimierz /Pogoda/ Radzi-

23 Ludwik Janczyszyn: o.c. , s.B.
24 Edmund Kosiarz: Powstanie ludowej Marynarki Wojennej i 

początkowy Jej rozwój, "Przegląd Morski" 1962 nr 6.
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25 2^szewski , Kazimierz Frontczak’ i wialu innych. Mimo to 
Jednak z uwagi na szereg jednostrannych, a przy tym kontro
wersyjnych stanowisk zajętych przez wspomnianych autorów, 
wskazane Jest zwróceni® uwagi i podkreślenie niektórych .po
miniętych dotychczas lub zbyt mało uwypuklonych problemów 
związanych z działalnością 1 Samodzielnego Morskiego Bata
lionu Zapasowego.

W organizowanych od 1943 roku na terenie ZSRR Jednost
kach Armii Polskiej , a także po połączeniu jej z Armią Ludo
wą w jednolite Wojsko Polski® , początkowo nie tworzono Jed
nostek Marynarki Wojennej. Wynikało to z braku w tym czasie 
dostępu de morza oraz liczenia się z faktem, że na Zachodzie 
znajdują się wysłane tam w sierpniu 1939 roku okręty polskie 
i ich załogi, znacznie uzupełnione w 1942 roku przez Polaków, 
byłych marynarzy przebywających do tego czasu na terenie 
Związku Radzieckiego. Ponadto w skład Marynarki Wojennej 
wchodziło szereg wydzierżawionych przez Anglików okrętów 
różnych klas. 0 powrót tych okrętów /zwłaszcza jednostek 
polskich/ oraz ich załóg rząd Polski Ludowej czynił starania 27 aż do 1947 roku .

Stąd też pierwotnie - zarówno w 1944 jak i w pierwszych 
miesiącach 1945 roku - uważano, że podstawowy trzon organi
zacyjny sił morskich po wyzwoleniu wybrzeża będą tworzyły 
okręty i ich załogi znajdująca się wówczas w Wielkiej Bry
tanii oraz internowane w Szwecji okręty podwodne. Ten sposób 
rozumowania prawdopodobnie zadecydował, że kiedy w sierpniu 
1944 roku Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego przystąpiło do 
organizowania Frontu Polski.ego. nie uwzględniono w wydanych 
m> M. «* «« Ra> M* ■» .•»

25 Włodzimierz /Pogoda/ Radziszewski: Organizacja i działal
ność 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego - 
pierwszej Jednostki ludowej Marynarki Wojennej, "Biuletyn informacyjny" nr 1, Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej, 
Gdynia 1962. s. 108-149.

26 Kazimierz Frontczak: Siły zbrojne Polski Ludowej, Przejś
cie na stopę pokojową 1945-1947,Warszawa 1974, s. 196-199, 27 Józef Kuropie^ka: Z p wrotem w służbie, Warrzawa 1984, 
s. 69-139; AMW, sygn. 2/49/12, s. 37.



wówczas dokumentach dyrektywnych zamierzeń związanych z or
ganizację sił morskich,

W drugiej połowie sierpnia 1944 roku PKWN podjął decy
zję, aby wchodzące w Jego skład resorty przystąpiły do orga
nizowania i przygotowywania grup operacyjnych, które miały 
przejmować, zabezpieczać i uruchomiać gospodarkę narodową na 
terenach położonych za Wisłę, a także na zachodzie i północy 

28kraju . Z decyzji tych wynikały również określone zadania 
dla wojska. Naczelne Dowództwo WP podjęło wówczas wstępną 
pracę zmierzającą do zorganizowania jednostki zapasowej, 
skupiającej w swych szeregach specjalistów marynarki wojen
nej i handlowej, którzy mieli podjąć ważne zadanie odbudowy 
ze zniszczeń wojennych wybrzeża i gospodarki morskiej , Od 
zamiaru tego odstąpiono jednak w drugiej połowie września, 
to Jest w momencie rozpatrywania przez Naczelnego Dowódcę WP 
opracowanego w Szefostwie Mobilizacji i Uzupełnień projektu 
etatu zapasowego pułku morskiego, który miał obejmować około 
2 tys. stanowisk wojskowych. Gen. Michał Rola-Żymierski 
uznał wówczas, że było jeszcze za wcześnie, aby formować tak 
dużą zapasową jednostkę, która nie uzupełniałaby w tym okre
sie nikogo, a Jednocześnie spowodowałaby wycofanie znacznej 

30 liczby marynarzy z oddziałów frontowych .
Nie odstąpiono Jednak całkowicie od zamiaru tworzenia w 

przyszłości takiej jednostki. Na razie zdecydowano wyznaczyć 
kmdr. por. Karola Kopca na dowódcę 9 Zapasowego Pułku Pie
choty organizowanego w Majdanku koło Lublina i zebrania tam 
zgłaszających się ochotników, jak również przydzielonych z 
poboru marynarzy.

Ponownie do sprawy utworzenia samodzielnej , zapasowej 
jednostki dla potrzeb Marynarki Wojennej powrócono pod ko-

Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Gacia: Ludowe 
Wojsko Polskie w walce, służbie i pracy na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 1945-1950, Poznań 1983, e.56-60,
Karol Kopiec: Początki ludowej Marynarki Wojennej /rela
cja w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej, sygn. 127, 8.3/
Karol Kopiec: o.c. , s.3.
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nieć października 1944 roku. Kmdr por. Karol Kopiec otrzy
mał w tym czasie rozkaz opracowania wraz z Szefostwem Mobi
lizacji i Uzupełnień etatu batalionu zapasowego. W dniu 26 
października 1944 roku Naczelny Dowódca WP zatwierdził etat, 
a 29 października podpisał rozkaz polecający do 15 listopada 
sformować Samodzielny Polski Zapasowy Batalion Marynarki Wo
jennej, o stanie etatowym 873 ludzi z miejscem postoju w Lu- 

31blinie . Formowanie batalionu, którego dowódcą mlanowanv izostał kmdr por. Karol Kopiec, rozpoczęto 8 listopada 1944 r. 
Brak specjalistów morskich spowodował, źe do maja 1945 roku 
batalion nie osiągnął stanu przewidzianego w etacie. W poło
wie kwietnia 1945 roku batalion liczył około 450 ludzi.

Organizacyjnie do 21 kwietnia 1945 roku batalion podle
gał całkowicie szefowi Mobilizacji i Uzupełnień WP, a nas
tępnie został podporządkowany pod względem dyscyplinarnym i 
gospodarczym dowódcy II Okręgu Wojskowego. Po utworzeniu Do
wództwa Marynarki Wojennej, z dniem 30 lipca 1945 roku ba
talion został podporządkowany organizacyjnie dowódcy Mary
narki Wojennej , ale nadal aź do października - podobnie 
zresztą Jak i cała organizująca się wówczas Marynarka Wojen
na - znajdował się na zaopatrzeniu Pomorskiego Okręgu Wojs- 32 kowego .

W ramach porządkowania struktury organizacyjnej Wojska 
Polskiego, 1 lutego 1945 roku rozkazem Naczelnego Dowódcy WP 
batalion został przemianowany na 1 Samodzielny Morski Bata- 33 lion Zapasowy .

W Lublinie batalion przebywał do 10 lutego 1945 roku. 
Następnie został skierowany przez Warszawę ^o Włocławka, 
gdzie w drodze na wybrzeże zatrzymał się do 31 marca.

Wydzielona ze składu batalionu kompania pod dowództwem 
kpt. mar. Władysława Trzcińskiego i por, mar. Eugeniusza

Karol Kopiec: o.c. , s.5.
32 Włodzimierz Radziszewski: Marynarka..., o.c.,s.31. AMW, sygn. 2/49/12; CAW, 1 smbz , prot. 309, t.67, S.20,
33 Kazimierz Frontczak: o.c., s.198.
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Jereczka 25 lutego 1945 roku wzięła udział w Warszawie w de
filadzie niektórych oddziałów 2 Armii WP wyruszających, na 
front. Kompania wystąpiła wtedy po raz pierwszy publicznie 
w umundurowaniu marynarskim"^4. Udział marynarzy w defiladzie 
miał znaczenie symboliczne. Pokazano światu i mieszkańcom 
Warszawy, ża Polska ma historyczna prawa do szerokiego dos
tępu do morza i że będzie o nie walczyć. Działo się to krót
ko po konferencji w Jałcie i podjętych na niej wstępnych de
cyzjach w sprawie przyszłego kształtu terytorialnego Polski 
oraz po oświadczeniu premiera rządu emigracyjnego Tomasza 
Arciszewskiego, że Polska w swoich nowych granicach nie po- 

35 trzobuje Wrocławia i Szczecina .
Na początku kwietnia zgodnie z rozkazem Naczelnego Do

wódcy WP 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy skierowany 
został z Włocławka do Gdańska z zadaniem obsadzenia obiektów 
portowych w Gdańsku i w Gdyni. Do nowego miejsca postoju ba
talion przybył rankiem 3 kwietnia 1945 roku. Zgodnie z obo
wiązującą podczas wojny zasadą podległości organizacyjnej 
jednostek Wojska Polskiego dowództwu Armii Radzieckiej, do
wódca batalionu zameldował się M sprawującego główną wojsko
wą władzę dyscyplinarną i administracyjną w Gdańsku, ra
dzieckiego Komendanta Wojennego Okręgu i Miasta, gen. lejt, 
gwardii Mikulskiego. Po uzyskaniu jogo zgody rozmieścił za
sadnicze siły swej jednostki na terenie dzisiejszej Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, organizując ochronę niektórych jej 
obiektów oraz części fabryki wagonów.

Wydzielona ze składu kompanii technicznej grupa 56 ofi
cerów, podoficerów i marynarzy pod dowództwem mjr. Władysła
wa Tarnowskiego i kpt. mar. Władysława Trzcińskiego, została 
skierowana do Gdyni z zadaniem rozpoznania faktycznego stanu 
oraz przejęcia obiektów wojskowych, przede wszystkim Warsz-

•Władysław Trzciński: Wspomnienia ze służby w Marynarce 
Wojennej /relacja w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej, 
sygn, 181, s. 9-10/.
Maria Turlejska: Świat i Polska po wojnie /1945-1954/. 
Wyd. Wojskowej Akademii Politycznej , Warszawa 1969, 8.21. 
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tatów Remontowych Marynarki Wojenna), siucznl i portu wojen- 
36 nego ,
Z uwagi ne fakt, że Gdańsk jako byłe Wolne Miasto włą

czone w 1939 roku do Rzeszy Niemieckiej, podlegał zgodnie z 
umowami zawartymi przez aliantów, radzieckiej kontroli wojs
kowej 1 administracyjnej do czasu podjęcia ostatecznych de
cyzji przez Wielką Trójkę, ochrona znajdujących się w mieś
cie obiektów wojskowych i obiektów,mających znaczenie gos
podarcze należała do kompetencji wojskowych władz radziec
kich. Stąd też 8 kwietnia dowódca batalionu otrzymał od gen. 
Mikulskiego polecenie opuszczenia stoczni 1 zajęcia koszar w 

37 Gdańsku - Nowym Porcie .
Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt , ze do 9 llpca 

1945 roku najwyższą władzą wojskową w Gdańsku był radziecki 
Komendant Wojennego Okręgu Miasta oraz podległy mu garnizon 
Armii Radzieckiej33. Z tych względów rola polskiego 1 Samo
dzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego, a także 1 Brygady 
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte oraz przybyłej do Gdań
ska w czerwcu 1945 roku 16 Dywizji Piechoty, była ograniczo
na. Piurwszy polski dowódca garnizonu w Gdańsku został wyz
naczony 23 lipce 1945 roku; został nim dowódca 16 Dywizji 
Piechoty płk Dolbote. Podobna sytuacja jak w Gdańsku istnia
ła we wszystkich portach i miastach portowych na przedwojen
nym wybrzeżu polskim do chwili zakończenia wojny, tj. do 9 
maja 1945 r. Natomiast porty i miasta położone na terenach, 
które zostały włączone do Polski decyzją aliantów zawartą w 
Układzie Poczdamskim przekazano władzom polskim dopiero po 
sierpniu 1945 roku. Przekazywanie odbywało się stopniowo, od 
21 września 1945 roku do września 1946 roku włącznie, Jed
nostki Południowo-Bałtyckiej Floty Radzieckiej i Północnej

Karol Kopiec, o.c., s. 15; Włodzimierz Radziszewski: Ma
rynarka... o.c. , s.19 ; Władysław Trzciński: o.c. , s.11-13.

7
• Włodzimierz Radziszewski: Marynarka.., o.c., s.19; Karol 

Kopiec: o.c., s.22. 3

3 ludowe Wojsko Polskie w walce, służbie.,, o.c., s.64-71,
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Grupy Wojsk ochraniały granicę Polski od Łeby do Świnoujścia, 
39 aż do czerwca 1946 roku .

1 samodzielny Morski Batalion Zapasowy z. uwagi na brak 
sił i środków, a także ze względu na swoje zasadnicze przez
naczenie. nie otrzymał do realizacji zadań w zakresie orga
nizacji polskiej administracji cywilnej na terenie Gdańska i 
Gdyni, Zadani* te zgodnie z rozkazem nr 012 dowódcy 1 Armii 

40 ńP z 17 marca 1945 roku na terenie obu tych miast wykony
wała początkowo 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplat
te, a od czerwca 1945 roku, 16 Dywizja Piechoty, Znajomość 
tych faktów Jest potrzebna dla właściwego zrozumienia roli 
batalionu po Jego przybyciu do Gdańska i Gdyni. Dotychczas 
bowiem autorzy niektórych prac i artykułów omawiających jego 
dzieje, przypisywali tej jednostce różne zadinia, których 
ono filo mogła wykonywać z powodu braku środków, a także in
nego Jej przeinaczenia.

Jeszcze Jedna kwestia związana z batalionem wymaga szer
szego wyjaśnienia. Jest nim sprawa udziału batalionu w two
rzeniu ludowej Marynarki Wojennej, W tym względzie batalion 
spełniał tylko Jedną rolę: był dla niej oddziałem zapasowym, 
to znaczy zbierał i grupował oraz częściowo szkolił ofice
rów, podoficerów i marynarzy, Ludzi tych kierowano do bata
lionu głównie w maju 1 w czerwcu 1945 roku, zaznaczając przy 
tym /dotyczyło to oficerów i podoficerów zawodowych/, że 
zostaną właściwie wykorzystani dopiero w momencie organizo
wania kolejnych jednostek Marynarki Wojennej lub Jako uzu
pełnienie załóg okrętów znajdujących się na Zachodzie i w 
Szwecji po ich powrocie do kraju. Poszczególne organy Do
wództwa Marynarki Wojennej oraz podległych mu Jednostek i 
służb, były organizowane poza batalionem, najczęściej bez 
udziału ludzi pełniących w nim służbę.

Tamże, s. 72-75. Szerzej problem ton przedstawia Henryk 
Kula: Granica morska PRL, 1945-1950, Warszawa 1979,8.113- 
118,
Ludowo Wojsko Polskie w walce, służbie..,o.c., s,74-75.
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b. Powstanie Dowództwa Marynarki Wojennej 
i plerwezy. etap rozwoju /1945-195O/

Naczelne Dowództwo Wojaka Polskiego podjęło w kwietniu 
1945 roku wstępne prace zmierzające do zorganizowania od 
podstaw Marynarki v/ojennej. Prace te po zakończeniu wojny 
przebiegały równolegle ze staraniem władz Polski Ludowej o 
powrót do kraju znajdujących się w Szwecji i w Wielkiej Bry
tanii okrętów 1 ich załóg.

W 1945 roku w samej tylko Wielkiej Brytanii znajdowało 
aię 387 oficerów, 35 chorążych, 909 podoficerów 1 2856 mary
narzy. Wielu z nich nie wyrażało chęci powrotu do kraju, nie 
tylko z pobudek natury politycznej, ale także wobec faktu, 
iż przed wojną nie mieszkali oni na terytorium Polski. Spoś
ród 3374 oficerów, chorążych, podoficerów 1 marynarzy wcho
dzących w skład personelu polskich sił morskich, 449 pocho
dziło z Francji, 92 z Kanady i 414 z Innych krajów Europy, 
Ameryki lub z Australii. Pozostali zaś przybyli: 582 bezpoś
rednio z Polski na okrętach, 945 z niewoli niemieckiej i 842 
w 1942 roku ze Związku Radzieckiego na podstawie zawartej w 41 1941 roku umowy wojskowej .

Sprawa utworzenia w zniszczonej wojną Polsce morskiego 
rodzaju sił zbrojnych nie należała do łatwych. Znajdujące 
się na wybrzeżu porty, stocznie i obiekty wojskowe były w 
większości zniszczone, a wody przybrzeżne i tory wodne zami
nowane lub usiane wrakami. Brak było okrętów i uzbrojenia 
morskiego, a także specjalistów morskich. Ponadto nie wszys
cy spośród znajdujących się w kraju i przybywających z obo
zów jenieckich przedwojennych oficerów i podoficerów zawodo
wych rozumieli wówczas istotę dokonujących się w Polsce 
przemian politycznych. Z potrzeby politycznego oddziaływania 
no tych oficerów i podoficerów, a także na wciąż zwiększają
cy się liczebnie stan osobowy 1 Samodzielnego Morskiego Ba
talionu Zapasowego zrodziła się w kwietniu 1945 roku myśl

Marynarka Wojenna. Dokumenty 1 opracowania. Londyn 1968, s. 110; AMW, sygn. 2/16. s.812-896.
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utworzenia na wybrzeżu grupy operacyjnej Głównego Zarządu 
Polityczno-Wychowewęzego Wojaka Polskiego jako zalążka Za
rządu Polityczno-Wychowawczego odradzającej się Marynarki 
Wojennej.

Kierownictwo nad organizacją aparatu polityczno-wyęho- 
wawczego dla tworzącej się ludowej Marynarki Wojennej powie
rzono byłemu marynarzowi łotewskiej floty handlowej, płk. 
Józefowi Urbanowiczowi, który do kwietnia 1945 roku był za- • 
stępcę dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych 4 Dywizji 42 Piechoty .

Równocześnie z tworzeniem grupy operacyjnej GZPW WP, w 
pierwszych dniach kwietnia 1945 roku w składzie Naczelnego 
Dowództwa WP utworzono stanowisko specjalisty do spraw mors
kich, przekształcone później na stanowisko szefa Oddziału 
Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Na 
stanowisko to wyznaczono przedwojennego oficera marynarki 
wojennej kmdr. dypl. Jerzego Kłossowskiego, którego pierw
szym zasadniczym zadaniem było opiniowanie oficerów marynar
ki zgłaszających się do dalszej służby wojskowej43.

Kmdr Jerzy Kłossowski i kmdr Józef Urbanowicz wspólnie 
uczestniczyli w opiniowaniu oficerów przedwojennej marynarki 
zgłaszających się do służby zawodowej, a następnie kierowali 
ich do komisji weryfikacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, 
która zatwierdzała ich stopnie i wcielała do Wojska Polskie
go. Wspólnie też obaj wymienieni oficerowie pracowali na 
rzecz przygotowania warunków organizacyjno-kadrowych dla po
wołania kierowniczych organów Marynarki Wojennej.

Wydatnej pomocy w tej pracy udzielała im oraz Naczelnemu 
Dowództwu WP przybyła na jego prośbę do Polski, w czerwcu 
1945 roku Radziecka Misja Morska. Opracowany przy jej pomocy 
projekt etatu oraz zasady funkcjonowania naczelnych organów 
mającej powstać w przyszłości Marynarki Wojennej, stały się

Włodzimierz Radziszewski: Marynarka..,o.c,, 8.21 i dal
sze.

43 Tamże: s.28
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podstawę do wydania przez Naczelnego Dowódcę WP w dniu 7 
lipce 1945 roku rozkazu nr OOi63/org., polecającego utwo
rzenie do 30 lipca Dowództwa Marynarki Wojennej i podległych 
mu instytucji. Dzień 7 lipca przyjęto też uważać jako datę 44 powstania ludowej Marynarki Wojennej ,

Rozpoczęcie tworzenia kierowniczych organów sił morskich 
Polski Ludowej w lipcu 1945 roku łączyło się pośrednio ze 
zbliżającą się konferencją Wielkiej Trójki w Poczdamie, 
gdzie m.in, obok ustalenia ostatecznego kształtu zachodnich 
granic Polski, rozpatrywano zasady podziału zdobyczy wojen
nych, w tym także niemieckiej floty wojennej. Równocześnie w 
Naczelnym Dowództwie WP podejmowano działania na rzecz spro
wadzenia do kraju znajdujących się na Zachodzie jednostek 45 Wojska Polskiego i przejęcia nad nimi dowództwa .

Organizację Marynarki Wojennej i jej strukturę oparto na 
wzorach przedwojennych dostosowanych do nowych warunków, z 
wykorzystaniem również doświadczeń Marynarki Wojennej ZSRR. 
Główna różnica polegała na takcie, żs obecnie utworzono sa
modzielne dowództwo sił morskich, które skupiało w swoim rę
ku uprawnienia przedwojennego Kierownictwa Marynarki Wojen
nej wchodzącego w skład Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz 
podległego mu, a znajdującego się na wybrzeżu Dowództwa Flo
ty. Obecnie całością spraw związanych z funkcjonowaniem Ma
rynarki Wojennej zajmowało się Dowództwa Marynarki Wojennej, 
podporządkowane poprzez swojego dowódcę bezpośrednio minis
trowi Obrony Narodowej.

Pierwszy etap rozwoju Ludowej Marynarki Wojennej trwał 
od 7 lipca 1945 roku do 6 grudnia 1950 roku. W okresie tym 
zostały utworzono zasadnicze ogniwa struktury organizacyjnej 4Marynarki Wojennej . W lipcu 1945 roku zorganizowano skła-

Ludwik Janczyszyn: Ludowa Marynarka... o.c., 9,6,
45 Józef Kuropieska: Z powrotem w służbio.,, o.c., s.48-69.
łf> Organizację zasadniczych jednostek Marynarki Wojennej w 

pierwszym etapie jej rozwoju przedstawiono dalej w znacz
nym skrócie, opartym na pracach Włodzimierza Radziszewa- . 
kiego: Marynarka ...o.c., s.21-86 oraz pracy doktorskiej 
autora: Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie wybrzeża w latach 1949-1956, /maszynopis/ Warszawa 1979, 
s. 1-65.
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dające się z 8 osób Dowództwo Marynarki Wojennej oraz pod
legły mu zasadniczy organ dowodzenia - Sztab Główny, w 
skład którego wchodził również szef utworzonego w składzie 
Ministerstwa Obrony Narodowej Oddziału Marynarki Wojennej. 
Kolejnym kierowniczym organom Marynarki Wojennej był Zarząd 
Polityczno-Wychowawczy. a instytucją zaopatrującą Dowództwo 
oraz jego organem kwatermistrzowakim stał się Główny Port 
Marynarki Wojennej. Rolą jednostki szkolnej przygotowującej 
specjalistów dla mających powstać w przyszłości zespołów 
okrętów i jednostek nadbrzeżnych, początkowo spełniał - pod
porządkowany z dniem 7 lioca 1945 roku dowódcy Marynarki Wo
jennej - 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy, przeformo- 
wany z dniem 31 sierpnia w Szkolny Pułk Marynarki Wojennej. 
W grudniu 1945 roku został utworzony Dywizjon Okrętów Pod
wodnych. W jego skład weszły sprowadzone w październiku zo 
Szwecji trzy okręty podwodne: ORP "Sęp”, URP "Ryś" i ORP 
"Żbik". 18 stycznia 1946 roku przystąpiono do organizowania 
flotylli trałowców, w skład której weszły sprowadzone w mar
cu z brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech cztery 
przedwojenne polskie trałowce: “Czajka", "Rybitwa", "Mewa" i 
"Żuraw", a w kwietniu 9 trałowców przekazanych przez ZSRR w 
ramach reparacji wojennych, które przyznano Polsce w następ
stwie uchwał podjętych na konferencji w Poczdamie. W kwiet
niu 1946 roku utworzono również dywizjon ścigaczy, w skład 
którego weszły okręty typu "śmiały" w liczbie 12 oraz 2 kut
ry torpedowe.

Kolejne okręty zostały włączone w skład Marynarki Wojen
nej w latach późniejszych. W lipcu 1947 roku powrócił do 
Gdyni URP "Błyskawica", a w rok później okręt szkolny "Is
kra". Okręty te zostały zwrócone Polsce przez Anglików do
piero w maju 1947 roku. W kwietniu 1948 roku liczba bkrętów 
w składzie flotylli trałowców powiększyła się o trzy dalszo 
jednostki, które otrzymały nazwy: "Delfin", "Mors” i "Foka". 
Okręty te, zakupione z demobilu angielskiego przez Minis
terstwo Żeglugi, zostały odstąpione Marynarce Wojennej bez
płatnie w zamian za przetrałowanie toru wodnego prowadzącego 
ze Świnoujścia do Szwecji oraz toru wejściowego do Kołobrze
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gu i za rozminowanie basenu portowego na Westerplatte. Dla 
obsługi okrętów bojowych utworzono w styczniu 1946 roku od
dział pomocniczych środków pływających i przystani, przemia
nowany później na oddział okrętów pomocniczych i przystani.

W marcu 1946 roku przystąpiono do organizowania Szcze
cińskiego Obszaru Nadmorskiego z siedzibą dowództwa w Świno
ujściu, a we wrześniu tego roku zorganizowano w rejonie i 
dla potrzeb Bazy Głównej w Gdyni pierwszą jednostką arty
lerii nadbrzeżnej - 31 Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej. Budo
wę pierwszej baterii w Gdyni-Redłowie ukończono w lipcu 1948 
roku, b kolejnej baterii w Helu - w połowie 1949 roku. Budo
wane baterie zostały wyposażone w radzieckie działa kal. 130 
mm, przekazane Polsce w 1946 roku w ramach należności wyni
kających z reparacji wojennych.

Oprócz stałych baterii artylerii nadbrzeżnej, latem 1947 
roku sformowano również dwubateryjny Dywizjon Artylerii Ko
lejowej. W skład dywizjonu wszedł poniemiecki pociąg pancer
ny i staro francuskie działa kal. 194 mm. Dywizjon rozwiąza
ny został we wrześniu 1950 roku.

Organizację szkolenia morskiego dla potrzeb Marynarki 
Wojennej rozpoczęto już w 1945 roku. Do 1950 roku opierano 
ją na wzorach przedwojennych. We wrześniu 1945 roku na bazie 
wydzielonej w kwietniu ze składu batalionu morskiego kompa
nii technicznej stacjonującej na Oksywiu, utworzono bzkołę 
Specjalistów Morskich. Pierwszy kurs elewów szkolących się w 
trzynastu specjalnościach morskich, rozpoczął naukę 15 paź
dziernika 1945 roku. Nauka na kursach młodszych specjalistów 
trwała 6 miesięcy. 1 lutego 1946 roku Szkolny Pułk Marynarki 
Wojennej przekształcono na wzór przedwojenny w Kadrę Mary
narki Wojennej, w której prowadzono szkolenie rekruckie po
borowych, Czas szkolenia w Kadrze trwał cztery miesiące.

W lipcu 1945 roku podjęto prace zmierzające do zorgani
zowania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Szkoła zosta
ła utworzona w lutym 1946 roku. a szkolenie pierwszych 128 
kursantów /oficerów wojsk lądowych i podoficerów zawodowych/
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47 oraz podchorążych rozpoczęto w Lipcu , Pierwsza promocja 
28 absolwentów odbyła się we wrześniu 1949 roku.

W połowie 1947 roku w związku z przechodzeniem sił 
zbrojnych do działalności w warunkach pokojowych, w Marynar
ce Wojennej dokonano zasadniczej reorganizacji jej struktu
ry. Nową strukturę opracował oddział organizacyjny Sztabu 
Głównego pod kierownictwem kmdra por. Jerzego Staniewicza. 
Zgodnie z rozkazem organizacyjnym ministra Obrony Narodowej 
marsz. Michała Roli-Zymlorskiego, w skład Dowództwa, obok 
Sztabu Głównego i Zarządu Pol ityczno-Wychowawczego, wszedł 
zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej do spraw liniowych, od
powiedzialny za organizację szkolenia bojowego i specjalis
tycznego, a także nowy organ utworzony w miejsce Głównego 
Portu na wzór istniejącego przed wojną - Kierownictwo Admi
nistracyjno-Techniczne, Kierownictwo przejęło funkcje ist
niejącego dotąd Głównego Portu, a ponadto stało się zasad
niczym organem administracyjnym, finansowym, kwatermistrzow- 

48 skim i technicznym Dowództwa Marynarki Wojennej ,
W 1949 roku w ramach doskonalenie struktury Marynarki 

Wojennej zorganizowano dalsze dwa ważne ogniwa administracji 
i dowodzenia.

W maju 1949 roku na wniosek Dowództwa Marynarki Wojennej 
utworzono w składzie Sztabu Generalnego komórkę koordynującą 
w instytucjach centralnych MON całokształt zagadnień związa
nych z rozwojem, doskonaleniem i uzbrojeniem sił morskich. 
Komórko otrzymała nazwą: Wydział Marynarki Wojennej Sztabu 
Generalnego WP. W okresie swojego istnienia /do 15 listopada

Organizacją i rozwój szkolnictwa morskiego w latach 1945- 1970 szeroko omawiają; Włodzimierz Radziszewski; Marynar
ka Wojenna... o.p., s. 87-98; Władysław Białek, Tadeusz 
Struniewski: Wyższa Szkoła... o.c., s, 5 i dalsze; Jerzy 
Przybylski: Organizacja i rozwój szkolnictwa specjalis
tycznego w Marynarce Wojennej w latach 1945-1961 "Biule
tyn Historyczny" Muzeum Marynarki Wojennej, nr 8, Gdynie 1983, s. 168-201.
Włodzimierz Radziszewski: Marynarka... o.c., s. 32-33.
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1991 roku/ Wydział Jako całość, a także pracujący w nim ofi
cerowie uczynili wiele pozytywnego dla dalszego rozwoju Ma- 

49 rynarki Wojennej , .
Wiosną 1949 roku Dowództwo Marynarki Wojennej podjęło 

starania o utworzenie w Sztabie Głównym samodzielnego organu 
kierującego działalnością i szkoleniem floty. Odpowiedzialny 
bowiem do tego czasu za szkolenie floty zastępca dowódcy Ma
rynarki Wojennej do spraw liniowych, nie posiadał aparatu 
wykonawczego, który mógłby zadanie to realizować. Przychyla
jąc się do wniosku Dowództwa Marynarki Wojennej popartego 
przez Sztab Generalny WP, 31 października 1948 roku minis
ter Obrony Narodowej wydał rozkaz organizacyjny, nakazujący 
sformowanie do 25 listopada samodzielnego organu dowodzenia 
flotą - Dowództwa Floty, o ogólnym stanie etatowym 17 wojs- 

50kowych . Na dowódcę Floty wyznaczony został dotychczasowy 
zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw liniowych kmdr 
Stanisław Mleszkowski.

Utworzenie Dowództwa Floty pozwoliło zwiększyć wymagal
ność w zakresie szkolenia 1 wychowania składu osobowego flo
ty oraz wykonywania zadań przez okręty na morzu.

Tworzeniu Dowództwa Floty towarzyszyła wzmożona działal
ność szkoleniowa. W lipcu 1949 roku przeprowadzone zostało w 
rejonie Zatoki Puckiej pierwsze po wojnie ćwiczenie morskie 
i pierwsze strzelanie bojowe baterii artylerii nadbrzeżnej w 
Radłowie. Ich przebieg dowiódł, że posiadane okręty oraz ich 
załogi, a także obsady baterii artylerii nadbrzeżnej , są do
brze wyszkolone i przedstawiają znaczną wartość bojową, ćwi
czenie to potwierdziło również potrzebę intensyfikacji szko
lenia załóg okrętów i sztabów oraz powołania wspólnego do
wództwa dla wszystkich zespołów morskich.

Rozwojowi organizacyjnemu Marynarki Wojennej w pierwszym 
etapie towarzyszyła intensywna działalność w zakrenie wycho-

CA.», prot. 465/57, t.1513, s.4 i 75-77; prot. 1344/68, 
t.968, s.10-25; prot. 465/57. t.1593, s.12.
GAI',, prot. 465/57, t.1513, u.29; prot. 1544/73, t.1338
/etat/; aMw, nygn. 145/36, 9,305.
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wania ideowo-politycznego składu osobowego, zapewnieniu two
rzonym Jednostkom i sztabom odpowiednio przygotowanych kadr 
oraz wstępnego rozwiązania problemów związanych z rozpoczę
ciem w Polsce budowy okrętów wojennych.

Politycznym sprawdzianem zrozumienia przez kadrę i ma
rynarzy zachodzących w tym czasie w Polsce przemian ustrojo
wych i społecznych był jej aktywny udział w referendum ludo
wym w czerwcu 1946 roku i w wyborach do Sejmu w styczniu 
1947 roku. W omawianym okresie zorganizowano cały, obowiązu
jący z pewną modyfikacją do dziś system szkolenia politycz
nego kadry i marynarzy. Zorganizowano także wśród marynarzy, 
kadry i jej rodzin pracę kulturalno-oświatową i zapewniono 
masowy udział tych grup w działalności sportowej.

Ważną organizatorską rolę w tej pracy spełniały działa
jące wśród kadry w latach 1947-1949 Koła Pracy Społecznej. W 
rozwiązywaniu szeregu problemów z tym związanych istotną ro
lę odgrywała działająca w Marynarce Wojennej od listopada 
1945 roku Polska Partia Robotnicza.

W latach 1948 i 1949 ukształtowała się struktura organi
zacyjna i rozwinęła działalność organizacji partyjnych PZPR 
i ZMP, W 1948 roku przystąpiono do wprowadzenia elementów 

51 przodownictwa i współzawodnictwa w szkoleniu i dyscyplinie .
W omawianym okresie z powodu braku odpowiednio przygoto

wanych młodych oficerów korpusu morskiego, szeroko korzysta
no z fachowości i doświadczenia tych oficerów przedwojennej 
marynarki, którzy zajmowali postawy neutralne, bądź też 
skłaniali się do akceptacji zmian społeczno-ustrojowych w 
Polsce. Stopień wykorzystania w Marynarce Wojennej oficerów 
przedwojennych wszystkich korpusów był do 1950 roku znacznie 
szerszy niż w całym Wojsku Polskim. Łącznie na początku 1949 
roku w Marynarce Wojennej oficerowie wychowani w armii przed 
wrześniowej stanowili około 41,5% stanu korpusu oficerskiego, 
a w korpusie oficerów morskich aż 98,4% stanu tego korpusu.

□esienię 1949 roku, podobnie jak w całym wojsku, zaczęto

51 Ludwik Janczyszyn: Ludowa Marynarka...o.c., s.4.
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stopniowo rezygnować z wykorzystywania w Marynarce Wojennej 
przedwojennych oficerów i podoficerów zawodowych. Występują
ce w tym czasie braki ludowych oficerów korpusu morskiego. 
Dowództwo Marynarki Wojennej rozwiązywało poprzez starania w 
Ministerstwie Obrony Narodowej o skierowanie do Jego dyspo
zycji oficerów radzieckich. Oficerowie ci w liczbie kil
kunastu osób pełnili służbę w 1 Samodzielnym Morskim Bata
lionie Zapasowym, a na stanowiskach kierowniczych w Dowódz
twie Marynarki Wojennej /w pojedynczych przypadkach również 
w latach 1946-1949/.

Zasadnicza grupa oficerów radzieckich /w liczbie 16/ 
przybyła do służby w ludowej Marynarce Wojennej na początku 
marca 1950 roku. Łącznie w latach 1949-1956 w Marynarce Wo
jennej pełniło służbę 78 oficerów radzieckich, w tym 21 na 
stanowiskach doradców. Oficerowie radzieccy spełnili w po
czątkowym okresie ludowej Marynarki Wojennej wielce pozytyw
ną rolę. Bez ich pomocy, przy braku po 1949 roku własnych 
specjalistów, niemożliwy byłby tak szybki rozwój Marynarki 
Wojennej, ani też ukształtowanie w stosunkowo krótkim czasie 
oddanego sprawie partii i władzy ludowej nowego korpusu ofi- 

52 cerów morskich . '
Ważne miejsce w działalności Dowództwa Marynarki Wojen

nej w latach 1945-1950 zajmowały starania o planowy rozwój 
Jednostek morskich i rozpoczęcie w Polsce budowy okrętów wo
jennych. Pierwszy po wojnie kompleksowy plan budowy okrętów 
w kraju został przedstawiony przez kontredm. Włodzimierza 
Steyera ministrowi Obrony Narodowej 2 maja 1947 roku. W pla
nie tym przewidywano również import niektórych okrętów z 
ZSRR. W 1949 roku zawarta została wstępna umowa ze Związkiem 
Radzieckim w sprawie dostarczenia Polsce w 1953 roku doku
mentacji technicznej dla przewidywanej budowy trałowców ba
zowych, ścigaczy i kutrów torpedowych.

w marcu 1950 roku zostały podjęte przez Minietbrstwo Ob
rony Narodowej, Ministerstwo Żeglugi , Zjednoczenie Stoczni 

52 □erzy Przybylski: Rozwój kadry oficerskiej Marynarki Wojennej w latach 1949-1956, "Przegląd Morski" 1981 nr 6, 
s. 64-70.
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Morskich oraz Dowództwo Marynarki Wojennej wspólne ustalenia 
i decyzje w sprawie budowy w Polsce okrętów wojennych dla 
potrzeb Marynarki Wojennej i Wojsk Ochrony Pogranicza. 6 
czerwca 1950 roku potwierdzono powyższe ustalenia i zobowią
zano Marynarkę Wojenną do przedstawienia założeń taktyczno- 
technicznych przewidzianych do budowy i importu okrętów. W 
grudniu 1950 roku zatwierdzony został przez Państwową Komis
ję Planowania Gospodarczego program budowy okrętów. Przy
dzielono też kredyty na przygotowanie i uruchomienie w sto
czniach krajowych budowy planowanych okrętów. 18 sierpnia 
1951 roku Prezydium Rządu przyjęło uchwałę nr 22/S "O przy
gotowaniu i organizacji produkcji okrętów wojennych". Uchwa
ła przewidywała, że w latach 1952-1955 przemysł krajowy w 
oparciu o radziecką dokumentację licencyjną 1 dostarczone 
wyposażenie, zbuduje ogółem 20 okrętów w seriach informacyj
nych, w tej liczbie dozorowce, trałowce bazowe, ócigacze, 

53 kutry torpedowe i rzeczne kutry trałowe .
Na podstawie przedstawionych powyżej przedsięwzięć po

dejmowanych 1 zrealizowanych przez Dowództwo Marynarki Wo
jennej i Ministerstwo Obrony Narodowej w latach 1945-1950, 
można stwierdzić, że w tym okresie zostały rozwlęzane pod
stawowe zagadnienia organizacyjne i koncepcyjne Marynarki 
Wojennej zapewniajęce Jej dalszy harmonijny rozwój.

3. Drugi etap rozwoju Marynarki Wojennej 
/1950-1956/

Poczętek drugiego etapu rozwoju Marynarki Wojennej więżę 
się z odejściem w lipcu 1950 roku ze stanowiska dowódcy Ma
rynarki Wojennej kontradm. Włodzimierza Steyera i objęciem 
we wrześniu tego stanowiska przez kontradm. Wiktora Czeroko- 
wa.

Na charakter drugiego etapu rozwoju ludowej Marynarki

Jerzy Przybylski: Rozwój sił Marynarki Wojennej do 1956 roku, "Przegląd Morski", 1980 nr 9 /numer specjalny/, s.89-93.
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Wojennej znaczny wpływ wywarło dalsze zaostrzanie się sytu
acji międzynarodowej, Obok umacniania paktu militarnego 
NATO, w czerwcu 1950 roku rozpoczęła się trwająca do połowy 
1953 roku wojna w Korei, Francja rozszerzyła swoje działa
nia interwencyjne w Indochinach, a wiosną 1953 roku RFN 
przyjęta została do NATO. Zmusiło to państwa socjalistyczne, 
w tym i Polskę, do zwiększenia wysiłków obronnych. W maju 
1955 roku utworzony został obronny pakt państw socjalistycz
nych, znany pod nazwą Układu Warszawskiego, Dopiero w lipcu 
1955 roku odbyła się w Genewie Konferencja Wielkiej Czwórki 
/USA, ZSRR, Wielka Brytania 1 Francja/, nu której podjęto 
decyzje w sprawie wspólnej, znacznej redukcji.sił zbrojnych.

Najważniejszym, charakterystycznym dla drugiego etapu 
rozwoju Marynarki Wojennej przedsięwzięciem była zmiana kon
cepcji jej rozwoju i przyjętej w poprzednim okresie struktu
ry organizacyjnej. Łączyło się to bezpośrednio ze zmianą 
osób na stanowisku dowódcy Marynarki Wojennej. Zmiany na 
stanowiskach dowódczych były także związane z wynikami prze
prowadzonego w Marynarce Wojennej w dniach 10-14 stycznia 
1950 roku ćwiczenia dowódczo-sztabowego na temat obrony Bazy 
Głównej Maryrfarki Wojennej . Ćwiczeniem kierował szef Szta
bu Generalnego WP gen. broni Władysław Korczyc, a Jego prze
bieg obserwował minister Obrony Narodowej marszałek Polski 
Konstanty Rokossowski. Celem ćwiczenia, obok praktycznej na
uki Dowód, twa i Sztabu Głównego Marynarki Wojennej organizo
wania podobnych gier wojennych w przyszłości było sprawdze
nie przydatności oficerów pracujących w tych ogniwach do 
dalszej służby na zajmowanych stanowiskach. Było to też rze
czywistym sprawdzianem zasadności ówczesnej struktury Mary
narki Wojennej. *

W lutym i w marcu 1950 roku w Ministerstwie Obrony Naro- 
i w Sztabie Generalnym WP analizowano stan organizacji 

Jednostek 1 sztabów, wyszkolenia ludzi oraz uzbrojenia i wy
posażenia okrętów w Marynarce w<fjennej. Na podstawie Btwior-

CAW, prot. 1394/68, t.971, s.6-23, 37-43; t.975, s.2-10i 35-36.
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dzonych wówczas braków, w czerwcu skierowano do Marynarki 
Wojennej specjalną komisję pod kierownictwem głównego ins
pektora wyszkolenia bojowego gen. broni Stanisława Popławs
kiego w celu sprawdzenia na miejscu przyczyn sygnalizowanych 
zaniedbań.

Na podstawie wyników tej kontroli - przy czym nie we 
wszystkich aspektach były one obiektywne - minister Obrony 
Narodowej odwołał ze stanowiska dowódcy kontrudm. Włodzimie- 55 rza Steyera i polecił nowemu dowódcy Marynarki Wojennej 
opracowanie nowego programu szkolenia, a także nowego regu
laminu pracy Dowództwa Marynarki Wojennej i podległych mu 
organów oraz jednostek, jak również przedstawienie wniosków 
w sprawie nowej organizacji Marynarki Wojennej .

Przybyły w pierwszej połowie września 1950 roku na sta
nowisko dowódcy Marynarki Wojennej kontradm, Wiktor Czerokow, 
po przyjęciu obowiązków i zaznajomieniu się z aktualnym sta
nem bojowym i organizacyjnym, już w dniu 21 września przed
stawił ministrowi Obrony Narodowej własne propozycje doty- 

57 czące organizacji i perspektyw rozwoju Marynarki Wojennej . 
Wnioski te w zasadniczym stopniu zadecydowały o obowiązują
cej przez następne lata strukturze Marynarki Wojennej.

Kontradm. w.Czerokow uznał, że istniejące obszary nad
morskie nie odpowiadały wymogom funkcjonowania nowoczesnej 
floty. Nie stanowiły one - jego zdaniem - większej siły bo
jowej, stąd też dalsty ich rozwój był niecelowy.

Przedstawiony przez nowego dowódcę Marynarki Wojennej 
ministrowi Obrony Narodowej projekt organizacji Marynarki 
Wojennej przewidywał m.in,: 
- zniesienie obszarów nadmorskich i zorganizowanie w ich 
miejsce bez morskich, a także zapewnienie im sił i środków 
umożliwiających realizację zadań jako- głównych punktów 
oparcia w obronie przeciwdesantowej wybrzeża;

AMW. sygn. 231/8, s.49-54 i s.7; sygn. 231/2, s.9O. CAW, 
prot. 1394/68, t.969, s.13; prot. 1373/68, t.2O, S.66.

56 CAW. prot. 1373/68, t.2O, s.66 1 prot. 465/57, t.1604,
8.16.

57 Pismo kontradm, W,Czerokowa nr 00749 z 21.9.1950 r, do 
marszałka K.Rokossowskiego /AMW, sygn. 207/2, a.563-565/.
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- rozbudowa Dowództwa, Sztabu Głównego 1 aparatu techniczne
go Marynarki Wojennej ze względu na brak niektórych odpo
wiedników jej struktury na szczeblu Ministerstwa Obrony 
Narędowej ;

- utworzenie sztabów w zespołach okrętów i w bezach;
- utworzenie piechoty morskiej dla obrony baz morskich i wy- 

fa r z e ż e ;
- zorganizowanie lotnictwa i obrony przeciwlotniczej zgodnie 

z przewidywanym planem ich rozwoju;
- rozwinięcie organów tyłowych do rozmiarów pozwalających na 

pełne zabezpieczenie potrzeb materiałowo-technicznych Jed
nostek, a głównie okrętów na całym wybrzeżu.

Taka organizacja miała zapewnie wysoki poziom szkolenia 
załóg okrętów i Jednostek nadbrzeżnych, kontrolę teatru 
działań i funkcjonowania sztabów oraz pełną gotowość bojową 
1 mobilizacyjną Marynarki Wojennej. Myśl przewodnia tych 
propozycji była słuszna, ale ich realizacja okazała się nie
zmiernie trudna. Wymagała bowiem znacznej rozbudowy sztabów 
i jednostek zaopatrzenia, co nie pozwalało na szeroki rozwój 
jednostek bojowych. Brakło przy tym kadr oficerskich i pod
oficerskich, a także okrętów 1 uzbrojenia. Stąd też nie 
wszystkie z przedstawionych powyżej propozycji kontradm. 
W.Czerokowa zostały zrealizowane. Dotyczyło to głównie roz
woju jednostek bojowych, chociaż w porównaniu do stanu 
sprzed 1950 roku, postały one znacznie rozbudowana.

Sztab Generalny WP przyjął przedstawione przez dowódcę 
Marynarki Wojennej propozycje i zamierzenia, a minister Ob
rony Narodowej wyraził zgodę na ich sukcesywną realizację. 
6 grudnia 1950 roku zatwierdził on przygotowane przez Sztab 
Generalny na wniosek Marynarki Wojennej nowe etaty Dowództ
wa, Sztabu Głównego i podległych im jednostek50.

Marynarka Wojenne wchodziła w nowy, drugi etap swojego 
rozwoju. Charakteryzował eię on ciągłym szukaniem optymal
nych struktur organizacyjnych, przygotowywaniem nowych pla-

CAW, prot. 1544/73, t. 1926, 8.1 i t.1927, 1923 i 2218 58
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nów rozwoju oraz zasadniczym wzrostem siły bojowej i stanu 
liczebnego. Poprzednie plany rozwoju - w większości nie zre
alizowane z przyczyn obiektywnych /brak odpowiednich kredy
tów/ - straciły swoją aktualność. W nowych planach wiele 
propozycji zmierzało do upodobnienia pod względem organiza
cyjnym organów dowodzenia i jednostek Marynarki Wojennej do 
struktury tych flot radzieckich, z których przybyli kieru
jący wówczas Dowództwem i Sztabem Głównym oficerowie ra- 
dziecy.

Reorganizacja Marynarki Wojennej wiązała się ściśle z 
istniejącym wówczas napięciem w sytuacji międzynarodowej, 
spowodowanym wojną w Korei i przybierającym na silę szanta
żem atomowym. Do 1955 roku Stany Zjednoczone dokonały 42 
doświadczalnych wybuchów różnej mocy ładunków Jądrowych, a w 
1953 roku proklamowały strategię "zmasowanego odwetu", przy
jętą wkrótce Jako obowiązującą w Pakcie Północnoatlantyckim. 
Za fasadą tej strategii ukrywano groźbę ataku nuklearnego na 

59 kraje socjalistyczne . Wydarzenia te zmusiły kierownictwo 
polityczne państwa i Ministerstwo Obrony Narodowej do przyś
pieszenia modernizacji i znacznej rozbudowy wojska oraz roz
woju przemysłu obronnego.

Przyjęty na przełomie lat 1950-1951 "Plan wzmocnienia 
obronności państwa” i opracowane na jego podstawie plany 
rozwoju wojska, przewidywały sformowanie w latach 1950-1955 
wielu nowych jesdnostek oraz reorganizację niemal wszystkich 
istniejących już jednostek w latach 1951-1952$°.

Marynarka Wojenna przeprowadziła reorganizację opierając 
się na nowych etatach zatwierdzonych przez ministra Obrony 
Narodowej 6 grudnia 1950 roku. Równolegle ze zmianami struk
turalnymi zwiększała się siła bojowa Marynarki Wojennej. Od 
1950 roku dynamicznie rozwijała się artyleria nadbrzeżna i 
lotnictwo morskie, wyposażone od 1953 roku w samoloty odrzu
towe. w lutym 1951 roku włączono w skład Marynarki Wojennej 
jednostkę artylerii przeciwlotniczej przeznaczoną do obrony 
$$ Leonard Ratajczyk: Historia wojskowości. Warszawa 1975, 

s.497-508 i 532-552.
60 CAW, prot. 1394/68, t.628, s.299-305; t.621, s.70.
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bezy głównej floty. Utworzona została także Jednostka pie
choty morskiej i zespół okrętów desantowych.

W wyniku dokonanych w latach 1951 i 1952 zmian organiza
cyjnych, znacznie wzrósł stan etatowy Marynarki Wojennej**1.

Równolegle z rozbudowę i doskonaleniem struktury organi
zacyjnej Marynarki Wojennej, Sztab Generalny WP rozbudowywał 
obronę wybrzeża. W maju 1951 roku w II Okręgu Wojskowym zos
tały utworzone jednostki obrony wybrzeża. W tym też czasie 
wzmocniono bazujące na wybrzeżu Jednostki lotnicze .

W maju 1952 roku minister Obrony Narodowej wydał dyrek
tywę nakazującą dowódcom II Okręgu Wojskowego i Marynarki 
Wojennej wspólne zaplanowanie i odpowiednie wyposażenie na 
wybrzeżu w terminie do 1 października 1953 roku kompanijnych 63 i batalionowych rejonów umocnionych .

Podjęte w drugiej połowie 1952 roku przez kierownictwo 
partii i rządu decyzje w sprawie wstrzymania intensywnego 
rozwoju wojska, wpłynęły także na ograniczenie tempa rozbu- 64 dowy Marynarki Wojennej . Przeciw wynikającym z tych decy
zji ustaleniom Sztabu Generalnego WP wystąpił wiceadm, 
W.Czerokow w dniu 24 stycznia 1953 r. w meldunku skierowanym 
do ministra Obrony Narodowej. Postulował w nim dalszy rozwój 65sił morskich . W odniesieniu do zwiększenia liczby okrętów 
i samolotów nawiązywał do propozycji kontradm. W.Steyera z 
maja 1947 roku i do "20-letniego planu rozwoju Marynarki Wo
jennej", opracowanego w 1948 roku.

Wiceadm. W.Czerokow proponował wyposażenie Marynarki Wo
jennej do 1956 roku w znaczną liczbę kutrów torpedowych i 
samolotów szturmowych oraz dział artylerii nadbrzeżnej sta
łej kalibru 152-180 mm i dział średniego kalibru artylerii

CAW, prot. 1394/68, t.627, 9.50; t.638, S.191-193.
62 CAW, prot. 1394/68, t.628 i AMW, sygn. 1324/56, t.7,

S.84; CAW, prot. 1394/68, t.403, 9.57.
63 Szerzej problem ten został omówiony w pracy doktorskiej autora, Rozwój Marynarki.,, o.c., s,400-407,
64 CAW. prot. 773, t.3, s. 1-11 i 18-32.
65 Jerzy Przybylski: Rozwój Marynarki... o.c., s.84-85.
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przeciwlotniczej. Marsz. K.Rokossowski w piśmie z maja 1953 
roku do prezesa Rady Ministrów Beleaława Bieruta uznał pro
pozycje te za uzasadnione. Stwierdził, że "... w 1955 roku 
należy zwiększyć stan Marynarki Wojennej i sformować w niej 
szereg nowych jednostek"66 67.

Mając na uwadze powyższa decyzje, a także treść uchwał 
Prezydium Rządu nr 22/S z 18 stycznia 1951 roku i nr 58/S 
z 11 sierpnia 1952 roku "W sprawie rozwoju budowy okrętów 
wojennych" , Dowództwo Marynarki Wojennej w połowie 1953 
roku przedstawiło propozycje kolejnego planu rozwoju sił 
morskich, obejmującego lata 1954-1956. Opierając się na pro
pozycjach swojego poprzednika nowy dowódca Marynarki Wojen
nej kontradm. Aleksander Winogradów proponował zorganizowa
nie do końca 1956 roku kilku nowych zespołów morskich oraz 
znaczną rozbudowę już istniejących, a także utworzenie no
wych jednostek artylerii przeciwlotniczej, lotnictwa mors
kiego i piechoty morskiej. Dla zapewnienia tym jednostkom 
odpowiedniej liczby specjalistów proponowano połączenie 
Szkoły Specjalistów Morskich i Kadry Marynarki Wojennej w 
Ośrodek Szkolenia Marynarki Wojennej, składający się z kilku 
szkół specjalistycznych, jak również przemianowanie Oficers
kiej Szkoły Marynarki Wojennej na Wyższą Szkołą Marynarki 
Wojennej, z Jednoczesnym powiększeniem liczby jej stanu 
zmiennego. Nowy dowódca główną uwagę zwracał na rozwój sił 
przeznaczonych do obrony wybrzeża.

Przedstawione propozycje w swych założeniach organiza
cyjnych opierały się na wzorach flot radzieckich. Nie mogły 
one być jednak zrealizowane w ówczesnych warunkach, zarówno 
ze względów operacyjnych, jak i z uwagi na brak środków fi
nansowych oraz opóźnienia w budowie okrętów.

Minister Obrony Narodowej nie wyraził zgody na realiza- • V

66 Tamże, s.84.
67 Uchwały powyższe przewidywały budowę w Polsce w latach 

1952-1955 m.in. 6 dozorowców i 15 trałowców bazowych oraz 
33 rzecznych kutrów trałowych /CAW, prot. 1394/68, t„631» 
s.119 i AMW, sygn. 1675/59, t.22, s.113/.
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cję tych zamierzeń, polecając znaczne ich ograniczenie i 
przedstawienie nowego planu rozwoju Marynarki Wojennej,

Plan taki obejmujący lata 1955-1965, opracowany został 
przez specjalną komisją i w kwietniu 1954 roku przesłany do 
zatwierdzenia ministrowi Obrony Narodowej.

Zawarte w omawianym planie postulaty i propozycje Mary
narki Wojennej znalazły odbicie w ogólnym planie rozwo
ju wojska, obejmującym lata 1955-1960. W odniesieniu do Ma
rynarki Wojennej plan ten zakładał zrealizowanie pierwszego 
etapu wymiany posiadanego, przestarzałego już i zużytego 

68 sprzętu i uzbrojenia, a szczególnie okrętów ,
Zwrócenie baczniejszej uwagi na rozwój sił Marynarki Wo

jennej wynikało z podjęcia w 1953 roku przez USA konkretnych 
przedsięwzięć zmierzających do utworzenia w RFN Bundosmarine 
i wyposażenia jej do 1965 roku w 100 okrętów bojowych /8 
niszczycieli, 30 kutrów torpedowych, 6 dozorowców. 24 tra
łowce i 34 kutry trałowe/. Głównym zadaniem tworzonej floty 
wojennej RFN mięło być działanie na Morzu Bałtyckim*3 .

Kierunkom planowanego rozwoju Beundesmarine przeciwsta
wiał się "20-letni plan rozwoju Marynarki Wojennej" powstały 
jeszcze w 1948 roku, a obejmujący okres od 1968 roku. Nie 
był on Jednak realizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami, 
stąd też wynikała potrzeba jego aktualizacji.

Opóźnienia w budowie okrętów, a także zmiany w sytuacji 
międzynarodowej będące następstwem decyzji podjętych w lipcu 
1955 roku na konferencji Wielkiej Czwórki w Genewie w spra
wie rodukcji sił zbrojnych oraz związanych z tym wydatków na 
wojsko, wpłynęły na poszukiwanie takich rozwiązań organiza- 
cyjnych, które w maksymalnym stopniu ograniczyłyby wydatki, 
a równocześnie zapewniały możliwie znaczny udział Marynarki 
Wojennej w obronie wybrzeża.

Na podstawie wniosków i postulatów zgłoszonych na odby-

CAW, prot. 774, t.B, s.ll i 83-90 oraz t.7, s.5-19, s.66 
i 328; AMW, sygn. 2026/60, t.8, s.76.
□erzy Pertekt Od Reichsmarine do Bundesmarine 1918-1965, Poznań 1966, s.311-315 i 317.
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tych wiosnę 1956 roku konferencjach partyjnych, w kwietniu 
przyatępiono w Dowództwie Marynarki Wojennej do prac nad 
dalszym doskonaleniem struktury organizacyjnej Marynarki Wo
jennej i zapewnienia jej odpowiedniego sprzętu i uzbrojenia. 
Zasadnicze propozycje w sprawie zmian koncepcji rozwoju sił 
morskich i zasad ich użycia w warunkach wojennych przygoto
wała specjalna komisja, powołana spośród oficerów Dowództwa 
i Sztabu Głównego przez dowódcę Marynarki Wojennej kontradm, 
Zdzisława Studzińskiego w kwietniu 1956 r.70

Wnioski sformułowane przez komisję wpłynęły m,in. na de
cyzję likwidacji niektórych baz morskich, zmniejszenia licz
by szkół specjalistów morskich, jak również liczby podchorą
żych w W3MW oraz specjalistów w sztabach i instytucjach. Re
organizację i zmniejszeniem stanu liczebnego objęto też sze
reg jednostek zaopatrzenia i obsługi. Zasadniczym celem re
organizacji lub zmiany struktury sił morskich było zwiększe
nie stanu liczebnego załóg okrętów i specjalistów w jednost
kach bojowych, przy równoczesnym znacznym zmniejszeniu stanu 
pododdziałów 1 jednostek szkolnych, zaopatrzenie oraz obsłu
gi.

Po zrealizowaniu tych zamierzeń Marynarka Wojenna stawa
ła się bardziej operatywnym, samodzielnym związkiem opera
cyjnym, odpowiedzialnym za obronę wybrzeża jedynie od strony 
morza. Pozostałe zadania przejęły wojska lądowe i lotnictwo. 
W 1956 roku odstąpiono od obowiązującego dotąd stanowiska 
zajętego jeszcze w 1949 roku przez marsz. Michała Rolę-Źy- 
mierskiego i popieranego przez kontradm. W.Gzerokowa i A.Wi
nogradowa , a które sprowadzało się do koncepcji, iż marynar
ka wojenna ma być w przyszłości w pełni odpowiedzialna za 
organizację obrony wybrzeża,

W latach 1950-1956 rozwiązane zostały także podstawowe 
problemy kadrowe. Nastąpiło zasadnicze przewartościowanie 
korpusu oficerskiego. W 1955 roku wychowankowie ludowego 
Wojska Polskiego stanowili już 94,8% stanu tego korpusu, 
53,7% oficerów było pochodzenia robotniczego, 26,2% pocho-

AMW, sygn. 1993/59, t.2, s.25 i s.129-13870
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dzenia chłopskiego, 11 „2% wywodziło się z rodzin rzemieśl
niczych, zaś 29,1% z rodzin inteligenckich. Do PZPR należało 
47,9% ogółu oficerów, a do ZHP dalszych 30%. Ogromną więk
szość, gdyż blisko 77% ogółu stanowili oficerowie młodzi w 
wieku poniżej 30 lat. •

Ważną rolę, zwłaszcza w kierowniczych organach Marynarki 
Wojennej, spełniali w tym okresie oficerowie radzieccy. W 
1950 roku a szczególnie w latach 1951-1955 przejęli oni w 
znacznej części ciężar podstawowych zadań związanych z funk
cjonowaniem zasadniczych ogniw Dowództwa i podległych mu 
Jednostek. Z dniem 1 grudnia 1945 roku oficerowie radzieccy 
przeszli na nowy statut służbowy, stali się doradcami ofi
cerów polskich. Ci ostatni zaczęli od 1955 roku stopniowo 
przejmować dowodzenie zespołami okrętów i Jednostkami nad
brzeżnymi. Służba oficerów radzieckich w Marynarce Wojennej 
na stanowiskach dowódczych i sztabowych była niezbędna, nie 
tylko ze względu na brak własnych kadr przygotowanych do 
zajmowania tych stanowisk, ale także z uwagi na zaostrzającą 
się sytuację międzynarodową i potrzebę bardziej nowoczesnego 
spojrzenia na szkolenie i wychowanie kadry i marynarzy.

Równolegle z rozwiązywaniem problemów korpusu oficers
kiego, porządkowano sprawy korpusu podoficerskiego i zasa
dy szkolenia specjalistów. Zorganizowano szereg skróconych 
kursów podoficerskich, na których przygotowywano podoficerów 
służby zasadniczej. Ujednolicono zasady szkolenia młodszych 
specjalistów potrzebnych no okrętach i w jednostkach nad
brzeżnych. W 1950 roku przedłużono marynarzom i podoficerom 
pełniącym służbę na okrętach czas jej trwania z 24 do 
36 miesięcy. Taki czas służby obowiązywał również w latach 
1951-1956 marynarzy i podoficerów w większości jednostek 
nadbrzeżnych.

Rozwiązywanie problemów kadrowych było dla Marynarki Wo
jennej i jej dowództwa ważnym przedsięwzięciem organizacyj
nym i politycznym, U rozmiarach prac z tym związanych może 
świadczyć fakt , że w latach 1950-19'.6 wzrosła o 100% liczba 
etatów i stan faktyczny poszczególnych korpusów i grup oso
bowych kadry. Wymieniono prawie całkowicie /około 85>u/ ofi
cerów i podoficerów, którzy pełnili służbę do 1951 roku.
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Przy pomocy oficerów radzieckich oraz szkół i akademii ZSRR 
przygotowano własne kadry dowódcze do kierowania Jednostkami 
i oddziałami Dowództwo, Sztabu Głównego, kwatermistrzostwa 
i podległych im służb.

Dla zrealizowania tych zadań zapoczątkowano w 1950 roku 
szkolenie oficerów na specjalistycznych kursach doskonalenia, 
a w 1954 roku w akademiach morskich Związku Radzieckiego. W 
tym czasie uruchomiono stacjonarne i zaoczne kursy doskona
lenia oficerów w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej.

W końcowych latach tego okresu /1955-1956/ dokonano zna
cznej rcdukacji kadry oficerskiej, której umożliwiono po
przez przeszkolenie zawodowe właściwe warunki do pracy w 
środowisku cywilnym7’*’.

Znaczno zmiany nastąpiły także w uzbrojeniu 1 wyposaże
niu Marynarki Wojennej. Z uwagi na opóźnienia w rozwoju 
własnego przemysłu okrętowego i obronnego dokonano w latach 
1950-1952 w oparciu o umowy zawarte ze Związkiem Radzieckim 
wymiany przestarzałego uzbrojenia i wyposażenia technicznego 
znajdującego się na okrętach. W czerwcu 1954 roku wprowadzo
no na uzbrojenie wydzierżawione od ZSRR małe okręty podwod
ne , a w maju 1955 roku duże ścigacze okrętów podwodnych. W 
listopadzie 1956 roku zakupiono w ZSRR i wprowadzono na uz
brojenie floty kutry torpedowe. Wzmocniło to znacznie siłę 
bojową Marynarki Wojennej i stworzyło warunki do stopniowego 
wycofywania z eksploatacji posiadanych od 1945 i 1946 roku 
okrętów71 72 73.

W latach 1951-1953 wyremontowano i wprowadzono do eks
ploatacji /głównie dla celów szkoleniowych/ zakupione z de
mobilu wojennego kutry i okręty desantowe, które zapewniły 
właściwy poziom szkolenia pododdziałów piechoty morskiej i 
stworzyły warunki dla dalszego rozwoju tego rodzaju sił w 
składzie Marynarki Wojennej . •

71 Jerzy Przybylski: Rozwój kadry oficerskiej Marynarki Wo
jennej w latach 1948-56, "Przegląd Morski", 1981 nr 6, 
s.67-69.

72 Jerzy Przybylski" Rozwój Marynarki...o.c. , s.150-160,
73 CAW, prot. 465/68, t.1607, s.43-44, prot. 1394/68, t,379, 

s.30: AMW sygn. 1675/59, t.22, s.9 i 123.
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Z upływem czasu uruchomiono w stoczniach krajowych w 
oparciu o radziecką licencję seryjną produkcję okrętów, min, 
bomb i trałów. W 1954 roku rozpoczęto budowę trałowców rze
cznych, które zaczęły wchodzić na uzbrojenie od maja 1955 
roku. Pierwszy z serii zbudowanych w Polsce trałowców bazo
wych został przekazany Marynarce Wojennej 6 grudnia 1956 ro
ku. W październiku 1956 roku został przekazany do eksploata
cji pierwszy zbudowany w Stoczni Marynarki Wojennej okręt 
patrolowy Wojsk Ochrony Pogranicza 00-201. W latach 1952- 
1955 dokonano w oparciu o importowane z ZSRR urządzenia 
zmiany przestarzałego sprzętu radiolokacyjnego, łączności i 
hydroakustycznego na bardziej nowoczesny. W sprzęt taki wy- 
posażono toż nowe okręty i Jednostki nadbrzeżne .

W latach 1949-1956 ogromnym wysiłkiem zbudowano cały 
system artyleryjskiej obrony wybrzeża, wykorzystując do tego 
otrzymane w ramach reparacji wojennych i zakupione w ZSRR 75 działa kalibru 100, 130 i 152 mm , Jak również system ob- 
serwacyjno-meldunkowy . Równolegle z tym wybudowano i urzą
dzono składnice i magazyny oraz warsztaty konserwacji i re
montu sprzętu i uzbrojenia. Zbudowano też lub wyremontowano 
dziesiątki obiektów i urządzeń socjalnych oraz szkolenio
wych. Odbudowano porty wojenne w Gdyni i w Helu77.

Całej tej działalności nieprzerwanie towarzyszyła aktyw
na praca polityczno-wychowawcza. W tamtych bowiem latach 
ukształtowały się wszystkie podstawowe formy tej pracy w 
jednostkach i instytucjach Marynarki Wojennej. Szczególnie 
aktywnie rozwijała się działalność organizacji partyjnych. W 
toku tej działalności rosły szeregi partyjne. W styczniu 
1956 roku upartyjnienie całego stanu osobowego Marynarki Wo
jennej osiągnęło 27,5% /upartyjnienie oficerów - 69%, pod-

□erzy Przybylski: Rozwój Marynarki,..o.c., s.132-134.
Tamże, s.172-182.
AMW, sygn. 207, t.2, s.395-400 i sygn. 231, t.8, s.22;
sygn. 3500/73, t,12, s.21-25,
3erzy Przybylski: Rozwój Marynarki,,,o.c., s.442-450.
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oficerów nadterminowych - 41%, podchorążych - 32,7% i mary
narzy 15,7%/t

Ważną rolą w rozwoju Marynarki Wojennej w latach 1948- 781956 spełniała organizacja ZMP . Obejmowała ona swoją dzia
łalnością prawie 55% stanu osobowego Marynarki Wojennej. 
Przy jej bezpośrednim udziale pomyślnie rozwijał się wśród 
marynarzy i podoficerów oraz elewów i podchorążych ruch 
przodownictwa i współzawodnictwa w szkoleniu i dyscyplinie. 
W 1955 roku tytuł przodownika wyszkolenia posiadało 28% sta
nu marynarzy i podoficerów. Spośród marynarzy i podoficerów 
służby zasadniczej członków partii przodowało 48% stanu, a * 79wśród członków ZMP - 29,5% stanu' .

Taki był ogólny bilans dokonań w Marynarce Wojennej w 
drugim etapie jej rozwoju. Był to etap dynamicznego, jakoś
ciowego i liczebnego rozwoju wszystkich sił wchodzących w 
skład Marynarki Wojennej. Stworzone zostały wtedy podstawy 
organizacyjno-kadrowe oraz materiałowo-techniczne, umożli
wiające dalszy jakościowy rozwój morskiego rodzaju sił 
zbrojnych.

4. Trzeci etap rozwoju Marynarki Wojennej 
/1956-1970/

Na przełomie lat 1956 i 1957 zapoczątkowany został trze
ci etap rozwoju Marynarki Wojennej. Trwał on do 1970 roku, 
charakteryzując się trzema wyraźnie różniącymi się okresami. 
W pierwszym okresie obejmującym lata 1956-1961, nastąpiła 
redukcja stanu osobowego i zahamowanie jego liczebnego 
wzrostu. Jednocześnie zrealizowano pierwszy etap rozwoju 
jednostek pływających i lotniczych zgodnie z przyjętym w 
1955 roku /skorygowanym w listopadzie 1956 roku i w 1958 ro
ku perspektywicznym planem rozwoju Marynarki Wojennej. W

AMW, sygn. 1993/59, t.27, 6.41.
AMW, sygn.1458/56, t.86/1, 3.27; CAW prot.1389/68 , t.5/3, 
9.45 oraz Jerzy Przybylski: Rozwój Marynarki... o.c., 
s.331-335.
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okresie tym zakończono rozwój stałej artylerii nadbrzeżnej 
/lufowej/ i piechoty morskiej. Ponadto wytyczono perspektywy 
rozwojowe poszczególnych rodzajów sił morskich. Prowadzono 
ożywione prace badawcze nad wprowadzeniem korekt i zmian do 
zasad taktyki i sztuki operacyjnej oraz nad doskonaleniem 
organizacji i nad modernizację uzbrojenia Marynarki Wojennej.

W omawianym okresie zapoczątkowano proces doskonalenia 
siły i zdolności bojowej Marynarki Wojennej w oparciu o nowe 
założenia doktrynalne i jakościowe nowej techniki bojowej. 
Wpłynęły na to obiektywne uwarunkowania wynikające ze zmian 
w środkach walki . a także nowego stopnia zagrożenia imperia
listycznego. Wymagało to przygotowania sił morskich do wyko
nania bardziej złożonych zadań obronnych. W okresie tym roz
począł działalność koalicyjny system obrony trzech bratnich 
flot na Bałtyku: Floty Bałtyckiej ZSRR, Marynarki Wojennej 
PRL i Ludowej Marynarki NRO. Stworzyło to lepsze warunki dla 
szkolenia i umożliwiło korzystne rozwiązanie trudnego prob
lemu jakim jeet wyposażenie okrętów, lotnictwa i jednostek 
nadbrzeżnych w ujednolicone na wysokim poziomie technicznym 
uzbrojenie i wyposażenie. Dzięki Układowi Warszawskiemu i 
rozwiniętej w ramach powstałego sojuszu obronnego współpracy, 
zostały poważnie rozszerzone 1 możliwości ekonomiczne kraju, 
stwarzając warunki do wyposażenia Marynarki Wojennej w okrę
ty jakościowo lepsze od posiadanych poprzednio00.

Na uzbrojenie Marynarki Wojennej weszły kolejne okręty: 
w 1957 roku dalsze spośród wydzierżawionych od Związku Ra
dzieckiego ścigacze okrętów podwodnych proj. "122 bis" oraz 
wydzierżawiony niszczyciel ORP "Grom", a w 1958 roku nisz
czyciel ORP "Wicher" i kolejne zakupione w ZSRR kutry tor
pedowe proj. "183". Stocznie krajowe zbudowały i przekaza
ły Marynarce Wojennej i Wojskom Ochrony Pogranicza trałowce 
bazowe, okręty patrolowe i kutry trałowe. Zapoczątkowana 
została budowa własnych kutrów torpedowych.

Równocześnie wycofano z eksploatacji część z posiadanych 
L wyc"3ploatowanych już jednostek, jak: ścigacze typu "Smia-

Ludwik Janczyszyn: Ludowa Marynarka...o.c., s.19-20; AMW: 
sygn. 3533/75, t.14, s.33-37.
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ły", trałowce typu "Albatros" i "Delfin" oraz kilka okrętów 
desantowych typu "LCT" i kutry desantowe typu “KO".

Stosownie do zmian zachodzących w stanie liczebnym okrę
tów, sformowano nowe lub prze formowano istniejące zespoły i 
grupy bojowe.

Dominującą tendencją zmian organizacyjnych w tym okresie 
było dążenie do zwiększenia możliwości bojowych zespołów 
okrętów i jednostek nadbrzeżnych drogą modernizacji tech
nicznej przy znacznym zmniejszeniu stanu liczebnego ludzi, 
co wynikało z realizacji decyzji związanych z redukcją sił 
zbrojnych.

W lotnictwie morskim w miejsce samolotów tłokowych wpro
wadzono samoloty odrzutowe. Od tego okresu trzon sił bojo
wych Marynarki Wojennej stanowiły okręty oraz lotnictwo mor
skie wyposażone w samoloty odrzutowe.

Na rozwój Marynarki Wojennej w drugim okresie /lata 
1961-1965/ znaczny wpływ miała sytuacja międzynarodowa. Na 
początku lat sześćdziesiątych nastąpiło jej zaostrzenie. 
Państwa NATO negatywnie odniosły się do pokojowych propo
zycji państw socjalistycznych i rozpoczęły realizację stra
tegii "wyzwalania" krajów Europy Wschodniej spod wpływów ko
munistycznych przy pomocy siły. To spowodowało, że państwa 
socjalistyczne, w tym i Polska, zmuszone były podjąć odpo
wiednie decyzje w sprawie wzmocnienia swojego bezpieczeńs
twa81.

W ramach ogólnego rozwoju sił zbrojnych, rozwój Marynar
ki Wojennej ukierunkowano w tym okresie na małe okręty ra
kietowe i kutry torpedowe oraz średnie okręty podwodne. Ok-

Wzrost napięcia w sytuacji międzynarodowej łączył się 
bezpośrednio z kryzysem berlińskim w 1961 r, i amerykań
ską blokadą Kuby w 1962 r. Wzrosło wyraźnie zainteresowa
nie państw NATO rejonem Morza Bałtyckiego. Wiele spośród 
orgenizowanych wówczas przez blok NATO cwiczeń prowadzo
no w rejonie cieśnin i na Bałtyku. Floty bałtyckich 
państw NATO przystąpiły wówczas do wprowadzenia na uzbro
jenie okrętów z bronią rakietową i torpedową o dużym za
sięgu /AMW, sygn. 3616/79, t.5, s.42-88 i 208, sygn. 
3558/76, t.49, s.50/.
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ręty te w połączeniu z posiadanymi niszczycielami i ścige- 
czami stwarzały możliwości skutecznego wykonywania zadań 
stawianych Marynarce Wojennej. Podtrzymano zostały wcześ
niejsze decyzje w sprawie rozbudowy sił trałowych i wyposa
żenia Marynarki Wojennej w budowane przez stocznie krajowe 
okręty 1 kutry desantowe. Zrezygnowano z organizacji w skła
dzie Marynarki Wojennej morskiej artylerii zmotoryzowanej , 
a równocześnie uznano za celowe wzmocnienie konwencjonalnej 
artylerii nadbrzeżnej systemem artylerii rakietowej. Zdecy- 

■ 82dowano także wyposażyć Marynarkę Wojenną w śmigłowce
Decyzja w sprawie włączenia w skład sił morskich okrętów 

i nadbrzeżnych systemów rakietowych podjęta została w 1961 
roku, u ich realizację rozpoczęto dwa lata później. Równole
gle z tym zostały podjęte decyzje w sprawie wyłączenia ze 
składu Marynarki Wojennej lotnictwa myśliwskiego, artylerii 
przeciwlotniczej i piechoty morskiej. Wynikało to ze zmiany 

8 3 koncepcji organizacji obrony wybrzeża ‘ .
Wprowadzenie na uzbrojenie Marynarki Wojennej kutrów ra

kietowych i średnich okrętów podwodnych spowodowało zmiany 
poglądów w dziedzinie wykorzystania sił uderzeniowych04. 
Okręty rakietowe zaszeregowano do rzędu zasadniczych nawod
nych sił uderzeniowych. Do zadań wykrywania i zwalczania ok
rętów podwodnych zostało włączone lotnictwo morskie, głównie 
śmigłowce. Myśl taktyczną skoncentrowano na zagadnieniach 
współdziałania poszczególnych rodzajów lotnictwa z zespołami 
okrętów

Rozwój rakietowych środków walki wpływał na systematycz
ne zmniejszanie się roli i znaczenia artylerii klasycznej w 
obronie wybrzeża, Stawiane Marynat co wojennej zadania opera
cyjno-1 ak t yc zne oddziaływały na rozwój własnej myśli nauko-

AMW. sygn. 2026/60, t. . 38 , i. .278-281, sygn. 3533/75 . t.157 , 
a.70-115.

13 AMW. sygn. 3533/75, t.14, >.127 1 108-110.
14 AMW, sygn. 3533/75, t . J ')/ , s,27-44.

,'> Ludwik J.inczyszyn: Ludów.'; Marynarka... o.c., a.21.
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wo-technicznej i związany z tym rozwój budownictwa okrętowe
go w stoczniach krajowych. W latach 1962-1965 zostały wpro
wadzone na uzbrojenie pierwsze spośród zbudowanych w stocz
niach krajowych kutry i okręty desantowe oraz zmodernizowane 
trałowce bazowe i kutry torpedowe z napędem turbinowym . 
Rozpoczęto budowę kolejnych wersji ócigaczy okrętów podwod
nych.

W tym czasie zakończono wprowadzanie na uzbrojenie Ma
rynarki Wojennej budowanych od 1955 roku w stoczniach krajo
wych trałowców bazowych, rzecznych kutrów trałowych i kut
rów trałowych.

Równolegle z tym zostały całkowicie wycofane znajdujące 
się Jeszcze w eksploatacji od 1946 1 1940 roku okręty ściga- 
cze typu "Śmiały", trałowce typu "Albatros" i "Delfin", kut
ry torpedowe KT-81, a także eksploatowane od 1953 roku okrę
ty i kutry desantowe i wydzierżawione od ZSRR w połowie lat 
pięćdziesiątych małe okręty podwodne07,

W latach 1960-1965 w oparciu o doświadczenia wyniesione 
z prowadzonych wówczas ćwiczeń własnych i w systemie sojusz
niczym, rozwiązano wiele teoretycznych i praktycznych prob
lemów sprawności, trwałości i ciągłości dowodzenia. Dowódz
twa i sztaby nabyły umiejętności planowania i organizowania 
działań bojowych, a także kierowania nimi w złożonych warun
kach w ścisłym współdziałon tu z dowództwami innych rodzajów 
sił zbrojnych oraz flot sojuszniczych . Jednocześnie doko
nano szereg rozwiązań organizacyjnych rzutujących na dalszy 
rozwój i możliwości bojowe Marynarki Wojennej. Wzmocniono 
pododdziały łączności, obrony przeciwchemicznej, służby kwa- 
termistrzowskie i techniczne, a także usprawniono szkolenie 
specjalistów marynarki wojennej w następstwie utworzenia 
Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej i'reorga-

0G AMW, sygn. 3282/68, t.51, s.201; sygn. 3533/75, t.209,
s.1-15.

07 AMW, sygn. 3596/78, t.23, s.58-63, i 8.104-115.
00 Ludwik Janczyszyn: Ludowa Marynarka... o.c., 8.21.
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nizecji WSMW. Sprzyjały temu wciąż zacieśniające się od 1955 
roku więzy szkoleniowe sojuszniczych flot na Bałtyku.

W historii ludowej Marynarki Wojennej leta 1960-1965 na
leżą do okresu, w którym nastąpił najbardziej dynamiczny pod 
względem liczby i wprowadzonej techniki rozwój sił morskich 
Polski Ludowej.

Istotny wpływ na dalszy rozwój sił morskich Polski Ludo
wej w okresie 1966-1970 miały wnioski wypływające z przebie
gu wojny egipsko-izraelskiej /1967/ oraz wzrostu sił uderze
niowych państw NATO na Bałtyku. W okresie tym kontynuowano 
proces modernizacji technicznej oraz doskonalenie struktur 
organizacyjnych zespołów okrętów i jednostek nadbrzeżnych w 
celu zwiększenia ich możliwości bojowych. W systemie dowo
dzenia rozpoczęto szerzej wykorzystywać urządzenia elektro
niczne. Dokonano procesu optymalizacji struktur organizacyj
nych dowództw i sztabów oraz wchodzących w ich skład komórek.

Na uzbrojenie Marynarki Wojennej weszły dalsze budowane 
w kraju, modernizowane okręty desantowe, trałowce bazowe, 
kutry torpedowe i ścigacze OP oraz kutry rakietowe i nisz
czyciel rakietowy ORP "Warszawa". Modernizacji podlegały toż 
pomocnicze jednostki pływająca.

Dokonane zostały również istotna zmiany w obowiązującym 
dotychczas systemie szkolenia oficerów, chorążych i podofi
cerów zawodowych. W 1967 roku ujednolicono system szkolenia 
podchorążych na obydwu istniejących wówczas wydziałach WSMW. 
Wprowadzono jednolite studia Inżynierskie dowódczo-tech- 
niczno pierwszego stopnia /po ich ukończeniu absolwent 
otrzymywał tytuł zawodowy inżyniera określonej specjalnoś
ci/. W 1968 roku w WSMW została zorganizowana Szkoła Chorą
żych Marynarki Wojennej, a w latach 1966-1960 w Centrum 
Szkolenia Specjalistów MW utworzono Podoficerską Szkołę Za
wodową MW. W 1968 roku zorganizowany został również Ośrodek 
Szkolenia Nurków i Płetwonurków dla potrzeb własnych i ca- 

89 łoścl sił zbrojnych . 
89 Stanisław Krzysztofek: 35 lat Wyższej Szkoły Marynarki 

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, "Przegląd Morski" nr 
1,1981, s.3-15; AMW, sygn. 3609/79, t.27 i 58; AMW sygn. 
3563/76, t.29. 9.28, t.31, S.183, t.34, s.167.
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W latach 1956-1970 istotną rolę w działalności Marynarki onWojennej spełniała proca partyjno-polityczna' . W 1958 roku, 
podobnie Jak w całym Wojsku Polskim, utworzone zostały w Ma
rynarce Wojennej Koła Młodzieży Wojskowej, w 1959 roku obej
mowały one swoją działalnością 2 748 marynarzy, podoficerów, 
podchorążych, a także część kadry zawodowej. Członkowie KMW 
stanowili wówczas 58% ogólnej liczby przodowników wyszkole
nia.

Dzięki organizatorskiej pomocy dowódców, organizacji 
partyjnych i aparatu partyjno-politycznego, w 1965 roku za
kończono w Marynarce Wojennej dokształcanie oficerów w za
kresie szkoły średniej. Wzrosła w tym czasie liczba ofice
rów legitymujących się wyższym wykształceniem cywilnym i 
wojskowym, w 1966 roku 23,1% ogólnego stanu oficerów posia
dało ukończone wyższe studia wojskowe, a 17% studia cywilne 
przydatne w Marynarce Wojennej. Podobna korzystna sytuacja 

91 była wśród podoficerów zawodowych .
Wiele uwagi zwracano w tym okresie na kształtowanie 

świadomości historycznej oficerów, chorążych, podoficerów, 
marynarzy i pracowników wojska, a także społeczeństwa Wy
brzeża. W tym celu w 1960 roku istotnie rozszerzono działal
ność działającego od 1953 roku Muzeum Marynarki Wojennej, 
przekształcając na okręt-muzeum historyczny niszczyciel "Bu
rza". Problematyka muzeum i Jego rola występowała często na 
łamach tygodnika "Bandera" i miesięcznika "przegląd Morski". 
W 1960 roku rozpoczęto wydawanie “Rocznika Ośrodka Nauk Spo
łecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej", w którym zamiesz
czano wiele artykułów o tematyce historycznej, zaś w 1963

90 Organizację, formy i metody pracy partyjno-politycznej w 
Marynarce Wojennej w tym okresie omówili: Władysław Szczorkowski: Niektóre uwagi o pracy partyjno-politycznej 
w Marynarce wojennej PRL w latach 1945-1970, "Rocznik 
0NS1W mw" Aneks do nr 5, Gdynia 1970, s.23-34 oraz Ludwik 
Dutkowski: Praca partyjno-polityczna w ludowej Marynarce 
Wojennej , "Przegląd Morski", 1975 nr 6 /numer specjalny/, s.21-28.
AMW, sygn. 3553/73, t.53, s.12; sygn. 2599/62, t.17,
s.182, sygn. 3332/69, t.18, s.173.
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roku wydrukowany został pierwszy numer "Biuletynu Historycz
nego" /od 1980 roku wydawany jest przez Muzeum Marynarki Wo
jennej/. W 1966 roku gdański ośrodek PRiTV rozpoczął nadawa
nie magazynu radiowego /w każdą niedzielę/ "Bałtycka Wachta" 
a w 1969 roku magazynu telewizyjnego "Peryskop" /raz w mie
siącu/. Oba programy są całkowicie poświęcone tematyce Mary
narki Wojennej.

W omawianym okresie nastąpił znaczny wzrost upartyjnie
nia składu osobowego Marynarki Wojennej z 27,5% w 1956 roku 
do 33,2% w 1969 r., w tym wśród oficerów z 69% do 78,8%. 
Stopień zorganizowania w Kołach Młodzieży Wojskowej osiągnął 
w 1969 roku 57% składu osobowego ...

Równocześnie została podjęta działalność nad kształtowa
niem i ugruntowaniem światopoglądu materialistycznego wśród 
kadry i rodzin. Celowi temu służyło szczególnie szkolenie 
partyjne, którym od połowy lat sześćdziesiątych objęto zde
cydowaną większość członków i kandydatów PZPR oraz aktywu 
KMW. Wysoką rangę nadano pracy wychowawczej wyzwalającej 
społeczne zaangażowanie kadry i marynarzy. Wyrazem tego za
angażowania był masowy udział składu osobowego Marynarki Wo
jennej w akcji szkół pomników na 1000-lecie Państwa Pols
kiego oraz w akcji zbiórki na Fundusz Ochrony Zdrowia. Z 
funduszów Marynarki Wojennej oraz przy pomocy kadry i mary
narzy wybudowano zostało w Gdyni III Liceum Ogólnokształcące 93 oraz szkoła im. Lotników Morskich w Darłowie .

Tak przedstawiał się bilans dokonań trzeciego etapu roz
woju sił morskich Polski Ludowej. W okresie tym poważnie 
wzrosła siła bojowa okrętów i jednostek nadbrzeżnych, wzrósł 
poziom wyszkolenia i wykształcenia kadry, znacznie też roz
winęła się baza szkoleniowa. Umocniła się współpraca Mary
narki Wojennej z Flotą Bałtycką Z8RR i Ludową Marynarką NRD, 

92 Ludwik Janczyszyn: Ludowa Marynarka... o.c., s.23; AMW, 
sygn. 3609/79, t.27, s.693.

93 Władysław Szczerkowski: Niektóre uwagi... o.c., s.28-30; 
AMW, sygn. 3609/79, t.27, s.704-708; Jerzy Przybylski* 
Działalność ideowo-wychowawcza w Marynarce Wojennej w la
tach 1956-1980. Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej, 
sygn. 45/83, s.160-170.
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5. Czwarty etap rozwoju Marynarki Wojennej 
/1971-1985/

W czwartym etapie rozwoju - który tutaj zostanie z ko
nieczności tylko zasygnalizowany - nadal doskonalono organi
zację i skład sił Marynarki Wojennej. Na początku lat sie
demdziesiątych opracowano i zrealizowano założenia organiza- 
cji taktycznego zespołu sił uderzeniowych' . Był to swoisty 
nawrót do idei utworzonego w listopadzie 1949 roku Dowódz
twa Floty. V/ skład Marynarki Wojennej zostały włączone zes
poły okrętów podległe dotąd dowództwu Wojsk Ochrony Pograni
cza. W 1975 roku Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Boha
terów Westerplatte przeszła kolejną reorganizację, polegają
cą na wprowadzeniu jednolitych studiów magisterskich na wy
dziale nawigacji i uzbrojenia okrętowego oraz mechaniczno- 

• elektrycznym. Utworzony został nowy wydział dowódczo-szta
bowy, rozpoczęto także szkolenie w WSMW oficerów politycz
nych. Znaczną uwagę zwrócono na rozwój badań naukowych.

Rozwój i osiągnięcia przemysłu okrętowego umożliwiły 
zbudowanie i wprowadzenie na uzbrojenie Marynarki Wojennej 
nowych okrętów, a w ich liczbie zespołu nowoczesnych okrętów 
szkolnych. W latach siedemdziesiątych przygotowano także wa
runki do dalszej technicznej modernizacji floty i jednostek 
nadbrzeżnych. Wymienione zostały importowane w latach pięć
dziesiątych kutry torpedowe na jednostki nowe polskiej pro
dukcji. Podobnie wymieniono ścigacze proj. M122 bis“ na ści- 
gacze budowane w kraju. Wycofane zostały z eksploatacji 
niszczyciele “Błyskawica", "Grom" i "Wicher". Niszczycie. 
"Błyskawica" w 1976 roku udostępniony został społeczeństwu 
jako okręt-muzeum. Zastąpił on w tej roli niszczyciel "Bu
rza", który funkcję muzeum pełnił w latach 1960-1975. Roz
wiązano także zorganizowane w latach czterdziestych i pięć- 95 •dziesiątych Jednostki stałej artylerii nadbrzeżnej .

94 AMW, sygn. 3609/79, t.27,s.53-58 i sygn.3563/76, t,109a.
8.359.

95 AMW, sygn. 3612/79, t.33, s.193 i dalsze.



55

Modernizowano również sprzęt i uzbrojenie okrętów oraz 
jednostek nadbrzeżnych, doskonalono ich strukturę organiza
cyjną i system dowodzenia, w tym zaopatrzenia. W dowodzeniu 
z dużym powodzeniem zastosowano urządzenia elektroniczne i 
komputerowe.

Po dokonaniu tych przedsięwzięć uległ usprawnieniu sys
tem dowodzenia siłami floty, wzrosła jej siła bojowa, nastą
piły korzystne zmiany składu osobowego jednostek pływających 
w ogólnym składzie sił morskich.

Równolegle z tym ulepszono system szkolenia operacyjno- 
taktycznsgo i specjalistycznego. Opracowano i wydano znaczną 
liczbę niezbędnych do szkolenia podręczników, skryptów i 
instrukcji. Unowocześniono i rozbudowano bazę szkolenia /po
ligony, gabinety specjalistyczne, baseny, tory przeszkód, 
strzelnice, biblioteki, trenażery/. Słuszność obowiązujących 
koncepcji i założeń organizacyjnych sprawdzono w toku wielo
kierunkowych ćwiczeń i gier wojennych. W latach siedemdzie
siątych nastąpiło dalsze pogłębienie współpracy z Flotą Bał
tycką ZSRR i Ludową Marynarką NRD. Służyły temu systematycz
ne spotkania dowództw i pracowników aparatu partyjno-poli
tycznego trzech bratnich flot. Szczególnie wiele spotkań 
przedstawicieli trzech flot dla wymiany doświadczeń organi
zowano podczas ćwiczeń oraz w czasie wykonywania przez 
wspólne zespoły okrętów zadań szkoleniowych i bojowych. W 
czasie realizacji tych zadań rodziła się i krzepła braterska 
współpraca i bojowe współdziałanie trzech sojuszniczych flot 
na Bałtyku.

W całokształcie działalności Marynarki Wojennej w ostat
nim okresie ważne miejsce zajmuje jej udział w wykonywaniu 
zadań wynikających z decyzji o wprowadzeniu w dniu 13 grud
nia 1981 roku stanu wojennego na obszarze Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej. Zadania te skład osobowy Marynarki Wo
jennej wykonywał z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za 
dobrą pracę w terenowych i zakładowych grupach operacyjnych 
dziesiątki żołnierzy zawodowych i marynarzy służby zasadni
czej zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i resorto
wymi,, Wiele osób otrzymało odznaczenia od władz regional
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nych. Za swoją pracą w tym okresie kadra i marynarze zdobyli 
szerokie uznanie i szacunek znacznej liczby społeczeństwa 
Wybrzeża.

Dzisiaj Marynarka Wojenna bądąc częścią składową Bił 
zbrojnych Polaki Ludowej, wespół z okrętami sojuszniczych 
flot ochrania morską granicę państwa, stanowiąc tym samym 
gwarancję bezpieczeństwa i pokoju na Bałtyku.



Komandor rez, Leon Doroszewski

MOJA SŁUŻBA
W 1 SAMODZIELNYM MORSKIM BATALIONIE ZAPASOWYM*

1. W gościnnym Lublinie

Z batalionem morskim pierwszy raz zetknąłem się w Lubli
nie, w czasie kiedy jeszcze byłem "kursantem" Oficerskiej 
Szkoły Polltyczno-Wychowawczej. W tym czasie nasza szkoła 
zajmowała koszary przy szosie warszawskiej w dawnych kosza
rach 8 pułku piechoty. My zajmowaliśmy pierwszy blok z lewej 
strony od wejścia do rejonu koszar. V/ połowie listopada 
1944 r. otrzymaliśmy rozkaz przeniesienia się z tego bloku 
do baraków przy szosie w kierunku Majdanka za fabryką samo
lotów. Były to baraki poniemieckie, podobno stajnie dlo ko
ni, a my tam mieliśmy spędzić prawie połowę zimy. Nic też 
dziwnego, że nastroje były u nas z tego powodu nie najlep
sze. Nowe miejsce mieli zająć, jak to wtedy mówiło się mię
dzy nami - "marynarze". Był to właśnie "Pierwszy Zapasowy 
Batalion Morski".

Kiedy przyjechali rozczarowaliśmy się, bo cały batalion 
nie umundurowano tradycyjnie na granatowo, lecz w zielone 
mundury /często niekompletne/. Wiadomo, jednostka poruszają
ca się na tyłach nie otrzymywała wyposażenia pod dostatkiem. 
Trzeba było przede wszystkim zaopatrzyć front i oddziały, 
które tam się kierowało. Tylko niektórzy starzy przedwojenni 
podoficerowie i marynarze odróżniali się tym, te mieli 
orzełki marynarskie przedwojenne z kotwiczkami lub też czap-

Leon Doroszewski był jednym z pierwszych oficerów poll- 
tyczno-wychowawczych, którzy w styczniu 1945 r. przybyli 
do formującego się 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Za
pasowego. W okresie powojennym przez wiele lat służył w 
aparacie partyjno-politycznym Marynarki Wojennej PRL.

Fragment zamieszczonej relacji pochodzi z 1962 r. 
/sygnatura 101/. W tekście poczyniono niezbędne poprawki 
interpunkcji, pisowni 1 składni, a także rozwinięto skró
ty. Przypisy objaśniające i śródtytuły pochodzą od redak
cji.
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ki granatowe, a Jeden na cały batalion miał kompletny strój 
marynarski. Był to, jak się później z nim poznałem, bosman
mat Antoni Golinowski. Kiedy Już znalazłem się w batalionie 
pamiętam, że w każdą niedzielę z pietyzmem ubierał się w ten 
mundur i szedł na czele kompani technicznej do - kościoła 
garnizonowego na sumę. Była to dla lubelskich mieszkańców 
Jedna z wielu atrakcji. Lublin w tym czasie miał ich wiele 
i przeżywał naprawdę swoje historyczne dni Jako stolica 
części wyzwolonej Polski. Tu skupiało się życie gospodarcze 
i polityczne organizujących się jednostek, które później 
wzięły udział w ofensywie zimowej i w ostatecznym rozgromie
niu hitlerowców.

Przeniesienie się batalionu morskiego z Majdanka, bo tam 
poprzednio kwaterował, na teren koszar po 8 pułku piechoty 
w Lublinie, upamiętniło ml się tym, że w czasie przeniesie
nia się na nowe miejsce zdarzył się bardzo przykry wypadek. 
Warta wystawiona przez Oficerską Szkołę Polityczno-Wychowaw- 
czą pełniona była przez naszą kompanię. Wartownik na bramie 
miał zadanie nikogo nie wypuszczać za bramę. Jeden z maryna
rzy, z tych którzy przybyli na teren koszar, chciał wyjść ne 
ulicę, aby coś sobie kupić w sąsiednim straganie. Wartownik 
nie chciał go puścić i zareagował bardzo energicznie, z uży
ciem broni włącznie. Na skutok tego marynarz został ciężko 
ranny i zmarł w szpitalu. Bardzo przeżywaliśmy ten incydent, 
tak w batalionie morskim jak i u nas w szkole oficerskiej.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej otrzymałem stopień pod
porucznika /było to w dniu 22.12.1944 r./. Natychmiast po 
ukończeniu szkoły ja i mój starszy brał Władysław /były ma
rynarz, przed wojną mat nadterminowy/ oraz ppor. Jan Heller 
otrzymaliśmy zadanie specjalne. Pojechaliśmy do Przemyśla, 
gdzie stała 16 Dywizja Piechoty. Z nią mieliśmy prźejść na 
front pod Warszawę, a potem wrócić do Lublina, gdzie po 
otrzymaniu należnego nam zaopatrzenia oficerskiego polecono 
nam zgłosić się do Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego 
po przydział do Jednostki.

W dniu 3 stycznia 1945 r. zostaliśmy skierowani do 1 Ba
talionu Morskiego na stanowiska zastępców dowódców kompanii 
do spraw politycznych. Dla mnie osobiście było to wielkim



przeżyciem, bo Jeszcze przed wojną Jako młody chłopiec 
chciełem koniecznie pójść w śledy swojego brata i służyć w 
Marynarce Wojennej. Dlatego też z bijącym eercem wchodziłem 
do koszar Batalionu Morskiego. Po krótkiej rozmowie z dowód
cą batalionu kmdr. por. Karolem Kopcem i por. Henrykiem Ma
linowskim - zastępcą do spraw polltyczno-wychowawczych, 
otrzymaliśmy przydziały do poszczególnych kompanii. Brat mój 
został zastępcą dowódcy kompanii pokładowej do spraw poli- 
tyczno-wychowawczych, Ja zastępcą dowódcy kompanii desanto
wej do spraw polityczno-wychowowczych.

Batalion w tym czasie ,był zorganizowany następująco* 
1. dowództwo batalionu; 2. sztab batalionu z szefami służb; 
3. pluton oficerski; 4. kompanie: pokładowa, techniczna i 
desantowa; 5. pluton funkcyjny /gospodarczy/, 6. orkiestra, 
7. pluton żandarmerii.

Batalion nasz był samodzielnie wydzielony gospodarczo. 
Prowadził własną kuchnię dla marynarzy i podoficerów oraz 
kuchnię dla kadry oficerskiej.

Należy nadmienić, że w batalionie były również kobiety, 
które pełniły funkcjo gospodarcze i administracyjne. Było 
ich. Jak się nie mylę pięć, w tym żona naszego dowodcy bata
lionu, Barbara Kopiec.

W końcu stycznia 1945 roku 1Iczył on około 450 oficerów, 
'podoficerów i marynarzy.

Dowództwo batalionu składało się z dowódcy, trzech zas
tępców, szeta sztauu oraz kwatermistrza i szefów służb. Sze
fami służb byli m.in.: mjr Władysław Tarnowski, oficer z ar
mii radzieckiej i kpt. Gtefan Nehrebecki - Inżynier, szef 
służby samochodowej .

Szefom sztabu został kpt. Robert Mietielica - oficer ma
rynarki handlowej, wychowanek szkoły morskiej w Odessie. Był 
to człowiek, który w szczególny sposób potrafił sobie zjed
nywać podwładnych, którzy za jego osobiste zalety derzyll go 
szacunkiem i zaufaniem.

Kwatermistrzem batalionu był por. Mikołej Zacharów1
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W plutonie oficerskim znajdowali się oficerowie, którzy 
nie mieli przydziałów do poszczególnych kompanii, specjallś- 
ci pokładowi i mechanicy. Stanowiska obejmowali oni w miarę 
rozrastania się batalionu i napływania nowych rezerw do or
ganizowania stale powiększającej się Jednostki.

Szefem orkiestry batalionu został st. bosm. Jan Wisz
niewski. Dyla to stosunkowo niewielka orkiestra, ale składa
ła się ze świetnych muzyków. Do dnia dzisiejszego w orkies
trze reprezentacyjnej Marynarki Wojennej pracują jej.człon- 
kowie .

Mieliśmy też swoją żandarmerię ze st. bosm. Pierścińskim 
Jako jej szefem. Zajmowała się ona sprawami przestrzegania 
dyscypliny oraz dochodzeniami w batalionie.

Dowódcą kompanii pokładowej był kpt. Wasyl Gładkich - 
oficer radziecki, mało koleżeński. VI kompani służyli prze
ważnie marynarze z flotylli pińskiej oraz młodzi marynarze, 
którzy mieli przeszkolenie tak zwane wodniackie z cywila.

Dowódcą kompanii technicznej był por. mar. inż. Marian 
Iwankiewicz, człowiek o bogatych przeżyciach w czasie wojny 
w latach 1939-1944, przedwojenny oficer marynarki wojennej, 
□ego zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych został ppor. 
Stanisław Skorek.

W kompanii technicznej większość marynarzy i podoficerów 
byli to doświadczeni specjaliści okrętowi, mechanicy, drena- 
żyści i inni z Pińska i Gdyni - ludzie o starych marynars
kich nawykach, podobnie zresztą jak w kompanii pokładowej. 
Kompanią desantową dowodził por. mor. Eugeniusz Dereczek - 
oficer przedwojenny, pochodzący z Kościerzyny, bardzo pra
cowity, dbały o swoich podwładnych, energiczny i wymagający, 
□a Jako jego zastępca do spraw polityczno-wychowawczych mog
łem się wiele od niego nouczyć.

Dowódcami plutonów byli: ppor. Kowiński, skoczek spado
chronowy z 1 Armii Wojska Polskiego, partyzant ziemi lubels
kiej, popularnie przez nas nazwany "Fają", gdyż bez przerwy

Mowa tu o początku lat sześćdziesiątych2
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palił fajkę oraz chor. Rybczyński - przedwojenny chorąży z 
Kadry Marynarki Wojennej w Swieciu i Gdyni, energiczny i do
bry instruktor cekaemista.

Szefem kompanii był bosman Sosnowski, przedwojenny pod
oficer z flotylli pińskiej; w okresie okupacji członek Bata
lionów Chłopskich na Lubelezczyźnie.

Z grona podoficerów przypominam sobie m.in.s bosm. Łado- 
sia, bosm. Kuzenkę, bosmanmata Grunwalda oraz matów Wargana, 
Mlecznikowskiego, Winiarskiego, Opolskiego. Marynarze pocho
dzili przeważnie z terenów zaburzańskich, przeważnie z Pińs
ka.

Kompania desantowa szkoliła się jako kompania piechoty 
do walki w desantach morskich. Wielu marynarzy z niej wyros
ło na dobrych oficerów i podoficerów.

Dowódcę plutonu funkcyjnego /gospodarczego/ był ppor. 
Eugeniusz Korab. W plutonie tym grupowali się nasi zaopa
trzeniowcy, kucharze, kierowcy, woźnice i wielu innych, bar
dzo potrzebnych i wartościowych ludzi.

W sekcji politycznej, którę kierował zastępca dowódcy 
batalionu por. Henryk Malinowski, funkcję instruktora propa
gandy pełnił ppor. Skirmunt, żywy i miły oficer /.../

Tak w przybliżeniu wyglądał w styczniu 1945 roku nasz 
Pierwszy Morski Batalion - zalążek kadrowy ludowej Marynarki 
Wojennej.

Zakwaterowanie batalionu było nie najlepsze. Ciasnota 
oraz brak dostatecznego wyposażenia mundurowego i bielizny 
powodowały złe warunki sanitarne. Dowództwo z tego powodu 
miało wiele kłopotów. Oficerowie w zależności od swych pry
watnych możliwości mogli spać poza rejonem koszar, ale więk
szość mieszkała w koszarach, w tak zwanych pokojach oficers
kich.

Do jednego z takich pokoi zostałem przydzielony. V/ po
koju tym o powierzchni około 25 metrów kwadratowych mieszka
ło sześciu oficerów oraz pracował w nim nasz wyszkolenio- 
wiec, por. Adam Skorupski. Był to nie tylko oficer piechoty, 
ale świetny gimnastyk, znany zresztą później jako jeden z 
wybitnych organizatorów życia sportowego na Wybrzeżu. Warun
ki w tym pokoju były bardzo ciężkie. Spaliśmy po dwóch na 
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jednym łóżku, na gołej słomie, wykorzystując płaszcze do na
krywania się.

Pomimo ciężkich warunków kwaterunkowych i mundurowych, 
nie nadzwyczajnej kuchni /prawie co drugi dzień był pęcak, 
a ziemniaki były luksusem, oprócz tego trochę "swinnęj tu- 
szonki"/, braku opału /zaopatrywaliśmy się w opał w losie, 
tnęc dęby i buki/, myśl, że niedługo przejdziemy Wisłę i 
pójdziemy do Gdańska i Gdyni, zagospodarowując polskie Wy
brzeże, dodawała nam otuchy.

Ćwiczenia, przemarsze, długie rajdy pieszo na ul. 1 Maja 
do łaźni, były dziarskie, pełne werwy i śpiewu naprawdę ma
rynarskiego. Ipkie piosenki, jak "Morze nasze morze", "Na 
pokładzie "Zawiszy", "Wesoła marynarska wiara" i wiolo in
nych, rozbrzmiewały często na ulicach ruchliwego, polnego 
wojska Lublina.

Ja w początkach swej pracy w batalionie napotyka łom wio
lo trudności i stawałem przed problemem zdawało mi się wte
dy, nie do pokonania. Na przykład, podoficerowie w kompanii 
oraz niektórzy oficerowie traktowali mnie jako kogoś nie 
bardzo potrzebnego w swym gronie. Jedni bali się mnie, inni 
natomiast żartobliwie mówili, że jostom tu po to, żeby na
wracać ich na "demokrację", czyli jako oficer polityczny by
łem kimś w rodzaju "ojca duchownego". Pamiętam, żs kiedyś 
wdałem się w dyskusję polityczną z podoficerami, którzy by
li ode mnie starsi o co najmniej 20 lat i przekonywałem ich, 
że przed wojną dobrze mioli tylko ci co byli w aparacie 
uclshu oraz burżuacja, a robotnik i chłop cierpiał nędzę i 
był viyzyskiwany na każdym kroku przez burżuazję i sanację 
/a mówiłem to z całą swadą i młodzieńczym zapałem/. I kie
dy zdawało mi się, że ich już przekonałem, joden z podofice
rów, bosm, Ładoś, popatrzył na mnie z ukosa bardzo poważnie 
i powiedział: "Co ty synu przyszedłeś nas uczyć, Ja te rze
czy znałem pierwej nim ty się urodziłeś". Zrobiło ml się 
niezmiernie głupio, po prostu zapomniałem języka w gębie, 
ale muszę stwierdzić, że od tej chwili byliśmy naprawdę do
brymi przyjaciółmi.

Pewnego razu kiedy byłem w rejonie kompanii i chodziłem
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bez konkretnego celu, przyszedł ze sztabu goniec meldując, 
że kpt. Wł.Trzciński mnie wzywa. Przerażony biegnę na dół do 
sztabu /kpt. Trzciński w tym czasie zastępował kmdr. Kopca/ 
1 melduję się zdyszany. Po zameldowaniu otrzymuję zaskakują
ce pytanie, co ja teraz robię? Byłem zaskoczony takim pyta
niem, bo tak rzeczywiście nie wiedziałem co mam odpowie
dzieć. Zacząłem się jąkać, dając wymijające odpowiedzi. Kpt. 
Trzciński na to prosto z mostu do mnie "poruczniku przy
szliście tu po to, żeby pracować, a nie obijać się. Tu jest 
wiele do zrobienia, idźcie do kompanii do roboty. Nie po to 
gwiazdki wam dano, żeby się z nimi paradować po ulicy".

Po takiej odprawie wypadłem z gabinetu jak z procy. Na 
schodach przyznałom w duchu rację kpt. Trzcińskiemu, ale z 
drugiej strony naprawdę nie bardzo wiedziałem do mam robić, 
od czego zacząć. Postanowiłem zwrócić się w tej sprawie do 
por. H.Malinowskiego jako do mego bezpośredniego przełożone
go. Por. Malinowski był bardzo często w batalionie nie
uchwytny. Dlaczego, tego wówczas nie wiedziałem. Zrozumiałem 
to dopiero po jakimś czasie, kiedy uroczyście wiwatowaliśmy 
na jego weselu w koszarach w Gdańsku. Por. Malinowski kiedy 
przedstawiłem mu swoje kłopoty powiedział ml, że mam sobie 
wybrać aktyw i od niego zacząć pracę. Ale cały kłopot był w 
tym, że ja nie wiedziałem co to jest aktyw. Wstydziłem się 
kogokolwiek spytać, bo przecież jak by to było, żebym ja te
go nie wiedział. Ale i z tym dałem sobie w najbliższym cza
sie radę,, tr praca układała się z każdym dniem coraz lepiej.

W tym czasie zaprzyjaźniłem się z takimi oficerami, jak 
ppor. Janusz Kunde, por. Tadeusz Kopiec - syn naszego dowód
cy batalionu, ppor. Korab, ppor. Wincenty Okoń, od których 
wiele się uczyłem przysłuchując się prowadzonym przez nich 
dyskusjom oraz korzystając z ich rad i wskazówek.

Wiele skorzystałem w tym czasie od swego bezpośredniego 
dowódcy por. mar. t.Joreczka, Juko dowódca kompanii widzieł 
on, żo nie zawsze pewnie się czuję, gdy mam przeprowadzić 
zajęcia polityczne, czy jakąś gawędę. Mimo to zawsze znalazł 
czas żeby mi pomóc i dać konkretne wytyczne do pracy. W 
krótkim czasie zrozumieliśmy się doskonale 1 naprawdę praca 
układała się coraz lepiej.



Ofensywa styczniowa na całym froncie wiślanym dochodzi
ła echem aż do Lublina. Całymi godzinami słychać było kano
nadę artyleryjską pod Puławami. Wierzyliśmy, że już niedługo 
batalion nasz ruszy dalej na północny-zachód w ślad za 
pierwszymi oddziałami frontowymi, żeby dotrzeć na Wybrzeże. 
Kiedy tylko został przełamany front na Wisie, wyzwolona War
szawa i Łódź, dowództwo batalionu zaczęło czynić starania do 
zmiany dyslokacji batalionu oraz zdobycia granatowego umun
durowania. Do Warszawy został wysłany kpt. mar. Wł.Trzciński 
colem znalezienia pomieszczeń na zakwaterowanie dla batalio
nu. Po jego powrocie rozeszła się wieść, że mamy się zatrzy
mać w rejonie Pragi nad Wisłą, lecz nic konkretnego nie 
ustalono.

Było wiele za i przeciw tej koncepcji-*. W początkach lu
tego ustalono, że jeżeli się przenosić z Lublina to raczej 
bliżej Wybrzeża. W międzyczasie wyzwolono Toruń, Bydgoszcz i 
Włocławek. Walki toczyły się również w rejonie Poznania. 
Wtedy to zapadła ostateczna decyzja przeniesienia naszego 
batalionu do Włocławka.

Dowódca batalionu kmdr por. Kopiec w poszukiwaniu odpo
wiedniego umundurowania wysłał dwoma samochodami grupę mary
narzy na czole z bosm, Edwardem Majewskim do Łodzi, ponie
waż tam spodziewano się w magazynach wojskowych znaleźć gra
natowe mundury marynarki niemieckiej. Po kilku dniach powró
cili samochodami załadowanymi kocami oraz zameldowali, że w 
łodzi są mundury marynarskie, tylko trzeba załatwić pewne 
formalności. Mundury były nie tylko marynarskie, ale i ofi
cerskie. Problem polegał na tym, że czapki były niemieckiego 
typu, ale to dalsza sprawa. Bardzo ważne okazało się to, że 
marynarze, oficerowie i podoficerowie dostali po jednym ko
cu. Teraz już mieliśmy się czym przykrywać, a to było dużo w 
tych ciężkich czasach. Należy przy tym podkreślić fakt, że

Kpt. mar. Wł.Trzciński zajął dla 1 SMBZ pomieszczenia w 
dawnym gimnazjum na Pradze przy ul. Kępnej 17, a później w 
X Pawilonie cytadeli warszawskiej.
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pomimo ciężkich warunków bytowych, nastroje w batalionie by
ły bardzo dobre. Nikt nigdy nie narzekał na trudne warunki. 
Stara kadra podoficerska, marynarze tak starzy jak i młodzi 
wierzyli, że jak tylko przyjdziemy na Wybrzeże, to tam bę
dzie lepiej /.../ Tak więc z kocami, wyposażeniem wojskowym 
i uzbrojeniem szykowaliśmy się do wymarszu z Lublina.

W dniu 10 lutego 1945 r. nastąpił wyjazd batalionu z Lu
blina. Załadowalxemy się na wagony towarowe. Oo wagonów za
ładowały się trzy nasza kompanie oraz kuchnie połowę, nato
miast nasz transport, to jest dwie pary koni z wozami, samo
chody ciężarowe oraz samochód osobowy /stary "Fiat" dowódcy 
batalionu/ pojechały drogami.

Pierwszym etapem podróży była Warszawa. Przyjechaliśmy 
do niej w ciągu doby. YJyładowaliśmy się na Pradze i zakwate
rowaliśmy w jednym z gmachów przy ul. Szerokiej. V/ Warszawie 
przebywaliśmy około trzech dni. W czasie pobytu zwiedzano 
zniszczoną stolicę, która zrobiła na nas bardzo duże wraże
nie. Ogrom zniszczeń wojennych każdy z nas przeżywał po swo
jemu. Ja osobiście byłem widokiem zniszczonej Warszawy 
ogromnie przygnębiony. Chodziłem z bólem głowy i zdawało mi 
się, że stolica to tylko cmentarzysko, które już nigdy nie 
zakwitnie życiem. Spotykani gdzieniegdzie ludzie snuli się 
po ruinach miastn. Byli wynędzniali, smutni i rozbici. Grze
bali w gruzach, częste były wypadki, że ginęli na minach 
zostawionych przez hitlerowców.

Marynarze z mojej kompanii po tym co zobaczyli, zapałali 
jeszcze większą nienawiścią do Niemców. Z ich wypowiedzi 
tryskała wprost chęć walki z nimi /.../

Opuszczając Warszawę, z Pragi przeszliśmy pieszo przez 
moet wysokowodny na Wiśle, zbudowany przez radzieckich i 
polskich saperów. Byliśmy zaskoczeni, że w ciągu kilku dni 
most ten został wybudowany i po wojnie długo jeszcze służył 
odbudowującej się Warszawie. Batalion załadowano na Dworcu 
Gdańskim do wagonów. Był mróz, a my w nieopalonych wagonach 
towarowych jechaliś 
dróż pozostanie mi 

Następnego dnia



66

Z dworca kompanie uszykowane w kolumnach czwórkowych, z 
pieśnią marynarską na ustach, z bijącymi radością sercami, 
choć głodni, ale z pogodnymi twarzami wkroczyliśmy do mias
ta. Zarezerwowano dla nos koszary po 14 pułku piechoty przy 
ul. Żytniej. Przemaszerowaliśmy przez całe miasto witani 
serdecznie i owacyjnie przez mieszkańców grodu. Radość była 
obopólna. Mieszkańcy Włocławka cieszyli się, 2e widzą pols
kiego żołnierza /tym bardziej marynarza/. Poznawali nas po 
śpiewanych piosenkach marynarskich. My z kolei byliśmy za
chwyceni serdecznym powitaniem, białymi twarzami włocławia- 
nek i schludnym wyglądem nie zniszczonych ulic. Do dzisiej
szego dnia pamiętam specyficzny zapach tego miasta. Włocła
wek pachniał kawą. Fabryki kawy /zbożowej/ były czynne zaraz 
po wyzwoleniu. Ciastka ze smakiem kawy, kawa w kawiarniach, 
kawa w domach prywatnych. Nigdzie takiej smacznej kawy nie 
piłem jak we Włocławku.

2. Na postoju we Włocławku

Koszary, które zajęliśmy były w dość dobrym stanie. Każ
da kompania miała swój blok mieszkalny, z wszelkimi wygodami 
i miejscem na świetlicę. Był klub oficerski, stołówki, kuch
nie, magazyny itp. W przeciągu kilku dni świetnie urzą
dziliśmy się. Nie zapomnę nigdy Jak rozkwaterowaliśmy mary
narzy w ciepłych pomieszczeniach, na siennikach pełnych sło
my, a dla oficerów zorganizowaliśmy łóżka z materacami. Chor. 
Rybczyński po całodziennej, uciążliwej pracy kładąc się do 
tak wygodnego Łóżka, powiedział: "Boże mój, co za luksus ta
kie łóżka, jak dawno już tak nie spałem".

Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni i miny nam się popra
wiły. Dowódca naszej kompanii por. mar. E.Jereczek polecił 
mi obok prowadzenia normalnej pracy politycznej, zorganizo
wać świetlicę. V/ każdej kompani wyznaczono pomieszczenie na 
świetlicę. Por. Malinowski widząc, że jest możliwość zorga
nizowania świetlic, na odprawie zapowiedział zorganizowanie 
konkursu na najlepszą świetlicę w batalionie. Zabrałem się 
energicznie do pracy. Przy pomocy podoficerów i marynarzy
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/bosm. Grunwalda, st. mar. Wujclkiewlcza i innych/ świetlica 
stawała się coraz piękniejsza. Organizowaliśmy tam wieczory 
zabaw, gier, recytacji i piosenek. Marynarze garnęli się do 
życia kulturalnego, korzystali z biblioteki, która Już wtedy 
powstała przy udziale ppor. Sklrmunta.

Nasz szef łączności zdobył sobie tylko wiadomym sposobem 
radio ze wzmacniaczem oraz mikrofonem i zradiofonizował 
wszystkie pomieszczenia, świetlice i sale marynarskie.

Na placu alarmowym postawiliśmy maszt, na którym pod
nieśliśmy pierwszy raz na wyzwolonej polskiej ziemi banderę 
Marynarki Wojennej. Uroczysty to był dzień. Cały stan osobo
wy batalionu uformował się w czworobok. Dowódca batalio
nu przyjął raport i wygłosił przemówienie, w którym podkreś
lił, że "dziś podnosimy banderę na maszcie w koszarach bata
lionu - ale nie długi Już Jest czas, kiedy bandera Marynarki 
Wojennej Polski Ludowej załopocze na okrętach, które będą 
przez nas prowadzone po wyzwolonym Bałtyku". Po przemówie
niu wydał komendę: "Banderę podnieść"! Przy dźwiękach hymnu 
narodowego granego przez naszą orkiestrę, bandera uroczyście 
poszła w górę do szczytu masztu. Od tego dnia codziennie o 
godzinie ósmej rano przy apelu porannym podnosiliśmy Ją. 
Banderę tę wykonał na płótnie blałoczerwonym nasz artysta 
malarz mat Zbigniew Litwin4.

Po przybyciu do Włocławka i uporządkowaniu koszar, roz
poczęło się intensywne szkolenie, szczególnie w kompanii 
desantowej. Przeprowadzaliśmy ćwiczenia taktyczne w dzień 1 
w nocy, strzelania z broni ręcznej i maszynowej, rzucania 
granatów, naukę o broni, znajomość min i prac saperskich 
oraz znajomość broni nieprzyjaciela. Programy szkolenia sta
rannie przygotowywał por. Adam Skorupski. Układał je z pa
mięci, bo nie było do tego celu żadnych podręczników. Równo
cześnie pełniliśmy warty, wysyłaliśmy patrole do miasto oraz 
ćwiczyliśmy alarmy w dzień i w nocy.

4 Kmdr por. Z.Litwin Jest dziś znanym malarzem i rzeźbiarzem 
na Wybrzeżu.



Pew.nago dnia mieliśmy alarm bojowy, ponieważ powiadomio
no dowódcę batalionu, że w okolicach Włocławka grasuje grupa 
Niemców, którzy terroryzują okolicznych mieszkańców. Natych
miast wyjechały dwa plutony naszej kompanii na samochodach w 
teren. Przez catą dobę przeszukiwali oni okoliczne wsie i 
lasy. Nic podejrzanego nie stwierdzono. Jak się później oka
zało grupa ta przerzuciła się w inny teren, gdzie została 
zlikwidowana przez inne garnizony.

W tym czasie kwatermistrzostwo załatwiło wszelkie for
malności z władzami terenowymi w Łodzi i z magazynów ponie
mieckich otrzymaliśmy granatowe umundurowanie. W magazynach 
łódzkich znaleziono także przeuwojenne wstążki do czapek 
Polskiej Marynarki Wojennej, koszulki marynarskie, dielichy 
szare oraz galony poniemieckie. Na prędce zorganizowano 
warsztat krawiecki, który przystąpił intensywnie do przera
biania mundurów oficerskich, podoficerskich i marynarskich. 
Należało się śpieszyć, ponieważ przyszedł rozkaz, że jedno 
kompania naszego batalionu ma wziąć udział w defiladzie woj
skowej w wyzwolonej Warszawie. Z batalionu wybrano trzy plu
tony wyglądające najbardziej reprezentacyjnie. Kompania za
ładowała się'na samochody i wyjechała w pełni umundurowana w 
mundury marynarskie. Podczas uroczystości w Warszawie nasi 
marynarze prezentowali się bardzo dobrzo. Po powrocie z War
szawy przyjechali zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Przywieź
li ze sobą wiadomość, że Krajowa Rada Narodowa postanowiła, 
iż Warszawa pozostanie stolicą Polski i będzie odbudowana z 
gruzów.

Dowódca batalionu kmdr por. Kopiec zapowiedział, że w 
najbliższą niedzielę, kiedy wszyscy otrzymają mundury mary
narskie, zorganizujemy przemarsz ulicami miasta Włocławka. 
Batalion prowadził kmdr ppor. Tadeusz Klimczak, dowódcy i 
zastępcy dowódców kompanii szli na czelo kompanii, dowód
cy plutonów byli przy swoich plutonach. Przemarsz z orkies
trę odbył się bardzo uroczyście. Miało to duże znaczenie 
propagandowe. Na zakończenie przemarszu dowódca batalionu, 
zastępca do spraw po lityczno-wychowawczych i szef sztabu 
odebrali defiladę. Defilado odbyła się u wylotu ul., 3 Maja w 
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kierunku dworca kolejowego. Zamiast stać na trybunie dowódz
two batalionu siedziało w eleganckim powozie, który był w 
tym czasie używany do celów reprezentacyjnych sztabu.

Nasze tabory w tym czasie znacznie się rozrosły. Jak już 
wspomniałem, tabor konny i samochodowy przybył z Lublina do 
Włocławka. Samochody prowadził ppor. Owczyński, zaś tabor 
konny chor. Widawski. Chorąży po drodze wzbogacił swój tabor 
o cztery konie i dwa powozy, które służyły oficerom do wy
jazdów służbowych w okolice nie tylko Włocławka, ale i 
Gdańska. Zanim dotarliśmy do Gdańska powozów tych przybyło 
nam jeszcze więcej.

We Włocławku batalion otrzymał rozkaz zaopatrywania się 
w żywność samodzielnie, to znaczy otrzymaliśmy zezwolenie na 
przyjęcie magazynów żywnościowych poniemieckich oraz korzys
tanie z kontyngentów z okolicznych wsi i miasteczek. Dzięki 
temu wyżywienie znacznie się poprawiło, ale kwatermistrzos
two musiało włożyć wiele wysiłku żeby temu sprostać. Dobrze 
wypełniał to zadanie chor. Szramek, nasz oficer żywnościowy 
oraz jego pomocnicy mat Mazurowski, bracia Ramsieccy i szef 
kuchni.

Z chwilą gdy lewobrzeżna Polska została wyzwolona, do 
batalionu zaczęli napływać nowi ludzie. Zaczęło się to już w 
Lublinie, a nawet w czasie krótkiego postoju w Warszawie 
kilku starych marynarzy i podoficerów do nas się dołączyło: 
między innymi w Warszawie dołączył do batalionu kpt. Zbig
niew Branlecki, były obrońca Wybrzeża w 1939 r.$ Kpt. Bra- 
nlecki był pierwszym oficerem, który po wyjściu z oflagu w 
Woldenbergu zgłosił się do 1 SMBZ. We Włocławku dołączyło do 
nas ogółem około 100 podoficerów 1 marynarzy /.../

W miarę rozrastania się batalionu, nam "starej" kadrze 
przybywało coraz więcej pracy. Trzeba było z ludźmi prowa
dzić rozmowy i poznawać ich przeszłość. Interesowało nas, 
czy w szeregach naszych nie ma Volksdeutschów i wtyczek hit
lerowskich. Wojna przecież trwała, a walka klasowa wewnątrz

Kpt. piech. Z.Branlecki był adiutantem batalionu KOP "Hel".
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kraju też nie była bez wpływu na nastroje w naszych podod
działach /.../

Batalion obok dalszej organizacji, szkolenia bojowego, 
prowadził również pracę wśród ludności cywilnej Włocławka. 
Wspólnie z władzami terenowymi zorganizowaliśmy na terenie 
miasta dwie akademie okolicznościowe, połączono z występami 
artystycznymi oraz mecz bokserski pomiędzy miejscową drużyną 
sportową, a naszą sekcję bokserską.

Akademie okolicznościowe odbyły się z okazji Dnia Kobiet 
/8 marca/ i 24 marca z okazji insurekcji kościuszkowskiej. 
Na obu tych akademiach nasi oficerowie wygłosili przemówie
nia, w których omawiali nowy charakter wojska, nierozłącznie 
związanego z ludom pracującym. W uroczystościach brała rów
nież udział nasza orkiestra.

Zbliżały się Święta Wielkanocne. Z tej okazji postano
wiliśmy zorganizować bal dla oficerów i podoficerów oraz 
przedstawicielek płci pięknej Włocławka. Bal przygotowaliśmy 
w salach klubu oficerskiego. Organizację imprezy powierzono 
ppor. Januszowi Kunde, który spisał się na medal. Zabłysnął 
również zdolnościami konferansjera. Por. H.Malinowski od tej 
pory na każdą podobną imprezę jego angażował.

Sześciotygodniowy pobyt we Włocławku oprócz ogromu pracy 
organizacyjnej, dał nam możność nawiązania stosunków towa
rzyskich z miejscową ludnością, a szczególnio z płcią pięk
ną. Dlatego też zorganizowana zabawa była imprezą bardzo 
udaną, a że mieliśmy nawiązane kontakty z organizacją mło
dzieżową Związkiem Walki Młodych we Włocławku, zaprosiliśmy 
też ich na naszą zabawę. V/ wyniku tych kontaktów towarzys
kich niektórzy nasi oficerowie i podoficerowie pożenili się 
z włocławiankami. Następnego dnia po hucznej zabawie, to 
jest 1 kwietnia 1945 r. otrzymaliśmy rozkaz natychmiastowego 
przeniesienia się do Gdańska.
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3. Przybycie batalionu do Gdańska

Gdańsk był wolny, a my mieliśmy zadanie jak najszybciej 
tam się znaleźć i zajęć najważniejsze obiekty gospodarcze 
miasta. Rozkaz przyszedł tak nieoczekiwanie, że trudno nam 
było się pozbierać. Robiliśmy to bardzo pośpiesznie. Część 
ludzi musleła pozostać, żeby później sprowadzić potrzebne 
mienie. Zadanie to otrzymał kpt. Bronlecki, który załadował 
wszystko na barkę 1 Wisłą spławił do Gdańska. Nam przysłono 
samochody z Warszawy. Załadowaliśmy się pośpiesznie no samo
chody i około godz. 15 w dniu 2 kwietnia 1945 r. opuściliśmy 
gościnny Włocławek. Przed zapadnięciem zmierzchu dujecha- 
liśmy do Torunia. V/ Toruniu krótki odpoczynek, w czasie któ
rego serdeczne powitania 1 owacjo ludności nie mięły końca. 
Trudno opisać jak gorąco nos witano. Częstowano czym kto 
miał, a przede wszystkim papierosami. V/ rozmowach z nami wy
rażano szacunek i poważanie dla wojska. Pytano nas, co zro
bić żeby się dostać do wojska, a szczególnie do Marynarki 
Wojennej /.../

Wieczorem ruszyliśmy w dalszą drogę. Szosy były w dość 
możliwym stanie, ale bardzo często spotykaliśmy różnego ro
dzaju zapory i zniszczone wiadukty. Nocą jazda była niebez
pieczna 1 bardzo uciążliwa z powodu zimna. W nocy przejecha
liśmy przez Grudziądz. Prawie całe miasto leżało w gruzach. 
By podkreślić, że jesteśmy polskim oddziałem, od czasu do 
czasu w samochodach rozbrzmiewał śpiew. To nam dodawało otu
chy. O świcie minęliśmy Tczew, Pruszcz Gdański 1 zbliżaliśmy 
się do Gdańska. Słychnc było huk dział, a Czasami od strony 
Żuław szczęk karabinów maszynowych. Z mgieł od czasu do cza
su wybłyskiwały łuny pożarów. Około godz. 0 rano dojechaliś
my do Gdańska.

Gdańsk cały płonął. Dym i spalenizna, drogi zatarasowane 

gruzami, sprzętem wojskowym oraz rozbitymi działami i czoł

gami. Z trudom przedzieramy się przoz Orunię do centrum 

Gdańska. Zatrzymujemy się obok dworca kolejowego przy obec

nym gmachu Prezydium Miej sklej Rady Narodowej. Tu miouci się 

siedziba komendanta wojennego, generała lejtenantn 3.Mikuls

kiego. Dowódca batalionu z zastępcą 1 szefom sztabu meldują 
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się u komendanta. My czekamy przy samochodach na dalsze dys
pozycje. Część marynarzy i oficerów rozeszła się po poblis
kich ulicach. V/ mieście dużo oddziałów radzieckich. Od czasu 
do czasu słychać strzały. Zaszedłem do jednego z gmachów, 
w którym znajdował się szpital niemiecki. Niemcy pozostawili 
w nim wielu rannych i chorych bez żadnej opieki. Ludzie cho
rzy i wynędzniali leżeli w brudzie. Na nasz widok, zdrowsi i 
silniejsu prosili o chleb. Wyszliśmy z tego szpitala przy
gnębieni i naocznie przekonani, jak hitlerowcy dbali o 
swoich chorych i rannych /.../

Gen. S.Mikulski przydzielił batalionowi jako rejon za
kwaterowania stocznie Oanziger Werft i Schichau. Budynek na 
kwatery zajęliśmy w stoczni Schichau. Ponieważ byliśmy zmę
czeni, natychmiast po rozkwaterowaniu i wystawieniu ubezpie
czeń poszliśmy spać. Na drugi dzień rano por. Skorupski, 
por. Jureczek i ja udaliśmy się na rozpoznanie terenu stocz
ni celem uzgodnienia, gdzie mamy wystawiać posterunki war
townicze stałe, a gdzie patrole. Rejon był bardzo rozległy. 
Zabezpieczyliśmy rn.in. maszyny i urządzenia stoczniowe, 
dźwigi 1 pochylnie, magazyny i narzędziownie. Wszystko 
to przedstawiało bezcenną wartość. 0 ile miasto, a szczegól
nie stary Gdańsk był kompletnie zniszczony, o tyle stocznia 
była cała i przedstawiała dużą wartość. Wartownie zorganizo
waliśmy w rejonie stoczni Danziger Werft.

Niemcy, którzy pozostali w Gdańsku zorganizowali dywers
ję, dlatego też mieliśmy pełne ręce roboty, a przede wszyst
kim gasiliśmy pożary, które wybuchały Jeden po drugim na te
renie stoczni i w innych obiektach. Pomimo tego, że Gdańsk 
był cały zniszczony przez bombardowania i ostrzeliwania w 
okresie poprzedzającym jego wyzwolenie, Niemcy wycofując się 
z miasta podpalili olbrzymie magazyny zbożowe nad Motławą. 
Swąd spalonego zboza roznosił się po całym mieście.

Dowództwo wojsk radzieckich postanowiło zlikwidować dy
wersję na terenie miasta. Sytuacja była o tyle utrudniona, 
że wokół Gdańska wojska niemieckie prowadziły zażartą obro
nę, Bronili się w Wisłoujściu, na Westerplatte, na zalanych 
Żuławach i w rejonie Oksywia. Niemiecka flota na Bałtyku by
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ła jeszcze silno i od czasu do czasu dokonywała ostrzeliwa
nia wojsk radzieckich i jednostek polskich w rejonie Gdańska 
1 Gdyni. Pewnej nocy Niemcy silnie ostrzelali Stocznię 
Gdańską swoją artylerią okrętową. Kanonada trwała z przer
wom! około trzech godzin. Hel był także w rękach hitlerow
ców, o na Zatoce Gdańskiej stało kilkanaście jednostek floty 
niemieckiej. Któregoś dnia weszliśmy na dźwig stoczniowy, 
skąd widać było 18 jednostek hitlerowskich, które nękały nas 
ogniem swych dział. Szczególnie aktywny był niemiecki pan
cernik kieszonkowy "LUtzow", który pod osłoną nocy podcho
dził blisko Gdańska i ostrzeliwał rejon stoczni. Kiedy prze
nieśliśmy się do koszar w Nowym Porcie, też od czasu do cza
su ostrzeliwał nas, jak gdyby wiedział że stoi tam nasz ba
talion.

Po dwu dniach pobytu w Gdańsku dowództwo wojsk radziec
kich powiadomiło nas, żeby 1 SMBZ przygotował się do walki 
przy zdobywaniu Westerplatte. Udział w walce miała wziąć 
kompania desantowa. Por. mar. E.Jereczek, ja oraz dowódcy 
plutonów, por. Aleksiejew, ppor. Kowiński i chor. Rybczyń
ski, przystąpiliśmy do starannych przygotowań. Mieliśmy 
wziąć udział w walce o to historyczne miejsce z września 
1939 r. Ja przeprowadziłem, pogadankę z marynarzami i podofi
cerami. Omówiłem z nimi historyczne znaczenie tego skrawka 
ziemi, symbolu męstwa żołnierza polskiego w 1939 r. Podkreś
liłem znaczenie naszego udziału w tej walce 1 nieuchronną 
klęskę niemieckich wojsk na wszystkich frontach oraz bliski 
już koniec wojny i nasze całkowite zwycięstwo. Marynarze 
wiadomości o udziale w bitwie o Wlsłoujścio i Westerplatte 
przyjęli z entuzjazmem. Chęć walki była ogromna. Starannie 
się do tego przygotowali, oczyścili broń i magazynki do pe
pesz oraz zaopatrzyli się w dostateczną ilość amunicji. Nas
tępnego dnia mieliśmy przejść w rejon bezpośredniej stycz
ności z nieprzyjacielem, rozpoznawać cele i wspólnie z od
działami radzieckimi przystąpić do uderzenia. Na drugi dzień 
otrzymaliśmy wiadomość, że Niemcy na Westerplatte skapitu
lowali, Rozczarowanie było duże. Marynarze żałowali, że nie 
mogli wziąć udziału w boju, by przynajmniej w minimalny spo-
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sób wyrównać krzywdy wyrządzone przez hitlerowców.
Po tygodniu pobytu w Gdańsku życie w batalionie było 

dość dobrze zorganizowane. Zaopatrzenie mieliśmy z ponie
mieckich magazynów. Opanowaliśmy dywersję na terenie stocz
ni, ochranialiśmy magazyny stoczniowe i hale montażowe. Ofi
cerowie zajęli dla siebie mieszkania prywatne w pobliżu 

‘stoczni opuszczone przez Niemców, którzy pośpiesznie ucieka
li przed frontem.

Charakterystyczne było, że od chwili wyzwolenia miasta 
ludność polska natychmiast wywiesiła flagi białoczerwone 
w oknach swoich domów. Dziwiliśmy się bardzo, że aż tylu Po
laków przetrwało panowanie hitlerowskie w Gdańsku. Zachodzi
liśmy do mieszkań, w których były flagi białoczerwone, Lu
dzie ci mówili rzeczywiście po polsku czasem bardzo słabo, 
ale podkreślali, że byli i są Polakami, a tylko terror hi
tlerowski zmusił ich do lojalności wobec hitlerowców. Więk
szość ludności, która mówiła po niemiecku twierdziła, że nie 
są oni Niemcami, lecz obywatelami Wolnego Miasta Gdańska.

Po kilkunastu dniach gen. Mikulski zarządził odprawę w 
Komendzie Wojennej miasta Gdańska. Na odprawę przybyli pra
wie wszyszcy oficerowie z batalionu oraz z wielu jednostek 
radzieckich, które tu stacjonowały. Na odprawie gen. Mikuls
ki omówił sytuację na terenie miasta. Podkreślił, żo dywer
sja niemiecka za wszelką cenę dąży do wywołania zamieszek w 
mieście 1 zniszczenia ważnych ośrodków przemysłowych Gdańs
ka, które jeszcze nadają się do użytku i mogą być wykorzys
tane. Dowodem tego były stale powtarzające się pożary w 
mieście, które wybuchały właśnie na terenie nie zniszczo
nych zakładów przemysłowych i magazynów portowych. Ażeby do 
tego nie dopuścić komendant zdecydował się na przeprowadze
nie oczyszczania miasta z wszystkich podejrzanych osób, 
szczególnie młodych ludzi niemieckiego pochodzenia.

Na podstawie planu miasta - Gdańsk podzielono na rejony, 
które przydzielono poszczególnym jednostkom wojskowym. Miały 
one przeprowadzać kontrole wszystkich mieszkań prywatnych, 
z zadaniem sprawdzenia dokumentów. Podejrzane osoby należało 
odesłać do punktów ścisłej kontroli, gdzie specjalna komisja 
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decydowała, czy maję być kierowani do obozów Jeńców wojen
nych, czy też zwalniani do domu,

1 SMBZ otrzymał do przeszukania rejon Wrzeszcza od ul. 
Grunwaldzkiej w stronę lotniska, Brzeźna, Letniewa aż do 
Motławy i terenów stoczni. Dowódca batalionu wydzielił grupy 
marynarzy i podoficerów pod dowództwem oficera. Grupa taka 
składała się z 5-6 ludzi,

□a byłem dowódcę grupy w rejonie ulicy Klinicznej, Koś
ciuszki i Bolesława Chrobrego. Akcja, o której mowa trwała 
przez cały tydzień. W dzień i w nocy przeprowadzaliśmy kon
trolę, chodzęc od domu do domu. Osoby podejrzane odsyłaliśmy 
do punktu zbornego, który mieścił się we Wrzeszczu w koś
ciele przy ul. Mickiewicza. W wyniku akcji cały kościół za
tłoczony był podejrzanymi osobami.

Pewnego dnia w czasie kontroli moja grupa wykonywała za
danie w rejonie fabryki zapałek przy drodze prowadzącej do 
Nowego Portu. Gdy weszliśmy do fabryki, w halach produkcyj
nych 1 magazynach było pełno zapałek. Nagle któryś z maryna
rzy zauważył, że w rogu hali wydobywa się dym. Szybko podą
żyliśmy w tym kierunku. Okazało się, że zaczęła się palić 
podłoga. Natychmiast przystąpiliśmy do akcji ratunkowej. W 
pobliżu przepływał niewielki strumyk i z niego zaczęliśmy 
nosić wodę, likwidując pożar w zarodku. Niezależnie od akcji 
przeciwpożarowej postanowiłem znaleźć sprawcę pożaru, bo nie 
ulegało wątpliwości, że przed chwilą ktoś musiał podpalić 
fabrykę. Po skrzętnym przeszukaniu terenu spotkaliśmy podej
rzanie wyglądającego człowieka. Osobnik ten mówiący po nie
miecku, nie umiał wytłumaczyć co robił we fabryce. Ponieważ 
byliśmy przekonani, że to on podpalił przed chwilą fabrykę, 
odesłałem go z odpowiednim meldunkiem do punktu zbornego. Do 
dzisiejszego dnia, kiedy przyjeżdżam do Nowego Portu, z 
przyjemnością patrzę na naszą pracującą pełną parą fabrykę i 
wspominam dzień, w którym nie dopuściliśmy do jej spalenia 
/.../

Z uwagi na to, że mieliśmy po jednym mundurze marynars
kim, chodziliśmy w dni powszednie tylko w mundurach zielo
nych. Zresztą były one bardzo ładne i praktyczne. W czasie 
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patroli stykaliśmy się często z oficerami radzieckimi, 
szczególnie w komendach rejonowych dzielnic. Nieraz docho
dziło do komicznych sytuacji. Zauważyłem, że oficerowie ra
dzieccy w stosunku do mnie odnoszę się z wyszukaną grzecz
nością i respektem, a od czasu do czasu tytułują mnie majo
rem, choć byłem podporucznikiem. Z początku trochę mnie to 
bawiło, ale w końcu zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak 
jest. Zrozumiałem to po przyjrzeniu się swoim gwiazdkom na 
naramiennikach. Okazało się, że są to duże gwiazdki, takie 
jakie noszą starsi oficerowie armii radzieckiej. Skawpliwie 
wyjaśniłem to kolegom, wyprowadzając ich z błędu. Była z te
go powodu ogólna wesołość i wiele komentarzy.

Codziennie po zakończonych patrolach składaliśmy meldu
nek o wynikach naszej pracy szefowi sztabu batalionu. On jo 
gromadził 1 przesyłał dalej. Po tygodniu akcja oczyszczania 
miasta zakończyła się, w związku z czym otrzymałem inne za
danie. W tym czasie batalion gościł na terenie stoczni 
przedstawicieli Rządu z Prezydentem Krajowej Rady Narodowej 
Bolesławom Bierutem na czele. Bolesław Bierut bardzo się 
interesował stocznią, zapowiadając rychłe jej przejęcie 
przez władze cywilne i uruchomienie produkcji. Oznajmił też, 
że w krótkim czasie powstanie Dowództwo Marynarki Wojennej 
wraz ze sztabem, a my Jako batalion staniemy się głównym za
lążkiem Marynarki Wojennej.

Przybył również mianowany przez Naczelne Dowództwo Wojs
ka Polskiego zastępca dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 
polityczno-wychowawczych, komandor Józef Urbanowicz. Byliśmy 
nieco zaskoczeni, że Jeszcze nie ma dowódcy marynarki, a Już 
jest jego zastępca /.../

Jeszcze podczas pobytu w Stoczni Gdańskiej, a zwłaszcza 
w okresie późniejszym nieustannie napływali oficerowie, pod
oficerowie i marynarze. Zaczęło robić się ciasno i należało 
organizować nowo kompanie. Wprawdzie nie było etatów, ale 
kadra znalazła się. W ton sposób powstała pierwsza kompania, 
tak zwana rezerwowa /przejściowa/. Składała się ona z pod
oficerów i marynarzy, którzy powrócili z niewoli niemieckiej. 
Należy tu podkreślić, że były wypadki kiedy marynarze czy 
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pcdoficerowie prosto z obozu jenieckiego przyjeżdżali zamel
dować się do jednostki. Na każdym kroku widać było u nich 
chęć do aktywnej służby wojskowej, wysoką dyscyplinę i zapał 
do szkolenia. Z tych to ludzi powstała kompania, której do
wódcą mianowany został por. W.AleksieJew. Mnie dodatkowo po
za kompanią desantową przydzielono wspomniany pododdział pod 
opieką. Zostałom zastępcą dowódcy do spraw polityczno-wycho- 
wawczych dwóch kompanii. Kompania pod dowództwem por. Alek- 
siejewa przeniosła się do koszar w Nowym Porcie /wraz ze 
sztabom batalionu/, podczas gdy kompania desantowa jakiś 
czas pozostała jeszcze w stoczni do chwili przekazania jej 
władzom cywilnym. VI skład kompanii przejściowej wchodzili 
m.in.; ppor. Mieczysław Rojewski, ppor. W.Okoń, ppor. Korab, 
.it.boom. Grzybowski, st. bosm. Surowy, st. bosm. Ogon i wie
lu innych. Nowym Porcie zajęliśmy Jedoń z budynków kosza
rowych, zorganizowaliśmy normalne życie żołnierskie i niez
włocznie przystąpiliśmy do szkolenia.

7 Gdańska kompania techniczna zostało skierowana do Gdy
ni /.../ Otrzymała ona zadanie zabezpieczenia warsztatów Ma
rynarki Wojennej na Oksywiu oraz portu wojennego /.../ Kom
pania zajęła budynek po przedwojennej Żegludze Polskiej przy 
ul. Waszyngtona. Jam też później organizował się sztab Mary
narki Wojennej.

Pod koniec kwietnia batalion rozrósł się do poważnych 
rozmiarów. Przybyło wielu oficerów, podoficerów i marynarzy. 
Napływali oni prawic codziennie. W Wisłoujściu por. mar. 
Kurnie z innymi oficerami zorganizował przystań, obejmując 
i remontując niewielkie jednostki, jak jachty i motorówki

Batalion stale się rozrastał. Występowały braki oficerów 

po lityczno-wychowawczych, powstała więc myśl utworzenia kur

su podoficerów po J :f tyczno-wychow.iwczych w batalionie. Por. 

Malinowski przedstawił taki wniosek Zarządowi Polityczno-Wy- 

chowawczemu Marynarki Wojennej, który został zaakceptowany.

Na kurs wytypowano podoficerów wyróżniających się chęcią 

działania. Byli to działacze postępowych organizacji młó

dź lożowych lub członkowie PPR /m.in, mat Nowakowski, mat Ban
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Mazurek i mat Berezowski/. V/ sumie wybrano około 30 podofice
rów. Dowódcę grupy mianowany został ppor. Mieczysław Rojewa- 
ki, zastępcę dowódcy kursu wyznaczono mnie /poza obowiązkami 
zastępcy dowódcy kompanii desantowej oraz zastępcy dowódcy 
kompanii przejściowej/. Pracy miałem pełne ręce. Brak ofice
rów polityczno-wychowawczych zmuszał do wytężonej pracy. 
Ofiarnością i zapałem zdobywaliśmy szacunek u naszych kolegów 
oficerów liniowych.

W każdej kompanii, która mi podlegała, musiałem poświęcić 
kilka godzin dziennie na pogadanki z marynarzami, rozmowy 
indywidualne, na pracę z podoficerami, organizację aktywu, 
urządzanie świetlic itp. Wykłady na kursie podoficerów poli
tyczno-wychowawczych prowadzone były przez oficerów linio
wych: por. E.Oereczka, por. A.Skorupskiego, ppor. W.Okonia 
/był z zawodu nauczycielem i chętnie udzielał się w pracy 
pedagogicznej/, por. H.Malinowskiego oraz niekiedy przez kmdr 
ppor. A.Bromberga.

Mnie przydzielono tematy z historii Polski. Robiłem 
wszystko, żeby się do nich dobrze przygotować. Najgorsze bvło 
jednak to, że brakło odpowiednich podręczników do gruntownego 
przygotowania się do zajęć. Luki staraliśmy się uzupełniać 
przy pomocy naszej skromnej jeszcze wtedy biblioteki.

Święta 113 Maja 1945 r. obchodziliśmy szczególnie uro
czyście. Były to pierwsze święta w wyzwolonej Polsce. W Nowym 
Porcie w dniu 1 Maja odbył się wiec na jednym z placów, w 
którym wzięły udział pododdziały naszego batalionu, W dniu 
3 Maja na placu alarmowym w koszarach odbywała się uroczysta 
przysięga, którą składał cały stan osobowy jednostki. Do ko
szar przybył wojewoda gdański inż. Mieczysław Okęcki oraz 
przestawiciele partii i stronnictw politycznych. Nastrój był 
radosny. Oczekiwaliśmy rychłego zakończenia wojny.'Radio i 
prasa donosiły o coraz to nowych zwycięstwach nad hitlerowca
mi. Berlin został zdobyty. W najbliższych dniach oczekiwaliś
my zakończenia wojny i bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.

Nasza codzienna gazeta "Nasze Morze" docierała każdego 
dnia do marynarza, podoficera 1 oficera. Wszyscy ją bardzo 
chętnie czytali. Zaczęły się w niej ukazywać reportaże z ży- 
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cla codziennego naszej jednostki /.../ Na łamach prasy wyjaś
niono politykę partii 1 stronnictw politycznych, działalność 
rządu, a także skomplikowane zagadnienia polityki międzynaro
dowej 1 wewnętrznej. My, oficerowie polityczni jako jedynego 
sojusznika w przygotowaniu się do zajęć politycznych mieliśmy 
prasę. "Rzeczpospolita", "Polska Zbrojna", "Głos Ludu", "Wol
ność" - to były gazety, które ukierunkowywały nas do dalszej 
pracy wychowawczej z marynarzami i podoficerami. Często 
przedwojenni oficerowie ignorowali nas, a nawet pogardzali, 
dajęc do zrozumienia, te mamy wiele braków w wykształceniu 
ogólnym i wojskowym. W dyskusjach starali się udowodnić, że 
praca polityczno-wychowawcza jest niepotrzebną stratą czasu, 
a oficerowie polityczni są w wojsku zbędni /.../

Stale napływający oficerowie z obozów Jenieckich nie ro
zumieli, co znaczy oficer polityczno-wychowawczy. Traktowali 
nas w pierwszej chwili Jako kogoś tajemniczego, pogardliwie 
się do nas odnosząc. Inni zaś wyraźnie bali się nas. Zdarzało 
się, że kiedy podchodziłem do grupy oficerów, oni milkli lub 
szybko się rozchodzili. Sytuacja taka nie była przyjemna dla 
nas młodych ludzi, często mało wyrobionych w życiu towarzys
kim, z niewielkim zasobem wiedzy politycznej i ogólnej. Dla
tego też dużo musieliśmy. pracować nad sobą. Czytaliśmy 
wszystko to, co dotyczyło zagadnień wychowawczych, ogólno
kształcących, społecznych 1 politycznych,

Z czasem słuszność argumentacji doprowadziła do tego, że 
zaczęto na oficera polltyczno-wychowawczego patrzeć innymi 
oczyma. Przestano się nas bać i zaczęto szanować. Najbardziej 
szanowano za to, że w swoich wystąpieniach wykazywaliśmy dużo 
patriotyzmu, zapału do walki i pracy, że wszędzie byliśmy 
piersi. Nie było akcji, w której zabrakłoby oficera politycz- 
no-wychowuwczogo /.../ Zawsze staraliśmy się być obiektywni, 
szczerzy 1 otwarci, a jeżeli nie umieliśmy dać trafnej odpo
wiedzi, nie wstydziliśmy się powiedzieć otwarcie: "Dziś odpo
wiedzi wam dać nie mogę, odpowiedź dostaniecie Jutro”. Na 
drugi dzloń staraliśmy się wyjaśnić poruszony problem, cho
ciaż kosztowało to sporo wysiłku 1 zabierało wiele czasu. 
Tym samym popularność oficera polltyczno-wychowawczego rosła.
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Znali nos wszyscy, przychodzili do nas ze swymi kłopotami, 
rodzinnymi, niekiedy nawet bardzo osobistymi. Zwierzali się 
ze swych wątpliwości politycznych co do różnych przejawów 
życiu w kraju i zn granicą. Było to dowodem, że już zdoby
liśmy zaufania tych, na których nam najbardziej zależało, 
marynarzy naszych pododdziałów /.../

Dnia 9 maja 1945 r. radio podało radosną wiadomość, że 
Niemcy hitlerowskie zostały pokonane i przyjęły bezwarunkową 
kapitulację. Machina krwiożerczego ustroju przestała istnieć. 
Zapanoitała trudna do opisania radość. Oficerowie ściekali 
się, całowali, składali sobie gratulacje i życzenia. Mówiono 
tylko o zakończeniu wojny. Ja w tym dniu miałem zajęcia po
lityczne w kompanii przejściowej. W trakcie zajęć na salę 
przybył por. Aleksiejew i podał nam radosny wieść o zakoń
czeniu wojny. Przerwałem zajęcia i wygłosiłem okolicznościo
we przemówienie związane z zakończeniem wojny. Przemówienie 
moje, jak mi się wydaje, było radosne i płomienne. Przedsta
wiłem chronologicznie przebieg wojny i wysiłek naszego naro
du w walkach z okupantem, przytoczyłem ofiary jakie ponieś
liśmy w tych zmaganiach, straty wielu milionów Polaków, pa
triotów, którzy oddali swoje życie za wolność i za ten dzień, 
który nastąpił dziś. W przemówieniu swoim starałem się 
przestawić zadania jakie czekają nas w najbliższym czasie 
pokojowej odbudowy zniszczonego kraju. Przemówienie moje 
przerywane było co chwila hucznymi oklaskami całego stanu 
osobowego kompanii. Padały okrzyki na cześć naszych przywód
ców i Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego. Okrzykom tym nie 
było końca. Wznoszono je na cześć wielu osób, zaczynając od 
Bolesława Bieruta, a kończąc na szefie kompanii bosmanie 
Grzybowskim.

Po zakończeniu zajęć udałem się do kompanii desantowej, 
z którą byłem szczególnie związany. Tom por. Joreczek już 
był wśród marynarzy i prowadził zajęcia mi temat zakończenia 
wojny. Po moim przybyciu składano gratulacje i życzenia, 
znów były okrzyki na cześć rządu i dowództwa Wojska Polskie
go. Nie było żołnierza, podoficera i oficera, który nie 
przyjąłby ze wzruszeniom wieści o zakończeniu wojny. Nie je
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den z nas miał łzy w oczach 1 wcale się ich nie wstydził. 
Było mi szczególnie żal tych moich współtowarzyszy, z którymi 
prawie cały okres okupacji prowadziłem walkę konspiracyjną 1 
partyzancką z faszystami, a którzy nie doczekali dnia zakoń
czenia wojny, ginąc z bronią w ręku.

Około godz. szóstej po południu, jak gdyby na komendę, w 
rejonie koszar" naszego batalionu rozpoczęła się strzelanina 
na cześć zakończenia wojny. Strzelano ze wszystkich rodza
jów broni, a także z rakietnic. Zresztą ta strzelanina nie 
była tylko u nas, lecz w* całym Nowym Porcie i Gdańsku. 
Wszystkie jednostki wojsk radzieckich 1 polskich oddawały sa
lut honorowy, bez komendy,ani poprzedzającego rozkazu. Strze
lali nie tylko szeregowcy i podoficerowie, ale także ofice
rowie. Co chwila rozlegały się salwy i widoczne były rakiety 
sygnałowe różnych kolorów. Wieczorem pierwszy raz od wielu 
lat nie obowiązywało zaciemnienie okien. Co za dziwne wraże
nie dla nie przyzwyczajonego oka widzieć znów światło w ok
nach domów /.,../

Na drugi dzień z całych Żuław wojska niemieckie szły do 
niewoli. Przez wiele dni przez Gdańsk ciągnęły zwarte^kolumny 
hitlerowców bez broni, pod eskortą radzieckich żołnierzy. 
Dawna buta hitlerowskiego żołnierza • zginęła z ich twarzy. 
Byli brudni, zarośnięci i wystraszeni. Mieliśmy okazję nacie
szyć oczy zwycięstwem naszych wojsk 1 sojuszników.

W tym czasie kwatermistrzostwo otrzymało zadanie zabez
pieczenia magazynów żywnościowych po wojskach niemieckich. 
Magazyny te były dobrze zaopatrzone 1 zapewniały na dłuższy 
czas wyżywienie.

Po kapitulacji Niemiec nastąpiła Intensywna praca nad 
dalszą rozbudową 1 SMBZ. \'l pracy tej napotykaliśmy szereg 
trudności. Oficerowie, którzy napływali z obozów, nie mieli 
umundurowania, byli nie przygotowani do pełnienia służby i 
pracy, często wycieńczeni, zdezorientowani politycznie i nie
pewni /.../ Podoficerowie i marynarze przychodzący do bata
lionu, spodziewali się, że natychmiast zostaną wo wszystko 
wyposażeni. Ale niestety, tak nie było. Mieliśmy olbrzymie 
braki, które nie były zależne od nas. Dla nowo wcielonych nie 
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było umundurowania. Zapasy mundurów, które przywiezione zos
tały do Włocławka z Łodzi, dawno się wyczerpały. Oficerowie, 
podoficerowie i marynarze chodzili we własnym umundurowaniu, 
Jeżeli je posiadali. Pozostali chodzili w ubraniu cywilnym 
lub też w zielonych mundurach. Jednym słowem była to pstro- 
kacizna w całym tego słowa znaczeniu. Kwatermistrzostwo z por. 
Janom Dobronko na czele robiło gorączkowe starania, aby zna
leźć magazyny po niemieckiej marynarce wojennej, z których 
możnaby było uzupełnić brakujące umundurowanie. Pod koniec 
maja lub też na początku czerwca mundury znaleziono, Przywie
ziono Je zdaje mi się, z Łodzi. Mundury granatowe wyjściowo 
oraz drelichy robocze /szare/ nie bardzo były podobne do na
szych tradycyjnych, ale marynarze dobrze się w nich prezento
wali.

W czerwcu w związku z tym, że 1 SMBZ dawno już przekro
czył etatowy stan ludzi, mówiło się o utworzeniu jakiejś in
nej większej jednostki w miejsce batalionu, pułku względnie 
brygady, lecz nic konkretnego na ton temat nie wiedzieliśmy 
/.../

W Brzeźnie zajęliśmy jeszcze w maju łazienki wraz z całym 
urządzeniom plaży, dostosowując ten obiekt do szkolenia mors
kiego. Z Wisłoujścia sprowadziliśmy na plażę łodzie wiosłowe, 
małe Jolki, kajaki, żagle do łodzi i inny niezbędny sprzęt 
do szkolenia w wiosłowaniu i żeglowaniu.

Do opieki nad sprzętem oraz do szkolenia młodych maryna
rzy wyznaczona została grupa podoficerów i marynarzy specjal
ności morskiej, którzy spełniali rolę instruktorów. Marynarze 
z kompanii desantowej bardzo chętnie chodzili na przystań do 
Brzeźna na naukę wiosłowania.

Święto Morza w 1945 roku było oczekiwane przez oficerów, 
podoficerów i marynarzy w szczególnym napięciu, gdyż' było to 
pierwsze święto w wyzwolonej Polsce. Oczekiwanie potęgował 
fakt, iż spodziewaliśmy się nadejścia z Warszawy rozkazów i 
zarządzeń dotyczących reorganizacji batalionu. Żyliśmy w go
rączkowym nastroju, trzeba było się odpowiednio przygotować 
do uroczystych obchodów /marynarze otrzymali wtedy brakujące 
mundury/.
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Centralne obchody Dnia Morza odbyły się w Gdańsku na pla
cu 1 Maja. Z Nowego Portu do Gdańska wyruszyliśmy w kolumnach 
marszowych w szyku kompanii. Paradą dowodził kmdr ppor. Ta
deusz Klimczak. Nowo utworzone kompanie miały w czasie uro
czystości złożyć przysięgę. Batalion występował jako brygada 
morska.

Na uroczystości przybyli: Bolesław Bierut - Przewodniczą
cy Krajowej Rady Narodowej, marszałek Michał Rola-Żymierski 
i wiele innych osobistości z rządu i partii politycznych. Na 
placu ustawiono ołtarz połowy, przy którym odbyła się msza, 
po czym marynarze złożyli przysięgę. Nastąpiły przemówienia 
przedstawicieli rządu, a po nich defilada wojskowa. Dzień ten 
upłynął w uroczystym nastroju.

Po obchodach Dni Morza przyszedł rozkaz uzupełnienia ba
talionu ludźmi z zapasowego pułku, który stał w Olsztynie. 
Zostałem oddelegowany wraz z kilkoma oficerami i lekarzem 
por. Kazimierzem Krawczykiem do Olsztyna w celu wybrania od
powiednich żołnierzy do dalszej służby w Marynarce Wojennej. 
V/ Olsztynie przebywaliśmy przez cały tydzień. Tam wybraliśmy 
300 żołnierzy i 15 podoficerów. Otrzymałem następnie zadanie 
przewiezienia tych marynarzy 1 podoficerów do Gdyni na Oksy
wie, do organizującej aię Szkoły Specjalistów Morskich. Po
zostali członkowie komisji wyjechali do Chełmna, gdzie miano 
przyjmować dalszych żołnierzy.

Było to trudne zadanie dowieźć na miejsce 300 nowo wcie
lonych, w tym bowiem czasie pociągi chodziły bardzo niere
gularnie. Po wielu tarapatach dojechaliśmy do Gdyni. Od dwor
ca kolejowego musieliśmy maszerować na Oksywie piechotą, gdyż 
nie było wówczas żadnej komunikacji między Gdynią a Oksywiem. 
Całość przybyłych żołnierzy z Olsztyna przekazałem kmdr. por. 
Z.Boczkowskiemu, a son powróciłem do Gdańska-Nowego Portu. Z 
żołnierzy otrzymanych z Olsztyna 1 Chełmna utworzona została 
Szkoła Specjalistów Morskich.

W tym samym czasie został zakończony kurs podoficerów po- 
lityczno-wychowawczych, który prowadził ppor. M.Rojewski. 
Zakończenie odbyło się uroczyście. Podoficerowie zostali 
przydzieleni do poszczególnych plutonów w kompaniach. Pełni-
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li oni funkcje zastępców dowódców plutonów, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na pracę polityczno-wychowawczą.

Na początku lipca przyszedł oficjalny rozkaz o powołaniu 
do życia Marynarki Wojennej; 1 SMBZ został przemianowany na 
1 Pułk Morski^. Dowódcą pułku mianowany został kmdr por. Ka
rol Kopiec. Zastępcą dowódcy pułku do spraw polityczno-wy- 
chowawczych był por. mar. Henryk Malinowski. Zastępcą do 
spraw liniowych - kmdr ppor. Tadeusz Klimczak, a po nim ppłk 
Stanisław Zaucha. Szefem sztabu pułku wyznaczono kpt. mar. 
Roberta Mietielicę. Dowódcą 1 batalionu został kpt. mar. An
toni Kowrygo, jego zastępcą do spraw polityczno-wychowaw- 
czych - ppor. mar. Władysław Doroszewski. Dowódcą 2 batalio
nu mianowano por. mor. Eugeniusza Jereczka, a jego zastępcą 
do spraw polityczno-wychowawczych ppor. mar. Leona Doro
szewskiego. Dowódcą kompanii kadrowo-przejśclowej był por. 
mar. Adam Skorupski. Komendantem Szkoły Specjalistów Mors
kich wyznaczony został kmdr por. Zdzisław Boczkowski.

Cały szereg oficerów przybyłych z poszczególnych obozów 
Jenieckich, będących do tej pory bez przydziału, zostało 
skierowanych do sztabu Marynarki Wojennej oraz do nowo pow
stałych pododdziałów i oddziałów. Również Zarząd Polityczno- 
Wychowawczy rozwijał swoją działalność. Przybyli wtedy nowi 
oficerowie, jak por. Józef Sulimowicz, por. Czesław Witczak, 
ppor. mar. Stanisław Czajkowski 1 wielu innych.

Podobnie Oddział Kadr Marynarki Wojennej miał dużo pracy. 
Por. mar. Michał Łuczeczko często przyjeżdżał z Gdyni do No
wego Portu, gdzie pod jego przewodnictwem zorganizowana zos
tała komisja weryfikacyjna, w skład której zostałem powołany. 
Komisja ta miała za zadanie przeprowadzić rozmowy z oficera
mi, podoficerami 1 marynarzami, którzy przebywali w czasie 
wojny w obozach jenieckich, względnie na terenach okupowa
nych przez hitlerowców oraz ustalić ich dotychczasową dzia
łalność na podstawie ich własnych oświadczeń oraz świadków.

Mowa Jest o Szkolnym Pułku Marynarki Wojennej, który miał 
zostać utworzony do 30 sierpnia 1945 .
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Praca ta była trudna 1 bardzo nieprzyjemna, mimo to poży
teczna. W trakcie rozmów zdołaliśmy wykryć niektórych mary- 
•narzy i podoficerów, którzy współpracowali z Niemcami lub 
też służyli w niemieckim wojsku. Takich oddawaliśmy do rąk 
organów informacji.

Pierwszą rocznicę powstania Polskiego Komitetu Wyzwole
nia Narodowego i wydania Manifestu Lipcowego pułk obchodził 
bardzo uroczyście. W dniu 22 lipca odbyło się w Gdańsku z 
udziałem wojska i naszego pułku oraz społeczeństwa Gdańska, 
uroczyste przewiezienie urny z prochami poległych na Wester
platte do Gdańska i wmurowanie jej pod pomnikiem na placu w 
pobliżu dworca kolejowego. Uroczystość zakończyła defilada 
wojskowa oraz przemarsz organizacji politycznych 1 społecz
nych przed trybuną honorową.

Na święto 22 lipca nasi oficerowie z pułku otrzymali 
pierwsze awanse 1 odznaczenia państwowe za udział w walkach 
w latach 1939-1945. Do stopnia komandora mianowany został 
kmdr por. Karol Kopiec. Kmdr ppor. T.Klimczak awansowany 
został na stopień komandora porucznika. Kapitanami marynarki 
zostali porucznicy: H,Malinowski, E.Jereczek, A.Skorupski, 
W.Aleksiejew i 3aDobrenko, podczas gdy porucznikami marynar
ki mianowani zostali podporucznicy: Wł.Doroszewski, E.Korab, 
W.Okoń, Górski i inni.

Krzyżem Grunwaldu III klasy odznaczeni zostali: kpt. mar. 
A.Kowrygo, ppor. mar. Mieczysław Rojewski i ppor. mar. K.Ko
lasa /. ../



Komandor dr Rafał Witkowski

POWSTANIE I ROZWÓJ MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ 
ORAZ JEGO WSPÓŁCZESNE ZADANIAX

W 1983 roku minęła 30 rocznica otwarcia w Gdyni 1 udos
tępnienia społeczeństwu Muzeum Marynarki Wojennej, pierwszej 
morskiej placówki muzealnej w Polsce. Wprawdzie już przed 
wojnę podejmowane były próby gromadzenia przekazów i pamią
tek związanych z marynarkę wojenną, ale ograniczały się one 
raczej do formułowania odpowiednich propozycji. Zasługującą 
na odnotowanie była koncepcja historyka wojskowości Witolda 
Huberta, postulująca zapoczątkowanie zbiorów poświęconych 
tradycjom polskiej floty wojennej i utworzenie odrębnego 
działu w Muzeum Wojska w Warszawie. Zgromadzone pamiątki i 
dokumenty miałyby z czasem stać się zaczątkiem samodzielnego 
muzeum marynarki wojennej. Niestety, ta ze wszech miar 

1 słuszna myśl nie doczekała się wówczas realizacji .
Dopiero po wojnie, w wyniku odzyskania przez Polskę sze

rokiego dostępu do Bałtyku, wzrosło znaczenie obronności wy
brzeża morskiego, a tradycje floty kapersklej Jagiellonów i 
floty królewskiej Zygmunta III Wazy wzbogacone zostały o 
wspaniałe czyny wojenne marynarzy polskich w latach 1939- 
1945. Ukazanie społeczeństwu historii oręża polskiego na mo
rzu stało się pilnym postulatem, dyktowanym potrzebą eduka
cji historycznej młodego pokolenia Polaków, a także ugrunto
wania ich świadomości morskiej.

x Jest to poszerzona wersja referatu wygłoszonego na uro
czystym spotkaniu z okazji 30 lecia Muzeum Marynarki Wo
jennej w dniu 18.10.1983 r.

1 Obszerny przegląd inicjatyw utworzenia przed wojną muzeum 
morskiego przedstawił Cz.Krzynówek w artykule "20 lat Mu
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni" /"Biuletyn Historyczny", 
Wyd. Wydział Historyczny Zarządu Politycz.nego Marynarki 
Wojennej, Nr 4, rok 1973, s. 343-367/. Patrz także T.Czay- ka: "Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni" /"Muzealnictwo" 
nr 10, rok 1961, s. 83/.
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17 pierwszych latach powojennych parnię t ki związane z his

torię walk na morzu gromadzono głównie w Gdyni, urządzając 

tutaj w 1945 roku staraniom Zarządu Polityczno-'.7ychow,owcze

go Marynarki Wojennej, wystawę pud nazwą "Obrona Wybrzeża w 

1939 roku". Równocześnie Muzeum Wojska Polskiego w Warszowie 

wiele uwngl poświęciło gromadzeniu przekazów świadczących o 

tradycjach morskich narodu polskiego. W styczniu 1947 roku 

otwarto w tym muzeum pierwszą wystawę poświęconą tradycjom 

marynarki wojennej. Kolejna wystawa zorganizowana została 

w roku 1952, Miała ona tytuł "Marynarko Wojenna w służbie 

Ojczyzny, w służbie pokoju".

Duże zainteresowanie jakie wywołała ta wystawa, skłoniło 
Dowództwo Marynarki Wojennej do podjęcia starań sprowadzenia 
jej do Gdyni, z myślą zorganizowania tutaj stałej ekspozycji 
poświęconej historii walk i rozwoju floty polskiej. Całym 
przedsięwzięciem kierował Zarząd Polityczny, a z jego ramie
nia kmdr ppor. Ryszard Gilewicz, jak również Y/ydział His
toryczny Marynarki Wojennej, ściśle zaś jego ówczesny szef, 
kmdr por. Czesław Y/itczak. Zabiegi uwieńczone zostały sukce
sem i wystawa urządzona w Muzeum Y/ojska Polskiego, stała się 
zalążkiem Muzeum Marynarki Yfojennsj. Uroczyste otwarcie mu
zeum nastąpiło w dniu święta Marynarki Yfojonnej , 28 czerwca 
1953 r. w obecności sekretarza KC PZPR i prezesa Rady Minis
trów Bolesława Bieruta oraz marsz. Konstantego Rokossowskie
go.

Zasadniczą część ekspozycji ulokowano w adaptowanych na 
ten cel pomieszczeniach jednego z najstarszych budynków Gdy
ni przy Bulwarze Szwedzkim, tuż w pobliżu plaży. Przylegał o do niego teren otwarty o powierzchni około 2 000 m , który 
przeznaczono na ustawienie oiężkich elementów uzbrojenia 
okrętowego. Pionierską pracę nad utrzymaniom i rozbudową 
ekspozycji podjęli w tych latach, pierwszy kierownik muzeum 
por. Oerzy Ostaszewski oraz kustosze: mgr Czesław Ptak, a od 
1956 roku - mgr Tomasz Czayka. 17 tym samym roku nowym kie
rownikiem muzeum wyznaczony został kmdr ppor. Czesław Krzy- 
nówek, który obowiązki te pełnił nieprzerwanie przez następ
nych 20 lat.
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Ci pierwsi pracownicy muzeum z energią przystąpili do 
rozbudowy ekspozycji poprzez sprowadzenie ne dziedziniec wy
stawowy nowych eksponatów, juk - przykładowo - działa kal, 
152,4 mm baterii artylerii nadbrzeżnej z Helu, wydobytej z 
wraka stawlacza min "Gryf” podwójnej wieży artyleryjsklej 
kal. 120 mm, podwójnego działa przeciwlotniczego z ORP 
"błyskawica" typu "Bofors" kal. 40 mm oraz innych przedmio
tów uzbrojenia. Ze składnicy muzealnej w Gdańsku-Oliwie 
sprowadzono kilkanaście dawnych luf armatnich i armat.

Pierwsza przebudowa muzeum nastąpiła w roku 1957. Wyło
niła się wówczas nowa koncepcja ekspozycji. Wyodrębniono 
trzy działy: dział średniowieczny, dział nowożytny i dział 
- jak go nazwano - nowoczesny. Ton ostatni dział w porówna
niu z poprzednią ekspozycją, znacznie rozbudowano. Należno 
miejsco na planszach i w gablotach znalazł czyn orężny mary
narzy polskich w latach drugiej wojny światowej. Stało się 
to możliwe m.in. dzięki wzmożonej ofiarności byłych uczest
ników wojny i ich rodzin. Ludzie ci przekazali do muzeal
nych zbiorów wielo bezcennych pamiątek. Jak bandery, propor
ce, mundury, a także zdjęcia archiwalne, filmy 1 dokumenty. 
VJ latach 1960-61 przejęto z Instytutu im. Gen. Sikorskiego 
w Londynie około 300 eksponatów, wśród nich przedmioty uz
brojenia okrętowego, mundury marynarzy z lat wojny, elementy 
wyposażenia osobistego, albumy i inno pamiątki. Równocześnie 
kształtować zaczął się dział poświęcony walkom o wyzwolenie 
Wybrzeża w 1945 roku oraz dział współczesnej ludowej Mary
narki Wojennej. Ze względu na wagę obronności granicy mors
kiej państwa, ten drugi dział zyskał duże znaczenie propa
gandowe, u także polityczne.

Nowy jakościowo rozwój działalności muzeum nastąpił w 
roku 1960. Wiązał się on z przekształceniom na okręt-muzoum 
znanego z lat wojny niszczyciela "Burza". Kiedy rok wcześ
niej wyłoniła i, l-westio, co robić z wysłużonym okrętem, 
kt' ry nio mógł już por nfi-iać w linii, ówczesny szef Sztabu 
Głównego Mar/n.irki Wojennej komandor Ludwik Oanczyszyn ro- 
rrczontoi ’ stanowisko, że okręt ten powinien byc udostęp
niony społeczońst-u inko historyczna pamiątka. Zawiązał się 
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komitet, na czele którego stanął komandor Czesław Witczak. 
VI skład komitetu weszli ludzie rozumiejący tę słuszną ideę 
i zapaleni do sprawy. Po przeprowadzeniu odpowiednich 
przeróbek oraz przebudowy wnętrza okrętu, urządzono w jego 
pomieszczeniach dwie wystawy stałe: jedną obrazującą trady
cje oręża polskiego na morzu na przestrzeni dziejów oraz 
drugą poświęconą historii ORP "Burza". Scenariusz obu wystaw 
opracowany został przy aktywnym udziale i pomocy pracowników 
Wydziału Historycznego Marynarki Wojennej. W dniu 6 czerwca 
1960 r. niszczyciel został przeholowany do basenu nr 1 portu 
gdyńskiego i z tą chwilą rozpoczęła się jego nowo służba ja
ko okrętu-muzeum. Przy Nabrzeżu Pomorskim okręt cumował każ
dego roku od 1 maja do Dnia Wojska Polskiego, czyli prak
tycznie do połowy października, by służbę tę zakończyć osta
tecznie w roku 1975 /w tym czasie ORP "Burza" przechodził na 
holu także do Sopotu, Szczecina 1 Świnoujścia i był tom 
zwiedzany przez mieszkańców tych miast i turystów/.

Historyczny okręt od samego początku zdobył sobie dużą 
sympatię zarówno mieszkańców Gdyni, Jak i licznych rzesz tu
rystów przybywających z głębi kraju każdego roku w okresie 
letnim na morskie wybrzeże. Miarą popularności niszczyciela 
może być fekt, że na przestrzeni lat 1960-1975 zwiedziło go 
3 746 tys. osób.

Dążąc do udoskonalenia i modernizacji ekspozycji w bu
dynku muzealnym, w roku 1962 przeprowadzono jej kolejną 
zmianę. Założenia scenariusza przewidywały ukazanie tysiąc
letnich dziejów oręża polskiego na morzu w ich chronologicz
nej ciągłości, tworzące Jednolitą, logiczną całość. Uwypuk
lono dział ludowej Marynarki Wojennej oraz powiązano histo
rię floty polskiej z rozwojem budownictwa okrętowego 1 sztu
ki wojennej. Zastosowano też odmienną tochnikę wystawową. 
Specjalną ścianką zabudowano okna i ściany, umieszczając 

2 eksponaty w obszernych 1 głębokich gablotach .

I ta wystawa powstała we współpracy z Wydziałem Historycz
nym. W ciągu całej historii muzeum istniało ścisłe współ
działanie i koleżeńskie zrozumienie pracowników obu tych 
pokrewnych placówek.
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Niestety, w następnych latach upływ czasu powodował cią
gła, nieuniknione niszczenie zawilgoconych murów budynku. 
W końcu, ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających musiano 
ograniczyć ilość osób przebywających na piętrze, aż w maju 
1969 roku zapadła decyzja zamknięcia całego obiektu. Jego 
stan techniczny nie pozwalał już na dalsze użytkowanie go 
jako muzeum.

Aby nie pozbawiać tysięcy przybyszów z głębi kraju moż- 
liwoóci zaznajomienia się z historią marynarki wojennej, 
przygotowano doraźną ekspozycję, umieszczając ją w budynku 
dawnego kina przy Okręgowym Klubie Marynarki Wojennej. Nową 
ekspozycję, zajmującą jedną salę o powierzchni 70 m , oddano 
do zwiedzania 9 maja 1970 r. , vi przypadającą wtedy 25 rocz
nicę zwycięstvła nad Niemcami hitlerowskimi. Niewielka po
wierzchnia wystawowa zezwalała na udostępnienie zaledwie 
części eksponatów, pozostałe pokazano na wystawie stałej na 
okręcie-muzeum “Burza".

Na początku lat siedemdziesiątych realne stały się zgła
szane od wielu lat projekty uporządkowania ciągu spacerowego 
od plaży gdyńskiej do Polanki Redłowskiej. Przystąpiono do 
budowy bulwaru nadmorskiego, który po ukończeniu stał się 
ulubionym miejscem spacerowym zarówno gdynian, jak i wy
cieczkowiczów. Nowo rozwiązanie urbanistyczno tego fragmentu 
miasta pociągało za sobą konieczność wyburzenia starego i od 
kilku już lat nie wykorzystywanego budynku muzeum. Rozbiórkę 
obiektu, a także tymczasowej sali ekspozycyjnej przy Klu
bie Marynarki Wojennej, przeprowadzono w marcu 1974 roku. 
Tej trudnej i bolesnej decyzji nie dało się uniknąć, jednak 
naturalnym rezultatem rozbiórki muzeum i pawilonu było 
znaczno ograniczenie możliwości ekspozycyjnych.

Równocześnie rysowały się wtedy realne perspektywy wybu
dowania w niedalekiej przyszłości w pełni nowoczesnego gma
chu. Zespół pracowników muzeum przygotował odpowiednie zało
żenia techniczno, któro posłużyły do opracowania projektu 
orchitektonicznego; jego autorem był inż. arch. Daniel 
Olędzki. Niestety, postępujący regres ekonomiki kraju, 
szczególnie na odcinku inwestycji, odsunął na bliżej nie
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określoną przyszłość realizację tego zamierzenia, niezbęd
nego z punktu widzenia właściwego funkcjonowania placówki.

Z chwilą zamknięcia ekspozycji muzealnej i wyburzenia 
starego gmachu, dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Lud
wik Janczyszyn podjął decyzję o przekształceniu dotychczaso
wego dziedzińca wystawowego na reprezentacyjny teren ekspo
zycyjny, na którym miano ustawić różnego typu uzbrojenie i 
broń morską. Z udziałem pracowników muzeum, oficerów, pod
oficerów i marynarzy wielu jednostek, s także fachowych 
służb budowlanych Marynarki Wojennej, przystąpiono do pracy 
nad odpowiednim przystosowaniem terenu. W celu wygładzenia 
wklęsłości terenu i jego wyrównania trzeba było przywieźć 
i wysypać wiele ciężarówek ziemi; pochodziła ona z budowane
go wtedy suchego doku Stoczni im. Komuny Paryskiej. Odpo
wiedniego zaplanowania wymagało też wylanie betonowych fun
damentów pod ciężkie przedmioty uzbrojenia, jak działa, wie
że artyleryjskie, wyrzutnie torpedowe. Wytyczono nowe drogi 
dla zwiedzających, wybudowano toż kilka tarasów dla lepszego 
wyeksponowania sprzętu. Dużym wysiłkiem wielu ludzi ekspo
zycja uzbrojenia i broni morskiej została ukończona latem 
1975 roku. Uroczystego Jej otwarcia dokonał dowódca Marynar
ki Wojennej 26 czerwca, w dniu Marynarki Wojennej i w 30 ro
cznicę jej powstania.

Rok 1975 stanowił więc ważną cezurę w historii muzeum. 
17 roku następnym działalność muzeum uległa istotnemu posze
rzeniu poprzez włączenie doń Wydziału Historycznego Zarządu 
Politycznego. Wydział ten od roku 1947 działał w różnych 
strukturach organizacyjnych i miał liczące się osiągnięcia 
na polu badania i opracowywania historii naszego rodzaju sił 
zbrojnych . Teraz pracownicy jego zasilili zespół muzealny, 
samo zaś muzeum zyskało komórkę badawczą, której działalność 
miała vi sposób istotny wzbogacić formy jego pracy.

Szczegółowe studium na temat pracy Wydziału Historycznego 
na przestrzeni blisko 30 lat jego istnienia przedstawiła 
E.Madey /"Działalność Wydziału Historycznego Zarządu Poli
tycznego Marynarki Wojennej" w: "Biuletyn Historyczny" nr^ 
rok 1975, s. 186-195/.
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'.7 1976 roku naatępiło inna jeszcze zmiana w muzeum. 
Otóż w tym roku Marynarka Wojenna musiała rozstać się z ok- 
rętem-muzeum "Burza", ze względu na jego nadmierne Już zuży~ 
ci-n, zw.łasżcza zaś dal:,ko posunięte osłabienie poszycia ka
dłuba. Równocześnie jednak zapadła'decyzja podjęta przez do
wódco Marynarki Wojennej wiceadmirała Ludwika Janczyszyna, 
o przeznaczaniu na okręt-muzeum innego sławnego z lat .wojny 
światowej oraz długoletniej służby pod banderę ludowej Mary
narki Wojennej niszczyciela, ORP "Błyskawica". I z.nó «, po
dobnie jak wcześniej w przypadku "Burzy", wykonano ogromną 
pracę nad adaptację okrętu dla celów muzealnych. W pra
cach tych zaangażowani byli marynarze i kadra jednostek gar
nizonu Gdynia-Oksywle, młodzież szkolna oraz -- rzecz natu
ralna - pracownicy muzeum, Scenariusz wystawy, którą urzą
dzono w pomieszczeniach rufowych okrętu, opracował kmdr por, 
Czesław Krzynówek i długoletni kustosz muzeum dr Jarosław 
Rusak. Przygotowanie licznych i różnorodnych eksponatów oraz 
ich odpowiednio rozmieszczenie w gablotach należało do doś
wiadczonego starszego renowatora Wiktora Podoskiego. Ogólny 
nadzór nad tokiem robót sprawował, komandor Zdzisław Waśko; 
oficer ten był w latach 1976-1981 kierownikiem muzeum4.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych, niszczyciel został 
przeholowany do basenu nr 1 i od 1 maja 1976 r. udostępniony 
społeczeństwu. Od togo też dnia jest zwiedzany w okresie 
letnim przez licznych turystów, ciesząc się niesłabnącym po
wodzeniem zwłaszcza młodzieży.

Mówiąc o współczesnych zadaniach Muzeum Marynarki Wojen
nej, należy zacząć od jego struktury organizacyjnej, gdyż 
struktura ta odpowiada realizowanym przez muzeum funkcjom. 
Muzeum składa się z następujących członów: okrętu-muzeum

O adaptacji ORF’ "Błyskawico" na okręt-muzeum patrz R.Wit
kowski: "Ź.-.służony ■niszczyciel okrętem-muzeum” /"Przegląd Morski", 1976 nr 5, s* 16-26/ oraz Ł.Tyczyńska: "Pierwsze 
lata okrętu-muzeum "Błyskawica”, 1976-1981-" /"Biuletyn Historyczny”, Wyd. Muzeum Marynarki Wojennej, Nr 8, rok 
1985, n. 44-63/.
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"Błyskawica" jako oddziału muzeum, dalej działu muzealnego, 
czyli ekspozycji uzbrojenia i broni morskiej oraz działu 
historycznego, tzn. dawniejszego Wydziału Historycznego Za
rządu Politycznego.

Okręt-muzeum "Błyskawica" jest bezcenną pamiątką narodo
wą, jest to bowiem jedyny już okręt polski z okresu dru
giej wojny światowej. Best to oprócz tego jeden z niewielu 
w Europie okrętów-muzoów przystosowanych do zwiedzania. Rolę 
taką pełni obok "Błyskawicy", m.in. historyczny krążownik 
“Aurora" na Newie w Leningradzie, siedemnastowieczny szwedz
ki "Vasf." eksponowany w Sztokholmie oraz dwa okręty angiels
kie, flagowy okręt admirała Nelsona "Vlctory" w Portsmouth 
i krążownik "Belfast" na Tamizie w Londynie.

Ekspozycja na okręcie -muzeum "Błyskawica składa się 
z trzech zasadniczych elementów: 1/ pokładu z uzbrojeniem, 
2/ wystawy obrazującej dzieje oręża polskiego na morzu, ze 
szczególnym uwypukleniem floty polskiej w okresie drugiej 
wojny światowej oraz współczesnej marynarki wojennej, wresz
cie 3/ przedziałów maszynowych.

Na uzbrojenie okrętu składa się artyleria główna /działa 
kal. 100 mm/ 1 przeciwlotnicza. Wyeksponowany został prze
krój torpedy, miny, bomby głębinowe oraz rufowe wyrzutnie 
i burtowe miotacze bomb głębinowych /dwa z nich są produkcji 
brytyjskiej firmy "Thornycroft", zamontowane na okręcie 
w 1937 r./.

Urządzona w pomieszczeniach okrętu wystawa przyciąga 
uwagę zwiedzających bogactwem i różnorodnością eksponatów. 
Best ich ponad pół tysiąca, umieszczonych w obszernych gab
lotach. Do szczególnie interesujących należy ponad 80 mode
li okrętów i samolotów lotnictwa morskiego, mundury marynar
ki wojennej, odznaczenia bojowe, szable, bandery zasłużonych 
okrętów, proporce, dzwony okrętowe, koła sterowe, niedolo, 
puchary itp. Ekspozycję uzupełniają plansze za zdjęciami.

Prawdziwą atrakcją dla zwiedzających jest możliwość 
przejścia przez przedziały maszynowe okrętu i przekonanie 
się z bliska, jak wyglądają turbiny oraz kocioł okrętowy 
/trasa zwiedzania prowadzi przez wycięte specjalnie w tym 
celu włazy kotła/.
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Podobnie jak wcześniej "Burza", również "Błyskawica" 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Okręt 
jest prawdziwym magnesem, przyciągającym każdego roku na 
swój pokład i do pomieszczeń wystawowych dziesiątki tysięcy 
turystów. Przeciętna roczna frekwencja wynosi ćwierć miliona 
osób, a do chwili obecnej zwiedziło okręt łącznie ponad 2,2 
min osób.

Zasadniczym zadaniem okrętu-muzeum "Błyskawica" jest 
działalność wystawiennicza, oprócz togo jednak okręt spełnia 
kilka innych funkcji, wśród których najważniejsza jest funk
cja reprezentacyjna. W salonie kaprów, czyli w poszerzonej 
i odpowiednio przebudowanej messie okrętowej odbywają się 
każdego roku z okazji świąt państwowych i wojskowych spotka
nia dowódcy Marynarki Wojennej z wyróżniającymi się oficera
mi, chorążymi, podoficerami i pracownikami cywilnymi. Wrę
czane są akty nominacyjne na wyższe stopnie wojskowe oraz 
ordery i medale. Częste są też spotkania z kombatantami, jak 
również przedstawicielami innych środowisk społecznych i za
wodowych. Okręt zwiedzają wyżsi dowódcy wojskowi państw- 
stron Układu Warszawskiego, oficerowie i marynarze z okrętów 
składających w Gdyni wizyty kurtuazyjne, a także attache# 
wojskowi i morscy akredytowani w Polsce.

Załoga okrętu utrzymuje i rozwija w różnych formach 
współpracę z młodzieżą przebywającą w okresie letnim na ko
loniach i obozach. Tradycyjne są już więzi marynarzy z har
cerzami hufca ZHP w Gdyni. Liczne szczepy i drużyny harcers
kie składają przyrzeczenie na banderę okrętu. Każda taka 
uroczystość pozostawia głębokie wrażenie w młodych umysłach. 
IV maju 1985 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy 
między załogą okrętu, a Zakładem Poprawczym vt Poznaniu. Mło
dzież tego zakładu pragnie lepiej poznać tradycje historycz
nego niszczyciela i edukację swoją związać z umiłowaniem 
i rozumieniem spraw morza.

Dział muzealny, czyli ekspozycja uzbrojenia i broni 
morskiej opiera swoją działalność i stały rozwój na dobrej 
współpracy z różnymi służbami Marynarki Wojennej, ogromna 
bowiem większość eksponatów na dziedzińcu wystawowym pocho-
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dzi £ okrętów, które przeznaczone zostały do kasacji. Wśród 
wystawionego tam sprzętu przeważa uzbrojenie artyleryjskie 
i broń podwodna, jest też kilka samolotów i śmigłowców uży
wanych w lotnictwie morskim. Należy w tym miejscu podkreślić 
szczególnie duże zasługi służby uzbrojenia oraz lotników 
morskich w systematycznym wzbogacaniu ekspozycji oraz jej 
konserwacji i utrzymaniu.

Ma też muzeum grono oddanych przyjaciół. sympatyków i 
entuzjastów. Spora ich część to dawni oficerowie, podofice
rowie i marynarze lub członkowie rodzin marynarskich. Pamię
tają oni o swoim muzeum, odwiedzają je i przekazują do Jego 
zbiorów cenne niekiedy pamiątki z własnych, prywatnych zaso
bów.

Dział historyczny Jest kolejnym członem w strukturze or
ganizacyjnej muzeum. Do jego zadań należy gromadzenie pod
stawowej dokumentacji historycznej, jak kartoteki oficerów 
i okrętów oraz opracowywanie kroniki wydarzeń i albumu Mary
narki Wojennej. V/ swoim archiwum dział historyczny zgroma
dził pokaźną liczbę relacji, referatów materiałowych i róż
nego typu opracowań. Zasoby działu uzupełnia bibliote
ka specjalistyczna i archiwum zdjęć dokumentalnych.

Obok szeroko pojętej działalności dokumentacyjnej obo
wiązkiem pracowników naukowych Muzeum jest prowadzenie badań 
nad wybranymi zagadnieniami historii Marynarki Wojennej, po
czynając od 1918 r. po czasy dzisiejsze. Priorytet w tych 
badaniach ma historia Marynarki Wojennej PRL zważywszy, że 
nasz rodzaj sił zbrojnych liczy już 40 lat. Całościowe uka
zanie dziejów Marynarki Wojennej PRL w popularno-naukowym 
opracowaniu dyktowane jest potrzebą wychowania kadry i mary
narzy, a także społeczeństwa na morskich tradycjach narodu. 
W aspekcie badań naukowych muzeum współpracuje zwłaszcza z 
Wojskowym Instytutem ■ Historycznym, a jego kierownik wchodzi 
w skład Komisji Koordynacyjnej Nauk Historyczno-Wojskowych 
MON.

Mimo szczupłej obsady personalnej muzeum przywiązuje du
żą wagę do działalności popularyzatorsko-informacyjnej. Pra
cownicy naukowi muzeum odbywają częste spotkania w jednost
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kach Marynarki Wojennej, z podchorążymi Wyższej Szkoły Mary
narki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz z członkinia
mi Organizacji Rodzin Wojskowych, na których wygłaszają pre
lekcje związane z historią marynarki wojennej i wojska pols
kiego. Są także zapraszani do szkół, techników i liceów 
Trójmiasta, bądź też odbywają spotkania z młodzieżą na okrę- 
cie-muzeum "Błyskawica". Odczyty i prelekcje wygłaszają rów
nież dla członków ZBoiWO, Związku Inwalidów Wojennych oraz 
w Kole Starych Gdynian, w Stowarzyszeniu Marynistów Polskich 
1 Polskim Towarzystwie Nautologicznym. Stosunkowo częste są 
wyjazdy pracowników muzeum na spotkania w jednostkach wojs
kowych i z młodzieżą szkolną poza Wybrzeżem.

Popularyzowaniu tradycji morskich służy udział pracowni
ków muzeum vi audycjach radiowych i programach telewizyjnych, 
zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych. Taki sam cel ma 
publikowanie na łamach gazet i czasopism artykułów i rozpraw 
poświęconych różnym aspektom historii marynarki wojennej 
oraz dziejów oręża polskiego.

Aby zamknąć ten ogólny z natury rzeczy przegląd bieżą
cych zadań muzeum, słów kilka wypada poświęcić frekwencji 
zwiedzających. Otóż można z pełną satysfakcją stwierdzić, że 
Muzeum Marynarki Wojennej zalicza się do jednych z najlicz
niej odwiedzanych placówek muzealnych w Polsce. Roczna frek
wencja wynosi łącznio na "Błyskawicy" i na dziedzińcu wys
tawowym około 300 tys. osób. Od początku swego istnienia mu
zeum zwiedziło ponad 7 min osób. Oost to miarą zainteresowa
nia jaką vł społeczeństwie naszym cieszą się morskie tradycje 
norodu polskiego, w tym także tradycje marynarki wojennej.

Muzeum nie działa w izolacji. Łączy je długoletnia 
współpraca z Muzeum Wojska Polskiego. Ze zbiorów tego muzeum 
pochodzi szereg cennych depozytów przekazanych do naszej 
placówki. Pod koniec lat siedemdziesiątych nawiązana została 
współpraca z Muzeum Wojska w Białymstoku. Urządziliśmy tam 
wystawę okresową poświęconą tradycjom floty polskiej i dzi
siejszej maryntirce wojennej. Była ona licznie odwiedzana 
przez mieszkańców północno-wschodnich regionów Polski. Kon
tynuowana jest również współpraca z Muzeum Oręża w Kołobrzo- 
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gu i Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu. W sprawie 
godnej ekspozycji miejsca bohaterskiej walki żołnierza pols
kiego na Westerplatte, od wielu lat współpracujemy z Muzeum 
Historii Miasta Gdańska, któremu to historyczne miejsce me
rytorycznie podlega.

Każdego roku muzeum organizujo wystawy okresowe w klu
bach Marynarki Wojennej oraz w różnych instytucjach i pla
cówkach Trójmiasta, a także w innych miejscowościach kraju. 
Z naszych zbiorów udostępniamy też eksponaty na wystawy 
przygotowywane przez inne muzea /m.in. w roku 1901 oddaliśmy 
pamiątki na wystawę "Orzeł - znak żołnierza polskiego", 
urządzoną przez Muzeum Zamkowe w Malborku/. Do wielu szkół 
i liceów przekazane zostały jako dar zestawy zdjęć obrazują
cych historyczne oraz współczesne okręty wojenne; zdjęcia to 
przeznaczone są do szkolnych izb pamięci narodowej. Młodzież 
jest też tą grupą społeczną, z którą staramy się współpraco
wać jak najszerzej, świadomi wagi jej edukacji historycznej 
oraz kształtowania jej patriotycznych postaw.

Pracownicy Muzeum Marynarki Wojennej są przeświadczeni, 
że pomimo istniejących trudności - nie obcych przecież żad
nej placówce muzealnej - spełniają ważne społecznie zadanie. 
Sprowadza się ono do pogłębiania i ugruntowywania świadomoś
ci historycznej społeczeństwa na odcinku orężnych tradycji 
morskich narodu polskiego. Kontakt z żywą historią przez za
poznawanie się z pamiątkami i przekazami marynarskiej chwa
ły, wyzwala uczucia patriotycznej dumy i więzi z narodem, 
z jego przeszłością i dniem dzisiejszym.



Dr Jarosław Rusak

CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ*

Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej w swej zdecydowanej 
większości więżę się bezpośrednio z historię oraz dniom dzi
siejszym Polskiej Marynarki Wojennej.

Skrzętnie gromadzone w cięgu minionych lat pamiątki hi
storyczne związane z tysiącletnimi dziejami oręża polskiego 
na morzu, charakteryzuję się dużą unikalnością i atrakcyj
nością. Stąd znaczne zainteresowanie historią i tradycjami 
formacji wojskowej, Jaką jest Marynarka Wojenna, wyrażające 
się liczbą 7 milionów 350 tysięcy osób, które zwiedziły 
gdyńską placówkę muzealną od chwili Jej powstania.

Zbiory Muzeum koncentrują się wokół następującej proble
matyki:

1. Walki obronne Słowian przeciw najazdom skandynawskim 
i niemieckim o utrzymanie się nad Bałtykiem w IX - XII w.

2. Tworzenie floty kaperskiej, joj rola i działania w 
wojnach z zakonem krzyżackim.

3. Rozwój floty polskiej w XVI i XVII w,, jej znaczenie 
i działalność w wojnach obronnych przeciw Szwecji w XVII w,

4. Walka o polskość pomorzą w XVIII - XIX w.
5. Powstanie i rozwój Marynarki Wojennej w latach 1918 - 

1939.
6. Działania na morzu i w rejonie wybrzeża podczas wojny 

obronnej w 1939 r.
7. Działalność bojowa Polskiej Marynarki Wojennej w la

tach II wojny światowej.
8. Walka ludności Pomorza z hitlerowskim najeźdźcę oraz 

operacje nadmorskie radzieckich sił zbrojnych i jednostek 
Ludowego Wojsko Polskiego o wyzwolenie Wybrzeża w 1945 r.

9. Powstanie i rozwój ludowej Marynarki Wojennej, jej 
więź ze społeczeństwem, przyjaźń i braterstwo broni z flo
tami państw Układu Warszawskiego.
V' Jest to poszerzona woreja referatu wygłoszonego na uroczys
tym spotkaniu z okazji 30-lecia Muzeum Marynarki Wojennej 
w dniu 18.10.1983 r.
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Każdy z zaprezentowanych powyżej działów grupuje muzę- 
alia9 eksponowane na wystawach muzealnych, bądź zgromadzone 
w pomieszczeniach magazynowych.

Początki tworzenia floty ilustrują oryginalne wykopalis
ka z XIII - XIV w,i wręga i fragment łodzi, szczątki wiosła 
i liny, pływaki do podtrzymywania sieci rybackich oraz okrę
towa działo burtowe, tzw. falkonet z XV w.

Liczniejsze są zbiory z XVI - XIX w. Wspaniałym, naj
okazalszym eksponatem Muzeum, obrazującym budownictwo okrę
towe w drugiej połcwle XVII w,, jest piękny, najstarszy w 
Muzeum i jeden z nielicznych w Europie, model gdańskiego ok
rętu wojennego "Mars", który wykonany został w 1697 r. Model 
ten do wybuchu II wojny światowej był ozdobą wartościowej 
kolekcji modeli wyeksponowanych w Dworze Artusa w Gdańsku.

Model "Marsa" posiada długość kadłuba na linii wodnej 
202 cm, a maksymalna długość wraz z bukezprytem wyno
si 248 cm, szerokość na linii wodnej - 54 cm, wysokość od 
stępki do topu grotmesztu - 211 cm®

Cenny jest również model okrętu holenderskiego "De Leu- 
ve°, wykonany w XVIII w., a przedstawiający dość wiernie ok
ręt z 1650 r« Niestety, historia tego modelu jest jeszcze 
mało znane. Odnaleziono go w 1962 r. na Śląsku, gdzie praw
dopodobnie znalazł się podczas ostatniej wojny. Na rufie mo
delu widnieje napis? “Anno Lubecks 1650“. Lubeka była więc 
portem macierzystym okrętu.

Dużą wartość posiada także wykonany w końcu XVIII w, mo
del przedstawiający polską galerę wiosłowo-żaglową z pierw
szej połowy tego stulecia.

Wymienione powyżej trzy zabytkowe modele okrętów są naj
cenniejszymi wśród licznej kolekcji modeli okrętów wojen
nych, która liczy obecnie ponad 150 egzemplarzy.

Z tym okresem rozwoju floty polskiej związana jest także 
kolekcja zabytkowych kotwic, luf armatnich i kul z XVI - 
XIX w,, rozlokowana na terenie ekspozycji uzbrojenia i broni 
morskiej. Uzupełnia ją broń biała, palna i ochronna, którą 
pozyskano ze składnicy muzealnej w Oliwie, a także wypoży
czono w 1962 r. z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
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Do najbardziej zasobnych w eksponaty należą działy his., 
torii Polskiej Marynarki Wojennej z lat 1918 - 1945 r« Tu
taj obok modeli niemal wszystkich klas i typów okrętów pols
kich, znajdują się liczne oryginalne pamiątki, jak bandery, 
proporce, dzwony okrętowe, broń, okrętowe dzienniki zdarzeń 
itp.

W zbiorach dotyczących okresu międzywojennego uwagę 
zwraca zwłaszcza unikalna bandera Marynarki Wojennej z 
pierwszych lat II Rzeczypospolitej, tj. z początkowego okre
su tworzenia tej formacji wojskowej. Równia cenna Jest ban
dera okrętu szkolnego "Iskra", pod którą Jednostka ta pły
wała w latach 1927 - 1928,

Budowę we Francji okrętów podwodnych "Ryś" oraz "Wilk" 
upamiętniają plakiety metalowe wybite przez stocznię z oka
zji wodowania tych jednostek.

Walki obronne na Wybrzeżu zaliczane eą do pięknych tra
dycji bojowych marynarki wojennej. W bojach na lądzie i na 
morzu żołnierze i marynarze wykazali głęboki patriotyzm, 
wielkie męstwo i zdecydowaną wolę walki z hitlerowskim na
jeźdźcą. Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej nawiązują do walk 
na Westerplatte, w Gdyni, Oksywiu i Helu. Obrazują działal
ność żołnierzy lądowej Obrony Wybrzeża, obrońców Rejonu Umoo* 
nionego Hel oraz akcje okrętów na morzu.

Wśród zgromadzonych zbiorów są pamiątki żołnierzy i ma
rynarzy obrońców wybrzeża: broń palna i biała, hełmy, nabo
je, dokumenty, a także kosy oddziału “Czerwonych Kosynierów".

Bezcenne eą pamiątki z okrętów wojennych: dzwon z tra
łowca "Mewa", dzwon z okrętu podwodnego "Żbik", napis z bur
ty okrętu oraz koło ratunkowe ze stawiacza min "Gryf", zato
pionego przez hitlerowskie lotnictwo w dniu 3 września wraz 
z niszczycielem "Wicher" w porcie wojennym Hel,

Dużą wartość muzealną posiadają szable oficerskie obroń
ców Wybrzeża, Pierwsza z nich stanowi pamiątkę po dowódcy 
ORP "Jaskółka" kpt, mar, Tadeuszu Borysiewiczu, Jest to sza
bla prymusa, którą otrzymał w 1929 r, z rąk gen. bryg, Sta
nisława Burchardt-Bukackiego, Jako absolwent Szkoły Podcho
rążych Marynarki Wojennej w Toruniu, Na klindze wygrawerowa



ny Jest następujący napiet "Pierwszemu Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej ppor. Tadeuszowi Borysiewiczowl - Prezy
dent Rzeczypospolitej".

Druga szabla marynarska etanowi z kolei pamiątkę po po
ległym w pierwszym dniu wojny dowódcy Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego w Pucku, kmdr, por, pil. Edwardzie Szystowekim,

Znaczna część eksponatów związanych z obroną wybrzeża 
ustawiona Jest na terenie ekspozycji uzbrojenia i broni mors
kiej . której fragment poświęcono działaniom wojennym w 
dniach pamiętnego września.

Są wśród nich dwie armaty połowę kal, 105 mm z Morskiego 
Dywizjonu Artylerii Lekkiej, a także armata kal. 152,4 mm ze 
słynnej baterii helskiej im. Hellodora Laskowskiego. Bateria 
ta we wrześniu 1939 r. odpierała ataki hitlerowskich okrętów 
liniowych 1 niszczyciel i.

Podwójnie sprzężona armata morska kal. 120 mm pochodzi 
ze etawiacza min "Gryf", zaś działo przeciwlotnicze "Bofors" 
kal. 40 mm zdjęte zostało z okrętu podwodnego "Sęp".

Wśród eksponatów rozmieszczonych na dziedzińcu Jest też 
kamienne godło państwowe z budynku koszarowego na Westerpla
tte, Nie tak dawno dopiero udało się ustalić, że godło z 
Westerplatte zostało wykonane w Warszawie przy ulicy Mada- 
lińekiego 23 przez obecnego mieszkańca Krakowa, artyst^-rzeż- 
blarza pana Konrada Srzednicklego.

Działalność bojowa okrętów polskich w II wojnie świato
wej okryła chwałą biało-czerwoną banderę. Czyny wojenne ma
rynarzy polskich stanowią piękną kartę tradycji Marynarki 
Wojennej.

W zbiorach Muzeum znajdują się liczne pamiątki z tego 
okresu działalności polskich okrętów. Pokaźną grupę ekspona
tów stanowią oryginalne bandery 1 proporce okrętów; “Błyska
wicy", “Burzy", “Garlanda", "Pioruna", "Dragona", "Conrada", 
"Dzika", "Jastrzębia" i innych, przekazane w większości w 
darze przez uczestników walk na Zachodzie. Znaczna Jest tak
że kolekcja przedmiotów mundurowych, broni i amunicji, przed
miotów wyposażenia okrętowego i żołnierskiego /korki do luf, 
znaki tożsamości, lalki maskotki z "Krakowiaka”, "Kujawla- 
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ka" 1 “Sokoła"/, O ciężkim bojowym trudzie marynarzy świad
czę załączone przy mundurach adnotacje: “zginął na ORP “Or
kan", zginął na OrP "Garland", będż też na Innych okrętach.

Oo członków załogi zatopionego na Atlantyku niszczyciela 
"Orkan" należały dwie dalsze marynarskie szable znajdująca 
się obecnie w Muzeum. Pierwsza z nich stanowiła własność per. 
mar, Wacława Pryfke, zaś druga chor, mar. Józefa Grzonki. 
Obydwaj zginęli na "Orkanie’’ O października 1943 r.

Wiele ciekawych i oryginalnych eksponatów uzbrojenia 
zgromadzono na dziedzińcu, Z niszczyciela "Błyskawica" po
chodzi armata przeciwlotnicza typu "Bofors" kal. 40 uun, Tym 
działem marynarze polscy odpierali liczne ataki samolotów 
hitlerowskich pod Nerwikiem oraz ostrzeliwali pozycje wroga 
na lądzie. Z okresem II wojny światowej związana jest wy
rzutnia torpedowa i torpeda kal. 533 mm, miny morskie, mio
tacz bomb głębinowych itp.

Kolejny wydzielony dział zbiorów muzealnych przedstawia 
uzbrojenie i dokumenty dotyczące polskiego lewicowego ruchu 
oporu w okresie okupacji hitlerowskiej, pamiątki ze szlaku 
bojowego ludowego Wojske Polskiego oraz uzbrojenie, wyposa
żenie 1 odznaczenia związane z wyzwoleniem Vi/ybrzeża i udzia
łem Polaków w zwycięstwie nad Niemcami hitlerowskimi. Oo eks
ponatów dotyczących tej problematyki zaliczyć należy np. 
trzy armaty: armatę pułkową kal, 76 mm wz. 43 prod. radziec
kiej, armatę dywizyjną kal, 76,2 mm wz. 42 "ZIS-3" prod. ra
dzieckiej i armatę przeciwpancerną kal, 45 mm wz. 37 prod. 
radzieckiej. Wszystkie ono brały udział w walkach żołnierzy 
polskich o wyzwolenie Wybrzeża wiosną 1945 r.

Najobszerniejszy dział zbiorów muzealnych dotyczy rozwo
ju i stanu obecnego Marynarki Wojennej PRL, a także braters
twa broni z dwukrotnie odznaczoną Orderem "Czerwonegb Sztan
daru" flotą Bałtycką ZSRR i Ludową Marynarką NRD. W dziale 
tym znajdują eię pamiątki z początkowego okresu tworzenia Ma
rynarki Wojennej PRL oraz jej dalszego rozwoju, w postaci: 
dzwonów okrętowych, kół eterowych, urządzeń okrętowych, na
pisów burtowych, bander, proporców, a dalej eksponaty doty
czące lotnictwa morskiego, jednostek brzegowych 1 służb Ma- 
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rynsrki Wojennej, eksponaty związane z ośrodkami szkolenio
wymi, emblematy dowództw rodzajów sił zbrojnych i okręgów 
wojskowych skierowane do Dowództwa Marynarki Wojennej, pa
miątki przekazane przez siły zbrojne państw stron Układu War
szawskiego, pamiątki przekazane przez instancja partyjne, 
władze terenowe, organizacje i zakłady pracy, a także odzna
ki i proporczyki dotyczące przodownictwa i współzawodnictwa 
w Marynarce Wojennej,

Na rozległym terenie dziedzińca muzealnego rozmieszczone 
zostały eksponaty uzbrojenia niszczycieli, trałowców, ściga
czy, okrętów podwodnych i innych okrętów skreślonych z listy 
floty w okresie powojennym.

Interesującą grupę eksponatów stanowią karabiny maszyno
we oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy DSZK, wymontowane 
z pierwszych po wojnie okrętów, przekazanych Polsce 5 kwiet
nia 1946 r. przez Flotę Bałtycką ZSRR. W skład przekazanych 
jednostek wchodziło 9 trałowców rodowych, 12 ścigaczy okrę
tów podwodnych i 2 kutry torpedowe.

Trałowce redowe przekazane przez Związek Radziecki, utwo
rzyły wespół z trałowcami polskimi sprowadzonymi do kraju z 
brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec, flotyllę trałowców, 
co umożliwiło rozpoczęcie systematycznego szkolenia i trało
wanie zaminowanych wód przybrzeżnych.

Największa armata morska wyeksponowana na dziedzińcu, 
kal, 130 mm, o wadze 40 ton, pochodzi z niszczyciela prze
kazanego Polsce przez marynarkę radziecką w 1958 r. Niszczy
ciel ten miał nazwę "Wicher", a więc taką samą, jak niszczy
ciel polski zatopiony przez Niemców we wrześniu 1939 r, Z 
niszczyciela “Wicher" pochodzi także armata kal. 85 mm, sta
nowisko dowodzenia artylerię okrętową oraz pięciowyrzutniowy 
aparat torpedowy.

Ciekawym eksponatem jest oryginalny samolot myśliwski 
"Jak 9p" produkcji radzieckiej. Był to myśliwiec przechwy
tujący dzienny i nocny, konstrukcji metalowej. Charakteryzo
wał się wysokimi lotno-technicznymi właściwościami użytkowy
mi, dużą sprawnością bojową i siłą ognia. Samoloty "Jak 9" 
cieszyły się doskonałą opinią pilotów radzieckich 1 pole-
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kich, którzy odnieśli na nich wiele zwycięstw powietrznych 
nad wrogiem. Samolot wyprodukowano w jednaj z fabryk ra
dzieckich, zaś w marcu 1945 r. przekazany został Wojsku Pol- 
eklemu, a następnie trafił do lotnictwa morskiego. Obecnie, 
jest to już jeden z nielicznych zachowanych egzemplarzy tego 
typu samolotu.

Muzeum przejęło pamiątki ze spisanego z listy floty zas
łużonego niszczyciela "Burza", pełniącego w latach 1960 - 
1975 funkcję okrętu-muzeum. Przejęto także pamiątki z okrętu 
szkolnego "Iskra",

Kolekcja eksponatów powiększyła się w ostatnich latach 
o dalsze interesujące przedmioty: samolot bombowy "Ił-28", 
samolot myśliwski przechwytujący "MIG-17", śmigłowiec 
"MI-4M", śmigłowiec "MI-1", a także rakietę samonaprowadza- 
Jącę się na wyrzutni.

Uzupełnieniem eksponatów są zdjęcia archiwalne. Aktualny 
zbiór zdjęć liczy ponad 11 tysięcy pozycji. W dziale doku
mentacji fotograficznej gromadzone są również albumy histo
ryczno.

Ważną rolę w pracy naukowej spełnia wyspecjalizowana 
podręczna biblioteka zawierająca ponad 4,5 tys. woluminów.

Znaczną część eksponatów Muzeum uzyskuje w postaci darów 
od o-sób prywatnych, zwłaszcza byłych uczestników II wojny 
światowej lub ich rodzin. Do Muzeum trafiają niekiedy re
welacyjne pamiątki związane z działalnością bojową okrętów i 
udziałem ich załóg w walkach na morzach i oceanach świata 
w latach II wojny świ-atowej , a także z obroną Wybrzeża w 
1939 r.

Do szczególnie cennych darów należy zaliczyć odznaczenia 
bojowe dowódcy okrętu podwodnego "Orzeł", kmdr. ppor. Jana 
Grudzińskiego, który zginął wraz z okrętem i całą kałogę na 
Morzu Północnym w maju 1940 r. Ocalałe szczęśliwie pamiątki 
przekazane zostały przez Marię 1 Kazimierza Sujecklch z Ra
domia.

Wartościową kolekcję eksponatów związanych z Marynarką 
Wojenną okresu międzywojennego i II wojny światowej przeka
zał w formie daru kmdr ppor. rez, Zbigniew Węglarz /dowódca
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ORP "Błyskawica” w latach 1948 - 1950/. Składa się na nią 
kilkadziesiąt przedmiotów umundurowania i wyposażenia mary
narskiego, odznaczenia bojowe, a także bogata dokumentacja 
źródłowa.

Pan Antoni Ratajczak, zamieszkały w Luboniu k/Poznania 
ofiarował do zbiorów Muzeum kilkadziesiąt pamiątek, a wśród 
nich: przedmioty umundurowania i wyposażenia marynarskiego, 
trofea sportowe, zdjęcia dokumentalne, prasę. Takich przy
kładów można przytoczyć więcej. Z licznego grona ofiarodaw
ców wymienić trzeba również kpt. ż,w« Walentego Milenuszkina 
oraz ppor. mar. rez. Kazimierza Deptułę, znanego popularyza
tora spraw morza i Marynarki Wojennej,

Z przedmiotów, które zasiliły zbiory muzealne w ostatnim 
okresie na uwagę zasługują zwłaszcza przesyłki skierowane 
przez byłych marynarzy polskich zrzeszonych w kole Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej w Plymouth w Wielkiej Brytanii,

Wśród przesłanych pamiątek znalazły się tak cenne, jak 
proporzec dziobowy z krążownika "Dragon", popielniczka wyko
nana z łuski armatniej pochodzącej z niszczyciela "Grom" z 
początku 1940 r. , miniatura flagi pirackiej oraz kilkadzie
siąt oryginalnych zdjęć z lat wojny.

Zdecydowana jednak większość pamiątek napływających do 
Muzeum, pochodzi z jednostek Marynarki Wojennej. Są to prze
de wszystkim elementy uzbrojenia i wyposażenia okrętów, któ
re zakończyły już służbę.

Na terenie kraju jest kilka placówek muzealnych, w któ
rych znajdują się eksponaty dotyczące Marynarki Wojennej. 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, będące placówką czołową 
wśród muzealnych placówek wojskowych w kraju, posiada inte
resujące zbiory związane z udziałem Marynarki Wojennej w la
tach II wojny światowej. Eksponaty dotyczące tej tematyki 
przekazane zostały w większości przez Instytut Historyczny 
im. Gen, W.Sikorsklego w Wielkiej Brytanii, ofiarodawców 
prywatnych, a także Marynarkę Wr'jenn?,

Zbiory Muzeum Oręża w Kołobrzegu zasilone zostały przez 
Marynarkę Wojenną eksponatami wymontowanymi z niszczyciela 
ORP "Burza". W zbiorach tego Muzeum znajduje się interesują
ca kolekcja mundurów marynarskich z okresu wojny.
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Unikalne eksponaty związane z okrętem podwodnym "Orzeł" 
/m, In. oryginalna bandera/, będące własnością por. mar, 
Andrzeja Piaseckiego /byłego oficera broni podwodnej/ udos
tępnia do zwiedzania Wielkopolskie Muzeum Wojskowo w Pozna
niu. Pojedyncze eksponaty związane z Marynarką Wojenną znaj
dują eię także w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w 
Gdańsku.

Zdecydowana większość zbiorów dotyczących dziejów oręża 
polskiego na morzu, przechowywana jest w gdyńskiej placówce 
muzealnej. Muzeum Marynarki Wojennej posiada największe w 
kraju kolekcje dzwonów okrętowych, kół sterowych, napisów 
burtowych, bander, proporców, modeli okrętów, mundurów mary
narskich, egzemplarzy broni morskiej, urządzeń okrętowych, 
zdjęć archiwalnych i filmów dokumentalnych dotyczących Mary
narki Wojennej. Best to więc w sumie wyspecjalizowany, wie- 
lodziałowy zbiór cennych eksponatów muzealnych, służący do 
szerokiej popularyzacji w społeczeństwie bogatych tradycji i 
obecnej roli, jaką w składzie sił zbrojnych PRL spełnia Ma
rynarka Wojenna.



Kpt, mar, mgr Zbigniew Wojciechowski

UDZIAŁ WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO 
I MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ 
W BADANIACH HISTORYCZNYCHX

Od chwili utworzenia ludowej Marynarki Wojennej dojrze
wała idea powołania do życia instytucji, która zajmowałaby 
się problematykę badań Jej najnowszej historii. W 1946 roku 
podjęto pierwszą próbę utworzenia takiej placówki. Jednak 
dopiero w kwietniu 1947 roku zorganizowano Oddział Histo
ryczny jako VII Oddział Sztabu Głównego Marynarki Wojennej. 
Pierwszym kierownikiem został były dowódca zasłużonego nisz
czyciela ORP "'Wicher’' kmdr Stefan de Walden. Na początku lat 
pięćdziesiątych odHzlał przekształcono w Wydział Historyczny 
Dowództwa Marynarki Wojennej , który pod tę nazwę istniał do 
1968 roku. Od tegoż roku Wydział Historyczny został podpo
rządkowany Zarządowi Politycznemu Marynarki Wojennej.

Zadania jakie stanęły przed nowo utworzoną komórką, kon
centrowały się na gromadzeniu danych dotyczących początko
wego okresu rozwoju Marynarki Wojennej PRL. Równocześnie nie 
pomijano materiałów związanych z działalnością przedwojennej 
Polskiej Marynarki Wojennej ze szczególnym uwzględnieniem 
Jej udziału w II wojnie światowej.

W pierwszych latach istnienia Wydziału Historycznego, 
przystąpiono do gromadzenia relacji byłych obrońców Wybrzeża 
z 1939 roku oraz opracowywania kartotek wszystkich okrętów 
wojennych, które były w składzie floty, w tym 23 okrętów 
przejętych 5 kwietnia 1946 roku od Związku Radzieckiego.

W 1956 roku Wydziel Historyczny zapoczątkował nowy etap 
swojej działalności. W następnych latach dzięki przeprowa
dzeniu na szeroką skalę akcji ankietyzacji kombatanów oraz 
zbierania relacji od oficerów i podoficerów Marynarki Wojen
nej , badanie historyczne uzyskały silny impuls. Akcją tą 
XJest to poozerzona wersja referatu wygłoszonego na uroczys
tym spotkaniu z okazji 30-lecia Muzeum Marynarki Wojennej w dniu 18.10.1983 r.
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objęto tych, którzy służyli w Marynarce Wojennej w okresie 
przedwojennym, w czasie wojny obronnej Polski w 1939 roku, 
brali udział w walkach na Zachodzie oraz tworzyli od podstaw 
ludową Marynarkę Wojenną. VI celu nawiązania kontaktów opub
likowano w prasie wojskowej i cywilnej szereg apeli, rozes
łano kilkaset listów i ankiet. Pewną ilość wspomnień uzyska
no ze Związku Bojowników o Wolność i Demokracją. Również 
Wojskowy Instytut Historyczny udostępnił mikrofilmy relacji 
dotyczących Marynarki Wojennej.

Otrzymano w ten sposób bogaty zbiór wspomnień, obejmują
cy okres lat 1918-1956. Najliczniejsze relacje dotyczyły 
obrony Wybrzeża w 1939 roku. Spośród kilkudziesięciu wspom
nień więżących się tematycznie z historią przedwojennej Ma
rynarki Wojennej , kilka zasługuje na szczególne podkreślenie 
za względu na wnikliwość i dużą rzetelność. Są to m.in. re
lacje kmdra Jerzego Kłoesowskiego i kmdra Aleksandra Rylke. 
Pokazują one duży wysiłek organizacyjny przy tworzeniu sił 
morskich i lądowej obrony Wybrzeża po odzyskaniu niepodle
głości. Uczestnicy działań wojennych na Zachodzie przekazali 
28 relacji, byli to m.in. Stanisław Rymszewicz, Jan Bartle- 
wicz, Antoni Tyc, Artur H.Eibel. Licznie były reprezentowa
ne także wspomnienia z pierwszych lat rozwoju Marynarki Wo
jennej PRL. Ogniskowały się one głównie wokół tworzenia 
pierwszych oddziałów m.in. 1 Samodzielnego Morskiego Bata
lionu Zapasowego, pozyskiwania i tworzenia zespołów okrętów 
wojennych oraz walk o utrwalanie władzy ludowej na Wybrzeżu, 
Reprezentuję je m.in. relacje komandorów; Karola Kopca, Hen
ryka Malinowskiego, Stanisława Czajkowskiego, Stanisława 
Stopczyka i Czesława Krzynówka,

Od połowy lat pięćdziesiątych zaczęły ukazywać się pierw
sze publikacje dotyczące obrony Wybrzeża w 1939 roku pióra 
Edmunda Kosiarza i Rafała Witkowskiego, zamieszczane na ła
mach miesięczników "Przegląd Morski" /Przegląd Marynarki Wo
jennej/, "Morze" oraz “Biuletynu Historycznego" - periodyku 
Wydziału Historycznego, a później Muzeum Marynarki Wojen- 
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oej1. Pierwszy numer "Biuletynu" ukazał się w 1963 roku w 
nakładzie 500 egzemplarzy 1 był poświęcony przede wszystkim 
problematyce tworzenia się ludowej Marynarki Wojennej .

W pracach badawczych Wydziały Historycznego w tych la
tach koncentrowano się głównie na początkowym okresie rozwo
ju naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych. Zagadnieniami 
tymi interesowali się głównie Edmund Kosiarz i Włodzimierz 

3Pogoda /Radziszewski/ . Zaowocowały one w późniejszym czasie 
w postaci wydanych monografii książkowych.

Obok pracowników Wydziału Historycznego tematy monogra
ficzne dotyczące Marynarki Wojennej PRL podejmowało również 
wielu oficerów, jako tematy swoich prac magisterskich, Jest 
to drugi, niejako "prywatny" tok badań historycznych w Mary
narce Wojennej. W tym okresie najwięcej, prac powstało w ta
kich ośrodkach jak Szpital Marynarki Wojennej oraz Centrum

* Przykładowo można wymienić opracowania: Edmunda Kosiarza, 
Walki obronne na Wybrzeżu w 1939 r., "Przegląd Marynarki 
Wojennej*' 195-4, nr 9, s* 57-85; Edmunda Kosiarza i Rafała 
Witkowskiego, Udział okrętów wojennych w walkach obronnych 
we wrześniu 3.939 r. , "Przegląd Marynarki Wojennej" 1954, 
nr 10, s, 62-84; Edmunda Kosiarza, ORP "Ryś" w kompani 
wrześniowej, "Przegląd Morski” 1953, nr 10, e, 82-92 i Ra
fała Witkowskiego, ORP "Orzeł", "Przegląd Morski" 1960, nr 
6, s. 54-62, Znaczenie wojskowe półwyspu Hel i jego obrona 
w 1939 r. "Przegląd Morski", 1969, nr 11, s. 55-71 oraz 
Niektóre zagadnienia obrony Helu w relacjach uczestników 
walk, Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej ,Gdynia 1963, 
s. 203-246 i Stanisława Ordona, Niektóre problemy kampanii 
wrześniowej 1939 r, na morzu w świetle prawa międzynarodo
wego, "Przegląd Morski" 1960, nr 10, a. 76-84 1 nr 11,S. 79-87. 2 3

2 Biuletyn Hj-c-toryczny Marynarki Wojennej , Wydział Historycz
ny Marynarki Wojennej, Gdynio 1963.

3 Jednymi z pierwszych były opracowanie Włodzimierza Pogody 
/Radziszewskiego/, Szlak 1 Samodzielnego Morskiego Bata
lionu Zapasowego, "Przegląd Morski" 1958, nr 7, a. 8-22 
oraz Początkowy okres formowania ludowej Marynarki Wojen
nej - 1945 rok, "Przegląd Morski” 1960, nr 6, s. 12-22, a 
także Edmunda Kosiarza, Powstanie ludowej Marynarki Wojen
nej i początkowy jej rozwój, "Przegląd Morski" 1962, nr 6, 
s. 43-59 i nr 7-8, s, 110-124 oraz artykuł zespołowy. Pow
stanie Marynarki Wojennej i jej rola w umacnianiu władzy 
ludowej na Wybrzeżu w latach 1944-1948, Biuletyn Historycz
ny Marynarki Wojennej, Gdynia 1963, a. 18-85.
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Szkolenie Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce.
W latach siedemdziesiątych następuje dalsze wyraźne oży

wienie działalności naukowo-dokumentacyjnej. Zakończono an
kietyzację kombatantów 1 Samodzielnego Morskiego Batalio
nu Zapasowego - zalążkowej jednostki Marynarki Wojennej PRL, 
powstałej jeszcze w trakcie działań wojennych w październiku 
1944 roku. Równocześnie założono karty biograficzne więk
szości oficerów służących w Marynarce Wojennej od 1918 roku 
do 1945 r. oraz powiększono i uporządkowano wykazy poległych 
obrońców Wybrzeża z 1939 roku. Aktualizacji uległa także kar
toteka wszystkich okrętów wojennych, które od chwili uzyska
nia niepodległości służyły pod biełoczerwoną banderą.

W 195° roku rozpoczęto prowadzenie kroniki i albumu fo
tograficznego ważniejszych wydarzeń w ludowej Marynarce Wo
jennej. Ukazują one najciekawsze zdarzenia zachodzące w ży
ciu naszych sił morskich. Zaczęto również gromadzić morską 
prasę wojskową oraz wszelkie wycinki prasowe jakie ukazywały 
się w kreju o tym rodzaju sił zbrojnych. Wiele wysiłku wyma
gało zestawienie bibliografii Marynarki Wojennej, ponieważ 
była ona dotąd niekompletna i rozproszona.

Zebrano w ten sposób unikalne materiały, niejednokrotnie 
o dużej wartości archiwalnej, które stanowiły bazę wyjściową 
do dalszych badań historycznych. W oparciu o nie wyłoniły 
się nowe kierunki i tematy badawcze, które nie były do tej 
pory podejmowane przez historyków.

W omawianym okresie powstały pierwsze poważne monografie 
książkowe. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej opubli
kowało w 1974 roku pracę doktorską Rafała Witkowskiego pt. 
"Hel na straży Wybrzeża 1920-1939", Ten sam autor przygoto
wał wybór 27 relacji obrońców Półwyspu Helskiego. Ukazał się 
on w 1973 roku i był zatytułowany "Ostatnia Reduta”, Spra
wozdania z walk i relacje obrońców Helu", W latach następ
nych przygotował również popularno-naukowy zarys dziejów 
polskiej placówki wojskowej na Westerplatte pt, "Westerplat
te - historia 1 dzień dzisiejszy"4,
4 Rafał Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920-1939", War

szawa 1974; Ostatnia Reduta, Sprawozdania z walk i relacje obrońców Helu, Gdańsk 1973(Westerplatte - historia i dzień dzisiejszy, Gdańsk 1977,
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W 1976 roku powstał na zlecenie Wojskowego Instytutu Hi
storycznego encyklopedyczny zarys formowania, działalności 
bojowej, organizacji, uzbrojenia i wyposażenia okrętów oraz 
oddziałów lądowych Marynarki Wojennej opracowany przez Zdzis
ława Waśko i Rafała Witkowskiego. Był to 10 tom w serii 
krótkich informatorów historycznych o Wojsku Polskim w la- 

5 tach II wojny światowej . Problematyce tej poświęcił dwie 
prace oraz szereg artykułów Edmund Kosiarz6, Zajmowali się 
nią również Bolesław Romanowski i Rafał Witkowski na łamach 7 "Przeglądu Morskiego" ,

Opracowując nowe tematy badawcze Y/ydział Historyczny po
łożył główny nacisk na najnowszą historię, począwszy od 1944 
roku. Wyrazem tej tendencji była pierwsza, szersza próba 
ukazania problematyki wyzwalania Wybrzeża przez Armię Ra
dziecką i ludowe Wojsko Polskie w kontekście działań wojen
nych na południowych wodach Morza Bałtyckiego, którą podjął 
Edmund Kosiarz w pracy pt, "Wyzwolenie Polski Północnej

c Zdzisław Waśko* Rafał Witkowski, Krótki informator histo
ryczny o Wojsku Polskim w latach drugiej wojny światowej 
/tom 10/. Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowa
nie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, wyposaże
nie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki Wojen
nej, Warszawa 1976.

6 Edmund Kosiarz, Polacy na morzach 1939-1945, seria Pola
cy na frontach II wojny światowej, Warszawa 1969 oraz pra
ca ukazująca od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy 
zmagania i koncepcje użycia sił morskich pt. Bitwy mors
kie, Gdynia 1964. Z wcześniejszych artykułów tego autora 
można przykładowo wymienić. Niszczyciele polskie w drugiej wojnie światowej, "Przegląd Morski" 1957, nr 6, s. 56-76, 
nr 7-8, s. 139-155 i nr 9, s. 86-100. 7 * *

7 Bolesław Romanowski, Działania polskich okrętów podwodnych
podczas drugiej wojny światowej w oparciu o bazy brytyjs
kie, "Przegląd Morski", 1957, nr 6, s. 38-55 oraz Polskie 
okręty podwodne w drugiej wojnie światowej, "Przegląd Mors
ki" 1958, nr 6, a. 24-33 i Rafał Witkowski, Operacja przeciw Bismarckowi" i udział w niej niszczyciela "Piorun", 
"Przegląd Morski". 1961, nr 7-8, s. 113-135. Od końca lat
pięćdziesiątych w kręgu historyków wojenno-morskich pows
tało także szereg opracowań o charakterze popularnym m.in, 
ceniona seria Miniatur Morskich wydawana przez Wydawnictwo Morskie.
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1945". Wydało ją w drugiej połowie lat sześćdziesiątych Wy- Odawnictwo Morskie w Gdańsku .
Teri sam edytor opublikował, mającą aspiracje do synte

tycznego ujęcia problemu pracą Włodzimierza Radziszewskie
go /Pogody/ za tytułowaną "Marynarka Wojenna w latach 1945- 91949 " Monografia ta stała się jak dotąd jedyną próbą całoś
ciowego naświetlenie pierwszego etapu rozwoju ludowej Mary
narki Wojennej, to jest od powstania w Majdanku koło Lubli
na 1 Samodzielnego Morskiego Morskiego Batalionu Zapasowego, 
do chwili okrzepnięcia joj podstawowych struktur organiza
cyjnych.

Należy również wspomnieć o powstaniu w kręgu Wydziału 
Historycznego i na Jego zlecenie kilkunastu zarysów historii 
niektórych zespołów okrętów i jednostek nadbrzeżnych. Przyk
ładowo można podać opracowanie historii zespołu trałowców, 
dozorowców, niszczycieli URP "Błyskawica" i ORP “Grom", lot
nictwa morskiego. Stoczni Marynarki Wojennej , jednostki ar
tylerii, saperów i łączności10.

W dorobku badawczym trzeba także widzieć znaczną ilość 
publikacji historycznych w postaci studiów, artykułów prob
lemowych i opracowań zamieszczanych przede wszystkim w “Biu
letynie Historycznym", “Roczniku Ośrodka Nauk Społecznych i 
Wojskowych Marynarki Wojennej", "Przeglądzie Morskim" oraz w •»•»!»»»«•.»«<"«>■<.
8 Edmund Kosiarz, Wyzwolenie Polski Północnej 1945, Gdynia 

1967,
$ Włodzimierz Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945- 

1949, Gdańsk 1976.
10 Władysław Szczepkowski, ORP "Błyskawica", Gdańsk 1970, 

Ryszard Mielczarek, ORP "Grom". Zarys dziejów, Gdańsk 
1970, Mieczysław Filipowicz, Tadeusz Malinowski, Stefan 
Kaczmarek, Stocznia Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni, 1922-1972, Gdynia 1972 oraz opracowania’znajdo
jące się w Archiwum Muzeum MW; Zdzisława Kołodyńskiego, 
Zarys historii flotylli trałowców, 1946-1960, Gdynia 1963; 
Włodzimierza Pogody /Radziszewskiego/, Zarys historii dy
wizjonu dozorowców, Gdynia 1963; Czesława Kuczyńskiego, Zarys historii 32 Batalionu Łączności Marynarki Wojennej, 
1946-1956, Gdynia 1962; Kazimierza ^Jaworskiego i Stanis
ława Krzysztofka, Zarys dziejów 29 Kołobrzeskiego Bata
lionu Saperów, Gdynia 1963.
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innych specjalistycznych wydawnictwach periodycznych i oko
licznościowych.

Równolegle szeroko rozwinął się drugi nurt badań nad 
dziejami Marynarki Wojennej poza Wydziałem Historycznym. Na 
szczególną uwagę zasługują obronione rozprawy doktorskieo W 
1966 roku Stanisław Ordon opublikował w Wydawnictwie Morskim 
akrót swojej pracy pt. “Polska Marynarka Wojenna w latach 
1918-1939. Problemy prawne i ekonomiczne”„a w kilka lat póź
niej Czesław Ciesielski rozprawę zatytułowaną "Szkolnictwo 

• 11 Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej" . Władys
ław Białek i Tadeusz Struniewski przygotowali obszerną mono
grafię Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej imo Bohaterów Wes
terplatte, którą Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 
opublikowało w formie książkowej w 1978 roku. Autorzy ci na
kreślili dzieje uczelni od 1946 do 1975 roku12.

Innej tematyki dotyczyły następne dysertacje. Czesław 
Rudzki poświęcił się problematyce dziejów "Polskich okrę
tów podwodnych w latach 1926-1945“, a Jerzy Przybylski obro
nił pracę mającą charakter całościowej syntezy, zatytułowaną 
“Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie Wybrzeża w 
latach 1949-1956".

Historię polskiego ruchu robotniczego i związków zawo
dowych na Pomorzu Gdańskim zainteresował się Jarosław Rusak, 
który jako pracownik Muzeum Marynarki Wojennej obronił pracę 
pt, "Historia Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w la
tach 1918-1945“.

Z kolei Stanisław Ordon opublikował w 1974 r. obronioną 
rozprawę habilitacyjną, którą zatytułował “Wojna obronna Pol-

g

11 Stanisław Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 1918- 
1939. Problemy prawne i ekonomiczne, Gdynia 1966; Czesław 
Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej , Warszawa 1974.

- Władysław Białek, Tadeusz Struniewski, Wyższa Szkoła Ma
rynarki Wojennej imienia Oohaterów Westerplatte, Warszawa 1978 oraz Władysław Białek, Czesław Ciesielski, Tadeusz 
Struniewski, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej m. Bohate
rów Westerplatte. Geneza i rozwój, Gdynia 1972 /skrypt
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ski r; 1939 roku nt Wybrzeżu i morzu w świetle prawa między- 
, ..13narodowego .
Podjęcie studiów historycznych w wyżezych uczelniach 

Gdańska, Warszawy 1 Torunia zaowocowało wieloma bardzo war
tościowymi piacami magisterskimi poświęconymi głownio ludo
wej Marynarce Wojennej, Ze względu na ich znaczną ilość wy
mienię, dlt> ukazania szerokiej gamy zainteresowań, tylko kil
ka z nich. I tak: Aleksander Icha napisał pracę ns temat 
historii Szkoły Specjalistów Morskich w latach 1944-1948, 
Czesław Krzynówek zajęł się problematyką najważniejszych 
kierunków dz.iałalności polityczno-wychowawcz.ej w Marynarce 
Wojennej w tym samym okresie, Franciszek Skotarczak opraco
wał dzieje żaglowca ęzkolnago ORP "lekra" do 1956 roku, a 
Wiesław Rawski obronił pracę zatytułowaną "Z dziejów zespołu 
okrętów podwodnych w latach 1945-J962".

Po 1982 reku w Wojskowej Akademii Politycznej im, Felik
sa Dzierżyńskiego powstało dziesięć prac magisterskich poś
więconych tej problematyce. Są to m,in, prace; Henryka Bob
rowskiego, Marynarka Wojenna Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej w lalach 1944-1946; Władysława Szczerkowsklogo, Dziajs 
ORP "Błyskawica" w latach 1935-1947; a z. nowszych Henry
ka Pestki, ORP "Iskra" w latach 1926-1948; Romana Misiaka, 
ORP "Iskra" w latach 1948-1977;Janusza Danuchy, Okręt szke' 
ny ORP "Gryf" oraz Dariusza Nawrota, Wizyty i rewizyty ok< 
tów Marynarki Wojennej PRL do państw kapitalistycznych w la
tach 1965-1980.

Wydział Historyczny w swojej działalności edytorskiej 
kontynuował wydawanie “Biuletynu Historycznego". Do 1975 ro
ku ukazało się pięć numerów. "Biuletyn" popularyzował doro
bek naukowo-badawczy historyków zajmujących się dziejami na
szej floty wojennej. Poprzez kolportowanie do Jednostek i 
instytucji Marynarki Wojennej, wojskowych i cywilnych ośrod
ków naukowych oraz dydaktycznych, docierał on do znacznej 

Stanisław Ordon, Wojna obronna 
brzożu 1 morzu w świetle prawa 
-Wa rs z ew a-K ra k ów-Gda ńs k 1974.

Polski w 1939 r. na Wy— międzynarodowego, Wrocław



115

liczby czytelników, zyskując sobie wielu sympatyków. Dzię
ki pokazaniu różnych aspektów naszej morskiej historii na 
przestrzeni dziejów od czasów walk ze Szwedami na Bałtyku w 
XVII wieku aż po dzień dzisiejszy, "Biuletyn" umożliwił nie 
tylko zawodowym historykom, ale również i miłośnikom histo
rii zapoznania się z najpiękniejszymi kartami historii pols
kiego oręża na morzu.

Wśród autorów zamieszczanych artykułów najczęściej można 
spotkać nazwiska Czesława Ciesielskiego, Eugeniusza Koczo
rowskiego, Jerzego Koziarskiego, Czesława Kuczyńskiego, Je
rzego Przybylskiego, Włodzimierza Radziszewskiego /Pogody/, 
Jarosława Rusaka, Zdzisława Waśko i Rafała Witkowskiego.

Od 1976 roku po wcieleniu do Muzeum Marynarki Wojennej 
Wydziału Historycznego, prace kontynuowane są w dziale his
torycznym tegoż muzeum. Zajmuje się on gromadzeniem i nau
kowym opracowywaniem publikacji, relacji i innych materiałów 
dotyczących głównie Marynarki Wojennej PRL, choć oczywiście 
nie zapomina się o okresie międzywojennym oraz latach II 
wojny światowej.

Do chwili obecnej udało się zgromadzić ponad 500 relacji( 
referatów materiałowych i innych opracowań. Systematycznie 
powiększa się i uzupełnia kartoteki zasłużonych oficerów Ma
rynarki Wojennej, poległych obrońców Wybrzeża z 1939 roku 
oraz okrętów wojennych. Na bieżąco prowadzi się kronikę i 
album ważniejszych wydarzeń w Marynarce Wojennej oraz jej 
bibliografię. Muzeum posiada również archiwum wycinków pra
sowych związanych tematycznie z Marynarką Wojenną i zbiór 
morskiej prasy wojskowej. W zbiorach tych zgromadzono także 
szereg cennych dokumentów i wydawnictw specjalistycznych o 
dużej wartości archiwalnej.

Pracownicy Muzeum wyniki swoich badań, które skoncentro
wane są na historii ludowej Marynarki Wojennej publikują w 
prasie specjalistycznej i w szeregu perdiodykach historycz
nych, z których oczywiście "Biuletyn Historyczny" ma pierw
szeństwo. Na 30-lecie Muzeum Marynarki Wojennej ukazał się 
jubileuszowy ósmy numer "Biuletynu", który w znacznej mierze 
poświęcony był problematyce i dorobkowi tej placówki muzeal-
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14nej , Istnieją podstawy by przypuszczać, że "Biuletyn His
toryczny" zyskał szerokie grono oddanych czytelników.

W ostatnim czasie ukazało się drukiem kilka prac doty
czących wybranych aspektów historii naszego rodzaju sił 
zbrojnych i miasta Gdyni. W tej grupie opracowań na czoło 
wysuwa się, wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej w 1980 
roku z okazji 35~lecia powstania Marynarki Wojennej PRL, "Ma
ła Kronika Polskiej Marynarki Wojennej" pióra Franciszka 

15Czerskiego i Zdzisława Waśko . Ujmuje ona w sposób chrono
logiczny bogate nasze morskie tradycje od zorania państwa 
polskiego, to jest od X wieku aż po 1980 rok.

Wcześniej opublikowano monografie morskiej służby zdro- 
wia, na bazie Szpitala Marynarki Wojennej . Komitet Miejski 
PZPR w Gdyni wydał także skrypt źródłowy autorstwa Jarosława 
Rusaka pt. "Zarys historii ruchu robotniczego w Gdyni w la- 

17 tach 1926-1939" .
Powstało i powstaje również szereg dalszych zarysów his

torii okrętów, jednostek i instytucji Marynarki Wojennej. 
Wymienić tu należy m. In. historię okrętu szkolnego "Zetem- 
powiec", zespołu okrętów podwodnych, okrętów desantowych.

14 "Biuletyn Historyczny" Muzeum Marynarki Wojennej nr 8, 
Gdynia 1983. Pozostałe numery "Biuletynu" wydano kolejno 
w 1963 roku, 1971 r., 1972, 1973, 1974, 1975 r. i w 
1980 r.

1 A' Franciszek Czerski, Zdzisław Waśko, Mała Kronika Polskiej 
Marynarki Wojennej, Warszawa 1980,

1 A Szpital Marynarki Wojennej „ 1945-1975. Zarys historyczny, 
praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Kaczmarka, Gdynia 
1977.

17 Jarosław Rusak, Zarys historii ruchu robotniczego w Gdyni 
w latach 1926-1939, Gdynia 1982 oraz opracowanie pt; Rola KPP w życiu społeczno-politycznym Gdyni w okresie między
wojennym, opublikowane w materiałach z Konferencji Teore
tycznej z okazji 100-lecia polskiego ruchu robotniczego, 
Gdynia 1982.
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trałowców, jednostki łączności i innych jednostek nadbrzeż- 
nych .

Odmienną sferą działalności edytorskiej są wydawnictwa 
informacyjne i szkoleniowe, które przyczyniają się do popu
laryzacji rezultatów naszej pracy wśród szerokich rzesz spo
łeczeństwa. Pracownicy Muzeum mają znaczący w nich udział. 
W ostatnich latach ukazało się kilkanaście edycji przewodni
ków i informatorów po Muzeum Marynarki Wojennej i po ckrę- 
tach-muzeach "Burza" i "Błyskawica", Ekspozycji Uzbrojenia i laBroni Morskiej oraz po Westerplatte , Zarząd Polityczny Ma
rynarki Wojennej z kolei wydał materiały szkoleniowe o his
torycznym charakterze zatytułowane "Z dziejów oręża polskie
go na morzu" i "Nasze Wybrzeże, historia i dzień dzisiej-

18 Są to między Innymi już powstałe opracowania zgromadzone 
w Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej: Janusza Banuchy, 
Historia okrętu szkolnego "Zetempowiec", Gdynia 1981; 
Wiesława Rawskiego, Zarys dziejów 1 Brygady okrętów pod
wodnych Marynarki Wojennej PRL, Gdynia 1977; Waltera Pa
tera, Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich im. Fran
ciszka Zubrzyckiego w latach 1954-1963, Gdańsk 1980.

19 Okręt-muzeum "Burza". Przewodnik opracowali Edmund Ko
siarz i Rafał Witkowski, Gdynia 1964; Zarys dziejów pols
kiej floty wojennej, Przewodnik po Muzeum Marynarki Wo
jennej, opracował Edmund Kosiarz, Gdynia 1965, Muzeum Ma
rynarki Wojennej, katalog-składanka, Gdynia 1965; Muzeum 
Marynarki Wojennej, Informator - składanka, opracowali 
Czesław Krzynówek i Jarosław Rusak, Gdynia 1974; Okręt- 
muzeum "Burza”, Muzeum Marynarki Wojennej, opracowali 
Czesław Krzynówek i Jarosław Rusak .Gdynia 1974; ORP "Błys
kawica", Ludowe Wojsko Polskie /zestaw kart pocztowych w 
obwolucie z opisem/, Warszawa 1977; Ekspozycja Uzbrojenia 
i Broni Morskiej, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, /ze
staw kart pocztowych w obwolucie z opisem/, Warszawa 1979; 
Władysław Szczerkowski,"Błyskawica".Informator historycz
ny , Gdańsk 1979; Okręt-muzeum "Błyskawica", Muzeum Mary
narki Wojennej , opracował Zdzisław Waśko 1 Jarosław Rusak, 
Gdynia 1980; oraz Rafał Witkowski, 'Westerplatte, Informator historyczny, Gdańsk 1978.

20 Z dziejów oręża polskiego na morzu. Podręcznik do szkolenia politycznego marynarzy i podoficerów Marynarki Wojen
ne j , /zbiorowe/ , Gdynia 1982 /wydanie najnowsze/; Nasze 
Wybrzeże, historia i dzień dzisiejszy. Materiały do szko
lenia politycznego marynarzy i podoficerów III rocznika 
służby zasadniczej, /zbiorowe/, Gdynia 1980 /wcześniejsze wydania pt. "Nasze Wybrzeże wczoraj i dziś/".
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Niepełne byłoby nakreślenie działalności muzeum, gdyby 
nie wspomnieć o udział® historyków .- w marynarskich mundurach 
w przygotowaniach merytorycznych i organizacyjnych sesji his
torycznych 1 sympozjów związanych szczególnie z kolejnymi 
"okrągłymi" rocznicami. Z tych okazji wydano szereg matario- 
łów rocznicowych m.in. o Orkiestrze Reprezentacyjnej' 'Mary
narki Wojennej, Ośrodku Nauk Społecznych i Wojskowych MW, 
Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplat
te, Stoczni Marynarki Wojennej i«, Dąbrowszczaków i o Wojs- 
kowym Klubie Sportowym . ”Fló-ta" "\ 3akc joden z ostatnich 
przykładów może służyć sesja' wojskowo-historyczna . z .okazji- 
35-lecia Marynarki 'Wojennej PRL, jaka odbyła się 17 maja 
1980 roku w najstarszej marynarskiej placówce szkoleniowej - 
w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki wojennej im, 22Franciszka Zubrzyckiego w Ustce , Ma tej. 1 na wielu -innych, 
sesjach, sympozjach, spotkaniach i podróżach wojskowo-histo- 
rycznych prezentowano nasz dorobek w postaci referatów, ko
munikatów i głosów w dyskusji.

W dotychczasowej .działalności, dzięki wysiłkowi history
ków Muzeum oraz owocnej współpracy z szeregiem instytucji 
naukowo-badawczych i placówek muzealnych, udało się zinten
syfikować dotychczasowe praca. Szczególnie współpraca z 
Wojskowym Instytutem Historycznym im, Wandy Wasilewskiej w 
Warszawie przynosi konkretne rezultaty. Otrzymujemy z Insty
tutu wiele potrzebnych nam materiałów źródłowych i różnego 
rodzaju opracowań. Przędą wszystkim jednak życzliwa pomoc w

Stanisław Ordon, Irena Ciećkowsket 9 Eugeniuaz Tyszkowski, 
15 lat działalności Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych, 
Gdynia 1967; Stefan Pappelbaum, XX-lecie Orkiestry Repre
zentacyjnej Marynarki Wojennej, Gdynia 1966 r,* XXX lat. 
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplat-' • 
te 1946-1976, Gdynia .1976; 60 lat w służbie Ojczyzny 1922 
-1982, Stocznia Marynarki Wojennej im, "Dąbrowszczaków" w Gdyni, Gdynia 1982; Bogdan Ortrnan, WKS "Flota". 50 lat 
działalności, Gdynia 1981,
Materiały z sesji wojskowo-historycznej zorganizowanej z okazji 35-lecia Marynarki Wojennej PRL zamieścił w całoś
cią "Przegląd Morski" w numerze 9 /specjalnym/ z 1980 r.
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bieżących kontaktach pozwala na rozszerzenie 1 pogłębienia 
prowadzonych badań oraz wymianę doświadczeń z innych dyscy
plin szerokiej wiedzy historycznej.

Analizując stan badań nad dziejami Marynarki Wojennej 
PRL należy stwierdzić, że uzyskano już dobro wyniki, zwłasz
cza w poznaniu historii pierwszych .1.0 lat jej Istnienia. Na
stępnym takim obszarem badawczym są dzieje Polskiej Marynar
ki Wojennej i jej udział w II wojnie światowej. Oczywiście 
należy zdać sobie sprawę z istniejących jeszcze luk i niet
kniętych problemów badawczych, wynikających sn.in. z faktu, 
iż znaczna część bazy źródłowej do tego tematu znajduje się 
za granicą. Jednak trzeba przyznać, że jest ich Już coraz 
mniej. Podobnie zresztą ulegają stopniowej weryfikacji nie 
w palni dotąd wyjaśnione niektóre fakty i wydarzenia.

Zamierzeniem na najbliższą przyszłość będzie kontynuo
wanie prac nad historią ludowej Marynarki Wojennej w Jej 
drugim i trzecim etapio rozwoju, to jest w latach 1950-1956 
i 1957-1970.

Obcięlibyśmy, aby ukazała się kolejna monografia doty
cząca Marynarki Wojennej wiatach 1950-1956, tym bardziej, 
te temat ten jest już'w znacznym stopniu opracowany, z wy
jątkiem sfery oddziaływania ideowo-politycznego, którą znaj
duje się dopiero na warsztacie historyków,

W dalszej przyszłości rysuje się pilna potrzeba powsta
nia popularnego zarysu historii Marynarki Wojennej PRL przy 
współpracy ż innymi pracownikami naukowymi wyrosłymi z na
szych szeregów. O celowości i potrzebie opublikowania takie
go zarysu , zarówno dla celów popularno-naukowych, jak i dydak
tyczno-wychowawczych nie trzeba nikogo przekonywać.

Przygotowanie i wydanie kolejnego dziewiątego numeru 
"Biuletynu Historycznego" Muzeum Marynarki Wojennej Jest 
związane ze zbliżającą się 40 rocznicą powstania Marynarki 
Wojennej PRL i 40 rocznicą zakończenia drugiej wojny świato
wej. Jest to nasz skromny wkład w obchody tego ważnego dla 
nas jubileuszu.

Instytucjonalna działalność naukowo-badawcza i dokumen
tacyjna w ludowej Marynarce Wojennej prowadzona jest już od
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38 lat. Na przestrzeni tego okresu Wydział Historyczny i Mu
zeum Marynarki Wojennej uzyskały szereg wartościowych rezul
tatów, których konkretnymi dowodami są wymienione przeze 
mnie dość liczne już prace naukowe, wydawnictwa, publikac
je, a także bogaty materiał źródłowy zgromadzony w archiwum 
Muzeum,

Dokonania te wsparto osiągnięciami młodego pokolenia 
historyków w granatowych mundurach, służą wzniosłemu celowi 
jakim jest utrwalanie dla potrzeb dnia dzisiejszego oraz dla 
przyszłych pokoleń Polaków prawdy historycznej o dziejach 
naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych.



Dr Paweł Piotr Wieczorkiewicz

POLSKA MARYNARKA WOJENNA 1 HAIWLWWA 
W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ 

/Próba podsumowania/

Dorobek historiografii poświęconej wojennym dziejom flo
ty polskiej jest - przynajmniej w kategoriach ilościowych - 
imponujący. Chronologicznie rzecz biorąc, listę opracowań 
otwiera broszura Jerzego Pertka “Pod polską banderą wojen
ną", opublikowana przez poznańskie Wydawnictwo Zachodnie już 
w roku 1946^. W kilka miesięcy później ukazała się znacznie 
obszerniejsza rozprawa tego samego autora - "Wielkie dni ma- 2łej floty" , Zrozumiałe ograniczenia objętościowe i zasto
sowana przez Pertka metoda - przedstawiania jedynie najbat— 
dziej znaczących epizodów bojowych, wreszcie niewielki 
dystans czasu jaki upłynął od opisywanych wydarzeń spowo
dował, że nie wszystkie akcje okrętów polskich znalazły w 
niej należyte oświetlenie, a sama ona - miała raczej charak
ter historycznego reportażu. Z czasem stale poprawiane , uzu
pełniane i ulepszano w kolejnych edycjach "Wielkie dni...", 
a także dwa następne tomy trylogii, przedstawiając morskie 
dzieje Polaków na wszystkich morskich frontach ubiegłej woj
ny, zachowały do dzisiaj swoją wartość jako ich najobszer
niejszy i najlepszy wykład, nabierając Jednocześnie walorów 
syntetycznych , Pamiętać też trzeba o ogromnej roli eduka
cyjnej i wychowawczej tych książek, któro w rekordowej iloś
ci 15 wydań przez niemal 40 lat dotarły do setek tysięcy
i J.Pertek, Pod polską banderą wojenną, Poznań 1946, es. 45. 
2 Idem, Wielkie dni małej floty, wyd. I, Poznań 1946, 

ss, 190.
Idem, Wielkie dni..., wyd. VIII, Poznań 1976, ss. 615 <■ 2 nlb, /wyd. IX z r. 19G1 jest praktycznie dodrukiem po- 
przednieoo/; Druga małe flota, wyd. IV, Poznań 1983, 
ss. 527 j Pod obcymi banderaaii, wyd. II, Poznań 1972, 
90, 361 + 1 nlb. Żałować należy, że najnowsze wydania try
logii pozbawione zostały przypisów, co utrudnia w wielu 
wypadkach weryfikację, czy polemikę z poglądami autora.
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czytelników, rozbudzając u wielu zainteresowanie morskie.
Pertak, podobnie Jak większość krajowych historyków, nie 

miał możliwości zaznajomienia się z materiałami źródłowymi 
/akt® Kierownictwa Marynarki Wojennej , dzienniki pokładom 
okrętów/ przechowywanymi w Instytucie Historycznym je, gen, 
Sikorskiego w Londynie, Dlatego też dla rozwoju< badań nad 
wojennymi dziejami marynarki polski®jpodstawowe znaczenie 
maję powolnie ukazujące się kolejna części drugiego tomu 
"Polskich Sił Zbrojnych w drugiej wojnie światowej"4. Roz
działy dotycząca PMW i PM.H opracowywane przez-kmdra Bohda
na Wrońskiego, mają tam co prawda skrótowy, kronikarski'cha
rakter , . jednakże podana w nich informacje faktologiczne są 
bezcenne. Uzupełnione i. zweryfikowana na- podstawie źródeł" 
narracyjnych, dają bowiem możliwości "'szczegółowego odtworze
ni® dziejów -poszczególnych jednostek,.

Ostatnio próbę całościowego prz.odęt-awi-enla wysiłku bo
jowego marynarki polskiej podjął' kmdr por. rez, Edmund Ko
siarz we “Flocie Białego Orła" oraz w odpowiednich rozdzia
łach. drugiego tomu "Polskiego czynu zbrojnego w IX wojnie , .. . gświatowej**. Prac® ta jednak nie spełniły stawianych..oczeki
wań, -gdyż ich autorowi w niewielkim tylko, stopniu udało się 
posunąć naprzód wiedzą o działalności, floty polskiej* -a w 
wielu wypadkach wręcz ją 'cofnął*, powracając dc"wątpliwośći 1 'A hipotez rozstrzygniętych już dawniej .przez innych badaczy ,

4 Polskie Siły Zbrójno w drugiej wojnie ' światowej /cyt, da
lej? PSZ/.T, II? Kampanie na obczyźnie^ ci,- 1? wrzesień 
1939- -- czerwiec 1941, Londyn 1959; cz„ 2? /czerwiec 1945. » 
czerwiec 1944/, Londyn 1975, . ■ ■

K E,Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1980, ss, 688; Pols
ki czyn zbrojny w II wojnie światowej, /T. II/ Walki for
macji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszaw® 1981* Os*, 
tatnie rozdziały tej pracy, dotycząc© okresu inwazji W 
Normandii do zakończenia wojny opracował Andrzej Rzepnisws- 

' ki, ' ł.
® Por, P,P. Wieczorkiewicz, O flocie polskiej w latach II 
wojny światowej, Wojskowy Przegląd Historyczny 1983, nr 
2-3, a, 596-616,.Owa krytyczna recenzja "Floty Białego Or
ła" nie została niestety poddana autorskiej korekcie, przsz 
co znajduje się w niej kilka błędów, częściowo sprostowa- . 
nyćh w niniejszym tekście.
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Powyższe zastrzeżenie skłaniają do wniosku, że omawiany 
tu temat wciąż jeszcze czaka na swojego dziśjopiaarza. Ina
czej rzecz przedstawia się z obroną wybrzeża w roku 1939, 
Poświęcona jej monografia Andrzeja Rzepniawakiego, oparta -o 
szeroką kwerendę archiwalną, ujmuje temat na szerokim tle 
porównawczym i najzupełniej słusznie uznawana jest za jedno 
z najwartościowszych opracowań w htntoriograhl polskiej do- 
tyczącej całokształtu działań w II wojnie światowej .

Z nowszych pozycji poświęconych historii PMW wspomnieć 
trzeba koniecznie o wysoko, ocenionej przez recenzentów mono
grafii inż, Stanisława Piaskowskiego, przedstawiającej cha
rakterystyki i plany okrętów polskich w oparciu o oryginalna 
materiały stoczniowa. Ustalenia autora pozwalają na wyświe
tlanie wielu niejasnych w tej mierze kwestii, choc oczywiś- 8 cis nie wszystkich ,

Nieubłagany upływ lat powoduje, że z roku na rok zmniej
sza się ilość uczestników i świadków wojennych wydarzeń, Z 
satysfakcją należy więc odnotować, iż w ostatnim okresie 
ukazało’ się kilka nieznanych, nowych pamiętników i relacji 
oficerów floty wojennej i handlowej. Oczywiście teksty te 
nie zmieniają stanowiska historiografii w sprawach zasadni
czych, lecz z pewnością przyczynią się do potwierdzenia lub 
uzupełnienia faktów znanych Już skądinąd. Znajdują się wśród 
nich napisana ze swadą i literackim' talentem książka dowódcy

' A.Rzepnięwski, Obrona Wybrzeża w 1939 r. na tle rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec, Warszawa 1970, 
ss. 746 ♦ 1 nlb + tom za łączników i nep, ,V znacznej mierze 
kampanii 1939 r. poświęcona jest nadzwyczaj sumienna i 
wartościowa monografia Rafała Witkowskiego, Hol na stra
ży Wybrzeża 1920-1939 /Warszawa 1974/. Tenże badacz opub- 

x likował wcześniej tom źródeł, Ostatnia reduta. Sprawozda
nie z walk 1 relacje obrońców Helu /Gdańsk 1973, 
ss. 325 + 1 nlb/, zawierający szereg nieznanych dotąd ma
teriałów.

q S.Piaskowski , Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-194G. Album planów, Albeny N.Y. 1946, ss. 141 + 1 nlb. /rec.: P. 
Wieczorkiewicz, Okręty Rzeczypospolitej, Morze nr 2/1983, e, 18; W.Pater, Nowa książka o Polskiej Marynarce Wojen
nej, Przegląd Morski nr 1/1983, s« 65 - 68/.
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"Ślązaka" kmdr Wrońskiego, relacje dowódców "Sokoła" - kmdra 
Borysa Karnickiego, "Orła" ~ kmdra Jana Grudzińskiego, m/e 
"Rozewie" - kpt. ż.w. Jerzego Lewandowskiego, s/e "Paderew
ski" - kpt. ż.w. Jerzego Mieszkowsklego oraz zasłużonego nie 
tylko pod polską banderą - kpt. ż.w. Mikołaje Ooppisza.9

Uwagi te skłaniają do postawienia zasadniczego pytania. 
Czy historiografia polska, oparta o tak szeroką bazą źródło
wą i liczne dzieła syntetyczne i monograficzne nie posiada 
luk? Odpowiedź na to pytanie musi niestety brzmieć przeczą
co. Ujęcia generalne, z natury rzeczy pomijają wiele Istot
nych przecież wydarzeń, mało do tej pory znanych, czy wręcz 
nie posiadających odpowiedniej dokumentacji. Podstawą do wy
czerpujących uogólnień może być więc Jedynie gruntowne prze
badanie historii poszczególnych okrętów i statków transpor
towych. Kierunek tych badań wytyczył już kilkadziesiąt lat 
temu Portek w cyklu "Miniatur Morskich" - "Polskie okręty 
wojenne w latach 1920-1945"^°, Z nowszych wydawnictw o tym 
charakterze, obok wydanych przez Wydawnictwo Morskie mono
grafii "Burzy", "Błyskawicy", "Grom", "Orła" 1 "Batorego", 
należy wspomnieć o tomikach popularnych cykli; "Druga wojna

B,Wroński, Wspomnienia płyną jak okręty, Londyn 1981, ss. 
191; B.Karnicki, "Spodziewam się, że spełnisz swój obowią
zek" /oprać. A.Gosk/, Morze nr 7/1982, a, 5-6, nr 
8/1982, s, 18 - 19; P.P.Wieczorkiewicz, Wydarcie się "Or
ła" z Tallinna, Morze nr 3/1982, s. 6 - 7; Z marynarskich 
wspomnień kpt.ż.w. Jerzego Lewandowskiego, Morze nr 2/1984, 
s. 28 - 29, 31; Ze wspomnień wojennych kpt.ż.w. Jerzego 
Lewandowskiego, Horze nr 3/1984, s. 20 - 21; nr 4/1984, a, 
28 - 29, 31; J.Mieszkowski, Na wojennych szlakach. Morze 
9/1979, s, 9, 36; nr 10/1979, o. 18 - 19; W.Niedźwiecki, 
Dowódca umarłych okrętów, Wrocław 1983, ss, 170 + 1 nlb,

1 J.Pertek, Polskie okręty wojenne 1920-1945, Gdynia 1958- 
1959 /łącznie 20 zeszytów/; idom, Krążowniki fcDragon" i 
"Conrad", Gdańsk 1969, ss. 64; Niszczyciele "Grom" i 
"Błyskawica". Gdańsk 1969, sa, 63+1 nlb.; idem. Nisz
czyciele “Wicher" i "Burza", Gdańsk 1971, ss. 63 + 1 nlb. 
Trzy ostatnie pozycje stanowią poprawione i uzupełnio
ne wydania broszur z wspomnianego powyżej cyklu.
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światowa. Bohaterowie - operacja kulisy" /"Żółty Tygrys"/, 
oraz “Typy broni i uzbrojenia .

Luki i braki w wiedzy faktograficznej powoduję, że nawet 
obecnie, w czterdzieści lat po zakończeniu wojny,' w litera
turze polskiej trwaję dyskusje i polemiki dotyczące nie tyl
ko ocen 1 Interpretacji, ale i przebiegu poszczególnych wy

li □.Pertek, "Burza" weteran atlantyckich szlaków, wyd, II, 
Gdańsk 1970, s, 177 + 1 nlb,; W.Szczerkowski, ORP “błys
kawica”, Gdańsk 1970, ss. 167 ♦ 1 nlb,; R.Mielczarek, ORP "Grom". Zarys dziejów, Gdańsk 1970, ss. 79+1 nlb; □ .Pertek, Dzieje ORP "Orzeł", wyd.' III, Gdańsk 1972, ss. 
104 + wkładka; idem, Królewski statek "Batory", Gdańsk 
1975, es. 293 + 3 nlb,

W serii “Tygrysa” ukazały się następujące pozycje; 
Z,Damski, Galut dla "Wichra”, Warszawa 1970, ss, 131 + 1 
nlb.; idem, "Grom” nie wraca z fiordów, Warszawa 1976, 
ss, 126 ♦ 1 nlb; A.Kuczera, Na pokładzie "Błyskawicy” 
Warszawa 1981, es. 117 + 1 nlb.; S,0zimek, Alarm na "Gar- 
landzie", Warszawa 1974, es. 115 ♦ i nlb.; Z.Damski, Ata
kuje was “Piorun”, Warszawa 1981, ss, 141 ♦ 1 nlb. ; idem. 
Tak zginął ORP “Orkan". Warszawa 1983, es, 135 + 1 nlb.; 
idem, 382 dni "Kujawiaka", Warszawa 19R2, ss, 125 + 1 
nlb.; idem, Ostatnia wachta "Gryfa", Warszawa 1975, ss. 
135 + 1 nlb,; idem. Operacja "Worek”, Warszawa 1979, ss.- 
135 + 1 nlb.; idem, Peryskop w górę /działania ORP “So
kół" i "Ozik"/, Warszawa 1972, ss. 131 + 1 nlb.; A.Gier- 
czak , "Batory"szuka lądu. Warszawa 1971, ss.126 + 1 nlb,; 
B.Oustynowicz, "Chrobry” zmienia kurs. Warszawa 1970, es. 
118 + 1 nlb.; H.Oyjeta, Trzecia torpeda /Zatopienie m/s 
Rozewie"/, Warszawa 1973, ss. 101 ♦ 1 nlb.; E.Obertyński, 
Statek wierny banderze /m/s "Sobieski”/, Warszawa 1983, 
ss. 128; B □ustynowicz, Dalako od brzegu /historia s/s 
"Warszawa"/, Warszawa 1973, es, 112; R.Szubański, Pod
stępne śmierć /zmieszczenie statków "Puck" i "Lwów" w Ba
ri, w grudniu 1943 r,/. Warszawa 1980, ss, 109 + 1 nlb. 
Należy zauważyć, iż tomiki te, częstokroć oparte o nie- 
bulikowane wspomnienia, czy relacje członków załóg okrę
tów i statków PMW i PMH, mają - w przeciwieństwie do in
nych ukazujących się w tym cyklu - sporę wartość dokumen
tacyjną,

W serii "Typy broni i uzbrojenia" opublikowano ponlź- 
sze tytuły; □.Marczak, Kontrtorpedowiec "Durzą", Warszawa 1970, ss, 14+1 nlb.; idem, Niszczyciel “Błyskawica", 
Warszawa 1970, bs, 15; Z.Golandsk, Stawiacz min ORP 
"Gryf", Warszawa 1979, ss. 15 + 1 nlb.; S.Martkowski, Ok
ręt podwodny “Orzeł", Warszaw® 1972, ss. 13 + 3 + wkładka; M.Kuligiewlcz, Kuter pościgowy “Batory”, Warszawa 
1974, ss, 16; R,Ułamek, Okręt szkolny “Iskra”, Warszawa 
1973, se, 15 + 1 nlb.



'Jarzeń, Jednym z podstawowych tego powodów jest. Jak się wy
daj e, swoista izolacja historiografii polskiej i zamknięcie 
się przez nią w kręgu własnych materiałów źródłowych i opra
cowań. Wykorzystywane przez rodzimych badaczy pozycje obco
języczne pochodzą przeważnie sprzed leit kilkunastu. Tymcza
sem piśmiennictwo dotycząc® drugiej wojny światowej na mo
rzu, dokonało w ostatnim okresie wyraźnego, jakościowego 
postępu, wyrażającego się również w geometrycznym przyroś- 
cle nowych publikacji’ . V/ wielu z nich znaleźć można inte
resujące dla polskich badoćzy wzmianki o działaniach okrętów

•I '5i statków PMW i PMH ” . Oczywiście szczególnie w ostatnim ok
resie, gdy nio tylko kwerendy w archiwach brytyjskich czy 
niemieckich, ale nawet dostęp do nowszych opracowań stwarza 
nieprzezwyciężalne często trudności, zrozumiałe, że zawarto 
w nich informacje trafiają z dużym opóźnieniem do krajowago 
obiegu naukowego. Pomimo to przyswajanie i krytyczna weryfi
kacja literatury obcojęzycznej jeet zabiegłom koniecznym, 
gdyż nie tylko służby wzbogaceniu ustaleń rodzimej historio
grafii, ale i sprostowaniu błędów i przeinaczeń, które poja
wiają się czasem w pracach badaczy zachodnich^4.

Całościowa ocena wysiłku Polaków na morzach i oceanach 
w latach .1939-1945 nie jest łatwa., Inaczej rzecz ma się z 
działaniami w obronie wybrzsża w roku 1939. Dzięki izolacji 
od reszty kraju miały one charakter swoistej mikrokampanii. 
Wspomniana już praca Andrzeja Rzepniewskiego przedstawia je 
całościowo i dokładnie. "Obrona Wybrzeża" powstała jodnak w 
pewnym sensie zbyt wcześnie, w momencie, gdy całokształt

12 Anglojęzyczna bibliografia literatury poświęconej działaniom morskim w II wojnie światowej Myrona □.Smitha jr, 
/World War II at Seat A Bibliography of Sources in Eng- 
lish, t, 1 - 3, N.York 1976/ liczy ponad 10 tys. ‘pożycjil 

13 Przegląd nowszych pozycji, przydatnych przy badaniach nad 
dziejami PMW, por. P.Wieczorkiewicz, O flocie polskiej.., 
s. 597 n.

^4 Jedyną polską historią floty wojennej dostępną zachodnim 
badaczom Jest angielski przekład ogólnikowej i przesta
rzałej pracy Edmunda Kosiarza, Polecy na morzach 1939- 
1945 /Warszawa 1969, ss, 131/,
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polskiej wojny 1939 r. nie doczekał siy jeszcze rzetelnego 
przedstawienia w literaturze krajowej. Stąd podzielając kry
tycyzm Jej autora w szeregu sprawach szczegółowych, takich 
Jak niefortunna koncepcja operacyjna użycia okrętów podwod
nych /plan "Worek”/, czy brzemienna dla losów okrętu decyzja 
wygaszenia kotłów na "Wichrze", należy przypomnieć, że cała 
kampania doczekała się bardzo pochlebnych opinii ze strony 
tak surowego, ale i sprawiedliwego historyka jakim Jest płk 
dypl. Marian Porwit1"^.

W trakcie działań na Zachodzie flota polska działała, 
jak wiadomo, nie tylko w oparciu o brytyjskie bazy, alo tak
że pod operacyjnym dowództwem Royal Navy /okręty wojenne/ i 
rozkazami Ministerstwa Transportu /statki handlowe/. Powodu
je to, że jeśli historia Jej ma być omawiana syntetycznie, 
musi być przedstawiana na szerokim tle bitwy atlantyckiej i 
walk na Morzu śródziemnym. W działaniach tych istotną rolę 
odegrało lotnictwo aprzymlerzonych, w skład którego wchodzi
ły również i polskie Jednostki /od 10 maja 1942 roku 304 Dy
wizjon Bombowy Ziemi śląskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego 
- w ramach Coastal Command, okazjonalnie także inne dyony 
uczestniczące w atakach przeciwko nieprzyjacielskim okrętom 
i bazom morskim/10. Element ten winien więc znaleźć właściwe 
ujęcie w opracowaniach nie tylko poświęconych historii Pols
kich Sił Powietrznych, ale również morskim walkom Polaków^ .

Stanowczo zbyt mało uwagi - wyjąwszy pracę Pertka "Oruga 
mała flota" - poświęca się również udziałowi w operacjach 
konwojowych jednostek Polskiej Marynarki Handlowej. Procen
towy udział statków polskich w całości kontrolowanego przoz 
15 M.Porwlt , Komentarze do historii polskich działań obron

nych 1939 roku. T.3: Bitwy przebojowe i obrona bastionów, 
wyd. II, Warszawa 1983, s. 403 n.

10 Por. 17.Król, Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Bryta
nii 1940-1945, Warszawa 1982, s. 194.

1*r Zadania tego podjął się Wacław Król /Polacy w bitwie ó 
Atlantyk, Warszawa 1974, ss. 146 + 3 nlb./. Jednak książ
ka Jogo Jest vt partiach omawiających działania floty mało 
oryginalna, a proporcja pomiędzy opisem działań PMW i PMH 
a P8P, zachwiana.
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alantów tonażu nie był co prawda zbyt wielki18, ale uczest
niczyły one we wszystkich ważniejszych akcjach bojowych - 
desancie w Norwegii, ewakuacji Francji, w inwazjach Madagas
karu, Afryki Północnej, Sycylii, Włoch, Normandii i Prowan
sji. Udziału tego nie da się przedstawić jedynie w katego- 
rach ilościowych zwłaszcza, iż w przełomowych momentach woj
ny /klęska na Zachodzie w roku 1940, kryzys w bitwie atlan
tyckiej jesionią 1942 r./ liczył się dosłownie każdy statek. 

Zasadniczym założeniem, jakie należy przyjmować, opisu
jąc operacje bojowe PMBf, jest dostosowanie wysuwanych ocen i 
wniosków do założeń brytyjskiej strategii morskiej. Jak wia
domo do końca 1942 r. miała ona charakter defensywny. Zasad
niczym celem działań Royal Navy» a więc także i polskich 
jednostek, była ochrona linii komunikacyjnych. Dlatego też 
okręty sprzymierzone nie miały zbyt wielu okazji do uzyska
nia błyskotliwych sukcesów bojowych. Nawet w walkach z nie
przyjacielskimi okrętami podwodnymi, przynajmniej do czasu 
zorganizowania samodzielnych grup poszukiwawczych, dla es
kortujących konwój jednostek ważniejsze było odpędzenie tgU-boota, od jego zatopienie . Takie założeńia operacyjne 
powodowały zresztą, iż proporcjonalnie rzecz biorąc straty 
Royal Navy /a także współdziałających z nią flot sojuszni
czych/ była na europejskim teatrze działań większe, niż za
dano przeciwnikowi. Stąd też proste porównania nie oddają we 
właściwy sposób bojowego wysiłku PMW.

Pierwszym historykiem polskim, który podjął próbę zesta
wienia listy strat zadanych nieprzyjacielowi przez okręty 
PMW, był Jerzy Pertek. W broszurze “Pod polską banderą wo
jenną-, nie dysponując wiarygodnymi materiałami niemieckimi

18 Tonaż marynarki polskiej wynosił na 1 września 1939 r. 
około 120 000 BRT, podczas gdy pod flagą brytyjską zare
jestrowano wówczas blisko 18 000 000 BRT, 19 

19 Trafnie ujął to Jerzy Lipiński, w czasie wojny oficer 
PMW, pisząc w autobiograficznej powieści: Spotkamy was o 
świcie /Gdynia 1947, s. 131/, iż okręt podwodny "zanurzywszy się w czasie ucieczki, tracił kontakt z konwojem 
i przestawał być niebezpieczny" - przynajmniej na prze
ciąg kilkudziesięciu godzin.
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i włoskimi, musiał oczywiście opierać się na meldunkach bo
jowych, relacjach, wspomnieniach i wreszcie - ocenach 

alianckich dowództw. Sporządzony wówczas bilans obejmował 

więc 4 kontrtorpedowce , 9 okrętów podwodnych, 1 krążownik 

pomocniczy, 7 ścigaczy, 10 poławiaczy min, 2 patrolowce, 8 

barek desantowych oraz 41 transportowców' . W czasie swych 

długoletnich badań Pertek dokonał znacznej modyfikacji owych 

ustaleń. Według ostatniego wydania "Wielkich dni" ofiarą 

polskich jednostek w czasie działań na Zachodzie padło z 

pewnością: 7 okrętów nawodnych /"Piorun" zatopił 4, "Sokół" 

- 2, "Krakowiak" - 1/, 2 podwodne /"Burza" i “Garland”/ oraz 

39 transportowców /“Sokół" - 18, "Dzik" - 17, “Kujawiak" - 2, 

"Krakowiak" i "Orzeł" po 1/. Jako zatopienia prawdopodobne 

autor podoje 2 okręty nawodne /"Krakowiak" i “Orzeł"/, 3 

podwodne /"Burza", "Garland" i "Wilk"/ i 2 transportowce 

/“Sokół"/. Ponadto Portek przyznają "Błyskawicy" udział w 
zniszczeniu 1 okrętu nawodnego4'1, Lista ta, pomimo wątpli

wości, jakie może budzić przy uważniejszej lekturze książki 

/nie wszystkie podane tu informacjo znajdują pełne potwier

dzenie w opisowej części pracy/, została bezkrytycznie przy- 
22Jęta przez innych badaczy .

Wydaje się, że jedyną drogą do ustalenia stanu faktycz

nego, może być analiza materiałów źródłowych dotyczących 

działań bojowych okrętów polskich i porównywanie ich z mono

graficznymi opracowaniami oraz wykazami strat floty niemiec

kiej i włoskiej. Tej<> typu zabiegi niu dadzą z pewnością re

zultatów w pełni zadowalających, gdyż losy niektórych służą

cych Jako transportowca statków handlowych i mniejszych jed

nostek wojennych, nie zostały do dzisiejszego dnia wyświe

tlone. Jest to jednak jedyny sposób uwiarygodnienia bojowego 

bilansu polskiej marynarki. Pod uwagę należy brać wszystkie 

20 J.Pertek, l’od polską banderą..., u. -tu, 
21 Idem, WielKie dni..,, wyd, VIII, 505, 

22 Por. E,Kosiarz, Flota Białego Orła, s. 632; Polski czyn 
zbrojny..., 75‘_» /tu wymieniono jedynie 6 okrętów na
wodnych Jako zatopionych/.
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ta akcje, w których jednostki FMW uczestniczyły u boku okrę
tów alianckich, Po pierwsze - w działaniach zespołowych 
trudno często ustalić, czyje pociski spowodowały uszkodze
nie, bądź zatopienie nieprzyjacielskich jednostek, po drugie 
zaś - sam udział w zwycięskiej bitwie czy potyczce, poprzez 
związanie części sił przeciwnika, umożliwiał innym odniesie
nie sukcesu; inaczej rzecz przedstawia się oczywiście w wy
padku okrętów podwodnych, które często atakowane były przez 
pojedyncze okręty.

Za największy sukces polskiej marynarki uchodzi - zupeł
nie słusznie - udział "Pioruna" /kmdr ppor. Tadeusz Goraz- 
dowski/ i "Błyskawicy** /kmdr por. Konrad Namieśniowski/ w 
bitwie pod Quessant /Jshant/, Wówczas to, w nocy z 8 na 9 
czerwca 1944 r. 10 Flotylle Niszczycieli /kmdr 8,Jones/ roz
gromiła niemiecki zespół jednostek tej klasy, dowodzony 
przez kmdr, por, Georga von Bergera. W wyniku atercia za
tonęły 2 okręty nieprzyjacielskie oraz "ZH 1", Co prawda, w 
literaturze przyjmuje się zazwyczaj, że pierwszy z wymienio
nych niszczycieli został dobity torpedą HMCS "Hałda", a dru- 
gl zniszczyły pospołu HMS "Aehanti" i HMS “Tartar" “, jed
nakże wkład polskich jednostek w ostateczny sukces jest bez
sporny.

Drugim, powszechnie znanym wypadkiem walki z niemiecki
mi niszczycielami, jest potyczka, jaką "ti/icher" /kmdr por. 
Stefan de Walden/ i “Gryf" /kmdr por„ Stanisław Hryniewiec
ki/ oraz helska bateria cyplowa im. Heliodora Laskowskiego 
/kpt. mar. Zbigniew Przybyszewski/ stoczyły rankiem 3 wrześ
nie w Zatoce Gdańskiej. Przeciwnikami polskich artylerzystów 
były: "Leberecht Maras" /okręt flagowy dowódcy torpedowców 
kontradm, Gdnthera LOtjensa/ i "Wolfgang Zenker". W tej 
pierwszej walco morskiej II wojny światowej obiektrony - 
- jek pisze Andrzej Rzenniswaki - zademonstrowały bardż^ do-

23 Por, T.Wywerka-Prekurat , Wykaz stanu flot wojennych państw 
uczestniczących w drugiej wojnie światowej /wi/ JeLipiń
ski, Druga ,vojna światowa na morzu, Gdańsk 1976, a. 703;A.Pres ton, The German Narvik type S936, Warship, special 
nr 2 /Super Destroyera/, London 1976, s. 70.
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24bre wyszkolenie artyleryjskie , Niemcy uzyskali kilka tra
fień na "Gryfie" /inne pociekł spowodowały zatopienie uszko
dzonego i września przez lotnictwo trałowca "Mewa"/, Polacy 
zaś zdołali dosięgnąć "Leberechta Measaa"; na niemieckim ok« 

25ręcie zginęło 4 marynarzy . Szybkie wycofanie obu jednostek 
przeciwnika za zasłonę dymną spowodowało mylne wrażenie 
polskich obserwatorów /«, in. kmdr. . de Waldena/, jakoby 
przynajmniej Jedna z nich została zatopiona , Informacja ta 
została w dobrej wierze przyjęta przez autorów opracowań pi
sanych jeszcze w czasie wojny, aby później na jakiś cźae 
wejść do literatury, Do powstania tej pomyłki przyczynili 
się zresztą pośrednio i Niemcy, gdyż nie ogłosili w czasie 
trwania działań zbyt kompromitujących okoliczności zatonię
cie "Leberechta Masssa" /okręt przepadł 22 lutego 1940 r. na 
polu minowym, zapędzony tam przez samoloty Luftwaffe/ . , 
Sprawa ta jednak została dosyć dawno wyjaśniona i zdumienia 
budzić musi fakt podejmowania jej, jako rzekomo nie.w' pełni

A.Rzepnieweki, Obrane Wybrzeża,a, 326.
25 Por, F.Ruge, Von .der T?5tigkeit dar Krlegsmarine, insbe- 

sondsr® der Minensuchbooto im Kempf gegen Polen im 
Herbst 1939» ‘Nauticus", Dahrbuch f(ir Deutschland See- 
interassen, XXIV 3hrg„ 1'941, s, 46; R.Witkowski, Hel na 
straży.,,, s, 230 n.
S.ds Walden, Walka artyleryjska z niszczyci-slami niemieckimi w dniu 3 IX 1939 r, , "Przegląd Morski” 1974, nr 7/8, 
e, 117 n; por, idem. Ostatnie dni "Wichra" 30 VIII - 3 IX 
1939 /ws/ Ostatnia reduta, s, 51 n. Informacji tej nie 
potwierdza jednak relacja kpt, Przybyszewskiego /ibidem, s, 141/,

27 Por. G.Bekksr, Verdammte See, ESn Kriegatagebuch der deu- 
tschan Marinę, Oldenburg 1973, s.67 n; E.CrfJner, Die deu- 
tschen Kriegsschiffe 1615-1945. T,l, MOnchen 1966, s, 259,
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28 wyjaśnionej, przez niektórych polskich badaczy .
Poważne zastrzeżenia budzić musi również przypisywa

nie "Garlandowi" uczestnictwa w operacjach 14 Flotylli Nisz
czycieli na Morzu śródziemnym, które doprowadziły do trzech 
etarć z flotę włoską: zagonie sił lekkich na Morze doń
skie, zakończonym zatopieniem niszczyciela "Espero" /28 
czerwca 1940 r./ oraz bitwach koło przylądka Stilo /g lipca 291940 r./ i Spatha /19 lipca 1940 r./ . Zważywszy, że w os
tatniej z nich Włosi utracili krążownik "Bertolomeo Colle- 
oni", rzecz wymaga gruntowego zbadania, gdyż w wypadku pozy
tywnej weryfikacji podanej wyżej informacji, akcja ta byłaby 
największym osiągnięciem PMW w czasie całej wojny. O.de B. 
2 Flotylli /wzmocnionej australijskim krążownikiem "Sydney"/ 
w bitwie koło przylądka Spatha zostało jednak dawno ustalone

28 Edmund Kosiarz, dawniej zwolennik tezy o prawdopodobnym zatopieniu jednego z niszczycieli niemieckich /Od pierw
szej do ostatniej salwy. Warszawa 1973, s. 23 n/, obecnie 
nie zajmuje tak zdecydowanego stanowiska, pisząc jedynie, 
iż "obydwa /siei/ okręty niemieckie zostały uszkodzone", 
a bitwa "wykazała lepsze wyszkolenie artylerzystów pols
kich i większą skuteczność ich ognia" /Flota Białego Orła, 
s. 69/, Z kolei Jerzy Pertek /Wielkie dni.,,, wyd. VIII, 
s. 82/ idzie w swym optymizmie jeszcze dalej, stwierdza
jąc nie tylko uszkodzenie obu niszczycieli, ale także i 
to, że "zatonięcia" jednego z nich "stwierdzić nie można". 
Wyniki potyczki, którą trudno oceniać jako zwycięską, 
obiektywnie w literaturze polskiej przedstawił jedynie 
Andrzej Rzepńiewski /Czy na pewno zwycięstwo..,?, Prze
gląd Morski nr 1/1975, 8. 66 n/.
E.Kosiarz, Flota Białego Orła, s, 204 n; □,Pertek, Wielkie dni..,, wyd, VIII, s. 269 n; S.Ozimek, Ofi.cit. , 8. 17, 
Tłumaczenie Kosiarza, który usiłując wyjaśnić milczenie w 
tej sprawie PSZ, posuwa się do stwierdzenia, że Jest to 
wynik "przyczyn politycznych", uznać można za oo najmniej 
naiwne /Flota Białego Orła, s. 206, przyp, 26/. 

O.de
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i potwierdzone zarówno przez Brytyjczyków, jak i Włochów^* 
Udział "Garlanda" w starciu nie znalazł również potwierdze
nia we wspomnieniach członków załogi niszczyciela - ppor. 

31.Józefa Bartosika i mar. Walentego Milenuezkina . Dodatko
wym argumentem jest niezakończenie szkolenia załogi pols
kiego okrętu /nastąpiło to dopiero w końcu lipca/, jak też 
brak zaufania dowódcy Floty Śródziemnomorskiej adm. Andrews 
Cunninghama do jego dowództwa /w efekcie czego kmdr ppor, 

32Antoni Doroszewski został odwołany ze stanowiska/ , Powyż
sze przesłanki pozwalają na stwierdzenie, iż brak przekony
wujących argumentów pozwalających uznać uczestnictwo "Gar- 
landa” w czerwonych i lipcowych zaczepnych operacjach Medi- 

33 terranaan Fleot

W bitwie koło przylądka Spatha uczestniczyła ze strony 
brytyjskiej 2 /a więc nie 14!/ Flotylla Niszczycieli kmdr, 
por. H.Nicolsona /"Hyperion", "Hasty”, "Hero", "Ilex"/ 
wsparta australijskim krążownikiem "Sydney" /kmdr John 
Collln/ i^HMS "Havock". Por. G.Stitt, Sous le commande- ment de l*admiral Gunningham, La campagne de Mediterranoe 
1940-1943, Paris 1946, s. 17 n; I.S.O. Playfair /lin./, 
The Mediterranean and Middle East, t. I. The Early Suc- 
cesses against Italy /to May 1941/, London 1956, s. 156j 
G.H.G111, Royal Australian Navy 1939-1942, Canberra 1957, 
s. 184 n; La Marina Italiana nella Seconda Guerra Mondia- 
lo, t. IV: G,Fioravanzo, La Guarra del Mediterraneo. Le 
Azioni Navali /cz. 1./: Dal 10 Giugno 1940 al Marżo 1941, 
Roma 1959, s. 167.
J.Bartosik, Wierny okręt. Warszawa 1948, s. 39; W.Mlle- 
nuszkiń, Wybierać kotwicę! .> Gdynia 1964, s. 109.

32 Zastrzeżenia brytyjskie wynikały ze słabych wyników arty
leryjskich strzolań ćwiczebnych. Jak się potem okazało 
przyczynę blamażu były nio tylko trudności marynarzy pols
kich z opanowaniem nieznanego im sprzętu, ale i sabotaż 
/lub nieumyślna usterka/, jaki wykryto w centrali prze
kaźników artyleryjskich /J.Bartosik, op. cit., a, 34 n; 
por. PSZ t. 1, cz. 1, s. 279; E.Kosiarz, Flota Białego 
Orła, s. 203/.

33 "Garland" uczestniczył w tym czasie w Jednym tylko wypa
dzie floty, stanowiąc wraz z krążownikami 3 eskadry "Ca- 
petown" i "Caledon" oraz niszczycielami "Vampire", "Nu- 
bian" i "Mohawk”, bliską eskortę niewielkiego konwoju. 
Jaki wyszedł pod osłoną sił pancernych z Aleksandrii, 26 
czerwca 1940 r. /G.H.Gill, op.cit. s. 164/.
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Jedną z najsłynniejszych akcji polskich okrętów był 
atak "Sokoła" /kpi. Kernicki/ na włoską bazę morską w Naya- 
rino, 19 listopada 1941 r. Wystrzelono wówczas dwie torpedy- 
do Jednostki określanej jako typ "Aviare“ /trzecie chybiła, 
czwarta natomiast , mając niesprawny żyrokompas, zboczyła z 
kursu i omal nie ugodziła macierzystego okrętu/. Na podsta
wie zasłyszanych dwu wybuchów /wobec kontrataku bombami głę
binowymi nie było możliwości obserwacji peryskopowej/ uzne- 

34no, że cel został zniszczony . Po wojnie stwierdzono, że 
zniszczonym niszczycielem był "Ascari". Ponieważ jednak na 
liście strat marynarki włoskiej figuruje on jako zatopiony 
24 marca 1943 r. na minach, przyjęto, że jednostka ta zosta- 
ła po ataku "Sokoła” podniesiona i wyremontowana . Tymcźa-.. 
eem wyczerpująca i wiarygodna monografia Urzędu Historycz
nego Marynarki Włoch, dotycząca wszystkich jednostek tej 
klasy, nie zawiera najmniejszej nawet wzmianki o uszkodzę- 
niech "Ascariego” w listopadzie 1941 r. .

PSZ t„ II, cz. 2, s. 447. W opublikowanej ostatnio rela
cji kpt, Karnicki twierdzi, że wystrzelił 3 torpedy-do. 
"dość dużego kontrtorpedowca", uzyskując jedno trafienie /op, cit., Morze nr 8/1982, s. 18/.
Pisza tak Pertek w jednym ze wcześniejszych wydań "Wiel
kich dni,,.” /Poznań 1958, wyd. III, s. 444, przyp. 47/, 
powołując się na mało wiarygodną, powojenną edycję fran
cuskiego rocznika “Les Flottes de Combat" z r« 1947. In
formację o zatopieniu niszczyciela powtarza w VIII wyda
niu swój książki /s. 389/, podoje ją również Kosiarz 
/Flota Białego Orła, s. -359/. Ten sam autor wypowiada się 
w tej sprawie ostrożniej w Polskim czynie zbrojnym... 
/s, 426, przyp. 9/, stwierdzając, że wyniki ataku nie 
zostały po wojnie potwierdzone. Podwójny błąd zawiera za 
to /zapewne za polską literaturą/ praca J.Rohwera i G.HO- 
mmelchena, Chronology of War at Sea /t.I: 1939-1942, Lon
don 1972, s. 153/, przypisująca kpt. Karnickietnu uszko
dzenie niszczyciela "Aviero”,

og —.-------I cacciatorpediniere Italiani 1900-1971, Roma 1971, 8.304, 
Wątpić należy, aby włoscy historycy, notujący z pieczoło
witą drohiazgowością każdą, najmniejszą nawet awarią swe
go okrętu, zataili zatopienie lub uszkodzenie akurat tej jednostki. "Aecari", a także “Aviere" były w każdym razie 
czynne pod koniec 1941 r. /por. La Marina Italiena.... t. VII: A.Cochia, La difcsa del traffico eon l^Afrioa Settentrionale. Dal 1° Ottobre 1941 al 30 Settembre 1942, 
Roma 1962, s. 88, 187/.
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W walkach z polskimi jednostkami Niemcy stracili co naj
mniej 3 duże trałowce./ Pierwszy ~ “M 85" zatonął wraz z 
częścią załogi /23 ludzi/ na minach postawionych przez 
"Żbika" /kmdr ppor. Michał Żebrowski/ 1 października 1939 c, 
w kilka godzin po zawarciu zawieszenia broni na Helu . Dwa 
kolejne okręty tej klasy - "M 83” 1 "M 343" - zginęły w nocy 
z 13 na 14 czerwca 1944 r, koło Jersey, w walce z niszczy
cielami ORP "Piorun" /kmdr ppor, Gorazdowski/ i HMS “Ashan- opti" . Co prawda przywykło się uważać, że w starciu tym za- 

39topiony został jeszcze trzeci trałowiec , ale informacja ta 
na obecnym etapie badań nie znalazła jeszcze potwierdzenie.

Do wykazu bojowych sukcesów PMW dodać należy rezultaty 
potyczki koło wyspy Croix, 15 lipca 1944 r. , kiedy to "Błys
kawica" /kmdr por. Namieśniowski/, działając pod dowództwem 
kmdr, W.Sclatera /HMS "Tartar” i HMCS "Haide"/, zniszczyła 
niemiecki konwój składający się z niezidentyfikowanych trans
portowców /I zatonął/ i 2 pomocniczych ścigaczy okrętów pod- 40 wodnych, "UJ 1420“ i "UJ 1421" .

Jednostki polskie wielokrotnie walczyły z niemieckimi 
kutrami torpedowymi /Schnellboote/. W świetle ustaleń histo
riografii potwierdzić można sukces "Krakowiaka" /kmdr ppor. 
□en Tchórznicki/, który wraz z niszczycielami kanadyjskimi 
“Gatincau" i "Sioux" oraz brytyjską fregetą "Duff", odparł w 
nocy z 10 na 11 czerwca 1944 r. na wodach Kanału La Manche 
37 E.GrOner, op.cit., t. 1, 6. 306 /bez podania, jaki okręt 

postawił miny/; por. A.Rzepniewski, Obrona Wybrzeża,,., 
e. 542,

38 E.Grdner, op, cit, t. 1, s. 316, 319#/jako sprawcy zato
pienia "M 83” podana są "brit. MGB's"e tj. ścigacze 
artyleryjskie/; por. J.Pertek, Wielkie dni..., wyd. VIII, 
S. 449.

39 Ibidem.
40 E.Grdner, op. cit., t. 2, s. 748; Pertek /Wielkie dni..., 

wyd. VIII, s. 461/ jako bezpośredniego sprawcę zatopienia 
"UJ 1421" /dawnego polskiego trawlera "Deltra II", zagar
niętego przez Niemców we Francji w r. 1940/ wymienia 
'■Tartara", Konstatacja ta opiera się niewątpliwie na tekś
cie "GrOnera /"brit. Zerstdrer"/, ale podana tam informa
cja nia musi być wcale ścisła!
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ataki nieprzyjacielskich ścigaczy. W wyniku skutecznego og
nia alianckich okrętów zatonęły "S 136" i "S 137"41. "Kra
kowiak /zapewne także pod dowództwem kpt. Tchórznickiego/ 
miał walczyć ze Schnellbootami w Kanalo także wcześniej, 
m.in. 4 marca 1943 r.4^. Jeśli informacja ta odpowiada praw
dzie, za prawdopodobno można więc uznać, że jedna z niemiec
kich jednostek tej klasy - "S 70", która zatonęła o godz.

15 4300 następnego dnia, na tym samym akwenie , padła ofiarę 
dział polskiego niszczyciela.

Polscy marynarze zatopili w czasie całej wojny 2 U-booty: 
"U 606" - dobity przez amerykańską kanonierkę "Campbell" po 
ciężkich uszkodzeniach zadanych mu przez "Burzę" /kpt. Fran
ciszek Pitułko/, 22 lutego 1943 r„ w obronie konwoju "ON-166” 
oraz "U 407" - unieszkodliwiony przez "Garlanda" /kmdr ppor. 
Bolesław Biskupski/ wraz z brytyjskimi niszczycielami 24 
Flotylli - "Troubridge" i "Tarpsichore", 19 września 1944 r.44na Morzu Egejskim . Dodać do tego należy dwie dalsze jed
nostki zniszczone przez lotników z 304 Dywizjonu - "U 441" 
/18 czerwca 1944 r./ i “U 321” /2 kwietnia 1945 r./44 45. Inne

** E.GrSner, op. clt., t. 1, s, 293 Pertek /Wielkie dni..., 
wyd. VIII, s. 443, por. s. 521/ twierdzi, że "Krakowiak” 
i "Sioux" uczestniczyły jedynie w pierwszej fazie bitwy, 
w wyniku której niemieckie okręty nie poniosły większych 
uszkodzeń.

4^ J.Pertek, Eskortowce “Krakowiak", "Kujawiak" i *Slązak", 
Gdynia 1959, 3. 9, O akcji tej brak Jednak wzmianki w 
PSZ, która podają, że okręt po trwającym od 23 lutego 
1942 r. remoncie zakończonym w końcu marca, nawiązał 
pierwszy kontakt bojowy z nieprzyjacielem, staczając zwy
cięską walkę z niemieckim konwojem koło La Hougue dopiero 
14/15 maja tego roku /t. II, cz. 2, s. 421, 427/, Uzasad
nione wydaje się więc podejrzenia, źe do tekstu Pertka 
zakradł się błąd.

43 E.Grflner, op. cit., t. 1, s, 292.
44 □.Pertek, Wielkie dni..., wyd. VIII, s. 362n i 471n; por. 

E.Grflnar, op. cit., t. 1, 3. 397, 392. Na pierwszym z 
U-bootów zginęło 36 ludzi, na drugim - 5.

4® Ibidem, s. 394, 390. W obu wypadkach zginęły pełne obsady 
okrętów - 51 i 38 ludzi.
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informacje na temat skutecznych ataków przeciwko okrętom 46podwodnym nie znajduję potwierdzeń .
Wyjaśnieni,) wymaga ofokt taranowego ataku, jaki wykonał 

ORP "Wilk" /kmdr ppor. Bogusław Krawczyk/ 20 czerwca 1940 r. 

na Morzu Północnym na okręt podwodny - zidentyfikowany przez 

oficera wachtowego por. Bolesława Romanowskiego jako nlo- 
47 przyjacielski . Charakter uszkodzeń polskiej jednostki, 

która ledwie zdołała powrócić do bazy, nie pozostawia wąt- 
40 pllwoóci co do tego, że osiągnięto pełny sukces . Rzecz 

Jednak w tym, że w okresie tym nie przopttdł jak się zdaje 
49na Morzu Północnym żaden U-boot . Za to właśnie w czerwcu.

Ze przykład karygodnej nierzetelności uznać wypada opra
cowanie Władysława Kisielewskiego /Polscy lotnicy w bit
wie o Atlantyk 1940-1945, Warszawa 1971/, który wylicza 
Imiennie 9 niemieckich U-bootów zatopionych "na pewno" 
przez polskich lotników z 304 Oyonu /s. 149/. Na liście 
tej figuruje m.in. “U 97", który przepadł na Morzu Śród
ziemnym, w okolicach Hajfy! Co prawda teoretycznie rzecz 
biorąc któryś z ataków polskiego samolotu mógł zos
tać zapisany na rzecz Coastcl Command, czy szerzej 
brytyjskiego lotnictwa, ale hipotezę taką moźnaby zwery
fikować dopiero dysponując aktami 304 Dywizjonu /księgi 
lotów/ i listą strat U-bootwaffe.

Por. B.Romanowski, Torpeda w celu, Warszawa 1973, s,114n.

0 zatopieniu U-boota piszą Pertek /Wielkie dni,.., wyd. 
VIII, s. 258n/ i Kosiarz /Flota Białego Orła, s. 177n/» 
Ten ostatni usiłuje określić nieprzyjacielską jednostkę 
jako "U 102". Jest to jednak hipoteza błędna. Autor przy
tacza bowiem na jej poparcie pracę Grdnera /op. cit. , t 1, 
s. 386/, zatajając jednak fakt, iż wodle zawartej tam in
formacji U-boot zaginął 30 czerwca 1940 r. /lub później/. 
Do tego "U 102", zatopił prawdopodobnie jeszcze tego sa
mego dnia dwa statki alianckie /J.Rohwer, Die U-boot Er- 
folge der AchsenmfJchte 1939-1945, Mdnchen 1968, e. 21/.

Jedynym okrętem podwodnym, jaki mógłby hipotetycznie wejść 
tu w grę, jest "U 122", zaginiony wedle Grónera /op.cit., 
t. 1, 3. 410/ po 22 czerwca 1940 r. pomiędzy Morzem Pół
nocnym a Zatoką Biskajską.Inaczej datę zatopienia U-boota 
- zaginiony w lipcu - przedstawia jednak S.W.Roskill /The 
War at uea, t. I; The Defenslve, London 1961, s. 599/. 
Na możliwość zaliczenia "Wilkowi" tego właśnie okrętu 
pierwszy zwrócił uwagę P.Wieczorkiewicz /Poleka Marynarka 
Wojenna w II wojnie światowej. Młody Technik, nr 10/1969, 
s, 40n/.



138

w sąsiednim sektorze patrolowym, zaginął bez wieści holen- 50derskl okręt podwodny "O 13" . Wiele wydaja się więc wska
zywać, że por. Romanowski popełnił tragiczną omyłkę, bynaj- 
mniej zresztą nie jedyną w czasie ubiegłej wojny . Pogląd 
taki po wszechstronnych badaniach przyjął się w literaturze 52zachodnioeuropejskiej . Wydoje się więc, że obowiązkiem ro
dzimej historiografii jest ustosunkowanie się do tej kwes- * 52tli, a nie przemilczanie jej

Uzupełniając listę strat poniesionych przez nieprzyja
ciela skutkiem działań bojowych polskich okrętów, wspomnieć 
trzeba o udziale "Krakowiaka" /kpt. Tchórznlcki/ w ataku 
zespołu brytyjskiego 13/14 października 1942 r. na wodach 
Kanału La Manche, na konwój, w trakcie którego zatopiono 
krążownik pomocniczy "Komet" /na minach Niemcy utracili po
nadto trałowce "R 78”, "R 82" i "R 86"/54.

50 H.T.Lenton /Royal Netherlands Navy, London 1958, s. 35/ 
podoje, że jednostka holenderska zatonęła /właściwie za
ginęła/ 13 czerwca 1940 r„ na minach.

E 'I W latach 1939-1945 ofiarą własnych lub sojuszniczych ok
rętów podwodnych padły jeszcze co najmniej cztery jednos
tki tej klasy /por. Warship International, nr 4/1978, 
s. 355/.

52 L.L. von MOnching, De ondergang van H.R.M.S, "0-13". "Ma- 
rineblad" 1969, s, 1083-1094; Conway^s all the World's 
Fighting Ships 1922-1946, London 1980, s. 391.

53 0 sprawie tej, cytując artykuł von MClnchinga, wspomina 
jedynie incydentalnie Jerzy Pertek /Dzieje ORP "Orzeł", s. 115/, nie ustosunkowując się do niej jednak w później 
wydanych edycjach "Wielkie dni...".

$4 Siły alianckie składały się z zespołów "A" /niszczyciele 
"Gottesmore" , "Albrighton" , "Ouorn" oraz norweskie "Esk- 
dale" i "Glaiedale", dwie flotylle ścigaczy torpedowych, 
dowódca kmdr J.C.A. Ingram/, "8", /obok "Krakowiaka" ni
szczyciele "Brocklesby", “Fernie" i "Tynedale”/ oraz "C" i "D" /flotylle ścigaczy/. Atak na "Kometa" przeprowadzi
ły ócigacze z zespołu "A" wsparte przez niszczyciele. Po
zostałe jednostki spełniały funkcje osłonowe /P.Scott, 
the battle of the Narrow Sees. A History of the Light Co
astal Forces in the Channel and North Sea, 1939-1945.
London /1946/, s. 115n. Por. PSZ t. II, cz. 2, s. 431; 
E.Grflner, op. cit., t. 1, e. 331-332, t. 2, s. 461.
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Nieuzasadnione jest natomiast przypisywanie polskim Jed
nostkom zniszczenia włoskiego okrętu tej klasy "Citta di Pa- 
lermo" . 28 października 194.1. r. został on zaatakowany przez 
"Sokoła" /kpt. Kórnicki/ czterema torpedami, z których jedna 
okazała się wedle relacji dowódcy polskiego okrętu celna5-’. 
Tymczasem "Citta di Palermo" - jeśli to on był obiektem 
ataku - nie mógł zostać w Jego trakcie nawet lekko uszkodzo
ny, kilkanaście bowiem dni po rzekomym spotkaniu z polskim 
okrętem, uczestniczył w kolejnej operacji konwojowej. Zato
nął zaś, także od torped okrętu podwodnego, dopiero 5 stycz- 57 nia 1942 r. '

Nie ma powodu, aby omawiając działania PHW pomijać fakt 
straty przez Niemców torpedowca "Tiger". Okręt ten poszedł 
bowiem na dno co prawda jeszcze w czasie pokoju /w nocy 
z 25/26 sierpnia koło Bornholmu w następstwie kolizji z ni
szczycielem ”Max Schultz”/, ale nastąpiło to w trakcie wyco
fywania Jednostek Kriegsmarine z rejonów koncentracji, skut- 
kiem przesunięcia przez Hitlera terminu ataku na Polskę .

Działania okrętów nawodnych noszących biało-czerwone 
bandery przeciwko nieprzyjacielskiej żegludze i liniom komu
nikacyjnym, można także w pewnej przynajmniej mierze zwery
fikować. Większych wątpliwości nie budzi więc zwycięski 
udział. "Pioruna" /kmdr ppor. Gorazdowski/ wraz z krążowni
kiem "Diadem" i niszczycielem "Onslow", w ataku na niemiecki 
statek "Seuerland". Niejasne jest jedynie przeznaczenie tej

Por. E.Kosiarz, op.cit. , s. 356. Pertek, który dawniej podzielał ten pogląd /Okręty podwodne "Sokół" i "Dzik", Gdynia 1958, s. 6/, w najnowszym wydaniu "Wielkich dni.," /s. 515/ wycofał się z niego przynajmniej częściowo, pi- 
szęc o "storpedowaniu włoskiego krążownika pomocniczego",
PSZ, t. II, cz. 2, s. 447.
Por. La Marina Italiana... t. VII; A. Cocchia, op.cit., 
s. 98n; t. III: Navi Perdute /cz./ 2: Navi Mercantili, Roma 1952, s. 47.
Por. A.Rzepniewski, Obrona Wybrzeża, s. 268; □.Pertek. Wielkie dni..., wyd. VIII, s. 31, 0 zatopieniu "Tigera" nie wspomina natomiast Kosiarz we Flocie Białego Orła. 
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jednostki, uznawanej bądź za łamacza blokady, bądź za pomoc
niczy okręt obrony przeciwlotniczej89. Bezdyskusyjny jest 
również udział “Błyskawicy" w zatopieniu niemieckiego trans
portowca w trakcie wspomnianej już potyczki koło wyspy Croix. 
Brak natomiast potwierdzeń źródłowych sukcesów polskich ni
szczycieli eskortowych typu "Hunt” w Kanale La Manche. “Ku
jawiak" /kpt. Ludwik Lichodziejewski/ zatopić miał 3 lutego 
1942 r. wraz z HMS "Atherstono" dwa transportowce niemieckie, 
a bliźniaczy "Kujawiak" /kpt. Tchórznicki?/ w nocy z 14 na 
15 maja tego roku, współdziałając z trzema niszczycielami 
brytyjskimi - dwa statki wraz z dwoma eskortującymi je jed
nostkami /zapewne pomocniczymi patrolowcami/ , Niejasny jest 
również wynik starcia tej ostatniej jednostki, która 1/2 
listopada 1942 r. z innym "Huntem" - "Tynedalo" i czterema 
holenderskimi oraz brytyjskimi ścigaczami /por. E.Larvie/ 
atakowała pomiędzy Brestem a St. Mało konwój niemiecki. Wed
le źródeł polskich Jeden z nieprzyjacielskich statków /ok. 
2000 BRT/ został "storpedowany", wedle historyków brytyjs
kich - zniszczony, wraz z osłaniającym go trawlerom81.

Znacznie większe kłopoty istnieją przy próbach identyfi
kacji statków niemieckich i włoskich torpedowanych przez 
polskie okręty podwodne. Warto w tym miejscu przypomnieć 
opinię radzieckiego historyka Borysa Wajnera, który stwier
dzał, że raportów bojowych nie można przyjmować bezkrytycz
nie, gdyż "wybuchy po wystrzeleniu torped mcgły nastąpić nie 
tylko w wyniku trafień w okręty lub statki, ale także w na
brzeże, natomiast podnoszenie peryskopu dla sprawdzenia tego 
było praktycznie niemożliwe" . Obserwację tę rozciągnąć na-

E.GrOncr, op.cit., t. 2, s. 833 /jako sprawca zatopieniu statku podany Jest jedynie HMS "Diadem"/, 3.Pertek, 
Wielkie dni..., wyd. VIII, s. 466n.
PSZ t.II, cz. 2, s. 426; por. powyżej przyp. 41.
PSZ t.II, cz. 2, s. 432; por. P.Scott, op.cit., s. 182.
B.Wajner, Siewiernyj Flot w Wielikoj Otieczestwiannoj 
Wojnie, Moskwa 1964, s. 93.
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leży również na wypadki ataków na konwojowane transporty, 
rzucane bowiem przez eskortę bomby głębinowe zmuszały do 
uników, a jedyną przesłanką dla ustalenia wyników pozostawa
ły zasłyszane przez hydroakustyków wybuchy. Tymczasem torpe
dy mogły detonować albo na brzegu, albo przedwcześnie - 
skutkiem niesprawności zapalników. Warto przypomnieć, że 
torpedy brytyjskie, w które przecież wyposażone były 
"straszne bliźniaki" - "Sokół" i "Dzik", były wyjątkowo za
wodne, co w wielu wypadkach pozbawiło polskich podwodniaków 
pewnych niemal sukcesów0^. Tym bardziej konieczne staje się 
porównywanie meldunków bojowych z uwierzytelnionymi listami 
strat nieprzyjaciela. Dokonali tego już np. historycy nie- 
mieccy . Tymczasem spośród polskich badaczy pewne, poło
wiczne zresztą, próby w tym kierunku podjął jedynie Edmund 
Kosiarz.

Poza wszelkimi wątpliwościami pozostaje fakt zatopienia 
przez "Orła" /kpt. Jan Grudziński/ 0 kwietnia 1940 r. koło 
Lillesand niemieckiego transportowca "Rio de Janeiro" /5 261 A RBRT/ wraz z transportem żołnierzy . Fakt ten gdyby nie 
opieszałość Admiralicji brytyjskiej i brak zainteresowania 
lokalnych władz norweskich, mógł mieć doniosłe znaczenie 
strategiczne, demaskował bowiem operację "WeeerObung" . Do
wódca polskiego okrętu podczas tego samego, piątego patrolu, 
meldował jeszcze atak i prawdopodobne zatopienie niemieckie-

Por. PSZ t. II, cz. 2, s. 447 - 448, 453 i 459.
04 Za wzorowe pod tym względem należy cytowane już opracowa

nie JUrgena Rohwera.
65 J.Pertek, Dzieje ORP "Orzeł", s. 97n.
00 Por. ibidem, s. iOOn.
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go trawlera, choć wiadomość ta nie znalazła potwierdzenie w 
najnov;szej literaturze67..

Precyzyjnie określić można również ofiary ataków "Soko
ła” /kpt. Jerzy Koziołkowekl/ - 7 października 1943 r.

/włoski transportowiec "Erldanla" /7 095 BRT/ i "Dzika", 
21 września tego roku pod Bestią /ex-francuski zbiorniko
wiec "Chąmpagne", 9 946 BRT/, storpedowany następnie przez GBokręt podwodny "Uproar" i wyrzucony na brzeg . VI wypad
ku korsykańskiej wiktorii kpt. Romanowskiego możliwa zresztą 
jest również hipoteza przyjmowana przez Kosiarza, iż znisz
czył on tom transportowiec "Nicolaus" /6 793 BRT/ i holownik 69"Kreft" ' . Ponieważ jednak dowódca "Dzika" raportował jedno
czesny atak na dwa transportowca /określane jako jednostki o 
pojemności 7 000 i 3 000 BRT/, być może udało mu się uniesz
kodliwić oba wraz z holownikiem70,

Z dużym prawdopodobieństwem można także uściślić wiado
mość o skutecznym ateku artyleryjskim. Jakiego dokonał "So
kół" /kpt. Karnioki/ na statek włoski 1/2 listopada 1941 r. 
-nc Morzu Tyrreńskim. Tego dnia bowiem Włosi utracili, nieco

Pertek /ibidem, s» 103 - 104/ pisze, inż. kpt. Grudziński 
dosłyszał "dwa dalekie wybuchy, a po kilku godzinach, 
gdy mógł okręt powrócić na głębokość peryskopową /musiano 
uchylac się przed kontratakiem/, "zauważone tylko dwa trawlery" /w miejsce trzech/. Pewne zamieszanie w tej 
sprawie wprowadził brytyjski historyk Stephen W.Roekill, 
który w swej monumentalnej pracy "The War et Sea" /t.l, 
s. 179, przyp. 1/ przypisuje "Orłowi" zniszczenie nie
mieckiego zbiornikowca. Żadna z tych informacji nis znaj
duje jednok potwierdzenia w nowszej literaturze /F.W.Lip- 
scomb, The British Submarine, London 1976, a. 57/; por, 
A.Mera, Submerlnea et War 1939-1945, London 1974/.
PSZ t. II, cz. 2, 3. 453 s La Marina Italiana... Navi Per- 
dute /cz. 2, 8. 179; E.Gróner, op. cit., t. 2, s. 743; 
por. E.Kosierz, Flota Białego Orła, e. 469.
Ibidem, s. 465; jest to informacje powtórzona /co autor 
lojalnie zaznaczył w przypisie/ za artykułem Jacguesa 
Mordela, Leo marinę polonaia pendant la seconde guerre 
mondiale. La Revue Maritima, nr 6/1958, s. 753 - 767.
Por. B.Romanowski, op. cit«, 392; PSZ ' t. XI, cz. 2, 
8. 458.
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dolej oo południowy-wschśd, parowiec "Ba lii la" /2 469'ŁWT/» 
również skutkiem ognia artyleryjskiego okrętu podwodnego71. 
Wątpliwości nie budzi oczywiście zniszczenie przez oddział 
pryzowy ."Sokoła" dużego szku-ora "Giuaepplna" /39z BRT/ 13 
lutego 1942 r. Różnica w dacie, porównując z włoską listą 
strat, da się tutaj łatwo wytłumaczyć tym, że żaglowiec uz
nano. za prawdopodobnie zaginiony /czy też później.- zatopią* 
ny/ od chwili utracenia z nim kontaktu7*. Na konto "Sokełe" 
i kpt. Koziołkowakiegc zapisać też należy inny abordaż nie
wielkiego stateczku,-obsadzonego przez żołnierzy niemiec
kich, dokonany 11 ll/iopede IŚ^J r. Zapewne był to dawny, 
włoski żaglowiec "Aryon*ina" /€>4 BRT/7$. We wszystkich in
nych noto-iast wypadkach nożna jedynie stwierdzić, że ha ak
wenach- i w czasie w którym polskie okręty meldowały znisz
czeniu nieprzyjocinlnkicti statków, nip zostały zatopione 
żadne jednostki nosząc© bandery'-włoskie, bądź też po kapitu
lacji tego kraju - obsadzone przez Niemców74.

Sprostowania wymaga również ocena rezultatu brawurowego 
ataku "Bzika" /kpt. Romanowski/ pod Spertivento, 24. ma Ja

2 listopada zatonął także inny parowiec ś/s "Marigoia" 
/5 999 BRT/, jednak dalej na południowy zachód /u wybrzeży Tunezji/ i w innych okolicznościach /atak samolotu i 
okrętu podwodnego/. Por. La Marinę Ituliana*,, Navi Por- 
duto, cz, 2, s. 43 - 44; PSZ t, II, Cz. 2, a, 447. Powyższa informacja została zniekształcono W cytowanym artyku
le P, Wieczorkiewicza, O flocie polskiej.,., e. 611, 
prżyp. 70.
PSZ t. II, cz. 2, s. 449; por. La Marina Italiana*,. Naui 
Perduto, cz. 2, o. 97.

‘‘PSZ t. II, cz. 2, s. 453 - 454; por, La Marina Italiana... 
. Mewi Perdutn, cz. 2, s. 239..
Wnióubk ton; nóśuwo porównanie meldunków dowódców OORP 

. "Sokół” i "Dzik" z listę strat marynarki włoskiej. Oczy- wiScip at.;kiwanymi i zatopionymi jednostkami mogły być 
statki pod kontrolą niemiecką. - także dawne francuekie, 
grbekip czy jugosłowiartskle.
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1943 roku7®, Zaatakować wówczas aŁbiormfkwiec "Carmaro" 
,/8 257 BRT/ zaczął istotni® w wynikiw trafienia torpedą pło- 
rąć /co za®&serwowano przez peryskop/, ptft&r jedraak .zdołano 
tu^sić i statek doprowadzono bezpiecznie do Mesyny, gdzie * 
paźctei^rwku 1943 r. zatopili go Niemcy7®/.

Polska Marynarka Wojenna utraciła w wyniku działań nie
przyjaciela 1 krążownik /"Dragon"/, 4 niszczyciele /"Wi
cher", "Grom", "Kujawiak" i "Orkan"/, stawiacz min /"GryfJJ', 
3 trałowce /"Mewa", "Czapla"', ""Jaskółka"/, 1 itemwraierkę 
/"Generał Haller"/, 2 okręty podtecdne /"Orzeł" i "Jastrząb"/ 
oraz kilka jednostek pomocniczych i specjalnych. W zasadzie 
okoliczności zatopienia tych okrętów uznać można za wyjaś
nione /lub jak w wypadku "Orła" - niemożliwe do ustalenia/, 
to jednak w kilku wypadkach należałoby pokusić się a ich 
uściślenie, I tak należy przyjąć, iż trałowiec "Mewa", za
topiony 3 września 1939 r. w porcie helskim, padł ofiarą 
dział niszczycieli "Leberecht Maass" i "Wolfgang Zenker", a 
nie - nalotu Luftwaffe77. Z kolei, jeśli fakt zatopienia 
"Wichra” i "Gryfa" przaz niemieckie samoloty nie budzi wąt
pliwości, nasuwa je określenie przynależności nieprzyja
cielskich maszyn, które mogły należeć do 4 eskadry nurków-

7 5 0 rzekomym zatopieniu "Carnaro" w oparciu o pimiętniki 
kmdr. Romanowskiego /op. cit,, s. 354n/ piszo Kosiarz 
/Flota Białego Orła, s. 434/ stwierdzając, iż "pożar pow
stały skutkiem eksplozji, torped, doszczętnie strawił sta
tek, a opuszczony przez załogę wrak zatonął". Rację na w 
tym wypadku Portek, /Wielkie dni..., wyd. VII, s. 413/, 
adnotując jedynie "storpedowanie włoskiego tankowca".

7® Por. PSZ t. II, cz. 2, s. 457; La Marina Italiana... Navi 
Perdute, cz. 2, s. 176.
A.Rzepniewski, Obrona Wybrzeża..., s, 326. O zatopieniu 
"Mewy" przez Luftwaffe piszą natomiast Kosiarz /Flota 
białego urła, s. 71/ i Pertek /Wielkie dni..., wyd. VIII, s. 83/. Za interesujący należy uznać wywód Witkowskiego 
/Hel na straży..., s. 235n/, iż wybuchy bomb w czasie po
południowego nalotu niemieckich samolotów tak rozkołysały wodę w basenie portowym, iż spowodowały zerwanie okrętu 
z cum; uszkodzenia trałowca były tak poważne, iż do kad
łuba przedostała się woda, powodując zatonięcie okrętu.
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ców 186 morskiego dywizjonu lotniczego, bądź - 4 dywizjonu 781 pułku nurkowców /Sturzkampfgeschwader 1/ . Zapewne Hein-
kel He-111, który zdołał posłać na dno "Groma”, wchodził w 

79skład Kampfgruppe 100 , to jest Jednostki Luftwaffe, która
odniosła zresztą poważne sukcesy w walce z alanckimi okrę
tami.

Nieco dokładniej przedstawić można okoliczności zatopie
nia "Orkana". Niszczyciel polski zaatakowany został o godz. 
2158 7 października 1943 r. przez "U 758" /kpt. Helmut Man- 
seck/ torpedą akustyczną, której wybuch dosłyszano na nie
mieckim okręcie po upływie 1 minuty i 30 sekund, wnioskując 
stąd o pełnym powodzeniu. Tymczasem nastąpił on prawdopodob
nie w kilwaterze ORP "Orkan”. Drugi U-boot, jaki przystąpił 
do natarcia, był to "U 378" /kpt. Erich MSder/. Strzał, od- 
dany również torpedą akustyczną, o godz. 7 następnego 
dnia, był niestety celny /wybuch wedle nasłuchu niemieckich 80 hydroakustyków nastąpił w 3 minuty 48 sekund później/ .

Wyjaśnień wymagają również okoliczności zatonięcia "Jas
trzębia" /kpt. Romanowski/, zaatakowanego jak wiadomo, po
myłkowo przez sojusznicze eskortowce "St. Albans" i "Sea- 
gull". Jeśli jednak ich dowódcy ponoszą odpowiedzialność za 
tragedię jaka nastąpiła /zwłaszcza po wystrzeleniu umownych 
sygnałów i wynurzeniu okrętu/, to jednak otwartą sprawą po- 
zoetaje, dlaczego polska jednostka znalazła się w niebez
piecznym rejonie przejścia konwoju. Dowódca "Jastrzębia" 
kpt. Romanowski twierdził, iż wynikło to z nieprzewidzianej

Za pierwszą z tych możliwości opowiadają się Rzepniewski 
/Obrona Wybrzeża..., s. 323/ i Witkowski /Hel na stra
ży..., s. 234n/, za drugą Peter Klepsch /Die Flotten der 
deutschen VerbOndeten utid der Kriegsgegner im Z.Weltkrieg. 
Bestand und Verbleib, MOnchen 1980, s. 313/.

79 Ibidem.
80 J.Rohwer, op. cit, s. 173. Atak "U 758" nie został na 

polskim niszczycielu dostrzeżony, natomiast około godz. 6, 8 października zaobserwowano wybuch torpedy za rufą /PSZ 
t. II, cz. 2, s. 437/. Fakt ten nie znajduje Jednak po
twierdzenia w meldunkach dowódców U-bootów.
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zmiany’ kursu konwoju "PQ-15" i jego eskorty. Autorzy bry
tyjscy badający historią wojny na .Dalekiej Północy uważają z Alkolei, iż błąd leżał- po stronie Polaków .

Podobne zastrzeżenia - jak wobec'okoliczności 'zatopienia 
okrętów wojennych - możnaby poczynić w stosunku do listy 
strat PMH. Pomimo cennych badań Pertka i dr* Oarosława. Rusa
ka nis wszystkie sprawy zostały i tutaj należyci® wyjaśnio- 
ne, Dd lat toczą się dyskusje ?na temat przyczyn, jakie 
spowodowały zatonięcie "Piłsudskiego" /kpt. t.w, Mamert 
Stankiewicz, jedyny oficer Marynarki Handlowaj, odznaczony 
pośmiertnie krzyżem Virtuti Militorii v klasy/. Za najbar
dziej prawdopodobną uznać należy niewątpliwie .wersją, która' 
przypisuje zagładę statku zagrodzie minowej postawionej 
przez zespół niemieckich niszczycieli /"Erich Steinbrinck", 
"Friedrich Eckoldt", "Hans Lody" pod 'flagą kmdr. Ericha 
Boya/ . Natomiast znane są niemieckie okręty podwodne, któ
ra przyczyniły się do zguby statków "Paderewski" /kpt. ż.w. 
Derzy Mieczkowski/, "Rozewie" /kpt. Jerzy Lewandowski/ oraz 
"Warszawa" /kpt. ż.w. Tadeusz ..Meissner/. Były to odpowied- 
nlo; "U 214" /kpt. G8nths« Reeder/, “U 66" /kpt. Friedrich 84Markworth/ oraz "U 559" /kpt. Hans Heldtmann/ . Zatople-

'*■ “ Por. B.Romanowski, op. cit,, s. 284, S.W.Roskill, op.cit., 
t, 2: The Period of Balance, London, 1956, s, 130; B.B, 
Schofield, Tha Arctic Convoy, London 1977, s. 35; F.W. 
Lipscomb, op, cit., s. 99.

82 J.Pertek, Druga mała flota...; J.Rusak, Okoliczności za
topienia statków Polskiej Marynarki Handlowej w okresie 
II wojny światowej, Biuletyn Historyczny /Muzaum Marynar- 
ki Wojennej/ nr 7, Gdynia 1980, s. 116 - 158.

83 J.Rohwer, G.Hlłmmelchen, op. cit., s. 10 /ingy nieco skład 
zespołu niemieckiego - “Herman KOnno" w miejsce "Stein- brincka ’ - podaj® G.HfJmmelchen, Minnenerfolga deutscher 
Zorstórer an der englischen OstkOste /Oktober 1939 - Marz 
1940/, Marino Rundschau nr 1/1960, s. 45n/. Dc wersji tej 
ostatecznie przychylają się zarówno Portek /Druga mała flota, s. 90n/, jak i Rusak /op. cit., s. 134/, podczas 
gdy Kosiarz /Flota Białego Orła, s. 134/ podnosi również 
inną, mniej wiarygodną, która przypisuje zatopienie polskiego flagowca atakowi r.iezidentyf ikowanego U-boota.

84 J.Rohwer, op. cit,, s. 144, 114, 229.
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nie "Zagłoby’ /kpt. ż.w. Zbigniew Ooyczakoweki/ zapisać za
pewne należy na konto "U 262" /kpt. Heinz Franka/, choć w 
tyt” wypadku ©prawa nie jest zupełnie oczywista03. Należy 
również przyjąć, iż "Częstochowa" /kpt. ż.w. Zygmunt Kinast/ 
podła ofiarą Schnellboota - "S 40"88.

Jak już wspomniano, oceny działalności PMW 1 PMH nie da 
się przaprcwadzlć jedynie w oparciu o porównanie list strat 
własnych i strat zadanych nieprzyjacielowi. Okręty i statki 
pud biało-czerwoną banderą obecne były we wszystkich waż
niej azych operacjach morskich przeprowadzonych no zachodnim 
teatrze działań wojennych. Polaków nie zabrakło nawet w 
działaniach no Oceanie Indyjskim, przeciwko Japończykom. W 
działaniach tych uczestniczył s/s "Pułaski" /kpt.ż.w. Edward 87Winkler 1 kpt. ż.w. Edward Pacewicz/ . Do rangi symbolu 
urdsta udział m/s "Sobieski" /kpt. ż.w. Zdenko Knoetgan/ we 
wszystkich operacjach desantowych aliantów - z wyjątkiem 
normandzkiej .

Z punktu widzenia polskiej racji stanu najważniejszym 
wyczynem statków PMH był icn udział w ewakuacji z Francji w 
reku 1940. Dzięki zaangażowaniu "Batorego" /kpt. ż.w. Pa
cewicz/, "Sobieskiego" /kpt. ż.w. Knoetgon/, "Lewantu” /kpt. 
ż.w. Stefan Ciundziewicki/, "Lechistanu" /kpt. ż.w. Zenon 
Słomkowaki/, "Morskiej Woli" /kpt. ż.w. Jon Stankiewicz/,
■i «M» MB OM ■*» BM «k, ««» MB o* 
85 Ibldom, op. cit„, a. 149. Okoliczności i czas ataku "U 

262” na "tankowiec o wyporności około 9 999 ORT" /ponie
waż "Zagłoba" posiadał maszynownię na rufie mógł zostać 
określony jako zbiornikowiec/ , a data on' if>iej obserwa
cji statku przoz inne jednostki konwoju, stoją ze sobą w 
pewnej sprzeczności, no co słusznie zwrócił uwagę Portek 
/Druga mała flota, s. 330n/. Nie jest więc mimo wszystko 
wykluczono, że jednostka zatonęła po prostu w sztormie, 
zapewne skutkiem przesunięcia się ładunku,

8G J.Miciński, Statki Polskiej Marynarki Handlowej 1939-1945 
/sylwetki, dane techniczne, "życiorysy”/ /w:/ J,Pertek, Druga mała floto..., s. 514.

87 Por. J.Miciński. Samotny transportowiec, Gdynio 19G4, s. GOn.
88 Por. E.Obertyrtski, op, cit., s. 15n.
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"Chorzowa” /kpt. ż.w. Zygmunt Góra/, "Kmicica" /kpt. i.w, 
Adam Fiedorowicz/, "Katowice" /kpt. ż.w. Bohdan Gawęcki/ 
"Poznania" /kpt. ż.w. Zygmunt Deyczakowski/, "Wilna" /kpt. 
*.w. Kazimierz Lipski/, "Oksywia" /kpt. ż.w. Henryk Lipków- 
ski/, "Rozewia" /kpt. ż.w. Lewandowski/ oraz trawlerów "Ko
rab I”, "Korab II” i "Delfin II", a więc wszystkich prak
tycznie statków znajdujących się wówczas w dyspozycji rządu 
gen. Sikorskiego, udało się wyewakuować na Wyspy Brytyjskie 
kilkanaście tysięcy oficerów i żołnierzy, dzięki czemu moż- 

89 liwe stało się odtworzenie tam wojska polskiego ,
Spośród walk na konwojowych trasach na szczególne pod

kreślenie i popularyzację zasługuje trasa najtrudniejsza - 
do portów radzieckich. Należy przypomnieć - a fakt ten nie 
został dotychczas w odpowiedni sposób spopularyzowany w kra
jowym piśmiennictwie - iż był to j e d y n y wypadek bez
pośredniego bojowego współdziałania sił zbrojnych Związku 
Radzieckiego i Polski, podległych rządowi działającemu w 
Londynie. PMW zaangażowała w operacjach arktycznych znaczną 
część swoich szczupłych przecież sił. W działaniach za krę
giem polarnym uczestniczyły: krążownik "Dragon" /kmdr por. 
Stanisław Dzienisiewicz/ - w osłonie konwoju ”JV/-57/”RA-57", 
niszczyciele: "Garland" /kmdr por. Henryk Eibel/ - w eskor
cie konwoju " PQ-16"/"QP-13"| "Piorun" /kmdr ppor. Gorazdow- 
skl/ - osłaniając siły pancerne Home Fleet przy przejściu 
konwojów "RA-51" i "JW-53"/RA-53” i bezpośrednio eskortując 
konwój "JW-52/"RA-52" oraz "Orkan" /kmdr por. Hryniewiecki/ 
- w osłonie pancerników nadzorujących konwoje "RA-5111 i “JW-527 
"RA-52" i eskorcie konwoju "JW-53"/"RA-53". Ponadto w osło
nowych patrolach uczestniczyły okręty podwodne: "Jastrząb" 
/kpt. Romanowski, konwój "PQ-15"/ i "Sokół" /kpt. Koziołkow-

Z Francji do 15 lipca 1940 r. - w większości na polskich 
statkach - udało się uratować 19 451 oficerów i żołnierzy 
/PSZ t. II, cz. 1, s. 145/. Istotny był również wcześ
niejszy udział Jednostek PMH w ewakuacji żołnierzy pols
kich z Rumunii i Węgier w końcu 1939 i na początku 1940 r. 
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ekl, konwój ”3V/-51“/"RA-51‘'. W operacjach konwojowych wziął 
również udział a/a ‘'Tobruk" /kpt. ż.w. Bolesław Hurko/®®.

Udział wymienionych powyżej jednostek w operacjach ark- 
tycznych plasuje Marynarkę Wojenną wraz z Royol Canadlan Na- 
vy na trzecim miejscu po flotach brytyjskiej i amerykańskiej, 
inne bowiem marynarki sojusznicze wysyłały tam raczej symbo- 
liczne kontyngenty . Fakt ten został dostrzeżony i skomen- 

92 towany w literaturze radzieckiej
Sens walki polskich marynarzy w Arktyce pięknie wyraził 

kmdr Eibel. Odpowiadając na kondolencyjny list dowódcy ra
dzieckiej Floty Północnej, wiceadm. Arseniusza Gołowki, pi
sał: "Ekscelencjo! Jako dowódca polskiego niszczyciela "Gar- 
land", byłem szczególnie poruszony Pańskim łaskawym listem. 
Straty wśród załogi mojego okrętu były rzeczywiście ciężkie, 
ale ta krew polała się nienadaremni®. Wysiłki alianckich 
okrętów umożliwiły doprowadzenie konwoju do Związku Radziec
kiego ze stosunkowo nieznacznymi stratami i dostarczenie wa~ 
lecznej armii rosyjskiej niezbędnych jej ładunków" .

0 tym, iż zacytowana powyżej opinia nie była jedynie wy
razem dyplomatycznej kurtuazji, zaświadcza życzliwe przyję
cie, jakiego doznawali w Murmańsku i Archangielsku polscy

gn IPor. E.Kosiarz, Flota Białego Orła, s. 297n.; 3.Pertek,I 
□ruga mała flota, s. 273n. Prócz tego "Burza" /kmdr ppor. 
Pitułko/ uczestniczyła w eskorcie konwoju "3W-54A", do
prowadzając go do koła polarnego /□.Pertek, "Burza" weteran atlantyckich szlaków,- s. 106/. '

91 1V/ konwojach do ZSRR wzięły udział 4 niszczyciele i 4 fre-: 
gaty kanadyjskie oraz 2 niszczyciele i 1 okręt podwodny norweskie, 1 korweta i 3 okręty podwodne francuskie i 1 ; 
okręt podwodny holenderski /B. B. Schofield, op. cit- •( s. 166n/.

92 Por. W.Bielajew, Za waszu i nsszu swobodu, "Ogoniok” nr 
16/1965, s. 10-11; W.Bierieżnaja, Krów proliłaś nie na- prasno, "Morakoj Sbornik" nr 3/1977, s. 67-69. Bierieżna- 
ja twierdzi /co nie znajduje potwierdzenia w polskiej li
teraturze/, iż ostatnim polskim okrętem, który dotarł do 
radzieckich portów, był krążownik "Dragon".

93 W.Biereżnaja, op.cit,,, a. 69.
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marynarze. W sprawozdaniu sporządzonym na użytnk Kierownict
wa Marynarki Wojennej, kmdr Eibel stwierdzał: "Ustosunkowa
nie się lokalnych władz portowych, a zwłaszcza szpitalnych, 
do Polaków życzliwe, nacechowano większą sympatią niż do in
nych narodowości. /.../ Stosunki wzajemne Anglików i Rosjan 
ui ..64 chłodne

Statki i okręty polskie wielokrotnie uczestniczyły w ak
cjach ratowniczych. Pomocy udzielano nie tylko załogom zato
pionych jednostek i lotnikom alianckim, ale również rozbit- 
kom niemieckim . Najgłośniejszymi takimi wyczynami stały 
się: udział "Durzy" /kmdr ppor. Doroszkowskl/ w ewakuacji 
załogi i wojennych pasaże*ów transutlantyka "Empress of.Bri«% 
tein” /254 ludzi/, 26 października 1940 r. ; wyratowanie 
przez "Pioruna" /kmdr por. Eugeniusz Pławski/ i HMS "Legion” 
całej niemal obsady /190 osób/ krążownika pomocniczego "Raj- 
putana”, 13 kwietnia 1941 r. ; brawurowa akcja s/s "Narwik* 
/p.o. dowódcy kpt„ ż.w. Czesław Zawada/, który potrafił ura-

PSZ, t. XI, cz. 2, s. 425. Słowa te znajdują pełne potwierdzenie we wspomnieniach polskich oficerów pływają
cych w arktycznych konwojach /C.Romanowski, op.olt., 
a. 265n; M.Borowski, Od Tobruku do Murmańska, Warszawa 
1966, e, 118/ oraz w fypowiedziach pracowników radziec
kich służby zdrowia w filmie dokumentalnym "Salut dla 
"Garlanda” /niestety zawierającym wiele błędów w od- eutorsklm komentarzu/.

95 Por. J.Ruj.ak, Akcjo ratownicza przeprowadzone przez okrę
ty 1 statki polskie w okresie IX wojny światowej, "Biuletyn Historyczny“/Wydział Historyczny Zarządu Politycznego 
Marynarki Wojenne!/, nr 5, Gdynia 1974, e. 106-135. V/ 
Jednym wypadku - pomocy udzielonej przez ORP "Orkan" 
/kmdr por. Hryniewiecki/ rozbitkom z niemieckiego okrętu 
podwodnego, 25 lipca 1943 r. - informacja autora można 
skonkretyzować - był to "U 459” /por. PSZ t. II, cz, 2, 
». 437; E.GrOner,, op.cit., t. 1, s. 421/.
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towac 1 020 rozbitków z wielkiego transportowca "Orcades", 96 10 października 1942 r.
Działania te warte są uwypuklania, miały bowiem charak

ter nie tylko humanitarny, ale i militarny, Bitwa atlantyc
ka, szczególnie od połowy 1942 r., zaczęła przybierać cha
rakter walki nie tylko o tonaż, ale przede wszystkim o lu
dzi. Dowództwo niemieckie uznało, iż alianci, jeśli nawet 
potrafię budować w odpowiednim tempie statki handlowe, nie 
zdołają znaleźć wykwalifikowanych załóg do ich obsadzenia. 
Zgodnie z sugestiami Hitlera dowódca niemieckiej broni pod
wodnej adm. Karl Donitz wydał 17 września tegoż roku słynny 
rozkaz "Triton-Null" /inaczej: "Laconla-Befehl"/, stawiający 
jako zasadniczy cel działań U-bootwaffe nie tylko topienie 
nieprzyjacielskich transportowców, ale 1 unicestwianie ich 
załóg47. ,

Wielu dowódców polskich jednostek zasłużyło na pochlebne 
oceny swoich alianckich przełożonych i najwyższe odznaczenia 
bojowo. Byli wśród nich komandorzy:Gorazdowski. Grudziński, 

98Hryniewiecki , Kórnicki, Lichodziejewski, Pitułko, Pław-

' *■ PSZ, t. II, cz. 1, 8. 231; Raport kapitana Zawady z akcji 
ratowniczej przeprowadzonej 10 października 1942 r. przez 
s/s "Narwik”,"Morze" nr 10/1972, ?. 17. Godnym wspomnie
nia jest również udział "ślązaka" w okresie jego służby w Kanale La Manche, zimą 1942 r. w akcjach ratowniczych 
alianckich lotników. Niszczyciel dowodzony przez kmdr, 
ppor. Romualda Tymińskiego, uczestniczył 11 takich ak
cjach, uzyskując sobie zaszczytny przydomek "pasterza 
tratw ratunkowych" /"Shepherd of the dianghies"/ /B.Wroń
ski, op. cit., s. 139; PSZ, t. II, cz. 2, s. 432/.
Por, T.M.Gelewski, Zbrodnie wojenńe na morzu w drugiej 
wojnie światowej, Gdańsk 1976, s, 152,

96 Wysoką ocenę Hryniewieckiego /"gallant Commander"/, jako jednego z nielicznych wspomnianych tam oficerów flot 
alianckich, dało oficjalne wydawnictwo Admiralicji, The 
Battle of the Atlantic, The Official Account of the Figh- 
ting Against the U-boats 1939-1945, London 1946, s. 78. 
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99ski , Romanowski, Tchórznicki, Romuald Tymiński oraz kapi
tanowie żeglugi wielkiej - Ciundziewicki, Zygmunt Deyczakow- 
skl, Tadeusz Dybek, Hurko, Knoetgen, Meissner, Mieszkowski, 
Pacewicz, Stanisław Szworc, Paweł Traczewski, Zawada. By
li oczywiście 1 mniej utalentowani, przeciętni, o niższych 
kwalifikacjach, byli wreszcie i tacy, którzy nie potrafili 
poradzić aobie z nałożonymi nań obowiązkami100.

W literaturze historycznej podkreśla się zazwyczaj wy
sokie morale polskich załóg. A przecież oderwanym od kraju 
marynarzom przyszło działać w szczególnie trudnych warun
kach: oddalenie od kraju, niepewność co do losów pozostawio
nych tam rodzin, zmienno koleje wojny /zwłaszcza po upadku 
Francji/ - wszystko - to mogło sprzyjać wypadkom załamania, 
W PMW Jedynym - w skali masowej - był kryzys, jaki zapanował 
na "Wilku" latem 1941 r. jako rezultat fatalnego stanu tech-

Trafną charakterystykę kmdr. Pławskiego dała Ewa Medey 
/Wybrane życiorysy zasłużonych oficerów marynarki wojen
nej, Biuletyn Historyczny /Muzeum Marynarki Wojennej/ 
nr 0, Gdynia 1983, s. 237/ pisząc, iż był "przez Anglików 
szanowany, gdyż widzieli w nim uosobienie dowódcy mors
kiego" .

* Spośród oficerów PMW z dowództw odwołano kmdr. ppor. Je
rzego Umeckiego, który w lutym 1940 r. musiał odejść z 
"Błyskawicy" skutkiem solidarnego wystąpienia oficerów 
niszczyciela, zarzucających mu "tchórzostwo i niezna
jomość podstawowych zasad taktyki” /W.Szczorkowski, op. 
cit.; s. 48/. Odwołano także kmdr. por. Doroszkowskiego. Ta druga sprawa była bardziej skomplikowana, z czasom 
bowiem okaz iło się, żo zarzuty stawiane dowódcy "Garlan- 
da" były nieuzasadnione. Kontredm. świrski postanowił 
dać Doroszkowskiemu szansę rehabilitacji i powierzył mu 
dowództwo ORP "Burza". Niefortunny oficer nie miał jed
nak i tym razem szczęścia /a może także umiejętności?/ 
i doprowadził do kolizji z trałowcem "Arsenał", zakoń
czonej zatopieniem brytyjskiego okrętu. Ostatecznie 
przekreśliło to morską karierę Doroszkowskiego/ por. 
J.Pertek, "Burza"..., s. 66/.
Trudniej, z racji fluktuacji kadr, wyłowić podobne wy
padki w PMH. W każdym razie zawiódł z pewnością kpt.ż.w. 
Eustazy Borkowski, będący w pokojowych czasach Jednym z 
najlepszych dowódców transatlantyków /por. J. Pertek, 
Królewski statek "Batory" s. 61/.



153

nlcznego okrętu 1 wywołanego powstałą sytuację samobójstwa 1O1 dowódcy - kmdr. ppor. Bogusława Krawczyka .
Większe problemy Istniały oczywiście w marynarce handlo

wej. Wspomnieć trzeba o napiętych nastrojach, jakie zapano
wały wśród załóg statków PMH w pierwszych miesiącach wojny, 
a wywołanych nieprzemyślanymi »decyzjasl ekonomicznymi władz 
zwierzchnich. Pomimo okoliczności łagodzących, wypadki nie
subordynacji, strajków i dezercji /szczególnie z grupy stat- 
ków znajdujących się czasowo w szwedzkich portach/ należy 
jednak napiętnować z całą surowością. Bez względu na pobudki 
była to bowiem działalność nosząca wszelkie znamiona dywer
sji, Wypadki samowolnego opuszczania statków polskich zda
rzały się i później, ale - co charakterystyczne - dezerterzy 
powracali często po jakimś czasie do służby1®3. Niewątpliwie 
jednym z powodów trudności, jakie zdarzały się w PMH była z 
natury rzeczy ograniczona rezerwa kadrowa, jaką dysponowało 
Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Żeglugi. Dało się to np. 
odczuć po wprowadzeniu do służby w grudniu 1941 r. parowca 
"Paderewski”, którego dowódca /kpt. Mieszkowaki/ miewał kło
poty z przypadkowo dobraną załogą1®4.

Świadectwem zaufania dla Polaków stało się wielokrotnie 
powierzanie im eskorty najcenniejszych okrętów Royal Navy - 
pancerników, lotniskowców i największych transportowców, ze 
słynnymi "Queen Elizabeth" i “Queen Mary" na czele. Szcze
gólnymi tego przykładami był udział "Pioruna" /kmdr por. 
Dzienisiewicz/ wraz z HMS "Quail", w eskorcie krążownika 
"Scipione Africano", na pokładzie którego w październiku 
1943 r. udawał się na Maltę król Włoch Wiktor Emanuel III i

Por. B.Romanowski, op. cit.., s. 198n.
102 M.Kochańczyk , Ostatni rejs, Londyn 1945, s. 24n; A.Koło

dziej, Ich trzydziestu sześciu, Gdańsk 1977, s. 73n.
1®3 Od wydawcy /w:/ W.K.Taniewski-Elliott, Spis personelu 

zatrudnionego na statkach Polskiej Marynarki Handlowej 
w latach 1939-1945, Gdańsk /1981/, s. VI.

J®4 Por. □.Pertek, Druga mała flota, s. 317.
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premier marszałek Piętro 8«ds»glio, a także analogiczna rais- 
ja, jaką w rok później wypełniał "Ślązak” /kadr ppor. Wroń
ski/ z HMS "Holderness" , w stosunku do niszczyciela "Garth" 
/powracał na nim do Wielkiej Drytanii z inspekcji frontu 105król Jerzy VI/ . A przecież na owo zaufanie polscy maryna
rze muaieli zapracować wyjątkov*o ciężko. Począwszy od trud
ności z nieznanym sprzętem, poprzez nowo założenie taktyczna 
/Fleet Work/ i wreszcie - obcy i trudny do opanowania język, 
którego znajomość była jednak warunkiem, przynajmniej wśród 

106 oficerów, należytego wypełniania obowiązków *
Osobną kwestię stanowi ocena działalności Kierownictwa 

Marynarki Wojennej i jego szefa kontradm. Jerzego świrskiego 
107 /awans na wiceadmirała otrzymał 19 stycznia 1941 r./ .

Oficer ten budził jeszcze przed wojną swym sposobem bycia i 
co ważniejsze - prowadzoną przez siebie polityką - sprzeczne 
opinie. Trafnie oddaje je Piaskowski: "jedni zarzucali mu 
oschłość, zimną logikę i brak zainteresowań kulturalnych i 
towarzyskich. Inni natomiast, podkreślali jego wybitną inte
ligencję, umiejętności organizacyjne i niezwykłą pracowi
tość. Małomówny, w wypowiedziach swych kierował się rzeczo
wością i logiką. Wymagający, ale bardzo taktowny /.«./ po
siadał niezwykłą siłę charakteru"108. Dodać do tego należy 
niopopularnoóć wśród gencralicji, co wraz z brakiem koniecz
nych po zamachu majowym "legionowych” powiązań, nie ułatwia
ło mu życia w II Rzeczypospolitej. Pomimo to kontradm. świr-

PSZ t. II, cz. 2, s. 436; J.Pertek, Wielkie dni..., wyd. 
VIII, s. 522; por. G.Giorgerini, A.Nani, Gli Incrocla- 
tori Italiani 1061-1970, Roma 1970, s. 656.
Por. W.Kon, Przy angielskim nabrzeżu, Gdańsk 1974, 
3. 39n; idem. Atlantyckie patrole. Warszawa 1958-, s.58n. 
0 trudnościach, jakie z nauczeniem się "w praktyce” wo- 
jenno-morskiego rzemiosła mieli nawet oficerowie Dywizjonu Niszczycieli wspomina w swej pracy Szczerkowski 
/op. cit., s. 41n/, raczej je wyolbrzymiając.
T.Kryska-Knrski, S.Żurakowski, Generałowie Polski Niepo
dległej, Londyn 1976, s. 42.
S.Piaskowski, op.cit., s. 11; por. W.Kon, Przy angiels
kim nabrzeżu, s. 190n.
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skl położył jeszcze przed wojnę duże zasługi dla skromnego - 
ne miarę potrzeb i możliwości kraju - rozwoju PMW, stojąc od 
roku 1925 ne jej czele109.

Za szczególnie trafną, wbrew pokutującym jeszcze opi
niom, należy uznać koncepcję odesłania do Wielkiej Brytanii, 
jeszcze przed wybuchem wojny, dywizjonu niszczycieli /plan 
"Pekin"/110, Dzięki uporowi Swirskiego sprawa, ta pomimo po
czątkowych zastrzeżeń marsz, Edwarda Rydza-śmigłego, została 
przygotowana już w trakcie polsko-brytyjskich rozmów sztabo- 
wyeh wiecie 1939 roku, a okręty polskie w kilka dni po 
przybyciu do nowych baz mogły przystąpić do działań, prowa
dząc je - wedle trafnego określenia kmdr. Władysława Kosia- 
nowskiego - “od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej woj
nie światowej”. Przy tym "Błyskawica", "Grom" i "BUrza” wraz 
z przybyłymi później "Wilkiem" i "Orłem", stały się 
pierwszym zalążkiem odradzających się na teryto
rium zachodnich sojuszników Polskich Sił Zbrojnych* Przyznać 
trzeba, że w czasie wojny wiceadm. świrski, którego funkcja 
z natury rzeczy ograniczone były do kwestii personalnych, 
administracyjnych i organizacyjnych, stał konsekwentnie na 
straży interesów polskiej floty, dbając o jej harmonijny i 
możliwie największy rozwój. W tych kategoriach należy trak
tować starania szefa KMW o utworzenie polskiej grupy eskor-

109 Wyrażona tutaj ocena działalności i postawy wiceadm. ŚWirsklago jest opinią własną autora i jak każda taka 
ocena może być dyskusyjna /Red./.

110 Kosiarz stwierdza, że wykonanie planu "Pekin" było "ban
kructwem drogi rozwojowej marynarki... bankructwem kon
cepcji strategicznych” /Flota Białego Orła, s. 54/. W 
Istocie rzeczy było odwrotnie i właśnie realizacje tej 
koncepcji stanowiła elastyczne przystosowanie się do no
wej sytuacji, polityczno-wojskowej, w jakiej znalazła się 
II Rzeczpospolita w roku 1939.

311 Protokół z piątego posiedzenia polsko-brytyjskich rozmów 
sztabowych w sprawia sił lądowych, lotniczych i mors
kich, Warszawa 30 maja 1939 /w:/ Wojna obronna Polski 1939, Wybór źródeł, Warszawa 1968, s. 282 n; por. W,Kon, 
Przy angielskim nabrzeżu, s, 25.
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112towej w roku 1941 Podobny charakter miały również zabie
gi o obsadzenie krążownika. Wydaja się, że znacznie ważniej
sze od "względów prestiżowych" było chęć zdobycia doświad- 

113 czen w taj nowej klasie okrętów .
Na wysoką ocenę zasłużył kontradm. Józef Unrug. Jako do

wódca floty był człowiekiem nad wyraz wymagającym i dokład
nym. Jemu właśnie przecież muszę zawdzięczać swojo wysokie 
wyszkolenie profesjonalne oficerowie PMW. On też pełniąc 
funkcję dowódcy obrony Wybrzeża, podejmował zasadnicze decy
zje w sprawach związanych z obroną Helu, gdzie znajdował się 
jogo ścisły sztab i stanowisko dowodzenia. Przypomnieć także 
trzeba nieugiętą, niezwykle godną postawę admirała w czasie 114 pobytu w niemieckiej niewoli .

Jak już wspomniano, ocena wysiłku bojowego - floty wo
jennej 1 handlowej, może być dokonana jedynie poprzez anali
zę poszczególnych akcji bojowych, poszczególnych sukcesów i 
niepowodzeń. Podległość operacyjna dowództwu brytyjskiemu, 
działania polskich jednostek w mieszanych, alianckich zes
połach, uniemożliwia bowiem dokonywanie podsumowań w skali 
innej, jak taktyczna. Podobne zresztą trudności mieli bada
cze dziejów Innych flot działających na emigracji - fran
cuskiej, greckiej, holenderskiej, norweskiej, jugosłowiań
skiej11'’. Nawet jednak w tym wymiarze marynarze polscy zano- 
112 Ibidem, s. 151. 
113 Por* PSZ. t. II, cz. 2, 3* 403.
114 Por. J.Pertek, Wielkie dni..., wyd. VIII, s. 162; K.Sła

wiński, Wspomnienia o kontradmirale, "Morze" nr 9/1973, 
s. 16-17.

115 Autor najnowszego opracowania francuskiego poświęconego 
historii Mnrlno Natlonnle podczas II wojny światowej, 
omawiając dzieje floty Wolnych Francuzów, przedstawił je przez pryzmat historii poszczególnych jednostek /por. 
M.Bertrand, La marinę francaiso ou combat 1939-1945. T.I; Des combats de l’Atlantiquo aux F.N.F.L., Paris 
1982, ss. 233/. Inaczej - dając obraz całościowy - po
radził sobie dziejopis floty greckiej. Jest to jednak 
możliwe jodynie przy skrótowym, syntetycznym ujęciu, te
matu /por, M.M. Simpsas, Ole grlechische Marinę im Zwel- ton Woltkrleg: Der Kampf einer Kleinen Marinę, Mari
nę Rundschau nr 11/1977, s. 627-634/.
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towali osiągnięcia znaczące. Wspomniano już, iż w okresie 
gdy alianci zepchnięci byli do defensywy, głównym zadaniem 
jednostek PMW było eskortowanie konwojów. Miarą dokonań, były 
więc przede wszystkim setki tysięcy przebytych mil, tysiące 
statków bezpiecznie odprowadzonych do portów przeznaczenia. 
Wymierne sukcesy, w postaci zatopień nieprzyjacielskich ok
rętów przyszły w końcowym okresie wojny, gdy floty alianckie 
przystąpiły do działań ofensywnych, przy inwazji Włoch w ro
ku 1943 i Francji w roku 1944.

Udział Polaków w wojnie morskiej w latach 1939-1945 do
czekał się wielu życzliwych wzmianek w obcojęzycznej lite
raturze. Należy życzyć eobi®, aby czyn zbrojny marynarzy 
polskich znalazł należyte odzwierciedlenie nie tylko w fa
chowym piśmiennictwie, ale i w szeroko rozumianej tradycji 
historycznej i literaturze popularnonaukowej, w której osiąg
nięcia polskich marynarzy nie znalazły ciągle należytego 
miej eca.



Mgr Ewa Madey
Kpt. mar. mgr Zbigniew Woj Ciechowski

WYBRANE ŻYCIORYSY ZASŁUŻONYCH OFICERÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ. Część 2X

1. Komandor podporucznik Jan Grudziński /1907-1940/

Jan Grudziński urodził się w Kijowie 3 grudnia 1907 r. 
jako syn Stanisława i Reginy z domu Radeckiej. Dzieciństwo 
jego przypadło na lata pierwszej wojny światowej i Rewolucji 
Październikowej, które przeżył w Kijowie. Po odzyskaniu nie
podległości przez Polskę przybył wraz z matkę do Lwowa i tam 
w czternastym roku życia rozpoczął edukację w Korpusie Kade
tów. Szkoła ta wywarła największy wpływ na ukształtowanie 
się osobowości przyszłego bohatera. Jej program łączył w so
bie naukę gimnazjum typu matematyczno-przyrodniczego z wy
chowaniem wojskowym. Korpus w myśl przyjętego statutu "wy
chowywał i kształcił obywateli przesiąkniętych duchem ry
cerskim, miłujących tradycje wojska polskiego, przejętych 
możnością służby zbrojnej dla Ojczyzny o prawdziwym honorze 
i wyrobionym harcie i sile woli, poczuciu obowiązków i odpo- 
wiedzialnej samodzielności" .

Sylwetkę Jana Grudzińskiego sugestywnie nakreślił Jego 
przyjaciel z Korpusu, przyszły lotnik, Stefan Łaszklewicz. 
Wspomnienia z lat szkolnych zawarł on w książce pt. "Szum 
młodości”, wydanej w Edynburgu w 194b r., gdzie stwierdził, 
iż Grudziński, mimo że najniższy w klasie - "tak mały, że aż 
śmieszny", nigdy nie padł ofiarą silniejszych od niego kole
gów. Był niezwykle sprawny, fizycznie i odporny psychicznie, 
dodajs ten sam autor .

x Część 1 "Życiorysów" wydrukowana została w "Biuletynie 
Historycznym" nr 8 /1983/, e. 224-248.

1 W.Lisowski: Polskie Korpusy Kadetów 1765-1956, Warszawa 
1983, s. 194.

2 S.Łaszklewicz: Szum młodości, Edinburgh 1945, s. 24.
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W nauce szkolnej robił postępy, dużo czytał. Zafascyno
wany lekturami Conrada i Londona, postanowił po maturze kon
tynuować naukę w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w 
przekonaniu, że jedynie służba na morzu da mu szansę wypró
bowania sił w walce z żywiołem i realizowania młodzieńczych 
marzeń o przygodzie i pełni życia. Jako uczeń rozpoczął 
zbieranie swoistej dokumentacji z różnych ilustrowanych wy
dawnictw 1 początków poświęconych morzu, zdobywając w ten 
sposób rozległą wiedzę z interesującej go tematyki.

W 1925 r. zdał egzamin i znalazł się wśród pięćdziesię
ciu kandydatów przyjętych na wydział morski Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. Po trzech latach ukoń
czył szkołę z 16 lokatą. Wśród 22 absolwentów z jego rocz
nika mianowanych podporucznikami marynarki ze starszeństwem 
z dniem 15 sierpnia 1928 r. znaleźli się przyszli bohatero
wie II wojny światowej kpt. mar. Bogusław Krawczyk - dowódca 
ORP "Wilk", kmdr ppor. Ludwik Lichodziejewski - dowódca ORP 
"Kujawiak" i ORP "Błyskawica", kmdr Marian Wojcieszek - 
obrońca Helu. Po zdobyciu praktyki, głównie w dziedzinie 
broni i techniki stosowanej na okrętach, ppor. mar. Gru
dziński rozpoczął służbę we flocie.

W roku 1928 zaokrętowany został na torpedowcu ORP "Pod
halanin", na stanowisku zastępcy dowódcy okrętu. W 1934 r. 
ukończył Kurs Oficerski Broni Podwodnej. Na kurs zakwalifi
kowano 8 poruczników, zaś ostatecznie ukończyło go 5 ofice
rów. Kurs trwał 6 miesięcy, z tego 4 miesiące kurs teore
tyczny i 2 miesiące staż. Program kursu zapoznawał słucha
czy z całokształtem zagadnień związanych z bronią podwodną3. 
W następnych latach służył m.in. w dywizjonie minowców na 
stanowisku dowódcy Oddziału Minowego i holownika ORP "Smok". 
Zainteresowany służbą na okrętach podwodnych, ukończył w 
1937 r. Oflcsreki Kurs Pływania Podwodnego. W międzyczasie 
awansował - w 1931 r. - do stopnia porucznika, zaś w 1937 r. 
został, kapitanem marynarki.

Cz.Ciesielskit Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach 
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 178-179.
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Wiosną 1939 r. marynarka wojenna wzbogaciła etą o dwa 
okręty podwodne OORP "Orzeł" i "Sęp". ORP "Orzeł" został 
zbudowany w holenderskiej stoczni de Schelde we Vlleslngen 
za pieniądze uzyskane w ramach dobrowolnej zbiórki społe
czeństwa polskiego na Funduez Obrony Narodowej. Okręt był 
jednostką na wskroś nowoczesną o wyporności 1100/1650 t. 
prędkości 19/9 w, silnie uzbrojony 1 o dużym zasięgu pływa
nia. Dowództwo Jego objął kmdr ppor. Henryk Kłoczkowski, 
uważany wówczas za najbardziej doświadczonego podwodnlka w \ 
Polskiej Marynarce Wojennej 1 cieszący się bardzo dużym 
autorytetem 1 zaufaniem wśród załogi, składającej się w 
większości z podoficerów i marynarzy przybyłych wraz z nim 
na nowe stanowiska z )RP "Żbik".

W czerwcu 1939 r. Jan Grudziński przeszedł na stanowisko 
zastępcy dowódcy ORP "Orzeł”. Do jego obowiązków na tym sta
nowisku należało m.ln. szkolenie załogi 1 utrzymywanie dys
cypliny na okręcie. Nowy zastępca miał ujmującą powierzchow
ność: raczej niskiego wzrostu, szczupły, silnie zbudowany 
brunet. Był bardzo skromny, cichy i delikatny, a nawot nieś
miały 1 pewnie dlatego został nazwany przez załogę "Panien
ką". Mimo to odznaczał się silnym charakterem, był opanowany 
nerwowo, spokojny 1 skrupulatny. Surowy dla siebie, potrafił 
być wymagający wobec podwładnych, nie miał jednak daru zjed
nywania ich. Na okrętach podwodnych służył krótko i nie miał 
doświadczenia w samodzielnym dowodzeniu. Podczas trzech mie
sięcy, które upłynęły od objęcia przez niego stanowiska zas
tępcy dowódcy okrętu do wybuchu wojny, apodyktyczny kmdr 
ppor. Kłoczkowakl nie dawał mu0prawie wcale okazji do samo
dzielnego dowodzenia okrętem, kierowania manewrami zanurza
nia, wynurzania i innymi. Prawdopodobnie nlo darzył go sym
patią.

Po zarządzeniu mobilizacji alarmowej w dniu 24 sierpnia 
1939 r., wmontowano detonatory do wszyatkich torped znajdo- ' 
jących się na okręcie, uzupełniono inne zapasy, a w dniu wy
buchu wojny, 1 września o godz. 7.00 ORP "Orzeł" opuścił ba
zę na Okaywlu i przeszedł w głąb Zatoki Gdańskiej.

Kmdr ppor. Kłoczkowskiego zawiodły nerwy. Uznał, że wyz-
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naczony dla okrętu aektor jest wyjątkowo niebezpieczny 1 
dalsze przebywania w nim nie daje mu możliwości atakowa
nia nieprzyjacielskiej żeglugi, wobec czego odszedł w pobli
że Gotlandll. W tym też czasie pogorszył się jego stan fi
zyczny /dolegliwości żołądkowe/. Po nadaniu meldunku o cho
robie kmdr. ppor. Kłoczkowskiego, z Dowództwa Floty przy
szedł rozkaz? "Albo wysadzić dowódcę w porcie neutralnym i 
działać dalej pod dowództwem zastępcy dowódcy, albo ostroż
nie przyjść w nocy na Hel celem zmiany dowódcy..,4.

Wieczorem 14 września o godz. 21,30 ORP "Orzeł" wpłynął 
na redę portu Tallinn, a później został wprowadzony do por
tu. Dotychczasowy dowódca zszedł z okrętu i udał się do 
szpitala. Na stanowiskach oficerskich na okręcie nastąpiły 
przesunięcia o Jeden stopień w górę. W ten sposób kpt. mar. 
Grudziński objął dowodzenie.

Następnego dnia po południu na okręt przybył estoński 
oficer z informację o decyzji internowania okrętu. Podczas 
dwu następnych dni Estończycy rozbrajali "Orła", Dowódca dwa 
razy wyrażał oficjalny protest przeciwko takiemu bezprawiu, 
jednak bezskutecznie. Wtedy też w życiu kpt, mar. Grudziń
skiego rozpoczął się okres, w którym rzeczywistość przerosła 
fabułę najbardziej fantastycznych morskich książek przygodo
wych. Został dowódcą rozbrojonego, pozbawionego map okrętu, 
znajdującego aię pod strażą w obcym porcie.

Załoga głęboko odczuła fakt zerwania polskiej bandery 
przez estońskiego oficera. Zabrano z okrętu dziennik nawiga
cyjny i mapy, wynoszono pociski artyleryjskie, wyjęto z 
dział zamki i’przystąpiono do wyładowywania torped. Nowy do
wódca analizował sytuację, w której się znalazł, analizował 
ezanse wyrwania aię z portu. Młoda załoga nie chciała bier
nie poddać się losowi, zaczęła sabotować demontaż okrętu. 
Duszą całego przedsięwzięcia stał się por. mar. Andrzej Pia
secki, nowy zastępca dowódcy. Ostateczna jednak decyzja o 
ucieczce należała do dowódcy i on muaiał wziąć na ciebie ce-

□ .Par tek: Dzieje ORP "Orzeł", Gdynia 1966, e. 34.
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łą odpowiedzialność za to przedsięwzięcie. Kpt. mar. Gru
dziński podjął ryzyko, ni® zabrakło mu ani odwagi, ani ener
gii, a przede wszystkim woli walki z najeźdźcą.

Gdy nadeszła chwila wyprowadzenia okrętu z Tallinna - 
- było to 18 września o godz. 3.00 nad ranom stanął na po
moście i rozkazał: "Oba motory naprzód". Okręt zerwał nadpi- 
łowane cumy i w całkowitej ciemności - po omacku - zaczął 
manewrować ku wyjściu z portu. Gdy utknął na głowicy falo
chronu, w porcie rozbłysły reflektory, odezwały się syreny 
alarmowa, zaterkotały karabiny. Kiedy los okrętu wydawał się 
już przesądzony, dowódca nie stracił zimnej krwi, zdołał wy
cofać okręt 1 juź bez przeszkód ruszył w kierunku wyjócie z 
portu. Wkrótce, unikając pogoni, zniknął pod powierzchnią 
wody Zatoki Fińskiej.

W dzień później radio Berlin podało: "Zdradziecka 
ucieczka polskiej łodzi podwodnej z neutralnego portu. Łódź 
podwodna "Orzeł" znajduje się obecnie na Bałtyku, na którym 
panuje potężna flota niemiecka. Łódź polska musi się pod
dać..."0. Kpt. mar. Grudziński w odpowiedzi podjął następną 
śmiałą decyzję: "Orzeł" pozostania na Bałtyku i będzie szu
kał celu dla torped, których Estończycy nio zdążyli zabrać z 
Tallinna. Tak długo będzie tropił nieprzyjacielskie okręty, 
jak na to pozwoli zapas paliwa, prowiantu i słodkiej wody. 
Decyzja została podjęta w trudnych warunkach. Młody dowódca 
był nowicjuszem w prowadzeniu okrętem, musiał wyrabiać sobie 
autorytet u załogi, okręt doznał uszkodzenia, a komunikaty 
radiowe donosiły o niekorzystnej sytuacji wojskowej Polski.

Kiedy po opuszczeniu Tallinna wyłonił się nowy problem, 
jak prowadzić nawigację, ppor. mar. Marian Mokrsk! na pods
tawie pozycji geograficznych wymienionych w spisie latarń, 
który przypadkowo uniknął konfiskaty podczas estońskiej re
wizji, odtworzył "mapę" Bałtyku0. Obejmowała ona akwen Bał-

K St.Łaszkiewicz: op. cit., s. 11-12.
6 Oryginał znajduje się w Instytucie im. gen. Wł.Sikorakiogo 
w Londynie. W 1984 r. kmdr rez. Borys Kórnicki przekazał 
reprodukcję mapy do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej i 
Muzeum Wojska Polskiego.
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tyku i cieśniny bałtyckie, a więc w©dy, na których kpt. mar. 
Grudziński miał działać, by następnie przejść do Wielkiej 
Brytanii. Autor zaopatrzył mapę w legendę, która głoeiłat 
"Podziałka ls!5OO tya. Głębokości podane w'metrach i domys
łach. 1939 r.“

Podczas kilkutygodniowej epopei "Orła" na Bałtyku, na 
mapę nanoszono nowe nazwy, takie jak np.t "Kamienny Kres 
Północnych Szlaków", "Zatoka Dwóch Estończyków", a miejsce 
gdzie "Orzeł" osiadł na mieliźnie, szczerze określono jako 
"Ławicę Strachu". Kpt. mar. Grudziński daremnie poszukiwał 
celu dla torped z którymi "Orzeł” zdołał wymknąć się z Tal- 
linna, gdyż Niemcy przedsięwzięli środki ostrożności. Gdy na 
okręcie zaczęło brakować słodkiej wody, a zapasy żywności 
też były na wyczerpaniu, 7 października dowódca podjął decy
zję’ sforsowania ostatniej, bardzo niebezpiecznej przeszko
dy - Sundu. Postanowił dotrzeć do Wielkiej Brytanii, zgodnie 
z wytycznymi Dowództwa Floty z dnia 14 września 1939 r., 
które polecały "Szkodzić jak najwięcej nieprzyjacielowi. Po 
wyczerpaniu wszystkich środków udać się do Anglii. Jeśli to 
niewykonalne - do portu szwedzkiego. Uprzedzić radiostacją w 
Rosyth na fali 138 kilocykli 1 zameldować się o 30 mil mors
kich na ost od May Islend przy Firth of Forth.,."7.

Dramatyczne przejście "Orła" przez Sund, torem wodnym 
przez Drogden między Almager a Saltholm trwało dwie doby. 
Wydarzenie to zostało w następujący sposób opisane przez 
kpt. mar. J.Bartosika! ”Na ekranie sondy brązowa linia pods
koczyła nagle ostro ku górze. Zanim zdołano zatrzymać moto
ry, gwałtowny wstrząs zbił stojących z nóg. Po lewej burcie 
pod pokładem wygasły wszystkie światła, "Orzeł" siedział na 
skale... Padł rozkaz "wszyscy na pokład!" We wnętrzu kadłuba 
pozostało tylko trzech mechaników. W pośpiechu rozdano pasy 
ratunkowe. Na zewnątrz burt rozległ się donośny bulgot - 
sprężone powietrze wydmuchiwało z sykiem resztki wody z ba
lastów. Telegrafy ustawiono na "całą naprzód" - zapomnieć o

J.Pertek: op.cit., a. 60.
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ograniczeniach...", "dać ile wlezie"' krzyczał do tuby dowód
ca. Diesle ryczały jak nigdy przedtem... płyty kadłuba 
zgrzytnęły o kamień. Trąc ciężko o dno "Orzeł" kilkoma zry- 8 *wami przeskoczył przez skałę" . W ten sposób przeszedł jesz
cze jedną próbę, zanim ruszył w ostatni etap swego rejsu 
przez Morze Północne. Zjawienie się "Orła" w Zatoce Firth 
of Forth wywołało niemałą sensację wśród Anglików, zarówno z 
tego powodu, że tropiony przez Niemców, zdołał wymknąć się z 
Bałtyku przez Sund, jak również na niepostrzożone dla patro
li floty brytyjskiej przemierzeni© Morza Północnego od Ska- 
gerraku do wybrzeży Szwecji. Dnia 14 października w bez
piecznej bliskości brzegu kpt. mar. Grudziński nadał otwar
tym tekstem następujący radiogram: "Przypuszczalna pozycja 
godz. 06.30 na wyznaczonym miejscu dla Polskiej Marynarki 
Wojennej. Proszę o pozwolenie wejścia i o pilota, ale nie gmam map. "Orzeł" . Wyznaczony na spotkania polskiego okrętu 
brytyjski niszczyciel "Valorous" przeprowadził go do bazy w 
Rosyth.

świat obiegła później wiadomość - ogłoszona przoz radio 
1 opublikowana w prasie - ża polski okręt podwodny wyrwał 
się bez map i częściowo rozbrojony z "neutralnego" Tallinna, 
gdzie usiłowano go internować. Fakt ten zwrócił uwagę na 
morskie umiejętności kpt. mar. Jana Grudzińskiego. Naczelny 
Wódz i premier Władysław Sikorski podczas uroczystości w 
szkockim porcie Dundee wręczył mu srebrny krzyż orderu Vir- 
tuti Militari, stwierdzając, że jego bohaterstwo jest nie 
tylko przejawem ale 1 triumfem niezłomnego ducha polskiego. 
W miesiąc później, w grudniu 1939 r., nadano mu wysokie od
znaczenie brytyjskie, Distinguished Service Order. Młody do
wódca znalazł się w centrum zainteresowania przybyłych do 
Roayth korespondentów. Jako autentyczny bohater doczekał eię 
upamiętnienia w licznych publikacjach przepojonych chęcią 
oddania hołdu Jago bojowym czynom. Tytuły tych opracowań.

□.Bartosik: Wierny okręt, Warszawa 1948, a. 25.
9 J.Pertek: op. cit., s. 65



jak np.: "Wiwlki lot "Orła", "Okręt niezwyciężony", "świa
dectwo polskiej chwały morskiej" itd. sę jednoznacznie wy
mowne .

Gdy po przybyciu do Rosyth Anglicy zapytali, czym mogę 
służyć, kpt. mar. Grudziński wyraził trzy życzenia; wyokrę- 
tować na lęd i skierować do szpitala poważnie chorego kucha
rza, napełnić zbiorniki słodkę wodę i doprowadzić do stanu 
używalności działa okrętowe. JeśH to następ! “Orzeł" mole 
być do dyspozycji aliantów i wyjść na każde wyznaczone mu 
zadanie.

Po dokonanym remoncie ORP "Orzeł" podjął służbę eksorto- 
wą i patrolową na Morzu Północnym w składzie 2 Flotylli 
Okrętów Podwodnych w Rosyth. Pod koniec listopada 1939 r. na 
"Orle" zaokrętowana została brytyjska ekipa łącznikowa, 
składająca się z oficera oraz kilku podoficerów sygnalistów 
i radiotelegrafistów. Ich zadaniem było przekazanie wiedzy i 
praktyki morskiej w zakresie łączności 1 współpracy z bry
tyjskimi jednostkami nawodnymi i podwodnymi.

W grudniu ORP "Orzeł" przeprowadzał konwoje na wodach 
brytyjskich, a później na przełomie roku poszedł konwojem do 
Bergen, stamtąd, zaś w składzie nowego konwoju wrócił do Ro- 
syth. W pierwszym kwartale 1940 r. odbył patrole na wodach 
norweskich i na Morzu Północnym. Podczas pierwszych czterech 
patroli żaden statek nie pojawił się w wizjerze peryskopu. 
Jedynym godnym zanotowania faktem w życiu kpt. mar. Grudziń
skiego w tym okresie było przedstawienie go królowi Jerze
mu VI, który przybył z wizytą na okręty bazujące w Rosyth.

Na swój piąty patrol "Orzeł" wyszedł z Rosyth w dniu 
3 kwietnia 1940 r. Podczas tego patrolu w dniu 8 kwietnia w 
pobliżu Kristiansund z "Orła" zauważono dym na horyzoncie. 
W godziną później nadano rozkaz, by nieprzyjacielski statek 
zatrzymał się, a gdy wezwania r.le posłuchał, podejmując 
ucieczkę, został storpedowany i zatopiony. Okazało się, że 
był to hitlerowski transportowiec “Rio de Janeiro", wiozący 
niemieckie oddziały inwazyjne do Norwegii. "Orzeł" stał się 
w następnych dniach celom ataków lotnictwa, trałowców i ku
trów niemieckich, mimo to zdołał szczęśliwie wrócić do bazy.
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W dniu 23 maja 1940 r. ORP "Orzeł" wyszedł na patrol 
który miał okazać aię ostatnim. W niewyjaśnionych dotychczas 
okolicznościach "zatonął na Morzu Północnym. Kpt. mar. Gru
dziński poległ śmiercią marynarza, a wraz z nim zginęło 5 
oficerów 1 49 podoficlerów 1 marynarzy. Za datę zatonięcia 
okrętu przyjęto dzień 8 czerwca 1940 r., w którym to dniu 
miał wrócić do bazy.

Rok później, dokładnie 15 marca 1941 r. • opublikowano 
w Dzienniku Personalnym Naczelnego Wodza i Ministra Spraw 
Wojskowych nr 2, że kpt. mar. Jan Grudziński awansowany zos
tał pośmiertnie do stopnia komandora podporucznika 1 jedno
cześnie odznaczony Krzyżam Walecznych, Przed rozwiązaniem 
Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii - już po 
zakończeniu wojny - kmdr ppor. Jan Grudziński został raz 
jeszcze wyróżniony nadaniem pośmiertnie złotego krzyża orde
ru Virtuti Militarl. Tak więc jako jedyny oficer Marynarki 
Wojennej w czasie drugiej wojny światowej otrzymał dwukrot
nie order krzyża Vlrtuti Militari za udział w wojnie z hi
tlerowskimi Niemcami10.

Pamięć o bohaterskim dowódcy ORP "Orzeł" zachowała się 
w polskim społeczeństwie na trwałe. Załogi okrętów ludowej 
Marynarki Wojennej podczas rejsów na Morzu Północnym zwykle 
składają w miejscu przypuszczalnego zatonięcia "Orła" - 
wieńce, a imię kmdr ppor. Dana Grudzińskiego nadaje się 
szkołom i drużynom harcerskim.

Odznaczenia bojowa kmdr. ppor. Dana Grudzińskiego prze
chowywane są w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Są one każdego roku eksponowane na wystawie urządzonej we wnę
trzu okrętu-muzeum "Błyskawica". Inne cenne pamiątki z 
ORP "Orzeł" posiada w swoich zbiorach Wielkopolskie Mu
zeum Wojekowe, będące oddziałem Muzeum Narodowego w Poz
naniu.



2. Kontradmirał Włodzimierz Steyer /1892-19$7/

Kontradmirał Włodzimierz Steyer urodził tlę 15 lipce 
1892 r. w Montrealu jako syn Włodzimierze 1 Tekli z Witold- 
Aleksandrowiczów. Rodzina jego osiadła w Rosji. VI Permie na 
Uralu chodził do szkół. Jeszcze jako uczeń gimnazjalny odbył 
rejs do Australii na żaglowym okręcie szkolnym. Podróż ta 
pobudziła jego zainteresowanie morzem 1 zadecydowała o wybo
rze zawodu. W 1910 r. wstąpił do Morskiego Korpusu w Peters
burgu, po ukończeniu którego w 1913 r. podjął służbę we flo
cie carskiej. Podczas pierwszej wojny światowej miczman 
Steyer służył na lekkim krążowniku "Askold" początkowo jako 
młodszy oficer artylerii, a następnie jako oficer flagowy. 
Okręt wchodzący w skład sił rosyjskiej floty Dalekiego 
Wschodu, był kierowany do różnych zadań, m.ln. walczył w 
składzie eskadry alianckiej przeciwko sprzymierzonej z Niem
cami Turcji, operował na liniach komunikacyjnych od Włedy- 
wostoku do Adenu, a następnie reprezentował rosyjską mary
narkę na Morzu śródziemnym.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, gdy Polska 
odzyskała niepodległość, Włodzimierz Steyer przybył w 1919 r< 
do kraju, tak jak wielu oficerów, podoficerów i marynarzy 
służących dotychczas we flotach byłych państw zaborczych. 
Punktem zbornym dla kandydatów do służby w Polskiej Marynar
ce Wojennej, w warunkach gdy nie było jeszcze dostępu do mo
rza, został Modlin. Włodzimierz Steyer, zweryfikowany w 
stopniu komandora podporucznika ze starszeństwem z dniem 
1 czerwca 1919 r. , objął funkcję komendanta Portu Wojennego 
w Modlinie. Modlin atał aię bazą Flotylli Wiślanej i ośrod
kiem formowania pierwszego batalionu morskiego, którego za
daniem było objęcie polskiego Wybrzeża /10 lutego 1920 r./ 1 
wyszkolenie kadr dla przyszłej floty morskiej.

W połowie 1920 r. przerwano rozpoczętą pracę organiza- 
cyjno-szkolenlową, ponieważ władze marynarki wojennej przy
stąpiły do formowania w Toruniu Pułku Morskiego, przeznaczo
nego do działań wojennych na wschodzie. Kmdr ppor. Włodzi
mierz Steyer objął w sierpniu 1920 r. dowództwo III batalio
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nu, który został skierowany do patrolowania odcinka między 
Lubawę a Biskupicami do Torunia,

W momencie gdy Polska Marynarka Wojenna przeszła na tory 
organizacji pokojowej, kmdr ppor, Steyer objęł kierownictwo 
naukowe, zorganizowanych w Toruniu dla oficerów. Tymczaso
wych Kursów Instruktorskich, na których wykładał również 
przedmiot “artyleria morska", Z kolei zaś, w miarę powstawa
nia floty polskiej, przeszedł do służby na morzu. Początkowo 
przez trzy lata dowodził kanonlerkę ORP "Komendant Piłsuds
ki" /wyporność 342 t/ następnie objęł dowództwo dywizjonu 
ćwiczebnego, "Kanonlerkl" sprzęgały z morzem, ze służbę i 
pracę morskę liczne rzesze przyszłych dowódców i podoficerów 
zawodowych. Doskonale nadawały eię do stawiania pierwszych 
kroków na morzu. Nie oszałamiały nadmiarem sprzętu, ale da
wały rzetelne podstawy do opanowania w przyszłości złożonej 
techniki bardziej współczesnych okrętów wojennych . ,

W roku 1925 kmdr ppor. Włodzimierz Steyer uzupełnił kwa
lifikacje wojskowe, kończąc Wyższy Kura Artylerii Morskiej w 
Tulenie. Wkrótce po powrocie z Francji do kraju... niespo
dziewanie został zwolniony z wojska. Fakt ten wlęzał się 
prawdopodobnie ze zmianami na kierowniczych stanowiskach w 
Marynarce Wojennej oraz polityką personalną prowadzoną w 
wojsku po majowym zamachu stanu w 1926 r., kiedy to w stan 
spoczynku przeniesiono 33 oficerów marynarki. Odbywało się 
to zgodnie z regułą tzw. "odmładzania armii". W tym czasie 
Wł.Steyer znalazł zatrudnienie w nowo powstałym Towarzyst
wie Armatorskim "Żegluga Polska", gdzie jako ekspert wziął 
udział w zakupie frachtowców, a następnie przez jakiś czas 
pływał w charakterze I oficera na "Wilnie". Wkrótce Jednak 
na powrót powołano go do służby czynnej, ponieważ rozwój 
polskiej floty wymagał obsadzenia wielu nowych stanowisk.

W czerwcu 1927 r. objął funkcję kierownika Samodzielnego 
Referatu Artylerii i Uzbrojenia w Kierownictwie Marynarki

1 Wł.Steyer: Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej w 1.1919- 
1939, “Wojskowy Przegląd Historyczny" 1960, nr 314, 
s. 290.
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Wojennej w Warszawie. Jednocześnie powierzono mu odbiór i 
przyprowadzenie do kraju zakupionego we Francji starego krą
żownika "d*Entrecasteaux", który miał odtąd - zakotwiczony 
w porcie oksywskim - służyć jako pomieszczenie dla Szkoły 
Specjalistów Morskich, a później - Centrum Wyszkolenia Spec
jalistów Floty, W styczniu 1930 r., otrzymał awans do stopnia 
komandora porucznika.

Wszechstronne 1 rozległa wiedza z zakresu techniki budo
wy okrętów i doskonała znajomość języków obcych predestyno
wały go na odpowiedzialne stanowisko przewodniczącego komi
sji, które odbierały ze stoczni francuskich 1 brytyjskich 
okręty budowane dla Polskiej Marynarki Wojennej. Dał się 
wówczas poznać jako człowiek skrupulatny, stawiający wysokie 
wymagania wykonawcom. W najbliższych latach - do roku 1933 - 
odbierał ze stoczni francuskich podwodne stawlacze min: 
•'Ryś'' i “Żbik" oraz niszczyciel "Burza". W 1937 r. stanął na 
czele komisji odbierającej stawlacz min "Gryf" ze stoczni w 
Le Havre, jak również - ORP "Grom" i ORP "Błyskawica” z an
gielskiej stoczni w Cowes. Z perspektywy lat, oceniając dro
gi rozwoju marynarki w okresio międzywojennym stwierdził: 
"Było kilka czołowych, solidnych, o dobrej renomie stoczni, 
gotowych do przyjęcia zamówienia na przyszłe jednostki - 
"Wichra" i "Burzę". Zdecydowano aię Jodr.ok na wybór młodej, 
a nieustalonej fachowości stocz.nl Chantlers Navals Francais 
w Blalnville pod Ctmn.,. Wynik był raczej kompromitujący. Na 
próbach “Burzy" kotły tak naciekły, że komisja odbiorcza, 
aczkolwiek namawiana, odmówiła wręcz Ich przyjęcia. Doszło 
do arbitrażu. Nie pomogły zmiany nitów 1 nadspawania. Arbi
ter, angielski admirał - inżynier mechanik przyznał rację 
odbiorcom 1 wydał decyzję wymiany kotłów. Później wokół Kie
rownictwa Marynarki Wojennej zakrzątał się przedsiębiorczy 
Aguatin Normand, właściciel stoczni w Le Havre. Uzyskał za
mówienie na podwodne stawlacze min /"Wilk", "Ryś" i "Żbik"/, 
z których dwa oddał poddosta- com, a tym samym każdy był bu
dowany według jogo planów w innej stoczni - L® Havre, Nantes 
i Caen.... Po paru latach dostał zamówienie na nawodny sta- 
wlacz min "Gryf", który obciążony zbyt wielu przeznaczenia

stocz.nl
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mi, a mianowicie jako okręt szkolny, minowiec, baza pływają
ca broni podwodnej i zastępca projektowanego krążownika re
prezentacyjnego, na ogół ni® był udanym tworem i miał krótki 
żywot. Osko wyjątkowo dogodny cel dla lotnictwa nieprzyja
cielskiego zginął w pierwszych dniach obrony Wybrzeża we 
wrześniu 1939 r.... W połowie lat trzydziestych przyszła ko
lej na Anglię. W stoczni Samuel White w Cowes zamówiono dwa 
duże niszczyciele /"Grom” i "Błyskawica"/ z zastosowaniom 
polskiego pomysłu przeniesienia pomieszczeń oficerskich z 
rufy, gdzie tradycyjnie je budowano, pod pomost dowódcy w 
dziobowej części okrętu. Okręty te okazały się bardzo udane, 2 lecz na wielkie wody" .

Kmdr por. Wł.Steyer przewodniczył również komisjom od
bioru monitorów rzecznych wybudowanych w Krakowie dla Flo
tylli Pińskiej oraz - minowców klasy "Czajka" zbudowanych na 
stoczniach w Modlinie i Gdyni. Oprócz tych funkcji równo
cześnie przejściowo sprawował i inne funkcje morskia i lą
dowe w Dowództwie Floty w Gdyni: w 1935 r. został komendan
tem Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, a następnie ko
mendantem Portu Wojennego Gdynia. Rok przed wybuchem wojny 
otrzymał awans do stopnia komandora. Oprócz morza i okrętów 
miał jeszcze jedną wielką pasję - literaturę. Dużo czytał 1 
sam dużo pisał pod pseudonimem Bruno Dzimicz /jodynie arty
kuły fachowe 1 popularnonaukowe, publikowana np. na łamach 
"Przeglądu Morskiego", podpisywał własnym nazwiskiem/. Jego 
opowiadania i nowele cieszyły eię dużą poczytnością. Po
wieść pt. "Samotny krążownik", oparta na wspomnieniach ze 
służby na "Askoldzie" w latach 1914-1918 i wojennej odysei 
tego okrętu, doczekała się przed wojnę aż czterech wydoń. W 
1937 r. opublikował zbiór opowiadań pt. "Skaza marynarska". 
Nakład trzeciej powieści pt. "Eskadra nioacalona" spłonął w 
magazynach wydawnictwa "Rój" podczas bombardowania Warszawy 
w 1939 r. Po wojnie wydał w 1947 r. książkę dla młodzieży 
pt. "Przygody mata Moreli" i na krótko przed śmiercią - ”Sa-

2 Wł.Steyer: Drogi rozwoju marynarki wojennej w okresie międzywojennym, "Przogląd Morski" 1957, nr 6, 9. 13-22.
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motny Półwysep" - zbeletryzowane wspomnienia z obrony Pół
wyspu Helskiego. W 1938 r. kmdr Steyer został dowódcą Rejonu 
Umocnionego Hel. Podlegały mu: zlokalizowany na Półwyspie 
Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej i 2 Morski Dywizjon Artylerii 
Przeciwlotniczej. Na Helu zastał go wybuch drugiej wojny 
światowej. Hel, mimo uporczywych twierdzeń niemieckich 
publicystów wojenno-morskich, nie posiadał silnie rozbudowa
nych systemów obronnych, znajdował się tam jedynie niewielki 
system stałych fortyfikacji w postaci czterech bunkrów prze
cinających Półwysep parę kilometrów na zachód od Jastarni, 
niestety w chwili wybuchu wojny nleukończonych. Trzydziesto- 
dwudnlowa obrona Helu przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy 
stała się symbolem mężnego trwania żołnierza polskiego w 
beznadziejnej, nie rokującej zwycięstwa walce. Trzy tysiące 
polskich marynarzy, wobec niedoboru amunicji "własną pier
sią" broniło dostępu w głąb półwyspu. Po kapitulacji Helu, 
zanim kmdr Steyer poszedł do niewoli w obozie jenieckim, po
wiedział do swych podkomendnych i towarzyszy: "Bądźcie przy
gotowani na długą niewolę, ale pamiętajcie, że Polaka to 
wielka rzecz. I wieczna. Nadejdzie czas, że jeszcze tu wró
cicie"3.

Lata wojny Steyer spędził w oflagach w Woldenbergu i w 
Lubece, skąd został wyzwolony w dniu 2 maja 1945 r. Po przy
byciu do kraju zgłosił się do dyspozycji Naczelnego Dowództ
wa Wojaka Polskiego. Jako człowiek o bogatym doświadczeniu i 
rozległej wiedzy wojennomorskiej został skierowany do odra
dzającej się Marynarki Wojennej i we wrześniu 1945 r. objął 
funkcję szefa Oddziału Pomocniczych Środków Pływających i 
Przystani Głównego Portu Wojennego w Gdyni. Przewodniczył 
również Misji Morskiej, która udała się do ZSRR w celu zała
twienia epraw należnych Polsce odszkodowań z podziału byłej 
floty Niemiec hitlerowskich. Efektem działalności Misji było 
przekazanie przez ZSRR Polskiej Marynarce Wojennej 23 okrę
tów /5 kwietnia 1946 r./» Następnie, w marcu 1946 r., kmdr

3 Wł.Steyer: Samotny półwysep, Poznań 1969, a. 16.
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Steyer wziął, udział w organizowaniu Zachodniego Obszaru Nad
morskiego z siedzibą w Świnoujściu i z dnie® 1 kwietnia 
objął jego dowództwo, pozostając na tym stanowisku do lutego 
1947 r.

W uznaniu zasług dla rozwoju ludowej Marynarki Wojennej 
w najtrudniejszym okresie jej tworzenia, uchwałą Krajowej 
Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r., został, awansowany 
z dniem 1 stycznia 1947 r. do stopnia kontradmirała, a w pa
rę miesięcy później mianowany dowódcą Marynarki Wojennej, 
którą to funkcję pełnił do lipce 1950 r.„ kiedy został prze
niesiony w stan spoczynku i odsunięty od morza. Stwierdził 
wówczas: “Na każdym stanowisku powinno się mieć akurat tyle 
rozumu 1 wyobraźni, ile dana miejsce wymaga, ni© mniej, nie 

4 więcej"
Wł.Steyer, unikając bardziej dramatycznych przeżyć, mu- 

siał osiedlić etę w 1951 r. w dalekiej Ostrołęce. “Był rok 
1951. Któregoś dnia do ratusza w Ostrołęce wszedł wysoki 
mężczyzna, ubrany w cywilną kurtkę i czapkę marynarską. Po 
chwili znalazł się w gabinecie przewodniczącego Misjskioj 
Rady Narodowej - Tadeusza Kruszewskiego. Nazywam się Włodzi
mierz Steyer. Oto moja książeczka wojskowa i dowód. Chcę tu 
tu zamieszkać" . Przewodniczący wzruszony podniósł się zza 
biurka, by uścisnąć dłoń dowódcy Półwyspu Helskiego. Wkrótce 
Wł.Steyer podjął pracę na poczcie, następni® w Kasie Osz
czędnościowo-Pożyczkowej, a w końcu jako starszy referent w 
Powiatowym Zarządzie Gminnych Spółdzielni w Ostrołęce. Tam
tej al ludzie pamiętają go z tego okresu jako olbrzyma o nle- 
dźwiedziowat®j posturze, człowieka o potężnej łysinie i gło
sie jak dzwon, który ubierał się w mundur marynarski bez 
dystyngcji i nie wypuszczał fajki z zębów. Rzucał się w oczy, 
Miał godność w twarzy i w całej postaci.

* D.Steyer: Kult morza i ©łowa, gdy myślę ojciec.... Rozm. 
przeor.: Panel S.: Polityka 1976, nr 48, s. 15.

5 Kaczyńska M.: Admirał w geesie, "Tygodnik Ostrołęcki" 
1982, nr 5.
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Pobyt kontradmirała w Ostrołęce został upamiętniony 
przez władze miejskie w 1962 r. nadaniem jego imienia ulicy, 
przy której ognić mieszkał.

W 1957 r. kontradmirał Włodzimierz Steyer wrócił na Wy
brzeże do Gdyni. Włączył się do aktywnej działalności spo
łecznej jako członek Rady Naczelnej Związku Oficerów Rezerwy 
1 delegat Ministerstwa Obrony Narodowej dla spraw oficerów 
rezerwy w województwie gdańskim. Wkrótce, 15 września 1957 r., 
zmarł i został pochowany na cmentarzu wojskowym w Gdyni-Re- 
dłowie. Dzięki inicjatywie Ministerstwa Obrony Narodowej i 
Dowództwa Marynarki Wojennej w dniu 18 listopada 1978 r., 
doszło do upamiętnienia jego oaoby poprzez nadanie jednostce 
Marynarki Wojennej imienia kontradmirała Włodzimierza Stey- 
era. W dwa lata później z okazji Dnia Wojska Polskiego, od
była eię uroczystość nadania imienia kontradmirała Szkole 
Podstawowej nr 2 we Władysławowie - nadmorskim mieście zwią
zanym z obroną Półwyspu Helskiego we wrześniu 1939 r.

Kontradmirał Włodzimierz Steyer w uznaniu ewyoh zasług 
był wielokrotnie odznaczony, m.ln. posiadał: Order Vlrtuti 
Mllltarl V kl», Order Odrodzenia Polaki IV klaey, Krzyż Ko- 
mandorekl Orderu Odrodzenia Polekl, Złoty Krzyż Zasługi, 
francuski Krzyż Wojenny z Palmą.



3. Wiceadmirał Zdzisław Studziński /1922-1976/x

Urodził się 14 sierpnia 1922 roku w Łodzi jako syn Fe
liksa 1 Wandy. Od najmłodszych lat poznawał trudy życia. 
Kiedy przed wybuchem drugiej wojny światowej zmarł ojciec, 
muslał sam oodjąć pracę,>by pomóc utrzymać matkę, dwie sios
try i brat"’.

Szczególnie, ciężkie były lata hitlerowskiej okupacji, 
□ednak dzięki energicznej matce 1 licznym zajęciom dorywczym 
/pracował m.in. w niemieckim ogrodnictwie w Rudzie Pabianic
kiej/ zdołali przeżyć ten okres.

Po wyzwoleniu miasta Zdzisław Studziński wstąpił do Mi
licji Obywatelskiej, skęd w połowie 1945 r. skierowano go w 
szeregi ludowego Wojska Polsklago. Został słuchaczem łódz
kiej Centralnej Szkoły Oficarów Polityczno-Wychowowczych.

Fu trzech mieeiącach nauki 15 września otrzymał nomina
cję na stopień podporucznika 1 rozpoczął pełnienie dalszej 
służby wojskowej, na krótko w Biedrusku, a potom w Oetrowis 
Wielkopolskim. Tam poznał przyszłą żonę, z którą na początku 
1946 r. wziął ślub. Z tego związku małżeńskiego urodziła się 
córka i syn .

V/ wyniku znacznych potrzeb kadrowych rozbudowującej się 
ludowej Marynarki Wojennej oraz własnych dążeń zmierzających 
do podwyższania wykształcenia, w połowie cegoż roku został 
skierowany do Gdyni.

W llpcu 1946 roku rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole 
Marynarki Wojennej na Wydziale Morskim /od 1947 r. Wydziale 
Pokładowym/. Jako słuchacz w stopniu porucznika brał udział 
od listopada 1946 r. do stycznia 1947 r. w akcji ochronno- 
propagandowej przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego RP. 
Skierowano go do powiatu morskiego /z siedzibą w Wejhero
wie/, gdzie w kierownictwie akcją przedwyborczą pełnił obo
wiązki lektora.

x Życiorys opracował kpt. mar. mgr Zbigniew Wojciechowski.
1 Relacja Zofii Studzińskiej złożona autorowi 5 lutego 

1985 r.
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W cznsie pobytu w OSMW sterol się Jak najlepiej poznać 
wszystkie tajniki służby na morzu. M.in. od lipca do sierp
nie 1947 r, odbył praktyczne szkolenie morskie na pokładzie 
niedawno przybyłego do kraju po zmaganiach wojennych nisz
czyciele "Błyskawica".

W dniu 25 września 1949 r. odbyła się na Oksywiu pierw
sza po wojnie promocja absolwentów szkoły. Wśród promowa
nych przez ministra obrony narodowej marszałka Polski Mi
chała Rolę-Żymlorskiego znalazł się z drugą lokatę kpt, 
mar, Zdzisław Studziński.

Po ukończeniu szkoły objął dowództwo jednego z trzech 
trałowców bazowych - ORP "Mors", Okręty to zostały zakupio
ne z demobilu angielskiego przez Ministerstwo Żeglugi i 
przekazane Marynarce Wojennej w zamian za wykonanie prac 
trałowych. Na niewielkim drewnianym ORP "Mora" zdobywał 
pierwszo samodzielno doświadczenia w dowodzeniu okrętem.

W następnym roku został wyznaczony no stanowisko zas
tępcy dowódcy, a od 7 lipca dowódcy niszczyciela ORP “Błys
kawica". Okręt pod jego dowództwom uzyskiwał bardzo dobro i 
dobro oceny z wykonanie wszystkich zadań szkoleniowych. We 
wrześniu 1951 r. zdobył po raz pierwszy nadawano miano 
"Przodującego Okrętu Marynarki Wojennej". W drodze wyróż
nienia "Błyskawica" w dniach 12-15 października 1951 r. 
brała udział w kurtuazyjnej wizycie złożonej Flocie Bałtyc
kiej Związku Radzieckiego w Leningradzie.

W dniu święta ludowej Marynarki Wojennej 29 czerwca 
1952 r. na pokładzie niszczyciela gościli prezydent RP Bo
lesław Bierut, premier Józef Cyrankiewicz i minister obrony 
narodowej marszałek Polski Konstanty Rokossowski. Dostojni 
goście byli pełni uznania dla trudnej i odpowiedzialnej 
służby na morzu.

Wo wrześniu w dowód uznania za wzorowo wykonywanie za
dań służbowych, społeczeństwo województwa gdańskiego wysu
nęło kandydaturę kmdr. ppor. Zdzisława Studzińskiego na 
posła do Sejmu PRL.

29 października togoż roku zdał obowiązki dowódcy ORP 
"Błyskawica" i po ukończeniu kilkunasto miesięcznego kur-
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•u w Leningradzie w Wyższej Oficerskiej Szkole Morskiej 
przeezedł do pracy w Sztabie Głównym Marynarki Wojennej, 
gdzie był zastępcą, a następnie szefem Oddziału Szkolenia. 
Po kolejnych awansach, już w stopniu komandora objął stano
wisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw liniowych.

W dniu 3 marca 3.955 r. komandor Zdzisław Studziński zos
tał wyznaczony na dowódcę Marynarki Wojonnoj PRL, a 18 
czerwca otrzymał stopień kontradmirała.

Od 11 października 1956 r. do 8 września 1958 r. przeby
wał w Związku Radzieckim, gdzie ukończył wyższy kurs aka
demicki w Akademii Marynarki Wojennej im. marszałka K.F.Wo- 
roszyłowa. W tym czasie jego obowiązki pełnił kontradmirał 
□en Wiśniowski.

Po powrocie do kraju w dowód uznania i zoufania kontr
admirał Z.Studziński w lutym 1959 r. na V Konferencji PZPR 
Marynarki Wojennej został wybrany delegatem na III Zjazd 
Partii, a z okazji 15 rocznicy powstania Polski Ludowej uch
wałą Rady Państwa z 13 lipca 1960 r„ otrzymał kolejny awans 
do stopnia wiceadmirała.

Na początku lat sześćdziesiątych dwukrotnie /listopad 
1960 i 1964 r./ uczestniczył w oficjalnych wizytach jakie 
składały zespoły polskich okrętów wojennych w Leningradzie,,

W 1961 r. 1965 i 1969 r. wiceadmirał Studziński otrzymał 
mandat poselski do Sejmu PRL, został również delegatom na IV 
i V Zjazd PZPR. Na zjazdach tych wybrano go zastępcą członka 
Komitetu Centralnego PZPR,

Niestety w 1964 r, znacznie pogorszył się stan Jego 
zdrowia. Choroba serca czasowo przykuwa go do łóżka. Oodnak 
dzięki ambicji i dużej sile woli pokonuje niedyspozycjo.

Oprócz działalności służbowej i społeczno-politycznej 
wiceadmirał znajdował czas na czynno uprawianie łowiectwa, 
uprawę nietypowych roślin na działce i publikacje.

Od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat sześćdzie
siątych zamieścił kilkanaście artykułów na łamach "Wojsko
wego Przeglądu Historycznego", "Rocznika Ośrodka Nauk Spo
łecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej" i tygodniku "Ban
dera". Najwięcej prac ukazało się w "Przeglądzie Morskim".
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Dotyczyły one głównie problematyki szkoleniowej, pedagogicz- 2nej i historycznej ludowej Marynarki Wojennej .
19 listopada 1969 r. w Gdyni na rozszerzonym posiedzeniu 

Rady Wojskowej Marynarki Wojennej minister obrony narodowej 
gen. broni Wojciech Jaruzelski podziękował wiceadmirałowi 
Z.Studzińskiemu za dotychczasową ofiarną służbę i duży wkład 
w umacnianie gotowości bojowej w związku z jego odejściem na 
inne odpowiedzialne stanowisko. Ne dowódcę Marynarki Wojen
nej PRL wyznaczono kontradmirała Ludwika Janczyszyna,

W latach 1969-1975 wiceadmirał Z.Studziński był zastępcą 
szefa sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw - stron 
Układu Warszawskiego w Moskwie.

□eslenią 1975 r. ze względu na zły stan zdrowia prze
szedł w etan spoczynku. Do Gdyni wrócił 5 grudnia i tu spę
dził resztę swojego życia. Zmarł przedwcześnie 7 mar
ca 1976 r.

W trzy dni później pochowano go z honorami wojskowymi 
na wltomińekim cmentarzu w Alei Zasłużonych. Zmarłego żeg
nali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej na czele 
z gen. armii Wojciechem Jaruzelskim, Dowództwa i Sztabu 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-członków Układu Warszaws
kiego, Marynarki Wojennej ZSRR, Ludowej Marynarki Wojennej 
NRD, Dowództwa Marynarki Wojennej PRL oraz władz i społe
czeństwa Wybrzeża.

2 Są to m.in. artykuły: Wyrabiać silną wolę marynarzy. 
Przegląd Morski /PM/, 1955, nr 4; Obrona przeciwlotnicza - 
ważny rodzaj obrony okrętów i zespołów Marynarki Wojennej, PM, 1956, nr 1; W dni Morza, PM, 1960, nr 6; święto ludzi 
morza, PM, 1961, nr 6j Więcej uwagi szkoleniu załóg okrę
towych w specjalnościach, PM, 1962, nr 2j Szkolenie bojowo 
Marynarki Wojennej a wymagania współczesnych działań na 
morzu, PM, 1962, nr 6; Powstanie i rozwój ludowej Marynar
ki Wojennej w latach 1944-1948, Wojskowy Przegląd Histo
ryczny, 1963, nr 3; Wiedza pedagogiczna oficera podstawą 
sukcesów wychowawczych,PM, 1965, nr 3; 20 lat Marynarki
Wojennej PRL, “Bandera", nr 25, z 27 czerwca 1965 r.; Opo- 
racyjno-taktyczns użycie sił i środków Marynarki Wojennej we współczesnej wojnie. Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych 
i Wojskowych Marynarki Wojennej, Gdynia 1968, nr 4j Dwa
dzieścia pięć lat w służbie narodu 1 partii, PM, 1968, nr 
4,
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Wiceadmirał Zdziała* Studziński był doświadczonym dowód
cą i wychowawcą. Wniósł on znaczny wkład w rozbudową i mo
dernizacją potencjału obronnego ludowej Marynarki Wojennej, 
□ako znany działacz społeczny i polityczny na Wybrzeżu 
Gdańskim był powszechnie ceniony 1 szanowany.

Za wybitne osiągnięcia w działalności służbowej i spo
łecznej odznaczony został dwukrotnie Orderem Sztandaru Pracy 
II kl. /22 lipca 1964 r. i 7 października 1968 r./, Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski /29 września 1958 r,/, 
Złotym 1 Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym medalem "Zasłu
żony na polu chwały", medalami oraz odznakami honorowymi 
/m.ln. Ziemi Gdańskiej i dwukrotnie województwa szczecińs
kiego/. Posiadał także Order Lenina, Order Przyjaźni Narodów 
/wręczony w 1973 r. przez I zastępcę ministra obrony ZSRR 
marazałka Iwana Jakubowskiego/, srebrny i brązowy medal NRO 
"Braterstwa Broni", gwiazdę "Jugosłowiańska Narodnaja Armia 
Odbrane Otadżblne" i inne zagraniczne medale pamiątkowe.

Ola uczczenia pamięci wiceadmirała Zdzisława Studzińs
kiego latem 1984 r. w rodzinnym mieście - Łodzi, odsłonięto 
tablicę pamiątkową na szkole, w której aię uczył. Dziś Jest 
to Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela. Również w 
dniu 12 października 1984 r. Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi 
nadano uroczyście jego imię, wręczono aztandar i otwar
to szkolną izbą pamięci z pamiątkami po tym zasłużonym, wie
loletnim dowódcy ludowej Marynarki Wojennej.



OBCHODY JUBILEUSZU 3O-LECIA MUZEUM 

MARYNARKI WOJENNEJ

Rok 1983 był wf żną datą w historii Muzeum Marynarki Wu~ 

nennej. W rokutyi. przypadała 30 rocznica utworzeniu muzeum. 

Już w poprzednim roku podjęto starania, aby ten piękny ju

bileusz godnie uczcić, mimo niesprzyjających takim obchodom 

trudnych warunków ekonomicznych.

Obchody jubileuszowe zorganizowano w kilku etapach. Z 

okazji Dnia Zwycięstwu odbyło się w dniu 10.5.1983 r. spot

kanie na okręcle-muzc um "Błyskawica" kierownika muzeum z za

łogą okrętu i pracownikami. Każda taka rocznica jest przede 

wszystkim okazją do złożenia podziękowaniu oficerom, chorą

żym, podoficerom i. marynarzom za staranne przygotowanie ok

rętu da letniego sezonu wystawowego. Znalazło to wyraz vi 

rozkazie okolicznościowym kierownika muzeum. Równocześnie 

dzień ton z->pocz.}tkovMl obchody jubileuszowe. Kadra okrętu 
oraz pracownicy cywilni muzeum otrzymali specjalne dyplomy 

uznania oraz oko licznościov.'e proporczyki.

W dniu 27 czerwca zaproszeni zostali z okazji Dnia Mary

narki Wojennej na pokład okrętu-muzeum "Błyskawica" będący 

już v/ rezerwie oficerowie oraz podoficerowie, a także eme

rytowani pracownicy cywilni muzeum. Powitał ich kierownik 

muzeum, po czym wszystkim obecnym zostały wręczono dyplomy 

uznania i proporczyki 30-lecia muzeum. VI imieniu wyróżnio

nych zabrał głos komandor w st.sp. Zdzisiów Waśko. Koleżeńs

kie spotkanie zakończyła wspólna kawa, w czasie której długo 

wspominano minione lita spędzone w ofiarnej służbie i pracy 

dla muzeum.

Kolejną imprezą zorganizowaną w ramach jubileuszu było 

spotkanie no okręcio-muzeum "Błyskawica" w dniu 25 listopada 

kierownika muzeum oraz załogi z zasłużonymi przy wykonywa

niu okresowych remontów okrętu pracownikami Stoczni Marynar

ki Wojennej. Dzień ten był równocześnie 46 rocznicą pierw

szego podniesienia bandery na ORP "Błyskawica". Z tej okazji 

odczytany został rozkaz okolicznościowy kierownika muzeum.
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'Wręczył on następnie medale muzeum wraz z dyplomami 1 pro

porczykami wyróżnionym stoczniowcom; mistrzom Edwardowi Czy

żowi i Zbysławowi Białemu, brygadziście Mieczy słowowi Marci

niakowi oraz Waldemarowi Szym.niskiemu.
'Wśród zaproszonych był obecny kmdr ppor. w ct.sp. Zbig

niew Węglarz, który latach wojny pełnił służbę nu niszczy

cielach "Burza", "Błyskawica" i "Piorun", zaś po wojnie był 

w latach 1948-1950 dowódcą ORP "Błyskawica". Zaproszeni zos

tali także: ob. Jozef Grzonka, kustosz sali tradycji Stoczni 

Marynarki Wojennej oraz prezes Zarządu Miejskiego ligi Mors

kiej w Gdyni dr Eligiusz Sitek. W czasie uroczystości Jaka 
odbyła się w salonie kaprów, wręczył on załodze oraz kadrze 

i pracownikom cywilnym legitymacje członkowskie tej organi

zacji. Warto przy tej okazji nadmienić, że załoga okrętu- 

muzeum "Błyskawica" jako pierwsza w Marynarce Wojennej za

łożyła w 1983 roku koło re.iktywowaneJ Ligi Morskiej.

Główna uroczystość jubileuszowa odbyła się 18 paździer

nika w Klubie Garnizonowym Gdynia-Oksywie. Na uroczysto 

spotkanie przybył dowódca Marynarki Wojennej admirał Ludwik 

Janczyszyn oraz liczni zaproszeni goście. Byli wśród nich: 

sekretarz KM PZPR w Gdyni Kazimierz Lidzbarski, prezydent 

miasta Jan Krzeczkowski, wiceprezydent Tadeusz Biernacki, 

dyrektorzy placówek muzealnych Gdańska i Gdyni, weterani 

walk, zasłużeni dla muzeum oficerowie, przedstawiciele róż

nych służb i jednostek Marynarki Wojennej, wreszcie grono 

przyjaciół muzeum, ludzi którzy pamiętają o muzeum, wspoma

gają jc radą, a niekiedy i darami z własnych zbiorów. Przy

bili też gościa z Warszawy: Muzeum Wojsko Polskiego repre

zentował ppłk dr Ireneusz Wojciechowski, a Wojskowy Instytut 

Historyczny - płk dr Tadeusz Konecki.

Spotkanie otworzył admirał L.Janczyszyn. Powitał on 

przybyłych gości, po czym udzielił głosu autorom referatów, 

przygotowanych na uroczystość. I tak, kmdr por. dr Rafał 

Witkowski wygłosi! referat zatytułowany "Powstanie i rozwój 

Muzeum Marynarki Wojennej oraz jego współczesne zadania", 

dr Jarosław Rusak przedstawi! referat "Charakterystyka zbio
rów Muzeum Marynarki Wojennej", podczas gdy kpt. mar. mgr
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Zbigniew Wojciechowski omówił udział Wydziału Historycznego 
1 Muzeum Marynarki Wojennej w badaniach historycznych,

Po przerwie śniadaniowej zostały uczestnikom spotkania 
wręczone przez dowódcę Marynarki Wojennej medale Muzeum Ma
rynarki 'Wojennej, wybite na tę okazję przez Mennicę Państwo
wą /awers medalu przedstawia zbrojne ramię na tle proporca 
marynarki z bibgnącym wokół napisem, na rewersie uwidocz
niona została sylweta okrętu-muzeum “Błyskawica"/.

W żywej i ciekawej dyskusji jaka po tym nastąpiła, za
brało głos 13 mówców. Nawiązywali oni do jubileuszu muzeum, 
wskazując częstokroć na swoją bliską z nim współpracę oraz 
przekazywali życzenia pomyślnego rozwoju i owocnej działal
ności w latach następnych /najczęściej wyrażane życzenia do
tyczyły wybudowania przez muzeum własnego gmachu/.

Prezes Oddziału PTTK Marynarki Wojennej kmdr por. 
Leonard B u d n i a k scharakteryzował wieloletnią Już 
współpracę Oddziału z muzeum, a szczególnie z okrętotn-mu- 
zeum “Błyskawica". Podkreślił, ze współpraca ta Jest ścisła, 
wymierna i konkretna. W uznaniu zasług muzeum na polu krze
wienia tradycji morskich przekazał na ręce jego kierownika 
medal wraz z dyplomem przyznanym przez Zarząd Główny PTTK. 
Mgr Tomasz C z a y k a ze Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi wspo
mnieniami z pierwszego okresu istnienia muzeum, którego był 
kustoszem w latach 1956-1961. Ma Jego wniosek zebrani uczci
li chwilą milczenie pamięć trzech oficerów szczególnie dla 
muzeum zasłużonych: kpt. mar. Jerzego Ostaszewskiego, koman
dora Czesława Witczaka i komandora Bolesława Romanowskiego.

W imieniu kierowników placówek muzealnych Trójmiasta za
brała głos dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku mgr Danuta 
Milewska. Wysoko oceniając dotychczasową działal
ność Muzeum Marynarki Wojennej, wskazała ni możliwości dal
szej ściślejszej współpracy obu placówek. Do zbiorów muzeum 
przekazała w darze dwa tomy "Gdańskich Studiów Muzealnych" 
/rocznik wydawany przez Muzeum Narodowe/ oraz pamiątkowy me
dal.

Obszerne było wystąpienie komandora rez. Ryszarda
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G i 1 e w i c z a. był on jednym z organizatorów muzeum 
w 1.953 roku, stąd też jego wspomnienia miały szczególny 
lor. Powiedział m.in., ze gorącymi rzecznikami utworzenia 
muzeum byli ówcześni dowódcy 11.-iryn;. rki Wojonnoi, wiceadmirał 
Wiktor Czerokow i kontradmirał Aleksander Winogradów. W tam
tym niełatwym okresie utworzenie muzeum stanowiło odważną 
decyzję polityczną. Mówca przekazał 17 darze kilkanaście 
zdjęć z pierwszego roku istnienia placówki oraz szereg cie
kawych dokumentów..

Kolejny mówca, prof. Bolesław Polkowski prag
nąć - jak to określił - wypowiedzieć "kilka słów zwykłego 
obywatela Gdyni" na temat dzisiejszego muzeum i perspektyw 
jego rozwoju w przyszłości. Z uznaniem mówił o estetycznym 
wyglądzie placówki, o starannym utrzymaniu ekspozycji uzbro
jenia i broni morskiej, sama jednak wystawa na dziedzińcu 
oraz okręt-muzeum "Błyskawica" już nie wystarczają. Postulo
wał rychłe wybudowanie gmachu muzeum.

Z ramienia Koła Starych Gdyninn życzenia dla muzeum 
przekazał jego sekretarz ob. Zbigniew G ą t l< i e w i c z. 
Od zarządu Koła nadeszły też pisemna życzenia oraz wyrazy 
uznania za "wkład pracowników Muzeum vi upor/szochnianie his
torii Marynarki Wojennej wśród społeczeństwa nie tylko na
szego miasta, ale i całego kraju".

Kustosz statku-muzeum "Dar Pomorza", dawny długoletni 
komendant żaglowca, kpt. ż.w. Kazimierz Jurkiewicz 
nawiązał do doświadczeń ORP "Błyskawica" jako okrętu-mu- 
zeum, z dużym uznaniem mówiąc zwłaszcza o estetycznym wyglą
dzie niszczyciela i starannym jogo utrzymaniu. Złożył po
dziękowania załodze okrętu za wielostronną pomoc jakiej "Da
rowi Pomorza" udzielili marynarze z "Błyskawicy" w czasie 
przygotowywania fregaty do zwiedzania wiosną 1983 roku.

Kmdr por. w st. sp. Władysław T rzciński prze
kazał na ręce kierownika muzeum dwa cenne dokumenty: świa
dectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej i 
patent oficerski Konrada Duczyńskiego. Oba te dokumenty 
znajdowały się dotychczas w posiadaniu zmarłego w lipcu 
1983 r. kmdr. ppor. w st. sp. Wieńczysława Kona. Mówiąc o 
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prowadzonych badaniach historycznych, postulował aby w szer
szym zakresie zająć się opracowaniem obrony Gdyni i Oksywia 
w 1939 roku. Wystąpił też z wnioskiem o przejęcie lub przy
najmniej wykorzystanie cennych dokumentów źródłowych prze
chowywanych w Instytucie Polskim i Muzeum Im. gen. Władysła
wa Sikorskiego w Londynie.

Pełne zaangażowania było wystąpienie kolejnego mówcy, 
ob. Józefa G r z o n k i, od wielu lat pracującego w Stocz
ni Marynarki Wojennej 1 równocześnie będącego kustoszem sali 
tradycji stoczni. Ojciec ob. Grzonki był chorążym marynarki, 
wałczył na okrętach polskich na Zachodzie, zginął na ORP 
"Orkan" 8.10.1943 r. Syn jego pasjonuje się tradycjami Mary
narki Wojennej, Jest zbieraczem pamiątek i dokumentów- z 
morskiej przeszłości Polski 1 posiada w swoim domu Jedną 
z największych kolekcji tego typu. Mówca wspominał swoje 
częste wizyty na "Błyskawicy", które zaczęły się Jeszcze 
przed wojną kiedy był dzieckiem. Wyraził też gotowość wypo
sażenia jednej sali przyszłego muzeum własnymi pamiątkami.

Kierownik Wydziału Kultury UM Gdynia, a równocześnie dy
rektor powołanego do życia na początku 1983 roku Muzeum Mia
sta Gdyni, mgr Wojciech Zieliński, w wystąpieniu 
swoim wskazał na znaczno już osiągnięcia Muzeum Marynarki 
Wojennej. Wyraził przekonanie, żo obie tak bardzo Gdyni po
trzebne placówki będę także w przyszłości ściśle ze sobą 
współpracoivały na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa 
tradycji Polski na morzu. W przekazanym w imieniu swoim oraz 
pracowników Muzeum Miasta Gdyni piśmie gratulacyjnym czytamy 
m.ln.: "Z okazji 30-lecia powstania i działalności Waszej 
placówki, składamy wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla 
Waszej pracy, która stanowi o bogactwie i rozwoju naszej 
kultury narodowej".

W obszernym wystąpieniu prezydenta Gdyni mgr. Jana 
Krzeczkowskiego zawartych było wiele wątków. 
Mówił on m.ln. z uznaniem o różnorodnych kierunkach działal
ności muzeum, podkreślając dobrą od lat współpracę z nim 
władz miasta. Wskazał też na szczerą sympatię jaką w głębi 
kraju stale cieszy się Gdynia, najbardziej morskie miasto 
Polski.
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Dużym wyróżnieniem był list gratulacyjny jaki podczas 
uroczystości prezydent miasta wręczył kierownikowi muzeum. 
Czytamy w nim: "Z okazji Jubileuszu 30-lecia Muzeum Mary
narki Wojennej składam na Wasze ręce serdeczne podziękowanie 
za dotychczasowe osiągnięcia w popularyzacji wśród społe
czeństwa naszego kraju historii związanej z powstaniem i ro
zwojem Polskiej Marynarki Wojennej. Ekspozycja plenerowa 
oraz okręt-muzoum "Błyskawica" obrazują bohaterski szlak 
bojowy 1 zmagania naszych dzielnych marynarzy na morzach i 
oceanach w czasie II wojny światowej /.../ Za Wasze trudy 
w popularyzacji historii i dnia dzisiejszego dziękuje w 
imieniu społeczeństwa naszego nadmorskiego grodu i życzę 
dalszych sukcesów w pracy naukowo-badawczej".

Kolejny mówca por. mar. roz. Karol W i z n e r wspomi
nał lata spędzone w służbie na morzu, w tym także w okresie 
wojny na ORP "Błyskawica". Po odojśclu do rezerwy przez 20 
lat pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej. Dało to mówcy 
asumpt do snucia porównań na temat dobrej pracy wykonywanej 
kiedyś przez starszo pokolenie, a jej niezadowalającą ja
kością dzisiaj. Zasłużony weteran walk na okrętach polskich 
nie krył wielkiego wzruszenia jakie przeżył w czasie uro
czystości.

Ostatnim zabierającym głos był komandor mgr Eugeniusz 
Koczorowski. Mówca nie taił, iż odczuwa niedosyt 
jeśli chodzi o działalność muzeum. Krytycznie ocenił brak 
budynku co powoduje, że conne eksponaty zalegają w magazy
nach. Wystąpił z wnioskiem o otwarcie kiosku z różnymi mors
kimi pamiątkami. Wskazał także na pilność opracowania w for
mie popularnej kolekcji różnych pamiątek znajdujących się w 
muzeum /na przykład dzwonów okrętowych/. Sporą część swego 
wystąpienia mówca poświęcił projektowi wzniesienia w Gdyni 
pomnika marynarza, apelując o rychłe powołanie komitetu bu
dowy takiego pomnika.

Do głosów w dyskusji ustosunkował się dowódca Marynarki 
Wojennej admirał Ludwik Janczyszyn. Podziękował on 
na wstępie uczestnikom spotkania za przybycie, ocenił także 
treść wygłoszonych referatów. VJ nawiązaniu do jubileuszu 
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mówca scharakteryzował rolę muzeów w ogóle, w tym także Mu
zeum Marynarki Wojennej. Wskazał, że muzeum to od czasu je
go otwarcia zwiedziło przeszło 7 min osób. V/ zakresie wysta
wiennictwa osiągnięto więc wiele. Sporo uwagi poświęcił ran
dze wychowania patriotycznego mówiąc, iż musi ono opierać 
się na naszych pięknych tradycjach. Tradycje te eg szeroko 
kultywowane - 1 to w bardzo różnej formie - w Marynarce Wo
jennej.

Po obłędzie uczestnicy uroczystego spotkania udali się 
autokarem do Gdyni, gdzie zwiedzili okręt-muzeum "Błyskawi
ca" i spotkali się z jego załogą.

Spotkanie zorganizowane 18.10.1983 r. stanowiło główny 
akcent obchodów jubileuszu 30-letniej działalności muzeum. 
Pozwoliło ono retrospektywnie ocenić przebytą już drogę oraz 
nakreślić wizję przyszłej jego działalności. Choć nie we 
riezystkich dziedzinach perspektywy rysują się pomyślnie /do
tyczy to zwłaszcza budynku muzealnego/, to przecież cały ko
lektyw pracowniczy ma silną wolę i ambicję jak najlepszego 
realizowania także w przyszłości zadań postawionych przed 
muzeum.

Na zakończenie tego zwięzłego opisu obchodów jubileuszo
wych, wypada jeszcze wspomnieć o licznych życzeniach i gra
tulacjach otrzymanych z tej okazji. Było wśród nich pismo 
ministra kultury i sztuki, podpisane przez prof. dr. Kazi
mierza Żygulskiego. Oto jogo treść: "Muzeum Marynarki Wojen
nej, którego 30-lecie zbiega się z jubileuszem Ludowego 
Wojska Polskiego, ma szczególne powody, by z dumą obchodzić 
te dwie ważne rocznice. Obok istotnego dorobku naukowego w 
dziedzinie historii polskiej bandery. Muzeum może się po
chwalić wielkimi osiągnięciami popularyzatorskimi, jako waż
ny ośrodek krzewienia kultury morskiej i patriotycznej świa
domości historycznej wśród młodzieży Wybrzeża i całej Polski. 
Składam wyrazy szczerego uznania dla dotychczasowych osiąg
nięć Muzeum i życzę powodzenia w dalszej działalności".

Opracował: komandor dr Rafał Witkowski
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tu-muzeum "Burza"/, "Tygodnik Morski" 1972, nr 47, s. 18, 
ilustr.

75. /IT/: Powstanie Muzeum Walki /dotyczy m.in. Muzeum 
Marynarki Wojennej/, “Głos Wybrzeża" 1972, nr 119, s. 2.

76. /!/: Poszedł śmiało w ogień /dotyczy marynarza z 
okrętu-muzeum "Burza"/, "Bandera" 1972, nr 5, ilustr.

77. /JOA/: Ludzie dzielni są wszędzie. Wyróżnił się w 
ekcji przeciwpożarowej /dotyczy marynarza z okrętu-muzeum 
“Burze"/, "Żołnierz Wolności" 1972, nr 18, e. 8, ilustr.

78. /J.S./: Zanim przyjdą na pokład /dotyczy 40-lecle 
ORP "Burza" pełniącego funkcję okrętu-muzeum/, "Za Wolność 
i Lud" 1972, nr 34, e. 2, ilustr.

79. Kabat Krzysztof: Okręt wspomnień /dotyczy okrętu- 
muzeum "Burza"/, "Morze" 1972, nr 9, e. 32, iluetr.

80. /KRYŚ/: Okręt "But za" ma już 40 lat, "Express Wie
czorny" 1972, nr 156.

81. Krzynowek Czesław: Pamiątki września w zbiorach Mu
zeum Marynarki Wojennej, "Bandera" 1972, nr 37, e. 11,14, 
iluetr.

82. Krzynówek Czesław: Pamiątki z września /dotyczy 
zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej/, “Głoe Wybrzeża" 1972, 
nr 221, s. 6, ilustr.
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83. Krzynówek Czesław: Wrzesień w Muzeum Marynarki Wo
jennej, "Tygodnik Morski" 1972, nr 38, s. 20-21, ilustr.

84. /KS/: Ekspozycja poświęcona marynarzom z Torunia 
/dotyczy wystawy marynistycznej w Toruniu zorganizowanej 
przy współudziale Muzeum Marynarki Wojennej/, "Gazeta To
ruńska" 1972, nr 238.

85. /KS/: Wystawa morskich tradycji Torunia /dotyczy 
wystawy marynistycznej w Toruniu zorganizowanej przy współ
udziale Muzeum Marynarki Wojennej/, "Gazeta Toruńska" 1972, 
nr 241.

8b. LAIK: Królewskie pieczęcie 1 historie jak z romansów 
/dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Dziennik Bałtyc
ki" 1972, nr 67, s. 4.

87. Muzeum Marynarki Wojennej, “Gromada Rolnik Polski" 
1972, nr 72.

88. Muzeum Marynarki Wojennej, “Wieczór Wybrzeża" 1972, 
nr 101, s. 7.

89. Muzeum na wodzie /dotyczy okrętu-muzeum "Burza"/, 
Słowo Powszechne" 1972, nr 159.

90. Nowe zbiory Muzeum Marynarki Wojennej, "Głos Wybrze
ża" 1972, nr 126.

91. Nowo zbiory Muzeum Marynarki Wojennej, "Kurier Pols
ki" 1972, nr 125.

92. Okręt-muzeum "Burza" zaprasza, "Głoe Wybrzeża" 1972, 
nr 101, s. 7.

93. Orzeł-z Westerplatte /dotyczy eksponatu Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Wieczór Wybrzeża" 1972, nr 225, s. 3, 
iluetr.

94. Ostatni dzień zwiedzania "Burzy", "Głos Wybrzeża" 
1972, nr 232, s. 4.

95. Ostatni dzień zwiedzania "Burzy”, "Wieczór'Wybrze
ża" 1972, nr 230, s. 3.

96. Pajda Tadeusz: Po dramatycznych przygodach w paź
dzierniku 1939 r. KP-1 "Batory" niszczeje w" porcie praskim 
/dotyczy m.in. koncepcji umieszczenia kutra w Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Express Wieczorny" 1972, nr 234, s. 1-2.

97. PAP: 40-lecie służby ORP "Burza" pod polską banderą, 
“Życie Warszawy” 1972, nr 219.
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98. 50~lecle powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wo
jennej w Toruniu /dotyczy wystewry marynistycznej zorganizo
wanej przy współudziale Muzeum Marynarki Wojennej/, "Ilus
trowany Kurier Polski" 1972, nr 241.

99. /R/: Zjazd wilków morskich na otwarcie wystawy w Ko
szarach Racławickich /dotyczy wystawy marynistycznej zorga
nizowanej przy współudziale Muzeum Marynarki Wojennej/, 
"Dziennik Toruński" 1972, nr 238.

100. Radziszewski Włodzimierz: Kronikarz morskiej chwały 
/□erzy Pertek pragnie przekazać dla Muzeum Marynarki Wojen
nej pamiątki po dowódcy ORP "Orzeł” kmdr ppor. Janie Gru
dzińskim/, "Bandora” 1972, nr 6 s. 18.

101. Rusak Jarosław: Cenne pamiątki wzbogacają zbiory 
Muzeum Marynarki Wojennej, "Jantarowe Szlaki" 1972, nr 12, 
3. 4-7.

102. Rusak Jarosław: Cenne pamiątki wzbogacają zbiory 
Muzeum Marynarki Wojennej, "Przegląd Morski" 1972, nr 9, 
e. 51-56, Ilustr.

103. Rusak Jarosław: Godło z Westerplatte /dotyczy eks
ponatu Muzeum Marynarki Wojennej/, “świat Młodych" 1972, 
nr 74, s. 1,3, llujtr.

104. Rusak Jarosław: Historia godła z Westerplatte /do
tyczy eksponatu Muzeum Marynarki Wojennej/, "Panorama" 1972, 
nr 39 s. 4, Ilustr.

105. Rusek Jarosław: Historia godła z Westerplatte /do
tyczy eksponatu Muzeum Marynarki Wojennej/, "Wieczór Wybrze
że" 1972, nr 206, a. 3, Ilustr.

106. Rusak Jarosław: Muzeum Marynarki Wojennej powiększa 
ewoje zbiory, "Bandera" 1972, nr 43, s. 16-17rilustr.

107. Rusak Jarosław: Orzeł z Westerplatte /dotyczy eks
ponatu Muzeum Marynarki Wojennej/, "Przekrój" 1972, nr 1432, 
e. 14, Ilustr.

108. Rusak Jarosław: Pamiątki dni krwi i chwały /dotyczy 
Muzeum Marynarki Wojennej/, "Tygodnik Morski" 1972, nr 45 
• . 6-7, ilustr.

109. Ruta Zbigniew: Nasze morze /dotyczy m.ln. okrętu- 
■uzeue "Burze"/, "Gromada Rolnik Polski" 1972, nr 73.
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110. Święcicki Wojciech: Gdzie zlokalizować bazę promo
wą? Wezyetko przemawia za Gdynią /dotyczy m.in. okrętu-mu
zeum "Burza”/, "Wieczór Wybrzeża" 1972, nr 18, a. 3.

111. Tokarski Andrzej: Wiadomości turystyczne /dotyczy 
m.in, okrętu-muzeum "Burza"/, "Bandera" 1972, nr 1-2,s. 20.

112. Tokarski Andrzej : W rajdzie "Szlakami obrony Gdyni" 
/dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1972, 
nr 41, s. 24-25.

113. U.R. : Dalsze gromadzenie eksponatów do wystawy ma
rynistycznej. Jest szabla T.Borysiewicza /dotyczy wystawy 
marynistycznej w Toruniu zorganizowanej przy współudziale 
Muzeum Marynarki Wojennej/, "Ilustrowany Kurier Polski" 
1972, nr 234.

114. W niedzielę ostatnia okazja /dotyczy zakończenia 
sezonu muzealnego okrętu-muzeum "Burza"/, "Dziennik Bałtyc
ki" 1972, nr 234, s. 4.

115. Zdanowicz S: Złota szabla polskiego marynarza 
/w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej/, "Za Wolność i Lud” 
1972, nr 41, s. 8-9, ilustr.

116. Złota szabla polskiego marynarza /dotyczy eksponatu 
Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos Pracy” 1972, nr 228, 
ilustr.

117. Zwiedzamy gratis /dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej 
i okrętu-muzeum "Burza"/, "Głos Wybrzeża" 1972, nr 148, s.4.

118. Z wizytą na "Burzy", "Wieczór Wybrzeża" 1972, nr 
162, ilustr.

119. Z wizytą na "Burzy", "Głos Wybrzeża" 1972, nr 162, 
s. 3, ilustr.

1973

120. A.W.: Zobaczcie w TV. Muzeum Marynarki Wojennej, 
"Żołnierz Wolności" 1973, nr 209, s. 3.

121. A/Z: Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego /doty
czy m.in. przekazania przez załogę jachtu "Alf" ziemi z gro
bów polskich marynarzy pochowanych w Murmańsku do Muzeum
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Marynarki Wojennej/, "Dziennik Bałtycki" 1973, nr 103, 
a. 1-2.

122. Ban E. : Muzeum bliskie każdemu /dotyczy Muzeum Ma
rynarki Wojennej/, “Żołnierz Wolności" 1973, nr 211, e. 3.

123. Biuletyn Historyczny /dotyczy m.in. Muzeum Marynar
ki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza"/, "Przegląd Morski" 
1973, nr 12, s. 72.

124. Bykowski Mieczysław: Cl, którzy więżą z morzem /do
tyczy współpracy Harcerskiego Klubu Żeglarskiego im. Władys
ława Wagnera z Bełchatowa z Muzeum Marynarki Wojennej/, "Ga
zeta Ziemi Piotrkowskiej" 19/4, nr 13, s. 5.

125. C.K.: Wysoka ocena owocnej pracy /dotyczy m.in. 
okrętu-mlizeum "Burza"/, "Bandera" 1973, nr 26, s. 2, ilustr.

126. Czajkowska Urszula: Muzeum Marynarki Wojennej 
otrzyma nowy gmach, "Bandera" 1973, nr 7, s. 22, ilustr.

127. Czajkowska Urszula: OM "Burza” przyjmuje turystów, 
"Bandera" 1973, nr 18, e. 21.

128. Czajkowska Urszula: Pamiątki z "Conrada" w Mu
zeum Marynarki Wojennej, "Bandera" 1973, nr 31, s. 22, 
ilustr.

129. /O/; 1500 gości na "Błyskawicy" /dotyczy też okrę
tu-muzeum "Burza”/, "Żołnierz Wolności" 1973, nr 178.

130. /DES/: Marynarski Biuletyn Historyczny /dotyczy Mu
zeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum “Burza"/, "Żołnierz 
Wolności" 1973, nr 290.

131. /DES/: Okręt-Muzeum “Burza", "Żołnierz Wolności" 
1973, nr 77, s. 7.

132. /DES/: Przewodnicy z "Burzy" w stolicy, "Żołnierz 
Wolności" 1973, nr 260.

133. /DES/: 3 miliony zwiedzających "Burzę", "Żołnierz 
Wolności" 1973, nr 125, s. 3.

134. /DES/: W nagrodę-wycieczka do Warszawy /dla załogi 
okrętu-muzsum "Burza"/, "Bandera" 1973, nr 45, e. 7.

135. /DES/: Załoga m/s "Kochanowski" przekazała pamiątki 
z “Conrada” do marynarskiego muzeum /dotyczy Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Żołnierz Wolności" 1973, nr 171, a. 2.

136. Druga młodość "Burzy", "Dziennik Bałtycki" 1973, 
nr 110.
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137. XX lat Muzeum Marynarki Wojennej, "Dziennik Bałtyc
ki" 1973, nr 149, a. 3.

138. Dzianiaz Paweł: Dzwon /dotyczy m.in. Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Głos Wybrzeża" 1973, nr 35, s. 1,6.

139. Dzierżak Stanisław: Druga młodość ORP "Burza", 
"Żołnierz Wolności" 1973, nr 97.

140. Dzierżak Stanisław: Jak będzie wyglądało nowe Mu
zeum Marynarki Wojennej, "Dziennik Bałtycki” 1973, nr 23, 
s. 6.

141. Dzierżak Stanisław: Jubileusz Muzeum Marynarki Wo
jennej, "Żołnierz Wolności" 1973, nr 154, s. 7.

142. E.O.: Okręty muzea /dotyczy m.in. okrętu-muzeum 
"Burza"/, "Życie Warszawy" 1973, nr 92.

143. E.M.: Medale Marynarki Wojennej /dotyczy m.in. 
Muzeum Marynarki Wojennej/, "Litery" 1973, nr 9.

144. E.M.: Rocznica Ludowego Wojska Polskiego. Maryniści 
w Marynarce Wojennej /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, 
"Głos Wybrzeża” 1973, nr 133, s. 2.

145. /ERT/: Nowosielcy "milionerzy" na ORP "Burza”, 
"Gazeta Zielonogórska" 1973, nr 149.
' 146. Giełczyńekl Wojciech: "Warszawa " wychodzi w morze
/dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, "Panorama” 1973, nr 
26, s. 14-15.

147. GRAD: 3 milionowy gość na ORP "Burza", "Głos Wy
brzeża" 1973, nr 144, s. 2.

148. Greń Jan: Przez 21 lat wierny "Burzy” /dotyczy 
okrętu-muzeum "Burza"/, "Bandera" 1973, nr 3, s. 7.

149. Greń Jan: Rola okrętu-muzeum "Burza" w popularyzo
waniu polskich tradycji morskich, "Biuletyn Wydziału Histo
rycznego Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej", Gdynia 
1973, nr 4, s. 363-369.

150. Greń Jan: 3-milionowy zwiedzający na pokładzie 
okrętu-muzeum "Burza", "Bandera" 1973, nr 26, a.8-9, ilustr*

151. Grabowski Adam: Ostatni parowiec /dotyczy m.in. 
okrętu-muzeum "Burza"/, "Głos Wybrzeża" 1973, nr 221, s. 5.

152. IZET: Rodzice przodujących marynarzy gośćmi Do
wództwa Marynarki Wojennej /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki
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Wojennej i okrętu-muzeum "Burza”/, "Wieczór Wybrzeża* 1973, 
nr 222, e. 1-2.

153. /!/: Dziennikarze gośćmi Marynarki Wojennej /doty
czy m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, "Bandera" 1973, nr 25, 
e. 23.

154. Jadczak S.t Szczęśliwy okręt /dotyczy okrętu-muzeum 
"Burza"/, "Sztandar Ludu" 1973, nr 154.

155. Durko Janusz, Welman-Zalewska Antonina: Muzea w 
Polsce - informator /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej 
1 okrętu-muzeum “Burza"/, Katowice 1973, s. 50-54.

156. J.S.: Szansa Muzeum Marynarki Wojennej, "Za Wolność 
i Lud" 1973, nr li, e. 20, ilustr.

Ib/. Już 257 tysięcy osób zwiedziło w tym roku ORP "Bu
rza", "Głos Wybrzeża" 1973, nr 201, s. 1.

158. /KOL/: Morska Gdynia /dotyczy m.in. okrętu-muzeum 
“Burza"/, "Głos Wybrzeża" 1973, nr 19, s. 3.

159. Kontakty Harcerskiego Klubu Żeglarskiego w Bełha- 
towie z Wybrzeżem /dotyczy współpracy z Muzeum Marynarki Wo
jennej 1 okrętem-muzeum "Burza"/, "Gazeta Ziemi Piotrkows
kiej" 1973, nr 15.

160. Krzynówek Czesław: 20 lat Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni, "Biuletyn Wydziału Historycznego Zarządu Politycz
nego Marynarki Wojennej" 1973, nr 4, a. 342-362.

161. Krzynówek Czesław, Rusak Jarosław: Dzieje morskiego 
oręża. 20-leoie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, "Głos Wy
brzeża" 1973, nr 149, a. 3, iluetr.

162. Krzynówek Czesław, Rusak Jarosław: 20-lecle Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, "Bandera" 1973, nr 26, e. 8-9, 
liuatr.

163. Krzynówek Czesław, Rusak Jarosław: XX-lecie Muzeum 
Marynarki Wojennej, "Jantarowe Szlaki" 1973, nr 7-8, s.55- 
58.

164. Kuczyński Cz. : W Muzeum Wojska Polskiego w Warsza
wie. Żywa lekcja historii /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki 
Wojennej/, "Bandera" 1973, nr 14, s. 17.

165. LAIKt Stolica morskich aportów /dotyczy m.in. okrę
tu-muzeum "Burza"/, "Dziennik Bałtycki" 1973, nr 286, o. 8.
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166. Lorentz Stanisław: Przewodnik po muzeach i zbiorach 
w Polsce /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu- 
muzeum "Burza"/, Warszawa 1973, e, 88-90.

167. Muzeum Marynarki Wojennej - folder /opracowanie i 
tekst: Czesław Krzynówek i Jarosław Rusak, opracowanie gra
ficzne Janusz Łabędzki, zdjęcia: Zdzisław Kempa/, Gdynia 
1973, ss. 20, ilustr.

168. Muzeum Marynarki Wojennej i "Burza" udostępnione 
zwiedzającym, "Głos Wybrzeża" 1973, nr 102, s. 2.

169. Muzea nie mumie /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Bu
rza"/ Głos Wybrzeża" 1973, nr 151, s. 5-6.

170. Muzeum nieczynne /dotyczy Muzeum Marynarki Wojen
nej/, "Dziennik Bałtycki", 1973, nr 89.

171. Muzeum warte obejrzenia /dotyczy Muzeum Marynarki 
Wojennej i okrętu-muzeum "Burza"/, "Słowo Powszechne" 1973, 
nr 218.

172. Muzeum wiedzy o morzu /dotyczy Muzeum Marynarki Wo
jennej i okrętu-muzeum "Burza"/, "Kurier Polski" 1973, nr 
293.

173. Nlk Jerzy: ORP "Warszawa" odpiera atak /dotyczy 
m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, "Wrocławski Tygodnik Katolic
ki" 1973, nr 26, s. 7.

174. Nowe Muzeum Marynarki Wojennej, "Sztandar Ludu" 
1973, nr 77.

175. 0 nowy gmach dla Muzeum Marynarki Wojennej, "Prze
gląd Morski" 1973, nr 3, s. 85-86.

176. PAP: Druga młodość "Burzy", "Dziennik Ludowy” 1973, 
nr 113.

177. PAP: Projekt nowego gmachu Muzeum Marynarki Wojen
nej, "Zycie Warszawy", 1973, nr 41.

178. PAP: Wizyta okrętów Marynarki NRD /dotycży m.in. 
Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum “Burza”/, "Trybu
na Ludu" 1973, nr 136.

179. Przypomnienie: 0 komunikacji, imprezach rozrywko
wych, zaopatrzeniu /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej 
i okrętu-muzeum "Burza"/, "Dziennik Bałtycki" 1973, nr 102, 
8. 6.
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180. Rekordowa liczba zwiedzających na "Burzy", "Przegląd 
Morski" 1973, nr 12, s. 80.

181. Remont w Muzeum /dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej/, 
"Głos Wybrzeża" 1973, nr 88, s. 4.

182. Rusak Jarosław: Bagnet i wiersz /pamiątki z Wester
platte w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos Wybrze
ża" 1973, nr 205, s. 5.

183. Rusak Jarosław: Pamiątki z Westerplatte w zbiorach 
Muzeum Marynarki Wojennej, "Żołnierz Wolności" 1973, nr 227, 
s. 6.

184. Rusak Jarosław: Pamiątki oręża polskiego na mo- 
morzu /w Muzeum Marynarki Wojennej/, "Mówią Wieki" 1973, nr 
10, s. 19-23, ilustr.

185. R.W.: Maryniści gośćmi Marynarki Wojennej /dotyczy 
m.ln. Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza"/, 
"Bandera" 1973, nr 23, s. 3.

186. Slerecki S. : Gdański miesiąc w Warszawie. Co poka- 
żemy w stolicy? /dotyczy m.ln. Muzeum Marynarki Wojennej/1 
"Wieczór Wybrzeża" 1973, nr 292, s. 3.

187. /SK/: Nowy gmach dla Muzeum Marynarki Wojennej, 
"Trybuna Ludu" 1973, nr 42.

188. Soroka Marek: Trzy pokolenia /dotyczy m.ln. okrętu- 
muzeum "Burza"/ "Morze" 1973, nr 12, e. 29, ilustr.

189. S.P.: V/ salach muzealnych. Pamięć o bohaterach 
września /dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej/, "Wieczór Wy
brzeża" 1973, nr 210, s. 3, ilustr.

190. ST.: Folder o Muzeum Marynarki Wojennej, "Żołnierz 
Wolności" 1973, nr 164.

191. /STA/: Ekspresem przez Wybrzeże /dotyczy m.ln. 
przekazania przez załogę m/s "Kochanowski" pamiątek ze zbom
bardowanego w Hajfongu polskiego statku m/s "Józef Conrad" 
do Muzeum Marynarki Wojennej/, "Dziennik Bałtycki" 1973, nr 
172, s. 2.

192. /STAN/: Nie słabnąca popularność "Burzy", "Dziennik 
Ludowy" 1973, nr 207.

193. Trzy miliony osób zwiedziło "Burzę", "Gazeta Poz
nańska" 1973, nr 155, Ilustr.
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194. 300 tysięcy zwiedzających na “Burzy". Od dziś wstęp 
bezpłatny, "Wieczór Wybrzeża" 1973, nr 218, s. 2.

195. "Wilki morskie" z ... Bełchatowa /dotyczy współpra
cy Harcerskiego Klubu Żeglarskiego im. Władysława Wagnera 
z Bełchatowa z Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos Robotniczy" 
1973, nr 92, s. 3.

196. "Wizytówka" Muzeum Marynarki Wojennej /dotyczy fol
deru o Muzeum Marynarki Wojennej wydanego z okazji XX-lecla 
placówki/, "Dziennik Bałtycki" 1973, nr 164, s. 4.

197. W kolejce na "Burzę", "Wieczór Wybrzeża" 1973, nr 

110.
198. W wartowni nr 1 na Westerplatte powstanie mu

zeum /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Bandera" 

1973, nr 45, s. 15.
199. /Z/: 20 lat Muzeum Marynarki Wojennej, "Słowo Pow

szechne" 1973, nr 287, e. 3.
200. Zarewlcz Krzysztof: Wyzwolenie morza /dotyczy m.in. 

Muzeum Marynarki Wojennej/, "Za Wolność i Lud" 1973, nr 13, 
8. 8-9.

201. Zawsze gościnny ORP "Burza", "Trybuna Robotnicza" 

1973, nr 174, ilustr.
202. Zespół okrętów wojennych Ludowej Marynarki NRD z 

wizytą w Gdyni, /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej i 
okrętu-muzeum "Burza*/, "Głos Wybrzeża* 1973, nr 158, s. 1.

203. /ZH/: Rodzice marynarzy na Oksywiu /dotyczy m.in. 
Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza"/, "Dzien
nik Bałtycki" 1973, nr 225, s. 1.

204. Zwiedzamy "Burzę", "Dziennik Bałtycki" 1973, nr 

220, s. 2.
205, Zwiedzanie okrętu-muzeum "Burza", "Głos Wybrzeża" 

1973, nr 221, s. 6.

1974

206. Bułhak Henryk: w sprawie "Burzy", "Zycie Literac

kie" 1974, nr 35, s. 13.
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207. "Burza" nieczynna, "Głos Wybrzeża” 1974, nr 134, 
s. 4.

208. Czajkowska Urszula: Specjalność-modelarz /dotyczy 
Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza"/, "Ban
dera" 1974, nr 11, s. 17.

209. Dawna Gdynia /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, 
"Morze" 1974, nr 6, a. 40.

210. /DES/: Przed dniem Marynarki Wojennej /dotyczy 
m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, "Żołnierz Wolności" 1974, nr 
148, s. 5.

211. Durko Janusz: Muzea historyczne w Polsce - typy, 
rejonizacje /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej i okrę
tu-muzeum "Burza"/, "Muzealnictwo Historyczno" 1974, t.XXXVI, 
s. 9-19.

212. /OZ/: Przyczynki do historii morskiej /dotyczy m.in. 
Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza", "Głos Wy
brzeża" 1974, nr 7, s. 5.

213. Dzień partyjnego czynu /dotyczy m.in. prac na tere
nie Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos Wybrzeża" 1974, nr 
112, s. 4.

214. Finał rajdu "Granicami Gdyni /dotyczy m.in. okrętu- 
muzeum "Burza"/, "Głos Wybrzeża" 1974, nr 110, s. 4.

215. G.: Marynarka Wojenna w dniach obchodów 31 rocznicy 
LWP /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, "Głos Wybrzeża" 
1974, nr 240, s. 1.

216. G.: ORP "Błyskawica" następcę "Burzy" /dotyczy kon
cepcji przekształcenia niszczyciela "Błyskawica" na okręt- 
muzeum z równoczesnym wycofaniem "Burzy"/, "Głos Wybrze
ża" 1974, nr 133, s. 1.

217. GRAD: Gdynia w kwiatach i kolorach. Interesujący 
program działania /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/ 
"Głos Wybrzeża" 1974, nr 90, s. 4.

218. IZET: Gdynia-port i przemysł, handel i usługi w 
perspektywie najbliższych lat /dotyczy m.in. Muzeum Marynar
ki Wojennej/, "Wieczór Wybrzeża" 1974, nr 294, s. 4.

219. JAR: Wizja Gdyni Jutrzejszej /dotyczy m.in. Muzeum 
Marynarki Wojennej/, "Dziennik Bałtycki" 1974, nr 90, s. 4.
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220. Kalendarz Morski LOK /dotyczy m.in. okrętu-muzeum 
"Burza"/, Warszas^a 1974, s. 124-126.

221. Kobyliński Szymon: Na tropach oręża /dotyczy m.in. 
Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza"/, "świa
towid" 1974, nr 1.

222. Kronika /dotyczy m.in. rozpoczęcia na okręcie-mu- 
zeum "Burza" piętnastego sezonu muzealnego/, "Przegląd Mors
ki" 1974, nr 6, s. 82.

223. MK: Okręty pomniki /dotyczy m.in. okrętu-muzeum 
"Burza"/, "Bandera" 1974, nr 38, s. 16.

224. Można już zwiedzać "Burzę", "Dziennik Bałtycki" 
1974, nr 103, s. 4.

225. M.S.: Już po raz piętnasty /dotyczy piętnastu lat 
działalności okrętu-muzeum "Burza"/, "Bandera" 1974, nr 19, 
a. 20, ilustr.

226. Muzeum Marynarki Wojennej - Okręt Muzeum "Burza", 
folder /opracowanie i tekst: Czesław Krzynówek, Jarosław Ru
sak, opracowanie graficzne: Janusz Łabędzki, zdjęcia: Zdzis
ław Kempa. Halina Pawlak, Stanisław Pudlik, Wacława Wierciń
ska/, Gdynia 1974, ss. 16.

227. Obchody święta Marynarki Wojennej /dotyczy m.in. 
Okrętu-muzeum "Burza"/, “Gazeta Białostocka" 1974, nr 179.

228. Okręty pomniki /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Bu
rze"/, "Głoe Szczeciński" 1974, nr 123.

229. Okręty pomniki /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Bu
rze"/, "Głos Wybrzeża” 1974, nr 105. s. 8.

230. Okręty pomniki /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Bu
rze"/, "Wieczór Wybrzeża" 1974, nr 108, s. 6.

231. ORP "Burza” kończy pracowitą służbę, "Głos Pracy" 
1974, nr 133.

232. ORP "Burza" kończy służbę, "Słowo Ludu" 1974, nr 
IM.

233. Ostatni rok służby ORP "Burza", “Express Poznański" 
1974, nr 144, ilustr.

214. Ostatni rok służby okrętu "Burza", "Gazeta Poznańs- 
*•" 1974, nr 147.

219. Ostatni rok służby ORP "Burza", "Wieczór Wybrzeża” 
1974, nr 140, s. 6.
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236. PAP,s Pożegnanie ORP "Burza", “Dziennik Bałtycki" 
1974, nr 241, ». 2.

237. Pestka T.S.s Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 
"Ilustrowany Kurier Polaki' 1974, nr 33.

238. Plebiscyt czytelników "Głosu". Architektura dla 
wszystkich /dotyczy m.in. koncepcji budowy Muzeum Marynarki 
Wojennej/, 'Głos Wybrzeża" 1974, nr 153, 9. 5, llustr.

239. Po "Burzy" 'Błyskawica" /dotyczy koncepcji przeksz
tałcenia niszczyciela 'Błyskawica' na okręt-nuzeum/, "Głos 
Wybrzeża" 1974, nr 251, 9. 3, llustr.

240. Posłowie gośćmi Marynarki Wojennej /dotyczy a.In. 
okrętu-muzeum "Burza"/, "Przegląd Morski" 1974, nr 6, s. 80.

241. Pożegnanie okrętu-muzeum "Burza", "Głos Wybrzeża" 
1974, nr 241, s. 1, llustr.

242. /R.A./: Skarbnica militariów /dotyczy m.in. Muzeue 
Marynarki Wojennej/, "Gromada Rolnik Polski" 1974, nr 27.

243. Ratujmy "Burzę", "Morze" 1974, nr 12, s. 37.
244. Rosną zbiory Muzeum Marynarki Wojennej, "Kurier 

Polski" 1974, nr 68, s. 3, llustr.
245, Rusak Jarosław: Bibliografia polskiego muzealnictwa 

•orskiego. Część III, 1969-1970, "Nautologia" 1971, nr 2-4 
/22~24/, s.45-56 /wydawnictwo zostało wydrukowane w 1974 r./,

246. Rusak Jarosław: Bibliografia polskiego muzealnictwa 
■orskiego. Część IV 1971, "Nautologia" 1973, nr 3-4 /31-32/, 
a. 55-60 /wydawnictwo zostało wydrukowane w 1974 r./.

247. Sielawa K. : Po "Burzy" przypłynie "Błyskawica". Bu
dowa nowego Muzeum Marynarki Wojennej, "Dziennik Bałtycki" 
1974, nr 247, 9. 6, llustr.

248. Skarbnica militariów /dotyczy m.in. Muzeum Marynar
ki Wojennej/, "Wieczór Wybrzeża" 1974, nr 219, s. 6.

249. Soroka Marek: "Burza" zakończyła służbę w charakte
rze okrętu-muzeum, "Bandera" 1974, nr 43, s. 6-7, ilustr.

250. Soroka Marek: Trzy generacje /dotyczy m.in. okrętu- 
muzeum "Burza"/, "Bandera" 1974, nr 29, s. 13.

251. /STEP/: Imponujący obiekt muzealny otrzyma Gdynia 
/dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza"/, 
"Ilustrowany Kurier Polaki" 1974, nr 29.
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252. SZT: W dniu Marynarki Wojennej /dotyczy m.ln. po
pularności okrętu-muzeum "Burza"/, "Bandera” 1974, nr 27, 
a. 3.

253. Terlecki Olgierd: "Burza" na złom, "Życie Literac
kie" 1974, nr 30, a. 16.

254. Tokarski Andrzej: Zakończenie rajdu "Granicami Gdy
ni" /dotyczy m.ln. okrętu-muzeum "Burza"/, "Bandera" 1974, 
nr 20, s. 22.

255. UnlerzyńsKi Jerzy: Zegnaj "Burzo", "Tydzień" 1974, 
nr 42, s. 12-13, Ilustr.

256. Uroczystości w Marynarce Wojennej /dotyczy m.ln. 
okrętu-muzeum "Burza"/, "Wieczór Wybrzeża” 1974, nr 237, s.2.

257. W 31 rocznicę LWP. Uroczystości na Wybrzeżu /doty
czy m.ln. okrętu-muzeum "Burza”/, "Wieczór Wybrzeża" 19/4 
nr 230, s. 1.

258. Zwiedzanie "Burzy", "Głos Wybrzeża" 1974, nr 102, 
s. 6.

259. Zwiedzanie "Burzy" bezpłatnie, "Wieczór Wybrzeża” 
1974, nr 233, s. 4.

260. Żychowski Stanisław: V/ obronie "Burzy", "Morze" 
1974, nr 10, s. 37.

1975

261. /A/: Skansen Marynarki Wojennej w Gdyni /dotyczy 
ekspozycji uzbrojenia 1 broni morskiej Muzeum Marynarki Wo
jennej/, "Słowo Powszechne" 1975, nr 168.

262. /AK/: Przedłużona służba "Burzy", "Dziennik Bałtyc
ki" 1975, nr 13.

263. "Burza" będzie jeszcze służyć Jako okręt-muzeum, 
“Żołnierz Wolności" 1975, nr 17.

264. /G/: Otwarcie skansenu przy Muzeum Marynarki Wojen
nej, "Bandera" 1975, nr 28, s. 2.

265. Czajkowska Urszula: Powstaje skansen przy Muzeum 
Marynarki Wojennej, "Bandera" 1975, nr 24, s. 15, ilustr.

266. Czajkowska Urszula: Skansen - gotów /dotyczy eks-
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pozycji uzbrojenia i broni morskiej Muzeum Marynarki Wojen
nej/, "Bandera" 1975, nr 26, s. 25, ilustr.

267. Czajkowska Urszula: Zwiedzając "Burzę", "Bandera" 
1975, nr 26, a. 24, ilustr.

268. Czerski F.j Jubileusz 30-lecla Marynarki Wojennej 
PRL /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum 
"Burza"/, "Przegląd Morski” 1975, nr 7-8, s.84.

269. GR: Po ponownych oględzinach i remoncie "Burza" 
znów stanie przy Skwerze Kościuszki, "Wieczór Wybrzeża" 

* 1975, nr 13, s. 1-2.
270. GRAD: A jednak "Burza" nadal okrętem-muzeum, "Głos 

Wybrzeża" 1975, nr 13, s. 1-2.
271. GRAD: Program rozwoju kultury Gdyni do 1980 r. 

Ogromne potrzeby - skromne możliwości /dotyczy Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Głos Wybrzeża" 1975, nr 77, s. 4.

272. GRAD: 30-lecie Marynarki Wojennej /dotyczy m.in. 
otwarcia nowej ekspozycji uzbrojenia i broni morskiej Muzeum 
Marynarki Wojennej/, “Głos Wybrzeża" 1975, nr 145, e. 1-2.

273. J: Okręt-muzeum "Burza" zaprasza, "Dziennik Bałtyc
ki" 1975, nr 99.

274. Kronika /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Burza"/, 
"Przegląd Morski" 1975, nr 7-8, s. 132.

275. Litwin Jerzy: Kolekcja z Dworu Artuaa /dotyczy 
m.in. zabytkowych modeli okrętów znajdujących się w Muzeum 
Marynarki Wojennej/, "Morze" 1975, nr 9, s. 5-6, ilustr.

276. Morski skansen wojskowy /dotyczy ekspozycji uzbro
jenia i broni morskiej Muzeum Marynarki Wojennej/, "Gromada 
Rolnik Polski" 1975, nr 125.

277, Od jutra można zwiedzać "Burzę", "Wieczór Wybrzeża" 
1975, nr 98, s. 2.*

278. ORP "Burza" nadal pływającym muzeum, "Głos Pracy" 
1975, nr 156.

279. Po "Burzy" "Błyskawica" /dotyczy koncepcji przeksz
tałcenia zasłużonego niszczyciela ORP "Błyskawica" na okręt- 
muzeum/, "Panorama Polska" 1975, nr 1, iluatr.

280. Przy gdyńskim bulwarze morski skansen wojskowy 
/dotyczy ekspozycji uzbrojenia i broni morskiej Muzeum Mary-
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nerki Wojennej/, "Wieczór Wybrzeża" 1975, nr 146, s. 1.
281. /WIS/: Okręty-pomniki /dotyczy m.in. okrętu-muzeum 

"Burza"/, "Głos Pracy" 1975, nr 14.
282. W Muzeum Marynarki Wojennej, "Słowo Ludu" 1975, 

nr 1.
283. Wycieczki na "Burzę", "Wieczór Wybrzeża" 1975, nr 

122, ilustr.
284. Zajączkowski Jerzy: Skansen oręża polskiego /doty

czy ekspozycji uzbrojenia i broni morskiej Muzeum Marynarki 
Wojennej/, "Za Wolność i Lud” 1975, nr 39, ilustr.

285. Zmiana honorowej warty /dotyczy okrętu-muzeum "Bu
rza"/, "Morze” 1975, nr 1, e. 16, ilustr.

286. Z ostatniej chwili /dotyczy przedłużenia działal
ności okrętu-muzeum "Burza"/, "Morze" 1975, nr 2.

1976

287. /AK/: Dziennikarze gośćmi Marynarki Wojennej /doty
czy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Błyska
wica"/, "Dziennik Bałtycki", 1976, nr 96, s. 1.

238. /AK/: Okręt-muzeum "Błyskawica", "Dziennik Bałtyc
ki" 1976, nr 98, s. 4.

289. AWER: Od l.V.br. na Skwerze Kościuszki w Gdyni. ORP 
"Błyskawica" okrętem-muzeum, "Słowo Powszechne" 1976, nr 97.

290, "Błyskawica" okrętem-muzeum, "Morze" 1976, nr 6, 
ilustr.

291. /BOR/: Spotkamy się na OM "Błyskawica", "Żołnierz 
Wolności" 1976, nr 139.

292. CAF-Magazyn: "Błyskawica" pełni nową służbę, "Słowo 
Powszechne" 1976, nr 128, ilustr.

293. Chwałczyk Tadeusz: "Błyskawica” na wachcie, "Kurier 
Lubelski" 1976, nr 109, ilustr.

294. /D/: 255 tys. osób zwiedziło "Błyskawicę", "Dzien
nik Bałtycki" 1976, nr 233, s. 4.

295. /DES/: Medale 50-lecla Gdyni dla przedstawicieli MW 
/dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum 
"Błyskawica"/, "Bandera" 1976, nr 29, a. 6.
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296. /OES/t Stoczniowcy "Komuny” gośćmi na "Błyskawicy", 
"Żołnierz Wolności" 1976, nr 119.

297. /DES/: Stoczniowcy na "Błyskawicy", "Bandera" 1976, 
nr 21, a. 6.

298. /er/i ORP "Błyskawica" okrętem-muzeum, "Nasza Try
buna" 1976, nr 97.

299. /F/: "Błyskawice" kończy sezon", "Głos Wybrze
ża” 1976, nr 233, e. 6, ilustr.

300. /grad/: ORP "Błyskawica" - okrętem muzeum, "Głoe 
Wybrzeża" 1976, nr 96.

301. Groesman Krzysztof: Okręt-muzeum - ORP "Błyskawica”, 
"Głos Pracy" 1976, nr 122, ilustr.

302. /JF/: Po "Burzy" - "Błyskawica", "Za Wolność 1 Lud" 
1976, nr 26, ilustr.

303. D.G.: Serdeczny wieczór /dotyczy m.in. Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Dziennik Bałtycki" 1976, nr 33.

304. /OW/z "Błyskawica" po "Burzy", "Zielony Sztandar" 
1976, nr 46, ilustr.

305. Kanicki Paweł: Muzeum w "Błyskawicy", "Panorama 
Północy" 1976, nr 22, ilustr.

306. Kiełczewski A: Z wizytę na okręcle-muzeum, "Głos 
Pomorza" 1976, nr 98.

307. Kuciewicz Przemysław: Po "Burzy” - "Błyskawica”, 
"Dziennik Bałtycki" 1976, nr 144.

308. /mad/: ORP "Błyskawica” przejmuje wachtę po "Bu
rzy". "Głos Pracy" 1976, nr 102, ilustr.

309. /My/: Marynarska krzepa. Stalowa plecionka wzbogaci 
zbiór ciekawostek Muzeum Marynarki Wojennej, "Głos Wybrze
ża" 1976, nr 264, s. 4.

310. Nasza okładka /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawica"/, 
"Za i Przeciw" 1976, nr 2b, ilustr.

311. Nowy Okręt-Muzeum Marynarki Wojennaj /dotyczy okrę
tu-muzeum "Błyskawica"/. "Wieczór" 1976, nr 102, ilustr.

312. Od Redaktora /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawica"/, 
"Morze" 1976, nr 6.

313. Okręt-Muzeum /dotyczy okrętu-muzeum "Błyekawice"/, 
"Chłopska Droga" 1976, nr 83, ilustr.
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314. Okręt-Muzeum /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawica”/, 
"Głos Wybrzeża" 1976, nr 98, s. 4.

315. Okręt-Muzeum /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawica"/, 
"Czas" 1976, nr 21, ilustr.

316. Okręt-Muzeum "Błyskawica", "Głos Pracy" 1976, nr 
122, ilustr.

317. Okręt-Muzeum, Po "Burzy" - "Błyskawica", "Trybuna 
Robotnicza" 1976, nr 117, Ilustr.

318. ORP "Błyskawica" - nowy okręt-muzeum, "Głos Wybrze
ża" 1976, nr 95, ilustr.

319. ORP "BłysKawica” okrętem-muzeum, "Panorama Polska" 
1976, nr 8, ilustr.

320. Pajda Tadeusz: Bohaterski ORP "Błyskawica" okrętem- 
muzeum, "Express V/ieczorny” 1976, nr 97.

321. ORP "Błyskawica” okrętem-muzeum Marynarki Wojennej, 
"Życie Warszawy" 1976, nr 100.

322. PAP: 1 maja otwarcie ekspozycji. ORP "Błyskawica" 
okrętem-muzeum, "Trybuna Ludu” 1976, nr 100.

323. /PB/: Po 39 latach służby na morzu ORP "Błyskawica" 
okrętem-muzeum, "Życie Warszawy” 1976, nr 107, ilustr.

324. Pertek Jerzy: "Burzy” - podzwonne /dotyczy zakoń
czenia działalności okrętu-muzeum "Burza”/, "Gazeta Robot
nicza" 1976, nr 22, ilustr.

325. Pertek Jerzy: Okręt-Muzeum "Błyskawica”, "Gazeta 
Zachodnia" 1976, nr 122, ilustr.

326. Pertek Jerzy: Podzwonne "Burzy" /dotyczy zakończe
nia działalności okrętu-muzeum "Burza"/, "Głos Szczeciński" 
1976, nr 133.

327. Popławska K.: Po Kongresie Kultury Morskiej /doty
czy m.ln. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1976, nr 47, 
s. 19, 22.

328. Rosłońcowa B.: Szczęśliwy okręt "Błyskawica", "Eks- 
press Poznański" 1976, nr 145, ilustr.

329. Rosłońcowa B.: Szczęśliwy okręt /dotyczy okrętu mu
zeum "Błyskawica"/, "Słowo Polskie" 1976, nr 127, ilustr.

330. Rosłańcowa B.: Szczęśliwy okręt "Błyskawica" pełni 
nowę służbę, "Sztandar Ludu" 1976, nr 119, Ilustr.



209

331. Rusak Jarosław: Bibliografia polskiego muzealnictwa 
morskiego, cz. V. 1972-1973, "Nautologia" 1976, nr 3, 
,e. 61-69.

332. Sałata Zbigniew: Legendarna “Błyskawice", "Gazeta 
Południowa" 1976, nr 118, ilustr.

333. Sędzikowski K.: ORP "Błyskawica" - Muzeum, "Zielony 
Sztandar" 1976, nr 52, ilustr.

334. /SK/: ORP "Błyskawica" zaprasza. Od 1 maja zmieniła 
"Burzę", "Trybuna Ludu" 1976, nr 105.

335. Skansen Marynarki Wojennej /dotyczy ekspozycji uz
brojenia i broni morskiej Muzeum Marynarki Wojennej/, “Słowo 
Ludu" 1976, nr 131.

336. Sobotnie spotkanie na ORP "Błyskawica", "Wieczór 
Wybrzeża" 1976, nr 223.

337. Stępień Tadeusz: Ostatnia wachta weterana atlantyc
kich szlaków /dotyczy okrętów muzeów: "Burza" 1 "Błyskawi
ca"/, "Kurier Polcki" 1976, nr 141.

338r Uchman Waldemar: Jeden dzień na "Błyskawicy”, "Ex- 
preee Ilustrowany" 1976, nr 99.

339. Uchman Waldemar: Jeden dzień na "Błyskawicy", “Ex- 
prees Ilustrowany" 1976, nr 100, ilustr.

340. 399 tysięcy oaób zwiedziło ORP "Błyskawicę", “Try
buna Ludu” 1976, nr 249, s. 1.

341. Waśko Zdzisław: Patriotyczne 1 morskie wychowanie 
składu osobowego Marynarki Wojennej /dotyczy m.in. Muzeum 
Marynarki Wojennej oraz okrętów muzeów: "Burza” i "Błyskawi
ca"/, "Przegląd Morski" 1976, nr 11, s. 28-33.

342. Witkowski Rafał: Zasłużony niszczyciel okrętem-mu- 
zeum /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Przegląd Morek!" 
19/6, nr 5, s. 16-17.

343. W kilku słowach /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawi
ca"/. "Za Wolność i Lud" 1976, nr 40.

344. Wojtkiewicz Ireneusz: Niszczyciel w stanie spoczyn
ku /dotyczy wkrętu-muzeum "Błyskawica”/, "Głos Pomorza" 
1976, nr 146, ilustr.

345. W.P.D.: "Błyskawica" - okrętem-muzeum, "Gromada 
Rolnik Polski" 1976, nr 62, ilustr.
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346. WŚ: ORP "Błyskawica" okrętem-muzeum, "Wieczór Wy
brzeża" 1976, nr 97, ilustr.

347, Z naszych miast /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawi
ca"/, "Gromada Rolnik Polek!" 1976," nr 135.

348. /Żoł/t Nowy obiekt-muzeum. Niszczyciel "Błyskawica" 
zluzował "Burzę", "Dziennik Wieczorny" 1976, nr 97.

1977

349. AKR: Turyści zwiedzają "Błyskawicę", "Bandera" 1977, 
nr 25, s. 18, ilustr.

i- 350. A.S. : Okręt po czterdziestce /dotyczy okrętu-muzeum 
"Błyskawica"/, "Echo Dnia" 1977, nr 244, ilustr.

351. A.Sj Stalowy czterdziestolatek /dotyczy okrętu-mu- 
zoum "Błyskawica"/, "Ilustrowany Kurier Polski" 1977, nr 222.

352. CAF: Okręt-muzeum /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawi
ca"/, "Głos Szczecińeki" 1977, nr 146, ilustr.

353. Dzierżak Stanisław: Spotkali się na "Błyskawicy" 
/dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Bandera" 1977, nr 42, 
a. 3-6.

354. Gawron Kazimierz: Sławna następczyni /dotyczy okrę
tu-muzeum "Błyskawica"/, "Żołnierz Polek!" 1977, nr 22, 
ilustr.

355. Gawron Kazimierz: Spotkanie z historią /dotyczy Mu
zeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Burza"/, "Żołnierz 
Polek!" 1977, nr 36, s. 18-19, ilustr.

356. Harcerze - ludziom morza /dotyczy m.in. okrętu-mu
zeum "Błyskawica"/, "Przegląd Morski" 1977, nr 9, s. 72.

357. Orysiak Stanisław: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdy
ni, "Muzealnictwo Historyczne 1 Historii Techniki w Polsce 
Ludowej w latach 1945-1970", Warszawa 1977, s. 185-186.

358. Orysiak Stanisław: Okręt-Muzeum "Burza" Oddział Mu
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni, "Muzealnictwo Historyczne i 
Historii Techniki w Polece Ludowej w latach 1945-1970", War
szawa 1977, s. 186-187.

359. Ostatnie zdjęcie "Burzy" /dotyczy okrętu-muzeum 
"Burza"/, "Morze" 1977, nr 8, a. 32, ilustr.
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360. Powrót "Błyskawicy", "Morze" 1977, nr 7.
361. Przewodnik po Muzeach Ziemi Gdańskiej /dotyczy 

m.in. Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-euzeue “Błyskawi
ca"/, Gdańsk 1977, se« 88, ilustr. /w wersji polskiej, ro
syjskiej i angielskiej/.

362. Rosłońcowa B.: Szczęśliwy okręt "Błyskawica" pełni 
nową służbę, "Głos Robotniczy" 1977, nr 134, ilustr.

363. Spotkanie na OM "Błyskawica", "Dziennik Bałtycki" 
1977, nr 227.

364. WAC: Na ORP "Błyskawica", "Wieczór Wybrzeża" 1977. 
nr 123, ilustr.

365. WIM: "Błyskawica" zaprasza, “Wieczór Wybrzeża" 
1977, nr 98, s. 4, ilustr.

366. WIM: W kolejce na "Błyskawicę", “Wieczór Wybrzeża" 
1977, nr 140, s. 4, ilustr.

1978

367. A: Coraz więcej zwiedzających na "Błyskawicy", 
"Wieczór Wybrzeża" 1978, nr 163, ilustr.

368. CAF: Chrzest morski /dotyczy okrętu-muzeum “Błys
kawica"/, "Wieczór" 1978, nr 171, ilustr.

369. 40 lat "Błyskawicy", "Głos Wybrzeża" 1978, nr 266.
370. Dzierżak Stanisław: 25 lat Muzeum Marynarki Wojen

nej, "Bandera" 1978, nr 32, s. 11, ilustr.
371. E.: Spotkanie na OM "Błyskawica", "Głos Wybrzeża" 

1978, nr 165.
372. Hejmowski Klemens: Historia "Błyskawicy" pocztą 

znaczona, "Głos Wybrzeża" 1978, nr 209.
373. Hejmowski Klemens: Pośrednictwo pocztowe ORP “Błys

kawica" /dotyczy działalności "Błyskawicy” jako okrętu-mu- 
zeum/, "Bandera" 1978, nr 37, s. 19, ilustr.

374. id: Ponad 700 tys. osób zwiedziło "Błyakawicę", 
i"Głoe Wybrzeża" 1978, nr 192, ilustr.

375. /Jas/: Kanadyjski dar dla om. "Błyskawica" /dotyczy 
przekazania przez płk. H.E.Browna zastępcę attache sił mors
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kich Kanady w Poleca pamiątkowego herbu HMCS "Hałda", który 
wraz z ORP "Błyskawica" w okresie II wojny światowej walczył 
z hitlerowską Kriegsmarine/, "Głos Wybrzeża" 1978, nr-235.

376. Jęsiak Anna: Jaka jest gdyńska kultura /dotyczy 
m.ln. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Dziennik Bałtycki" 1978, 
nr 260.

377. Joachlmczak J. : W przededniu jubileuszu LWP. Śląscy 
kolejarze gośćmi maryńarzy /dotyczy m.ln. okrętu-muzeum 
"Błyskawica"/, "Żołnierz Wolności" 1978, nr 237.

378. Kiszkis Andrzej: Dary z różnych kontynentów. Godło 
z Westerplatte i... sentyment do broni /dotyczy Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Expross Wieczorny" 1978, nr 98.

379. Kluczyński Marian: Kanadyjski dar dla JM "Błyska
wica”, “Za Wolność 1 Lud" 1978, nr 48, Ilustr.

380. Kudela Stanisław: śląscy kolejarze gośćmi Marynarki 
Wojennej /dotyczy m.ln. okrętu-muzeum "Błyskawica", "Bande
ra" 1978, nr 42, s. 6.

381. Mikołajczyk M.* Na pokładzie historycznej "Błyskawi
cy”. Spotkanie dowództwa Marynarki Wojennej z kpt. Krystyną 
Chojnov:skę-Liskiewicz, "Żołnierz Wolności" 1978, nr 145.

382. /mi/: Ekspozycja w Muzeum Marynarki Wojennej w Bia
łymstoku /dotyczy wystawy pod nazwą: "Tradycje i współczes
ność Polskiej Marynarki Wojennej" zorganizowanej w Muzeum 
Wojska w Białymstoku przy współudziale Muzeum Marynarki Wo
jennej w Gdyni/, "Żołnierz Wolności" 1978, nr 177.

383. Nowa wystawa w Muzeum Wojaka /dotyczy wystawy w Mu
zeum Wojska w Białymstoku zorganizowanej przy współudziale 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni/, "Gazeta Współczesna" 
1978, nr 164.

384. PAP: Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewlcz na spot
kaniach z ludźmi morza /dotyczy m.ln. okrętu-muzeum "Błys
kawica"/, "Trybuna Ludu" 1978, nr 145,

385. Portek Jerzy: Dowodził "Burzą” /dotyczy Muzeum Ma
rynarki Wojennej i okrętu - muzeum "Burza"/, "Głos Wielko
polski" 1978, nr 46.

386. Rusak Jarosław: Bibliografia polskiego muzealnictwa 
morskiego. Część VI: 1974-1976, "Nautologia” 1978, nr 3, 
s. 83-95.
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387. /S/: Zwiedzamy wystawy 1 muzea /dotyczy m.in. Mu
zeum Marynarki Wojennej/, "Trybuna Ludu" 1978, nr 220.

388. Sierecki Sławomir: Muzeum na cumach /dotyczy okrętu- 
muzeum "Błyskawica"/, "Wieczór Wybrzeża" 19/b, nr 135, ilustr.

389. Spotkanie na "Błyskawicy", "Dziennik Bałtycki" 1978, 
nr 164.

390. Spotkanie na OM "Błyskawica", "Żołnierz Wolności" 
1978, nr 171.

391. Spotkaniu w Marynarce Wojennej /dotyczy m.in. Muzeum 
Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Głos Wy
brzeża" 1978, nr 222, s. 2.

392. Szlakami chwały oręża polskiego /dotyczy m.in. Mu
zeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Żoł
nierz Polski" 1978, nr 21.

393. /WAW/: 250 tysięcy osób zwiedziło "Błyskawicę", "Ex- 
press Wieczorny" 1978, nr 245.

394. /WIS/: 40-lecie "Błyskawicy", "Dziennik Wieczorny" 
1978, nr 274.

395. W przededniu 35 rocznicy LWP /dotyczy m.in. okrę
tu-muzeum "Błyskawica"/, "Dziennik Bałtycki" 1978, nr 230, 
8. 1-2.

396. /wś/: Puchar króla Szwecji trafi na "Błyskawicę", 
"Wieczór Wybrzeża" 1978, nr 213.

1979

397. /Anka/: Harcerze z wizytę na OM "Błyskawica", "Ban
dera" 1979, nr 43, a. 2.

398. Apel Muzeum Marynarki Wojennej, "Kurier Szczecińeki" 
1979, nr 81.

399. Apel Muzeum Marynarki Wojennej, "Przekrój" 1979, 
nr 1778.

400. Apel Muzeum Marynarki Wojennej, "Wieczór* Wybrzeża" 
1979, nr 80.

401. Apel Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, "Morze" 
1979, nr 6.



402. bandera z ORP "Conrad" cla Muzeum Marynarki Wojen

nej, "Bandero” 1979, nr 10, e. 2.

403. C.F. : Milionowy zwiedzający na OH “Błyskawica", 

"Bandero" 1979, nr 40, a. 2.
404. ćwierć miliona osób zwiedziło ORP "Błyskawica", 

"żołnierz Wolności" 1979, nr 243.

405, UAM: Historia na niszczycielu. Apel z "Błyskawicy", 

"Słowo Powszechne" 1979, nr 136.

406. Dziś /dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Błyskawica"/, 

"Lxpress Wieczorny" 1979, nr 96.

407. /HG/: Z pobytu gen. Pawła Butowa no Wybrzeżu /doty

czy m.in. okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Glos Wybrzeżu" 

1979, nr 105.

408. /j/: Marynarskie pamiątki dla Muzeum /dotyczy Mu

zeum Marynarki Wojennej/, "Głos Wybrzeża" 1979, nr 156.

409. Krajewski A; Młodzieżowy czyn na powitanie roku 35- 

lecia PRL. Błyskawiczny remont "Błyskawicy”, "Bandera" .1979. 

nr 3, s. 6, Ilustr.

410. L.Top.i Banduro krążownika "Conrad" powróciła do kra

ju /dotyczy przekazaniu bandery do Muzeum Marynarki Wojennej/ 

"Za V/olność i Lud" 1979, nr 13, ilustr.
ell. Młodzieżowy czyn /dotyczy okrętu-muzeum "Błyskawi

ca"/, "Żołnierz Wolności" 1979, nr .16,

412. /m.st./: Remont OM "Błyskawico", "Sztandar Młodych" 

1979, nr 36.

413. Muzea /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej 1 

okrętj-muzeum "Błyskawica"/, "Tygodnik Demokratyczny" 1979, 

nr 18.
414. Muzeum na "Błyskawicy”, "Panorama Północy" 1979, 

nr 22.
415. Okręt-muzeum "Błyskawica", "Wieczór Wybrzeża" 1979, 

nr 229.
416. Okręt-muzeum "Błyskawica" Gdynia - folder /opracowa

nie i tekst: Zdzisław Waśko 1 Jarosław Rusak, opracowania 

graficzne: Janusz Labędzki, zdjęcia: Zdzisław Kempa, Wacława 

Wiercińska, Stanisław Pudllk, Janusz Uklejewski, Kazimierz 

Sędzikowski, Adam Krajewski/, Gdynia 1980, ss. 20, ilustr.
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417. ORP "Błyskawica" zakończył kolejny sezon muzeal
ny, “Głoe Wybrzeża" 1979, nr 233, a. 2.

418. Pertek Jerzy; Postrzępiona bandera /dotyczy m.in. 
Muzeum Marynarki Wojennej/, "Morze" 1979, nr 2, b. 23, 
ilustr.

419. Radziszewski Włodzimierz; "Błyskawica" w nowej sza
cie /dotyczy nowego sezonu muzealnego/, "Bandera” 1979, 
nr 22, a. 19.

420. Rafałowski Tadeusz: Klucz do twierdzy Wisłoujócie 
/dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos Wybrzeża" 
1979, nr 111, ilustr.

421. /S/; Ponad milion osób zwiedziło "Błyskawicę", 
"Trybuna Ludu" 1979, nr 255.

422. Sobolewski Kazimierz: Najbardziej bojowy jaki kie
dykolwiek widziano /dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej i ok
rętu-muzeum "Burza"/, "Kurier Polski" 1979, nr 263 ilustr.

423. Soroka Marek: Obrońcy Westerplatte w gościnie u ma
rynarzy /dotyczy okrętu-muzeum “Błyskawica"/, "Żołnierz Wol
ności" 1979, nr 211, ilustr.

424. Rozpoczynają się Dni Morza /dotyczy m.in. okrętu- 
muzeum "Błyskawica"/, "Express Wieczorny" 1979, nr 138, 
ilustr.

425. Szczerkowski Władysław: "Błyskawica" - Informator 
Historyczny, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1979, ss. 44 
/informacja turystyczna Rusak Jarosław a. 40-43/, ilustr.

426. Szczerkowski Władysław: ORP "Błyskawica", Wydawnic
two Morskie Gdańsk 1979, s. 126, ilustr.

427. /SzL/: Broń i barwa niepodległej Polski. Wspomnie
nia o kolekcjonerskiej wystawie /dotyczy m.in. Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Kurier Polski" 1979, nr 35, ilustr.

428. Tkaczyk T.: Gen. armii Paweł Batów no Wybrzeżu /do
tyczy m.in. okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Za Wolność i Lud" 
1979, nr 25, ilustr.

429. Totnaka Marek: Siadami przeszłości /dotyczy m.in. 
Muzeum Marynarki Wojennej/, "Za Wolność i Lud" 19/9, nr 1, 
ilustr.

430. Turyści na "Błyskawicy", "Głos Wybrzeża," 1979, 
nr 225.
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431. Tysiące turystów zwiedzają muzeum "Błyskawica", 
"Wieczór Wybrzeża" 1979, nr 193.

432. Waśko Zdzisław: Apel Muzeum Marynarki Wojennej, 
"Za Wolność i Lud" 1979, nr 19.

433. Z Wybrzeża /dotyczy Muzeum Marynarki Wojennej/, 
"Czas" 1979, nr 11.

434. Zubrzycka Grażyna: "Błyskawica", po sezonie, "Wie
czór Wybrzeża" 1979, nr 233, s. 4.

1980

435. /ad/: Cenne dary dla "Błyskawicy", "Słowo Powszech
ne" 1980, nr 141, iluetr.

436. Adamski Z. : Słynne jednostki w nowej roli /dotyczy 
m.in. okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Kurier Polski" 1980, nr 
27, iluetr.

437. Ank: II Kongree Kultury Morskiej postanowił powołać 
Ligę Morską /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, "Głos 
Wybrzeża" 1980, nr 269, s. 2.

438. Celichowska Krystyna: Temat jak morze. Przed II 
Kongresem Kultury Morskiej /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki 
Wojennej/, "Wieczór Wybrzeża" 1980, nr 265, s. 3-4.

439. Dar radomianina dla ORP "Błyskawica" /dotyczy prze
kazania cennych pamiątek po komandorze podporuczniku Janie 
Grudzińskim - dowódcy ORP "Orzeł"/, "Życie Radmoskie" 1980, 
nr 123.

440. D.J.; Atrakcyjne ekspozycje na okręcie-muzeum 
"Błyekawlca", "Wieczór Wybrzeża” 1980, nr 31.

441. /e«r/: Pamiątki po Janie Grudzińskim trafiły na 
"Błyskawicę", "Echo Dnia" 1980, nr 127.

442. E.M.: Muzeum morskiej chwały /dotyczy Muzeum Mary
narki Wojennej i okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Dziennik Bał
tycki" 1980, nr 117, s. 4, llustr.

443. /jaf/: W WSM w Gdyni zakończył obrady II Kongres 
Kultury Morskiej /dotyczy m.in. Muzeum Marynarki Wojennej/, 
"Dziennik Bałtycki" 1980, nr 268, e. 1-2.
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444. 3.D.: Atrakcyjne ekspozycje na okręcie-muzeum 
"Błyskawica”, "Wieczór Wybrzeża" 1980, nr 81, s. 4.

445. Krzysztof Joanna: Twierdzy na odsiecz /dotyczy 
m.in. koncepcji utworzenia w twierdzy w Wisłoujściu filii 
Muzeum Marynarki Wojennej/, "Morze" 1980, nr 3, a. 15-17.

446. Kluczyński M. : Okręt-Muzeum "Błyskawica" zakończył 
sezon, "Żołnierz Wolności" 1980, nr 240.

447. /ml</: Dzień Wojska Polskiego w Marynarce Wojennej 
/dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Głos Wybrzeża" 
1980, nr 224, s. 2.

448, Muzeum morskich militariów /dotyczy Muzeum Mary
narki Wojennej i okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Głos Wybrze
ża" 1980, nr 152.

449. /PAP/: Okręt-muzeum ORP "Błyskawica" odpłynął na 
zimowy postój, "Żołnierz Wolności" 1980, nr 254, ilustr.

450. Rusak Jarosław: Bandera sy "Dar Przemyśla" dla Mu
zeum Marynarki Wojennej, "Bandera" 1980, nr 34, s. 2, ilustr.

451. S.C. : Co będzie w Wisłoujściu /dotyczy m.in. kon
cepcji utworzenia w twierdzy Wisłoujście filii Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Dziennik Bałtycki" 1980, nr 46, a. 6.

452. Stanecki Grzegorz: "Błyskawica" cumuje przy Skwerze 
Kościuszki/, "Dziennik Ludowy" 1980, nr 94.

453. Twórcy Wybrzeża na OM "Błyskawica", "Wieczór Wy
brzeża" 1980, nr 134, ilustr.

454. Weiss Krystyna: Nowe szaty miłosierdzia /dotyczy 
m.in. eksponatu Muzeum Marynarki Wojennej - modelu okrętu 
"Mars", który znajdował się w Dworze Artusa w Gdańsku/, 
"Czas" 1960, nr 13, s. 3, 6-9, ilustr.

455. /Wis/: Cenny dar dla “Błyskawicy", "Słowo Ludu" 
1980, nr 100.

456. /WIS/: VI Muzeum Chwały na morzu /dotyczy Muzeum Ma
rynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Dziennik 
Wieczorny" 1980, nr 134.

457. Wystawa na "Błyskawicy", "Morze” 1980, nr 6.
458. /x/: "Błyskawica" zakończyła sezon, "Głos Wybrze

ża" 1980, nr 226X.
459. ZW: Piąty rok pracy okrętu-muzeum ORP "Błyskawica", 

“Trybuna Ludu" 1980, nr 103.
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460. Zwiedzanie "Błyskawicy", "Życie Warszawy" 1980, 
nr 143, ilustr.

1981

461. A.W. : Goście "Błyskawicy", "Bandera" 1981, nr 24, 
s. 2, ilustr.

462. "Błyskawica" cieszy się nie słabnącym powodzeniem, 
"Dziennik Bałtycki" 1981, nr 113, s. 3.

463. Byli marynarze polscy z Francji na Wybrzeżu /doty
czy okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Głos Wybrzeża” 1981, nr 
123, s. 2.

464. Chojnacki Pływające muzeum /dotyczy okrętu-mu
zeum "Błyskawica"/, "Express Wieczorny" 1981, nr 166, ilustr, 

465. Kluczyńeki M,: Owocna współpraca /dotyczy m.in, 
okrętu-muzeum "Błyskawica"/, "Żołnierz Wolności" 1981, nr 
154.

466. /m.k./: Orkiestra z Wyszkowa koncentrowała na po
kładzie "Błyskawicy", "Żołnierz Wolności" 1981, nr 151.

467. /m.k./s ORP "Błyskawica" cieszy się nie słabnącym 
zainteresowaniem, "Żołnierz Wolności" 1981, nr 133.

468. Polskie muzea na wodzie /dotyczy m.in. okrętów mu
zeów: "Burza" i "Błyskawica”/, "Dziennik Ludowy" 1981, nr 
269.

469. Rusak Jarosław: Wrzesień 1939 w ekspozycji muzeal
nej /dotyczy Mtr-.pum Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1981, nr 
35, s. 7, ilustr.

470. Trębińska - Mazur Zofia: Kamienna pamiątka /doty
czy godła z Westerplatte znajdującego się w zbiorach Muzeum 
Marynarki Wojennej/, "Wieczór Wybrzeża” 1981, nr 169, s. 3, 
ilustr.

471. /x/: "Błyskawica" znów zaprasza, "Głos Wybrzeża" 
1981, nr 85," ». 6.

472. /x/: Ponad milion gości na "Błyskawicy", "Głos Wy
brzeża" 1981, nr 113, s. 6.

473. Zal: Na pokładzie "Błyskawicy” "Bandera" 1981, nr 
33, s. 2.



219

1982

474. Cenne eksponaty dla Muzeum Marynarki Wojennej, 
"Głos Wybrzeża" 1982, nr 43, e. 1.

475. Czajkowska Urszula: Bliżej zwiedzających /dotyczy 
wystawy okolicznościowej zorganizowanej przez Muzeum Mary
narki Wojennej w Klubie Garnizonowym na Oksywiu/, "Bandera" 
1982, nr 9, e. 21, ilustr.

476. Czajkowska Urszula: Okręt symbol /dotyczy okrętu- 
muzeum “Błyskawica"/, "Bandera" 1982, nr 19, s. 22, ilustr.

477. Czajkowska Urszula: Przesyłka z Plymouth /doty
czy eksponatów przekazanych do zbiorów Muzeum Marynarki Wo
jennej/ "Bandera" 1982, nr 11, s. 21, ilustr.

478. Madey Ewa: Z dziejów polskiej bandery wojennej, 
proporca i znaków marynarki wojennej /dotyczy m.in. Muzeum 
Marynarki Wojennej/, “Przegląd Morski" 1982, nr 10, s.58-b7, 
ilustr.

479. /m.k./: Okręt-muzeum rozpoczął sezon /dotyczy 
okrętu-muzeum “Błyskawica”/, "Dziennik Bałtycki" 1982, nr 
91, s. 3, ilustr.

480. /m.k./: Wystawa pamiątek z dziejów oręża polskiego 
/dotyczy wystawy zorganizowanej przez Muzeum Marynarki Wo
jennej w Garnizonowym Klubie Oficerskim na Oksywiu/, "Dzien
nik Bałtycki” 1982, nr 32, s. 3.

481. Rusak Jarosław: Bandera ORP "Garland" w Muzeum Ma
rynarki Wojennej, "Głos Wybrzeża" 1982, nr 164, s. 5.

482. Rusak Jarosław: Bandera z "Garlanda" w Muzeum Ma
rynarki Wojennej, "Wieczór Wybrzeża" 1982, nr 164, s. 1.

483. Rueak Jarosław: Muzeum Marynarki Wojennej powięk
sza swoje zbiory, "Żołnierz Wolności" 1982, nr 53, s. 7.

484. Ruaak Jarosław: Powiększają się zbiory Muzeum Mary
narki Wojennej", "Dziennik Bałtycki" 1982, nr 179, s. 3.

485. Rusak Jarosław: Wrzesień w ekspozycji muzealnej. 
Pamiątki po obrońcach Wybrzeża /dotyczy Muzeum Marynarki Wo
jennej/, "Głos Wybrzeża" 1982, nr 180, s. 4, ilustr.

486. Wystawa na Oksywiu. Z dziejów oręża polskiego na 
morzu /dotyczy wystawy zorganizowanej przez Muzeum Marynarki
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Wojennej w Garnizonowym Klubie Oficerskim na Oksywiu/, "Głos 
Wybrzeża" 1982, nr 32, s. 2.

487. Zalewski Jerzy: "Błyskawica” przed kolejnym sezo
nem, "Bandera" 1982, nr 8, s. 21, ilustr.

488. Zalewski Jerzy: Muzeum na wodzie. "Błyskawica” - 
okręt bojowej chwały, "Dziennik Bałtycki" 1982, nr 112, 
llustr.

489. Zalewski Jerzy: Przed kolejnym sezonem wystawowym, 
załoga "Błyskawicy" nie odpoczywa, "Wieczór Wybrzeża" 1982/ 
nr 64, s. 6, ilustr.

490. złm: Nowe, ciekawe eksponaty w Muzeum Marynarki Wo
jennej, "Wieczór Wybrzeża" 1982, nr 82, s. 3.

1983

491. A: Morze szumi w Poznaniu /dotyczy porozumienia 
między okrętem-muzeum "Błyskawica" a poznańskim zakładem po
prawczym dla młodzieży/, "Bandera" 1983, nr 26, s. 14.

492. An Ka: Na "Błyskawicy", "Bandera" 1983, nr 51-52.
493. Delegacja OM "Błyskawica" w Poznaniu, "Bandera" 

1983, nr 25, s. 2.
494. Fiebig Jan: 30 lat Muzeum Marynarki Wojennej. Le

genda na cumach, "Wybrzeże" 1983, nr 30, s. 28-31, ilustr.
495. Gosk Aleksander: Jubileusz pod Kamienną Górą /doty

czy 30-lecia Muzeum Marynarki Wojennej/, "Morze” J.983, nr 6, 
e. 14-15, iluetr.

496. Gątkiewicz Zbigniew: II Poznański Sejmik Morski 
/dotyczy m.in. okrętu-muzeum "Błyskawica", "Głos Stoczniow
ca" 1983, nr 23, s. 4.

497. Gątkiewicz Zbigniew: 30 lat Muzeum Marynarki Wo
jennej, "Nasza Wieś" 1983, nr 50, s. 4, ilustr.

498. jes: Jubileusz Muzeum Marynarki Wojennej, "Wieczór 
Wybrzeża" 1983, nr 205, s. 2.

499. Koło Ligi Morskiej przy Muzeum Marynarki Wojennej, 
"Bandera" 1983, nr 42, s. 2.

500. Koziarski Jerzy: Na rzecz rozwoju świadomości his
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torycznej I /dotyczy 30-lecia Muzeum Marynarki Wojennej/, 
"Bandera" 1983, nr 26, a. 20, ilustr.

501. Koziarskl Jerzy: Na rzecz rozwoju świadomości his
torycznej II /dotyczy 30-lecia Muzeum Marynarki Wojennej/, 
"Bandera" 1983, nr 27, s. 18.

502. now: 30 lat w służbie społeczeństwa. Jubileusz Mu
zeum Marynarki Wojennej", "Dziennik Bałtycki" 1983, nr 213, 
s. 1, ilustr. O

503. Nowe eksponaty w Muzeum Marynarki Wojennej, "Głos 
Wybrzeża" 1983, nr 178, 2.

504. Podoski Wiktor: Szable polskiej Marynarki Wojennej 
w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej, "Biuletyn Historycz
ny Muzeum Marynarki Wojennej" nr 8, Gdynia 1983, s. 83-92.

505. Radiomodel płynie przez Zatokę /dotyczy uczczenia 
przez kpt. mar. Krzysztofa Wolbeka 30-lecia Muzeum Marynarki 
Wojennej/ "Bandera" 1983, nr 26, s. 27.

506. Rusak Jarosław: Dar poznańskich marynistów /dla Mu
zeum Marynarki Wojennej/, "Bandera" 1983, nr 26, s. 14.

507. Rusak Jarosław: Eksponaty z Plymouth w darze dla 
Muzeum Marynarki Wojennej, "Bandera" 1983, nr 21, a. 2.

508. Rusak Jarosław: Kalendarium ważniejszych wydarzeń 
w Muzeum Marynarki Wojennej w latach 1953-1982, "Biuletyn 
Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej" nr 8, Gdynia 1983, 
8. 249-258.

509. Rusak Jarosław: 30-lecie Muzeum Marynarki Wojennej, 
"Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej" nr 8, Gdy
nia 1983, a. 5-43.

510. Rusak Jarosław: Uroczyste otwarcie w MW sezonu mu
zealnego, "Bandera" 1983, nr 21, s. 2.

511. Rusak Jarosław: Z okazji 30-lecia Muzeum M.W., 
"Bandera" 1983, nr 28, s. 2.

512. 30 lat Muzeum Marynarki Wojennej, "Głos Wybrzeża" 
1983, nr 247, s. 2.

513. Tyczyńska Łucja: Pierwsze lata okrętu-muzeum "Błys
kawica" /1976-1981/, "Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki 
Wojennej" nr 8, Gdynia 1983, s» 44-63,

514. Waryszak Mieczysław: "Błyskawica" na pokładzie ORP



222

"Błyskawica" /dotyczy współpracy członków zespołu marynis
tycznego "Błyskawica" z zakładu poprawczego w Poznaniu z ma
rynarzami okrętu-muzeum "Błyskawica”/, “Bandera” 1983, nr 
32, s. 2.

515. Wasiak Andrzej: Wojsko w sztukach plastycznych /do
tyczy wystawy zorganizowanej przez Zarząd Polityczny Mary
narki Wojennej przy współudziale Muzeum Marynarki Wojennej/, 
"Bandera” 1983, nr 20, s. 19.

516. Wojciechowski Zbigniew: Muzeum Marynarki Wojennej, 
“Wojsko Ludowe" 1983, nr 12, s. 99-100.

517. Wojciechowski Zbigniew: Publikacja nader interesu
jąca /omówienie ósmego numeru "Biuletynu Historycznego Mu
zeum Marynarki Wojennej/, "Bandera” 1983, nr 40, s. 13.

518. Zalewski Jerzy: "Błyskawicę" można już zwiedzać, 
"Bandera" 1983, nr 18, s. 16, ilustr.

1984

519. Dwumilionowy zwiedzający na "Błyskawicy", "Głos Wy
brzeża" 1984, nr 202.

520. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Ekspozycja Uz
brojenia i Broni Morskiej - folder /tekst: Jarosław Rusak, 
zdjęcia: Kazimierz Gawron, plan ekspozycji: Ryszard Debis, 
KAW Gdańsk 1984, ss. 8, ilustr.

521. ORP "Błyskawica” znów udostępniony zwiedzającym, 
"Głos Wybrzeża" 1984, nr 104.

522. Rusak Jarosław: Trzydziestolecie Muzeum Marynarki 
Wojennej, "Rocznik Gdyński" nr 4, Towarzystwo Miłośników 
Gdyni 1984, e. 175-184, ilustr.

523. Trzeci milion "Błyskawicy", "Morze" 1984, nr 11, 
s. 12.

524. Uznanie dla załogi Muzeum MW, "Bandera" 1984, nr 24, 
s. 19.

525. Wąsiewski Józef: Reprodukcja mapy z "Orła" w Muzeum 
Marynarki Wojennej, "Głos Wybrzeża" z 18.04.1984 r.

526. Witkowski Rafał: Edukacja patriotyczna /dotyczy 
m.in. Muzeum Marynarki Wojennej i okrętu-muzeum "Błyekawi-
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ca"/, "Wybrzeź®*' 1984, nr 50, a. 38-39, ilustr.
527, Witkowski Rafał: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 

"Wojskowy Przegląd Historyczny" 1984, nr 2-3, s. 655-657.
528, Wojciechowski Zbigniew: Jubileusz 30-lecla Muzeum 

Marynarki Wojennej, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1984, 
nr 2, s. 307-308.

529, Wojciechowski Zbigniew: Nieznana próba utworzenia 
Muzeum Marynarki Wojennej w Sopocie w 1946 r., "Przegląd 
Morski” 1984, nr 12, s. 72-74.

530. Wojciechowski Zbigniew: 30 lat działalności Muzeum 
Marynarki Wojennej, “Przegląd Morski" 1984, nr 3, s. 42-54.

531, ZAL: Nietypowe modele /dotyczy m.in. Muzeum Mary
narki Wojennej/, "Bandera” 1984, nr 48, s. 22.

532. Zalewski Jerzy: "Błyskawica" - najpiękniejszy okręt, 
"Bandera" 1984, nr 44, s. 10, ilustr.

533. Zalewski Jerzy: Dziewiąty sezon "Błyskawicy", "Żoł
nierz Wolności" 1984, nr 105.

Zestawił: dr Jarosław Rusak
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