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Wstêp

Dotychczasowy stan badañ dziejów polskiej floty wo-
jennej na tle flot europejskich w latach 1939–1955 nie
jest zadowalaj¹cy, a opublikowane rezultaty s¹ frag-
mentaryczne, przyczynkarskie i okazjonalne1. Ponad-
to, przedmiot zainteresowania stanowi oddzielnie Pol-
ski Oddzia³ Marynarki Wojennej i flota wojenna PRL,
a autorzy nie uwzglêdniali afiliacji i przeciwieñstw
miêdzy nimi. Nie uwzglêdniano równie¿ w stopniu za-
dowalaj¹cym wp³ywu œrodowiska geograficznego, tech-
niki okrêtowej i œrodków bojowych na rozwój sposobów
walki morskiej, co by³o istotne dla flot wojennych. Pra-
ca niniejsza stanowi pierwsz¹ egzemplifikacjê czêœcio-
wego choæby wype³nienia luki w tej dziedzinie, którym
przyœwieca³y nastêpuj¹ce cele:
– dokonanie próby opracowania dziejów polskiej flo-

ty wojennej na tle europejskich si³ morskich prze-
ciwników i sojuszników;

– ocena wp³ywu œrodowiska geograficznego, techniki
okrêtowej i œrodków bojowych na sposoby walki mor-
skiej, przyjêtych równie¿ na polskich okrêtach;

– wykazanie narodowego charakteru polskiej bande-
ry wojennej w czasie operowania z baz brytyjskich i
utrzymywanie go w obliczu sowietyzacji2 oraz na-
rzuconej polityczno-wojskowej zale¿noœci od impe-
rium radzieckiego.
Zakres i uk³ad rzeczowy pracy mo¿na okreœliæ jako

problemowo-chronologiczny, co odzwierciedla jej podzia³

na poszczególne w¹tki narracyjne. Przyjête granice chro-
nologiczne lat 1939–1955 obejmuj¹ podstawowe kie-
runki rozwoju europejskich flot wojennych, w tym pol-
skiej, w toku tocz¹cej siê wojny morskiej i dalszych
zbrojeñ na morzu po II. wojnie œwiatowej. Dolna grani-
ca czasowa uzasadniona jest wejœciem polskich okrê-
tów do wojny morskiej z III Rzesz¹ niemieck¹3. Polska
flota wojenna walczy³a od pocz¹tku wojny na podsta-
wie w³asnych dokumentów, a potem uzupe³nianych
przez brytyjskie operacyjne i do chwili jej rozwi¹zania
w 1946 roku na jej okrêtach obowi¹zywa³ narodowy
Regulamin S³u¿by na Okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej
(R.S.O.)4. Polskimi si³ami dowodzi³o Kierownictwo Ma-
rynarki Wojennej, którego nieprzerwanie szefem by³
Jerzy Œwirski (kontradmira³, wiceadmira³). Niekorzyst-
ne dla Rzeczypospolitej wyniki wojny spowodowa³y
zaprzepaszczenie dorobku i doœwiadczeñ operacyjnych
u boku Royal Navy, a w kraju narzucono wzorce floty
wojennej Zwi¹zku Radzieckiego, pod ka¿dym wzglêdem
obce Polakom. St¹d ustawiczne starania polskich ko-
munistów i radzieckich admira³ów oraz oficerów kieru-
j¹cych flot¹ wojenn¹ PRL o zerwanie jakiejkolwiek ³¹cz-
noœci z POMW i jej oficerami. Jednak idea polskiej
floty wojennej II Rzeczypospolitej i jej udzia³ w wojnie
z baz brytyjskich, by³a stale ¿ywa w Marynarce Wojen-
nej w kraju a¿ do chwili wyjœcia z Uk³adu Warszaw-
skiego. Ponadto flota wojenna stanowi³a niejako oœro-
dek szczególnej polskoœci, a ka¿dy przejaw
przeœladowania przez w³adze komunistyczne umacnia³
j¹ – g³ównie w spo³eczeñstwie. Natomiast górna grani-
ca czasowa zwi¹zana jest z wch³oniêciem si³ zbrojnych
PRL przez UW5. Jednoczeœnie ten nieszczêœliwy dla

1 Dzieje polskiej floty wojennej na tle flot ba³tyckich w okresie
miêdzywojennym opracowa³ Czes³aw Ciesielski (Polska flota wojenna na
Ba³tyku w latach 1920–1939. Na tle ba³tyckich flot wojennych, Zeszyty
Naukowe. Uniwersytet Gdañski. Rozprawy i monografie, nr 58, Gdañsk
1985).

2 Sowietyzacja polskiej kultury odegra³a szczególnie antynarodo-
w¹ rolê w dziejach Rzeczypospolitej. Zosta³a ona podporz¹dkowana ce-
lom totalitarnej w³adzy i przez 45 lat by³a odcinana od swoich chrzeœci-
jañskich i zachodnioeuropejskich korzeni i orientowana na Wschód
ogarniêty komunistyczn¹ ideologi¹ ateizmu. Wzywanie do walki klaso-
wej i nienawiœci, system nieustannych podejrzeñ na rzecz wytworzenia
lêków, ksenofobii niszczy³y kulturê wspó³¿ycia. Przymusowa ateizacja
sprzyja³a zak³amaniu i ob³udzie, a niczym nieskrêpowana cenzura zajmo-
wa³a siê fa³szowaniem historii i prawdy o ¿yciu spo³ecznym. Kulturze
polskiej narzucono naiwny optymizm wobec postêpu, racjonalizm spro-
wadzaj¹cy poznanie do empirii oraz lekcewa¿¹cy religiê jako wartoœæ
niepraktyczn¹. Forsowana industrializacja spowodowa³a oderwanie siê
du¿ych grup ludnoœci od pod³o¿a kulturowego, przy czym w¹tpliwy nieraz
awans kultury wywo³ywa³ czêsto kurczow¹ chêæ odciêcia siê od dawnych
wzorów zachowañ. Czarn¹ kart¹ polskiej kultury pozostanie podjêcie wspó³-
pracy z komunizmem przez wielu twórców, naukowców i dziennikarzy.
Tylko pewna czêœæ tych osób zaprzesta³a kolaboracji po 1956 roku (Ewan-
gelizacja kultury i œrodków spo³ecznego przekazu, „Kurier Synodalny”,
1999, nr 2, s. 46–47). Autor do okreœlenia terminu sowietyzacja w wojsku
przyj¹³ dodatkowo dwa elementy: rusyfikacjê polskich wartoœci narodo-
wych, g³ównie polskiego orê¿a oraz socjalizm, wdra¿any przez polskich
komunistów w oparciu o armiê czerwon¹, radzieckie i w³asne s³u¿by
bezpieczeñstwa.

3 Dzia³ania wojenne Armii Czerwonej wspieraj¹ce operacje bojo-
we wojsk niemieckich, nie spowodowa³y bezpoœredniego starcia okrêtów
polskich z radzieckimi. Na morzu dosz³o jednak do prowokacji sowieckiej
przeciwko polskim OP, g³ównie wobec Or³a. Ponadto – jednostki Flotylli
Piñskiej zosta³y zatopione przez w³asne za³ogi, poniewa¿ nie by³o mo¿li-
woœci podjêcia walki z czerwonoarmistami na wodach Polesia.

4 Regulamin S³u¿by na Okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej
(R.S.O.), KMW, Warszawa 1932.

5 Dzieje polskiej MW od chwili powstania PKWN, zdaniem auto-
ra, nale¿y uj¹æ nastêpuj¹co: lata 1944–1946 (dalsza walka, a nastêpnie
s³u¿ba POMW po wojnie dla Royal Navy oraz starania polskich komuni-
stów o utworzenie w³asnych si³ morskich w kraju), lata 1946–1949 (roz-
wi¹zanie POMW i próby utrzymania narodowego charakteru polskiej
floty wojennej), lata 1950–1955 (silna sowietyzacja i oficjalne, ca³kowite
podporz¹dkowanie floty potrzebom Zwi¹zku Radzieckiego), lata 1955–
1989 (podporz¹dkowanie floty potrzebom imperium radzieckiego, w wa-
runkach zachowania pozorów narodowych), od 1989 roku (rozwój polskich
si³ morskich w warunkach niepodleg³ego bytu narodowego). Dotychcza-
sowy oficjalnie przyjmowany podzia³ (1944–1949, 1950–1956 i inne) nie
odzwierciedla charakteru polskiego i s³u¿y³ wy³¹cznie obcej ideologii.

WSTÊP
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narodu polskiego fakt polityczno-wojskowy, poszerzono
o 4 lata (1956–1959), poniewa¿ stanowi¹ one pewn¹
ca³oœæ istotn¹ dla polskiej floty wojennej. Wi¹za³o siê
to z wprowadzeniem w 1959 roku w miejsce radziec-
kiego regulaminu okrêtowego, nowego – polskiego, w
du¿ej czêœci wzorowanego na regulaminie wydanym
przez KMW w 1932 roku6. Ponadto w 1959 roku zmar³
wiceadmira³ Jerzy Œwirski – twórca narodowej polskiej
floty wojennej7. Zaœ flota wojenna PRL, mimo niedo-
statku si³, w latach 1955–1959 by³a intensywnie przy-
gotowywana do dzia³añ wojennych na rzecz imperium
radzieckiego8. Jednak mimo silnej indoktrynacji komu-
nistycznej i radzieckiej, istnia³a ci¹g³oœæ wspólnych tra-
dycji, ³¹cz¹cej POMW z flot¹ PRL.

Ca³oœæ rozwa¿añ zosta³a podzielona na szeœæ roz-
dzia³ów, w których przy doborze materia³ów starano
siê zachowaæ koherencjê tematyczn¹, formaln¹ jednoœæ
i zbie¿noœæ chronologiczn¹.

W pierwszym rozdziale skoncentrowano siê na
przedstawieniu polskich si³ morskich na tle flot alianc-
kich i przeciwników. Omówiono klasy i typy okrêtów
poszczególnych flot wojennych, ich mo¿liwoœci bojowe,
organizacjê i rozwój si³ wraz z natê¿eniem wojny mor-
skiej.

Rozdzia³ drugi omawia przyczyny niepowodzeñ pol-
skiej floty wojennej we wrzeœniu 1939 roku, organiza-
cjê i funkcjonowanie POMW, zasady wspó³dzia³ania z
Royal Navy, codzienn¹ s³u¿bê na okrêtach w warun-
kach wojny oraz zabezpieczenie operacyjnej dzia³alno-
œci jednostek p³ywaj¹cych.

W trzecim rozdziale dokonano analizy bojowej dzia-
³alnoœci POMW. Zasadnicz¹ uwagê zwrócono na sztukê

operacyjn¹ i taktykê si³ morskich sojuszników – w ra-
mach których walczy³y nasze okrêty i przeciwników, w
dzia³aniach na liniach ¿eglugowych, operacjach bloka-
dowych, minowych, desantowych i dodatkowych, orga-
nizowanych przez Royal Navy. Starano siê zanalizo-
waæ sposoby dzia³añ bojowych, w których bra³y udzia³
polskie okrêty, g³ównie walki artyleryjskie na morzu,
zwalczanie celów nadbrze¿nych, operacje bojowe œciga-
czy, obronê plot okrêtu i zwalczanie OP. W miarê wy-
czerpuj¹co starano siê potraktowaæ bilanse POMW.

Czwarty rozdzia³ obejmuje ocenê flot wojennych
pañstw nadba³tyckich w aspekcie zmian polityczno-
wojskowych w wyniku drugiej wojny œwiatowej, kon-
cepcje strategiczne NATO i Uk³adu Warszawskiego
u¿ycia flot na Ba³tyku i miejsce w nich si³ morskich
PRL.

Nastêpny - pi¹ty rozdzia³, poœwiêcony jest analizie
polityczno-wojskowej transformacji polskiej floty wo-
jennej. Zasadnicz¹ uwagê zwrócono na s³u¿bê POMW
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, polityczn¹ niemo¿-
liwoœæ wspó³dzia³ania dowództwa MW PRL i KMW,
koncepcje rozwoju floty wojennej w kraju, starania o
utrzymanie narodowego charakteru floty w warunkach
zale¿noœci od Zwi¹zku Radzieckiego. Ponadto nasila-
nie komunistycznej indoktrynacji wœród za³óg polskich
okrêtów.

Ostatni rozdzia³ przedstawia si³y morskie PRL.
Dokonano w nim analizy zadañ floty wojennej zale¿nej
od radzieckiej, charakterystykê okrêtów i ich wyposa-
¿enia, planowane sposoby wykorzystania w wojnie, szko-
lenie i æwiczenia na morzu za³óg oraz sztabów. Ponad-
to - operacyjn¹ dzia³alnoœæ jednostek p³ywaj¹cych WOP,
które wspó³dzia³a³y z flot¹ wojenn¹ na rzecz szczelno-
œci granic w interesie pañstwa totalitarnego, a w razie
wojny mia³y podnieœæ bandery wojenne.

W realizacji poszczególnych tematów starano siê
ujednoliciæ u¿ywane terminy. Odczuwa siê brak jedno-
rakiego s³ownictwa w zakresie wojenno-morskim, a
definicje okreœlaj¹ce terminy i pojêcia z tej dziedziny
s¹ czêsto odmienne. Powszechnym zjawiskiem jest wiêc
niejednolite rozumienie, klasyfikacja i nazywanie
sk³adników spraw zwi¹zanych z morskimi aspektami
wojskowoœci.

W niniejszej pracy przyjêto nazwê okrêt a nie okrêt
wojenny do okreœlania jednostek bojowych. Natomiast
pozosta³e jednostki marynarki wojennej okreœla siê
wedle ich rodzaju – motorówka, krypa, holownik itp.
Zaœ statek do okreœlania jednostek cywilnych (handlo-
we, rybackie, pomocnicze i inne), a nie statek handlo-
wy9. Ponadto przyjêto okreœlenia flota, flotylla oraz jed-
nolit¹ klasyfikacjê jednostek p³ywaj¹cych.

Potocznie terminem flota okreœlano marynarkê wo-
jenn¹ (flota wojenna), marynarkê handlow¹ (flota han-
dlowa) i rybo³ówstwo (flota rybacka). W okreœleniach
wojskowych flota stanowi³a wy¿szy zwi¹zek operacyj-
ny si³ marynarki wojennej, przeznaczony do dzia³añ
bojowych na okreœlonych teatrach wojny morskiej, sa-
modzielnie lub we wspó³dzia³aniu z innymi rodzajami
wojsk – np. w Zwi¹zku Radzieckim – Flota Ba³tycka,
Flota Czarnomorska i in., w Stanach Zjednoczonych –

6 Minister Obrony Narodowej Konstanty Rokossowski 16 czerw-
ca 1951 roku zatwierdzi³ i wprowadzi³ do u¿ytku w Marynarce Wojennej
Regulamin S³u¿by na Okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej (RSO) – czêœæ I.
S³u¿ba Bojowa Okrêtu – czêœæ II. S³u¿ba Codzienna Okrêtu. Jednoczeœnie
uchyli³ zatwierdzony do u¿ytku 10 lutego 1947 roku przez Naczelnego
Dowódcê W.P. Micha³a ̄ ymierskiego Regulamin S³u¿by na Okrêtach Rze-
czypospolitej Polskiej (R.S.O.), wzorowanym na regulaminie
z 1932 roku. Radziecki regulamin obowi¹zywa³ do lata 1959 roku. By³ on
opracowany w drugiej po³owie lat czterdziestych na podstawie doœwiad-
czeñ II. wojny œwiatowej i wiele jego postanowieñ utraci³o swoje znacze-
nie w zwi¹zku z rozwojem nowych broni. Ponadto by³ obcy rodzimym
tradycjom i nie przystawa³ do polskich warunków. Dlatego ju¿ 8 lipca
1959 roku, minister obrony Narodowej Zygmunt Duszyñski wprowadzi³
nowy regulamin – Regulamin S³u¿by na Okrêtach Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej (RSO), wzorowany na regulaminie z 1932 roku. RSO z 1959
roku obowi¹zywa³ polska flotê wojenn¹ a¿ do chwili wyjœcia z Uk³adu
Warszawskiego. Regulamin S³u¿by Okrêtowej w ró¿nych flotach wojen-
nych stanowi odzwierciedlenie suwerennoœci i niezale¿noœci /lub zale¿no-
œci/ okrêtu, jest równie¿ wyk³adni¹ ¿ycia codziennego, tradycji i zdolnoœci
do podejmowania walki.

7 Œmieræ wiceadmira³a Jerzego Œwirskiego nie zosta³a nale¿ycie
odnotowana w marynarce wojennej PRL. Ten gor¹cy patriota, œwietny
organizator, wybitny dowódca i sztabowiec, zwolennik wspó³pracy z Wielk¹
Brytani¹ i Stanami Zjednoczonym, œmiertelny wróg komunizmu, po dziœ
dzieñ nie jest mile widziany w kraju.

8 W latach 1955–1959/1969 mia³y miejsce inne wydarzenia, które
jednak razem stanowi¹ pewn¹ ca³oœæ. Wa¿nym by³ PaŸdziernik 1956,
odejœcie doradców radzieckich, rozpoczêto seryjn¹ produkcjê okrêtów w
polskich stoczniach, nast¹pi³y zmiany w strukturach dowództw i jedno-
stek, w przebiegu s³u¿by marynarzy i podoficerów, w szkoleniu kadry i
marynarzy, przeprowadzono znaczn¹ redukcjê stanu osobowego w mary-
narce wojennej, zapocz¹tkowano modernizacjê okrêtów, a powo³anie
Uk³adu Warszawskiego spowodowa³o œciœlejsze powi¹zanie polskiej floty
wojennej z radzieck¹. Przygotowania te - g³ównie w zakresie kadrowym
i uzbrojenia morskiego, pozwoli³y na podjêcie ju¿ od 1960 roku prowadze-
nie prac nad praktycznym wykorzystania naszej floty wojennej w Uk³a-
dzie Warszawskim (AMW, 3533/75, t. 14 i 192). Zaœ od pierwszego kwar-
ta³u nastêpnego roku, polskie si³y uderzeniowe – niszczyciele, OP, œcigacze
torpedowe i lotnictwo morskie, przeznaczone zosta³y do dzia³añ w sk³a-
dzie Zjednoczonej Floty Ba³tyckiej.

9 Dyskusje na temat okrêt, statek tocz¹ siê na ³amach pism -
g³ównie w „Nautologii”, „Przegl¹dzie Morskim” i „Banderze”, a czasami
w publikacjach ksi¹¿kowych. Znaczna liczba materia³u nie pozwala na
wymianê tego materia³u.
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VII Flota, a w Wielkiej Brytanii – Flota Metropolii
(Home Fleet). Natomiast termin flotylla potocznie u¿y-
wano do okreœlenia grupy statków rybackich, wieloryb-
niczych i innych, tworz¹cych organiczn¹ ca³oœæ. W si-
³ach zbrojnych termin ten odnosi³ siê do si³ morskich
i rzecznych. W MW flotylla obejmowa³a zwykle zespó³
taktyczny niszczycieli, OP, tra³owców i œcigaczy. W sk³ad
flotylli wchodzi³y zasadniczo dwa dywizjony, po 4–6
okrêtów jednej klasy (w klasie jednego lub zbli¿onych
typów) w ka¿dym dywizjonie. W si³ach rzecznych flo-
tylla stanowi³a zwi¹zek taktyczny lub operacyjny ma-
rynarki wojennej, przeznaczony do dzia³añ bojowych na
rzekach, np. polska Flotylla Piñska10.

Zasadniczym trzonem ka¿dej marynarki wojennej
by³a flota wojenna oraz lotnictwo morskie. Dla ich za-
bezpieczenia organizowano artyleriê nadbrze¿n¹, obro-
nê przeciwlotnicz¹, piechotê morsk¹, wojska in¿ynie-
ryjne i inne.

Jednostki p³ywaj¹ce dzielono na ON i OP, a ich kla-
syfikacja w latach 40. i 50. ulega³a ró¿nym zmianom.
G³ównie na pocz¹tku lat 50. w ró¿nych flotach dotych-
czasowa klasyfikacja okrêtów za³ama³a siê, wprowa-
dzono wiele nowych nazw i okreœleñ, jak np. niszczyciel
rakietowy i przeciwlotniczy. Zmiany w podziale okrê-
tów uwidocznione s¹ równie¿ w przepisach, regulami-
nach i podrêcznikach obowi¹zuj¹cych w polskiej mary-
narce wojennej oraz w opracowaniach na potrzeby
wojska i spo³eczeñstwa

Podzia³ okrêtów na klasy i typy by³ zasadniczo œci-
s³y. Klas¹ okrêtu okreœlano g³ówne jego przeznaczenie
– do wykonywania jednakowych zadañ, dysponuj¹ce jed-
nakowymi rodzajami uzbrojenia i zbli¿onymi w³aœci-
woœciami taktyczno-technicznymi. Niektóre klasy okrê-
tów, np. kr¹¿owniki, dzielono na podklasy: ciê¿kie, lekkie
i pomocnicze.

W ramach jednej klasy lub podklasy wystêpowa³y
okrêty ró¿nych typów, stanowi¹c podzia³ bardziej œci-
s³y. Do okrêtów jednego typu nale¿a³y jednostki maj¹-
ce jednakowy wygl¹d zewnêtrzny i jednakowe dane tak-
tyczno-techniczne. Typ okrêtu okreœlano zazwyczaj
nazw¹ pierwszego zaprojektowanego lub zbudowanego
okrêtu jednej serii – np. niszczyciel typu Grom.

W³aœciwoœci bojowe okrêtu okreœla³y elementy tak-
tyczno-techniczne: ataku (artyleria, rakiety, torpedy,
miny, bomby g³êbinowe, samoloty); obrony (opancerzenie,
obrona przeciwminowa, przeciwlotnicza, przeciwatomo-
wa, przeciwchemiczna i przeciwpo¿arowa); manewru
(prêdkoœæ, zasiêg p³ywania, zwrotnoœæ, zanurzenie,
mo¿liwoœæ p³ywania na fali)11. W zale¿noœci od w³aœci-
woœci taktyczno-technicznych okrêty obok podzia³u na
klasy i typy, dzielono w niektórych flotach równie¿ na
rangi12.

Klasyfikacja okrêtów ulega³a pewnym zmianom
wraz z rozwojem flot wojennych, w sk³ad których wcie-
lano coraz nowsze, nieznane wczeœniej jednostki. Mia-

³o to miejsce g³ównie w II wojny œwiatowej, a nastêp-
nie z wprowadzaniem rakiet, broni atomowej i tech-
nicznych œrodków rozpoznania13. Wszystkim tym wp³y-
wom podlega³a równie¿ polska flota wojenna.

Badania dziejów polskiej floty wojennej na tle eu-
ropejskich si³ morskich 1939–1959, stanowi¹ zanie-
dbany odcinek historii marynarki wojennej14. Proble-
matyk¹ t¹ zajmowano siê fragmentarycznie i raczej w
kontekœcie innych studiów, zw³aszcza przy odtwarza-
niu poszczególnych epizodów z przesz³oœci polskiej ma-
rynarki wojennej. Efemerycznie zagadnieniom tym po-
œwiêcano miejsce przy rozpatrywaniu walk w II wojnie
œwiatowej i po jej zakoñczeniu – g³ównie w aspektach
NATO i Uk³adu Warszawskiego w rejonie Ba³tyku.
Zajmowano siê nimi w takim zakresie, by przedstawiæ
w miarê pe³n¹ charakterystykê istotnych wydarzeñ
osobno dla Polskiego Oddzia³u Marynarki Wojennej i
floty PRL. Szerzej prowadzono badania walk polsko-
niemieckich we wrzeœniu 1939 roku na Ba³tyku, ale
nie ujmowano w nich wspó³dzia³ania Kriegsmarine z
radzieck¹ flot¹ wojenn¹.

Zainteresowania badaniami w zakresie omawianej
pracy prowadzono w ró¿nych œrodowiskach – history-
ków wojskowoœci i politologii, w PRL i na emigracji.
Dotyczy³y one g³ównie walk polskich okrêtów w II woj-
nie œwiatowej i floty PRL, ale we fragmentach wielu
prac by³y próby przynajmniej oceny si³ morskich in-
nych pañstw – g³ównie alianckich i przeciwników. Po-
niewa¿ w okresie PRL nie by³o mo¿liwoœci wspó³dzia-
³ania miêdzy ró¿nymi historykami w kraju i na
emigracji oraz korzystania z wypracowanych dorobków,
wiele ocen i wniosków jest sprzecznych. Stan taki wy-
nika³ z niekorzystnych warunków politycznych, powo-
duj¹c utworzenie odrêbnych oœrodków badawczych
w kraju i na emigracji, nad dziejami g³ównie polskiej
floty wojennej w latach 1939–1959. Mimo wielu trud-
noœci, mo¿na mówiæ o szkole historycznej marynarki
wojennej w PRL i na emigracji, których twórcami byli
oficerowie marynarki i wiele osób spoza wojska.

W PRL badania zosta³y podporz¹dkowane ideolo-
gii komunistycznej, dlatego ich wyniki nie mog³y byæ
niezale¿ne, mimo usilnych starañ ze strony wielu hi-
storyków o obiektywizm. Dominowa³a gloryfikacja orê-
¿a radzieckiego i socjalizmu, uwa¿aj¹ca to co na Za-
chodzie za z³e i antypolskie. Dopiero od 1957 roku
zauwa¿ano polskie sukcesy w czasie wojny morskiej,
ale nadal robiono przepaœæ miêdzy flot¹ PRL a POMW,
lekcewa¿ono dowództwo i wiêkszoœæ oficerów sprzed
wojny, gloryfikuj¹c marynarzy. Co prawda w kraju uka-
zywa³o siê wiele opracowañ niezale¿nych od cenzury,
w warunkach podziemia, ale one nie dotyczy³y floty wo-
jennej. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e mimo usilnych
zabiegów ze strony w³adz o wyrugowanie ze œwiadomo-
œci w marynarce wojennej narodowych tradycji morskich
– g³ównie POMW, nie odnios³y one zamierzonych rezul-

10 Morski S³ownik Operacyjno-Taktyczny. Dodatek do PM 1961, z.
7–8, s. 11.

11 Taktyka Marynarki Wojennej. Podrêcznik, MON 1955, s. 21.
12 Tam¿e; Marynarka Wojenna, praca zbiorowa, Warszawa 1961, s.

89; RSO 1959, s. 9. Przegl¹d ró¿nych systemów klasyfikacyjnych okrêtów
w póŸniejszych czasach zawarto m.in. w pracach F. Walickiego (Zagadnie-
nia s³ownictwa morskiego, PM 1948, nr 6), K. Ficonia (Klasyfikacja okrê-
tów i systemów okrêtowych w marynarce wojennej, Tam¿e 1996, z. 1) i N.
Klatki (Wspó³czesne problemy klasyfikacji okrêtów, Tam¿e 1976, z. 6; Na-
zwy i klasyfikacja okrêtów bojowych, Tam¿e 1993, z. 5).

13 Na klasyfikacjê okrêtów w polskiej flocie wojennej, g³ównie
w drugiej po³owie lat 20., wp³yw mia³a ksi¹¿ka francuskiego kmdr. ppor.
Vena (Wspó³czesna flota morska. Jej cele, sk³ad i uzbrojenie, Toruñ 1927),
która stanowi³a podrêcznik dla oficerów i podchor¹¿ych. W nastêpnych
latach O. ̄ ukowskiego (Wspó³czesne okrêty wojenne, Warszawa 1932; Ten-
¿e, Statek morski i rzeczny, Lwów 1936); Marynarka wojenna, RMiK 1938.

14 By³o to wynikiem ograniczonego dostêpu do rezultatów badañ
powsta³ych w zachodniej Europie oraz cenzury politycznej w Polsce do
koñca lat 80.
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tatów. Nawet w latach nasilanej sowietyzacji zagad-
nienia te by³y forsowane, chocia¿ wyjaœniano je z punktu
widzenia klasowego. W sumie jednak prace krajowe
pomija³y wiele zagadnieñ milczeniem, na co z biegiem
lat wp³yw mia³y: cenzura i aparat partyjno-polityczny,
autocenzura z obawy przed represjami i autocenzura
wynikaj¹ca z przygotowania wy³¹cznie proradzieckie-
go i komunistycznego15. Dlatego prace jakie og³aszano
m. in. na ³amach „Przegl¹du Marynarki Wojennej”,
„Przegl¹du Morskiego”, „Wojskowego Przegl¹du Histo-
rycznego” i wielu pism historycznych spoza wojska, by³y
enigmatyczne z ocenami czêsto szkodz¹cymi sprawie
polskiej floty wojennej.

Twórcami szko³y historycznej marynarki wojennej
w PRL by³y zasadniczo trzy oœrodki: Oficerska Szko³a
Marynarki Wojennej (Wy¿sza Szko³a Marynarki Wo-
jennej, Akademia Marynarki Wojennej), Oœrodek Nauk
Spo³ecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej oraz Mu-
zeum Marynarki Wojennej. Jej rozwój nastêpowa³ syste-
matycznie, nawet wówczas, gdy flot¹ wojenn¹ kierowa-
li radzieccy admira³owie i oficerowie. Badania i dyskusje
toczono g³ównie wokó³ spraw polskiej floty wojennej
we wrzeœniu 1939 roku, niektórych zagadnieñ dotycz¹-
cych polskich okrêtów operuj¹cych z baz brytyjskich,
a nastêpnie floty PRL. Te ostatnie zagadnienia zaczê-
to rozwijaæ w latach 80., a w latach 90. sta³y siê one
przedmiotem coraz liczniejszych badañ – g³ównie w ra-
mach AMW. By³o to mo¿liwe dziêki nawi¹zaniu wspó³-
pracy z dotychczasowym œrodowiskiem emigracyjnym
i szerszym udostêpnieniu dokumentów w polskich ar-
chiwach wojskowych. Ponadto w WSMW, a g³ównie w AMW,
podejmowano badania nad histori¹ morskiej sztuki wo-
jennej, w tym okresu dotycz¹cego niniejszej pracy. Co
prawda s¹ one fragmentaryczne, ale tycz¹ rozwoju i wp³y-
wu techniki morskiej i uzbrojenia oraz warunków geo-
graficznych na sposoby walki morskiej. W tym zakre-
sie jest to jedyny oœrodek badawczy w Polsce.

W œrodowisku historyków marynarki wojennej i w nie-
których oœrodkach spoza wojska, g³ównie poznañskim,
próbowano dokonaæ przegl¹du opublikowanych prac
i artyku³ów zwi¹zanych tematycznie z histori¹ mary-
narki wojennej16. Mimo wysi³ków opracowania te maj¹
pod³o¿e klasowe i ograniczaj¹ siê albo do badañ krajo-
wych, albo do zdecydowanej, nieobiektywnej krytyki wy-
branych publikacji ukazuj¹cych siê w zachodniej Euro-
pie, g³ównie w Niemieckiej Republice Federalnej.

Dzieje polskiej floty wojennej w II wojnie œwiato-
wej znalaz³y równie¿ miejsce w badaniach poza mary-
nark¹ wojenn¹17. Nie podjêto jednak badañ dziejów
naszej floty wojennej na tle europejskich si³ morskich,
chocia¿ mo¿na znaleŸæ wœród wielu prac pewne elemen-
ty18. Ponadto w œrodowiskach naukowych spoza mary-
narki wojennej nie podejmowano szerszych badañ nad
dziejami floty wojennej PRL, g³ównie ze wzglêdu na

trudnoœci w uzyskaniu dokumentów, objêtych tajemni-
c¹ wojskow¹.

Znacz¹cy wk³ad do badañ nad dziejami POMW
wnieœli oficerowie marynarki. Nad dokumentacj¹ walk
polskich okrêtów czuwa³ osobiœcie szef KMW, który
powo³a³ do tego odpowiedni¹ komórkê. Po zakoñczeniu
wojny, istotn¹ rolê w zbieraniu materia³ów i opracowy-
waniu dokonañ POMW odegra³a Samopomoc Marynarki
Wojennej, w ramach której powo³ano Biuro Historycz-
ne Marynarki Wojennej. Jego archiwum i zbiory zosta-
³y póŸniej przekazane do Instytutu Historycznego im.
Gen. Sikorskiego19. Œrodowisko to swymi badaniami
wspierali polscy historycy emigracyjni, publikuj¹cy
wyniki dokonañ w ró¿nych pismach, g³ównie we Fran-
cji i Wielkiej Brytanii. By³y one tym wa¿niejsze, ponie-
wa¿ opiera³y siê na archiwach brytyjskich, polskich,
a ponadto – pochodzi³y z relacji za³óg POMW. I tu rów-
nie¿ odczuwa siê brak szerszego spojrzenia na POMW
na tle innych flot wojennych.

Polska historiografia wojskowa odczuwa wiêc pe-
wien niedosyt w zakresie doœwiadczenia dotycz¹cego
morskich aspektów wojskowoœci polskiej floty wojennej
lat 1939–1959, w ró¿nych, sprzecznych i przeciwstaw-
nych uwarunkowaniach politycznych, na tle europejskich
flot wojennych, uwzglêdniaj¹cej wp³yw œrodowiska geo-
graficznego, techniki okrêtowej i œrodków bojowych na
rozwój sposobów walki morskiej. Aby dokonaæ próby
wype³nienia tej luki, w badaniach oparto siê na: Ÿró-
d³ach archiwalnych i drukowanych; pamiêtnikach, wspo-
mnieniach i dzie³ach teoretycznych; regulaminach,
instrukcjach, przepisach i katalogach; literaturze przed-
miotu.

Zasadnicze Ÿród³a archiwalne dotycz¹ce organiza-
cji floty, jej stanu technicznego i uzbrojenia, szkolenia
i wykorzystania, znajduj¹ siê w zasobach archiwalnych
Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Mary-
narki Wojennej w Wejherowie20 oraz w Polskim Insty-
tucie i Muzeum Sikorskiego. Pewne materia³y wyko-
rzystano równie¿ ze zbiorów archiwalnych Muzeum
Marynarki Wojennej, Archiwum Wojsk Ochrony Pogra-
nicza, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i innych21.
Jednak szereg dokumentów w AMW, które mog³yby
wyjaœniæ wiele spraw dotycz¹cych floty PRL, zosta³o
zniszczonych lub zagubionych, co wynika³o z dawnych
przepisów o archiwizacji i niekompetencji pracowników
odpowiedzialnych za dokumenty w jednostkach wojsko-
wych i w archiwum. Zbiory archiwalne uzupe³niono Ÿró-
d³ami drukowanymi tym bardziej, ¿e w archiwach stwier-
dza siê niedosyt materia³ów dotycz¹cych walk w II.
wojnie œwiatowej na tle innych flot wojennych. Ponad-
to, pewne dane przydatne w niniejszej pracy, zosta³y
wczeœniej zarchiwizowane, opisane i opublikowane
w specjalnych wydawnictwach lub na ³amach ró¿nych
pism polskich i zagranicznych.

15 Oficerowie przygotowanie takie uzyskiwali w akademiach ra-
dzieckich, a w kraju – g³ównie w Akademii Politycznej Wojska Polskiego.

16 Np. Z. Waœko, R. Witkowski, Próba oceny stanu badañ historii
Marynarki Wojennej PRL, PM 1980, z. 9, s. 27–37 (numer specjalny, mate-
ria³y z sesji wojskowo-historycznej z okazji 35-lecia powstania Ludowego
Wojska Polskiego).

17 Na szczególne podkreœlenie zas³uguje oœrodek poznañski, g³ów-
nie ze wzglêdu na osobê Jerzego Pertka, a nastepnie Uniwersytet Gdañ-
ski, gdzie prace w zakresie dziejów polskiej floty wojennej prowadzi siê
systematycznie od lat 80.

18 Zosta³y one wykorzystane w niniejszej pracy.
19 Samopomoc Marynarki Wojennej zosta³a przekszta³cona w Sto-

warzyszenie Marynarki Wojennej. W latach 1945–1948 wydawano „Ko-
munikaty”, a w latach 1948–1949 „Komunikaty Informacyjne” Zarz¹du
g³ównego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. 1 sierpnia 1949 roku
powsta³o nowe czasopismo Stowarzyszenia – „Nasze Sygna³y”, na ³a-
mach którego zaczê³y siê ukazywaæ artyku³y o POMW.

20 Filia CAW w Warszawie.
21 Sygnatury poszczególnych archiwów zosta³y wykazane w za³¹-

czonym spisie.
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Pomocne okaza³y siê pamiêtniki, wspomnienia
i dzie³a teoretyczne polityków, wodzów polskich, sojusz-
ników i przeciwników22. Wiele z nich – na pozór ma³o
maj¹cych wspólnego z flot¹ wojenn¹, pomijanych w ba-
daniach, stanowi istotny element w ocenie si³ zbroj-
nych w³asnych i przeciwników, niezbêdnych przy roz-
patrywaniu równie¿ tematyki morskiej. Ponadto
wspomnienia oficerów, podoficerów i marynarzy za³óg
polskich okrêtów, publikowane g³ównie na ³amach „Na-
szych Sygna³ów”, a póŸniej równie¿ na ³amach „Prze-
gl¹du Morskiego” oraz okazjonalnie w innych pismach
krajowych i zachodnich.

Regulaminy, instrukcje, przepisy, podrêczniki i ka-
talogi, stanowi¹ g³ówne Ÿród³a zwi¹zane z uzbrojeniem
i technik¹ okrêtow¹, s³u¿b¹ za³óg i prac¹ sztabów, szko-
leniem w dzia³ach okrêtowych i w poszczególnych spe-
cjalnoœciach. By³y to dokumenty opracowane do prak-
tycznego u¿ytku i na nich opiera³o siê codzienne ¿ycie
okrêtu i zespo³u w czasie pokoju i wojny. Ponadto nie-
które z nich stanowi³y zasadnicze Ÿród³o dotycz¹ce ob-
cych flot wojennych, a g³ównie zaœ katalogi flot wojen-
nych23.

Podjêcie próby opracowania omawianego tematu
wymaga³o równie¿ szerokiego wykorzystania ró¿nego
typu opracowañ i monografii, a ponadto artyku³ów za-
mieszczonych w pismach specjalistycznych polskich
i zagranicznych oraz w innych periodykach, w których
problemy zwi¹zane z niniejsz¹ denotacj¹ stanowi¹ je-
den z w¹tków. Wœród wykorzystanych pozycji najbar-
dziej pomocne okaza³y siê te, które opracowali dowód-
cy flot, zwi¹zków operacyjno-taktycznych, sztabów
ró¿nych szczebli, dowódcy okrêtów, specjaliœci i wyk³a-
dowcy akademii morskich oraz szkó³ oficerskich mary-
narki wojennej. Najistotniejsze ukazywa³y siê na ³a-
mach „Przegl¹du Morskiego”, „Bellony”24 i „Marine
Rundschau”. Wykorzystano równie¿ materia³y przeka-
zane przez attache’s obrony i morskich Belgii, Francji,
Holandii, Indii, Niemieckiej Republiki Federalnej oraz
Wêgier25. Badania zosta³y pog³êbione zapoznaniem siê
ze sprzêtem bojowym i wyposa¿eniem okrêtów znajdu-
j¹cych siê na: OM B³yskawica, Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni, zbiory uzbrojenia na Helu, Muzeum
Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu, Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie oraz w Muzeum Marynarki Wo-
jennej w Pary¿u (1995), w Muzeum Wojny w Atenach
(1999) i w Muzeum Morskim w Pireusie (1999). Po-
nadto znajduj¹ siê tam zestawy bander i znaków okrê-
towych, mapy, dzienniki i dokumenty okrêtowe, umun-
durowanie, plansze, modele okrêtów i elementów
okrêtowych oraz inne zbiory pomagaj¹ce zrozumieæ s³u¿-
bê na jednostkach p³ywaj¹cych ró¿nych bander oma-
wianego okresu.

Do wielu zagadnieñ dotycz¹cych operacji bojowych
na morzach w II wojnie œwiatowej wykorzystano boga-
t¹ literatur¹ RFN, gdzie po dziœ dzieñ ukazuje siê masê
ró¿nych publikacji – od dokumentów poprzez opraco-
wania naukowe i popularne. Zawieraj¹ one ogromn¹
faktografiê. S¹ to druki zwarte i artyku³y o du¿ej war-
toœci poznawczej, dotycz¹cej Kriegsmarine i innych flot
wojennych, w tym polskiej26.

Powy¿sze Ÿród³a archiwalne, drukowane, ró¿norod-
ne pamiêtniki, wspomnienia i dzie³a teoretyczne, regu-
laminy, instrukcje, przepisy, podrêczniki i katalogi oraz
literatura przedmiotu, s¹ ró¿norodne pod wzglêdem
formy. Ich iloœæ i jakoœæ daj¹ mo¿liwoœæ prowadzenia
badañ do zrealizowania postawionych celów.

Praca niniejsza przygotowana zosta³a w oparciu o
pomoc w uzyskaniu materia³ów od wielu osób, które
chêtnie jej udziela³y. Poczuwam siê do mi³ego obowi¹z-
ku podziêkowania Panu Admira³owi Ryszardowi £u-
kasikowi, któremu zawdziêczam mo¿liwoœæ wykorzy-
stania materia³ów Ÿród³owych dotycz¹cych floty
wojennej PRL. Pragnê równie¿ wyraziæ s³owa wdziêcz-
noœci Kolegom z Instytutu Nauk Humanistycznych Aka-
demii Marynarki Wojennej – g³ównie zaœ kmdr. prof.
dr. hab. Jerzemu Przybylskiemu i kmdr. por. dr. Bogda-
nowi Zalewskiemu za umo¿liwienie wykorzystania zbio-
rów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego oraz
wielu materia³ów zwi¹zanych z flot¹ wojenn¹ PRL,
których w inny sposób nie mo¿na by by³o wykorzystaæ.
Ponadto Panu kmdr. dr. Henrykowi Kuli za umo¿liwie-
nie skorzystania ze zbiorów Ÿród³owych dotycz¹cych
morskiej s³u¿by WOP. Pragnê tak¿e daæ wyraz mojej
wdziêcznoœci wobec Biblioteki Gdañskiej Polskiej Aka-
demii Nauk, a zw³aszcza wobec Pana dr. Aleksandra
Klempa, któremu zawdziêczam mo¿liwoœæ korzystania
z fachowej literatury na miejscu i sprowadzanej z in-
nych bibliotek naukowych w kraju i z zagranicy.

Szczególne wyrazy podziêkowania sk³adam Mojej
¯onie – Janinie, za t³umaczenia tekstów z jêzyka nie-
mieckiego i francuskiego, cenne wskazówki i przyja-
cielskie rady, dziêki którym mog³a powstaæ niniejsza
praca.

22 Do szczególnie wa¿nych nale¿y zaliczyæ te, które opracowali: W.
S. Churchill, Druga wojna œwiatowa, t. I, ksiêga 2, Gdañsk 1995; K.
Dönitz, 10 lat i 20 dni. Wspomnienia 1935–1945, Gdañsk 1997; A. Go³ow-
ko, Wojna za krêgiem polarnym, Warszawa 1964; J. Kuropieska, Misja w
Londynie, Warszawa 1981; F. Ruge, Der Seekrieg 1939–1945, Stuttgart
1962 i wiele innych.

23 Np. Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten, München-Berlin 1940,
1954/55.

24 Wojskowo-historyczny periodyk „Bellona” po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej ukazywa³ siê w dwóch oœrodkach: w kraju, zale¿ny od
komunistów i w oœrodku londyñsko-paryskim, patriotycznym, niezale¿-
nym.

25 Zosta³y one zebrane i opisane w archiwum w³asnym autora.

2 6 Sojusznicza Komisja Kontroli w Niemczech zakaza³a publikowania
literatury wojskowej, co nie mog³o jednak trwaæ d³ugo i od 1949 roku
nast¹pi³ jej rozwój. Ponadto, g³ównie Amerykanie, wykorzystywali do-
œwiadczenia niemieckie do w³asnych opracowañ.
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Wojna morska na wodach europejskich charakteryzo-
wa³a siê d¹¿eniem do utrzymania panowania na mo-
rzu i sta³ej ¿eglugi przez aliantów oraz walk¹ o opano-
wanie i utrzymanie baz skandynawskich i atlantyckich
dla floty niemieckiej zwalczaj¹cej ¿eglugê przeciwni-
ka.

Si³y morskie aliantów rozwija³y siê w toku wojny,
a ich oœrodkiem organizacyjnym by³y bazy brytyjskie.
Obok floty Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i jednostek
polskich, stopniowo znalaz³y siê tam okrêty Norwegii,
Holandii, Belgii, Francji, Jugos³awii i Grecji. W dal-
szym toku wojny z aliantami wspó³dzia³a³a równie¿
flota radziecka, a wszystkich wspar³a rozbudowuj¹ca
siê flota Stanów Zjednoczonych. Równie¿ si³y morskie
III Rzeszy niemieckiej rozwija³y siê w toku wojny
i zosta³y wsparte przez jej sojuszników – flotê w³osk¹,
a nastêpnie przez s³abe zespo³y i jednostki bu³garskie,
rumuñskie, chorwackie, fiñskie oraz rzeczne wêgierskie
na Dunaju. Si³y niemieckie zosta³y wzmocnione zdoby-
czami w bazach i portach pañstw, które opanowa³y oraz
wyeliminowaniem floty francuskiej z pocz¹tkowego
okresu wojny. Ponadto w pierwszym okresie wojny flo-
ta niemiecka mia³a równie¿ pomoc w zakresie zaopa-
trzenia i baz ze strony radzieckiej.

Si³y morskie III Rzeszy Niemieckiej,
W³och i ich sojuszników

NIEMIECKA FLOTA WOJENNA

Sztuka wojenna tego pañstwa rozwija³a siê w oparciu
o nowoczesn¹ technikê i naukê, i mia³a solidne podsta-
wy wybitnych teoretyków wojskowych: Schlieffena
i Seeckta o zmasowanym uderzeniu, Ludendorffa o woj-
nie b³yskawicznej, Guderiana o wojnie zmechanizowa-
nej i pancernej. Teorie te znalaz³y odbicie w wojnie b³y-
skawicznej i nowoczesnym przygotowaniu do niej si³
zbrojnych. Nowoczesn¹ myœl wojskow¹ rozwijano rów-
nie¿ w Kriegsmarine. W zakresie strategii morskiej
istotn¹ rolê odegra³y postulaty Wegenera, który pod-
da³ ostrej krytyce dzia³ania strategiczne floty cesar-
skiej w czasie I. wojny œwiatowej. Niemiecka flota ba-
zowa³a wówczas w zablokowanej Zatoce Helgolandzkiej
i nie mog³a wykonaæ zadañ, do których j¹ stworzono.
Wegener postulowa³ zatem – aby skutecznie zwalczaæ
brytyjskie linie ¿eglugowe, nale¿y opanowaæ Ba³tyk
i cieœniny duñskie, a nastêpnie Daniê i Norwegiê. Po-
zwoli³oby to wed³ug niego na swobodne wypady okrê-
tów ró¿nych klas na linie ¿eglugowe przeciwnika ze

zdobytych, licznych baz morskich, praktycznie niemo¿-
liwych do zablokowania1. Dowództwa i sztaby ró¿nych
szczebli Kriegsmarine by³y przekonane o s³usznoœci tych
postulatów, które realizowano w toku wojny2.

Zasadniczym celem niemieckiej wojny morskiej by³o
zerwanie brytyjskich linii komunikacyjnych3. Do tego
jednak niezbêdne by³y odpowiednie bazy, w czym po-
mocne sta³o siê wspó³dzia³anie polityczno-wojskowe
z W³ochami, Japoni¹ i w pocz¹tkowym okresie ze Zwi¹z-
kiem Radzieckim. Mia³o ono charakter g³ównie anty-
brytyjski i d¹¿y³o do rozproszenia si³ Royal Navy – do
utrzymania ich czêœci na Morzu Œródziemnym i na
wodach Dalekiego Wschodu. Niedostatek w³asnych si³
dowództwo Kriegsmarine zamierza³o rekompensowaæ
odpowiedni¹ taktyk¹ zwalczania ¿eglugi: szybkie na-
pady, oderwanie siê, zmiana rejonu operacji bojowej
i unikanie bitwy z si³ami nawodnymi przeciwnika, na-
wet s³abszymi.

¯eglugê alianck¹ zwalczano pocz¹wszy od przybrze¿-
nych wód przeciwnika, a¿ po otwarte morza i oceany.
Na oceanie i oddalonych morzach operowa³y zasadni-
czo pojedyncze pancerniki, kr¹¿owniki ciê¿kie i pomoc-
nicze oraz OP4. Aby umo¿liwiæ im wyjœcie na Atlantyk,
lekkie jednostki nawodne mia³y przeprowadzaæ akcje
bojowe na Morzu Pó³nocnym i przy wybrze¿ach brytyj-
skich, aby w ten sposób wi¹zaæ jak najliczniejsze si³y
Royal Navy na tych akwenach5. Obok floty niemieckiej,
¿eglugê przeciwnika mia³o zwalczaæ równie¿ lotnictwo,
ale g³ównym zadaniem samolotów by³o niszczenie du-
¿ych okrêtów brytyjskich – pancerników i lotniskow-
ców6. Ponadto lotnictwo i ma³e ON – g³ównie œcigacze
torpedowe, mia³y zwalczaæ ¿eglugê na wodach przybrze¿-
nych, prowadzono równie¿ operacje stawiania zaczep-

Rozdzia³ I

Polskie si³y morskie
na tle flot alianckich i przeciwników

1 W. Wegener, Die Seestrategie des Weltkriegs, Berlin 1929, pas-
sim.

2 B. Krzywiec, Polityka i strategia Niemiec a b³êdy Wielkiej Bryta-
nii, PM 1947, z. 2, s. 39.

3 W. Hubatsch, Hitlers Weisungen fur die Kriegsführung 1939–
1945. Dokumentne des Oberkommandos der Wehrmacht..., Frankufrt/M.,
1962, s. 21. Celem zerwania brytyjskiej ¿eglugi, Niemcy budowali si³y
przeznaczone do operacji w oddalonych rejonach, g³ównie szybkie pan-
cerniki i kr¹¿owniki o du¿ym zasiêgu p³ywania i autonomicznoœci, zdol-
nych do atakowania okrêtów i statków na odleg³ych akwenach otwar-
tego morza. Do si³ tych zaliczano równie¿ U-booty. Jednak w 1939 roku
OP stanowi³y tylko 9% tona¿u ca³ej floty niemieckiej, pancerniki –
46%, kr¹¿owniki – 31,5%, a niszczyciele – 13,5% (Gorszkow, Tam¿e,
s. 421).

4 F. E. Giese, Die deutsche marine 1920 bis 1945, Frankfurt
1956, s. 100nn; B. Krzywiec, Przemiany w prowadzeniu wojny morskiej,
PM 1947, nr 1, s. 47.

5 S. Bernatt, Przejœcie niemieckich okrêtów przez Kana³ La Man-
che, PM 1958, z. 11.

6 Hubatsch, Tam¿e.
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nych ZM. Jednoczeœnie Niemcy zak³adali, ¿e Francja
nie bêdzie chcia³a kontynuowaæ wojny. Dlatego niemiec-
kie okrêty otrzyma³y zakaz topienia francuskich stat-
ków, który zniesiono dopiero 23 wrzeœnia 1939 roku7.
III Rzesza wiele uwagi poœwiêca³a równie¿ rozbudowie
si³ do obrony baz, walki z minami, zabezpieczenia roz-
winiêcia si³ g³ównych floty i do utrzymania dogodnej
sytuacji operacyjnej na w³asnych wodach przybrze¿nych8.
Zajêcie Danii, Norwegii, Belgii, Holandii i Francji, znacz-
nie polepszy³o sytuacjê strategiczn¹ Kriegsmarine,
a ponadto wycofanie si³ morskich Francji z wojny spo-
têgowa³o trudnoœci Royal Navy. Niemcy ugruntowali
dobre po³¹czenie Ba³tyku z Morzem Pó³nocnym i przez
Kana³ Kiloñski, a systemem rzek – g³ównie Dunajem,
³¹cznoœæ z Morzem Czarnym. W wojnie ze Zwi¹zkiem
Radzieckim flota niemiecka mia³a uniemo¿liwiæ Ro-
sjanom wyjœcie z ich baz na morze, przy równoczesnym
zabezpieczeniu w³asnych wybrze¿y, komunikacji mor-
skich, a po zdobyciu Leningradu usun¹æ miny morskie9.
Na ma³ych morzach – Ba³tyk, Morze Czarne i Egej-
skie, Niemcy anga¿owali si³y lekkie w³asne oraz so-
juszników.

W toku wojny koncepcje strategiczne wykorzysta-
nia Kriegsmarine ulega³y pewnym zmianom. Wobec
niepowodzeñ du¿ych ON, zaczêto realizowaæ nowy pro-
gram – oddanie pierwszeñstwa w zwalczaniu ¿eglugi
przeciwnika dla OP i ulepszenie wspó³dzia³ania lotnic-
twa z flot¹. Zaœ du¿e ON mia³y zostaæ wycofane i bazo-
waæ w Norwegii, jako przeciwwaga dla Royal Navy.

Wobec niepowodzenia desantu na Wielk¹ Brytaniê
i niemo¿liwoœci zniszczenia ¿eglugi aliantów, III Rze-
sza w obawie przed inwazj¹ przeciwnika od strony morza
zabezpieczy³a siê tzw. WA£EM ATLANTYCKIM10. Jego
rozbudowê rozpoczêto w 1941 roku, intensyfikuj¹c pra-
ce jesieni¹ nastêpnego roku tak, ¿e w dwa lata póŸniej
na 1 km wybrze¿a przypada³o 8–9 bunkrów. Spoœród
547 baterii nadbrze¿nych, 299 znajdowa³o siê w bun-
krach. Ponadto w g³êbi wybrze¿a zgromadzono rucho-
me odwody, które mia³y byæ kierowane na zagro¿one
odcinki wybrze¿a. WA£ ATLANTYCKI stanowi³ wy³¹cz-
nie pasywny pas nadbrze¿nej obrony, który alianci mogli
likwidowaæ przy pomocy lotnictwa i du¿ych ON. Do ich
odparcia brakowa³o póŸniej Niemcom panowania w po-
wietrzu i na w³asnych wodach. A ju¿ Moltke twierdzi³,

¿e najsilniej ufortyfikowane wybrze¿e nie daje nic, prócz
mo¿liwoœci odbierania razów, a bez szans oddawania
ich nieprzyjacielowi. Aby móc raziæ samemu, trzeba mieæ
flotê”11.

Traktat wersalski zabrania³ Niemcom posiadania
lotniskowców, lotnictwa morskiego oraz OP. Mimo to
rozwijaj¹ce siê dowództwa, sztaby i ró¿ne grupy ba-
dawczo-naukowe dzia³aj¹ce na rzecz floty niemieckiej,
gromadzi³y specjalistów i opracowywa³y niezbêdne pro-
gramy. Dotyczy³y one rozwoju, budowy ró¿nych klas
i typów okrêtów – w zakazanych zakresach przez pañ-
stwa koalicji. Mimo ró¿nych zabiegów, Kriegsmarine
wesz³a jednak do wojny bez odpowiednich si³ zdolnych
wykonaæ cele strategiczne. Nie mog³y byæ wiêc u¿yte
w zespo³ach pancerniki, a lotniskowce nie wesz³y do s³u¿-
by. Flota niemiecka utworzona na bazie uk³adów z lat
1935 i 1937, rozbudowana zosta³a pocz¹tkowo w kie-
runku zmniejszenia liczby pancerników, nadmiernego
powiêkszenia U-bootów, zmniejszenia liczby lekkich
kr¹¿owników i powiêkszenia liczby ciê¿kich kr¹¿owni-
ków. Flota zesz³a wiêc z roli zdolnej do samodzielnych
rozstrzygniêæ strategicznych, ograniczaj¹c siê do kon-
cepcji wy³¹cznie walki o linie komunikacyjne12. Dlate-
go Kriegsmarine dysponuj¹c œwietnymi bazami mor-
skimi, nie potrafi³a w³aœciwie ich wykorzystaæ z braku
odpowiednich si³ w zakresie strategicznym poza dwie-
ma formami: operacyjn¹ dzia³alnoœæ OP i zagro¿enie
wy³¹cznie ¿eglugi alianckiej przez kilka du¿ych ON
stoj¹cych w fiordach norweskich. Nie przewidziano rów-
nie¿ zapewnienia swobody dla w³asnej ¿eglugi, poza
liniami przybrze¿nymi, na wodach wewnêtrznych i na
Ba³tyku.

Flota niemiecka by³a sprawnie dowodzona, a za³o-
gi okrêtów przejawia³y ducha zaczepnego. Sprawn¹ or-
ganizacjê i dowodzenie flot¹ niemieck¹ wprowadzi³ ju¿
Tirpitz, a zebrane doœwiadczenia z I. wojny œwiatowej
pozwoli³y na nowoczesn¹ organizacjê floty w II. wojnie
œwiatowej. Uwzglêdniono wówczas lotnictwo morskie
i OP13.

Zasadnicz¹ rolê w rozwoju niemieckiej floty wojen-
nej odegra³y wiêc idee admira³a Alfreda Tirpitza, a na-
stêpnie admira³ów – Ericha Raedera i Karla Dönitza.
Jednoczeœnie dwaj ostatni byli zgodni co do tego, ¿e
dla niemieckich si³ morskich wojna wybuch³a za wcze-
œnie o 5–6 lat, co nie pozwoli³o na odpowiedni do po-
trzeb rozwój floty14. Mimo braku odpowiednich si³, w³o-
¿yli wiele pracy, aby Kriegsmarine uzyska³a sukcesy
w tocz¹cej siê wojnie morskiej.

7 J. Pertek, Od Reichsmarine do Bundesmarine 1918–1965, Po-
znañ 1966, s. 155.

8 S. Gorszkow, Potêga morska wspó³czesnego pañstwa, Warszawa
1979, s. 421.

9 Hubatsch, Tam¿e, s. 87.
10 Wa³ Atlantycki stanowi³ nadmorsk¹ liniê fortyfikacyjn¹ o d³u-

goœci oko³o 4000 km. Ci¹gn¹³ siê od pó³nocnej Norwegii do Pirenejów
i sk³ada³ siê z 3 odcinków obrony: norweskiego, duñskiego i zachodnie-
go. Fortyfikacje rozbudowywano g³ównie w rejonach wa¿niejszych baz
morskich i portów, a poszczególne punkty oporu mia³y obronê okrê¿n¹
oraz plot. Na odcinkach niedogodnych do desantu morskiego budowano
sektory obrony, wykorzystuj¹c warunki terenowe. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na ufortyfikowanie wysp przybrze¿nych, ujœæ rzek i baz mor-
skich. Zasadniczym elementem obrony Wa³u by³y armaty dalekosiê¿ne
artylerii nadbrze¿nej w³¹czone do punktów oporu. Do zwalczania okrê-
tów desantowych i barek, wydzielono odpowiednie baterie mniejszych
kalibrów. Ogromne potrzeby w sprzêcie artyleryjskim by³y powodem
gromadzenia ró¿nych typów dzia³ – od ciê¿kich po automatyczne ma³o-
kalibrowe. Œci¹gano je z ró¿nych miejsc, z wycofanych ON, np. z unie-
ruchomionego w Gdyni pancernika „Gneisenau” (W . Bobula, W. Brzo-
skwinia, P. Czech, Bateria Orlandet, OW 1993, nr  4, s. 73–77). Najbardziej
umocniony rejon znajdowa³ siê nad kana³em La Manche (M. Ginns,
Deutsche Kunstenartillerie auf den Kanalinseln 1941–1945, „Artillerie
Rundschau” 1976, nr 3, s. 96nn/.

11 J. Ginsbert, Wojna na morzu, PW–¯PO 1943, nr 19, s. 2.
12 Krzywiec, Tam¿e, s. 38–39. Na brak konsekwencji w rozwoju

floty niemieckiej wp³yw mia³y decyzje kierownictwa politycznego Rze-
szy i malej¹ce mo¿liwoœci ekonomiczne kraju. Przy tym osobiœcie Hitler
zaleca³, aby ka¿dy z du¿ych niemieckich ON by³ tak zbudowany, ¿eby
swoimi w³aœciwoœciami taktyczno-technicznymi przewy¿sza³ odpowied-
ni¹ jednostkê brytyjsk¹ tej samej klasy.

13 W. Hubatsch, Der Admiralstab und die obersten Marinebehörden
in Deutschland 1848–1945, Frankfurt am  Main 1958, passim. Jednak
przewiduj¹c operacje na oceanach, nie wypracowano zasad wspó³dzia³a-
nia, a lotnictwo morskie podporz¹dkowano organizacyjnie dowództwu
Luftwaffe, co stwarza³o wiele niedogodnoœci na szczeblu operacyjnym
i taktycznym (J. W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia morskie 1918–1939,
Gdañsk 1983, s. 452).

14 C. Bekker, Kampf und Utergang der Kriegsmarine, Hannover
1953, passim; J. Pertek, Kriegsmarine (1939–1945) w zachodnionie-
mieckiej historiografii, PZ 1966, nr 5, s. 61; Ten¿e, Od Reichsmarine...,
s. 158.
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Rozwój niemieckiej floty wojennej zasadniczo roz-
pocz¹³ siê w roku 1933, na podstawie planu rekonstruk-
cji marynarki wojennej zatwierdzonego w listopadzie
poprzedniego roku. Na jego podstawie przyst¹piono do
znacznego zwiêkszenia si³ lekkich – niszczycieli, torpe-
dowców i œcigaczy, utworzenia lotnictwa morskiego,
a od 1935 roku podjêto równie¿ budowê OP. 21 maja
1935 roku zmieniono równie¿ nazwê marynarki wojen-
nej – z REICHSMARINE na KRIEGSMARINE.

Sukcesem dla III Rzeszy by³o zawarcie brytyjsko-
niemieckiej umowy morskiej 18 czerwca 1935 roku.
Zezwala³a ona na rozbudowê jednostek ofensywnych –
pancerników, lotniskowców, kr¹¿owników, niszczycieli
oraz OP. Umowa nie obejmowa³a jednostek mniejszych
– œcigaczy torpedowych, kanonierek, stawiaczy min,
tra³owców oraz okrêtów pomocniczych i specjalnych.
Pozwoli³o to 11 wielkim stoczniom niemieckim, które
ju¿ o wiele wczeœniej przygotowa³y siê pod wzglêdem
organizacyjnym i technicznym, rozwin¹æ pe³n¹ produk-
cjê. Jednak opracowywane plany rozbudowy Kriegsma-
rine bra³y pod uwagê oœwiadczenie przywódców pañ-
stwa na czele z Hitlerem, ¿e nie rozpoczn¹ wojny
wczeœniej ni¿ w latach 1944–1945. Dlatego przewidy-
wano, ¿e w 1948 roku w sk³adzie si³ morskich Niemiec
winno byæ 13 pancerników i 3 pancerniki kieszonkowe
oraz 4 lotniskowce15. Ponadto 49 kr¹¿owników, 158 nisz-
czycieli, 249 OP i wiele innych jednostek o ró¿nym prze-
znaczeniu. Jednak pewne ³atwego zwyciêstwa kierow-
nictwo III Rzeszy przyst¹pi³o do wojny ju¿ we wrzeœniu
1939 roku, zmieniaj¹c radykalnie plany rozbudowy
w³asnej floty wojennej. W latach 1935–1939 stocznie
niemieckie, mimo ogromnego wysi³ku, zdo³a³y zwodo-
waæ jedynie 300 000 ton ró¿nych jednostek, co by³o nie-
wystarczaj¹ce do uzyskania przewagi na morzu nad
Royal Navy.

W chwili wybuchu wojny niemieckie si³y morskie
sk³ada³y siê z 2 pancerników, 3 pancerników kieszon-
kowych, 2 starych pancerników szkolnych, 2 ciê¿kich
kr¹¿owników, 6 lekkich kr¹¿owników, 22 niszczycieli,
16 torpedowców, 10 jednostek eskortowych, 57 OP, 32
tra³owców eskadrowych oraz szeregu mniejszych jed-
nostek. Po wybuchu wojny skoncentrowano siê na bu-
dowie lekkich si³ nawodnych i OP16.

W 1940 roku w sk³ad Kriegsmarine wesz³y: pancer-
nik Bismarck, ciê¿ki kr¹¿ownik Prinz Eugen, 7 kr¹-
¿owników pomocniczych, 3 niszczyciele, 5 torpedowców,
51 OP, 24 œcigacze torpedowe, 21 tra³owców eskadro-
wych – w tym 3 zdobyte w Holandii, 37 tra³owców oraz
1 awizo. Ponadto wiele okrêtów zdobytych w Norwegii,
Holandii, Belgii i Francji. Zwyciêstwa w zachodniej
Europie podporz¹dkowa³y Niemcom gospodarki opa-
nowanych krajów, w tym œwietnie rozwiniêty przemys³
stoczniowy – stoj¹cy na wysokim, œwiatowym pozio-
mie. Zatrudniono w nim dotychczasowych pracowników
tym bardziej, ¿e wœród podbitych narodów znalaz³o siê
du¿o takich, którzy chêtnie pracowali na rzecz Niemiec.

W nastêpnym roku Kriegsmarine otrzyma³a pan-
cernik Tirpitz, 4 niszczyciele, 7 torpedowców, 30 œciga-

czy torpedowych, 202 OP – w tym 4 zdobyte, 28 tra³ow-
ców eskadrowych i 50 mniejszych tra³owców. Niemcy
opanowali równie¿ wiele jednostek w portach Jugos³a-
wii i Grecji. Zatopiony zosta³ jednak pancernik Bi-
smarck.

Rok 1942 charakteryzowa³ siê wzrostem liczby od-
danych do s³u¿by OP oraz tra³owców. Pancernik Gnei-
senau po ciê¿kim uszkodzeniu przez lotnictwo alianc-
kie w Kilonii zosta³ przebazowany do Gdyni, gdzie
w nastêpnym roku zrezygnowano z jego dalszego re-
montu. Pod koniec tego roku wstrzymano równie¿ bu-
dowê lotniskowca Graf Zeppelin oraz przebudowê 2 stat-
ków pasa¿erskich i ciê¿kiego kr¹¿ownika Seydlitz na
lotniskowce. Zbudowano jednak 239 OP, a ponadto do
s³u¿by wesz³y 3 niszczyciele oraz 2 zdobyczne, 6 torpe-
dowców, 3 kanonierki zdobyte w Holandii, 48 tra³ow-
ców eskadrowych – w tym 19 ze stoczni holenderskich,
48 tra³owców mniejszych, 34 œcigacze torpedowe oraz
wiele innych jednostek. Jednak produkcja stoczniowa
stawa³a siê utrudniona ze wzglêdu na wzmo¿one bom-
bardowania aliantów nie tylko stoczni, ale i dróg do-
wozowych surowców, materia³ów oraz urz¹dzeñ niezbêd-
nych do wyposa¿enia okrêtów. Ponadto dla niemieckiej
produkcji stoczniowej coraz bardziej dokuczliwy sta-
wa³ siê sabota¿ organizowany przez ruch oporu w pod-
bitych krajach.

W 1943 roku Kriegsmarine otrzyma³a 288 OP, 5
niszczycieli, 5 torpedowców, 1 kanonierkê, 63 tra³owce
eskadrowe, 43 tra³owce, 36 œcigaczy torpedowych i 2
ma³e œcigacze. Po kapitulacji W³och nie uda³o siê Niem-
com opanowaæ si³ morskich niedawnego sojusznika poza
15 torpedowcami, pewn¹ liczb¹ œcigaczy torpedowych ,
tra³owców oraz wiele mniejszych jednostek. Du¿ych ON
ju¿ nie budowano, d¹¿¹c do utrzymania tempa pro-
dukcji U-bootów.

W 1944 roku do s³u¿by wesz³y 2 niszczyciele, zbu-
dowano 115 OP, 24 tra³owce i wiele mniejszych jedno-
stek. Przyst¹piono równie¿ do budowy si³ szturmowych
– lilipucich OP i innych. Produkcja stoczniowa stawa³a
siê coraz trudniejsza ze wzglêdu na systematyczne sil-
ne bombardowania przeprowadzane przez aliantów
i trudnoœci surowcowe. W nastêpnym roku przygotowa-
no jedynie 71 OP, a ponadto do s³u¿by wesz³o 11 tra-
³owców eskadrowych, 19 mniejszych tra³owców i 16 œci-
gaczy torpedowych.

Pocz¹wszy od 1944 roku du¿e ON skoncentrowano
na Ba³tyku. Jedynie uszkodzony Tirpitz pozosta³ w nor-
weskim fiordzie Altenfiord. Jednostek uszkodzonych nie
remontowano ze wzglêdu na brak mocy remontowych,
a zdolne do walki przeznaczono do wsparcia artyleryj-
skiego l¹du, wobec mo¿liwej ofensywy radzieckiej nad
tym morzem.

W wojnie morskiej prowadzonej przez Kriegsmari-
ne zasadnicz¹ rolê mia³y odegraæ pancerniki, kr¹¿ow-
niki oraz OP. Pierwsze, przeznaczone do operacji bojo-
wych na odleg³ych obszarach morskich, mia³y du¿¹ moc
maszyn i zasiêg p³ywania. W sk³adzie floty pe³ni³o s³u¿-
bê w sumie 9 pancerników, o ró¿nej wartoœci bojowej:
3 typu Deutschland (Deutschland, Admiral Scheer, Ad-
miral Graf Spee), 2 typu Scharnhorst (Scharnhorst, Gne-
isenau), 2 typu Bismarck (Bismarck, Tirpitz), 2 typu
Deutschland (Schlesien, Schleswig-Holstein). Trzy pierw-
sze pancerniki typu Deutschland, zwane pancernikami
kieszonkowymi (przydomek ten nada³a prasa brytyj-

15 Bekker, Tam¿e, passim.
16 Ten¿e, Verdammte See Ein Kriegstagebuch der deutschen Ma-

rine, Oldenburg 1971, passim; Ten¿e, Die versunkene Flotte Deutsche
Schlachtschffe und Kreuzer 1925–1945, Tam¿e 1961, passim; Giese,
Tam¿e, s. 57nn; J. Krasuski, Omówienie ksi¹¿ek autorów niemieckich
dotycz¹cych floty, PZ 1960, nr 6, s. 399.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

ska), od lutego 1940 roku zaliczone zosta³y do kr¹¿ow-
ników ciê¿kich17.

Deutschland od 15 listopada 1939 roku przemiano-
wano na Lützow. Okrêt bra³ udzia³ w wojnie hiszpañ-
skiej przeciwko komunistom, a w sierpniu 1939 roku
wys³any zosta³ na wody Grenlandii celem zwalczania
brytyjskiej ¿eglugi. Do bazy wróci³ w listopadzie bez
wiêkszych sukcesów – 2 zatopione statki i 1 pryz. W cza-
sie inwazji na Norwegiê 9 kwietnia 1940 roku otrzy-
ma³ 3 trafienia pociskami kalibru 280 mm, a w drodze
powrotnej zosta³ trafiony torped¹ z brytyjskiego OP
„Spearfish”18. Uszkodzony okrêt odholowano do stocz-
ni w Kilonii. Jednak 12 czerwca 1941 roku na Morzu
Pó³nocnym zosta³ trafiony torped¹ lotnicz¹ i ponownie
skierowany do remontu, który trwa³ do stycznia na-
stêpnego roku. Po remoncie skierowany do Norwegii,
3 lipca 1942 roku wszed³ na ska³y podwodne. Po re-
moncie w Gdyni, ponownie wys³any do Norwegii, sk¹d
jesieni¹ znów wróci³ na Ba³tyk. W paŸdzierniku 1944
roku okrêt bra³ udzia³ w walkach o wyspy Moosundz-
kie, a 16 kwietnia 1945 roku w Œwinoujœciu silnie uszko-
dzony przez brytyjskie bombowce osiad³ na równej stêp-
ce w basenie portowym. Do 4 maja artyleria Lützowa
ostrzeliwa³a przeciwnika, po czym za³oga zniszczy³a
³adunkami wybuchowymi okrêt. Wrak podnieœli Rosja-
nie we wrzeœniu 1947 roku i odholowali do swego por-
tu, gdzie w nastêpnym roku z³omowano go.

Admiral Scheer, podobnie jak poprzedni okrêt, bra³
równie¿ udzia³ w wojnie hiszpañskiej. Potem wykony-
wa³ ró¿ne zadania bojowe, a do jego najwiêkszych suk-
cesów nale¿a³a operacja przeciwkonwojowa, któr¹ roz-
pocz¹³ jesieni¹ 1940 roku. 5 listopada zaatakowa³
konwój HX-84 w sk³adzie 37 statków, w tym 2 polskie
– Puck i Morska Wola. W obronie konwoju stan¹³ bry-
tyjski kr¹¿ownik pomocniczy Jervis Bay, który zwi¹-
zawszy 22-minutow¹ bitw¹ artyleryjsk¹ przeciwnika,
pozwoli³ na rozproszenie konwoju. Niemiecki pancer-
nik zatopi³ tylko 5 statków i uszkodzi³ 2–3 statki,
a móg³ przecie¿ zatopiæ o wiele wiêcej. Nastêpnie ope-
rowa³ na po³udniowym Atlantyku bez wiêkszych rezul-
tatów, od 17 stycznia 1941 roku pos³ugiwa³ siê nawet
sygna³ami w jêzyku angielskim wprowadzaj¹c tym
samym statki alianckie w b³¹d. Zaopatrzeniowiec Nord-
mark dostarczy³ mu paliwo, a kr¹¿ownik pomocniczy
Thor ¿ywnoœæ. Admiral Scheer operowa³ równie¿ na
Oceanie Indyjskim, wchodz¹c do Kilonii 1 kwietnia 1941
roku. We wrzeœniu tego roku operowa³ na wodach Zato-
ki Ryskiej, a w nastêpnym roku skierowano go do Nor-
wegii. W latach 1943–1944 pe³ni³ s³u¿bê jako jednost-
ka szkoleniowa, a nastêpnie bra³ udzia³ w walkach przy
wybrze¿ach Ba³tyku. 9 kwietnia 1945 roku w Kilonii
w okrêt trafi³o 5 bomb z samolotów brytyjskich, co spo-

wodowa³o jego zatoniêcie. Parê lat póŸniej wrak okrêtu
z³omowano19.

Admiral Graf Spee, podobnie jak dwa poprzednie
uczestniczy³ w wojnie hiszpañskiej, a w sierpniu 1939
roku zosta³ skierowany na Atlantyk celem zwalczania
¿eglugi brytyjskiej. Po zatopieniu kilku statków, 13
grudnia tego roku okrêt zosta³ zaatakowany przez 3
brytyjskie kr¹¿owniki – ciê¿ki Exter i 2 lekkie – Ajax
oraz Achilles. Dwugodzinna bitwa artyleryjska nie przy-
nios³a rozwi¹zania, a przeciwnicy odnieœli uszkodze-
nia. Po wejœciu niemieckiego pancernika do Montevideo,
na miejsce uszkodzonego Extera wszed³ ciê¿ki kr¹¿ow-
nik Cumberland. W tej sytuacji 17 grudnia niemiecki
okrêt wyszed³ z portu i zosta³ wysadzony w powietrze
przez w³asn¹ za³ogê20.

Nowoczesnymi pancernikami by³y Scharnhorst i Gnei-
senau, charakteryzuj¹ce siê du¿¹ dzielnoœci¹ morsk¹
i odpornoœci¹ na zniszczenie21. Do ich zasadniczych wad
nale¿a³o to, ¿e nie dysponowa³y armatami g³ównego
kalibru powy¿ej 280 mm, chocia¿ by³y to udane dzia³a
morskie. Operuj¹c z baz – g³ównie norweskich, stano-
wi³y sta³e zagro¿enie dla ¿eglugi brytyjskiej i anga¿o-
wa³y powa¿ne si³y Royal Navy na wodach Morza Pó³-
nocnego oraz na szlakach murmañskich. Oba pancerniki
23 listopada 1939 roku zosta³y rozpoznane przez pa-
troluj¹cy pomiêdzy Islandi¹ a Wyspami Owczymi bry-
tyjski kr¹¿ownik pomocniczy Rawalpindi. Po trwaj¹cej
oko³o 14 minut bitwie, kr¹¿ownik zosta³ trafiony, ale
zaalarmowana Royal Navy spowodowa³a wycofanie siê
niemieckich pancerników z dalszej operacji przeciwko
brytyjskiej ¿egludze. 9 kwietnia nastêpnego roku w cza-
sie walki morskiej oba pancerniki trafi³y dwoma poci-
skami brytyjski pancernik Renown, zaœ Gneisenau otrzy-
ma³ 3 trafienia. Nastêpnie – 8 czerwca zatopi³y brytyjski
lotniskowiec Glorious oraz 2 niszczyciele – Acasta i Ar-
dent. W czasie walki torpeda wystrzelona z Acasty tra-
fi³a Scharnhorsta, który musia³ udaæ siê na remont do
Kilonii. Równie¿ Gneisenau zosta³ trafiony torped¹ –
20 czerwca, wystrzelon¹ przez brytyjski OP Clyde i rów-
nie¿ musia³ udaæ siê na remont do Kilonii. Nastêpnie
oba pancerniki zosta³y przebazowane do Brestu, sk¹d
operowa³y od stycznia do marca 1941 roku na Atlanty-
ku przeciwko konwojom. Co prawda zdo³a³y zatopiæ 22
statki, przy jednoczesnym unikaniu spotkania z bry-
tyjskimi pancernikami, ale na wiêksze sukcesy Niem-
cy ju¿ nie mogli liczyæ. Okrêty te by³y stale œledzone,
namierzane, a Royal Navy przeprowadza³a coraz to nowe
operacje morsko-lotnicze celem ich zniszczenia. Stoj¹c
w Breœcie by³y atakowane przez alianckie bombowce,
które uszkodzi³y oba pancerniki. 11–13 lutego 1942 roku
okrêty te pod os³on¹ ciê¿kiego kr¹¿ownika Prinz Eu-
gen, si³ lekkich, lotnictwa oraz pod przykryciem w³a-
snej artylerii nadbrze¿nej, zdo³a³y sforsowaæ kana³ La
Manche wchodz¹c do macierzystych portów. Jednak17 Na pocz¹tku bie¿¹cego wieku Niemcy zbudowali 5 pancerni-

ków typu Deutschland (Deutschland, Hannover, Schlesien, Schleswig-
Holstein, Pommern). Deutschland z³omowano w latach 1920–1922, Han-
nover wycofany ze s³u¿by zosta³ z³omowany w latach 1944–1946,
a Pommern zaton¹³ w bitwie jutlandzkiej trafiony torped¹. Pozosta³e
dwa pe³ni³y rolê okrêtów szkolnych i artyleryjskich w obronie baz
morskich i w walkach z celami brzegowymi. W nawi¹zaniu do tradycji w
1923 roku opracowano wstêpn¹ koncepcjê nowego pancernika typu
Deutschland, a w 1928 roku przyst¹piono do realizacji ostatecznej –
czwartej koncepcji. Wed³ug niej zbudowano 3 pancerniki – Deutsch-
land, Admiral Scheer i Admiral Graf Spee.

18 Spearfish 1 sierpnia 1940 roku zosta³ zatopiony na Morzu
Pó³nocnym przez U-boot U 34. Zaœ ten z kolei zaton¹³ 6 sierpnia 1943
roku na zachód od K³ajpedy w wyniku zderzenia. Po wydobyciu U 34 nie
nadawa³ siê do remontu i 8 wrzeœnia tego roku okrêt zdemobilizowano.

19 J. Brennecke, Kreuzerkrieg in zwei Ozeanen, Lepzig 1942; Ten-
¿e, T. Krancke, RRR – das glückhaffe Schiff. Kreuzerfahrten der „Admi-
ral Scheer”, B. Riss 1955.

20 M. D. Jeremiejew, Podsumowanie niektórych operacji kr¹¿ow-
niczych by³ej floty niemieckiej, PM 1949, z. 12, s. 51nn. Po bitwie na
pancerniku niemieckim zosta³o 306 pocisków do armat kalibru 280 mm,
423 do armat 150 mm, 2470 pocisków do armat plot i 6 torped  (Hum-
melchen, Die Handels, MR 1959, z. 6, s. 343).

21 Scharnhorst 26 grudnia 1943 roku po jednej burcie uzyska³
trafienia oœmioma torpedami, a móg³  otrzymaæ 14 uderzeñ torpedami.
Ponadto zosta³ trafiony 13 pociskami kalibru 365 mm (S. Tobiasz, Bitwa
u Przyl¹dka Pó³nocnego, PM 1957, z. 7, s. 185).
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w czasie tego przejœcia Scharnhorst wszed³ na dwie miny,
a Gneisenau na jedn¹, doznaj¹c nastêpnych uszkodzeñ.
 Gneisenau w Kilonii noc¹ 26/27 lutego 1942 roku w
wyniku eksplozji przedniej komory amunicyjnej po tra-
fieniu go bomb¹, mia³ zniszczon¹ czêœæ dziobow¹. Zo-
sta³ wówczas skierowany do Gdyni na remont i moder-
nizacjê, ale na pocz¹tku nastêpnego roku prace na
okrêcie wstrzymano. Zaœ Scharnhorst w styczniu 1943
roku zosta³ skierowany na wody norweskie, sk¹d wraz
z innymi okrêtami mia³ zwalczaæ konwoje. 26 grudnia
tego roku zosta³ jednak zatopiony przez si³y brytyjskie
za Przyl¹dkiem Pó³nocnym. Natomiast rozbrojonego
Gneisenau Niemcy zatopili przed wejœciem do portu
w Gdyni. Zosta³ z³omowany w latach 1947–195522.

Dwa nastêpne pancerniki – Bismarck i Tirpitz, na-
le¿a³y do najsilniejszych ON III Rzeszy. Charakteryzo-
wa³y siê równie¿ du¿¹ dzielnoœci¹ morsk¹ i odporno-
œci¹ na zniszczenie.

Bismarck po wejœciu do s³u¿by odbywa³ szkolenie
za³ogi i æwiczenia taktyczne na Ba³tyku – g³ównie na
wodach Zatoki Gdañskiej, przygotowuj¹c siê do opera-
cji przeciwko konwojom alianckim na Atlantyku. Po
zakoñczeniu intensywnego szkolenia, wraz z ciê¿kim
kr¹¿ownikiem Prinz Eugen, 18 maja 1941 roku wyru-
szy³ z Gdyni na ocean. Pilnie obserwowany przez pol-
ski wywiad, który przekazywa³ ka¿d¹ informacjê o pan-
cerniku, przejê³y inne s³u¿by alianckie. 24 maja Bismarck
zatopi³ brytyjski pancernik Hood, a towarzysz¹cy mu
pancernik Prince of Wales po uzyskaniu trafieñ z obu
okrêtów przeciwnika, wycofa³ siê z walki23. Bismarck
uporczywie œcigany przez g³ówne si³y Royal Navy zo-
sta³ obezw³adniony do tego stopnia, ¿e nie by³ w stanie
odpieraæ dalszych ataków brytyjskich. Poniewa¿ los
okrêtu by³ przes¹dzony, za³oga otwarciem kingstonów
przyspieszy³a jego zatoniêcie24.

Plany wykorzystania Tirpitza by³y ró¿ne, ale osta-
tecznie okrêt przebazowano do Norwegii, sk¹d mia³ ata-
kowaæ konwoje murmañskie. Podobnie jak poprzedni,
obserwowany przez wywiad, œledzony przez samoloty,
by³ nieuchwytny dla si³ alianckich. Na wodach norwe-
skich by³ wielokrotnie atakowany przez samoloty
alianckie, a 5 lipca 1942 roku próbowa³ go zatopiæ ra-
dziecki OP 21. Dopiero jednak brytyjskie lilipucie OP
X 6 i X 7 spowodowa³y powa¿ne uszkodzenia tak, ¿e
remont Tirpitza trwa³ pó³tora roku. Okrêt ten jak gdy-
by hipnotyzowa³ Royal Navy sam¹ swoj¹ obecnoœci¹,
nawet wówczas, gdy nie zagra¿a³ konwojom. By³ nadal
ci¹gle œledzony, opisywany, stanowi³ obiekt badañ
i dyskusji sztabowych. Stwarza³ poczucie sta³ej obawy
i zagro¿enia25. Obawy potêgowa³o to, ¿e przeprowadza-
ne naloty bombowe mimo trafieñ, nie niszczy³y okrêtu
– co elektryzowa³o g³ównie flotê brytyjsk¹. Dopiero prze-
prowadzony 12 listopada 1944 roku atak 32 bombow-
ców spowodowa³ zatopienie tego okrêtu na p³ytkiej
wodzie26. W latach 1948–1957 wrak z³omowano.

Bismarck i Tirpitz by³y okrêtami o wysokich walo-

rach bojowych, ze œwietnie wyszkolonymi za³ogami. Np.
kad³ub pierwszego mia³ 22 przedzia³y wodoszczelne,
a wszystkie poprzeczne grodzie przechodzi³y od dna do
górnego pok³adu. Grodzie mia³y du¿¹ wytrzyma³oœæ
i przy zalaniu wod¹ wiele z nich zabezpiecza³o okrêt
przed zatopieniem, a zapas p³ywalnoœci innych prze-
dzia³ów wystarcza³ na utrzymanie jednostki na po-
wierzchni. Przed skutkami wybuchu min i torped okrêt
ochrania³y specjalne przedzia³y – podwójne dno o sze-
rokoœci 5,4 m. Przed pociskami artyleryjskimi chroni³
pancerz o du¿ej wytrzyma³oœci przebicia: na burtach
320 mm, na wie¿ach artyleryjskich 220 mm, a pok³ad
135 mm. G³ówne mechanizmy sk³ada³y siê z trzech
instalacji turbinowych, a ka¿dy zespó³ turbin rozmiesz-
czony by³ w oddzielnej maszynowni oraz 6 kot³owni.
Maj¹c twarde opancerzenie, odpowiedni¹ konstrukcjê
i urz¹dzenia, by³y odporne na dzia³ania pocisków arty-
leryjskich i bomb lotniczych przeciwpancernych oraz
burz¹cych. O ich wartoœci bojowej wiedzieli przeciwni-
cy i ró¿nymi sposobami d¹¿yli do zniszczenia tych pan-
cerników. Mia³y równie¿ doskona³e bazy – g³ównie na
wodach norweskich, ale operacyjne wykorzystanie nie
by³o na miarê ich mo¿liwoœci. Te wartoœciowe okrêty
w nowoczesnych warunkach wojny nie mia³y w³aœciwe-
go zabezpieczenia przez si³y lekkie i lotnictwo, nie wy-
posa¿ono je równie¿ w nowoczeœniejsze radary rozpo-
znawcze.

Ostatnie dwa niemieckie pancerniki – Schleswig-
Holstein i Schlesien, by³y œwietnymi jednostkami szko-
leniowymi – g³ównie w zakresie wykorzystania artyle-
rii, poniewa¿ mia³y na uzbrojeniu dzia³a powszechnie
stosowane na jednostkach Kriegsmarine. Wysokiej kla-
sy specjaliœci – wyk³adowcy i instruktorzy, zapewniali
odpowiedni poziom wyszkolenia dla oficerów, podcho-
r¹¿ych, podoficerów i marynarzy. Potem na ró¿nych
okrêtach walcz¹c z przeciwnikiem, uzyskiwali dobre
rezultaty w strzelaniu do celów morskich, brzegowych
i powietrznych. Ponadto oba pancerniki walczy³y w obro-
nie w³asnego wybrze¿a – g³ównie zwalczaj¹c cele na-
wodne oraz bior¹c udzia³ w obronie plot portów. Schle-
swig-Holstein noc¹ 18/19 grudnia 1944 roku w czasie
nalotu na Gdyniê zosta³ trafiony trzema bombami,
powoduj¹ce zniszczenie si³owni i podziurawienie dna.
Okrêt pocz¹tkowo osiad³ ruf¹ w basenie portowym,
a 26 grudnia ca³kowicie. 26 stycznia 1945 roku skre-
œlono go z listy floty wojennej, a 21 marca wrak znisz-
czyli Niemcy. W latach 1946–1947 podnieœli go Rosja-
nie i przeholowali do Tallina, gdzie s³u¿y³ jako hulk.
W 1948 roku zosta³ osadzony na mieliŸnie w pobli¿u
wyspy Odsmussar, gdzie jeszcze w latach 60. s³u¿y³
jako cel dla okrêtów i samolotów. Zaœ Schlesien uszko-
dzony na brytyjskiej minie magnetycznej 2 maja 1945
roku zosta³ odholowany do Œwinoujœcia. Tam 4 maja
zatopi³a go w³asna za³oga. Wrak z³omowano w latach
1949–1956.

W sk³adzie si³ morskich Rzeszy znajdowa³y siê kr¹-
¿owniki – 3 ciê¿kie, 6 lekkich i 11 pomocniczych.

Pocz¹tkowo ciê¿kie kr¹¿owniki obejmowa³y 3 okrê-
ty – Blücher, Admiral Hipper i Prinz Eugen. W toku
wojny zasili³y je dalsze dwa – Lützow i Admiral Sche-
er, przemianowane na ciê¿kie kr¹¿owniki z pancerni-
ków kieszonkowych.

Blücher bra³ udzia³ w V Grupie si³ morskich, która
mia³a opanowaæ fortyfikacje w fiordzie Oslo i wejœæ do

22 F. O. Busch, Tragödie am Nordkap. Utergang des Schlacht-
schiffes „Scharnhorst”, Hannover 1952; J. Pertek, Zatopienie „Scharn-
horsta” i „Tirpitza”, Poznañ 1985; Tobiasz, Tam¿e.

23 T. Klimczyk, Hood, Gdañsk 1992.
24 J. Brennecke, Schlachtschiff Bismarck, Maryland 1960;

R. F. O. Busch, „Prinz Eugen” im ersten Gefecht, b.m.w., 1943.
25 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 389.
26 J. Brennecke, Schlachtschiff „Tirpitz”. Das Drama der einsa-

men Königin des Nordes, Hannover 1953.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

stolicy Norwegii. Jednak zaalarmowane norweskie ba-
terie nadbrze¿ne z Oskarsholmu na czas otworzy³y ogieñ,
powoduj¹c znaczne uszkodzenia kr¹¿ownika. A nastêp-
nie, po otrzymaniu dwóch trafieñ torpedami wystrzelo-
nymi z wyrzutni l¹dowych, zamontowanych na wybrze-
¿ach fiordu w Kaholmie, Blücher zaton¹³ 9 kwietnia
1940 roku27.

Admiral Hipper w lutym 1940 roku wraz z Gneise-
nau i Scharnhorstem operowa³ przeciwko ¿egludze bry-
tyjskiej na trasie Szetlandy – Norwegia, a w II Grupie
inwazyjnej na Norwegiê os³ania³ zajêcie Trondheimu.
Nastêpnie ponownie operowa³ przeciwko ¿egludze alian-
ckiej – na Atlantyku, g³ównie w oparciu o bazy norwe-
skie. Poniewa¿ operacje przeciwko konwojom du¿ymi
ON nie powiod³y siê, na pocz¹tku lutego 1943 roku
okrêt skierowano do bazy w Pi³awie. Tam zosta³ zde-
mobilizowany, a do s³u¿by wszed³ ponownie w nastêp-
nym roku. W ostatniej fazie wojny kr¹¿ownik bra³ udzia³
w obronie wybrze¿a. 3 maja 1945 roku w Kilonii za³o-
ga zatopi³a okrêt, który 4 tygodnie wczeœniej uszkodzi-
³y alianckie samoloty28.

Prinz Eugen bra³ udzia³ w licznych operacjach bojo-
wych i przetrwa³ wojnê w pe³nej gotowoœci bojowej.
Okrêt obok silnej artylerii dysponowa³ broni¹ podwod-
n¹ – torpedami, BG, mia³ tra³-parawan i móg³ stawiaæ
miny. Posiada³ te¿ obszerny hangar dla wodnosamolo-
tów i obrotow¹ katapultê. Operowa³ przeciwko ¿eglu-
dze alianckiej na Atlantyku, a w koñcowej fazie wojny
na Ba³tyku, walcz¹c od 10 marca do 4 kwietnia 1945
roku na wodach Zatoki Gdañskiej. Nastêpnie operowa³
w rejonie Œwinoujœcia, Sassnitz i Kopenhagi, gdzie za-
koñczy³ s³u¿bê. Po wojnie w ramach podzia³u floty nie-
mieckiej Prinz Eugen trafi³ do floty amerykañskiej,
gdzie wykorzystano go w charakterze okrêtu celu do
prób z bomb¹ atomow¹ w teœcie A i teœcie B na Biki-
ni29.

Niemieckie ciê¿kie kr¹¿owniki charakteryzowa³y siê
du¿¹ awaryjnoœci¹ si³owni i nadmiernym zu¿yciem pa-
liwa, co ogranicza³o ich zasiêg p³ywania. Pocz¹tkowo
próbowano zaradziæ temu wysy³aniem na morze tan-
kowców, co potem sta³o siê utrudnione ze wzglêdu na
nasilone patrole okrêtów i samolotów alianckich. Po-
niewa¿ w operacjach przeciwko ¿egludze przeciwnika
nie odnios³y sukcesów, zosta³y wycofane na wody nor-
weskie lub na Ba³tyk. Niemcy przyst¹pili równie¿ do
budowy 2 innych ciê¿kich kr¹¿owników, z których jed-
nak zrezygnowano. Jeden z nich – Seydlitz, przezna-
czony zosta³ na lotniskowiec, a drugi – Lützow, 11 lute-
go 1940 roku sprzedany zosta³ flocie radzieckiej. P³ywa³
tam pod nazw¹ Pietropaw³owsk30.

W sk³adzie Kriegsmarine by³o równie¿ 6 kr¹¿owni-
ków lekkich: Emden, Leipzig, Nürnberg i 3 typu Königs-
berg (Königsberg, Karlsruhe, Köln). Okrêty te nie odegra-
³y wiêkszej roli w walce z ¿eglug¹ alianck¹ i operowa³y

g³ównie na wodach norweskich oraz na Ba³tyku. Za-
bezpiecza³y stawianie min, operacje desantowe oraz
prowadzi³y ostrza³ celów brzegowych. Nastêpnie pe³ni-
³y rolê jednostek szkoleniowych oraz artyleryjskich –
do obrony baz morskich, w³asnych wybrze¿y i do obro-
ny plot31.

Istotn¹ rolê w morskiej strategii III Rzeszy mia³y
odegraæ kr¹¿owniki pomocnicze. Co prawda nie uda³o
siê wystawiæ w odpowiednim czasie tyle jednostek, ile
wymaga³y potrzeby, ale kr¹¿owniki pomocnicze zatopi-
³y lub zdoby³y tyle statków, co pancerniki i ciê¿kie kr¹-
¿owniki. Pocz¹tkowo plany zak³ada³y przebudowê 26
statków na kr¹¿owniki pomocnicze32. Przewidywano na-
wet ich podzia³ na kr¹¿owniki pomocnicze ciê¿kie i lek-
kie. Pierwsze mog³yby przebywaæ na morzu d³ugotrwa-
le, nawet do roku. Drugie zaœ – kilka miesiêcy. Poniewa¿
czas operacji na oceanach winien byæ d³ugi, zrezygno-
wano z lekkich kr¹¿owników pomocniczych.

Okrêty tej podklasy zwano w Niemczech HAN-
DELSSTORER, tj. zak³óciciele handlu, czyli ¿eglugi han-
dlowej. Formalnie zaœ okreœlano je jako HANDELS-
STOR-KREUZER (HSK). Natomiast w Royal Navy,
w miarê odkrywania niemieckich kr¹¿owników pomoc-
niczych, oznaczano je kolejnymi literami alfabetu jako
raidery. Okrêty te nie podlega³y dowództwu floty, a ich
operacjami bojowymi zarz¹dza³o bezpoœrednio Kierow-
nictwo Wojny Morskiej.

Opieraj¹c siê na doœwiadczeniach z I. wojny œwia-
towej, Niemcy pok³adali du¿e nadzieje w dzia³aniach
tych jednostek na liniach ¿eglugowych aliantów. Wy-
ci¹gnêli równie¿ wnioski z niepowodzeñ w I wojnie œwia-
towej, które wynika³y g³ównie z braku baz w obszarach
poza-europejskich. Dlatego zabezpieczono ich bazowa-
nie w portach radzieckich i japoñskich, a ponadto za-
opatrywano je na oceanach przez w³asne statki, ra-
dzieckie i japoñskie. Zaœ w³asne statki zaopatrzeniowe
korzysta³y z portów neutralnych.

Poniewa¿ Niemcy przed wybuchem wojny nie mieli
przygotowanych statków nadaj¹cych siê do natychmia-
stowego zaadaptowania na kr¹¿owniki pomocnicze, ich
przeróbka trwa³a wiêcej ni¿ pó³ roku i wesz³y do dzia-
³añ bojowych dopiero wiosn¹ 1940 roku. W ci¹gu wojny
wyposa¿yli 11 kr¹¿owników pomocniczych, z których 9
wziê³o udzia³ w walkach. Ich zadaniem by³o topienie
lub odstawianie zdobytych statków do portów niemiec-
kich lub sojuszniczych, stwarzanie sta³ego zagro¿enia
dla ¿eglugi alianckiej, ponadto unikanie spotkania
z okrêtami przeciwnika, co by³o powodem czêstej zmiany
rejonu operacji33.

Niemieckie kr¹¿owniki pomocnicze mia³y na uzbro-
jeniu artyleriê, torpedy, miny, czêœæ mia³o równie¿ wod-
nosamoloty i motorówki torpedowe. Dla maskowania
charakteryzowano je na statki neutralne, a nawet alian-
ckie. Pomaga³o to forsowaæ alianck¹ blokadê i u³atwia³o
dzia³ania w wyznaczonych akwenach. Nosi³y bandery
pañstw neutralnych i alianckich, wykorzystywa³y rów-
nie¿ sygna³y zawezwawcze ró¿nych pañstw. Istotn¹ rolê
na tych okrêtach odgrywa³y wodnosamoloty. Jeden kr¹-
¿ownik mia³ z zasady 2 takie maszyny: jedna gotowa

27 E. Gröner, Die deutschen Kriegsschiffe 1815–1945, t. 2, München
1969, s. 93nn.

28 J. Brennecke, Eismeer, Atlantik, Ostsee. Die Einsätze des
schwerwn Kreuzers „Admiral Hipper” (1940–1945). Mit Geleitwort von
F. Ruge, Jugenheim 1963; Ten¿e,  Atlantik, Ostsee. Die Einsatze des
schweren Kreuzers „Admiral Hipper” (1940–1945), Jugenheim 1963;
Gröner, Tam¿e.

29 F. O. Busch, Schwer Kreuzer „Prinz Eugen”. Die geschichte
eines fröhlichen Schiffs, Hannover 1958;  P. Schmalenbach, Kreuzer
„Prinz Eugen” ...unter 3 Flaggen, Herford 1985.

30 Gröner, Tam¿e, s. 93–96.

31 Tam¿e, s. 145nn; Taschenbuch der Kriegsflotten, t .XXXV,
München, b.r.w., s. 220.

32 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 39.
33 MMW, 251, s. 9nn;  T. Detmers, The Raider „Kormoran”,

London 1959; Lacki, Dzia³ania..., s. 33–35.
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do lotu, a druga rezerwowa – znajdowa³a siê rozebra-
na w skrzyniach pod pok³adem34. Samoloty te s³u¿y³y
do rozpoznania, poszukiwania statków przeciwnika na
morzu i do naprowadzania w³asnego okrêtu na wykry-
ty obiekt. Po wykryciu statku alianckiego zrywa³y mu
anteny, aby uniemo¿liwiæ ³¹cznoœæ radiow¹, co wykony-
wa³y za pomoc¹ ciê¿arka opuszczanego na linie.

Kr¹¿owniki pomocnicze wychodzi³y z macierzystych
portów, a wraca³y do baz na wybrze¿u francuskim,
zw³aszcza z wziêtymi do niewoli statkami. Operowa³y
w œrodkowej i po³udniowej czêœci Atlantyku, na Oce-
anie Indyjskim oraz na Pacyfiku. Atakowa³y g³ównie
pojedyncze statki, czasami s³abo chronione konwoje
i unika³y spotkania z okrêtami przeciwnika – szcze-
gólnie z du¿ymi. W rejon operacji bojowej przedosta-
wa³y siê w z³ej widocznoœci, g³ównie noc¹, a po wykona-
niu ataku natychmiast uchodzi³y na oddalone akweny.
Nie atakowa³y statków o równorzêdnej lub wiêkszej
prêdkoœci, co uniemo¿liwia³o zbli¿enie siê na odleg³oœæ
skutecznego ognia artyleryjskiego, a tym bardziej na
pozycjê ataku torpedowego. Dlatego kr¹¿owniki pomoc-
nicze zaczê³y zabieraæ na swój pok³ad motorówki tor-
pedowe – ma³e œcigacze torpedowe, aby nimi atakowaæ
wykryte statki alianckie. Okaza³o siê jednak, ¿e statki
alianckie coraz czêœciej zaczêto uzbrajaæ w armaty, któ-
re nie dopuszcza³y œcigaczy torpedowych do ataku
z bliskich odleg³oœci, a od torped wystrzeliwanych
z dalekich odleg³oœci, chroni³y siê odpowiednim manew-
rem.

Niemieckie kr¹¿owniki pomocnicze wykorzystano
w dwóch okresach – po raz pierwszy w 1940 roku, dru-
gi raz w 1942 roku, a ostatni¹ próbê wprowadzenia ich
do walki podjêto w lutym 1943 roku.

W 1940 roku na oceany wysz³o ich 7. Wraz z inten-
syfikacj¹ operacji pancerników i kr¹¿owników, kr¹¿ow-
niki pomocnicze stopniowo przerzucano na wody po³u-
dniowego Atlantyku, na Ocean Indyjski i na Pacyfik.
Do ich zaopatrywania na ocean wys³ano statki, które mia-
³y dostarczaæ im paliwo i ¿ywnoœæ oraz zabieraæ niezdol-
nych do s³u¿by. M.in. takich 6 jednostek zaopatrzenio-
wych wyeliminowa³y brytyjskie okrêty w czasie operacji
przeciwko Bismarckowi. Od marca 1940 roku do koñca
nastêpnego roku zatopi³y 98 statków (593 000 BRT)
oraz brytyjski lekki kr¹¿ownik Sydney35. Nie by³y to
zbyt wielkie sukcesy i nie mia³y wp³ywu na jakoœæ ¿e-
glugi alianckiej. Wa¿niejsz¹ jednak by³a dezorganiza-

cja tej ¿eglugi, zaanga¿owanie oraz rozproszenie si³
Royal Navy w poszukiwaniu niemieckich kr¹¿owników
pomocniczych. Anglicy zdo³ali jednak zniszczyæ 3 takie
okrêty, a pozosta³e wróci³y do swoich baz.

Po raz drugi Niemcy wys³ali na oceany kilka kr¹-
¿owników pomocniczych w 1942 roku, ale ju¿ nie mia³y
one tak korzystnych warunków operacyjnych jak po-
przednie. M.in. wojna ze Zwi¹zkiem Radzieckim unie-
mo¿liwi³a przejœcie okrêtów niemieckich drog¹ pó³noc-
n¹ przez sowieckie wody na Pacyfik, a alianckie patrole
utrudnia³y im przedarcie siê na Atlantyk. Ograniczone
by³y równie¿ warunki bazowania i zaopatrywania, po-
niewa¿ zabrak³o niedawnych, sojuszniczych statków ra-
dzieckich.

W lutym 1943 roku podjêto ponownie próbê wyko-
rzystania tych jednostek. Jeden z nich – Coronel, uszko-
dzony przez brytyjskie samoloty na wysokoœci Boulo-
gne, musia³ wróciæ do Dunkierki. Liczono wiêc jedynie
na aktywnoœæ kr¹¿owników pomocniczych operuj¹cych
na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, w oparciu o bazy ja-
poñskie. Ostatecznie operowa³ tylko jeden okrêt – Mi-
chel, który zosta³ storpedowany w pobli¿u Jokohamy
17 paŸdziernika 1943 roku, wystrzelonymi przez ame-
rykañski OP. Wiêcej okrêtów tej podklasy na oceany
nie wysy³ano. Zrezygnowano z nich wobec zdecydowa-
nej przewagi aliantów na morzach i u¿ywano do wspar-
cia w³asnych oddzia³ów l¹dowych w walce z wojskami
radzieckimi na Ba³tyku.

Niemieckie kr¹¿owniki pomocnicze nie odnios³y
wiêkszych sukcesów, ale zmusza³y do mobilizacji znacz-
nych si³ Royal Navy œci¹ganych z innych akwenów. Na
tych wodach, gdzie nie organizowano konwojów, ich obec-
noœæ w szczególny sposób parali¿owa³a ¿eglugê alianc-
k¹. Zda³y pewien egzamin jedynie w pierwszym etapie
ich operacyjnej dzia³alnoœci, na co wp³yw mia³y radziec-
ka pomoc, zaskoczenie now¹ form¹ walki z ¿eglug¹
alianck¹ i niedostatek si³ rozpoznawczych Royal Navy.
Od 1942 roku przyczyny te uleg³y zmianie, uniemo¿li-
wiaj¹c Niemcom w³aœciwe wykorzystywanie tych jed-
nostek.

W sk³ad si³ nawodnych Kriegsmarine wchodzi³y rów-
nie¿ niszczyciele, torpedowce, eskortowce, tra³owce oraz
œcigacze torpedowe, przeciw OP oraz ró¿ne jednostki
specjalne i pomocnicze. Operowa³y one na wodach przy-
brze¿nych – opanowanych przez Niemców oraz na mo-
rzach zamkniêtych – na Ba³tyku i na Morzu Czarnym.
Jednostki bojowe zorganizowane by³y we flotylle – sta-
nowi¹ce zespo³y operacyjno-taktyczne.

W sk³ad flotylli niszczycieli wchodzi³y jednostki ty-
pów: Leberecht Maass zbudowane w latach 1935–1937,
Diether von Roeder zbudowane w latach 1937–1938,
Z 23 zbudowane w latach 1939–1942, T 22 zbudowane
w latach 1941–1942 oraz ró¿nych typów zdobyte w Ho-
landii, Grecji i we W³oszech. Zasadnicze si³y niszczy-
cieli bazowa³y na kierunkach aliantów zachodnich, np.
w 1941 roku w rejonie Morza Arktycznego operowa³a 6
flotylla niszczycieli.

Torpedowce nale¿a³y do typów: Möwe zbudowane
w 1926 roku, Wolf zbudowane w latach 1927–1928, T 1
zbudowane w latach 1938–1940 oraz ró¿nych typów
zdobyte w Norwegii i we W³oszech.

Do eskortowców nale¿a³ Bremse zbudowany w 1932
roku i Brummer zbudowany w 1935 roku. Obie jed-
nostki by³y jednoczeœnie okrêtami szkolnymi artyle-

34 R. Kaczmarek, Przed korsarskimi rejsami, OW 1992, nr 4–6;
R. Szubañski, Korsarze atakuj¹ z powietrza, M. 1962, nr 10, s. 22–23. Na
okrêtach tych stosowano kilka typów samolotów. Te, które rozpoczê³y
operacje bojowe wiosn¹ 1940 roku mia³y HEINKEL-114B  (dwumiejsco-
wy pó³tora p³at, prêdkoœæ 290km/godz, zasiêg 1000km, 2 KM, 100 kg
bomb, dwa p³ywaki). Z biegiem czasu standardowym sta³ siê ARADO-
196A (dwumiejscowy dolnop³at, prêdkoœæ 310km/godz, zasiêg 1050 km,
2 armaty i 3 KM, dwa p³ywaki). Jeden z okrêtów wyposa¿ono w doœwiad-
czalne, miniaturowe samoloty typu ARADO-231, opracowane pierwot-
nie dla OP. W praktyce jednak zawiod³y, poniewa¿ do startu wymaga³y
spokojnego morza, co w operacjach kr¹¿owniczych by³o trudne. Na
Orionie u¿yto równie¿ japoñski samolot typu NAKAJIMA 90-11-B. By³
to dwumiejscowy dwup³at, o niewielkiej prêdkoœci i ma³ym zasiêgu
(Szubañski, Tam¿e, s. 22).

35 II wojna œwiatowa. Bitwa o Atlantyk, Warszawa 1984, s. 38;
R. Kaczmarek, Przed korsarskim rejsem, OW 1992, nr 4–6, s. 34nn;
Ten¿e, Korsarki rejs wœród lodów obu biegunów, OW nr 11, s. 32nn;
E. Kosiarz, Wojna na morzach i oceanach 1939–1945, Gdañsk 1988,
s. 44; Ten¿e, Zarys rozwoju dzia³añ blokadowych, PM 1960, z. 10, s. 45–
–46; A. Perepeczko, Tajemnica zag³ady kr¹¿ownika „Sydney”, MSiO
1996, nr 1, s. 40–48.
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ryjsko-minowymi. Ponadto do jednostek eskortowych
nale¿a³y okrêty typu F 1 zbudowane w latach 1935–
–1937, które by³y ma³o udanymi. Dlatego niektóre
z nich u¿ywano do zadañ o charakterze pomocniczym,
ze zmniejszonym uzbrojeniem. Powa¿n¹ grupê jedno-
stek eskortowych stanowi³y okrêty zdobyte we Francji
i W³oszech.

Tra³owce obejmowa³y typ M zbudowane w latach
1916–1918. By³y to stare jednostki, przejœciowo u¿y-
wane do ró¿nych zadañ pomocniczych. Ponadto typy –
M 1 zbudowane w latach 1937–1942, M 261 zbudowa-
ne w latach 1941–1944, M 601 zbudowane w latach
1944–1945 oraz kilka zdobytych w Holandii typu Jan
van Amstel.

Szczególnym akwenem operacji niemieckich ma³ych
jednostek by³o Morze Czarne. Pocz¹tkowo ciê¿ar dzia-
³añ bojowych z radzieckimi si³ami morskimi na tym
morzu spad³ na s³abe liczebnie floty rumuñsk¹ i bu³-
garsk¹. Wspiera³a je niemiecka flotylla dunajska, wê-
gierska, niedu¿a grupa uzbrojonych statków oraz przy-
s³ane tam œcigacze i lilipucie OP w³oskie. Dzia³ania
wojenne na l¹dzie i niemiecka ofensywa na Kaukaz
wymaga³y jednak znaczniejszych si³ morskich – do za-
opatrywania Krymu i Kubania, utrzymania komuni-
kacji miêdzy Odess¹, Konstancj¹ oraz Bosforem. Dla-
tego Niemcy przeprowadzili na Morze Czarne przerzut
ró¿nych jednostek, wykorzystuj¹c trzy szlaki: Ba³tyk-
Morze Czarne, francuski i w³oski.

Pierwszy szlak stanowi³ drogê l¹dowo-rzeczn¹.
Z Hamburga holowano ró¿ne jednostki £ab¹ do Dre-
zna, st¹d do Inglostadt i dalej Dunajem do Morza Czar-
nego ju¿ o w³asnych si³ach. Do transportu l¹dem u¿yto
210 du¿ych traktorów i ponad 40 wielkich przyczep 40–
–80 tonowych. Przerzut przeprowadzano równie¿ seg-
mentami, w sekcjach gotowych do monta¿u na miej-
scu, do czego u¿ywano samochodów i kolei. W ten sposób
przerzucono na Morze Czarne czêœæ jednostek z nie-
udanego desantu na Angliê, œcigacze, a nawet kad³uby
270-tonowych OP, które na miejscu wyposa¿ono. Na tej
trasie Niemcy przetransportowali 428 ró¿nych jedno-
stek, w tym 6 OP, 23 tra³owce, 50 jednostek desanto-
wych, pomocniczych, promów artyleryjskich itp.

Drugi szlak prowadzi³ z Hawru, Sekwan¹, l¹dem
i rzekami do Marsylii, a stamt¹d wodami przybrze¿ny-
mi przez Bosfor na Morze Czarne. W latach 1941–1942
przerzucono w ten sposób tra³owce, œcigacze torpedo-
we, jednostki desantowe i inne o wypornoœci do 100 t.

Trzeci szlak prowadzi³ z Wenecji i by³ najkrótszy.
Przerzucono nim 139 ró¿nych jednostek.

£¹cznie na trzech szlakach Niemcy przerzucili na
Morze Czarne 625 ró¿nych jednostek p³ywaj¹cych, któ-
re w istotny sposób wzmocni³y tam ich si³y. Ponadto
opanowali wiele okrêtów radzieckich, a kilkanaœcie wy-
budowali na stoczniach w Niko³ajewie i Chersoniu. Pod-
jêto równie¿ prace maj¹ce na celu uruchomienie zaple-
cza stoczniowego w Rumunii i w zdobytych portach
radzieckich, aby na miejscu remontowaæ jednostki
uszkodzone w walce i podjête z dna. Na cele wojenne
przeznaczono na tym morzu statki niemieckie i ich so-
juszników, ale Rumuni swoje najlepsze statki schroni-
li wczeœniej w portach tureckich.

Niemieckiemu dowództwu na Morzu Czarnym pod-
lega³y operacyjnie obok si³ w³asnych, równie¿ si³y mor-
skie Rumunii, Bu³garii, przys³ane jednostki w³oskie oraz

si³y rzeczne wêgierskie i wszystkie mia³y wsparcie lot-
nicze, g³ównie Luftwaffe36.

Kriegsmarine w obliczu przegrywanej wojny mor-
skiej przyst¹pi³a równie¿ do rozbudowy si³ szturmo-
wych, przeznaczonych g³ównie do zwalczania ¿eglugi
przybrze¿nej przeciwnika i jako broñ antyinwazyjn¹.
Ponadto mia³y ponownie wzmóc aktywnoœæ w³asnej floty
i pomóc jej w przetrwaniu trudnego okresu, niezbêdne-
go do zbudowania nowych szybkich OP pozwalaj¹cych
na ponowne podjêcie ofensywy podwodnej. Podstawo-
w¹ zasad¹ ich zastosowania by³o: budowa licznych,
ma³ych serii, u³atwiaj¹cych moment zaskoczenia now¹
konstrukcj¹; sta³a zmiana rejonu operacji; udoskona-
lanie tych serii, które zdawa³y egzamin w walce oraz
wprowadzanie coraz to nowych urz¹dzeñ. Jednak koñ-
cz¹ca siê wojna i zmniejszenie mocy produkcyjnych
Niemiec oraz rosn¹ca potêga morska aliantów, wyklu-
czy³y z dzia³añ si³y szturmowe przeciwnika stanowi¹-
ce jedynie pewien epizod w dzia³aniach wojennych.

Zasadniczymi si³ami III Rzeszy, maj¹cymi zwyciê-
sko zakoñczyæ wojnê morsk¹, by³y OP. ¯adne pañstwo
na œwiecie nie rozbudowa³o tak licznej i silnej floty
podwodnej jak Niemcy i nie wykorzysta³o swoich OP
w takim zakresie, jak uczyni³a to Kriegsmarine. Omi-
jaj¹c zakazy, w Holandii dzia³a³o nielegalnie niemiec-
kie biuro konstrukcyjne budowy OP, gdzie projektowa-
no jednostki dla Turcji, Szwecji, Finlandii i Hiszpanii.
M.in. zbudowany w Turcji OP Gur by³ pierwowzorem
serii niemieckich OP typu I, a zbudowany w Finlandii
Vetehinen pierwowzorem serii VII. W latach 1935–1936
Niemcy zbudowali 24 OP typu II wzorowane na fiñ-
skim OP Vessikko. Do innych serii nale¿a³y typy II A, II B,
II C i II D, powsta³e równie¿ typy VII A i VII B.

Przyspieszony wybuch wojny, forsowanie budowy du-
¿ych ON i opóŸnienie w rozwoju si³ podwodnych spowo-
dowa³y, ¿e Kriegsmarine wesz³a do dzia³añ bojowych
z 57 OP, z czego 24 jednostki typu II by³y nieprzydatne
do operacji na Atlantyku. 30 grudnia 1939 roku za-
twierdzono program rozwoju U-bootów przewiduj¹cy
zbudowanie do koñca 1941 roku a¿ 392 OP. Zaœ latem
1943 roku przyjêto jeszcze jeden program – przyspie-
szonej budowy i wprowadzenie do s³u¿by do lutego 1945
roku 288 OP serii XXI i do paŸdziernika 1944 roku
140 OP serii XXIII37.

Pierwszy rok wojny charakteryzowa³ siê stabiliza-
cj¹ w stanie liczebnym U-bootów. Zwodowano 30 OP,
tj. 5 OP co dwa miesi¹ce, a nastêpnie ich produkcja sta-
le wzrasta³a38. Od paŸdziernika 1940 roku do grudnia
1942 roku nast¹pi³ sta³y wzrost liczby OP – od 69 do

36 W. Benedyczak, Uwagi o udziale Regia Marine w wojnie ze
Zwi¹zkiem Radzieckim w latach 1942–1943, OW 1993, nr 3, s. 54;  Ders.,
Endkampf an der Donau 1944/45, Wien 1969; Pertek, Od Reichsmari-
ne..., s. 206; Ten¿e, Na Ba³tyku, w Afryce i na Morzu Czarnym, Poznañ
1989, s. 50–51; J. Piwowoñski, Transport okrêtów l¹dem, PM 1958, z. 3,
s. 28–30; C. Scares, 100 Jahre rumänische Kriegsmarine, MR 1977, z. 9,
s. 498nn.

37 Gorszkow, Tam¿e, s. 422.
38 Wg  Groszkowa  (Tam¿e) Niemcy zbudowali w poszczególnych

latach nastêpuj¹ce liczby OP: 1939 – 9; 1940 – 40; 1941 – 219; 1942 –
222; 1943 – 292; 1944 – 283 i w sumie wprowadzili do s³u¿by 1131
U-bootów. W poszczególnych latach miesiêcznie budowano przeciêtnie
nastêpuj¹ce liczby OP: 1940 – 4,1; 1941 – 16,3; 1942 – 19,8; 1943 – 23,6;
1944 – 19,5. W drugiej po³owie 1944 roku wybudowano 98 OP typu XXI
i XXIII. W pierwszych trzech miesi¹cach 1945 roku zbudowano 83 OP
mimo ci¹g³ych ataków lotnictwa alianckiego na stocznie (Z. Rotocki,
Z dziejów Kriegsmarine – na marginesie pamiêtników: Erich Roeder,
Mein Leben; Karl Dönitz, Zehn Jahre und zwanzig Tage, PZ 1960, nr 6,
s. 393, przypis 59).
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400 jednostek. Budowa okrêtów wodowanych od maja
1941 roku rozpoczêta by³a ju¿ po wybuchu wojny, a œred-
nia miesiêczna wodowanych OP od maja 1941 roku do
grudnia nastêpnego roku wynosi³a 19 jednostek. W 1941
roku tempo wodowania by³o zadawalaj¹ce, a straty nie-
wielkie, ale ju¿ w nastêpnym roku one wzros³y. W ci¹-
gu 27 miesiêcy wojny Niemcy stracili 125 U-bootów, tj.
5 jednostek miesiêcznie, ale zwiêkszenie liczby OP sta³o
siê mo¿liwe od 1941 roku39. Nast¹pi³o to w wyniku
opanowania stoczni i przemys³u podbitych pañstw, po-
zwalaj¹ce na szybki wzrost produkcji do tego stopnia,
¿e Niemcy mieli trudnoœci w przygotowaniu odpowied-
niej liczby wyszkolonych za³óg. Jednoczeœnie pracowa-
no nad udoskonaleniem OP i zwiêkszeniem ich mocy
bojowej. M.in. w 1942 roku zapocz¹tkowano opracowy-
wanie nowych typów silników do p³ywania nawodnego
i podwodnego. Na pocz¹tku tego roku wypróbowano przy-
datnoœæ 5. lufowych wyrzutni rakietowych kalibru 210
mm, do odpalania PR z OP wynurzonego i zanurzone-
go. W przysz³oœci zamierzano równie¿ uzbroiæ U-booty
w PR typu V 240.

Straty U-bootów zwiêkszy³y siê w 1943 roku, a w li-
stopadzie i grudniu zatopienia przekracza³y mo¿liwoœci
produkcyjne stoczni pracuj¹cych dla Niemiec. Aby po-
prawiæ ten stan, odst¹piono od nitowania kad³uba moc-
nego przechodz¹c na spawanie, co niechêtnie wykony-
wali robotnicy spêdzeni do pracy niemal z ca³ej Europy.
Ros³y wiêc b³êdy przy spawaniu, potêgowane przez sa-
bota¿. By³o to powodem, ¿e 2% U-bootów tonê³o w czasie
prób, w tym 10% na skutek zgniecenia kad³uba mocnego41.

Tempo produkcji U-bootów zmniejszy³o siê na po-
cz¹tku czerwca 1944 roku z chwil¹ rozpoczêcia budowy
prefabrykowanych jednostek typu XXI i XXIII. Prze-
stawienie produkcji na nowe typy zwolni³o tempo bu-
dowy OP. Jednoczeœnie odwo³ano wszystkie zamówie-
nia na poprzednie serie, aby przygotowaæ stocznie do
nowej produkcji, a niektóre serie nie ukoñczono ze wzglê-
du na trudnoœci materia³owe i bark si³y roboczej.

Udoskonalone typy OP – XXI, w zanurzeniu osi¹ga-
³y 17,5 w przewy¿szaj¹c niemal dwukrotnie prêdkoœæ
OP innych typów. Wzrós³ zasiêg podwodnego p³ywania
do 300 Mm, przewy¿szaj¹c trzykrotnie zasiêg OP innych
typów. G³êbokoœæ zanurzenia wynosi³a 200 m, a auto-
nomicznoœæ 100 dni – dwukrotnie wiêcej od starszych
typów. Zamiast armaty 105 mm, zamontowano 20mm
automatyczne42. Mimo udoskonaleñ liczba zatopionych

OP ros³a. W ostatnich 29 miesi¹cach – od stycznia 1943
roku do maja 1945 roku, straty te wynosi³y 87% ogól-
nych strat przypadaj¹cych na 68 miesiêcy wojny. Zma-
la³y one pod koniec 1944 roku, co zwi¹zane by³o z wpro-
wadzeniem chrap i nowych U-bootów43. W okresie
doœwiadczalnym znajdowa³ siê OP typu XXVI, w któ-
rym zastosowano turbiny typu Waltera (paliwo dostar-
cza³ rozk³ad wody utlenionej). Mog³y one funkcjonowaæ
równie¿ pod wod¹, co rozwi¹zywa³o kwestiê jednolitego
napêdu. W zanurzeniu jednostki tego typu mog³y osi¹-
gaæ 20 w. w ci¹gu kilku godzin44.

Forsowanie budowy U-bootów nie przynios³o po¿yt-
ku Kriegsmarine. Nie stworzono odpowiednich si³ do
zabezpieczenia ich operacji bojowych, co doprowadzi³o
do niepowodzeñ. Forsowanie jednego rodzaju si³ dopro-
wadzi³o do ograniczenia zadañ floty niemieckiej i prze-
s¹dzi³o o jej biernoœci w pozosta³ych sferach walki.
A to u³atwi³o aliantom rozbudowê si³ zwalczania OP,
ze wzglêdu na brak przeciwdzia³ania ze strony Niem-
ców45. Ponadto od lipca 1943 roku tona¿ jednostek bu-
dowanych przez aliantów by³ wiêkszy od tona¿u utra-
conych statków i okrêtów. Wynika³o to st¹d, ¿e potencja³
wojenno-ekonomiczny aliantów przewy¿sza³ niemiecki
i dysproporcja ta wci¹¿ ros³a.

W latach 1939–1945 alianci przeprowadzili przez
Atlantyk 75 000 statków w konwojach, z czego Niemcy
zatopili 5150 jednostek. 54% z tego, tj. 68% tona¿u,
zatopi³y U-booty, czyli oko³o 2781 jednostek. Najbar-
dziej efektywnym okresem dla niemieckich OP by³y lata
1939–1942, kiedy zatopi³y 2177 statków. Od 1943 roku
ich skutecznoœæ gwa³townie zmala³a i do koñca wojny
zatopi³y tylko 651 statków46.

Wojnê Kriegsmarine rozpoczê³a 57 U-bootami, a ka-
pitulowa³a maj¹c 376 OP. Spoœród nich 30 nie wróci³o
do baz, 190 zniszczono, a 156 przejêli alianci – wiêk-
szoœæ Anglicy, 8 Amerykanie i 2 Francuzi.

Ogólna liczba zwodowanych OP wynosi³a 1100 jed-
nostek, ale cyfrê tê nale¿y zmniejszyæ o 6 okrêtów, które
przez pewien czas nie by³y w s³u¿bie i liczono je dwu-
krotnie za zwodowane. Ponadto nale¿y uwzglêdniæ
U 2532, który znajdowa³ siê w sk³adzie floty, ale brak
by³o o nim informacji. Zwodowano wiêc ogó³em 1095 U-
bootów, tj. 16 okrêtów miesiêcznie47. Ponadto kilka OP po-
chodzi³o z dostaw zagranicznych, kilka zarekwirowanych
i zdobytych w Holandii, Norwegii, Francji i we W³oszech.

Spoœród 781 zatopionych U-bootów, 524 zatopi³y si³y
operuj¹ce z baz brytyjskich, a 174 amerykañskie48.

39 F. Hadler, Dziennik wojenny, t. I, Warszawa 1971, s. 138.
40 I. Potapow, Postêp naukowo-techniczny a marynarka wojenna,

Warszawa 1980, s. 48.
41 Budowa i straty niemieckich okrêtów podwodnych w drugiej

wojnie œwiatowej, PM 1962, z. 12, s. 84; S. Mañkowski, Ocena zanurze-
nia  okrêtów podwodnych, Tam¿e, 1994, z. 5, s.14.

42 Potapow, Tam¿e, s. 46–47; W. Sitarz, J.  Farmas, Przegl¹d kon-
wencjonalnych okrêtów podwodnych o wypornoœci powy¿ej 1000 ton,
PM 1987, z. 7–8, s. 24. Do koñca sierpnia 1944 roku podniesiono bande-
ry na 8 tego typu jednostkach, w rok po wstêpnym przygotowaniu
produkcji. Do koñca wojny wcielono do s³u¿by 121 OP. Z tego 9 zosta³o
zatopionych podczas przejœcia do baz w Norwegii, 2 poderwa³y siê na
minach na Ba³tyku, 12 zbombardowa³y samoloty alianckie na stocz-
niach, 86 uleg³o samozatopieniu 3–5 maja 1945 roku, a 12 podda³o siê
aliantom. W latach 1946–1952 prawie wszystkie OP typu XXI samo
zatopione u wybrze¿y niemieckich, duñskich i szwedzkich zosta³y wydo-
byte i z³omowane. Tylko U 2540 podniesiono dopiero w 1957 roku,
odbudowano i wcielono w sk³ad floty NRF w charakterze okrêtu ekspe-
rymentalnego pod nazw¹ Wilhelm Bauer, zaœ U 3503 zatopiony ko³o
Goteborga wydobyli Szwedzi w 1946 roku i stanowi³ on wzór do projek-
towania nieco mniejszego OP typu Hajen (A. Œmigielski, Niespe³niona
nadzieja Dönitza. Podwodna Wunderwaffe, M. 1988, nr 6, s. 20).

43 Pocz¹tkowo chrapami – urz¹dzeniami pozwalaj¹cymi na pracê
silników Diesla na zanurzeniu peryskopowym, zainteresowanie by³o
niewielkie. Wynika³o to st¹d, ¿e przy prêdkoœci 6w chrapy zalewa³a
woda. Dopiero du¿e straty spowodowa³y wprowadzenie doskonalszych
chrapów na U-bootach typu XXI z zastosowaniem automatycznych urz¹-
dzeñ do ich wy³¹czania po zalaniu wod¹.

44 H. Olczak, Napêd Waltera, PM 1957, z. 9, s. 52nn; E. Rössler,
Erprobung des Walter-u-Bootes U 792, MR 1971, z. 12. Obszerny ¿ycio-
rys  Hellmutha Waltera poda³ E. Kruska (Prof. Hellmuth Walter, MR
1981, z. 2, s. 127).

45 Gorszkow, Tam¿e, s. 423.
46 Tam¿e, s. 195. Bilans sukcesów U-bootów ró¿ni autorzy podaj¹

ró¿nie. Np. Dönitz podaje, ¿e niemieckie OP zatopi³y 2 779 statków
(Tam¿e, s. 507). Zaœ S. E. Morison pisze, ¿e niemieckie i w³oskie OP
zniszczy³y 2 828 statków, z tego w³oskie – 94 statki (History of United
States Naval Operations in World war II, Vol. X, Boston 1953, s. 363).

47 Budowa i straty..., s. 86.
48 PM 1958, z. 12, tab. 8, s. 42. Nieco inne zestawienie strat U-

bootów poda³ Pertek (Od Reichsmarine..., s. 236). Straty U-bootów,
miejsce ich zatopienia i z jakich przyczyn poda³ równie¿ B. Herzog (60
Jahre deutsche uboote 1906–1966, München 1968, s. 213nn).
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Wœród za³óg U-bootów by³y równie¿ du¿e straty. Na
40000 ludzi, do baz nie wróci³o a¿ 3000049. Celem za-
koñczenia istnienia si³ podwodnych III Rzeszy, alianci
przeprowadzili dwie operacje. Pierwsza – RÊKOJMIA
(Pledge), polega³a na przejmowaniu poddaj¹cych siê U-
bootów. Mia³y one w po³o¿eniu nawodnym, z czarnymi
flagami, zawijaæ do wskazanych baz brytyjskich. Do 6
czerwca 1945 roku podda³o siê w ten sposób 156 nie-
mieckich OP, a jako pierwszy – podda³ siê 8 maja U 249.
Zaœ druga operacja – MARTWE ŒWIAT£O (Operation
Deadlight) polega³a na topieniu opanowanych U-bo-
otów50.

W sk³ad si³ morskich Niemiec wchodzi³o równie¿
lotnictwo. Na pocz¹tku wojny Rzesza mia³a oko³o 4000
samolotów, z tego 240 maszyn w dyspozycji Kriegsma-
rine. W ich sk³ad wchodzi³o 14 eskadr samolotów bojo-
wych bazowania naziemnego, 2 eskadry samolotów po-
k³adowych rozdzielonych na du¿e ON i 2 eskadry
samolotów transportowych. Ponadto do dzia³añ bojo-
wych na morzu wydzielono 60 samolotów He 111 i Ju
88. By³a to grupa lotnicza rozbudowana do szczebla
korpusu – 10 korpus lotnictwa, który nie podlega³ do-
wództwu si³ morskich, a dowództwu 2 Floty Powietrz-
nej51.

Warunki bazowania uleg³y znacznej poprawie po
opanowaniu pañstw zachodnich i przyst¹pieniu W³och
do wojny. Bazy niemieckiego lotnictwa usytuowane nie-
mal wokó³ Europy zapewnia³y dogodne warunki do ata-
kowania wybrze¿y Wielkiej Brytanii i jej ¿eglugi.

Zadaniem niemieckiego lotnictwa w operacjach mor-
skich by³o prowadzenie rozpoznania obszarów morskich
na rzecz U-bootów, uderzenia na konwoje i pojedyncze
statki samodzielnie i we wspó³dzia³aniu z OP, uderze-
nia na okrêty bojowe, bazy i porty oraz stawianie min
niekontaktowych na wodach przeciwnika. W czasie bi-
twy o Angliê w 1940 roku, lotnictwo morskie mia³o za
zadanie we wspó³dzia³aniu z si³ami nawodnymi i pod-
wodnymi przerwaæ brytyjsk¹ ¿eglugê na kanale La
Manche, zniszczyæ urz¹dzenia portowe, stawiaæ miny
niekontaktowe na podejœciach do portów i w portach,
zniszczyæ samoloty na przybrze¿nych lotniskach, nisz-
czyæ w portach i na redach statki oraz okrêty i zwal-
czaæ si³y brytyjskiego rozpoznania morskiego. Usi³owa-
³o zak³óciæ pracê portów, których zdolnoœæ prze³adunkowa
mala³a wobec nalotów. Np. w koñcu 1940 roku i w po-
cz¹tkach nastêpnego roku osi¹gnê³o to nalotami na
porty w Londynie, Plymouth, Porsmouth, Hull, porty
na rzece Clyde. W ci¹gu siedmiu majowych nocy w por-
tach Liverpool i Mersey zniszczono 69 przystani z ogól-
nej liczby 114 i 3/4 stoj¹cych tam statków. Naloty by³y
powodem, ¿e zdolnoœæ prze³adunkowa portu londyñskie-
go spada³a czasami do 1/4 okresu pokojowego. Sta³o
siê to powodem przeniesienia centrum ¿eglugi brytyj-
skiej z portów wybrze¿a wschodniego i po³udniowego
do portów zachodnich. W 1941 roku udzia³ tych portów
w obs³udze ¿eglugi w porównaniu z okresem przedwo-
jennym wzrós³ z 38% do 83%. W 1944 roku Niemcy
u¿yli rakiet dalekiego zasiêgu, co równie¿ mia³o wp³yw

na zak³ócenie pracy portów. Jednak podstawowym za-
daniem tego lotnictwa by³o zwalczanie ¿eglugi alianc-
kiej na morzu52.

Zadania bojowe na liniach ¿eglugowych wykonywa-
³y samoloty bombowe i torpedowe bez os³ony myœliw-
ców. Operowa³y pojedynczo lub grupowo.

W dzia³aniu pojedynczym stosowano metodê swo-
bodnego polowania, a obiektem ataku by³y pojedyncze
statki i ma³e konwoje ze s³ab¹ ochron¹. W grupach
bombowych, w sk³adzie 9–12 maszyn, najczêœciej nur-
kuj¹cych, w ataku bombami stosowano równie¿ broñ
pok³adow¹. Natomiast w grupach torpedowych bra³o
udzia³ zasadniczo 3–4 samoloty, rzadziej 6 maszyn53.

23 sierpnia 1940 roku na wodach pó³nocno-wschod-
niej Szkocji, Niemcy po raz pierwszy u¿yli du¿ej iloœci
samolotów torpedowych w atakach na konwoje. Jed-
nak z du¿ego konwoju zatopi³y tylko dwie jednostki.
Ataki samolotów torpedowych uznano wiêc za ma³o
skuteczne, a brak dostatecznej liczby torped lotniczych
zdecydowa³, ¿e przeciwko konwojom stosowano g³ów-
nie bomby. Torpedy lotnicze co prawda nadal produko-
wano, ale ich liczbê ograniczono.

Od 1943 roku dzia³alnoœæ lotnictwa niemieckiego na
morzu zaczê³a maleæ. III Rzesza nie nad¹¿a³a z pro-
dukcj¹ nowych samolotów i szkoleniem za³óg, zwiêk-
sza³ siê napór ze strony lotnictwa alianckiego pok³ado-
wego i bazowania naziemnego. Jednoczeœnie niemiecki
zwiad lotniczy dalekiego zasiêgu nie potrafi³ zapewniæ
w³asnej flocie dostatecznego rozpoznania54.

Wojna morska prowadzona z du¿ym rozmachem wy-
maga³a posiadania lotniskowców, co zapewnia³o wspó³-
dzia³anie lotnictwa z ON i OP. Niemcy zdawali sobie
sprawê z tego i do 1948 roku Kriegsmarine mia³a otrzy-
maæ 4 lotniskowce, a prace projektowe nad okrêtami tej
klasy powsta³y ju¿ w 1934 roku. Pierwszy lotniskowiec
otrzyma³ nazwê Graf Zeppelin, a drugiemu proponowa-
no nazwê – Peter Strasser. Kad³ub pierwszego zwodowa-
no 8 grudnia 1938 roku i w tym samym roku rozpoczê-
to budowê drugiego lotniskowca. W roku 1940 pierwszy
lotniskowiec by³ ukoñczony w 90%, ale dalsze prace
nad oboma okrêtami wstrzymano. Pod koniec 1941 roku
prace nad lotniskowcem Graf Zeppelin jednak wzno-
wiono. Jednoczeœnie analizowano mo¿liwoœæ szybkiej
przebudowy na lotniskowce statków pasa¿erskich Eu-
ropa i Potsdam oraz kr¹¿ownika Seydlitz. Jednak
w 1943 roku, wobec trudnoœci produkcyjnych i ogólnych
niepowodzeñ w wojnie, dalsz¹ budowê lotniskowców
ostatecznie wstrzymano55.

49 L. G. Buchheim, Okrêt, Warszawa 1987, s. 5.
50 Niemcy natomiast opracowali plan TÊCZA II, maj¹cy na celu

samo zatopienie w³asnych si³ morskich na wypadek przegranej wojny.
Nie by³ on jednak œciœle przestrzegany przez wszystkich d.o.

51 M. Lacki, Dzia³ania na oceanicznych i morskich komunika-
cjach w okresie drugiej wojny œwiatowej, WSMW, Katedra Taktyki Si³
Morskich, Gdynia 1966, s. 37.

52 M. E. Stiepanow, Rozwój techniki wojennej a sposoby wykony-
wania zadañ bojowych na morzu, PM 1964, z. 10, s. 16–17.

53 Lacki, Tam¿e, s. 40.
54 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 108.
55 H. J. Hausen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848–1945,

Ludwigsburg 1973, s. 178; K. Zalewski, Lotniskowce II wojny œwiato-
wej, t. I, Warszawa 1994, s. 61. 24 kwietnia 1945 roku lekko uszkodzo-
nego przez artyleriê polow¹ Grafa Zeppelina opanowali Rosjanie. Jed-
nak tu¿ przed przejêciem przez nich okrêtu, marynarze niemieccy
zniszczyli maszyny. Rosjanie odholowali okrêt do Œwinoujœcia, a st¹d
we wrzeœniu 1947 roku do Leningradu. Na wodach Zatoki Fiñskiej
okrêt wszed³  na minê i osiad³ na dnie w niewielkiej odleg³oœci od portu.
W 1948 roku lotniskowiec zosta³  wydobyty i pociêty na z³om (Tam¿e, s. 67).
O projektach niemieckich lotniskowców: W. Gaul, Marinefliegerverban-
de und operative Luftwaffe in Einsatz uber See 1939–1945, MR 1951, nr
50; W. Hadeler, Der Flugzeugtrager, sein Wesen und werden von 1911 bis
zur gegenwart, München 1968; Ten¿e, Projektskizzen von Flugzeug-
schiffen der Kriegsmarine aus dem zweiten Weltkriege, MR 1972, z. 1–2;
M. Salewski, Die deutsche Seekriegsleitung 1935–1945, t. I, 1935–1941,
Frankfurt/M 1970, s. 1–83.
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Morale w Kriegsmarine by³y wysokie od pocz¹tku
wojny do jej zakoñczenia, od admira³ów po marynarzy.
Jednoczeœnie flota wojenna w wiêkszoœci niechêtnie
uto¿samia³a siê z nazistami i d¹¿y³a do utrzymania
swoich tradycji i zwyczajów. Przeciêtny oficer, podoficer
i marynarz na OP by³ zdecydowanym zwolennikiem III
Rzeszy i a¿ do lata 1943 roku przekonany o zwyciê-
stwie. Potem przez pewien czas wobec du¿ych strat na
Atlantyku morale ich pogorszy³y siê, ale na krótko.
Propaganda niemiecka by³a tu skuteczna i przynios³a
po¿¹dane rezultaty. Wiosn¹ 1944 roku wed³ug oceny
Admiralicji Royal Navy za³ogi U-bootów nie przeja-
wia³y pogorszenia ich ducha bojowego, a dyscyplina
za³óg by³a nadal wysoka56. Bior¹c pod uwagê to, ¿e ro-
s³y straty doœwiadczonych podwodniaków, mala³y re-
zerwy, a czas przeznaczony na szkolenie skracano, wy-
si³ek dowództw i sztabów wszystkich szczebli nale¿y
wysoko oceniæ. Dotyczy to g³ównie U-bootów, które by³y
ci¹gle nara¿one na ataki ze strony aliantów nie tylko
na morzu, ale i we w³asnej bazie – z dala od tocz¹cych
dzia³añ bojowych. Te niemieckie OP, które prowadzi³y
operacje bojowe zwano frontowymi, zaœ te, które szkoli-
³y za³ogi na Ba³tyku – zwano szkolnymi. Podobnie by³o
na ON. Bardzo dobre by³o szczególnie wyszkolenie na-
wigacyjne, artyleryjskie i w zakresie broni podwodnej.

III Rzesza wspó³dzia³a³a z W³ochami, Japoni¹ i do
po³owy 1941 roku równie¿ ze Zwi¹zkiem Radzieckim.
Pewn¹ rolê w tej wspó³pracy odegra³a Finlandia, Ru-
munia, Bu³garia i nieco Wêgry oraz Chorwacja.

Wspó³praca floty Niemiec i W³och polega³a g³ównie
na wymianie myœli technicznej, informacji wywiadow-
czych, organizowaniu wspólnych szkoleñ i sympozjów
naukowych, wymianie doœwiadczeñ – g³ównie z opera-
cji U-bootów. W³osi wiele pomogli Niemcom w zakre-
sie organizacji i przeprowadzania dzia³añ œrodkami
szturmowymi. Mieli wp³yw na powstanie niemieckich
formacji dywersji morskiej i szkolili ich p³etwonurków.
By³y równie¿ œcis³e kontakty kierownictwa obu flot
wojennych. Co kilka miesiêcy wymieniano doœwiadcze-
nia i wytyczano dalsze kierunki wspó³pracy, któr¹ za-
pocz¹tkowano ju¿ 13–14 lutego 1941 roku na wspólnej
konferencji w Meranie57. Potem opracowano wspólny,
niemiecko-w³oski plan opanowania Malty latem 1942
roku. Sojusznicy nie byli jednak w stanie przeprowa-
dziæ go, mimo posiadania odpowiednich si³. Nastêpnie
W³osi szkolili niemieckich p³etwonurków bojowych,
udostêpnili im swoje poligony i w³asny sprzêt, sami
zaœ korzystali z niemieckich materia³ów wybuchowych.
Na proœbê Niemców wys³ali przeciw Sowietom 6 lili-
pucich OP, 14 ma³ych œcigaczy torpedowych, 5 motoró-
wek torpedowych i 5 motorówek wybuchowych. Opero-
wa³y one g³ównie na wodach Morza Czarnego i czêœciowo
na jeziorze £adoga58.

Morska wspó³praca niemiecko-japoñska mia³a cha-
rakter polityczno-propagandowy, a w zakresie praktycz-

nym dotyczy³a wymiany informacji oraz korzystania
przez Kriegsmarine z baz na Dalekim Wschodzie.
Wspó³dzia³anie wojskowe o charakterze operacyjnym
by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na oddalone od siebie te-
atry dzia³añ wojennych. Operatywnie dzia³a³ na rzecz
wspó³pracy attaché morski – admira³ Paul Wenneker,
bêd¹c jednoczeœnie szefem s³u¿by specjalnej morskiej
w Azji Wschodniej. Ponadto by³ szefem urzêdu mary-
narki kieruj¹cego akcj¹ niemieckich okrêtów prowadz¹-
cych tam operacje oraz transportow¹ w ramach ³ama-
nia blokady59.

Z tego powodu w krêgach wojskowych w Indiach,
zrodzi³a siê nawet pewna psychoza o mo¿liwym wspól-
nym ataku Niemiec i W³och w kierunku Indii. Jednak
wywiad brytyjski temu zaprzecza³ twierdz¹c, ¿e celem
wszelkiej akcji Niemiec po bitwie stalingradzkiej bêdzie
z pewnoœci¹ Baku i jego pola naftowe, a nie Abadan,
Zatoka Perska i wreszcie Indie w celu po³¹czenia siê
z Japoñczykami. Nie by³o ¿adnych dowodów na to, ¿e
japoñskie i niemieckie plany wojenne by³y ze sob¹ sko-
ordynowane. Jednak koncepcja ta by³a korzystna dla
aliantów, poniewa¿ mia³a sk³oniæ Indie do wystawie-
nia dwumilionowej armii60. Zaœ jakakolwiek niemiec-
ko-japoñska wspó³praca na wodach indyjskich by³a nie-
mo¿liwa.

Istotn¹ rolê w pierwszym okresie wojny odgrywa³a
wspó³praca radziecko-niemiecka. Dziêki temu Niemcy
mogli skierowaæ swoje si³y na zachód, utrzymuj¹c na
wschodzie jedynie 7 dywizji. Wspó³praca ta by³a nie-
odzownym warunkiem sukcesów wojskowych III Rze-
szy, równie¿ w zakresie morskim. Dziêki temu obok
wymiany informacji, Niemcy korzystali z radzieckich
baz morskich i zaopatrzenia w surowce do produkcji
stoczniowej. Zaœ Rosjanie korzystali z niemieckiej myœli
technicznej61.

Dostawy surowców i towarów dla III Rzeszy by³y
w mniejszym stopniu uzale¿nione od transportu mor-
skiego ni¿ Anglii. Niemiecka ¿egluga mia³a charakter
przybrze¿ny, a jej najwa¿niejsze linie komunikacyjne
przebiega³y przez Ba³tyk, wzd³u¿ wybrze¿y – od pó³-
nocnej Norwegii do Hiszpanii oraz na Morzu Czarnym.
Z ogólnej sumy 56,5 mln ton importu niemieckiego, tylko
29 mln ton sz³o transportem morskim, z czego 11 mln
ton stanowi³a ruda ¿elaza ze Szwecji62. Z dostaw tych
najwa¿niejsza by³a ruda ¿elaza – podstawa przemy-
s³u zbrojeniowego, któr¹ przewozi³y g³ównie statki nie-
mieckie i szwedzkie. Latem p³ynê³y one szlakami ba³-
tyckimi z pó³nocnej Szwecji do Rzeszy, zaœ zim¹ –
z pó³nocnej Norwegii szlakami przybrze¿nymi do por-
tów niemieckich. Poniewa¿ flota niemiecka i lotnictwo
panowa³y na Ba³tyku i na przybrze¿nych wodach mor-
skich, dostawy rudy ¿elaza ze Szwecji by³y sta³e i pew-
ne. Próby zniszczenia tych dostaw przez aliantów nie
powiod³y siê, zaœ Szwedzi w obawie przed Niemcami
dostarczali im tyle surowców, ile potrzebowali.

Ponadto Niemcy przewidywali, ¿e w czasie wojny
ich porty morskie nad Morzem Pó³nocnym mog¹ byæ
blokowane przez przeciwnika. Dlatego niemal od po-
cz¹tku wojny organizowali produkcjê zastêpcz¹, przy-
gotowali odpowiednie zapasy i mieli odpowiednie do-

56 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 205–206.
57 W konferencji w Meranie udzia³ wziêli – naczelny dowódca

marynarki wojennej III Rzeszy Raeder oraz dowódca floty w³oskiej
Riccardo. M.in. uzgodniono tam zintensyfikowanie dzia³añ floty w³o-
skiej przeciw si³om alianckim, g³ównie zaœ w zwalczaniu ¿eglugi brytyj-
skiej do Grecji i na Kretê. By³o to mo¿liwe dla strony w³oskiej pod
warunkiem wsparcia jej przez niemieckie lotnictwo i takie wsparcie
nast¹pi³o.

58 Benedyczak, Uwagi..., s. 55nn; M. A.  Bragadin, The Italian in
World War II, Annapolis-Maryland 1957.

59 J. Pertek, Tajemnice czarnych statków, M. 1966, nr 3, s. 14,
60 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 387.
61 A. Bregman, Najlepszy sojusznik Hitlera, Londyn 1958, s. 95–96.
62 J. Lipiñski, Druga wojna œwiatowa na morzu, Gdynia 1962, s. 22.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

stawy od Rosji. W nastêpnych latach wzmo¿ono dosta-
wy surowców i ¿ywnoœci z podbitych krajów oraz z
pañstw sojuszniczych – Rumunii, Bu³garii i Wêgier. ¯e-
glugê z Japoni¹ umo¿liwia³y przerywacze blokady, przy-
wo¿¹ce z Dalekiego Wschodu metale kolorowe, niezbêdne
do produkcji wielu czêœci do sprzêtu wojskowego.

Do uprawiania ¿eglugi na wodach przybrze¿nych
Niemcy mieli wystarczaj¹c¹ liczbê jednostek, które uzu-
pe³nia³y zdobyczne. Wzmocni³y one w istotny sposób
niemiecki stan posiadania statków, poniewa¿ na po-
cz¹tku wojny Rzesza ponios³a du¿e straty. Wynika³o to
st¹d, ¿e ostrze¿enia dla niemieckiej ¿eglugi wys³ano
dopiero 25 sierpnia 1939 roku, gdy tymczasem statki
polskie, angielskie i wiêkszoœæ francuskich ju¿ opuœci-
³y porty przeciwnika. To opóŸnienie spowodowa³o, ¿e
w chwili wybuchu wojny na morzach i w portach poza
granicami Rzeszy znalaz³o siê kilkaset statków nie-
mieckich63.

Niemieckie sztaby przygotowywa³y wiele planów
i projektów, których celem by³o opanowanie innych
pañstw lub ich baz, z u¿yciem Kriegsmarine, z których
nie wszystkie wykonano. By³y to plany opracowywane
drobiazgowo i z du¿¹ dok³adnoœci¹.

Najwa¿niejszym by³ PÓ£NOCNY ZACHÓD – pier-
wotny plan niemieckiej inwazji na Angliê opracowany
w grudniu 1939 roku. Rozwija³y go – JESIENNA POD-
RÓ¯, plan pozorowanego desantu niemieckiego na
wschodnim wybrze¿u Anglii podczas przygotowywanej
latem 1940 roku inwazji, ZIELEÑ – plan pozorowane-
go desantu niemieckiego w Irlandii podczas tej inwazji
oraz IKAR – plan desantu i okupacji Irlandii przez
Niemców w 1940 roku. Równie¿ wiosn¹ nastêpnego roku
przygotowano plany przeciwko Wielkiej Brytanii –
REKIN, maj¹cy na celu przeprowadzenie pozorowane-
go desantu na zachodnim wybrze¿u Anglii oraz HAR-
PUN PO£UDNIE – pozorowany desant z Norwegii na
po³udniowo-zachodnie wybrze¿e Anglii i HARPUN
PÓ£NOCNY – pozorowany desant niemiecki z Norwe-
gii na wschodnie wybrze¿e Anglii.

Mimo niepowodzenia inwazji na wyspy brytyjskie,
kierownictwo III Rzeszy rozwa¿a³o kilka innych wa-
riantów inwazyjnych. Ich g³ównym celem by³o opano-
wanie takich miejsc na Atlantyku, z których skutecz-
nie mo¿na by prowadziæ walkê z ¿eglug¹ brytyjsk¹. Co
prawda w tym czasie przygotowania odpowiednich pla-
nów przeciw Sowietom przybiera³y na sile, to jednak
nadal najgroŸniejszym przeciwnikiem III Rzeszy by³a
Wielka Brytania. Dlatego Niemcy szukali ró¿nych spo-
sobów jej os³abienia. Jednym z nich by³a propozycja
Raedera, który uporczywie sk³ania³ Hitlera do uderze-
nia poprzez Hiszpaniê na Gibraltar, a we wspó³dzia³a-
niu z W³ochami na Suez, nastêpnie na Palestynê i Sy-
riê w kierunku Turcji. Admira³a popiera³ Goering i inni
wysokiej rangi politycy i wojskowi Niemiec. Dlatego
w ostatnich czterech miesi¹cach 1940 roku Hitler oso-
biœcie propozycjom tym poœwiêca³ wiele uwagi64. G³ów-
nie jednak pracowano nad sposobami opanowania Gi-

braltaru. Realizacjê tego zamiaru – operacja FELIX,
zgodnie z wytycznymi nr 18 z 12 lipca 1940 roku mia³a
przeprowadziæ w lutym nastêpnego roku grupa gen.
L. Kublera. Grupê tê specjalnie szkolono w rejonie Be-
sancon65. Pocz¹tkowo równie¿ Hiszpanie wyrazili goto-
woœæ wsparcia Niemców w uderzeniu na Gibraltar, dla-
tego operacjê tê przygotowano szczegó³owo, a plany
poszczególnych dzia³añ bojowych rozpracowano w de-
talach66. Kierownictwo III Rzeszy liczy³o na jej powo-
dzenie, poniewa¿ zrealizowanie operacji FELIX za-
mknê³oby drogê Royal Navy, a brak jej pomocy
spowodowa³by rych³y upadek Malty i innych baz bry-
tyjskich na Morzu Œródziemnym. Ponadto kierownic-
two to nalega³o na równoczesne opanowanie wysp por-
tugalskich na Atlantyku – Azorów i Cape Verdes oraz
hiszpañskich wysp kanaryjskich. Do tych zamiarów
dosz³y równie¿ plany inwazji po³udniowej Irlandii, jako
poœredniej drogi do Wielkiej Brytanii67. Poniewa¿ na
te rozproszone plany Niemcy nie mieli odpowiednich
si³ i z pewnoœci¹ zrazili sobie Hiszpanów i Portugal-
czyków, nie zrealizowano ich. Dlatego ju¿ 9 stycznia
1941 roku operacjê gibraltarsk¹ odwo³ano. Hiszpania
ostatecznie nie chcia³a oficjalnie anga¿owaæ siê w otwar-
t¹ i ryzykown¹ wojnê po stronie Niemiec, poniewa¿
by³aby nara¿ona na odwet Wielkiej Brytanii. Zaœ Niem-
com w tym momencie zbrak³o odpowiednich si³ mor-
skich, bez których nie mo¿na by³o opanowaæ ani Gi-
braltaru, ani ¿adnej z wysp na Atlantyku.

Ponadto sztaby niemieckie opracowa³y plany oku-
powania pó³nocnych wybrze¿y Hiszpanii, aby mieæ jesz-
cze wiêksze mo¿liwoœci operacyjne do zwalczania ¿e-
glugi brytyjskiej. Zaœ w po³owie 1943 roku Dönitz
domaga³ siê od kierownictwa III Rzeszy opanowania
nie tylko wybrze¿y hiszpañskich, ale i portugalskich.
Jego zdaniem mia³o to w istotny sposób poprawiæ wa-
runki bazowania U-bootów, ale i tym razem Niemcom
zabrak³o odpowiednich si³ morskich i lotniczych68. Po-
sta³ równie¿ projekt przeprowadzenia w Nowym Jorku
sabota¿y przez dywersantów przetransportowanych OP.
Ostatecznie jednak Kriegsmarine nie wykona³a zadañ,
jakie postawi³o przed ni¹ kierownictwo polityczno-woj-
skowe III Rzeszy. Obarczanie tylko Hitlera za forso-
wanie nieprzemyœlanych do koñca ró¿nych dzia³añ, nic
tu nie wnosi. ¯adna z koncepcji i planów strategicz-
nych opracowanych nadzwyczaj skrupulatnie nie zosta³a
wykonana. Powiod³y siê jedynie zadania zwi¹zane
z opanowaniem baz i portów od Norwegii po Francjê,
co by³o wynikiem operacji wojsk l¹dowych, a flota nie-
miecka poza dzia³aniami w Norwegii gdzie indziej ode-
gra³a ma³o licz¹c¹ siê rolê.

Koncepcja wykorzystania pancerników, kr¹¿owników
ciê¿kich i pomocniczych do zwalczania ¿eglugi brytyj-
skiej równie¿ nie powiod³a siê i by³a od pocz¹tku ska-
zana na fiasko w nowoczesnej wojnie morskiej. Nie

63 325 statków znalaz³o schronienie w portach neutralnych, a
oko³o 100 przedar³o siê do Niemiec. Od wrzeœnia 1939 roku do kwietnia
nastêpnego roku 71 statków zatrzyma³y okrêty brytyjskie i francuskie,
ale tylko 15 jednostek wpad³o w rêce aliantów. Pozosta³e statki zatopi³y
w³asne za³ogi (Lipiñski, Tam¿e, s. 44. Tam równie¿ w przypisie podano
inne liczby ró¿nych autorów, w tym niemieckich).

64 Bregman, Tam¿e, s. 111.

65 Besancon – miasto we wschodniej Francji, z portem nad rzek¹
Doubs, stanowi¹ca lewy dop³yw Saony. By³y tam dobre warunki do
szkolenia celem zajêcia Gibraltaru: du¿y port pozwalaj¹cy na æwiczenia
w zdobywaniu obiektów tego typu, teren górzysty – pozwalaj¹cy na
zajêcia praktyczne w zdobywaniu wzgórz Gibraltaru i mo¿liwoœæ zacho-
wania w tajemnicy celu szkolenia. Ponadto odleg³oœæ do obiektu ataku
by³a taka, ¿e pozwala³a na jego przeprowadzenie ró¿nymi œrodkami
transportu z zaskoczenia.

66 Bregman, Tam¿e, s. 118.
67 Tam¿e, s. 125–126.
68 Lacki, Dzia³ania..., s. 13.
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maj¹c os³ony si³ lekkich i lotnictwa, zosta³y wyelimi-
nowane ze szlaków ¿eglugowych. Równie¿ OP, rozbudo-
wane na skalê, jak¹ gdzie indziej nie próbowano osi¹-
gn¹æ, po okresie sukcesów, przesta³y zagra¿aæ alianckiej
¿egludze. Zaœ uciekanie siê do œrodków szturmowych
w obronie w³asnych wybrze¿y, równie¿ nie mog³o przy-
nieœæ powodzenia.

Niemcy wprowadzili do wojny nowoczesne œrodki
walki, urz¹dzenia, nowe wzory jednostek p³ywaj¹cych
– g³ównie podwodnych i rozwinêli morsk¹ sztukê wo-
jenn¹. Z jej dorobku po wojnie chêtnie korzystali g³ów-
nie Amerykanie, Anglicy, Francuzi oraz Sowieci.

Kriegsmarine mimo nowoczesnoœci musia³a ulec
wspólnej – rozwijaj¹cej siê nauce i technice amerykañ-
sko-brytyjskiej i ich rosn¹cemu potencja³owi ekonomicz-
nemu. Si³y morskie rozbudowywane z ogromnym wy-
si³kiem przez III Rzeszê – w czym wykorzystywa³a ona
bez powodzenia surowce, technikê i niewolnicz¹ pracê
podbitych narodów, ponios³y klêskê. Wszystkie insty-
tucje marynarki wojennej, dowództwa i sztaby, oœrodki
szkoleniowe i zabezpieczenia rozwi¹zano. Instytucje
Kriegsmarine dzia³a³y jedynie w Norwegii jeszcze do
kwietnia 1946 roku, ale podlega³y Royal Navy69.

Po kapitulacji wszystkie jednostki by³ej III Rzeszy
niemieckiej bêd¹ce pod zarz¹dem aliantów mia³y obo-
wi¹zek nosiæ tzw. banderê alianck¹ – C, z miêdzynaro-
dowego kodu sygna³owego. Flaga zszyta by³a z piêciu
pod³u¿nych pasów o kolorach: niebieski, bia³y, czerwo-
ny, bia³y, niebieski. Podnoszono j¹ nie na flagsztoku,
a na linie sygna³owej przy przednim maszcie. By³o to
prowizorium – w sensie prawnym nie by³a to bandera,
a jako oznaka specjalna jednostki p³ywaj¹cej na okres
przejœciowy. Ustanawiaj¹c j¹ kierowano siê m.in. soli-
darnoœci¹ miêdzyalianck¹, a kolory uwzglêdnia³y trzy
barwy mocarstw zwyciêskich: bia³y – brytyjski, niebie-
ski – amerykañski i czerwony – sowiecki70.

Kriegsmarine ponios³a dotkliwe straty, a najwiêk-
sze – wœród du¿ych ON. Pancerniki zginê³y wszystkie,
g³ównie na skutek oddzia³ywania na nie alianckiego
lotnictwa. Tylko dwa posz³y na dno w bitwach mor-
skich. Spoœród kr¹¿owników ocala³y – ciê¿ki Prinz Eu-
gen oraz dwa lekkie – Nürnberg i Leipzig, które zosta³y
zajête przez aliantów. Zniszczeniu uleg³o równie¿ 8 kr¹-
¿owników pomocniczych, 6 okrêtów przeciwlotniczych
i 3 okrêty artyleryjskie.

Du¿ych i œrednich niszczycieli w³asnej budowy Niem-
cy mieli 55, w podbitych krajach opanowali 8 (lub ukoñ-
czyli niegotowe), podnosz¹c stan do 63 okrêtów. Spo-
œród nich zginê³o 44, z tego wskutek dzia³añ lotnictwa
– 9, OP – 21, min – 9 i z innych przyczyn uleg³o znisz-
czeniu – 5. Ocala³ych 19 niszczycieli alianci podzielili
miêdzy siebie.

Torpedowców i ma³ych niszczycieli w³asnej budowy
Niemcy mieli 32, a dalsze 33 zdobyli lub ukoñczyli
w stoczniach podbitych krajów. Spoœród 52 straconych
okrêtów tych klas, lotnictwo zatopi³o 25, ON – 11, OP
– 3, na minach poderwa³o siê 8 i z innych przyczyn
uleg³o zniszczeniu 6 jednostek. Z ocala³ych 4 okrêty

zwrócono Norwegii, 7 wesz³o w sk³ad flot alianckich i 2
z³omowano71.

Zniszczeniu uleg³o: 146 œcigaczy torpedowych, 119
du¿ych tra³owców i 163 kutrów tra³owych, 30 eskor-
towców, korwet, kanonierek itp., 103 œcigaczy OP, 191
patrolowców, 89 jednostek stra¿niczych, 276 dozorowców
przybrze¿nych, 12 statków szpitalnych, 10 okrêtów-ce-
lów, 69 jednostek do przerywania zapór, 10 holowni-
ków, 45 transportowców, 20 statków zaopatrzeniowych,
10 statków meteorologicznych, 2 stawiacze sieci oraz
39 innych jednostek. Ponadto 821 trawlerów, lugrów
i kutrów rybackich u¿ywanych jako dozorowce, tra³ow-
ce pomocnicze itp., ponad 500 barek desantowych i ar-
tyleryjskich, promów artyleryjskich, okrêtów lotniczych,
doœwiadczalnych, szkolnych, warsztatów, statków
mieszkalnych itp72.

Okrêty i statki by³ej III Rzeszy przesz³y pod kon-
trolê aliantów, którzy przyst¹pili do ich podzia³u. Jed-
noczeœnie nast¹pi³y ostre targi o podzia³ tej floty, po-
niewa¿ strona sowiecka d¹¿y³a do przechwycenia
najwartoœciowszych okrêtów Kriegsmarine, g³ównie zaœ
U-bootów73. Ostatecznie 1 sierpnia 1945 roku ustalono
podzia³ floty niemieckiej – wojennej i handlowej, na
trzy równe czêœci, zlikwidowanie wiêkszoœci U-bootów
i u¿ycie niemieckiej floty handlowej do dalszej wojny
z Japoni¹. Przekazanie okrêtów, w³¹cznie z budowany-
mi i remontowanymi, mia³o nast¹piæ do 15 lutego 1946
roku. Zaœ niemiecka flota handlowa mia³a byæ rozdzie-
lona równo miêdzy te same mocarstwa, po zakoñcze-
niu wojny z Japoni¹74.

Do podzia³u miêdzy trzy mocarstwa przeznaczono
1794 okrêtów bojowych, specjalnych i pomocniczych by-
³ej floty III Rzeszy, z których Stany Zjednoczone otrzy-
ma³y 593, Wielka Brytania 545, a Sowieci 656 jedno-
stek75. Do najwartoœciowszych jednostek nale¿a³y
niszczyciele, OP, œcigacze torpedowe, a nade wszystko
tra³owce. Te ostatnie stanowi³y bardzo wa¿ny nabytek
dla floty angielskiej i radzieckiej, ze wzglêdu na ogrom-
ne potrzeby zwi¹zane z rozminowywaniem Ba³tyku,
Morza Pó³nocnego i przybrze¿nych wód niemal ca³ej
Europy.

Operacja przeprowadzania okrêtów do okreœlonych
portów rozpoczê³a siê póŸn¹ jesieni¹ 1945 roku, a 25

69 Pertek, Od Reichsmarine..., s. 294. Szefowi niemieckiego za-
rz¹du marynarki w Norwegii podlega³ szef s³u¿by tra³owej i transportu
morskiego, dowódcy sk³adnic, obozów itp. Anglicy wykorzystywali ich
do prac tra³owych, transportowych i innych zwi¹zanych z likwidacj¹
skutków wojny. Wszystkie oddzia³y floty o charakterze bojowym – poza
tra³owcami, zosta³y rozwi¹zane.

70 B. KuŸmiñski, Banera bez ojczyzny, WodM 1946, nr 4, s. 10.

71 T. Wywerka-Prekurat, Rachunek klêski, M. 1975, nr 5, s. 39.
72 Giese, Tam¿e, s. 126; Pertek, Tam¿e, s. 234–235; Wywerka-

Prekurat, Tam¿e. Ró¿ni autorzy podaj¹ ró¿ne dane dotycz¹ce niemiec-
kich strat wœród jednostek nawodnych od ma³ych niszczycieli w dó³.
Wynika to st¹d, ¿e ich klasyfikacja bywa³a ró¿na, a przeznaczenie jed-
nostek ulega³o zmianom zale¿nie od aktualnych potrzeb Kriegsmarine.
Ponadto by³y one stale w ruchu, zmienia³o siê dowództwo i operacyjne
podporz¹dkowanie oraz rejon operacji, a nawet morza. Zaœ zniszczenia
i natychmiastowe zatoniêcie – g³ównie z ca³¹ ma³o liczebn¹ za³og¹,
szczególnie noc¹, by³y trudne do ustalenia.

73 Ostre kontrowersje zwi¹zane z podzia³em by³ej floty niemiec-
kiej zawarte s¹  m.in w publikacjach R. Badowskiego (Admira³a Kuznie-
cowa wspomnienia z Poczdamu, „Gazeta Poznañska” 1965, nr 168)
i J. Wielowskiego (Z pamiêtników admira³a Kuzniecowa, t. I–II, „Biu-
letyn Zachodniej Agencji Prasowej” 1965, nr 182 i 183). G³ównie Royal
Navy by³a przeciwna umocnieniu floty sowieckiej kosztem Kriegsmari-
ne tym bardziej, ¿e Wielka Brytania zaczyna³a siê obawiaæ wzrostu
potêgi œwiata komunistycznego.

74 Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ze swego przydzia³u
mia³y przekazaæ czêœæ statków innym pañstwom alianckim, które po-
nios³y straty w czasie wojny, a Sowieci mieli przekazaæ czêœæ rz¹dowi
warszawskiemu. Nie objêto podzia³em niemieckich statków ¿eglugi przy-
brze¿nej i œródl¹dowej, niezbêdnych dla pokojowej gospodarki pokona-
nego przeciwnika.

75 Zasadnicze dane dotycz¹ce podzia³u floty niemieckiej podaje
Pertek (Tam¿e, s. 250nn).
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

listopada przyst¹piono do topienia U-bootów76. Nato-
miast niszczenie jednostek nawodnych polega³o na ich
z³omowaniu, co ci¹gnê³o siê przez ca³y rok. Jedynie lekki
kr¹¿ownik Leipzig za³adowany pociskami artyleryjski-
mi zawieraj¹cymi truj¹ce gazy zosta³ zatopiony na
Morzu Pó³nocnym.

Z otrzymanych okrêtów Wielka Brytania przekaza-
³a nastêpnie Francji 6 niszczycieli, 2 torpedowce, 2 OP
i 15 du¿ych tra³owców, zaœ Stany Zjednoczone – 1 nisz-
czyciel, 1 torpedowiec, 8 du¿ych tra³owców i 1 okrêt-
bazê dla OP. Ponadto Stany Zjednoczone przekaza³y
Danii 2 torpedowce, 14 œcigaczy torpedowych, kilkana-
œcie kutrów tra³owych i 1 okrêt-bazê. Jednoczeœnie Sta-
ny Zjednoczone przekaza³y z otrzymanych jednostek
czêœæ tra³owców, kutrów tra³owych i tra³owców pomoc-
niczych dla powsta³ej w amerykañskiej strefie okupa-
cyjnej eskadry tra³owej.

FLOTA W£OSKA

W³ochy zajmowa³y wa¿ne po³o¿enie strategiczne na
Morzu Œródziemnym, dziel¹c je na czêœæ zachodni¹
i wschodni¹. Odleg³oœæ od po³udniowych brzegów Sycy-
lii do pó³nocnych wybrze¿y Tunisu wynosi 70 Mm, a Sy-
cyliê od Malty oddziela odleg³oœæ 52 Mm. W Cieœninie
Sycylijskiej le¿y poœrodku wyspa w³oska – Pantelleria,
a nieopodal wyspa Lampeduza – od strony Malty77. Ta
druga dawa³a Pantellerii bardzo dobre wsparcie. Obie
wyspy stanowi³y naturalne cytadele, utrudniaj¹ce przej-
œcie okrêtom przeciwnika miêdzy Tunisem i Bizert¹,
a Sycyli¹ i Malt¹. G³ównym zadaniem Pantellerii by³a
eliminacja Malty z angielskiego systemu obrony. Zaœ
sam¹ Cieœninê mo¿na by³o ³atwo blokowaæ ZM i lot-
nictwem. Maj¹c to na uwadze, pod koniec lat 30. W³osi
budowali nowe bazy lotnicze na po³udniowych wybrze-
¿ach Sycylii i Trypolitanii. Lotniska tak usytuowano,
aby samoloty mog³y z nich swobodnie atakowaæ okrêty
i statki przeciwnika na linii Gibralatr-Malta-Aleksan-
dria i wybrze¿a francuskie. Niektórzy stratedzy wyra-
¿ali wówczas pogl¹d, ¿e w tej sytuacji zmala³o znacze-
nie Gibraltaru i Malty78.

Si³ami morskimi kierowa³o Ministerstwo Marynarki
Wojennej, na czele którego sta³ minister, maj¹cy do
pomocy podsekretarza stanu. Wybrze¿e podzielone by³o
na strefy, podleg³e admira³om – szefom departamen-
tów marynarki z g³ównymi kwaterami w Spezii, Ne-
apolu, Wenecji i Toronto. W portach wa¿nych pod wzglê-
dem strategicznym swoj¹ siedzibê mia³y komendy

morskie: w Poli, w La Maddalena (na Sardynii), w Brin-
disi i Messynie. W innych, jak w Genui, Leghorn, Ga-
ecie, Cagliari i Zara znajdowa³y siê stacje morskie, pod
dowództwem starszych oficerów.

Si³y morskie W³och zajmuj¹c trzecie miejsce w Eu-
ropie, nie by³y jednak przystosowane do podjêcia dzia-
³añ bojowych jednoczeœnie przeciwko flocie brytyjskiej
i francuskiej. Mia³y bardzo dobre warunki bazowania
w licznych, dobrze wyposa¿onych portach, ale okrêty
odczuwa³y trudnoœci w zakresie paliwowym, których
zapasy mog³y zostaæ szybko wyczerpane. Flota w³oska
napotyka³a równie¿ na trudnoœci w zaopatrzeniu w su-
rowce, niezbêdne do uzupe³nieñ i sprzêtu okrêtowego
uszkadzanego w czasie walk. Ponadto zespo³y okrêtów
nie mia³y wsparcia w³asnego lotnictwa. Przyjêcie dok-
tryny Douheta o panowaniu w powietrzu, uznaj¹ce lot-
nictwo za zdolne do samodzielnego decydowania o wy-
niku wojny, stanowi³o podstawê teoretyczn¹ rozwoju
si³ powietrznych we W³oszech79. Rozwija³y siê one sa-
modzielnie, ale w po³owie 1940 roku by³y w stanie prze-
zbrajania i znaczna czêœæ samolotów nale¿a³o do prze-
starza³ych. Zbytnia wiara w nieograniczone mo¿liwoœci
lotnictwa spowodowa³a, ¿e liczna flota w³oska mia³a
jedynie 20 samolotów pok³adowych i dopiero po usil-
nych staraniach przydzielono jej 280 przestarza³ych
maszyn o ma³ym zasiêgu, których piloci nie byli prze-
szkoleni do wykonywania zadañ na morzu. Np. piloci
lotnictwa rozpoznawczego nie umieli okreœliæ przyna-
le¿noœci pañstwowej okrêtów, klas okrêtów, ich pozycji,
namiarów i innych elementów80. Bezkrytyczna wiara
w mo¿liwoœci lotnictwa bazowego by³a równie¿ powo-
dem odst¹pienia od budowy lotniskowców, chocia¿ ta-
kie próby czyniono81. Wynika³o to st¹d, ¿e trzonem si³
powietrznych mia³y byæ samoloty wielozadaniowe,
wszechstronnie uzbrojone, zdolne do zapewnienia pa-
nowania na morzu.

Niepomyœlny wp³yw na gotowoœæ floty w³oskiej mia-
³a postawa czêœci oficerów, niesprzyjaj¹cych ideologii
narzuconej pañstwu przez Mussoliniego82. Od pocz¹t-
ków przygotowywania planów operacyjnych w³oskie kie-
rownictwo si³ morskich zak³ada³o unikanie podjêcia
walki z u¿yciem du¿ych okrêtów, które nale¿a³o zacho-
waæ jako argument polityczny w przysz³oœci. Dlatego
dyrektywy Mussoliniego z marca 1940 roku zak³adaj¹-
ce ofensywê w³oskich si³ morskich na ca³ym Morzu Œród-
ziemnym i poza nim, nie zosta³y wykonane z pe³n¹
œwiadomoœci¹.

Si³y morskie W³och w chwili przyst¹pienia do wojny
10 czerwca 1940 roku liczy³y 4 pancerniki, 7 ciê¿kich
i 15 lekkich kr¹¿owników, 59 niszczycieli, 68 torpedow-
ców, 121 OP i 307 jednostek mniejszych – pomocniczych
oraz specjalnych. PóŸniej w³¹czono dodatkowo: francu-
skie – 4 niszczyciele, 7 OP, 1 korwetê i 8 tra³owców oraz
jugos³owiañskie – 3 niszczyciele, 2OP i 6 œcigaczy.

76 Operacja topienia U-bootów przeprowadzono pod brytyjskim
kryptonimem DEADLIGHT. Grupy po 6 OP odholowywano z Loch Ryan,
a nastêpnie z Loch Foyle na pe³ne morze i topiono je na g³êbokoœci
150–300 m, kilkadziesi¹t Mm na pó³noc od Irlandii. Do 20 stycznia 1946
roku w ten sposób zatopiono 114 U-bootów, a dalszych 13 w ró¿nych
portach brytyjskich. W niszczeniu tych OP bra³y udzia³ polskie niszczy-
ciele – B³yskawica, Piorun i Krakowiak.

77 Pantelleria stanowi³a wa¿n¹ w³osk¹ bazê morsk¹ i lotnicz¹,
przygotowan¹ do wspó³czesnych dzia³añ bojowych. Przekszta³cono j¹
w siln¹ fortecê, z ciê¿k¹ artyleri¹ nadbrze¿n¹, z wykutymi w podzie-
miach bazami dla OP i samolotów (II wojna œwiatowa. Wojna w Afryce
Pó³nocnej 1940–1943, Warszawa 1982, s. 10). Mia³a równie¿ siln¹ obro-
nê plot. Dla aliantów stanowi³a podobne zagro¿enie, jak Malta dla
W³ochów. Silne ataki alianci przeprowadzili na wyspê w maju 1943
roku, co stanowi³o przygotowanie do desantu. Wyspa zosta³a zdobyta
11 lipca 1943 roku przez si³y amerykañskie, na pocz¹tku operacji desan-
towej na Sycylii.

78 J. Ha³aciñski, Strategia na Morzu Œródziemnym, M. 1938, nr 9,
s. 8.

79 G. Douhet, Panowanie w powietrzu, Warszawa 1965.
80 Lacki, Tam¿e, s. 81–82.
81 W³osi podjêli próby przebudowy dwóch statków pasa¿erskich

na lotniskowce – Romy na lotniskowiec o nazwie Aquilia i Augustusa
na Sparviero. Po rozejmie nieukoñczone lotniskowce przejêli Niemcy
i w 1945 roku wykorzystali je do blokady portu w Genui, topi¹c wraz
z innymi jednostkami.

82 P. Monelli, Mussolini, Warszawa 1973. Flota wojenna stanowi-
³a specyficzny rodzaj si³ zbrojnych W³och, w których idee faszystowskie
nie mia³y du¿ego wsparcia jak gdzie indziej. Wielu oficerów wywodzi³o
siê z wybitnych rodzin arystokratycznych i czeka³o chwili, aby pozbyæ
siê narzuconych norm przez Mussoliniego.
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Flota w³oska chroni¹c w³asne pancerniki i kr¹¿ow-
niki w dobrze bronionych bazach, zadania bojowe wyko-
nywa³a nawodnymi si³ami lekkimi, OP oraz œrodkami
szturmowymi. Ich zasadniczym celem obronnym by³o
niedopuszczenie si³ przeciwnika na Adriatyk i Morze
Tyrreñskie oraz zabezpieczenie ¿eglugi do w³oskich
posiad³oœci w Afryce Pó³nocnej i Dodekanezu, a ponad-
to zabezpieczenie wybrze¿y kolonialnych nad Morzem
Czerwonym. Do zadañ ofensywnych nale¿a³o zwalcza-
nie ¿eglugi przeciwnika na szlaku Francja-Afryka-Pó³-
nocna, a potem Gibraltar-Malta, stawianie ZM na po-
dejœciach do baz morskich i portów alianckich oraz
przeprowadzanie ataków na du¿e okrêty brytyjskie œci-
gaczami torpedowymi i œrodkami szturmowymi. W toku
wojny g³ówne zadania dla morskich si³ w³oskich nie
ulega³y wiêkszym zmianom.

Szersz¹ dzia³alnoœæ prowadzi³y w³oskie OP. Jednak
ich w³aœciwoœci taktyczno-techniczne znacznie odbiega-
³y od przeciêtnych OP w innych flotach wojennych. Mia³y
d³ugi czas zanurzania siê wynosz¹cy 75 sek., ograni-
czone mo¿liwoœci manewrowe w zanurzeniu, du¿y pro-
mieñ cyrkulacji i niewielkie zanurzenie maksymalne.
By³y uzbrojone w torpedy pozostawiaj¹ce na powierzch-
ni wody œlad. Ponadto w³oskie OP mia³y krótkie pery-
skopy, a wiêc i ma³e zanurzenie peryskopowe83. W³oskie
OP by³y zorganizowane we flotylle, podleg³e sztabowi
si³ morskich (oddzia³ wojny podwodnej) na Morzu Œród-
ziemnym. Na pocz¹tku wojny zorganizowano równie¿
samodzieln¹ flotyllê OP do walki na Atlantyku. Sz³y
d³ugo w po³o¿eniu nawodnym po wyjœciu z bazy i po
opuszczeniu ich przez jednostki nawodne, które je stam-
t¹d wyprowadza³y. U³atwia³o to ich wykrycie przez sa-
moloty i ON wyposa¿one w radary oraz OP aliantów.
Operowa³y pojedynczo, do ataku podchodzi³y w po³o¿e-
niu podwodnym, a próby wspólnych operacji niemiec-
ko-w³oskich w zas³onie nie powiod³y siê. Nie umia³y
dzia³aæ grupowo i w zas³onie, atakowaæ cele w po³o¿e-
niu nawodnym, zygzakowaæ i uporczywie œledziæ. Brak
by³o równie¿ zasad ³¹cznoœci i wzajemnego powiada-
miania w razie wykrycia przeciwnika. Dlatego w³oskie
OP atakowa³y okreœlone cele raczej przypadkowo, wcho-
dz¹c na ich pozycje, bez wiêkszego powodzenia zwal-
cza³y równie¿ konwoje – nawet ma³e. Po prostu nie by-
³y do tego nale¿ycie przygotowane.

W³oskie si³y podwodne przy zaanga¿owaniu 152 jed-
nostek zatopi³y 105 statków (930 000 BRT), 4 du¿e ON
i 2 OP. Straty w³asne wynios³y 84 OP84.

Od wrzeœnia 1940 roku flotê podwodn¹ Kriegsma-
rine wspar³a flotylla w³oska w sk³adzie 28 du¿ych OP,
która bazowa³a na wybrze¿u francuskim – w Borde-
aux. Pierwszym w³oskim OP, który sforsowa³ cieœninê
gibraltarsk¹ w czerwcu tego roku by³ Giuseppe Finzi,
a nastêpnym – Veniero85. Do koñca 1941 roku takich
przejœæ w obie strony by³o 48. Ze wzglêdów taktyczno-
technicznych, odrêbnego systemu ³¹cznoœci oraz takty-
ki, w³oskie OP grupowano razem i rzadko przydzielano
do wspólnych operacji wraz z niemieckimi OP. W³oska
flotylla OP z Bordeaux operowa³a do 8 wrzeœnia 1943
roku, do chwili kapitulacji. Zatopi³a oko³o 100 000 BRT
statków, trac¹c w³asnych 16 OP spoœród 2886.

W³oskie œcigacze torpedowe mimo ich du¿ej liczby,
nie odegra³y wiêkszej roli w tocz¹cej siê wojnie mor-
skiej. Niew³aœciwe planowanie ich u¿ycia, s³abe wyszko-
lenie taktyczne, dzia³ania bojowe przeprowadzane sa-
modzielnie bez wspó³dzia³ania z innymi rodzajami si³
floty i lotnictwa, nie mog³y przynieœæ sukcesów. Nie
widaæ w tym aktywnoœci sztabów, które niechêtnie
i w tym wypadku anga¿owa³y siê do wojny. Zaœ k³opoty
z zapasowymi czêœciami zamiennymi, materia³ami
technicznymi i innymi trudnoœciami ogranicza³y mo¿-
liwoœci skutecznego wykorzystania tych jednostek87.

Nie powiod³y siê próby wprowadzenia do dzia³añ bo-
jowych kr¹¿owników pomocniczych. Jedyny w³oski okrêt
tej klasy Ramb I, w tydzieñ po opuszczeniu portu w Ma-
ssaua zosta³ zatopiony 21 lutego 1941 roku przez no-
wozelandzki lekki kr¹¿ownik Leander88.

Powiod³y siê natomiast w pewnym stopniu dzia³ania
³amaczy blokady, a W³ochy o wiele mocniej odczuwa³y
odciêcie od dostaw strategicznych surowców w porów-
naniu z Niemcami. Poniewa¿ trudno stwierdziæ wiêk-
sz¹ pomoc w tym zakresie ze strony sojuszniczej III
Rzeszy – co przecie¿ winno le¿eæ w jej interesie, W³ochy
musia³y sprowadzaæ te surowce z Japonii i Po³udniowej
Ameryki. A do tego niezbêdne by³y ³amacze blokady –
szybkie statki i OP. Poniewa¿ w³oskie OP nie nadawa³y
siê do zbyt dalekich rejsów oceanicznych, Niemcy prze-
kazali na ten cel 10 swoich U-bootów typu VII C, ale nie
wesz³y one do s³u¿by przed kapitulacj¹ W³och89.

¯egluga w³oska w czasie wojny opiera³a siê g³ównie
na w³asnych i zdobycznych statkach. Przystêpuj¹c do
wojny flota handlowa Italii liczy³a 1227 statków, tj.
3,4 mln BRT, ale 1/3 tona¿u najlepszych i najwarto-
œciowszych jednostek znajdowa³o siê poza Morzem Œród-
ziemnym. Statki te czêœciowo zosta³y internowane,
zajête przez aliantów lub zosta³y zatopione przez w³a-
sne za³ogi90. W³osi podobnie jak Niemcy, w obliczu woj-
ny nie przeprowadzili w odpowiednim czasie mobiliza-
cji swojej floty handlowej, trac¹c statki wraz z za³ogami.
Pozosta³e s³u¿y³y do zaopatrywania wojsk w Libii, Al-
banii, Dodekanezie, a póŸniej na Korsyce, w Grecji
i Tunisie. Zaœ na wodach w³oskich odbywa³a siê ¿eglu-
ga przybrze¿na. Ta ostatnia obejmowa³a szlaki przy-
brze¿ne wzd³u¿ pó³wyspu dla ma³ych i wolno p³yn¹-
cych statków oraz trasy w odleg³oœci 15–20 Mm od
brzegu dla statków szybkich i wzd³u¿ wybrze¿y do wysp.
Do portów afrykañskich pocz¹tkowo organizowano ma³e
konwoje licz¹ce 3–4 statki, które skrycie pokonywa³y
niewielkie odleg³oœci. Taktyka w³oskich ma³ych konwo-
jów polegaj¹ca na trzymaniu siê wybrze¿y i skoków na
trasach Sycylia-Pantelleria-Tunis lub Grecja-Libia, moc-
no utrudnia³a przeciwdzia³aniu alianckich OP. Aby po-
chwyciæ statki lub okrêty w³oskie, alianckie OP musia-
³y podchodziæ do wybrze¿y, a nawet forsowaæ wejœcia
do portów i baz91. Najniebezpieczniejszy by³ rejon Mal-
ty, gdzie konwoje w³oskie nara¿one by³y na ataki bry-
tyjskiego lotnictwa, OP i ON.

83 Lacki, Tam¿e, s. 77–78.
84 S. Sutowski, Okrêty podwodne. Fantazja i rzeczywistoœæ, War-

szawa 1989, s. 282–283.
85 Benedyczak, Tam¿e, s. 94.
86 Tam¿e; II wojna..., Bitwa..., s. 32.

87 J. Marczak, Kutry torpedowe, Gdynia 1968, s. 15.
88 Massaua le¿y w prowincji Erytrea nad Morzem Czerwonym.

Dogodny port zabezpieczony wyspami koralowymi, stanowi³ dobr¹ bazê
morsk¹ dla jednostek w³oskich, które mog³y byæ na miejscu remonto-
wane i przezbrajane.

89 Benedyczak, Tam¿e, s. 54.
90 Lacki, Tam¿e, s. 90.
91 Polskie Si³y Zbrojne w drugiej wojnie œwiatowej, t. II, cz. 2,

Londyn 1975, s. 446.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

Konwoje w³oskie id¹ce do Libii od czerwca 1940
roku do maja 1941 roku, nie ponosi³y wiêkszych strat.
Zaczê³y one rosn¹æ, osi¹gaj¹c szczyt po wyl¹dowaniu
aliantów w Afryce Pó³nocnej – np. w maju 1943 roku
wynosi³y one ju¿ 77%.

Mimo zaanga¿owania du¿ych si³ brytyjskich, flota
w³oska zdo³a³a zabezpieczyæ przewiezienie do Libii, Tu-
nisu, Grecji i Albanii 1.173.554 ludzi (z tego straty
24.245 ludzi – tj. 5,2%) oraz 4.006.087 ton materia³ów
wojennych (z tego straty 441.287 ton – tj. 14,6%). Ogól-
na iloœæ konwojów wynosi³a 6.532 z 11.085 statkami
i 5.069 okrêtów eskorty. Z tego do Libii i Tunisu przewie-
ziono 261.444 ludzi (149.434 W³ochów i 112.010 Niem-
ców), 28.466 pojazdów i czo³gów w³oskich oraz 32.139
niemieckich. Na Ba³kany przewieziono 893.865 ludzi
(z tego 516.440 podczas kampanii w³osko-greckiej
i 377.425 podczas okupacji Ba³kanów) i 1.381.313 ton
materia³ów wojennych92. Ogó³em w czasie wojny W³osi
stracili 1.278 statków, tj. 2.272.707 BRT, z czego 325,
tj. 826.378 BRT zatopi³y OP.

Kierownictwo pañstwa i floty w³oskiej przystêpu-
j¹c do wojny z aliantami po stronie Niemiec, pope³ni³o
szereg b³êdów, które pog³êbia³y siê w toku dalszych
dzia³añ bojowych. U ich podstaw by³y przyczyny poli-
tyczne, rosn¹ca niechêæ spo³eczeñstwa do dyktatury fa-
szystowskiej i sojuszu z III Rzesz¹. Niechêæ pog³êbia³y
niepowodzenia wojsk w³oskich w walkach na l¹dzie,
g³ównie klêski na froncie wschodnim, niedostatek za-
opatrzenia dla si³ zbrojnych i spo³eczeñstwa oraz co-
raz wiêksza uleg³oœæ wobec Niemców. W tej sytuacji
rozwija³ siê ruch oporu, ros³y oddzia³y partyzanckie, co
znalaz³o odbicie równie¿ w wojsku. Zbytnia pewnoœæ
sukcesów wojennych i wygórowane ambicje w³oskiego
kierownictwa pañstwa faszystowskiego wp³ynê³y rów-
nie¿ na stan si³ morskich. By³o to powodem m.in. myl-
nego zbilansowania poszczególnych klas okrêtów, pole-
gaj¹cy na braku lotniskowców oraz ograniczonej liczby
jednostek eskortowych. Flota w³oska nie nad¹¿a³a za
postêpem technicznym, co spowodowa³o brak radiolo-
kacji i zbyt du¿¹ tolerancjê w wyrobie amunicji. W³o-
skie ON mia³y s³ab¹ artyleriê plot, s³abe konstrukcyj-
ne zabezpieczenie ¿ywotnoœci i niezatapialnoœæ okrêtu.
Niszczyciele mia³y przestarza³e œrodki poszukiwania
OP i nie prowadzono szkolenia w zakresie zwalczania
OP. Jedyn¹ przewag¹ w³oskiej floty nad brytyjsk¹ by³a
prêdkoœæ – w³oskie ON by³y szybsze od angielskich.
Flota w³oska odczuwa³a sta³y niedobór ropy oraz pog³ê-
biaj¹ce siê trudnoœci w dostawach, g³ównie w surowce.
Niezdecydowanie dowództwa floty wojennej w prowa-
dzeniu operacji zaczepnych na morzu, mia³o pewien wp³yw
równie¿ na morale za³óg tym bardziej, ¿e ich okrêty
mog³y osi¹gaæ sukcesy w walce a Royal Navy. Brak by-
³o równie¿ nale¿ytej koordynacji wspó³dzia³ania floty
z lotnictwem i wojskami l¹dowymi oraz miêdzy do-
wództwami wojsk niemieckich i w³oskich93. Powy¿sze
przyczyny by³y powodem niepowodzeñ floty i innych ro-
dzajów wojsk w³oskich, które ostatecznie w obliczu
aliantów na Sycylii doprowadzi³y do za³amania syste-
mu faszystowskiego. Po obaleniu Mussoliniego 25 lip-

ca 1943 roku i utworzeniu rz¹du marsza³ka Pietro
Badoglia, W³ochy przesz³y na stronê aliantów i 13 paŸ-
dziernika wypowiedzia³y Niemcom wojnê. Jednak war-
toœæ bojowa wojsk bêd¹cych pod rozkazami Badoglia
by³a ju¿ niewielka94.

W pocz¹tkach wrzeœnia 1943 roku flota w³oska liczy-
³a 165 okrêtów bojowych – 6 pancerników, 2 kr¹¿owni-
ki ciê¿kie, 12 kr¹¿owników lekkich, 79 niszczycieli
i torpedowców, 66 OP oraz 499 jednostek mniejszych,
specjalnych i pomocniczych. Na stronê aliantów prze-
sz³o wiêkszoœæ floty z oko³o 1/4 za³óg, a czêœæ opanowa-
li Niemcy. Ostatecznie na stronê aliantów przesz³o 5
pancerników, 8 lekkich kr¹¿owników, 33 niszczycieli
i torpedowców, 20 korwet, 12 œcigaczy torpedowych 34
OP, 1 transportowiec samolotów i 20 innych jednostek.
Wœród tych okrêtów by³y 2 ex francuskie niszczyciele,
które Niemcy przekazali W³ochom z resztek floty tu-
loñskiej. Ponadto do wyznaczonych portów alianckich
zawinê³o 101 w³oskich statków. Wiêkszoœæ tych okrê-
tów, zw³aszcza pancerniki, kr¹¿owniki i ponad po³owa
niszczycieli, stanê³o w porcie La Valetta. Jednak z ró¿-
nych wzglêdów pancerniki Italia i Vittorio Veneto, 4 kr¹-
¿owniki i 4 niszczyciele, pod brytyjsk¹ eskort¹ skiero-
wano w rejon bazy morskiej w Aleksandrii.

Po rozbrojeniu armii w³oskiej, obsadzeniu przez
Niemców obiektów wojskowych, baz i portów sprawi³o,
¿e w ich rêce wpad³y okrêty, które nie zdo³a³y odejœæ na
Maltê. W ten sposób Niemcy przejêli m.in. 2 pancerni-
ki, 2 ciê¿kie kr¹¿owniki, kr¹¿owniki lekkie uszkodzone
i osadzone na dnie przez w³asne za³ogi, ale nie zdo³ali
uruchomiæ ani jednego z nich. Ponadto Niemcy zagar-
nêli 8 niszczycieli, 22 torpedowce, 10 OP, 9 eskortowców
oraz 215 mniejszych jednostek ró¿nych klas. U¿ywali
ich niebawem na wodach przybrze¿nych Morza Liguryj-
skiego, Tyrreñskiego, Adriatyckiego, Joñskiego i Egej-
skiego. Jednak jednostki te nie mog³y zagroziæ si³om
alianckim. Ponadto wiele jednostek w³oskich opanowali
Japoñczycy na wodach, na których panowali.

Czêœæ floty w³oskiej, która podda³a siê aliantom
wspó³dzia³a³a z nimi w zakresie transportu i s³u¿by
eskortowej. Ju¿ 12 i 13 wrzeœnia 1943 roku grupa œci-
gaczy, okrêtów pomocniczych, a nastêpnie 2 niszczycie-
le zg³osi³y siê do wspó³pracy z aliantami. Oficjalne za-
legalizowanie floty w³oskiej po stronie aliantów
nast¹pi³o 23 wrzeœnia, reguluj¹c sprawê u¿ycia czêœci
okrêtów z kr¹¿ownikami na czele przeciw Niemcom.
Ich g³ówne bazy znajdowa³y siê w Tarencie i Brindisi.
Okrêty w³oskie otrzyma³y za zadanie obronê niektó-

92 Druga wojna œwiatowa. Informator 1939–1945, Warszawa 1962,
s. 461.

93 Z. Krzywiec, Brak realizmu w strategii morskiej Niemiec i W³och
na Morzu Œródziemnym, PM 1948, z. 5, s. 57; J. Pertek, W³oska flota
wojenna w drugiej wojnie œwiatowej, Tam¿e, 1947, z. 4, s. 29nn;
T. Rawski, Wojna na Ba³kanach 1941, Warszawa 1981, s. 27.

94 W. Anders, Bez ostatniego rozdzia³u, Bydgoszcz 1989, passim;
Monelli, Tam¿e, passim. Admira³ Ingiro Campioni za poniechanie walki
z aliantami, zosta³ skazany na œmieræ przez  faszystowski s¹d w Weronie
i wraz z admira³em Mascherp¹ rozstrzelany w Parmie w maju 1944 roku
(Tam¿e, s. 260). We W³oszech powsta³ chaos polityczny, a kraj podzielo-
ny na zwolenników i przeciwników faszyzmu, monarchistów (S. Bo-
schiero, Perspektywy restauracji monarchii we W³oszech, PFRetL 1991,
nr 10) i komunistów. Czêœæ wojska opowiedzia³o siê po stronie faszy-
stów, ale wiêkszoœæ – po stronie aliantów. Jednoczeœnie Anglia a potem
i Francja, par³y w kierunku likwidacji floty w³oskiej jako konkurenta
na Morzu Œródziemnym, a Amerykanie forsowali operacje desantowe
i lotnicze, powoduj¹c ogromne zniszczenia kraju. Zaœ Sowieci wspierali
komunistów, których szeregi ros³y spoœród niedawnych faszystów i sta-
rali siê o to, by w kraju w³oskim zapanowa³ socjalizm. W takiej sytuacji
W³ochy zajêli Niemcy. Czêœæ w³oskich jednostek podda³o siê bez walki
Niemcom, a czêœæ stawia³o opór. Jedynie flota wojenna atakowana po
drodze przez Niemców odesz³a na po³udnie, gdzie wojskowe w³adze
aliantów zorganizowa³y w³osk¹ administracjê wojskow¹, traktuj¹c W³o-
chów jako kraj pokonany (J. A. Gierowski, Historia W³och, Wroc³aw-
Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ódŸ 1986, s. 613nn.
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rych wysp na Morzu Egejskim, a po stronie aliantów
zaczê³y dzia³aæ równie¿ w³oskie ¿ywe torpedy i p³etwo-
nurkowie. Wraz z Brytyjczykami zatapiali w³asne okrê-
ty stoj¹ce w remoncie, aby uniemo¿liwiæ ich dalsze wy-
korzystanie przez Niemców. Jednoczeœnie alianci mogli
swobodnie korzystaæ ze wszystkich dostêpnych im por-
tów w³oskich.

Faszyœci w³oscy jednak nie rezygnowali. Mussolini
og³osi³ likwidacjê monarchii i powstanie W£OSKIEJ RE-
PUBLIKI SOCJALNEJ, z siedzib¹ w Salo95. Si³y Mus-
soliniego wkrótce wzros³y do oko³o 400.000 ludzi, ale
mimo to faszyœci nie odzyskali ju¿ dawnej sprawnoœci.
Ponadto Mussolini nie oponowa³ przeciwko dzia³aniom
Niemców, którzy traktowali republikê Salo na zasadzie
protektoratu, wywozili surowce i robotników w³oskich
na przymusowe prace do Rzeszy. Sta³o siê to dodatko-
wym czynnikiem rozwoju ruchu oporu, a do partyzant-
ki zaczêli wstêpowaæ niedawni oficerowie Mussoliniego.
Tym bardziej, ¿e Mussoliniego wspar³y wojska niemiec-
kie. Obok si³ l¹dowych, w republice Salo powo³ano za-
l¹¿ki floty wojennej, wyposa¿one g³ównie w œcigacze
ró¿nych typów. Ta nieliczna flota zosta³a wsparta m.in.
1 dywizjonem bombowo-torpedowym, zaczêto równie¿
formowaæ eskadrê wyposa¿on¹ w samoloty odrzutowe.
W praktyce jednak flota republiki Salo nie wziê³a udzia-
³u w walkach, a jej za³ogi u¿ywano do walki z party-
zantami w³oskimi. Wszystkie te oddzia³y przedstawia-
³y znikom¹ wartoœæ bojow¹ i nadawa³y siê w³aœciwie
do dzia³añ policyjnych i na wiosnê 1945 roku uleg³y
ca³kowitemu rozk³adowi96.

Ostatecznie flota w³oska rozcz³onkowana, której
okrêty wystêpowa³y po obu przeciwnych stronach, we-
d³ug uk³adu miêdzy czterema mocarstwami zosta³a roz-
dzielona: Wielka Brytania otrzyma³a 1 pancernik, 2 OP,
8 ³odzi motorowych, 3 ³odzie desantowe i 14 jednostek
pomocniczych; Stany Zjednoczone – 1 pancernik, 2 OP,
8 ³odzi motorowych, 3 ³odzie desantowe i 12 jednostek
pomocniczych; Sowieci – 1 pancernik, 1 kr¹¿ownik,
3 niszczyciele, 3 œcigacze, 2 OP, 6 ³odzi motorowych,
5 ³odzi desantowych i 18 jednostek pomocniczych; Fran-
cja – 3 kr¹¿owniki, 4 niszczyciele, 2 OP, 6 ³odzi motoro-
wych, 5 ³odzi desantowych, 3 inne jednostki oraz 18
okrêtów pomocniczych; Grecja – 1 kr¹¿ownik i 1 okrêt
pomocniczy; Jugos³awia – 3 œcigacze, 7 tra³owców, 2 ³o-
dzie desantowe i 5 jednostek pomocniczych, zaœ Alba-
nia – 1 kanonierkê. Pancerniki i czêœæ mniejszych okrê-
tów przeznaczonych dla Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych mia³y byæ z³omowane we W³oszech97.

Si³y morskie III Rzeszy i W³och w Europie wspie-
ra³y stosunkowo s³abe floty i flotylle rzeczne Bu³garii
i Rumunii oraz rzeczna – Wêgier. Operowa³y one g³ów-
nie na Morzu Czarnym i w dorzeczu Dunaju. Natomiast
na Ba³tyku, flotê niemieck¹ wspiera³y jednostki fiñ-
skie, a na Adriatyku – nieliczne jednostki Niezale¿ne-
go Pañstwa Chorwacji.

Bu³garskie si³y morskie wyposa¿one by³y w 4 stare
torpedowce, 2 œcigacze torpedowe, 2 okrêty szkolne oraz
jednostki pomocnicze. Ponadto 10 wodnosamolotów i 2

bazy lotnictwa morskiego. W czasie wojny Niemcy do-
starczyli Bu³garii 4 œcigacze. Bu³garia dysponowa³a rów-
nie¿ Flotyll¹ Dunajsk¹. Jednostki morskie nie przed-
stawia³y sob¹ wiêkszej wartoœci bojowej i pe³ni³y s³u¿bê
o charakterze zabezpieczaj¹cym dzia³ania na rzecz
Niemców. Zaœ po przyst¹pieniu do wojny przeciwko III
Rzeszy, jednostki te nie odegra³y wiêkszej roli, ponie-
wa¿ nie mia³y z kim walczyæ. Natomiast Flotylla Du-
najska wziê³a aktywny udzia³ w walkach z Niemcami
na rzekach.

W sk³adzie rumuñskich si³ zbrojnych znajdowa³a
siê flota pe³nomorska i flotylla rzeczna. Flota morska
posiada³a 4 niszczyciele, 3 torpedowce, 1 OP, 4 kano-
nierki i szereg jednostek pomocniczych. Zaœ Flotylla
Dunajska, dobrze rozbudowana, za g³ówn¹ si³ê uderze-
niow¹ mia³a 7 zmodernizowanych monitorów. Jednost-
ki morskie by³y starymi okrêtami, jedynie OP wszed³
do s³u¿by dopiero w 1936 roku. Pozosta³e zaœ w latach
1919–1920. Z flot¹ wspó³dzia³a³ pu³k lotnictwa obrony
wybrze¿a. W czasie wojny flota rumuñska zabezpiecza-
³a bazowanie dla si³ niemieckich i w³oskich i uczestni-
czy³a w walkach z flot¹ sowieck¹. Natomiast si³y rzeczne
zabezpiecza³y ¿eglugê na Dunaju i jego dop³ywach, re-
monty ró¿nych okrêtów niemieckich, transport rzeka-
mi zaopatrzenia z Rzeszy. Po przyst¹pieniu do wojny
przeciw Rzeszy, si³y morskie i rzeczne Rumunii aktyw-
nie oczyszcza³y z jednostek niemieckich swoje wody.
Opanowa³y 43 jednostki morskie i rzeczne przeciwni-
ka, a 60 zatopi³y. Po wojnie natychmiast przyst¹pi³y
do usuwania min ze swoich wód morskich i rzecznych,
m.in. wytra³owa³y 20.310 min na Dunaju.

Wêgierska flotylla rzeczna na Dunaju dysponowa³a
30 jednostkami, w tym 6 monitorami rzecznymi. By³a
ona stale modernizowana, dozbrajana, mia³a nale¿yte
zaplecze techniczne i odpowiednie uzupe³nienia. Sta-
nowi³a równie¿ istotny rodzaj si³ w armii wêgierskiej.
By³a nale¿ycie wyszkolona, a jej gotowoœæ bojow¹ i pre-
sti¿ w spo³eczeñstwie i armii dbali g³ównie ci, którzy
w czasach monarchii austrowêgierskiej s³u¿yli pod ban-
der¹ habsbursk¹.

Floty te, co prawda niezbyt liczne i raczej przesta-
rza³e – poniewa¿ okrêty tych pañstw pochodzi³y z okre-
su I. wojny œwiatowej lub z pocz¹tków 20. lat, odegra³y
licz¹c¹ siê rolê w dzia³aniach bojowych na Morzu Czar-
nym i na rozlewiskach Dunaju po stronie III Rzeszy98.

Wa¿ne miejsce w dzia³aniach wojennych zajmuje flo-
ta fiñska. Pocz¹tkowo wspó³dzia³a³a z w³asnymi wojska-
mi l¹dowymi podczas wojny 1939/1940 ze Zwi¹zkiem
Radzieckim, a póŸniej, w latach 1941–1944, wspiera³a
flotê niemieck¹ – równie¿ przeciw temu pañstwu. Na-
tomiast nieliczne si³y morskie Niepodleg³ego Pañstwa
Chorwacji, walcz¹ce po stronie Niemiec i W³och, nie
odegra³y prawie ¿adnej roli w tocz¹cej siê wojnie mor-
skiej na Adriatyku99.

95 Salo – miasto w Lombardii, nad jeziorem Garda, w której
znajdowa³y siê w³adze rz¹du faszystowskiej republiki  od wrzeœnia 1943
roku do kwietnia 1945 roku. Od nazwy tej siedziby, republikê faszy-
stowsk¹ potocznie nazywano republik¹ Salo.

96 Gierowski, Tam¿e, s. 627, 628, 630, 673; Monelli, Tam¿e, pas-
sim.

97 Miscellanea, B 1948, z. IV, s. 128.

98 V. Alexandrescu, Kämpfe der rumänischen Kriegsmarine im
Ersten Weltkrieg, MR 1980, z. 7; K. Csonkareti, Hadihajok a Dunan,
Zrinyi 1980; Csonkareti-Benczur, Haditengereszek es folyamerok a Du-
nan 1870–1945, Zrinyi 1991;  (J. K.), Admira³ Horthy, PM 1937, nr 10,
s. 53–55; Cz. Petelenz, Przed dziesiêciu laty, PM 1930, nr 19, s. 631nn;
R. Stankiewicz, Wizyta jednostek angielskich w Constancy, Tam¿e, 1930,
nr 22, s. 963–964;  Organizacja, Tam¿e, 1937, z. 98, s. 402; Wizyta
rumuñska, Tam¿e, 1937, z. 101, s. 685;  Ró¿ne, Tam¿e, z. 105, s. 1020.

99 Si³y morskie Finlandii i Chorwacji  omówione zosta³y w pod-
rozdzia³ach poœwiêconych flocie Finlandii i Jugos³awii.
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Si³y morskie aliantów

FLOTA WIELKIEJ BRYTANII

Royal Navy – Królewska Marynarka Wojenna, miano
to nosi³a od 1903 roku. Zaœ jej okrêty przed w³aœciw¹
nazw¹ – HMS (His Majesty’s Ship), tj. Okrêt Jego (Jej)
Królewskiej Moœci. DŸwiga³a ciê¿ar walki morskiej
z Kriegsmarine i jej sojusznikami na wodach zachod-
niej Europy i na Atlantyku. Z baz brytyjskich operowa-
³y równie¿ przeciwko wspólnym wrogom okrêty polskie,
norweskie, belgijskie, holenderskie, greckie, jugos³o-
wiañskie, Wolnych Francuzów, a potem francuskie. Na
szlakach murmañskich czêœæ z nich wchodzi³o w okre-
sow¹ wspó³pracê z flot¹ sowieck¹. Wraz z natê¿eniem
wojny morskiej do dzia³añ przeciwko Kriegsmarine
wesz³a flota amerykañska, a nastêpnie czêœæ w³oskiej.

Royal Navy przyjê³a morsk¹ strategiê wojny o cha-
rakterze zaczepno-obronnym, by³a w stanie prowadziæ
walki na morzach i daæ wsparcie ogniowe w³asnym woj-
skom l¹dowym. Nie mog³a jednak opanowaæ portów i
baz morskich przeciwnika – podstawy operacyjnej ka¿-
dej floty wojennej, ze wzglêdu na brak ku temu innych
si³. Odpowiednie plany na szczeblu strategicznym Ad-
miralicja opracowa³a zim¹ 1938/1939 roku, podaj¹c je
30 sierpnia 1939 roku do wiadomoœci swym g³ównym
dowódcom. Przewidywa³y one prowadzenie równocze-
snej wojny z Niemcami i W³ochami, z mo¿liwoœci¹ przy-
st¹pienia do niej Japonii po stronie pañstw faszystow-
skich. G³ównym celem strategicznym floty by³o
utrzymanie panowania na wodach wokó³ wysp brytyj-
skich, zabezpieczenie swobody ¿eglugi zamorskiej oraz
blokada morska przeciwnika. Na drugim planie prze-
widywano utrzymanie kontroli na Morzu Œródziemnym,
ze wzglêdu na du¿e si³y morskie W³och. Dlatego rezy-
gnowano ze szlaków ¿eglugowych prowadz¹cych przez
Gibraltar i Suez, zamierzaj¹c utrzymaæ te, które pro-
wadzi³y wokó³ Afryki. Co prawda w ten sposób linie
¿eglugowe wyd³u¿a³y siê ponad 20.000 Mm, ale wed³ug
Admiralicji by³y one bezpieczne. Flotê w³osk¹ zamie-
rzano zatrzymaæ i blokowaæ na Morzu Œródziemnym
przy pomocy si³ morskich Francji.

Obrona wysp polega³a na uniemo¿liwieniu Krieg-
smarine ostrzeliwania wybrze¿y oraz przeprowadzenia
desantu morskiego przez przeciwnika.

Zabezpieczenie ¿eglugi mia³o zapewniæ rytmiczne
dostawy surowców, paliw, ¿ywnoœci oraz niezbêdnych
materia³ów wojennych do Anglii. Wi¹za³a siê z tym
równie¿ ochrona posiad³oœci zamorskich, polegaj¹ca na
niedopuszczeniu do ich zajêcia przez przeciwnika.

Blokada – mia³a na celu os³abienie przeciwnika i utrud-
nianie operacji jego si³om morskim.

Przewidywano równie¿ szukanie mo¿liwoœci prze-
prowadzenia generalnej bitwy morskiej lub kilku mniej-
szych z si³ami g³ównymi przeciwnika, a obok tego – wy-
korzystanie lekkich si³ nawodnych, lotnictwa oraz OP.

Koncepcje strategiczne Royal Navy zdecydowa³y
o organizacji si³ morskich i sta³y siê wspólnymi dla
aliantów, w tym równie¿ dla Polski. W toku wojny by³y
one rozwijane, utrzymuj¹c stale na pierwszym miejscu
zapewnienie ¿eglugi, co w przysz³oœci pozwoli³o na utwo-
rzenie zachodniego frontu l¹dowego100.

Od pocz¹tku wojny dzia³ania zbrojne prowadzono
g³ównie na morzu. Doprowadzi³o to do rozproszenia si³
brytyjskich z jednej strony i brak sukcesów niemiec-
kich z drugiej strony. Zaœ ¿egluga angielska mimo trud-
noœci nadal dzia³a³a.

Po klêsce Danii, Norwegii, a nastêpnie Holandii,
Belgii i Francji, Niemcy zyskali dogodne bazy morskie,
a po³o¿enie strategiczne Wielkiej Brytanii znacznie po-
gorszy³o siê, czego przeciwnicy nie potrafili wykorzy-
staæ. Kana³ La Manche ogranicza³ swobodê dzia³ania
Kriegsmarine, Gibraltar parali¿owa³ swobodê operacji
floty w³oskiej i niemieckiej utrudniaj¹c im wspó³dzia-
³anie, a Malta ogranicza³a ruch floty w³oskiej.

Royal Navy musia³a dŸwigaæ samotnie g³ówny ciê-
¿ar wojny morskiej, poniewa¿ nieliczne zespo³y okrêtów
alianckich dopiero siê rozwija³y. Jej zasadniczymi zada-
niami, œciœle ze sob¹ powi¹zanymi, by³o niedopuszczenie
do inwazji wojsk niemieckich na wyspy brytyjskie, blo-
kada baz przeciwnika, utrzymanie baz na Morzu Œród-
ziemnym oraz zneutralizowanie floty francuskiej.

Klêska Francji przyspieszy³a niemieckie zamiary
inwazji na Angliê, do czego generalnym przygotowa-
niem by³a wielka ofensywa powietrzna – zwana bitw¹
powietrzn¹ o Wielk¹ Brytaniê. Royal Navy otrzyma³a
wówczas za zadanie przechwycenie floty inwazyjnej
przed jej wyruszeniem w bazach i tam zniszczenie, albo
zatopienie jej w drodze do wybrze¿y angielskich. W osta-
tecznoœci – w razie niedostatecznego rozpoznania lot-
niczego i wywiadu, przyjêcie walki z flot¹ inwazyjn¹
u brzegów brytyjskich.

W lipcu 1940 roku na wodach brytyjskich znajdo-
wa³o siê: 5 pancerników, 1 lotniskowiec, 11 kr¹¿owni-
ków i 80 niszczycieli. Z tego wszystkie pancerniki, 10
kr¹¿owników i 57 niszczycieli mia³o bazy w portach
wschodniego i po³udniowo-wschodnego wybrze¿a. Ponad-
to 25 szybkich i 140 zwyk³ych tra³owców dozorowa³o
tra³owane kana³y miêdzy Sunderland a Porsmouth. Do
tego oko³o 400 traulerów i innych ma³ych jednostek od
Invergordon w pó³nocnej Szkocji do Porsmouth – w su-
mie oko³o 700 ró¿nych jednostek pe³ni³o s³u¿bê patro-
low¹ na wodach brytyjskich. W ci¹gu lata na morzu
przebywa³o bez przerwy 200–300 jednostek, zaœ dozo-
ry przy wybrze¿ach przeciwnika prowadzi³y OP i sa-
moloty101. Skoncentrowanie tak du¿ych si³ na wschod-
nim wybrze¿u, g³ównie lekkich, nast¹pi³o jednak
kosztem eskort konwojów. Powodowa³o to wzrost strat,
ale zdecydowana przewaga Royal Navy i brytyjskie pa-
nowanie w powietrzu nad wyspami i kana³em La Man-
che, zapewni³y nadal rytmiczn¹ ¿eglugê, a tym samym
wzrost produkcji materia³ów na potrzeby wojny.

Nie powiod³y siê natomiast dzia³ania maj¹ce na
celu utrzymanie baz na wybrze¿ach Grecji, a nastêp-
nie na Krecie. Wyspa ta, przecinaj¹ca szlaki komuni-
kacji morskiej z po³udniowej czêœci Morza Œródziem-
nego do jego zachodnich akwenów oraz do mórz –
Kreteñskiego, Joñskiego i Egejskiego, stanowi³a za-
mkniêcie dostêpu do Grecji, jej wysp, zachodniej Turcji
i na Morze Czarne. Opanowanie Krety dawa³o Niem-
com mo¿liwoœæ nawet zdobycia Kana³u Sueskiego, cze-
go nie potrafili jednak wykonaæ102 .

100 Wielka Brytania pope³ni³a istotny b³¹d w stosunku do III
Rzeszy, udzielaj¹c zgody na odrzucenie ograniczeñ traktatu wersalskiego

i rozwój Kriegsmarine A najgroŸniejszym momentem by³a odbudowa
niemieckiej floty podwodnej, co stanowi³o niebawem szczególne zagro-
¿enie dla alianckiej ¿eglugi (Krzywiec, Polityka..., s. 37).

101 Polskie si³y..., s. 269.
102 F. Skibiñski, Bitwa o Kretê. Maj 1941, Warszawa 1983.
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Upadek Francji znacznie pogorszy³ ochronê ¿eglugi
brytyjskiej i co gorsze, grozi³ opanowaniem przynaj-
mniej czêœci jej okrêtów przez Kriegsmarine103. W tej
sytuacji w interesie aliantów by³o przeciwdzia³aæ temu.
Poniewa¿ rozmowy z Francuzami nie przynios³y zado-
walaj¹cych wyników, Anglicy zmuszeni byli do prze-
prowadzenia operacji obezw³adniaj¹cej okrêty francu-
skie, nie dopuszczaj¹c w ten sposób do ich przejêcia
przez Niemców104. Ponadto w miejsce powsta³ej luki po
Francuzach w zachodniej czêœci Morza Œródziemnego,
utworzono 25 czerwca 1940 roku eskadrê FORCE H,
z baz¹ w Gibraltarze. W jej sk³ad wesz³y 3 pancerniki,
1 lotniskowiec, 2 kr¹¿owniki i 11 niszczycieli. Osta-
tecznie Royal Navy dziêki przewadze technicznej, wspó³-
dzia³aniu z lotnictwem i dobrej organizacji operacji
bojowych, zapewni³a komunikacjê miêdzy Gibraltarem,
Malt¹ i Aleksandri¹, co w istotny sposób przyczyni³o
siê do póŸniejszych operacji desantowych aliantów na
W³ochy. Ponadto œródziemnomorskie dzia³ania bojowe
brytyjskie stanowi³y wa¿ny czynnik w przygotowaniu
uderzenia aliantów przez kana³ La Manche, co nast¹-
pi³o latem 1944 roku105.

W latach 1941–1943 zasadniczym zadaniem floty
brytyjskiej nadal by³a ochrona ¿eglugi, ze zdecydowa-
n¹ przewag¹ walki z U-bootami. By³o to mo¿liwe dziê-
ki wyeliminowaniu du¿ych niemieckich ON z operacji
przeciwko konwojom. Te niemieckie pancerniki i kr¹-
¿owniki, które jeszcze zdolne by³y do dzia³añ bojowych,
Anglicy blokowali tak, ¿e zagro¿enie przez nie ¿eglugi
alianckiej zmniejszy³o siê. Pozwoli³o to Wielkiej Bry-
tanii na zwiêkszenie prac naukowych, technicznych
i taktycznych zmierzaj¹cych do skuteczniejszego prze-
ciwdzia³ania niemieckiej ofensywie podwodnej. W po-
³owie 1941 roku wprowadzono sta³e patrole lotnicze
nad Zatok¹ Biskajsk¹ i w rejonie Szetlandów celem
wykrywania i œledzenia U-bootów przedzieraj¹cych siê
na Atlantyk i powracaj¹cych do baz na wybrze¿u fran-
cuskim. Systematycznie wprowadzano do os³ony kon-
wojów lotniskowce eskortowe. We wrzeœniu 1942 roku
zorganizowano pierwsz¹ grupê poszukuj¹co-uderzenio-
w¹ przeciw OP, operuj¹c¹ na zagro¿onych przez nie
akwenach. Po bitwie normandzkiej Anglicy rozbudo-
wywali te grupy, doskonal¹c ich taktykê i metody wal-
ki zwalczania jednostek podwodnych w zanurzeniu.

W latach 1943–1944 zadania Royal Navy nadal
modyfikowano, a wojna o panowanie na Atlantyku zo-
sta³a ostatecznie wygrana przez aliantów. Jednak os³o-
na ¿eglugi alianckiej by³a nadal niezbêdna w zwi¹zku
z operacjami desantowymi we W³oszech i Normandii.
Spowodowa³o to wzrost przewozów z Ameryki do Wiel-
kiej Brytanii sprzêtu wojskowego i ¿o³nierzy. Jednocze-
œnie obrona ¿eglugi stawa³a siê coraz skuteczniejsza, na
co wp³yw mia³ rozwój techniki okrêtowej, wy¿szoœæ myœli
technicznej aliantów nad niemieck¹ oraz pe³ne w³¹cze-
nie siê floty amerykañskiej do ochrony konwojów. Ponie-
wa¿ w 1944 roku Anglia obawia³a siê nowej niemieckiej
ofensywy podwodnej z zastosowaniem doskonalszych
U-bootów, nie wys³a³a oko³o 300 okrêtów ró¿nych klas
do dalszej walki z Japoni¹. Do zamiaru w³¹czenia siê

na szerok¹ skalê w wojnê na Dalekim Wschodzie, wró-
cono dopiero wiosn¹ 1945 roku.

Operacje bojowe Royal Navy sk³ada³y siê z czterech
etapów – poszukiwanie, œledzenie, uderzenie i likwi-
dacja. Mia³y one charakter obronny, poniewa¿ inicjaty-
wa wyjœcia na morze le¿a³a po stronie Kriegsmarine,
zaœ dzia³alnoœæ brytyjska skierowana by³a g³ównie na
zabezpieczenie ¿eglugi. Specyfika wojny i charakter
operacji bojowych powodowa³y kombinacjê epizodycz-
nego i ci¹g³ego rozpoznania, rozwijania si³ i kolejnych
uderzeñ ró¿nych grup taktycznych. Ale powodzenie ka¿-
dej operacji bojowej zale¿a³o od rozpoznania i ci¹g³ej
obserwacji przeciwnika106. Problem ten Anglicy doce-
niali przez ca³¹ wojnê i stale doskonalili jego formy
oraz metody.

Brytyjczycy prowadzili równie¿ odpowiednie dzia-
³ania wobec pañstw neutralnych, celem wzmocnienia
w³asnych si³ morskich i mo¿liwoœci ich wykorzystania.
W tym wiele uwagi zwracali na Hiszpaniê, Portugaliê
i Pó³nocn¹ Afrykê, obawiaj¹c siê zajêcia tam portów
przez Niemców. Da³oby to przecie¿ im jeszcze dogod-
niejsze podstawy operacyjne107. Dlatego Wielka Bryta-
nia prowadzi³a odpowiednie zabezpieczenia politycz-
no-wojskowe oraz wywiadowcze. Wa¿n¹ rolê w tym
odgrywa³ m.in. brytyjski attaché morski w Sztokhol-
mie, którego dzia³ania ukierunkowane by³y na Niemcy
i Sowietów. W planach tych wa¿n¹ rolê odgrywa³a rów-
nie¿ Turcja. W Londynie miano nadziejê, ¿e Ankara
wyst¹pi przeciw Niemcom i W³ochom, co w istotny spo-
sób wzmocni³oby Royal Navy na Morzu Œródziemnym.
Dlatego w Ankarze dzia³a³a kadrowa misja Royal Navy,
która mia³a na celu przygotowanie wspó³dzia³ania na
morzu. Szefem tej misji od 1940 roku do 1944 roku by³
adm. Howard Kelly, jako osobisty przedstawiciel do-
wódcy Floty Œródziemnomorskiej. Nie mia³ on statusu
dyplomatycznego, a Turcy traktowali go jako honoro-
wego goœcia108.

Dochodzi³o równie¿ do sporadycznych incydentów
z okrêtami neutralnymi, np. ze szwedzkimi. W czerw-
cu 1940 roku 4 szwedzkie niszczyciele zakupione we
W³oszech, p³ynê³y do Szwecji wraz z okrêtem pomocni-
czym kursami wczeœniej uzgodnionymi z Brytyjczyka-
mi. Na wysokoœci Wysp Owczych brytyjski zespó³ nisz-
czycieli zmusi³ je do poddania siê, a za³ogi do przejœcia
na okrêt pomocniczy. Niszczyciele potem Szwedom zwró-
cono, ale ten incydent popsu³ stosunek Skandynawów
do Anglii. Ponadto marynarze angielscy dopuœcili siê
zwyk³ej kradzie¿y i rabunku na za³ogach szwedzkich
okrêtów, co graniczy³o ze zwyk³ym rozbojem na morzu.
W konsekwencji Szwedzi u³atwili Niemcom konwoje
z rud¹ ¿elaza, dali im zezwolenie na za³o¿enie sieci
przeciw OP w pobli¿u Halsingborga, które uniemo¿li-
wia³y brytyjskim si³om podwodnym przedostanie siê
na Ba³tyk. Ponadto Szwedzi zgodzili siê na niemieckie
eskorty statków na w³asnych wodach terytorialnych
i usuniêcie brytyjskich min z wód neutralnych109 .

Royal Navy mia³a wsparcie dobrze zorganizowane-
go lotnictwa. W Wielkiej Brytanii funkcjonowa³y dwa
rodzaje si³ powietrznych: BRYTYJSKIE KRÓLEWSKIE

103 Okrêty francuskie od paŸdziernika 1939 roku do maja 1940
roku eskortowa³y 56 konwojów obejmuj¹cych 2.100 statków. Poza tym
stanowi³y eskortê oko³o 200 ma³ych konwojów, g³ównie na trasie Gi-
braltar-Zatoka Biskajska.

104 A. Perepeczko, Od Mers El-Kebir do Tulonu, Gdañsk 1979;
J. Pertek, Francuska flota wojenna 1939–1947, PM 1947, nr 3.

105 D. D. Eisenhower, Krucjata w Europie, Warszawa 1959, s. 224nn.
106 M. Lacki, Niektóre operacje floty niemieckiej w II wojnie œwiato-

wej. WSMW, Katedra Taktyki Floty i Lotnictwa, Gdynia 1959, s. 134.
107 S. Hoare, Ambasador on Special Mission, London 1946, passim.
108 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 217.
109 Tam¿e, s. 242.
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SI£Y POWIETRZNE (Royal Air Force – RAF) i SI£Y
POWIETRZNE MARYNARKI WOJENNEJ (Fleet Air
Arm).

RAF powo³ano 1 kwietnia 1918 roku jako niezale¿-
ny rodzaj si³ zbrojnych Wielkiej Brytanii z po³¹czenia
KRÓLEWSKIEGO KORPUSU LOTNICZEGO i LOT-
NICZEJ S£U¯BY KRÓLEWSKIEJ MARYNARKI
WOJENNEJ. Zreorganizowano je w 1936 roku, przy-
stêpuj¹c do nowoczesnej wojny. Organizacyjnie dzieli³y
siê na SI£Y OJCZYSTE i SI£Y ZAMORSKIE, w sk³a-
dzie których znajdowa³y siê: samoloty, artyleria plot.,
³¹cznoœæ lotnicza, s³u¿by specjalne i pomocnicze. Pierw-
sze sk³ada³o siê z lotnictwa bombowego, myœliwskie-
go, obrony wybrze¿a, wspó³pracy z armi¹, szkolnego,
wojsk balonowych, lotnictwa specjalnego przeznacze-
nia i lotniczych s³u¿b technicznych oraz samodzielnej
grupy lotnictwa Pó³nocnej Irlandii. Do ich g³ównych
zadañ nale¿a³o ubezpieczenie i obrona terytorium macie-
rzystego oraz obrona wybrze¿y i wód terytorialnych. Zaœ
Lotnictwo Si³ Zamorskich RAF dysponowa³o samolo-
tami rozpoznawczymi, myœliwskimi, bombowymi i tor-
pedowymi wraz z szerokim zapleczem. Sk³ada³o siê
z Si³ Lotniczych Œrodkowego Wschodu i Dalekiego
Wschodu. Pierwszemu podlega³o: lotnictwo zachodnio-
pustynne, lotnictwo Gibraltaru i Malty, lotnictwo sta-
cjonuj¹ce w Palestynie, Trans-Jordanii, Iraku i Ade-
nie. Drugiemu – lotnictwo stacjonuj¹ce w Indiach,
Birmie, Singapurze i Chinach110.

SI£Y POWIETRZNE MARYNARKI WOJENNEJ
dysponowa³y lotnictwem l¹dowym z rozbudowan¹ sie-
ci¹ baz zaopatrzeniowych i wodowisk oraz lotnictwem
pok³adowym, bazowanym na 7 lotniskowcach, 2 okrê-
tach-bazach wodnop³atowców, pancernikach i kr¹¿ow-
nikach. W ich sk³ad wchodzi³y samoloty myœliwskie,
bombowe, torpedowe, rozpoznawcze i dozorowe. G³ów-
ne si³y tego lotnictwa podlega³y dowództwu Floty Oj-
czystej, a wydzielone jednostki dowództwu eskadr
i dywizjonów brytyjskiej floty wojennej w Kanadzie,
Afryce Po³udniowej, Indiach Zachodnich, Australii,
Nowej Zelandii i w Chinach.

Lotnictwo floty posiada³o 232 samoloty pierwszej
linii i 191 pomocniczych, w sk³adzie eskadr pok³ado-
wych na lotniskowcach i okrêtach-bazach, w eskadrach
pok³adowych (katapultowych) pancerników i kr¹¿owni-
ków oraz w eskadrach bazowych na l¹dzie.

Samoloty lotniskowców i okrêtów-baz sk³ada³y siê
z 19 dywizjonów, w sk³ad których wchodzi³o: 202 samo-
loty myœliwsko-bombowe, torpedowe i rozpoznawczo-
-torpedowe, myœliwskie oraz rozpoznawcze ³odzie lata-
j¹ce. Pocz¹tkowo by³y to si³y niezbyt du¿e, ale przysto-
sowane do wspó³dzia³ania z flot¹ wojenn¹ w ró¿nych
warunkach i na ró¿nych akwenach, czego nie mieli prze-
ciwnicy. W toku wojny wraz z rozbudow¹ floty, formo-
wano dalsze dywizjony pok³adowe, z nowoczeœniejszy-
mi samolotami.

Na wyspach brytyjskich – w zakresie dozoru wy-
brze¿y i wód terytorialnych, lotnictwo morskie wspó³-
dzia³a³o z lotnictwem obrony wybrze¿a. W 1939 roku
wybrze¿e Anglii i wody przyleg³e podzielono na 6 stref,
w tym 14 sektorów, kontrolowanych wspólnie przez
samoloty obrony wybrze¿a i jednostki p³ywaj¹ce111.

Lotnictwo floty na wodach europejskich operowa³o
ma³ymi grupami. Dopiero pod koniec wojny na Dale-
kim Wschodzie w ramach brytyjskiej Floty Pacyfiku
stworzono zgrupowanie lotniskowców z 628 samolota-
mi, operuj¹ce w wojnie z Japoni¹. Pod koniec wojny
lotnictwo morskie posiada³o 7 ciê¿kich lotniskowców, 5
lekkich oraz 40 eskortowych z 1.336 samolotami, zor-
ganizowanych w 78 dywizjony112.

Si³y morskie Wielkiej Brytanii by³y dobrze zorga-
nizowane i sprawnie kierowane, z zastosowaniem no-
woczesnej techniki i nauki. Najwy¿szym organem kie-
rowniczym by³a ADMIRALICJA113. Do jej zadañ nale¿a³o
kierowanie planowaniem rozwoju Royal Navy, budow-
nictwem okrêtowym, przygotowaniem si³ morskich do
wojny – remont okrêtów, zaopatrzenie, przezbrajanie,
uzupe³nianie za³óg, szkolenie, studia operacyjne i tak-
tyczne, badania naukowe itp. oraz operacjami floty
w czasie wojny. Ponadto organizowa³a wspó³pracê z in-
nymi instytucjami wojskowymi i cywilnymi Wielkiej
Brytanii oraz organizowa³a wspó³dzia³anie z si³ami mor-
skimi innych pañstw, w tym z Polsk¹.

Admiralicja sk³ada³a siê ze sztabu, departamen-
tów – uzbrojenia, zaopatrzenia i innych rozwijanych
wed³ug potrzeb, rad, komitetów itp. równie¿ wed³ug ak-
tualnych potrzeb. Poszczególne cz³ony zapewnia³y sku-
tecznoœæ dzia³ania odpowiedniej komórki floty, jej czê-
œci lub by³y czynnikami wspomagaj¹cymi. Zasadnicze
elementy dzia³a³y ju¿ w czasie pokoju, a na okres woj-
ny powstawa³y nowe, w³¹cznie z wywiadem morskim.
Na czele Admiralicji sta³a rada w sk³adzie 5 lordów:
pierwszy lord Admiralicji, lordowie morscy – pierwszy
jako szef sztabu, drugi zajmuj¹cy siê kadrami, trzeci
technik¹ i uzbrojeniem, czwarty zaopatrzeniem i trans-
portem, pi¹ty lotnictwem morskim. Ponadto – sekre-
tarz parlamentarny i finansowy, zastêpca szefa sztabu,
pomocnik szefa sztabu i sta³y sekretarz. Bezpoœrednio
Admiralicji podlega³y niektóre pañstwowe stocznie
i zak³ady remontowe w bazach Royal Navy.

Pierwszy lord Admiralicji by³ odpowiednikiem cy-
wilnego ministra marynarki wojennej, cz³onkiem rz¹-
du brytyjskiego i przewodnicz¹cym Rady Admiralicji.
By³ nim Winston Churchill, a po przyjêciu urzêdu pre-
miera zast¹pi³ go Albert Alexander.

Pierwszy lord morski by³ doœwiadczonym admira-
³em Royal Navy i stanowi³ odpowiednik dowódcy ma-
rynarki wojennej w innych pañstwach. Sprawowa³
zwierzchnoœæ nad flot¹ wojenn¹ i wytycza³ kierunki
pracy sztabu morskiego. Pierwszym lordem morskim
by³ admira³ floty Dudley Pond. Po jego œmierci 15 paŸ-
dziernika 1943 roku, stanowisko to przej¹³ admira³
floty Andrew Cunnigham.

Si³y morskie Wielkiej Brytanii by³y zorganizowane
tak, aby mog³y wykonaæ zadania wynikaj¹ce z potrzeb
pañstwa. Poszczególne jednostki podlega³y dowódcom
obszarów morskich, zamorskich i Flocie OjczyŸnianej.
By³y 4 dowództwa obszarów morskich, które znajdo-
wa³y siê w Rosyth (Szkocja), Chatham (ujœcie Tamizy),

110 R. Kaczkowski, Lotnictwo w dzia³aniach na morzu, Warszawa
1986, s. 49–50;  D. Macintyre, Pogromca u-bootów, Gdañsk 1977, s. 116,
przyp.

111 Tam¿e, s. 50–51.

112 Druga..., Informator, s. 440.
113 Admiralicja stanowi³a naczelne w³adze floty wojennej, utwo-

rzone w Anglii za czasów panowania Henryka VIII Tudora  (1491–
–1547). W oparciu o ni¹ król zbudowa³ siln¹ flotê wojenn¹ i ufortyfiko-
wa³ wybrze¿e. M.in. dla tej floty zakupiono 2 karawele w Gdañsku.
Ponadto w Gdañsku zakupiono drewno, deski, liny i smo³ê do budowy
okrêtów na angielskich stoczniach. By³a wzorem organizacji flot
w innych krajach.
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Plymouth i w Porsmouth. Poza macierz¹ dowództwa
obszarów znajdowa³y siê w Gibraltarze, Freetown (Afry-
ka Œrodkowa), na Cejlonie, Bermudach, w Singapurze
i Hongkongu. Ka¿dy dowódca odpowiada³ za wszystkie
dzia³ania w jego obszarze, do czego przydzielano mu
odpowiednie si³y morskie. Zasadniczym jednak by³a
organizacja ¿eglugi w konwoje, ich ochrona oraz zwal-
czanie OP przeciwnika na liniach ¿eglugowych.

Flota OjczyŸniana stanowi³a trzon si³ Royal Navy
– jej g³ówn¹ si³ê uderzeniow¹ i bazowa³a w Scapa Flow,
a jej dowódca by³ stale zaokrêtowany na jednym z pan-
cerników. Zasadniczym zadaniem tej floty by³o szuka-
nie okazji do bitwy morskiej z przeciwnikiem i jej zwy-
ciêskie przeprowadzenie. Ponadto pewn¹ liczbê okrêtów
ró¿nych klas Admiralicja trzyma³a w swojej dyspozy-
cji114.

Zespo³y okrêtów zorganizowane by³y: pancerniki
i kr¹¿owniki w eskadry, si³y lekkie – niszczyciele, OP,
œcigacze i inne – we flotylle, zaœ pozosta³e jednostki
w ró¿ne grupy.

Flotylle niszczycieli mia³y w swym sk³adzie 8 okrê-
tów i dodatkowo 1 w rezerwie. Ka¿da flotylla dzieli³a
siê na 2 dywizjony po 4 okrêty, a dywizjon na pó³dywi-
zjony po 2 okrêty. S³u¿bê w nich pe³ni³y równie¿ pol-
skie jednostki.

Eskadry i flotylle ró¿nych klas okrêtów na wyspach
brytyjskich i w Gibraltarze, by³y najlepszymi jednost-
kami, mog¹cymi wykonywaæ ró¿norodne zadania bojo-
we samodzielnie i we wspó³dzia³aniu z innymi si³ami
Royal Navy. Natomiast eskadry i dywizjony bazuj¹ce
w Kanadzie, Indii, Afryce Po³udniowej, Australii, No-
wej Zelandii, Ameryce Po³udniowej i w Chinach, by³y
s³absze i niezdolne do wiêkszych samodzielnych ope-
racji bojowych.

Royal Navy zajmowa³a czo³owe miejsce w brytyj-
skich si³ach zbrojnych i od jej skutecznoœci w du¿ym
stopniu zale¿a³a zdolnoœæ prowadzenia wojny oraz ist-
nienie Wielkiej Brytanii115. Na pocz¹tku wojny flota
brytyjska liczy³a 301 okrêtów bojowych, w tym 15 pan-
cerników, 7 lotniskowców, 54 kr¹¿owniki, 166 niszczy-
cieli i torpedowców oraz 59 OP. Ponadto 3 monitory, 2
transportowce wodnosamolotów oraz znaczn¹ liczbê
ma³ych jednostek. Pocz¹tkowo istnia³a pewna dyspro-
porcja si³ floty. M.in. ON zosta³y zagro¿one niemiecki-
mi ZM, do zwalczania których nie by³o odpowiednich
si³ i œrodków. Nie by³o równie¿ odpowiednich si³ do prze-
szkodzenia wyjœciu z baz U-bootom i skutecznego zwal-
czania ich na podejœciu do rejonu operacji bojowych.
Ponadto brak dostatecznych si³ zwalczania OP w ochro-
nie konwojów116. Dysproporcjê w si³ach morskich Bry-
tyjczycy uzupe³niali odpowiedni¹ organizacj¹ operacji
bojowych i dostosowywaniem rozwoju budownictwa
okrêtowego do aktualnych potrzeb. Dziêki budowie no-
wych jednostek oraz pomocy ze strony Stanów Zjedno-
czonych, powa¿nie wzros³a ogólna liczba okrêtów bêd¹-
cych w s³u¿bie. Do floty wcielono równie¿ przystosowane
do warunków wojennych statki handlowe i rybackie.
Szczególnie powiêkszono liczbê lotniskowców, okrêtów
eskortowych, patrolowych i tra³owców. W toku wojny
stocznie brytyjskie zbudowa³y 462 du¿ych jednostek
bojowych, w tym 5 pancerników, 14 lotniskowców, 2 mo-

nitory, 32 kr¹¿owniki, 242 niszczycieli, 167 OP i dzie-
si¹tki mniejszych jednostek.

Pewnym uzupe³nieniem brytyjskich si³ morskich
by³y okrêty z pañstw opanowanych przez Niemców, które
pod w³asnymi banderami operowa³y z baz brytyjskich.
Ponadto zdobycie niemieckich jednostek w operacji
normandzkiej oraz niemieckich i w³oskich na Morzu
Œródziemnym, pozwoli³y równie¿ na wzmocnienie si³
morskich – g³ównie o charakterze pomocniczym i przy-
brze¿nym.

Do wzmocnienia Royal Navy oprócz w³asnej pro-
dukcji i jednostek aliantów, przyczyni³y siê g³ównie
Stany Zjednoczone i to w okresie szczególnie trudnym
dla Wielkiej Brytanii. Pierwszym licz¹cym siê etapem
tej pomocy by³o przekazanie dla Royal Navy jesieni¹
1940 roku 50 amerykañskich niszczycieli tzw. typu
FLUSH-DECK (g³adko pok³adowe). By³y to co prawda
stare jednostki, ale o dobrych w³aœciwoœciach morskich.
W Wielkiej Brytanii zosta³y one zmodernizowane i przy-
stosowane do ochrony konwojów oraz innych zadañ
zwi¹zanych ze zwalczaniem OP i samolotów117. Jed-
nak do zwyciêstwa nad U-bootami operuj¹cymi na
Atlantyku, niezbêdny by³ szybki wzrost si³ eskortowych
i statków do transportu. W tym celu Stany Zjednoczo-
ne przestawi³y swój przemys³ na produkcjê wojenn¹,
który szybko zacz¹³ produkowaæ niezbêdne jednostki.
Przy tym g³ówn¹ uwagê zwrócono na produkcjê okrê-
tów eskortowych, które od po³owy 1942 roku zaczê³y
masowo opuszczaæ amerykañskie stocznie. Budowano
je wed³ug uproszczonych wzorów niszczycieli eskorto-
wych typów: Bostwick, Buckley118, Edsall i River . Stocz-
nie amerykañskie produkowa³y równie¿ taœmowo na
kad³ubach statków lotniskowce eskortowe. Czêœæ z nich
wcielono do floty brytyjskiej – najwiêksz¹ liczbê lotni-
skowców eskortowych – 23, nale¿a³o do typu Ameer119.
Natomiast dla uzupe³nienia strat w statkach, równie¿
w stoczniach amerykañskich budowano masowo du¿e i
powolne statki typu Liberty, wzorowane na angielskich
– Empire. A w Kanadzie powsta³y podobne typu Park.
Potem przyst¹piono do budowy seryjnej szybkich stat-
ków typu Victory oraz zbiornikowców T 2 i T 3. Statki
montowano z gotowych elementów sprowadzanych z g³ê-
bi kraju, co pozwoli³o na maksymalne wykorzystanie
stoczni. Masowoœæ produkcji statków pozwoli³a w lipcu
1943 roku wyrównaæ ubytki we flocie handlowej od po-
cz¹tku wojny i przekroczyæ poziom strat. A to z kolei
pozwoli³o na masow¹ produkcjê jednostek desantowych.

Wielka Brytania wykorzystywa³a równie¿ ³amacze
blokady. Odciêcie od regularnych dostaw ze Szwecji spo-
wodowa³o brak ³o¿ysk tocznych, co hamowa³o szczegól-
nie produkcjê silników lotniczych. Np. 100 ton ³o¿ysk
wystarcza³o do wyposa¿enia 1 200 ciê¿kich bombow-
ców Lancaster i 1 600 lekkich bombowców Mosquito. Co
prawda importowano je doœæ regularnie samolotami,
ale mog³y one przewieŸæ towary w ma³ych iloœciach.
Powsta³ wiêc projekt u¿ycia do tego celu szybkich,
uzbrojonych statków, p³ywaj¹cych pod bander¹ handlo-
w¹. Do tego celu przystosowano wiêc 5 spoœród 8 œciga-
czy artyleryjskich budowanych na zamówienie floty

114 W. Kon, Atlantyckie patrole, Warszawa 1958, s. 218–219.
115 MMW, 251, s. 26–28; Gorszkow, Tam¿e, s. 251.
116 Tam¿e, s. 418.

117 Przystosowane do zadañ eskortowych mia³y na uzbrojeniu
przewa¿nie 1x102 plot, 1x76 plot i ma³okalibrowe uzbrojenie plot, 6 wt
533 i silne uzbrojenie przeciw OP.

118 46 okrêtów tego typu stocznie amerykañskie zbudowa³y dla
Royal Navy, która dla swoich potrzeb sklasyfikowa³a je jako fregaty.

119 Zalewski, Tam¿e, cz. II, s. 175nn.
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tureckiej, które mog³y zabieraæ do 50 ton towarów120.
Udawa³y siê one do Szwecji w czasie d³ugich zimowych
nocy, a ich ma³e rozmiary utrudnia³y wykrycie przez
niemieckie patrole. Morze Pó³nocne pokonywa³y przy
prêdkoœci 15 w, a przez wody Skagerraku p³ynê³y z prêd-
koœci¹ 20 w, by o œwicie wejœæ na wody terytorialne
Szwecji. Powrót nastêpowa³ o zmierzchu, a czas rejsu
trwa³ 36 godzin. Atakowane przez œcigacze i kutry pa-
trolowe przeciwnika mia³y podejmowaæ walkê, a w ra-
zie spotkania du¿ych okrêtów uciec na p³ycizny duñ-
skie, a w ostatecznoœci zatopiæ swoje jednostki. Pierwszy
rejs flotylli odby³ siê 24 wrzeœnia 1943 roku, ale wobec
przeciwdzia³ania Niemców operacjê przerwano. Do
Szwecji dop³yn¹³ tylko Gay Wiking, który po kilku
dniach przywióz³ 40 ton ³o¿ysk i 5 uciekinierów z Nor-
wegii. Nastêpne rejsy organizowano zale¿nie od pogo-
dy, poniewa¿ uniemo¿liwia³ je sztorm. Do 20 marca
1944 roku jednostki te przewioz³y do Anglii 347 ton
³o¿ysk, drutu wolframowego, obrabiarek, czêœci zamien-
nych i urz¹dzeñ elektronicznych oraz 67 pasa¿erów.
Poniewa¿ sytuacja dostaw uleg³a poprawie, jednostki
te skierowano do wspó³pracy z ruchem oporu na konty-
nencie121.

Royal Navy w czasie II. wojny œwiatowej ponios³a
równie¿ dotkliwe straty. Zniszczeniu uleg³o 358 wiêk-
szych okrêtów, w tym 248 bojowych – 5 pancerników, 8
lotniskowców, 28 kr¹¿owników, 1 monitor, 132 niszczy-
ciele, 74 OP i wiele innych jednostek ró¿nych klas. Mimo
tych strat, si³y morskie Wielkiej Brytanii odnios³y zwy-
ciêstwo i pod koniec tej wojny liczy³y 784 okrêtów: 13
pancerników, 13 lotniskowców, 58 kr¹¿owników, 215
niszczycieli, 114 OP i wiele innych nowoczesnych jed-
nostek. Royal Navy wiele swoich okrêtów odst¹pi³a so-
jusznikom – poza Polsk¹, którzy wspierali j¹ w wojnie
morskiej przeciwko wspólnym wrogom.

FLOTA FRANCUSKA

W latach 30. Francja rekonstruowa³a swoje si³y mor-
skie, osi¹gaj¹c wysoki stopieñ bojowy w 1939 roku. By³a
to potê¿na flota, która aktywnie wesz³a do dzia³añ
wojennych. Od pocz¹tku wojny bra³a udzia³ w ochronie
konwojów atlantyckich, zabezpiecza³a operacjê norwe-
sk¹, zapewnia³a ewakuacjê z Namsos, a nastêpnie pod
Dunkierk¹, gdzie zaanga¿owa³a oko³o 300 okrêtów
z których 60 zosta³o zniszczonych. Flota wojenna posia-
da³a liczne bazy w kraju i w koloniach, dobrze bronione
– g³ównie od strony l¹du, ze stoczniami i wyposa¿eniem
zapewniaj¹cym sta³¹ dzia³alnoœæ okrêtów bojowych.

Porozumienie z Wielk¹ Brytani¹ zak³ada³o, ¿e g³ów-
nym rejonem operacji francuskich si³ morskich bêdzie
zachodni basen Morza Œródziemnego. W tym celu si³y
g³ówne Francji bazowa³y w Tulonie, Algierze i w Ora-
nie. Sk³ada³y siê one z 3 pancerników, 10 kr¹¿owni-
ków, 28 niszczycieli i 53 OP. Ponadto Francja wydzieli³a
zespó³ do operacji bojowych na œrodkowym i po³udnio-
wym Atlantyku w sk³adzie 2 pancerników, 3 kr¹¿owni-
ków i 10 niszczycieli, które bazowa³y w Breœcie. Dodatko-

wo do obrony ¿eglugi na kanale La Manche przydzielo-
no 7 niszczycieli, a na wodach Zatoki Biskajskiej
3 niszczyciele. Natomiast na wodach posiad³oœci za-
morskich – Lewantu, Maroka i Indochin, operowa³y
niemal wy³¹cznie si³y lekkie w niewielkich iloœciach.

We flocie francuskiej kosztem pancerników budo-
wano lekkie ON i OP. We wrzeœniu 1939 roku sk³ada³a
siê ona z 7 pancerników, 1 lotniskowca, 1 okrêtu-bazy
wodnop³atowców, 18 kr¹¿owników, 72 niszczycieli i tor-
pedowców, 78 OP, 46 kanonierek, awiz i du¿ych tra³ow-
ców oraz okrêtów pomocniczych i specjalnych122.

Okrêty francuskie pocz¹tkowo operowa³y na wodach
brytyjskich, na kanale La Manche i Zatoce Biskajskiej.
Na zasadzie wzajemnoœci korzysta³y z portów obu stron,
z pomocy technicznej i materia³owej, przeprowadza³y
wspólne z Brytyjczykami patrole i konwoje.

Si³y morskie Anglii i Francji operowa³y wspólnie
w kampanii norweskiej, a nastêpnie broni³y i ewaku-
owa³y porty holenderskie, belgijskie i francuskie. Na-
stêpnie wspóln¹ akcj¹ by³a ewakuacja sprzymierzonych
z pla¿ Dunkierki, a potem udzia³ w ewakuacji z atlan-
tyckich portów Francji – z Hawru, Chebourga, Saint-
Malo, Brestu, Saint-Nazaire i z La Pallice.

W czasie walk w Norwegii z Brestu przerzucono
okrêty do nowej bazy w Mers el-Kébir pod Oranem w Al-
gierii. Poza tym do Aleksandrii skierowano zespo³y
francuskich okrêtów w sk³adzie 3 pancerników, kilka
kr¹¿owników i grupê niszczycieli. Si³ morskich angiel-
skich i francuskich nie mo¿na by³o przerzuciæ gdzie in-
dziej, poniewa¿ wi¹za³a je na Morzu Œródziemnym sil-
na flota w³oska. Istnia³a nawet mo¿liwoœæ wzmocnienia
si³ alianckich na tym morzu.

W walkach manewrowych armia francuska zosta³a
szybko pokonana przez nowoczesn¹ sztukê wojenn¹
Niemiec i wraz z utrat¹ fortyfikacji, Francuzi szybko
utracili bazy lotnicze, a nastêpnie morskie. Po zawie-
szeniu broni Francuzi wiele okrêtów zatopili w portach
atlantyckich, a najwiêksze pancerniki – Richelieu i Jean
Bart zdo³a³y przejœæ do Afryki. Jednak wiêkszoœæ floty
wojennej znajdowa³o siê na Morzu Œródziemnym, do-
k¹d œci¹gniêto j¹ z chwil¹ wybuchu wojny z W³ochami.
Czêœæ okrêtów – w tym 2 pancerniki – przedosta³y siê
do Anglii, staj¹c siê niebawem rdzeniem floty Wolnych
Francuzów123.

Kapitulacja by³a hañb¹ nie tylko dla armii francu-
skiej, ale i dla floty wojennej. Zreszt¹ ca³a francuska
marynarka wojenna zosta³a upokorzona nie tylko fi-
zycznie, ale g³ównie moralnie, z czego trudno by³o wy-
dŸwign¹æ siê. Potê¿na flota wojenna, czo³ówka si³ mor-
skich œwiata, o ogromnych tradycjach i doœwiadczeniu
bojowym, maj¹ca do dyspozycji nowoczesne okrêty, w³a-
œciwie uleg³a rozsypce i zosta³a unicestwiona b¹dŸ co
b¹dŸ przez o wiele s³abszego przeciwnika. Zaprzesta-
j¹c walki sama rozbi³a siê na 3 zasadnicze grupy, ró¿-
ni¹ce siê si³ami i ideologi¹.

Pierwsza grupa – najmniejsza, w sk³adzie 2 sta-
rych pancerników Coubert i Paris, 13 niszczycieli i tor-
pedowców, 9 OP i kilkadziesi¹t mniejszych jednostek,
pocz¹tkowo internowane przez Anglików, przesz³o pod
banderê Wolnych Francuzów.

Druga – o wiele wiêksza, obejmuj¹ca eskadrê alek-
sandryjsk¹ w sk³adzie 1 pancernik, 3 ciê¿kie i 1 lekki

120 R. Szubañski, W specjalnej s³u¿bie, M. 1977, nr 1, s. 22. Œciga-
cze te mia³y nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 150 t; wymiary
– 38x6x1,7; wysokoœæ nadbudówek – 2,7 m; 25 w; zasiêg – 120 Mm przy
prêdkoœci 17 w; za³oga 18–20 ludzi; zabiera³ 50 ton towarów; uzbrojenie
– 4 sprzê¿one KM na œródokrêciu i po 2 KM sprzê¿one na skrzyd³ach
opancerzonego pomostu; radar i silna radiostacja (Tam¿e).

121 Tam¿e, s. 23.

122 MMW, 251, s. 18–19; Taschenbuch..., s. 68–86, 286–300.
123 J. Pertek, Francuska flota..., s. 41–43.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Rozdzia³ I

32

kr¹¿ownik oraz eskadrê zachodnioindyjsk¹ w sk³adzie
1 lotniskowiec i 2 kr¹¿owniki, zosta³a internowane przez
Anglików.

Trzecia – najwiêksza, obejmowa³a zasadnicze si³y
floty francuskiej bazuj¹cej w Mers el-Kebir, Tulonie, Ma-
dagaskarze, Indochinach, Casablance, Dakarze i Syrii,
znalaz³y siê pod w³adz¹ Vichy.

Pierwsza grupa walczy³a po stronie aliantów, dru-
ga sta³a d³ugo bezczynnie w portach, a trzecia stano-
wi³a wielkie zagro¿enie dla brytyjskich si³ morskich,
poniewa¿ mog³a zostaæ zajêta przez Niemców, albo co
gorsze – stan¹æ do walki przeciw aliantom.

Za³ogi francuskich okrêtów, podobnie jak ¿o³nierze
w oddzia³ach l¹dowych, niechêtnie walczy³y z Niemca-
mi. Wiele w tym zdzia³ali francuscy komuniœci, maj¹-
cy wsparcie u Sowietów. Ci ostatni, sojusznicy III Rze-
szy, uczynili wszystko co by³o mo¿liwe, aby z³amaæ opór
armii francuskiej i pozbawiæ j¹ ducha walki. Do tych
dzia³añ niezbêdni byli cz³onkowie i zwolennicy komu-
nistycznej partii Francji, którzy wykonali swoje zada-
nie. Bardzo szybko przeszli z postawy antyniemieckiej
na antywojenn¹ i byli przeciwni odrzuceniu ofert poli-
tycznych Hitlera po kampanii w Polsce, uzyskuj¹c co-
raz wiêksze poparcie we Francji. Wybitniejsi i znacz-
niejsi wœród nich dezerterowali z wojska i uciekali do
Sowietów, zyskuj¹c przychylnoœæ Niemców. Francuska
partia komunistyczna rozpoczê³a na szerok¹ skalê kam-
paniê antywojenn¹, która z coraz wiêkszym nasileniem
trwa³a a¿ do upadku pañstwa. Skutecznie demoralizo-
wa³a armiê, wzywa³a do sabota¿u wysi³ku wojennego
i produkcji uzbrojenia. Dlatego w czasie bitwy o Fran-
cjê dosz³o do sabota¿u w fabryce silników lotniczych,
w fabrykach prochu, pocisków ppanc. itd. Komuniœci
francuscy mieli równie¿ szerokie poparcie ze strony
hitlerowców124. Potem skutecznie propagowali pacyfizm,
uniemo¿liwiaj¹c odpowiednie przeciwdzia³anie Niem-
com.

W sytuacji rozk³adu armii i pañstwa, Anglicy oba-
wiali siê o losy floty francuskiej. Churchill ju¿ 4 czerw-
ca 1940 roku zapowiedzia³, ¿e u¿yje wszelkich œrod-
ków i sposobów, aby ona nie dosta³a siê w posiadanie
przeciwnika. Niepokoje wzros³y, gdy w rz¹dzie Petaina
dowódca floty Darlan, zosta³ ministrem marynarki125.
Rz¹d ten 17 czerwca zaproponowa³ Niemcom zawie-
szenie broni, a Darlan tego samego dnia zabroni³ fran-
cuskim okrêtom zawijaæ do brytyjskich portów. Jedno-
czeœnie poleci³ okrêtom francuskim znajduj¹cym siê
w portach angielskich, aby natychmiast uda³y siê do
francuskich.

Zgodnie z art. 8 uk³adu francusko-niemieckiego okrê-
ty francuskie mia³y siê zebraæ i zostaæ czêœciowo roz-
brojone w tych portach, w których sta³y przed wojn¹.
Rozbrojenie mia³o nast¹piæ pod kontrol¹ komisji nie-
miecko-w³oskiej przy zapewnieniu, ¿e okrêty francuskie

nie zostan¹ wykorzystane przez Kriegsmarine. Wielka
Brytania nie mog³a zgodziæ siê na to i zaplanowa³a
oderwanie floty francuskiej od rz¹du Petaina – albo
opanowaæ j¹ si³¹, albo w ostatecznoœci unieszkodliwiæ.

Od 17 czerwca Brytyjczycy rozpoczêli obserwacjê
okrêtów francuskich, czynili równie¿ próby ugodowego
zneutralizowania francuskiej floty, co siê jednak nie
powiod³o. Wobec tego Royal Navy przyst¹pi³a do dzia-
³añ bojowych, wykonuj¹c operacjê pod kryptonimem CA-
TAPULT, któr¹ wykonano w lipcu 1940 roku. W trak-
cie jej realizacji okrêty francuskie stoj¹ce w portach
brytyjskich oraz Aleksandrii zosta³y rozbrojone, eska-
dra na Martynice zablokowana, a eskadry w Mers el-
Kébir i Dakarze czêœciowo zniszczone.

Noc¹ 2/3 lipca tego roku grupy uzbrojonych mary-
narzy angielskich opanowa³y 200 okrêtów francuskich
stoj¹cych w portach brytyjskich. Wœród nich by³y 2 pan-
cerniki, 4 niszczyciele, 6 torpedowców, 7 OP. Marynarze
francuscy, którzy nie chcieli walczyæ po stronie alian-
tów w szeregach Wolnych Francuzów, mieli byæ odes³a-
ni do Francji. Po internowaniu okrêty francuskie przejê-
li Brytyjczycy. Kilka z nich zwrócono Wolnym Francuzom,
a po kilka przekazano czasowo Holendrom i Polakom.
Nazw okrêtów nie zmieniono i p³ywa³y one pod dwie-
ma banderami126.

3 lipca Royal Navy przeprowadzi³a równie¿ opera-
cjê pod Mers el-Kebir, gdzie bazowa³a eskadra francu-
ska w sk³adzie: 4 pancerniki, 1 transportowiec lotni-
czy, 6 niszczycieli, kilkanaœcie OP i œcigaczy. Eskadra
brytyjska w sk³adzie 3 pancerniki, 1 lotniskowiec, 2 kr¹-
¿owniki i 11 niszczycieli stanê³a na redzie portu goto-
wa do walki. Anglicy postawili pocz¹tkowo ultimatum
daj¹ce francuskiej eskadrze do wyboru – walkê u boku
Royal Navy, odejœcie do portów angielskich i podpo-
rz¹dkowanie siê tam Wolnym Francuzom, odejœcie do
Indii Zachodnich lub samo zatopienie siê. Poniewa¿ Fran-
cuzi odrzucili ultimatum, samoloty brytyjskie z lotni-
skowca zaminowa³y wejœcie do portu, a okrêty Royal
Navy otworzy³y ogieñ do okrêtów francuskich. W wyni-
ku silnego ostrza³u artyleryjskiego z okrêtów brytyj-
skich 1 pancernik francuski zosta³ zatopiony, zaœ 2
uszkodzone wyrzuci³y siê na mielizny. Ciê¿ko zosta³ uszko-
dzony transportowiec lotniczy i 1 niszczyciel. Poleg³o
równie¿ 1.279 francuskich marynarzy. Pozosta³e okrê-
ty francuskie – 1 pancernik, 5 niszczycieli oraz OP unik-
nê³y zniszczenia i zdo³a³y ujœæ do Tulonu. Mimo to, sil-
na do niedawna eskadra francuska przesta³a istnieæ.
Dla sprawy alianckiej by³o to wa¿ne wydarzenie poli-
tyczno-wojskowe, poniewa¿ niemieckie nadzieje na prze-
chwycenie francuskiej floty wojennej i to najnowocze-
œniejszych okrêtów, spe³z³y na niczym. Zaœ te jednostki,
które pozosta³y, przebywa³y albo w portach brytyjskich,
albo by³y odpowiednio szachowane przez Royal Navy.

7 lipca Brytyjczycy przeprowadzili równie¿ opera-
cjê przeciwko eskadrze francuskiej w Dakarze. Co praw-
da samoloty torpedowe z brytyjskiego lotniskowca
uszkodzi³y francuski pancernik, ale Dakar utrzymali
stronnicy Vichy127.

Zwolennicy de Gaulle’a z boleœci¹ przyjêli fakt znisz-

124 Bregman, Tam¿e, s. 91.
125 Admira³ Jean Francois Darlan  w ostatnich latach swego ¿ycia

odegra³ negatywn¹ rolê w dziejach Francji. Od 1936 roku by³ szefem
sztabu, a od 1939 roku dowódc¹ francuskiej marynarki wojennej.
16 czerwca 1940 roku zosta³ ministrem marynarki w rz¹dzie Petaina,
a w 1941 roku wicepremierem, ministrem marynarki oraz ministrem
spraw zagranicznych i wewnêtrznych rz¹du Vichy. By³ zwolennikiem
wspó³pracy z III Rzesz¹. Od 1942 roku zosta³ naczelnym dowódc¹ si³
zbrojnych i nastêpc¹ Petaina. Darlan przebywa³ w Afryce Pó³nocnej,
gdzie w czasie l¹dowania aliantów 8 listopada 1942 roku rozkaza³ za-
przestaæ oporu, a w dwa dni póŸniej podpisa³ z nimi zawieszenie broni.
24 grudnia tego roku zosta³ zlikwidowany w Algierze.

126 Perepeczko, Tam¿e, s. 60nn, 236nn; Polskie Si³y..., s. 272.
127 W dniach 23–25 wrzeœnia 1940 roku si³y Wolnych Francuzów

przy wsparciu Brytyjczyków próbowa³y opanowaæ Dakar, którego za³oga
i miejscowe w³adze uzna³y rz¹d Vichy. Alianci obawiali siê, ¿e port mo-
¿e zostaæ wykorzystany przez niemieckie pancerniki kieszonkowe
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

czenia wielu francuskich okrêtów. Zdawali jednak spra-
wê, ¿e nie wolno by³o dopuœciæ do przejêcia ich przez
Niemców, co przecie¿ by³o ich zamiarem. Tej sprawie
m.in. przeznaczone by³o przemówienie de Gaulle’a wy-
g³oszone przez londyñskie radio 8 lipca 1940 roku.
Genera³ podkreœli³, ¿e zniszczenie floty francuskiej nie
by³o wynikiem uczciwej walki, ale nie by³o innego wyj-
œcia. Powiedzia³ wówczas: wolê wiedzieæ, ¿e nawet nasz
pancernik „Dunkerque”, nasz piêkny, drogi, potê¿ny
„Dunkerque”, zosta³ zatopiony pod Mers el-Kebir, ni¿
widzieæ go, jak pewnego dnia, wyposa¿ony przez Niem-
ców, bombarduje porty angielskie albo Algier, Casablankê
lub Dakar128 . Zaœ zwolennicy Vichy i komuniœci francu-
scy powy¿sze fakty wykorzystali w ostrej propagandzie
przeciwko aliantom, na rzecz III Rzeszy. Wzros³o wów-
czas znaczenie marsza³ka Petaina, który podj¹³ kola-
boracjê z Niemcami tu¿ po klêsce motywuj¹c to pra-
gnieniem oszczêdzenia Francuzom losu Polski – a wiêc
masakry i eksterminacji ludnoœci cywilnej. Ponadto,
¿e pragn¹³ zachowaæ francusk¹ w³adzê nad czêœci¹ te-
rytorium i wp³ywy francuskie w obszarach zamorskich.
Zgromadzenie Narodowe zdecydowan¹ wiêkszoœci¹
udzieli³o poparcia rz¹dowi Petaina, zaœ de Gaulle i jego
Wolni Francuzi byli postrzegani jako element politycz-
ny niepo¿¹dany – stanowili znaczn¹ mniejszoœæ. Jesz-
cze w 1943 roku wszêdzie, gdzie siê pojawi³ Petain,
witany by³ entuzjastycznie przez Francuzów129.

Rz¹d Vichy teoretycznie neutralny, w istocie by³ pro-
niemiecki, pro w³oski i antybrytyjski. Co prawda nie
dosz³o do wojny miêdzy Angli¹ i Francj¹ Vichy, ale do-
chodzi³o wielokrotnie do nieporozumieñ. Po wyelimino-
waniu przez Royal Navy floty francuskiej z mo¿liwoœci
jej korzystania, najsilniejszym i jedynym sprawnym
zespo³em Vichy zosta³y okrêty stoj¹ce w Tulonie. Bazo-
wa³y tam 3 zespo³y: SI£Y PE£NEGO MORZA (1 pan-
cernik, dywizjon ciê¿kich kr¹¿owników, dywizjon lek-
kich kr¹¿owników, 4 dywizjony niszczycieli i 1 dywizjon
ma³ych niszczycieli), ZESPÓ£ OBSZARU TULOÑ-
SKIEGO i dywizjon szkolny. Si³y tuloñskie obserwowa-
ne by³y przez aliantów i penetrowane przez Wolnych
Francuzów, aby nie pozwoliæ Niemcom niespodziewa-
nym manewrem opanowaæ okrêtów. Sta³o siê to nagle
mo¿liwe w zwi¹zku z l¹dowaniem aliantów w Afryce
Pó³nocnej. Wojska niemieckie szybko zajê³y w listopa-
dzie 1942 roku nie okupowan¹ strefê Francji i przyst¹-
pi³y do realizacji planu LILA dotycz¹cego floty francu-
skiej w Tulonie130. Jednak w chwili wkraczania niemieckich
oddzia³ów do Tulonu – 27 listopada, za³ogi okrêtów
zatopi³y swoje jednostki przez otwarcie zaworów den-
nych lub ³adunkami wybuchowymi. Uleg³o wówczas
zatopieniu 61 okrêtów francuskich, w tym 3 pancerni-
ki, 4 ciê¿kie kr¹¿owniki i 3 lekkie kr¹¿owniki, 1 trans-
portowiec wodnosamolotów, 15 niszczycieli, 13 torpe-
dowców i 14 OP. Bazê w Tulonie opuœci³o jedynie 5 OP,
z których 1 zaton¹³ na redzie portu, 1 zosta³ internowa-

ny w Barcelonie, a 3 dotar³y do portów w Algierii. W ten
sposób nie chc¹c walczyæ z Niemcami i W³ochami, okrê-
ty podleg³e Vichy nie wpad³y w rêce Kriegsmarine

Wielu Francuzów chêtnie s³u¿y³o równie¿ Niemcom
bezpoœrednio. We wszystkich bazach Kriegsmarine na
wybrze¿u francuskim, oficerowie francuskiej marynar-
ki wojennej zostali zatrudnieni w administracji cywil-
nej. Podlega³y jej: s³u¿ba patrolowa (pilota¿, holowni-
ki, ratownictwo, hydrografia itp.), remonty jednostek
p³ywaj¹cych, biura konstrukcyjne i inne. Na czele po-
szczególnych pionów tej administracji stali francuscy
admira³owie i starsi oficerowie, którzy podlegali nie-
mieckiemu komendantowi okreœlonej bazy morskiej131.
By³o to istotne odci¹¿enie dla Niemców, którzy w ten
sposób mogli wykorzystaæ swoje si³y fachowe do bezpo-
œrednich dzia³añ wojennych z aliantami.

Mimo niechêci wiêkszoœci Francuzów do wojny z Niem-
cami, silnej propagandy pacyfistycznej, wokó³ de Gaul-
le’a grupowa³o siê coraz wiêcej jego zwolenników. Ju¿
28 czerwca 1940 roku powsta³a Flota Wolnych Francu-
zów. Rozpoczê³a ona dzia³alnoœæ w obliczu braku kadr,
poniewa¿ wiêkszoœæ za³óg francuskich okrêtów za zgo-
d¹ Anglików wróci³o do Francji. Dlatego wiele okrêtów
przejœciowo obsadzono obcymi za³ogami, w tym polski-
mi. W miarê nap³ywu Francuzów, obsadzali oni swoje
okrêty, a nadmiar za³óg po pewnym czasie spowodowa³
przekazanie im wielu okrêtów przez Anglików i Ame-
rykanów132. W oparciu o bazy brytyjskie bra³y one udzia³
w walkach o morskie drogi ¿eglugowe na Atlantyku,
kanale La Manche, Morzu Pó³nocnym i na szlakach
murmañskich. W bazach angielskich okrêty francuskie
by³y zaopatrywane w jednolit¹, nowoczesn¹ technikê
bojow¹, p³ywa³y pod bander¹ francusk¹, za³ogi podle-
ga³y regulaminom francuskim, wykonywa³y rozkazy do-
wództwa francuskiego i mia³y narodowy charakter.
Sporadycznie wykonywa³y zadania samodzielnie, ale
generalnie bra³y udzia³ w operacjach organizowanych
przez Royal Navy. Operacyjnie podlega³y wiêc brytyj-
skiej Admiralicji, podobnie jak i inne floty aliantów
poza amerykañsk¹.

Jednostki francuskie bazowa³y w Greenock, Ports-
mouth, Cowes, Dartmouth, gdzie czêsto odwiedza³ je
de Gaulle. Poniewa¿ pocz¹tkowo by³ ograniczony stan
liczebny marynarzy francuskich, uzbrajano mniejsze jed-
nostki, a w pierwszej kolejnoœci przygotowano okrêty
przyby³e z Francji, które przystêpowa³y natychmiast
do walki. Aktywnie dzia³a³y francuskie OP, niszczycie-
le, torpedowce i wiele innych jednostek, a w Porsmouth
zorganizowano oœrodek szkoleniowy dla francuskich
za³óg, na pancerniku Coubert. Znajdowa³a siê tam rów-
nie¿ baza warsztatowa, sk³ad amunicji i ¿ywnoœci.
Ponadto pancernik zakotwiczony na redzie portu, wspie-
ra³ swoj¹ artyleri¹ obronê ca³ej okolicy. Na dalszym
rozwoju floty zaci¹¿y³ jednak brak za³óg, który po pew-
nym czasie zosta³ usuniêty. Ma³o by³o oficerów, ale nie-
bawem przyst¹piono do szkolenia nowych kadr, dla Floty
Wolnych Francuzów133. Dziêki temu w 1942 roku liczy-

i OP. Desant jednak nie powiód³ siê, garnizon francuski przyj¹³ walkê,
a po obu stronach by³y straty w okrêtach i ludziach. W odwet za atak na
Dakar, lotnictwo Vichy przeprowadzi³o bombardowanie Gibraltaru.

128 Charles de Gaulle, Pamiêtniki wojenne. Apel 1940–1942, War-
szawa 1962, s. 265.

129 W decyduj¹cym momencie, gdy alianci l¹dowali w Normandii –
Petain  odmówi³ jakiejkolwiek wspó³pracy z Niemcami i zosta³ interno-
wany.

130 LILA – kryptonim zamiaru opanowania francuskich okrêtów
w Tulonie przez Niemców.

131 J. Pertek, Rajdy niemieckich pancerników, Poznañ 1979, s.
162, przypis.

132 Ten¿e, Francuska..., s. 44. Ka¿dy nowy sprzêt wprowadzany na
okrêty angielskie, dostarczano równie¿ na francuskie. Zaœ nowe klasy
okrêtów i dotychczasowych: korwety i ró¿nego rodzaju œcigacze, a póŸ-
niej fregaty, niszczyciele i OP, przekazywano Francuzom od razu po ich
wykoñczeniu w stoczniach.

133 de Gaulle, Tam¿e, s. 237–239.
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³a ona ju¿ 3 600 oficerów i marynarzy i liczba ta stale
ros³a.

Flota Wolnych Francuzów pocz¹tkowo dysponowa-
³a okrêtami francuskimi: 2 niszczycielami, 5 OP, 2 tra-
³owcami, 10 œcigaczami i 1 pancernikiem, ale wiele
z tych jednostek stracono w walkach na morzu. Jako
uzupe³nienie od Royal Navy otrzymano 9 korwet, 16
œcigaczy – w tym 8 torpedowych, 4 fregaty, 1 niszczy-
ciel i 2 OP134 . Od listopada 1942 roku nast¹pi³a akty-
wizacja francuskich si³ morskich w oparciu o okrêty
bazuj¹ce w Afryce Pó³nocnej i internowane do tej pory
przez Royal Navy. Zaœ w lipcu 1943 roku nast¹pi³o
po³¹czenie Floty Wolnych Francuzów i pó³nocnoafrykañ-
skiej w jedn¹ – MARINE MATIONALE135. Odnowiona
francuska flota wojenna pod wzglêdem moralnym i si³y
bojowej liczy³a oko³o 80 okrêtów, w tym 3 pancerniki,
1 lotniskowiec, 3 kr¹¿owniki, 21 niszczycieli, 22 OP,
20 mniejszych jednostek bojowych oraz 60 pomocni-
czych. S³u¿bê pe³ni³o ju¿ 45 000 ludzi i liczba ta nadal
ros³a.

W latach 1941–1945 Francuzi otrzymali od Angli-
ków i Amerykanów 1 lotniskowiec eskortowy, 1 nisz-
czyciel, 3 OP, 1 OP ex w³oski, 38 eskortowców, 6 fregat,
7 korwet, 50 œcigaczy OP, 15 œcigaczy torpedowych i ar-
tyleryjskich, 28 okrêtów obrony portów i 52 tra³owce136.

Po reorganizacji okrêty francuskie operowa³y nadal
pojedynczo w ramach si³ pod dowództwem niefrancu-
skim. Zaœ tzw. FLANK FORCE obejmowa³a jednostki
francuskie, pod dowództwem francuskim. FLANK FOR-
CE utworzono 5 listopada 1944 roku, z baz¹ w Tulo-
nie. Jej zadaniem by³a ochrona konwojów id¹cych na
Korsykê i do po³udniowych W³och, ponadto wsparcie
ogniowe wojsk alianckich, patrole przeciw OP i œciga-
czom torpedowym przeciwnika. By³a podzielona na
4 grupy: bombarduj¹ca – kr¹¿owniki, wspieraj¹ca –
niszczyciele, patrolowa – eskortowce i œcigacze OP oraz
szturmowa – œcigacze torpedowe. Jej dzia³ania bojowe
polega³y na zwalczaniu baterii i innych celów nadbrze¿-
nych przeciwnika oraz jego œcigaczy i lilipucich OP. Zato-
pi³a 18 jednostek przeciwnika, w tym 2 torpedowce137.

Pod koniec II. wojny œwiatowej MARINE NATIO-
NALE liczy³a oko³o 350 ró¿nych klas okrêtów, które ope-
rowa³y na Morzu Œródziemnym, Atlantyku, a nastêpnie
na wodach Dalekiego Wschodu. By³a to nowoczesna flo-
ta wojenna, której stan posiadania stale wzrasta³.

Si³y morskie Francji w czasie wojny ponios³y do-
tkliwe straty – 5 pancerników, 1 transportowiec wod-
nosamolotów, 4 ciê¿kie i 5 lekkich kr¹¿owników, 1 du¿y
stawiacz min, 60 niszczycieli i torpedowców, 61 OP,
5 tra³owców, oko³o 60 patrolowców i 12 œcigaczy torpe-
dowych138. Najciê¿sze jednak by³y straty moralne, ko-
laboracja wielu admira³ów i oficerów z pañstwami fa-
szystowskimi, które Francuzi starali siê jak najszybciej
naprawiæ. Jednoczeœnie, maj¹c przykre doœwiadczenie
z rodzimymi faszystami i komunistami, MARINE NA-
TIONALE rugowa³a ze swego otoczenia zwolenników tych
ideologii, co w du¿ym stopniu przyczyni³o siê do prze-
szkodzenia komunistom przejêcia w³adzy we Francji.

FLOTA NORWESKA

Norwegia by³a pañstwem, które nie mog³o zostaæ kra-
jem neutralnym w tocz¹cej siê wojnie. Wynika³o to
z mo¿liwoœci tworzenia baz morskich i kotwicowisk dla
okrêtów wszystkich klas oraz baz lotniczych, trudnych
do zniszczenia ze wzglêdu na doskona³e warunki tere-
nowe. Powodowa³y to g³êbokie, wciête w g³¹b l¹du fior-
dy, wyspy i góry. Urwiste, wysokie brzegi i du¿e g³êbo-
koœci wód przybrze¿nych, stwarza³y równie¿ mo¿liwoœci
rozœrodkowania i manewru flocie wojennej139. Dlatego
zajêcie Norwegii przez Wielk¹ Brytaniê lub Niemcy,
nabiera³o coraz realniejszego kszta³tu, zaœ po II. woj-
nie œwiatowej, by³o jednym z istotnych zamiarów ra-
dzieckiej strategii.

Wielka Brytania przez opanowanie Norwegii zamie-
rza³a przerwaæ dostawy szwedzkiej rudy dla Niemiec
oraz opanowaæ bazy morskie i lotnicze, uprzedzaj¹c prze-
ciwnika. Pozwoli³oby to na skuteczniejsz¹ blokadê si³
niemieckich i stworzenie silnej zagrody przeciw ich
wyjœciu na ocean. Ponadto zosta³yby zabezpieczone
dostawy szwedzkiej rudy dla Anglii, a przemys³ stocz-
niowy i zbrojeniowy zosta³by podporz¹dkowany Wiel-
kiej Brytanii. Tego samego chcieli Niemcy, a po wojnie
– Zwi¹zek Radziecki.

Niemieckie i brytyjskie zamiary opanowania Nor-
wegii mia³y istotny wp³yw na ostre podzia³y polityczne
w tym kraju. Otó¿ Niemcy i Sowieci po pokonaniu Pol-
ski, przyst¹pili do przeprowadzania reform o charak-
terze socjalistycznym na opanowanych przez siebie te-
rytoriach, o jakoœci których w Norwegii ma³o kto
wiedzia³. Do Norwegii dociera³y tylko te wiadomoœci,
które wygodne by³y ideom niemiecko-sowieckim, nie
inne. Vidkun Quisling, stoj¹cy na czele narodowo-so-
cjalistycznego ruchu Nasjonal Samling, by³ zwolenni-
kiem reform o charakterze socjalnym podobnych do tych,
które wprowadzali Rosjanie i Niemcy. Z kolei ruch ten
by³ zaciekle atakowany przez Wielk¹ Brytaniê i zwo-
lenników dworu norweskiego, a Quisling sta³ wiernie
przy III Rzeszy i zyskiwa³ wœród Norwegów coraz wiêk-
sze poparcie. Jego zwolennicy skorzystali wiêc z popar-
cia Niemców i zapewnili w ten sposób – wed³ug nich,
suwerennoœæ przed opanowaniem kraju przez Brytyj-
czyków140. Natomiast dwór norweski, rz¹d i wierna im
czêœæ wojska na czele z flot¹ wojenn¹, nie podporz¹d-
kowa³y siê has³om Quislinga. Legalne w³adze norwe-
skie z obawy przed hitleryzmem traktowa³y Wielk¹ Bry-
taniê równie¿ z pewn¹ rezerw¹, ale w obliczu agresji
niemieckiej zwróci³y siê o pomoc angielsk¹141. Ostatecz-
nie, przy wydatnej pomocy zwolenników Nasjonal Sam-
ling, Niemcy udaremnili brytyjskie próby opanowania
tego kraju. Norwegia, udzielaj¹c swych baz dla Krieg-
smarine i Luftwaffe, zapewni³a sobie pokój i nie by³a
nêkana wojn¹. A jednostki niemieckie przebywa³y tam
nawet jeszcze w 1946 roku.

Niemcy swobodnie korzystali z gospodarki norwe-
skiej, której nie zagra¿a³ zastój. Zaœ wspó³praca nie-
miecko-norweska, przynajmniej w pocz¹tkowym okre-
sie, nie napotyka³a na wiêksze trudnoœci. Walkê z III

134 Druga..., Informator, s. 317.
135 J. Ginsbert, Wojna na morzu, PW–¯P O 1943, nr 23, s. 2;

Druga..., Informator, s. 317.
136 Pertek, Tam¿e, s. 46.
137 Tam¿e, s. 46–47.
138 Druga..., Informator, s. 317.

139 Krzywiec, Polityka..., s. 40; N. G. Kuzniecow, Zwyciêskim kur-
sem, Warszawa 1978, s. 38.

140 S. Michalkiewicz, Vidkun Quisling – ideowy realista – szer-
mierz wolnoœci, NCz 1992, nr 9, s. III–IV.

141 Churchill, Tam¿e, s. 230.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

Rzesz¹ podjêli wówczas ci Norwegowie, którzy w wyni-
ku dzia³añ bojowych w 1940 roku znaleŸli siê w Wiel-
kiej Brytanii. Zaœ Norwegia Quislinga zapewni³a sobie
stabilnoœæ, skutecznie chronion¹ przez Niemców, któ-
rzy starali siê o zachowanie jak najpoprawniejszych
stosunków z miejscow¹ ludnoœci¹, maj¹c w tym inte-
res wojskowo-gospodarczy i polityczny. Przegrana nor-
weska dla aliantów by³a tym groŸniejsza, poniewa¿ bazy
norweskie zabezpiecza³y flocie niemieckiej mo¿liwoœæ
atakowania tych akwenów, przez które przebiega³y g³ów-
ne szlaki ¿eglugowe aliantów142.

Niemieckie si³y zbrojne opanowa³y Norwegiê przy
œcis³ej wspó³pracy ze zwolennikami Quislinga, którzy
uniemo¿liwili przygotowania do obrony zwolenników
monarchii. Dlatego mobilizacjê w³adze zarz¹dzi³y do-
piero 9 kwietnia 1940 roku w dniu inwazji wojsk nie-
mieckich, które wraz z si³ami Quislinga – od dawna
skrycie zmobilizowanymi, sprawnie opanowa³y wa¿niej-
sze oœrodki w kraju. Walki obronne prowadzono jedy-
nie w po³udniowej i pó³nocnej czêœci kraju, które toczo-
no bez³adnie. Na po³udniu oddzia³y norweskie w sile
oko³o pu³ku stawia³y opór przez kilkanaœcie dni, ale
wsparte nieudolnie przez aliantów zaprzesta³y dalszych
walk. D³u¿ej walczy³y oddzia³y norweskie wczeœniej
zmobilizowane na pó³nocy kraju, w rejonie Narwiku,
gdzie zosta³y wsparte przez oddzia³y polskie i francu-
skie. Po ich ewakuacji, oddzia³y te zosta³y zdemobili-
zowane143.

Si³y morskie Norwegii w 1940 roku sk³ada³y siê
w wiêkszoœci ze starych okrêtów, modernizowanych
w latach 30. Nale¿a³y do nich 4 stare pancerniki obro-
ny wybrze¿a, 1 stawiacz min, 2 niszczyciele, 3 wiêksze
stare torpedowce, 12 ma³ych starych torpedowców, 9
OP, 2 ma³e stawiaczy min, 2 tra³owce, 7 starych kano-
nierek pochodz¹cych z lat 1874–1887 oraz znaczna iloœæ
jednostek pomocniczych, równie¿ w wiêkszoœci przesta-
rza³ych144. W czasie kampanii norweskiej wiêkszoœæ
okrêtów zatopili Niemcy lub ich za³ogi, a czêœæ opanowa³
przeciwnik. Niemcy opanowali m.in. 2 pancerniki –
Harald Haarfagre i Tordenskjold, torpedowce – Troll,
Tor, Gyller, Odin i Balder, OP – A2, B2, B4, B5
i B6, stawiacz min Olaf Tryggvason oraz wiele mniej-
szych jednostek i okrêty pomocnicze. Do portów brytyj-
skich przedosta³o siê jedynie 5 torpedowców, a nastêpnie
OP B1, gdzie utworzy³y zal¹¿ek Norweskiej Sekcji
Royal Navy.

OP B1 w chwili niemieckiej agresji wraz ze swym
okrêtem-baz¹ znajdowa³ siê 15 Mm na zachód od Na-
rwiku. 9 kwietnia w silnej œnie¿ycy osiad³ na dnie fior-
du, wynurzaj¹c siê co dwie godziny w oczekiwaniu na
rozkazy. Poniewa¿ ich nie by³o, d.o. chcia³ wyjœæ na mo-
rze, ale polecono mu pozostaæ na miejscu, poniewa¿ wyj-
œcie z fiordu by³o zaminowane. Jednak po zapadniêciu
zmroku B1 przeniós³ siê do Zatoki Bergen. Poprzednia
pozycja by³a trudna do utrzymania, poniewa¿ okrêt

ociera³ siê o skaliste dno fiordu. W Zatoce Bergen B1
spêdzi³ na dnie 5 dni, wychodz¹c na powierzchniê jedy-
nie w celu skomunikowania siê z okrêtem-baz¹. Krót-
kie noce i bliskoœæ przeciwnika uniemo¿liwia³y ³ado-
wanie akumulatorów i uzupe³nianie zapasów œwie¿ego
powietrza. Po 5 dniach postanowiono za³ogê wyokrêto-
waæ, a jednostkê tak zakotwiczyæ, by wierzcho³ek kio-
sku pozostawa³ na powierzchni. Poniewa¿ kiosk by³ zbyt
widoczny, okrêt po³o¿ono na dnie, a za³oga saniami
dotar³a do Harstadu. Po miesi¹cu otrzyma³a rozkaz po-
wrotu i podniesienia okrêtu. Brytyjska jednostka przy-
holowa³a go do Tromso, gdzie w czasie silnego bombar-
dowania dokonano remontu. B1 wyszed³ na morze 18
czerwca 1940 roku i zawin¹³ do porty brytyjskiego145.

Na terytorium Wielkiej Brytanii nast¹pi³a odbudo-
wa norweskiej floty wojennej w oparciu o okrêty dostar-
czone przez Royal Navy. Norweska Sekcja Royal Navy
otrzyma³a od Anglików m.in. niszczyciele typu flush deck,
Saumarez, Hunt II i Hunt III, OP typu U, eskortowce i
tra³owce. Po zakoñczeniu wojny wiele okrêtów dla floty
norweskiej przekaza³y równie¿ Stany Zjednoczone.

Si³y morskie Norwegii ponios³y w czasie wojny du¿e
straty – 4 pancerniki obrony wybrze¿a, 37 niszczycieli,
torpedowców i innych nawodnych jednostek bojowych,
9 OP oraz wiele innych okrêtów.

Okrêty Norweskiej Sekcji Royal Navy przyk³ad-
nie wykonywa³y zadania bojowe we wszystkich naka-
zanych operacjach. P³ywa³y pod norwesk¹ bander¹
wojenn¹ i by³y podporz¹dkowane w³adzom w³asnej mo-
narchii. Zaœ pod wzglêdem operacyjnym podlega³y Royal
Navy146.

Znaczn¹ rolê odegra³a równie¿ norweska flota han-
dlowa, która dysponowa³a nowoczesnymi statkami.
Pozwoli³o to w³adzom Norwegii na posiadanie i wygo-
spodarowywanie w³asnych œrodków finansowych, nie-
zbêdnych do prowadzenia wojny. W konwojach p³ywa³o
oko³o 36.000 Norwegów, a wiêc stosunkowo du¿o. Z prze-
sz³o 800 statków ponad po³owa zosta³a zatopionych,
a wiêc te¿ du¿o. Ale flota handlowa Norwegii w znacz-
nym stopniu wspar³a angielsk¹, a jej udzia³ w wojnie
o Atlantyk mia³ istotne znaczenie dla aliantów147.

FLOTA WOJENNA BELGII

W okresie przedwojennym w Belgii nie by³o rodzajów
si³ zbrojnych, a si³y morskie nie istnia³y. Jej armia
sk³ada³a siê z wojsk l¹dowych metropolii – lotnictwo
i obrona wybrze¿a oraz kolonialnych. Starania o utwo-
rzenie w³asnej floty wojennej w latach 20. nie powiod³y
siê mimo, ¿e pañstwo to mia³o dobre warunki bazowa-
nia dla floty i silnie rozwiniête zaplecze techniczno-
-morskie.

Celem przygotowania kadr dla obsadzenia plano-
wanej floty wojennej, Królewska Marynarka Wojenna
Belgii kupi³a nawet od Francji stary kr¹¿ownik d’En-
trecasteux, z przeznaczeniem na oœrodek szkoleniowy
dla floty. Po zdjêciu ciê¿kiego, przestarza³ego uzbrojenia,
kr¹¿ownik uda³ siê do Brugii i podniós³ banderê belgij-
sk¹. Wyremontowany, z obszernymi pomieszczeniami

142 Krzywiec, Tam¿e, s. 39–40.
143 J. Pertek, Napaœæ morska na Daniê i Norwegiê, Poznañ 1986.

Nie godz¹c siê na propozycje kapitulacji, król Norwegii Haakon VII im
jego rz¹d udali siê do Wielkiej Brytanii. Ewakuowano tam równie¿
niewielkie oddzia³y wojskowe, ocala³e okrêty i niemal ca³¹ flotê han-
dlow¹ (L. Dziêgiel, Norwegia, Warszawa 1972, s. 44). 9 kwietnia polskie
niszczyciele i jeden brytyjski, eskortowa³y konwój 31 statków, które
wysz³y z Norwegii wioz¹c m.in. z³oto banku norweskiego (Polskie Si-
³y...t. II, cz. 1, s. 166). Król kierowa³ dalsz¹ walk¹ z Wielkiej Brytanii
i wróci³ do kraju w 1945 roku.

144 Taschenbuch, s.140–144,349–350.

145 Okrêty podwodne w s³u¿bie Wielkiej Brytanii, Londyn 1946, s. 21.
146 Conway’s,  All the  world’s Fighting Ships 1922–1946, London

1980, s. 377–381; J. Pertek, Norweska flota wojenna w czasie wojny
i obecnie, MP 1947, nr 15, s. 9.

147 Dziêgiel, Tam¿e, s. 44; P. Hansson, Co dziesi¹ty musia³ umrzeæ,
Gdañsk 1975, s. 8.
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i salami wyk³adowymi, halami i warsztatami, zosta³
dobrze przygotowany jako jednostka do szkolenia ró¿-
nych specjalnoœci. Okaza³o siê jednak, ¿e flota belgij-
ska nie mog³a znaleŸæ ochotników do s³u¿by i kr¹¿ow-
nik zwrócono Francuzom148. Zaœ marynarka wojenna
Belgii zosta³a ostatecznie rozwi¹zana w 1927 roku.
Morsk¹ ochronê pañstwa powierzono wówczas flocie
francuskiej, na co rz¹d belgijski przeznaczy³ odpowied-
nie œrodki finansowe.

Istniej¹ca obrona wybrze¿a g³ównie o charakterze
l¹dowym, dysponowa³a jedynie jedn¹ fregat¹ oraz dwo-
ma poniemieckimi torpedowcami. Okrêty te s³u¿y³y za-
sadniczo do ochrony rybo³ówstwa, do celów szkolenio-
wych zwi¹zanych z l¹dow¹ obron¹ wybrze¿a i nie mog³y
odegraæ wiêkszej roli w nowoczesnej wojnie morskiej.
Dla poprawienia sytuacji 24 grudnia 1939 roku powo-
³ano Korpus Morski z zadaniem zorganizowania ochro-
ny i patrolowania wód przybrze¿nych. 9 maja nastêp-
nego roku, w chwili inwazji niemieckiej, korpus ten by³
dopiero w trakcie formowania. Jego kadrê stanowi³o
200 oficerów i marynarzy, obs³uguj¹cych okrêt ochrony
rybo³ówstwa i 7 jednostek parowych uzbrojonych w broñ
maszynow¹. Zasadniczym zadaniem tej nielicznej gru-
py by³o zwalczanie ogniem broni maszynowej p³ywaj¹-
cych min morskich, obserwacja morza oraz ró¿ne dzia-
³ania pomocnicze, a w budowie znajdowa³ siê niszczyciel
Artevelde. Jednak wiêkszoœæ jednostek opanowali Niem-
cy, a niszczyciel przeholowali do Holandii, gdzie po ukoñ-
czeniu go wcielili do Kriegsmarine. Po wojnie, w 1946
roku, Belgowie odnaleŸli go w Kilonii i z kolei wcielili
do swojej floty149.

Po kapitulacji grupy Belgów uda³o siê do Wielkiej
Brytanii odtwarzaj¹c tam w³asne si³y zbrojne150. Po-
wo³ano równie¿ Belgijsk¹ Sekcjê Royal Navy, która
w oparciu o brytyjsk¹ pomoc rozwija³a soj¹ dzia³al-
noœæ – w tym zbrojn¹. Ze wzglêdu na szczup³oœæ kadr,
Sekcja dysponowa³a g³ównie dozorowcami i tra³owca-
mi, a 2 korwety operowa³y na Morzu Œródziemnym
i na Atlantyku w sk³adzie Royal Navy, tak jak okrêty
pozosta³ych aliantów europejskich.

Belgijska Sekcja Royal Navy w koñcowej fazie
wojny zdo³a³a wyszkoliæ wielu ludzi – mimo braku wiêk-
szej liczby chêtnych i liczy³a 60 oficerów, 200 podofice-
rów oraz 350 marynarzy. By³o to mo¿liwe wy³¹cznie
dziêki pomocy i wsparciu przez Wielk¹ Brytaniê, co
z kolei pozwoli³o Belgii na utworzenie nowoczesnych
si³ morskich151.

W portach brytyjskich znalaz³o siê równie¿ wiêk-

szoœæ statków handlowych i rybackich. Wiele z nich okre-
sowo u¿yto jako jednostek wojennych – g³ównie w obli-
czu niemieckiej inwazji na wyspy brytyjskie w 1940
roku. Niektóre z tych jednostek obsadzi³y równie¿ za-
³ogi polskie.

FLOTA HOLENDERSKA

Si³y Zbrojne Holandii sk³ada³y siê z wojsk l¹dowych me-
tropolii, Indii Wschodnich i si³ morskich, ka¿de z w³a-
snym lotnictwem.

Królewska Marynarka Wojenna Holandii, o boga-
tych tradycjach, sk³ada³a siê z si³ morskich metropolii
i Indii Wschodnich. Pierwsze stanowi³y zasadnicze si³y,
sk³adaj¹ce siê z najlepszych jednostek i najsilniejszych,
natomiast drugie – w Indiach Wschodnich, mia³y w swym
sk³adzie okrêty wydzielone z metropolii, si³y miejsco-
we z³o¿one z ma³ych okrêtów oraz jednostek celnych
i policyjnych.

Flota holenderska mia³a bardzo dobre warunki ba-
zowania, rozwiniête zaplecze budownictwa okrêtowego
oraz nowoczesn¹ myœl konstrukcyjn¹ jednostek p³ywa-
j¹cych. W jej sk³ad wchodzi³y: pancernik obrony wy-
brze¿a152, 5 lekkich kr¹¿owników – w tym 3 nowoczesne
(De Ruyter, Tromp i Jacob van Heemskerck), 8 niszczy-
cieli, 4 du¿e i 3 ma³e kanonierki kolonialne, 4 œcigacze
torpedowe, 16 stawiaczy min, 16 tra³owców, 23 OP oraz
jednostki specjalne i pomocnicze o ró¿nym przeznacze-
niu. W budowie znajdowa³o siê 4 niszczyciele, 4 kano-
nierki, 19 œcigaczy torpedowych, 6 tra³owców oraz wiele
innych jednostek153. Lotnictwo morskie liczy³o 50 sa-
molotów.

Holandia mia³a flotê wojenn¹ o starych tradycjach
morskich, któr¹ od stuleci wykorzystywa³a do realiza-
cji swych celów polityczno-gospodarczych. Pañstwo mia³o
odpowiednio ukszta³towane pogl¹dy na problematykê
morsk¹ we wszystkich zakresach, ale nie przygotowa-
no siê do warunków nowoczesnej wojny. Dlatego Ho-
landia w wojnie z Niemcami nie mia³a szans na powo-
dzenie. Si³y zbrojne znacznie ustêpowa³y pod wzglêdem
wyszkolenia przeciwnikowi, sztaby nie by³y odpowied-
nio przygotowane do kierowania dzia³aniami bojowy-
mi, a uzbrojenie niewystarczaj¹ce i w znacznej czêœci
nie odpowiada³o wspó³czesnym wymogom walki. Bra-
kowa³o równie¿ wiêkszych chêci do walki z III Rzesz¹,
z któr¹ Holandia prowadzi³a o¿ywione kontakty han-
dlowe, a idee faszystowskie mia³y zwolenników wœród
wielu jej obywateli. Wojska holenderskie nie pa³a³y chê-
ci¹ do zaciek³ych walk i po 4 dniach wojny o s³abym na-
tê¿eniu, z przeciwnikiem s³abszym iloœciowo z³o¿y³y
broñ. Niemcy starali siê tak prowadziæ operacje bojo-
we, aby zaoszczêdziæ jak najwiêcej oœrodków produk-
cji, zaœ ludnoœæ holendersk¹ podporz¹dkowaæ w³asnym
ideom, by mo¿na j¹ by³o nastêpnie wykorzystaæ do pracy
dla III Rzeszy – co siê uda³o, przynajmniej w pocz¹t-
kowym okresie II-giej wojny œwiatowej.

Si³y morskie Holandii równie¿ operowa³y niezdecy-
dowanie i mimo brytyjskiej pomocy nie potrafi³y odnieœæ

148 J. Pertek, Okrêty szkolne, Gdynia 1959, s. 31–32.
149 Conway’s..., s. 377.
150 Do Wielkiej Brytanii przedosta³o siê oko³o 25.000 Belgów, z któ-

rych sformowano z czasem 1 brygadê – w tym bataliony spadochronia-
rzy i komandosów. Batalion spadochroniarzy by³ przez pewien czas
podporz¹dkowany dowódcy polskiej dywizji pancernej. W toku wojny
nie stwierdza siê wiêkszej chêci do tworzenia w³asnych oddzia³ów woj-
skowych, co mia³o miejsce dopiero po wyzwoleniu Belgii spod okupacji
niemieckiej przez aliantów, w tym przez wojska polskie.

151 Okrêty belgijskie p³ywa³y pod w³asn¹ bander¹ i mia³y charakter
narodowy, podlegaj¹c w³asnym w³adzom. Zaœ pod wzglêdem operacyjnym
podlega³y Royal Navy (H. Anrys, Conge pour  mourir – les Belges dans la
Royal Navy, Bruxelles 1975;  Les Ancetres de notre Force Navale, odb.
Centrum voor historische dokmentatie Belgische Krijgsmacht (w posia-
daniu autora). Dla Belgii w obliczu koñcz¹cej siê wojny na przyleg³ych
wodach  najistotniejsz¹ spraw¹ by³o rozminowywanie. W tym celu w
Wielkiej Brytanii zwrócono najwiêksz¹ uwagê na szkolenie za³óg tra³ow-
ców. Po wyparciu Niemców tra³owa³y one wody g³ównie Antwerpii
(W. Noecker, 25 Jahre Belgische Marina, MR 1971, z. 11, s. 693).

152 Pancernik obrony wybrze¿a Soerabaja – ex De Zeven Provin-
cien (5.644 t; 2x280, 2x75, 6x40, 12 KM; 16 w), by³ okrêtem szkolnym
dla urodzonych w Indiach Wschodnich. Potem zmodernizowany, wal-
czy³ z Japoñczykami, zatopiony  18 lutego 1942 roku w Surabaji na
Morzu Jawajskim przez samoloty japoñskie.

153 Taschenbuch..., s. 132–140, 343–348; Conway’s..., s. 377nn.
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sukcesów – chocia¿by presti¿owych. Wojska niemiec-
kie sprawnie opanowa³y porty i przystanie z pe³nym
wyposa¿eniem, uniemo¿liwiaj¹c okrêtom holenderskim
na korzystanie z w³asnych baz. 10 maja 1940 roku
z Dover do portów holenderskich uda³y siê 4 brytyjskie
niszczyciele ze specjalnymi grupami ¿o³nierzy, którzy
mieli za zadanie zniszczenie najwa¿niejszych urz¹dzeñ
portowych, aby nie dosta³y siê w rêce przeciwnika. Po-
nadto kilka kr¹¿owników i niszczycieli brytyjskich uda³o
siê do Holandii celem os³ony ewakuacji jej floty wojen-
nej i handlowej, najwy¿szych w³adz pañstwowych
z królow¹ na czele oraz z³ota banków holenderskich.
13 maja angielski niszczyciel Heereward ewakuowa³
do Wielkiej Brytanii królow¹ Holandii Wilhelminê
z jej dworem, a niszczyciel Windsor cz³onków rz¹du.
Niemieckie samoloty zatopi³y holenderski niszczyciel
Van Galen, stawiacz min i 3 kanonierki. Ponadto prze-
ciwnik opanowa³ 3 OP, kilkanaœcie mniejszych jedno-
stek, kad³uby 2 starych wycofanych ze s³u¿by pancer-
ników obrony wybrze¿a oraz podobnie stary kr¹¿ownik
Gelderland154. 4 kanonierki i 2 tra³owce zatopi³y w³a-
sne za³ogi. Niew³aœciwe kierowanie walk¹ spowodowa-
³o wiêc, ¿e nie potrafiono na czas unieszkodliwiæ w³asne
jednostki, dziêki czemu pozwolono Niemcom kosztem
Holendrów wzmocniæ w³asne si³y, ze szkod¹ dla alian-
tów.

Te okrêty, które zdo³a³y przedrzeæ siê do portów bry-
tyjskich – 1 lekki kr¹¿ownik, 1 niszczyciel i 4 torpedow-
ce, objête zosta³y dowodzeniem Kwatery G³ównej Kró-
lewskiej Marynarki Wojennej, przeniesionej do Londynu.
Obok tych, które operowa³y z baz brytyjskich, wiêk-
szoœæ okrêtów walczy³o na wodach wschodnich prze-
ciwko Japonii155. ON dzia³a³y g³ównie na wodach Morza
Pó³nocnego, a OP równie¿ na tym morzu i na Morzu
Œródziemnym.

Flota holenderska w czasie wojny rozrasta³a siê
w oparciu o pomoc brytyjsk¹. Nast¹pi³ wzrost si³ lek-
kich – niszczycieli, jednostek eskortowych oraz OP.
W czerwcu 1943 roku sformowano równie¿ dywizjon
torpedowy lotnictwa morskiego. Jednak zasadnicze si³y
morskie operowa³y na wodach Holenderskich Indii
Wschodnich. W grudniu 1941 roku w ich sk³ad wcho-
dzi³y: 3 lekkie kr¹¿owniki, 6 niszczycieli i 18 OP.
Wzmocnione przez jednostki brytyjskie i amerykañskie,
w lutym 1942 roku zosta³y jednak zniszczone przez
Japoñczyków na Morzu Jawajskim – m.in. 2 kr¹¿owni-
ki i 6 OP. Ocala³e okrêty holenderskie schroni³y siê
wówczas w bazach Australii, sk¹d bra³y udzia³ w dal-
szych walkach z Japoñczykami156.

Flota holenderska wspó³dzia³a³a z aliantami, ale ope-
racyjnie równie¿ podlega³a Royal Navy – g³ównie na
wodach europejskich. Tak jak okrêty innych aliantów,
by³a unowoczeœniana, wyposa¿ana w nowoczesny sprzêt
i uzbrojenie oraz wtajemniczana w coraz to nowe ele-
menty metod walki morskiej, g³ównie w zakresie zwal-
czania OP, ochrony ¿eglugi i walki z lotnictwem. St¹d
w³aœnie rozwój holenderskich si³ lekkich, który sta³ siê

ich sta³ym elementem równie¿ po zakoñczeniu wojny.
Przez ca³y okres wojny i po jej zakoñczeniu Holandia
by³a sta³ym sojusznikiem Wielkiej Brytanii nie tylko
w walce z III Rzesz¹, ale przede wszystkim z Japoni¹,
a nastêpnie w dzia³aniach na wodach posiad³oœci kolo-
nialnych.

Wa¿n¹ rolê w toku wojny odegra³a holenderska flo-
ta handlowa i rybacka, która by³a anga¿owana do ¿e-
glugi w konwojach na Atlantyku i Oceanie Indyjskim.
Ponadto wiele mniejszych jednostek wykorzystano do
dzia³añ bojowych po uprzednim ich zaadoptowaniu do
tych celów – g³ównie do prac tra³owych, patroli i innych
zadañ o charakterze pomocniczym.

Si³y morskie Holandii w wojnie z Niemcami i Japo-
ni¹ ponios³y dotkliwe straty. Samoloty, okrêty lub w³a-
sne za³ogi zatopi³y 3 kr¹¿owniki, 9 niszczycieli, 10 tor-
pedowców, 21 OP, 10 stawiaczy min, 10 tra³owców, 35
jednostek patrolowych i wiele mniejszych okrêtów bo-
jowych, specjalnych i pomocniczych. Wiêkszoœæ tych
strat powsta³o w pierwszy okresie morskiej wojny Ho-
lendrów, którzy dopiero dostosowywali siê do wymo-
gów nowych warunków dzia³añ bojowych z u¿yciem si³
powietrznych i masowego zastosowania OP. Ponadto
w tym okresie wiele strat spowodowanych zosta³o na-
g³ym opanowaniem baz morskich przez przeciwnika,
nie maj¹cych dostatecznej obrony przed jego si³ami l¹-
dowymi.

W toku wojny dochodzi³o wielokrotnie do wspólnych
dzia³añ okrêtów holenderskich i polskich, a ponadto
polskie wojska wyzwala³y ten kraj spod okupacji nie-
mieckiej157.

FLOTA JUGOS£AWII

Jugos³awia odgrywa³a istotn¹ rolê w planach strate-
gicznych mocarstw europejskich na Ba³kanach i w re-
jonie Adriatyku. O wp³ywy w tym kraju zabiegali alianci
zachodni, Niemcy, W³osi i ich ba³kañscy sprzymierzeñ-
cy oraz Zwi¹zek Radziecki.

Królewska Marynarka Wojenna Jugos³awii mia³a
du¿e ambicje i by³a zainteresowana du¿ymi ON, silnie
uzbrojonymi, st¹d zwracano tam na jednostki ma³e
mniejsz¹ uwagê, jak gdzie indziej. Wed³ug za³o¿eñ stra-
tegii jugos³owiañskiej te du¿e jednostki artyleryjskie
mia³yby wspó³dzia³aæ na morzu z g³ównym sojusznikiem
Jugos³awii – Francj¹. Dysponuj¹c du¿ym zasiêgiem,
wiêksze okrêty mog³yby w ka¿dej chwili przejœæ do fran-
cuskich baz morskich na Morzu Œródziemnym i stam-
t¹d przeprowadzaæ operacje bojowe. W jej sk³ad wcho-
dzi³y: flota wojenna, lotnictwo morskie, obrona wybrze¿a
i flotylla rzeczna.

W sk³ad floty wchodzi³ 1 stary kr¹¿ownik, pe³ni¹cy
rolê okrêtu szkolnego, 1 ma³y transportowiec wodnosa-
molotów, 4 nowoczesne niszczyciele, 6 ma³ych starych
torpedowców, 4 OP, 11 okrêtów minowych i 10 œcigaczy
torpedowych. Ponadto szereg jednostek pomocniczych
i specjalnych158. Flota ta wchodzi³a w sk³ad 3 dywizji
torpedowych i 1 dywizji podwodnej.

Lotnictwo morskie sk³ada³o siê z 9 eskadr, licz¹cych
150 wodnosamolotów. W tym 120 by³o maszynami prze-

154 Opanowane 2 stare, wycofane ze s³u¿by pancerniki obrony
wybrze¿a i kr¹¿ownik, Niemcy przebudowali wkrótce na okrêty obrony
plot, nadaj¹c im nazwy: Niobe, Undine i Ariadne. S³u¿y³y one do obro-
ny plot baz morskich i portów, kotwicowisk oraz na szlakach ¿eglugi
przybrze¿nej. Zaœ 2 opanowane OP zosta³y wcielone do Kriegsmarine
pod nazwami – UD 1 (ex 0 8) i UD 2 (ex 0 12).

155 Seekrieg im Bild 1939–1945, Stuttgart 1989, s. 75–76.
156 Conway’s..., s. 386.

157 S. Maczek, Od podwody do czo³ga, Wroc³aw-Warszawa-Kraków
1990, s. 185nn.

158 Z. Freivogel, Jugos³owiañski lider „Dubrownik”, OW, nr 13, s.
38; Taschenbuch..., s. 124–128, 338–341.
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starza³ymi, ale zdolnymi do walki i 30 wodnosamolo-
tów szkolnych.

Obrona wybrze¿a opiera³a siê na artylerii sta³ej,
ruchomej oraz oddzia³ów l¹dowych, zabezpieczaj¹cych
bazy morskie i porty.

Flotylla rzeczna sk³ada³a siê z 3 dywizjonów moni-
torów, 4 dywizjonów minowo-zaporowych oraz 2 oddzia-
³ów morskich – skadarskiego i ohridzkiego. Monitory
nale¿a³y do jednostek starych, ale zmodernizowanych
i 3 spoœród nich mia³y haubice, przydatne do walki na
rzekach i rozlewiskach w rejonach górskich159.

Du¿e rozbie¿noœci narodowoœciowe, religijne, rosn¹ce
wp³ywy zwolenników faszyzmu, komunizmu i malej¹-
ce monarchistów, mia³y negatywny wp³yw nie tylko na
wojska l¹dowe i lotnicze, ale równie¿ na flotê wojenn¹.
W obliczu wielkiego chaosu politycznego i ideologiczne-
go, si³y morskie pañstwa nie by³y w stanie przeprowa-
dziæ jakichkolwiek planów operacyjnych mimo znacz-
nych mo¿liwoœci obronnych. Poniewa¿ korpus oficerski
z³o¿ony z Serbów, Chorwatów i S³oweñców nie potrafi³
dojœæ do porozumienia, co nale¿y czyniæ – flota wojen-
na nie przejawia³a niemal ¿adnej aktywnoœci bojowej
w obliczu wojsk przeciwnika. Pañstwo nagle znalaz³o
siê w rozpadzie, król uciek³ z kraju, a sk³ócone si³y zbroj-
ne uleg³y rozsypce. 17 kwietnia 1941 roku Jugos³awia
podpisa³a kapitulacjê, a okrêty mia³y zostaæ przeka-
zane W³ochom. Ich za³ogi opuœci³y w wiêkszoœci swoje
jednostki, a zanim opanowali je W³osi, miejscowa lud-
noœæ spl¹drowa³a i obrabowa³a okrêty z czego tylko siê
da³o. Jedynie niszczyciel Zagreb wbrew rozkazom do-
wództwa za³oga zdo³a³a zatopiæ, a OP Nebojsa i 2 œci-
gacze torpedowe (Durmitor i Kajmakcaian) przedar³y
siê do Aleksandrii160.

W toku dalszej wojny powsta³y 3 zasadnicze oœrod-
ki si³ morskich Jugos³awii – zespó³ okrêtów wiernych
królowi operuj¹cy z baz brytyjskich, flota Niepodle-
g³ego Pañstwa Chorwacji oraz flota partyzancka.

Król powo³a³ w Londynie rz¹d emigracyjny, a wier-
ny jemu zespó³ okrêtów dzia³a³ w ramach Royal Navy
na podobnych zasadach jak si³y morskie innych alian-
tów europejskich. Jugos³owiañski zespó³ wzmocniony
kilkoma okrêtami alianckimi, wróci³ potem do wyzwo-
lonej Jugos³awii.

10 kwietnia 1941 roku proklamowano Niezale¿ne
Pañstwo Chorwacji, które utworzy³o w³asne si³y
zbrojne walcz¹ce po stronie Niemców i W³ochów. Powo-
³a³o równie¿ si³y morskie, które rozwiniêto na bazie
Chorwackiego Legionu Morskiego. Nieliczne, ma³e
jednostki chorwackie, operowa³y na wodach Adriatyku
jedynie przez kilkanaœcie miesiêcy – od wrzeœnia 1943
roku do grudnia nastêpnego roku. Wspierali je jedynie
Niemcy, poniewa¿ W³osi nie tolerowali innej bandery
wojennej na tym morzu prócz w³asnej. Flota chorwac-
ka nie mia³a szans rozwoju, brakowa³o jej ludzi i sprzê-
tu, ponadto by³a zawziêcie zwalczana przez partyzantkê
jugos³owiañsk¹. Z braku ludzi i mo¿liwoœci operowa-
nia zosta³a ostatecznie rozwi¹zana, a jej jednostki prze-
jêli Niemcy161.

Sprawnie i skutecznie dzia³a³y si³y morskie party-
zantki jugos³owiañskiej. Partyzanci uchwyciwszy czêœæ
wybrze¿a adriatyckiego, z licznymi wyspami, zatoka-
mi i portami, przyst¹pili do rozbudowy w³asnej floty.
Ju¿ w po³owie wrzeœnia 1942 roku na Wybrze¿u Ma-
karskim, ci¹gn¹cym siê od Zatoki Vrulje do ujœcia Ne-
retwy, u podnó¿a gór Biokovo, rozpoczêto formowaæ
pierwsze – jeszcze ma³e zespo³y jednostek p³ywaj¹cych.
Rejon ten pod wzglêdem operacyjno-taktycznym by³
szczególnie dogodny, poniewa¿ wzd³u¿ wybrze¿a pro-
wadzi³ szlak ¿eglugowy ³¹cz¹cy dwa najwa¿niejsze porty
na tych wodach – Split z Dubrownikiem. Partyzancka
flota od samego pocz¹tku dzia³a³a sprawnie, zatopi³a
statek parowy i 2 bagry, zaatakowa³a 6 innych stat-
ków i zdoby³a 16 motorowych ¿aglowców. Pocz¹tkowo
brak by³o odpowiedniego oficera morskiego, który móg³by
rozwijaæ dalej flotê partyzanck¹. Próbowano wiêc na-
wi¹zaæ kontakt z ró¿nymi osobami mog¹cymi temu
zaradziæ. Ju¿ w grudniu 1942 roku partyzanci bioko-
vscy – nazwa pochodzi od gór nadmorskich Biokovo,
nawi¹zali kontakt z morsk¹ stra¿¹ w³osk¹, w której
s³u¿bê pe³nili marynarze chorwaccy. Dziêki temu uda-
³o siê zbiec do partyzantów porucznikowi korwety Veli-
mirovi Skorpikowi i dwom innym oficerom morskim162.
By³ to wa¿ny nabytek personalny dla walcz¹cej Jugo-
s³awii, o czym œwiadczy fakt przyjêcia ich 17 grudnia
1942 roku w Sztabie Naczelnym przez Josipa Broz Tito.
Przybyli oficerowie natychmiast podjêli decyzjê o roz-
winiêciu floty powstañczej i przedstawili odpowiednie
propozycje, które zosta³y przyjête. Ju¿ nastêpnego dnia
– 18 grudnia, Sztab Naczelny wyda³ rozkaz o powo³a-
niu powstañczej marynarki wojennej z w³asnym szta-
bem i baz¹ morsk¹ w osadzie nadmorskiej Podgora.

W styczniu 1943 roku Skorpik sformowa³ Oddzia³
Marynarki Wojennej Po³udniowej Dalmacji, a w po-
³owie lutego partyzanckie si³y morskie zosta³y zreor-
ganizowane. Skorpik mianowany do stopnia kapitana,
zosta³ dowódc¹ Oddzia³u, rozwijaj¹c jego dzia³alnoœæ.

Flota partyzancka rozpoczê³a dzia³ania bojowe na
³odziach rybackich. W sk³ad za³ogi wchodzi³o 8 ludzi
uzbrojonych w broñ rêczn¹ i jeden KM oraz granaty.
Operacje bojowe przeprowadzano grupami tych ³odzi,
z zaskoczenia atakuj¹c w³oskie mniejsze statki. Po opa-
nowaniu jednostki przeciwnika kierowano j¹ nastêp-
nie do w³asnej bazy – Podgory.

Po kilku udanych takich operacjach na morzu, W³o-
si sprowadzili okrêty do ostrzeliwania portu i osiedla
Podgora. Próbowali nawet opanowaæ tê bazê nie tylko
od strony morza, ale i od strony l¹du. Jednak te próby
nie powiod³y siê, a flota partyzancka nadal siê rozra-
sta³a. Opanowane motorówki ¿aglowe i ró¿nego rodzaju
kutry motorowe, wcielano do partyzanckiej floty w³¹cz-
nie z ró¿nego rodzaju motorówkami. Na morzu flota ta
d¹¿y³a do zdobywania statków w³oskich wioz¹cych za-
opatrzenie dla swoich oddzia³ów, a inne natychmiast
topiono. Dzia³ania mocno dokuczliwe przeciwnikowi,
przynosi³y licz¹ce siê rezultaty dla partyzantki, ponie-

159 Tam¿e, s. 128–129.
160 Freivogel, Tam¿e, s. 41; J. Modrzejewski, Jugos³owiañska flota

wojenna, MP 1947, nr 13, s. 8; L. Zieliñski, Flota wojenna Jugos³awii w
latach II wojny œwiatowej, M. 1964, nr 2, s. 22.

161 Z. Freivogel, Powstanie Chorwackiej Marynarki Wojennej
(HRM), OW nr 13.

162 Velimir Skorpik ¿y³ w latach 1919–1943. By³ oficerem Królew-
skiej Marynarki Wojennej Jugos³awii, a nastêpnie Niezale¿nego Pañ-
stwa Chorwackiego. Wraz z grup¹ marynarzy przeszed³ na stronê jugo-
s³owiañskiej partyzantki. Zosta³ tam pierwszym organizatorem jednostek
morskich, dowódc¹ Sekcji Marynarki Wojennej przy Sztabie IV Strefy
Operacyjnej Chorwacji, a nastêpnie szefem Komendy Wybrze¿a tej
strefy. PóŸniej zosta³ odkomenderowany do zadañ specjalnych. 7 listo-
pada 1943 roku zamordowa³ go ustaszowiec.
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wa¿ zdobywano wiele materia³ów przydatnych do pro-
wadzenia dalszej walki nie tylko na morzu, ale i na
l¹dzie. Zmusi³o to równie¿ W³ochów do uzbrajania swo-
ich statków nawet w artyleriê, a od pocz¹tku 1943 roku
do formowania konwojów. Co prawda utrudnia³o to ope-
racje bojowe partyzantów, ale o 50% zmniejszy³o zdol-
noœæ transportow¹ w³oskich linii ¿eglugowych na tych
wodach. Nie pomog³o wprowadzenie do zwalczania si³
floty partyzanckiej 108 okrêtów, w tym 7 niszczycieli
i 39 tra³owców. Tym bardziej, ¿e czêœæ za³óg w³oskich
jednostek by³a niechêtna walce i sabotowa³a wykony-
wanie zadañ bojowych, co pog³êbi³o siê latem 1943 roku.
Zaœ si³y morskie partyzantów nadal ros³y.

Na dalszy rozwój jugos³owiañskich si³ morskich
w kraju wp³ynê³o równie¿ i to, ¿e po kapitulacji W³och
ich flotê zasilili marynarze z w³oskiej floty wojennej.
Byli to g³ównie S³oweñcy i Chorwaci zamieszkuj¹cy
Istriê, którzy jako obywatele W³och pe³nili s³u¿bê
w wojskach w³oskich – marynarze, podoficerowie i ofi-
cerowie. M.in. w³oska Komenda Portu Wojennego w
Crkvenicy, zaczê³a dzia³aæ jako Dowództwo Party-
zanckiej Marynarki Wojennej, a od 24 wrzeœnia –
Marynarka Narodowowyzwoleñcza Chrowackiego
Wybrze¿a i Istrii. Po kapitulacji W³och opanowano
wiele portów, ma³ych jednostek i sporo sprzêtu niezbêd-
nego we flocie wojennej, a w paŸdzierniku 1943 roku
utworzono Marynarkê Wojenn¹ Narodowej Armii
Wyzwoleñczej pod dowództwem komandora Józefa
Cerni.

Jednostki p³ywaj¹ce nosi³y oznaczenia: wiêksze –
NB (uzbrojony okrêt) i mniejsze – PC (patrolowiec) oraz
numer, wskazuj¹cy na przynale¿noœæ do okreœlonego
sektora obrony wybrze¿a.

Do koñca 1943 roku walki toczono g³ównie o wyspy
– Vis, Hvar, Lastovo, Drugi Otok i Korna, nie dopusz-
czaj¹c do ich zajêcia przez Niemców. G³ówn¹ baz¹ za-
opatrzeniow¹ i operacyjn¹ morskich si³ Tito sta³a siê
wyspa Vis – górzysta, z dobrymi warunkami obronny-
mi i odpowiednimi przystaniami. Niemcy do zwalcza-
nia przeciwnika i oczyszczenia z jego si³ wód, wystawi-
li znaczn¹ iloœæ okrêtów – 14 niszczycieli, 4 korwety,
22 œcigacze torpedowe, 3 stawiacze min i wiele mniej-
szych okrêtów. Nie osi¹gnêli jednak wiêkszych rezulta-
tów w walkach, nara¿aj¹c jednostki na niepowodzenie.
W koñcu grudnia 1943 roku marynarze jugos³owiañscy
brali udzia³ w obronie wyspy Korcula przed niemiec-
kim desantem. Zatopili wówczas wiele jednostek prze-
ciwnika, a kilka zdobyli. Dwie z nich – HZ 8 i HZ 9
p³ywa³y niebawem jako NB 1 i NB 2 pod bander¹ ju-
gos³owiañsk¹.

Wa¿nym zadaniem floty jugos³owiañskiej sta³o siê
niebawem zapewnienie komunikacji miêdzy bazami
partyzanckimi a alianckimi w po³udniowych W³oszech.
Anglicy i Amerykanie udzielali poparcia dla si³ zbroj-
nych kierowanych przez Broz Tito, daj¹c mu pomoc po-
wietrzem i morzem. Od jesieni 1943 roku drog¹ morsk¹
kierowano dla partyzantów uzbrojenie i inne zaopa-
trzenie, ewakuowano rannych i ludnoœæ cywiln¹. Do
maja 1945 roku angielskie i amerykañskie dostawy mo-
rzem wynios³y 63.000 ton, z tego czêœæ ³adunków prze-
wioz³y jednostki partyzanckiej floty. W maju 1945 roku
flota ta mia³a 8 wiêkszych jednostek, 66 œcigaczy pa-
trolowych, 24 jednostek parowych i 159 ³odzi motoro-
wych. We flocie tej s³u¿y³o 13.719 ludzi, funkcjonowa³y

sztaby i dowództwa ró¿nych szczebli. Wykona³a ona 9
du¿ych operacji desantowych i 62 mniejszych, przewio-
z³a oko³o 80 000 ludzi, znaczn¹ iloœæ materia³ów wo-
jennych oraz 51 000 rannych i ewakuowanych163.

Si³y morskie Jugos³awii straci³y w czasie wojny 1
kr¹¿ownik, 4 niszczyciele, 7 torpedowców, 3OP, 11 jed-
nostek minowych, 8 œcigaczy torpedowych oraz 41 ró¿-
nych mniejszych jednostek. W toku wojny odegra³y istotn¹
rolê na wodach Adriatyku, wi¹za³y si³y lekkie W³ochów,
a potem Niemców. Anglicy i Amerykanie udzielali Ju-
gos³awii pomocy materia³owej i technicznej, co pozwo-
li³o na rozwój jej floty wojennej równie¿ po wojnie. Kie-
rownictwo si³ morskich Jugos³awii maj¹c doœwiadczenia
z walk morskich z W³ochami i Niemcami przewidywa-
³o w³¹czenie do swojej marynarki wojennej wy³¹cznie
takie okrêty, które zdolne by³yby do operowania na
Adriatyku. Program rozwoju floty wojennej opracowa-
ny na rok 1946 przewidywa³ a¿ 380 okrêtów, w tym 28
OP, 12 niszczycieli, 20 okrêtów patrolowych, 120 œciga-
czy torpedowych, 130 kutrów patrolowych, 70 tra³ow-
ców oraz jednostki pomocnicze i specjalne164.

FLOTA WOJENNA GRECJI

Si³y morskie Grecji odda³y równie¿ du¿e us³ugi w woj-
nie z W³ochami i Niemcami, ponosz¹c przy tym du¿e
straty. W po³owie 1940 roku w ich sk³ad wchodzi³y: 1
ciê¿ki i 1 lekki kr¹¿ownik, 10 niszczycieli – w tym 6 no-
woczesnych, 11 starych torpedowców, 6 OP oraz liczne
okrêty pomocnicze. By³a to flota stosunkowo s³aba i prze-
starza³a – wiêkszoœæ okrêtów wesz³o do s³u¿by w la-
tach 20., a kr¹¿owniki pochodzi³y sprzed I. wojny œwia-
towej165. Greckie okrêty mia³y na uzbrojeniu s³ab¹
artyleriê plot i na pocz¹tku wojny napotyka³y na du¿e
trudnoœci w walce z samolotami przeciwnika – g³ównie
z niemieckimi. Flota mia³a jednak bardzo dobre wa-
runki bazowania, liczne porty i bazy morskie oraz ukryte
w zatokach kotwicowiska trudne do rozpoznania na-
wet przez samoloty. W jej sk³adzie znajdowa³o siê rów-
nie¿ lotnictwo morskie – 30 maszyn, w tym 12 bom-
bowców rozpoznawczych i 12 wodnosamolotów.

Dla greckich si³ morskich wojna rozpoczê³a siê ju¿
15 sierpnia 1940 roku – przed jej wypowiedzeniem,
gdy w³oski OP Delfino zatopi³ lekki kr¹¿ownik Elli, za-
cumowany w porcie Tinos na Morzu Egejskim. By³o to
powodem podwy¿szenia gotowoœci bojowej floty grec-
kiej oraz przyst¹pienia do operacji zapewniaj¹cych
bezpieczeñstwo w³asnych wód przybrze¿nych. Ponadto
wzmo¿ono konsultacje i wymianê niezbêdnych danych
z Flot¹ Œródziemnomorsk¹ Royal Navy.

Po zaatakowaniu Grecji przez wojska w³oskie 28
paŸdziernika 1940 roku, si³y morskie przeciwników pro-
wadzi³y intensywne dzia³ania bojowe na morzu, g³ów-
nie na liniach ¿eglugowych wzd³u¿ greckich i albañ-

163 Freivogel, Tam¿e, s. 74; Jugos³owiañska partyzantka morska,
MiMP 1948, nr 5, s. 12–13; St. Majewski, Bohaterowie Adriatyku, War-
szawa 1980, passim; Modrzejewski, Jugos³owiañska..., s. 8; Partyzanc-
ka flota. II wojna œwiatowa. Ruch oporu na Ba³kanach, Warszawa 1986,
s. 42–43; J. Pertek, Wczoraj, dziœ i jutro jugos³owiañskiej marynarki
wojennej, MP 1947, nr 29, s. 8–9; A. Zieliñski, Partyzancka flota, Ba
1993, nr 7, s. 22.

164 MMW, 501; M. Vego, Die jugoslawische Marine 1945–1977, MR
1978, z. 4, s. 217–236.

165 T. Rawski, Kampania w³osko-grecka 1940–1941, WPH 1960, nr 3,
s. 123; M. M. Simpsas, Die griechische Marine im Zweiten Weltkrieg: Der
Kampfe einer kleinen Marine, MR 1977, z. 11, s. 628.
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skich wybrze¿y. Okrêty greckie ochrania³y konwoje,
transportowa³y paliwo, ¿ywnoœæ i inne materia³y. Wy-
korzystywano równie¿ ma³e motorówki do transportu
amunicji, paliwa i innych œrodków niezbêdnych dla
w³asnych wojsk z Patros do Pireusu. Okrêty greckie
zwalcza³y równie¿ konwoje w³oskie id¹ce z zaopatrze-
niem dla wojsk przeciwnika, a niszczyciele przeprowa-
dza³y rajdy na jego linie ¿eglugowe prowadz¹ce z pó³-
wyspu apeniñskiego. Natomiast greckie OP operowa³y
ma³ymi grupami – po dwie jednostki, wzd³u¿ wybrze¿y
albañskich. Flota w³oska do zwalczania greckich OP
skierowa³a du¿e si³y, które zdo³a³y zatopiæ jeden OP –
Proteus, 29 grudnia 1940 roku. Sami równie¿ ponieœli
du¿e straty – w tym statki transportowe, ON i 1 OP.
Mimo przewa¿aj¹cych si³, W³osi nie byli w stanie prze-
j¹æ panowania na wodach przeciwnika.

W czasie walk z W³ochami nie by³o nale¿ytego wspó³-
dzia³ania z Flot¹ Œródziemnomorsk¹ Royal Navy, któ-
rej dowództwo prowadzi³o dzia³ania bojowe samodziel-
nie, co z pewnoœci¹ by³o ze szkod¹ dla aliantów. Si³y
greckie dzia³a³y wiêc raczej na wodach w strefie w³a-
snej odpowiedzialnoœci operacyjnej166. Jednoczeœnie
okrêty brytyjskie bez ograniczeñ korzysta³y z portów,
baz i kotwicowisk greckich oraz z greckiej obrony nad-
brze¿nej. Po niemieckiej inwazji na Grecjê 6 kwietnia
1941 roku, wspó³dzia³anie to by³o ju¿ œcis³e, ale flota
z nowym przeciwnikiem ju¿ nie mia³a szans na powo-
dzenie. Niemieckie lotnictwo bombowe i minowe powo-
dowa³y du¿e straty wœród jednostek p³ywaj¹cych. M.in.
noc¹ 6/7 kwietnia 111 niemieckich samolotów przepro-
wadzi³o atak bombowy i minowy w rejon Zatoki z Pi-
reusem, gdzie brytyjski transportowiec minowy Clan
Fraser trafiony bomb¹ lotnicz¹ wylecia³ w powietrze,
powoduj¹c liczne wybuchy. Eksplozje w porcie znisz-
czy³y wówczas 13 wiêkszych jednostek o ³¹cznym tona-
¿u 420.000BRT, ponadto 60 mniejszych i 25 motoró-
wek. Wraz z silnymi nalotami bombowymi, niemieckie
oddzia³y l¹dowe atakowa³y w kierunku morza, celem
zdobycia greckich portów i baz morskich – oparcia dla
si³ morskich aliantów. Nastêpnie niemieckie samoloty
rozpoczê³y ataki bombowe na poszczególne greckie
i brytyjskie okrêty, które nasili³y siê od 20 kwietnia.
Silne ataki powietrzne, s³abe uzbrojenie plot okrêtów
greckich oraz opanowywanie portów przez wojska nie-
mieckie by³y powodem licznych strat wœród jednostek
– wojennych i handlowych. Niektóre okrêty, aby nie do-
staæ siê w rêce wroga za³ogi same zatopi³y. Czêœæ jed-
nostek – kr¹¿ownik Georgios Averoff, 6 niszczycieli,
3 torpedowce, 5 OP, niektóre okrêty pomocnicze, frach-
towce i statki pasa¿erskie do koñca kwietnia przesz³y
do brytyjskich baz – g³ównie do Aleksandrii. Czêœæ
z tych jednostek remontowano na miejscu, a inne wy-
s³ano w tym celu do Bombaju i Kalkuty. Po remontach
i modernizacji – g³ównie przezbrojeniu do zwalczania
samolotów, wraca³y do Aleksandrii i Port Saidu, sk¹d
operowa³y u wschodnich wybrze¿y Morza Œródziemne-
go lub na Oceanie Indyjskim w ochronie konwojów.

Okrêty greckie nosi³y w³asne bandery, podlega³y na-
rodowym w³adzom, ale pod wzglêdem operacyjnym wy-
konywa³y zadania w ramach Royal Navy, przeciwko
si³om w³oskim, niemieckim i japoñskim. Grecka flota
wojenna zosta³a odnowiona i wzmocniona nowymi jed-

nostkami, a okrêty przydzielano do ró¿norodnych zwi¹z-
ków taktycznych aliantów167. Za³ogi greckich okrêtów
by³y dobrze wyszkolone i doskonali³y metody walki
w ramach Royal Navy, uzyskuj¹c wysokie wyniki. Mia-
³y wiele osi¹gniêæ g³ównie w ochronie konwojów tym
bardziej, ¿e operowa³y na liniach ¿eglugowych nie tyl-
ko przeciwko W³ochom i Niemcom, ale i przeciwko Ja-
poñczykom. Bywa³o równie¿, ¿e w czasie niektórych ope-
racji – g³ównie na Morzu Œródziemnym, okrêty greckie
wykonywa³y zadania z udzia³em polskich jednostek.

Do koñca wojny greckie si³y morskie otrzyma³y wie-
le jednostek, przystosowanych do prowadzenia dzia³añ
bojowych w nowoczesnej wojnie morskiej. W 1942 roku
otrzyma³y od Brytyjczyków 4 niszczyciele i 1 korwetê,
w nastêpnym roku 2 niszczyciele, 1 korwetê i 1 OP,
a ponadto 1 OP w³oski. Natomiast Amerykanie prze-
kazali 1 nowoczesny du¿y œcigacz OP, który szczególnie
aktywnie walczy³ na wodach Morza Œródziemnego. Po-
nadto w 1943 roku grecka flota wojenna otrzyma³a rów-
nie¿ 14 tra³owców i 4 jednostki desantowe. Równie¿
w roku nastêpnym Anglicy przekazali 2 niszczyciele,
2 korwety, a Amerykanie 6 nowych frachtowców. Nato-
miast w 1945 roku Royal Navy przekaza³a Grekom
1 OP168. Jednostki te sta³y siê niebawem bardzo pomoc-
ne w greckiej wojnie domowej, do walki z si³ami komu-
nistycznymi. Ponadto do tra³owania min postawionych
przez Niemców, W³ochów i aliantów.

17 paŸdziernika 1944 roku flota grecka na czele
z kr¹¿ownikiem Georgios Averoff wróci³a do swoich ma-
cierzystych baz – ostatecznie jako zwyciêska. Odno-
wiona, zmodernizowana, pod dowództwem wprawionym
teoretycznie i praktycznie do prowadzenia nowoczesnej
wojny morskiej, sta³a siê wa¿nym czynnikiem w tej
czêœci Europy do skutecznego przeciwstawienia siê eks-
pansji komunizmu zagra¿aj¹cego ze strony pañstw ba³-
kañskich.

W toku dzia³añ bojowych grecka flota wojenna stra-
ci³a 56 jednostek, w tym 5 niszczycieli, 1 okrêt eskor-
towy, 10 torpedowców, 4 OP, 4 tra³owce, 4 stawiacze
min, 5 œcigaczy torpedowych, 3 transportowce wojska
i 20 mniejszych jednostek. Ponadto, jeszcze przed wej-
œciem Grecji do wojny, jej flota straci³a 1 lekki kr¹¿ow-
nik169. By³y to na pewno du¿e straty, które powsta³y
w pocz¹tkowym okresie wojny i spowodowane by³y g³ów-
nie niedostatecznym uzbrojeniem plot. Po moderniza-
cji i odpowiednim przezbrojeniu, sytuacja uleg³a rady-
kalnej zmianie, podobnie zreszt¹ jak i w innych flotach
wojennych aliantów zachodnich.

CHARAKTERYSTYKA OKRÊTÓW
ODDZIA£U POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Wobec brytyjskiej odmowy bezpoœredniej pomocy na
Ba³tyku i niechêci do tego równie¿ Francji, polska flota
wojenna znalaz³a siê w obliczu przewa¿aj¹cych si³ nie-
mieckich, wspartych od 17 wrzeœnia sowieckimi okrê-
tami do zwalczania OP. Tu¿ przed wybuchem wojny
wys³ano 3 polskie niszczyciele do Anglii, które mia³y
ochraniaæ w³asne transportowce z uzbrojeniem prze-
znaczonym dla walcz¹cych polskich wojsk w kraju. Mia³y
one iœæ z portów brytyjskich do rumuñskich.

166 Tam¿e, s. 627nn. O dzia³aniach l¹dowych i zagro¿eniu wybrze-
¿y przez przeciwnika pisze Rawski (Tam¿e oraz Wojna na Ba³kanach).

167 Simpsas, Tam¿e, s. 631nn.
168 Conway’s..., s. 404; Simpsas, Tam¿e, s. 633–634.
169 Druga wojna..., Informator, s. 321.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

Polska flota wojenna stanê³a do walki 1 wrzeœnia
1939 roku i nieprzerwanie walczy³a do koñca II-giej
wojny œwiatowej. Jesieni¹ 1939 roku w bazach brytyj-
skich znalaz³o siê 5 okrêtów bojowych – 3 niszczyciele
i 2 OP oraz 2 okrêty szkolne, na których zaokrêtowa-
nych by³o oko³o 900 ludzi pa³aj¹cych chêci¹ walki.

Co prawda iloœæ polskich okrêtów nie by³a znaczna,
ale i te stanowi³y pewne wzmocnienie Royal Navy, odczu-
waj¹cej niedostatek si³ lekkich do ochrony konwojów
i braku odpowiedniej liczby OP. St¹d przybycie 3 nisz-
czycieli, w tym 2 nowoczesnych oraz 2 OP, w tym jedne-
go równie¿ nowoczesnego do dzia³añ oceanicznych,
wzmocni³o si³y brytyjskie na morzu. W sk³adzie pol-
skich jednostek – Polskiego Oddzia³u Marynarki Wo-
jennej, nie by³o jednostek pomocniczych, a wy³¹cznie
okrêty bojowe.

Znaczenie polskich si³ morskich operuj¹cych z baz
brytyjskich by³o ogromne, g³ównie pod wzglêdem poli-
tycznym i moralnym. By³ tym rodzajem polskich si³
zbrojnych, który walcz¹c podnosi³ wartoœæ Rzeczypo-
spolitej jako wiarygodnego sojusznika. Polskie w³adze
wychodzi³y z za³o¿enia, ¿e jest to wa¿ne szczególnie
w stosunku do Wielkiej Brytanii, która prowadzi³a za-
sadnicze dzia³ania bojowe na morzu i przewodzi³a w tym
aliantom. Liczono równie¿, ¿e po wojnie bêdzie mo¿li-
woœæ szybkiego przerzutu floty oraz w³asnych wojsk na
Ba³tyk. Dlatego d¹¿ono do zachowania w³asnej floty
wojennej jako czynnika politycznego i prawnopañstwo-
wego, z polskim charakterem. Starano siê wiêc, ¿eby
nasze okrêty zachowa³y charakter okrêtów sojuszniczej
polskiej floty wojennej, a nie sta³y siê faktycznie okrêta-
mi angielskimi lub francuskimi170. Ponadto, ¿e Trzeba
równie¿ pilnowaæ, ¿eby polska bandera wojenna nie znik-
nê³a z morza, czyli ¿eby wszystkie okrêty nie zosta³y
zatopione171.

Rozwój Oddzia³u Polskiej Marynarki Wojennej
nast¹pi³ po b³yskawicznych klêskach Norwegii, Belgii,
Holandii i Francji, a w trakcie wojny pod polsk¹ ban-
der¹ wojenn¹ z baz brytyjskich operowa³y nastêpuj¹ce
okrêty: 2 lekkie kr¹¿owniki (Conrad i Dragon); 10 nisz-
czycieli (B³yskawica, Burza, Garland, Grom, Krakowiak,
Kujawiak, Orkan, Ouragan, Piorun i Œl¹zak); 5 OP
(Dzik, Jastrz¹b, Orze³, Sokó³ i Wilk); 3 œcigacze artyle-
ryjskie; 7 œcigaczy torpedowo-artyleryjskich; 2 œcigacze
okrêtów podwodnych, 2 dozorowce i 12 kutrów dozoro-
wych. Ponadto w Szwecji sta³y internowane 3 polskie OP
(Sêp, Ryœ i ̄ bik), które zamierzano uprowadziæ do Wiel-
kiej Brytanii. Niektóre okrêty p³ywa³y pod polsk¹ ban-
der¹ wojenn¹ przejœciowo: Ouragan, 2 œcigacze OP i 2
dozorowce by³y jednostkami francuskimi, opuszczone
przez w³asne za³ogi. Przez kilka miesiêcy za³ogi pol-
skie obsadzi³y równie¿ 12 kutrów dozorowych – belgij-
skich i holenderskich.

KR¥¯OWNIKI

W polskiej marynarce wojennej starania o kr¹¿owniki
czyniono ju¿ u zarania jej powstania. By³y z tym zwi¹-
zane ró¿ne plany i programy, a nastêpnie gloryfikacja
tej klasy okrêtów w publicystyce niemal przez ca³y
miêdzywojenny okres. Kr¹¿ownik przysparza³ jak gdy-

by chwa³y dla w³asnej bandery i stanowi³ o sile w³a-
snej floty, rós³ wiêc mit o takim okrêcie. Zaœ w toku
wojny, to ju¿ nie by³ mit, ale potrzeba polityczna – oto
poza granicami kraju ros³a polska flota wojenna, ma-
j¹ca w swym sk³adzie upragniony kr¹¿ownik. Rozumia³y
to najwy¿sze czynniki polityczne Rzeczypospolitej oraz
w³adze wojskowe. W³asny kr¹¿ownik, pod polsk¹ ban-
der¹ wojenn¹ wzmocniæ móg³ w istotny sposób Polskie
Si³y Zbrojne na Zachodzie psychologicznie, a tym sa-
mym i polskie pañstwo podziemne. Dlatego niemal od
pocz¹tku rozwa¿ano mo¿liwoœæ uzyskania takiego okrê-
tu, oczywiœcie od Brytyjczyków. W tej sprawie starania
czyniono na najwy¿szym szczeblu – na ¿¹danie Preze-
sa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza – gen. W³ady-
s³awa Sikorskiego, Minister Spraw Zagranicznych
Edward Raczyñski pismem 13 grudnia 1941 roku zwró-
ci³ siê do Foreign Office o przekazanie jednego z nowych
obecnie buduj¹cych siê kr¹¿owników pojemnoœci od 5.400
do 8.500 ton, mo¿liwie bardziej zbli¿onego do tego wy-
¿szego tona¿u, na tych samych podstawach, na jakich
by³o to dokonane w stosunku do kilku kontrtorpedow-
ców i jednego okrêtu podwodnego172. Brytyjczycy jednak
nie byli skorzy przekazaæ nowoczesnego kr¹¿ownika
i zaoferowali lekki kr¹¿ownik typu D. Poniewa¿ nie by-
³o wyboru, propozycjê przyjêto. Mimo wielu zalet, okrê-
ty tego typu nale¿a³y ju¿ do przestarza³ych, wys³u¿o-
nych z mocno zu¿ytymi mechanizmami. Przyznany
Polsce kr¹¿ownik Brytyjczycy zamierzali wycofaæ ze
s³u¿by, ale ze wzglêdu na armaty kalibru 152 mm móg³
byæ jeszcze przydatny do ostrzeliwania celów brzego-
wych – w tym do wsparcia desantu morskiego. Do walk
morskich jednak nie nadawa³ siê.

Od pocz¹tku przyznania Polsce kr¹¿ownika nast¹-
pi³ problem jego nazwy. Sikorski ¿yczy³ sobie, aby okrêt
nosi³ miano Lwów, z czym zwrócono siê do Anglików.
Do czasu uzyskania odpowiedzi w polskiej koresponden-
cji u¿ywano nazwy kr¹¿owniki lub kr¹¿ownik E.R.7363,
a w korespondencji angielskiej The Polish Cruiser lub
E.R.7363, w obu przypadkach bez u¿ywania ORP. Cho-
dzi³o o to, ¿e nazwa Lwów mog³a dra¿niæ aktualnego
sojusznika Brytyjczyków i Amerykanów – Stalina. O naz-
wie tej dyskutowano nawet w Waszyngtonie, przy czym
by³ je przeciwny równie¿ Roosvelt. Dlatego Anglicy nie
zgodzili siê na proponowan¹ przez stronê polsk¹ na-
zwê. Powsta³o w zwi¹zku z tym pewne zamieszanie,
a Sikorski chcia³ nawet zwróciæ okrêt Brytyjczykom.
W nastêpnych rozmowach proponowano takie nazwy
jak Warszawa lub Gdynia, jednak po d³u¿szych dysku-
sjach pozostano przy dotychczasowej nazwie okrêtu –
Dragon, podobnie zreszt¹ jak przy Garlandzie173. Przy-
czyna tego mia³a trzy zasadnicze podstawy: postano-
wiono kurtuazyjnie zachowaæ nazwê Dragon, która mia-
³a d³ug¹ historiê w Royal Navy; Dragon – znaczy Smok,
a tak¹ nazwê nosi³ pierwszy okrêt regularnej floty wo-

170 Polskie si³y..., t. II, s. 150.
171 Tam¿e.

172 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918–
–1946, t. 3, Albany N.Y., 1990, s. 47.

173 Tam¿e, s. 69. Problem nazwy polskiego kr¹¿ownika sta³ siê
nagle wa¿nym i emocjonowa³ œrodowiska polskie nie tylko wojskowe,
ale i cywilne w Wielkiej Brytanii. Dyskutowano o tym równie¿ na
³amach prasy, m. in. w redakcji „Polska na Morzach”. Jeden z czytelni-
ków sugerowa³, aby polski kr¹¿ownik nosi³ miano Westerplatte. Ponadto
redakcja ta marzy³a o zespole polskich kr¹¿owników, które winny nosiæ
nazwy: Oksywie, Gdynia, Hel, Gdañsk, Warszawa, Modlin, Lwów itd.,
dla uczczenia miast bohaterów (W. W., Nowy okrêt Rzeczypospolitej
Polskiej, PnaM 1943, z. 2).
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jennej Zygmunta Augusta i trzecia – wzglêdy politycz-
ne dotycz¹ce Sowietów174.

Lekki kr¹¿ownik Dragon typu D, stanowi³ ulepszo-
n¹ wersjê wczeœniej budowanych jednostek serii C.
Okrêtów serii D by³o 8, a ich budowê rozpoczêto w la-
tach 1916–1917, przy czym Dragon stanowi³ okrêt-pro-
totyp dla ca³ej serii175. Zosta³ zbudowany w stoczni
Scott’s Shipbuiding & Engineering Company Limited
w Greenock w Szkocji od pocz¹tku 1917 roku, a zwodo-
wany zosta³ 29 grudnia równie¿ tego roku176. Kr¹¿ow-
niki te zbudowano z myœl¹ u¿ycia ich do zwalczania
kontrtorpedowców (niszczyciele niszczycieli), ale oka-
za³o siê, ¿e maj¹ o oko³o 4–6 w mniejsz¹ prêdkoœæ od
nich. Dlatego nie mog³y wykonaæ zadania do jakiego je
zbudowano177. Mia³y jednak dobr¹ dzielnoœæ morsk¹,
odpowiednie walory manewrowe, by³y wytrzyma³e i do-
skonale nadawa³y siê do dzia³añ rozpoznawczych.

Dragon w 1942 roku po powrocie z Dalekiego Wscho-
du, skierowany zosta³ do Birkenhead nad rzek¹ Mer-
sey ko³o Liverpoolu, gdzie stan¹³ do generalnego remon-
tu. Tam – 15 stycznia 1943 roku, na okrêcie podniesiono
polsk¹ banderê wojenn¹. W czasie trwania remontu
na jednostkê sukcesywnie przybywa³y grupy polskich
marynarzy, którzy przyjmowali SB, zapoznawali siê
z okrêtem i brali udzia³ w wielu pracach178. D.o. zosta³
kmdr Eugeniusz P³awski, ale na czas remontu obowi¹z-
ki te sprawowa³ tymczasowo z.d.o. kmdr por. Aleksan-
der Hulewicz. Jednak z³y stan techniczny okrêtu powo-
dowa³ przed³u¿anie siê remontu, który trwa³ do koñca
sierpnia. W miêdzyczasie na okrêt przyby³ P³awski,
a 17 maja rozkazem szefa KMW kr¹¿ownik otrzyma³
nazwê ORP Dragon, wchodz¹c oficjalnie w sk³ad pol-
skiej floty wojennej. 8 wrzeœnia 1943 roku przeszed³ do
Scapa Flow celem przeprowadzenia æwiczeñ w strzela-
niu artyleryjskim, alarmowych oraz usuwanie defektów
instalacji artyleryjskich. Wiele usterek technicznych
zmusi³o do postawienia kr¹¿ownika na ponowny remont,
tym razem do Newcastle-upon-Tyne, gdzie w stoczni Swan
Hunter usuniêto ostatecznie b³êdy i usterki.

12 stycznia 1944 roku nowym d.o. zosta³ kmdr Sta-
nis³aw Dzienisiewicz, a kr¹¿ownik ponownie skierowano

do Scapa Flow na szkolenie. 8 marca okrêt przeszed³
do Portland, gdzie wzi¹³ udzia³ w specjalnych æwicze-
niach zwi¹zanych z planowanym desantem w Norman-
dii. Po ponownym krótkim remoncie w Chatham, Dra-
gon wszed³ w sk³ad 10 eskadry kr¹¿owników. Przedtem
jednak usprawniono artyleriê plot, ustawiaj¹c w miej-
sce podwójnych dzia³ 20 mm dwa czterolufowe pom-
pomy. Ponadto w dzia³ach 150 mm wymieniono lufy179.

Dragon zosta³ podporz¹dkowany bezpoœrednio szefo-
wi KMW, a d.o. mia³ uprawnienia jak Komendant Mor-
ski180. Jednak w praktyce przez pewien czas podlega³
Komendantowi Morskiemu Pó³noc.

W czasie trwania operacji normandzkiej okrêt dwu-
krotnie wraca³ do Porsmouth celem pobrania amunicji
i przekazania kilku rannych od³amkami pocisków. 8 lip-
ca 1944 roku o godz. 0400 ORP Dragon trafiony zosta³
torped¹ z jednoosobowej torpedy, kierowanej przez
pchor. mar. Karla Potthast’a. Torpeda trafi³a w œródo-
krêcie, w magazynach pod pok³adem nast¹pi³a eksplo-
zja amunicji i wybuch³y po¿ary. Poleg³o 25 marynarzy
i 1 oficer, by³o te¿ kilkunastu rannych. Poleg³ym zorga-
nizowano pogrzeb morski, a resztê za³ogi przewieziono
do Anglii181. Poniewa¿ uszkodzenia kr¹¿ownika by³y tak
du¿e, ¿e nie op³aca³o siê go remontowaæ, dlatego u¿yto
go do tworzenia falochronu sztucznego portu Mullberry
w rejonie odcinka inwazyjnego Sword.

Po stracie Dragona, drugim kr¹¿ownikiem pod pol-
sk¹ bander¹ by³ bliŸniaczy Conrad, ex Danae182. Okrêt
ten zosta³ zbudowany w angielskiej stoczni Vickers-Arm-
strong w Newcastle, gdzie wodowano go 28 stycznia 1918
roku. Po kilkuletniej s³u¿bie we Flocie Ojczystej, kr¹-
¿ownik w sk³adzie specjalnego dywizjonu odby³ rejs do-
oko³a œwiata w 1924 roku, po czym s³u¿y³ we Flocie
Œródziemnomorskiej. Po remoncie w latach 1929–1930
bazowa³ na Antylach, a nastêpnie skierowany do rezer-
wy. W 1939 roku ponownie wszed³ do s³u¿by w sk³adzie
eskadry kr¹¿owników z baz¹ w Freetown. Przez oko³o 2
lata operowa³ na Atlantyku, a nastêpnie na Dalekim
Wschodzie, przeciwko Japonii. W 1944 roku okrêt przy-
dzielono do grupy bombarduj¹cej w zwi¹zku z inwazj¹
w Normandii, gdzie bra³ udzia³ wraz z innymi kr¹¿ow-
nikami, po czym przekazany zosta³ Polsce. Banderê
Rzeczypospolitej podniesiono 4 paŸdziernika 1944 roku
w Porsmouth183.

W sk³ad za³ogi wesz³a wiêkszoœæ z poprzedniego kr¹-
¿ownika – Dragona wraz z jego dowódc¹, a okrêt skiero-
wano do remontu w Southampton. Stamt¹d kr¹¿ownik
uda³ siê do Scapa Flow na szkolenie, sprawdzenie uzbro-
jenia oraz mechanizmów. Poniewa¿ w czasie prób stwier-
dzono wibracjê turbiny i kilku innych wad, Conrada skie-
rowano na dalszy remont do stoczni w Chatham, gdzie
zasta³ go dzieñ zakoñczenia wojny184.

W nastêpnych latach polski kr¹¿ownik pe³ni³ s³u¿-

174 Nazwê Dragon nosi³y kolejno okrêty brytyjskie przez wiele
wieków. Pierwszy otrzyma³ j¹ okrêt zbudowany w 1512 roku, który
w latach 1512–1513 bra³ udzia³ w kampanii przeciwko Francji. Jeden
z okrêtów o tej nazwie, oko³o 1602 roku szed³ na czele flotylli angiel-
skiej do Indii. Na Dragonie zastosowano wówczas po raz pierwszy
w dziejach sok cytrynowy jako lek przeciw szkorbutowi. Siódmy z kolei
zbudowany w 1760 roku walczy³ na wodach amerykañskich, a dziewi¹ty
– walczy³ pod Trafalgarem. Osiemnasty okrêt o tej nazwie wszed³
w sk³ad polskiej floty wojennej.

175 Nadano im nazwy: Danae, Dauntless, Delhi, Despatch, Diome-
de, Dragon, Dunedin i Durban.

176 Dragon wszed³ do s³u¿by w ostatnim roku wojny, operowa³ na
Morzu Pó³nocnym, a po zakoñczeniu wojny stacjonowa³ na Ba³tyku.
W latach nastêpnych pe³ni³ s³u¿bê na ró¿nych morzach, a w latach
1927–1928 skierowano go na kapitalny remont. Potem pe³ni³ s³u¿bê
w sk³adzie 8 eskadry kr¹¿owników, a w chwili wybuchu wojny znajdo-
wa³ siê we Flocie Ojczystej w sk³adzie 7 eskadry kr¹¿owników. Bra³
udzia³ w œledzeniu niemieckich pancerników kieszonkowych, a nastêp-
nie wszed³ w sk³ad zespo³u Po³udniowego Atlantyku z baz¹ we Fre-
etown do blokady si³ podleg³ych Vichy. Potem operowa³ przeciwko pan-
cernikowi: Admiral Scheer, a nastêpnie na Dalekim Wschodzie (J. Pertek,
Kr¹¿owniki „Dragon” i „Conrad”, Gdynia 1958, s. 4–5).

177 Dlatego zbudowano w ich miejsce nastêpne kr¹¿owniki, ulep-
szonej serii E, które rozwija³y prêdkoœæ 33 w (Tam¿e, s. 4).

178 W 1942 roku, zgodnie z umow¹ Stalina z Sikorskim, sporo ma-
rynarzy przyby³o z Flotylli Piñskiej. Zostali oni przewiezieni konwoja-
mi arktycznymi lub ewakuowani przez Iran, a stamt¹d wokó³ Afryki do
Anglii. Wielu z nich s³u¿y³o na Dragonie.

179 Piaskowski, Tam¿e, t. 2, s. 118–120.
180 MMW, 608; Piaskowski, Tam¿e, t. 3, s. 87–88.
181 B. Romanowski, Szczêœciarz, Ba 1957, nr 8; S. Sikorski, Ostat-

nia akcja ORP „Dragon”, PW–¯PO 194, nr 1. Cia³a zaszyte w workach
przekazano na amerykañski œcigacz celem przewiezienia na pe³ne mo-
rze, poniewa¿ Dragon sta³ na p³ytkim miejscu.

182 Pierwszy okrêt brytyjski nazw¹ tê otrzyma³ w 1759 roku,
a pi¹ty  z kolei o tej nazwie wszed³ do s³u¿by 18 czerwca 1918 roku.

183 Dla upamiêtnienia polsko-brytyjskiego sojuszu, okrêt otrzy-
ma³ nazwê Conrad, na czeœæ Józefa Konrada Korzeniowskiego, jako
najwybitniejszego angielskiego pisarza  morskiego – Josepha Conrada

184 Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 118;  S. Sikorski, ORP „Conrad”,
PW–¯PO 1944, nr 43.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

bê patrolow¹, specjaln¹, a nawet transportow¹ na rzecz
Royal Navy. Do najwiêkszego wydarzenia w dziejach
Conrada pod polsk¹ bandera wojenn¹ i w tradycji bo-
jowej Polskich Si³ Zbrojnych, o charakterze moralnym,
by³o zajêcie bazy Kriegsmarine – Wilhelmshaven przez
jednostki bojowe gen. Stanis³awa Maczka i wejœcie do
portu polskiego kr¹¿ownika185. Silna twierdza i baza
morska III Rzeszy poddawa³a siê polskiej armii: do-
wództwa twierdzy i bazy marynarki wojennej, floty
„Ostfrisland”, 10 dywizji piechoty i oœmiu pu³ków pie-
choty oraz artylerii, razem – 2 admira³ów, 1 genera³,
1 900 oficerów i 32 000 szeregowych. Zdobycz objê³a:
3 kr¹¿owniki (w tym ciê¿ki – Prinz Eugen), 18 OP, 205
mniejszych jednostek bojowych i pomocniczych, 94 ar-
mat fortecznych, 159 armat polowych, 560 CKM i 370
LKM, 40 000 karabinów, 280 000 pocisków art., 64
miliony sztuk amunicji do broni rêcznej, 23.000 grana-
tów rêcznych, liczne sk³ady min morskich i torped oraz
zmagazynowane zapasy ¿ywnoœci dla 500.000 wojska
na 3 miesi¹ce186. Ze ³zami w oczach polscy ¿o³nierze
witali wchodz¹cy do portu w³asny kr¹¿ownik i odwrot-
nie. Pamiêtano równie¿ o polskich elementach morskich
w opanowanym porcie nieprzyjaciela, o czym wspomi-
na sam Maczek: A gdyœmy weszli do Wilhelmshaven, na
³uku bramy portowej przywita³ nas orze³ polski, zdjêty
w 1939 r. z budynku Dowództwa Floty w Gdyni. Zosta³
on jako ³up zawieziony przez Niemców do Wilhelmsha-
ven, tej kolebki niemieckiej marynarki wojennej. Odzy-
skanego or³a polskiego wrêczyliœmy przedstawicielowi
polskiej marynarki wojennej wraz ze zdjêtym ze szczytu
or³em niemieckim – na wieczn¹ rzeczy pami¹tkê. ORP
Conrad przewióz³ nastêpnie do Anglii or³a polskiego,
który obecnie znajduje siê w Instytucie Sikorskiego
w Londynie187.

W nastêpnych miesi¹cach polski kr¹¿ownik wyko-
rzystywany by³ do ró¿nych zadañ specjalnych na wo-
dach kana³u La Manche i Morza Pó³nocnego. Zawija³
do portów w Oslo, Kopenhadze i Wilhelmshaven, do-
k¹d zabiera³ przy okazji odzie¿, ¿ywnoœæ i lekarstwa
dla przebywaj¹cych tam uchodŸców oraz dla by³ych
wiêŸniów i jeñców polskich188.

28 wrzeœnia 1946 roku okrêt zosta³ przekazany dla
Royal Navy i wróci³ do swojej pierwotnej nazwy – Da-
nae. W ci¹gu najbli¿szych kilkunastu miesiêcy p³ywa³
pod brytyjsk¹ bander¹, a w maju 1948 roku zosta³ skre-
œlony z listy Royal Navy i oddany do pociêcia na z³om
w Barrow-in-Furness189.

Oba lekkie kr¹¿owniki – Dragon i Conrad, nale¿¹c
do jednego typu, mia³y podobne dane taktyczno-tech-
niczne oraz sylwetê, z ma³ymi – raczej trudno widocz-
nymi ró¿nicami190.

II-ga wojna œwiatowa dowiod³a przydatnoœæ kr¹¿ow-
ników lekkich, które okaza³y siê niezbêdnymi jednost-
kami w ró¿nych operacjach bojowych na morzu i na
wodach przybrze¿nych. Dragon i Conrad, co prawda na-
le¿a³y do jednostek ju¿ przestarza³ych, ale po przezbro-
jeniu w artyleriê plot i wyposa¿eniu w radiolokacjê,
spe³nia³y nale¿ycie swoje zadania. Maj¹c dobre w³a-
œciwoœci morskie, odporny na fale i o du¿ych zaletach
manewrowych, Conrad by³ przydatny w Polskim Od-
dziale Marynarki Wojennej – jako okrêt artyleryjski,
do szkolenia kadr i co wa¿niejsze – stanowi³ symbol
polskiej bandery w Polskich Si³ach Zbrojnych na Za-
chodzie.

By³y równie¿ plany wykorzystania polskich trans-
atlantyków jako kr¹¿owników pomocniczych, co wyni-
ka³o z ogromnych potrzeb brytyjskich w tym zakresie.
Zapotrzebowanie to ros³o, dlatego Anglicy przebudo-
wywali wiele statków pasa¿erskich, które po uzbroje-
niu pe³ni³y s³u¿bê eskortow¹ w konwojach i patrol za-
gro¿onych odcinków – g³ównie miêdzy Szetlandami
a Grenlandi¹. W 1939 roku Royal Navy przewidywa³a
przeróbkê 50 szybkich statków, a potrzeba wynosi³a –
74 kr¹¿owniki pomocnicze191.

Anglicy czynili pewne starania równie¿ o polski sta-
tek pasa¿erski Pi³sudski, nadaj¹cy siê na kr¹¿ownik
pomocniczy. W czasie jego budowy wmontowano spe-
cjalne umocnienia konstrukcyjne do ustawiania armat
morskich, by³y równie¿ mo¿liwoœci zastosowania sil-
nego uzbrojenia przeciwlotniczego oraz zamontowania
innych nowoczesnych urz¹dzeñ przydatnych do wojny
morskiej. Po jego przebudowie Anglicy chcieliby jed-
nak podnieœæ brytyjsk¹ banderê wojenn¹, na co strona
polska nie mog³a wyraziæ zgody. Kapitan statku –
Mamert Stankiewicz zamierza³ zostaæ dowódc¹ Pi³sud-
skiego ju¿ jako kr¹¿ownika pomocniczego, ale wy³¹cz-
nie pod polsk¹ bander¹ wojenn¹. Sikorski projektu nie
przyj¹³, chocia¿ sam myœla³ o wykorzystaniu polskich
transatlantyków jako kr¹¿owników pomocniczych, m.in.
Pi³sudskiego i Sobieskiego. Ostatecznie jednak zaadap-
towano je jako transportowce wojska.

NISZCZYCIELE

Zasadniczymi si³ami Polskiego Oddzia³u Marynarki
Wojennej by³y niszczyciele, najbardziej rozwiniête, no-
woczesne i bior¹ce udzia³ we wszystkich operacjach
bojowych przeprowadzonych przez Royal Navy. Zacz¹t-
kiem silnego zespo³u tych jednostek stanowi³y przyby-
³e z kraju 3 niszczyciele: B³yskawica, Burza i Grom192.
Po wejœciu na wody brytyjskie, zakotwiczy³y na redzie
Leith i czeka³y na dalsze rozkazy. Poniewa¿ Wielka
Brytania nie wypowiedzia³a jeszcze wojny, po 24 go-
dzinach polskie okrêty winne byæ internowane przez
Anglików. Jednak zgodnie z konwencj¹ hask¹ z 1907 roku
i deklaracj¹ londyñsk¹ z 1909 roku, okrêty pañstwa

185 Ten¿e, ORP „Conrad” w Wilhelmshaven, Tam¿e, 1945, nr 26.
186 Maczek, Tam¿e, s. 208.
187 Tam¿e, s. 209.
188 Pertek, Kr¹¿owniki..., s. 22.
189 Tam¿e.
190 Dane taktyczno-techniczne: wyp. stand. 4850 t; 143,65x14,10x

5,33 m; 4 kot³y Yarrow opalane rop¹, 2 zespo³y turbin Brown-Curtis po-
jedynczej redukcji mocy 40.000 KM; 29 w. (nowy); 6700 Mm przy 10 w.
i 1400 Mm przy maksymalnej; 1060 t paliwa; 5/I/x152 poj.; 1/II/x102;
5/II/x20; 4/I/x20. W marcu 1944 na miejsce 2 podwójnych 20 ustawiono
2 pom-pomy czterolufowe i wymieniono lufy 152; asdik; radary (291
ostrzegawczy plot i 272 wykrywania obiektów nawodnych; 30 oficerów
i 430 podoficerów i marynarzy (Piaskowski, Album..., s.119–120; Z. Waœ-
ko, R. Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie,
dzia³ania bojowe, organizacja, uzbrojenie, wyposa¿enie, metryki okrêtów
i oddzia³ów l¹dowych marynarki wojennej, nr 10, Warszawa 1976, s. 81–84).

191 T. Skinder-Suchcitz, Rok 1939. Polsko-Brytyjska polityka mor-
ska, Warszawa-Londyn 1997, s. 232, przypis 76.

192 Zespó³ tych okrêtów opuœci³ Zatokê Gdañsk¹ 30 sierpnia 1939
roku i obra³ kurs na Morze Pó³nocne. Okrêty sz³y w pe³nej gotowoœci
bojowej, z gotowymi do strzelania armatami i wyrzutniami torpedowy-
mi. W czasie przejœcia, mimo tajemnicy zamiaru i maskowania przej-
œcia, jednostki te nie mog³y ujœæ uwadze Kriegsmarine. Wykry³ je m.in.
U 31. Ponadto niemiecka rozg³oœnia radiowa w Królewcu poda³a 31
sierpnia, ¿e polskie okrêty kieruj¹ siê na Morze Pó³nocne (A. Bajkow-
ski, Ostatnie godziny ORP „Wicher”, DzB 1958, nr 207–208).
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prowadz¹cego wojnê w wyj¹tkowych okolicznoœciach
mog³y przebywaæ d³u¿ej. Zatem polskie niszczyciele
przebywa³y na wodach brytyjskich legalnie. Kierownic-
two nad zespo³em sprawowa³ dowódca dywizjonu –
kmdr por. Roman Stankiewicz, który nie maj¹c ³¹czno-
œci z Dowództwem Floty na Helu, ani z KMW w War-
szawie, utrzymywa³ kontakt wy³¹cznie z polsk¹ amba-
sad¹ w Londynie.

Przybycie polskich niszczycieli by³o wa¿nym nabyt-
kiem wzmacniaj¹cym si³y Royal Navy, która odczuwa³a
niedostatek si³ lekkich. Anglicy musieli w³asne nisz-
czyciele przeznaczaæ do eskorty pancerników i kr¹¿ow-
ników przeciwko niemieckim du¿ym ON i do wzmoc-
nienia si³ na miejscu, st¹d do eskortowania konwojów
pozosta³o niewiele okrêtów. Pocz¹tkowo do eskorty kon-
wojów kierowano 3–4 jednostki, a to przecie¿ by³o za
ma³o. Dlatego 3 polskie niszczyciele, w tym 2 nowocze-
sne, przyjêto z zadowoleniem. Jedynie Burza maj¹ca 7
lat nale¿a³a do starszego typu, ale nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e we flocie brytyjskiej by³o oko³o stu niszczy-
cieli o wiele starszych od naszego okrêtu. W tym a¿ 72
pochodzi³y z lat 1917–1920 i z powodzeniem wykony-
wa³y swoje zadania193. Ponadto polskie okrêty przyby-
³y z pe³nymi stanami za³óg: B³yskawica – 210 ludzi,
Burza – 172 ludzi, Grom – 209 ludzi, a wiêc razem
691 oficerów, podoficerów i marynarzy, dobrze wyszko-
lonymi i pa³aj¹cymi chêci¹ do walki.

W pierwszej po³owie wrzeœnia, kiedy w Polsce trwa³y
zaciête walki, nasze niszczyciele stanowi³y jedyn¹ si³ê
Rzeczypospolitej na Zachodzie walcz¹c¹ z III Rzesz¹
niemieck¹. Próbowano wiêc wzmocniæ polski zespó³ przy-
najmniej o 1 niszczyciel. W tej sprawie 11 wrzeœnia
1939 roku, szef polskiej misji wojskowej – genera³ Nor-
wid Neugebauer zaproponowa³ Anglikom, aby Royal
Navy przydzieli³a 1 niszczyciela do 3 polskich ju¿ ope-
ruj¹cych na wodach brytyjskich194. Propozycjê uzasad-
niano tym, ¿e w Anglii walczy³o 3 nasze niszczyciele, na
Ba³tyku operowa³y polskie OP w oparciu o Oksywie i Hel,
a na wodach zachodnich znajdowa³y siê 2 polskie okrêty
szkolne: Wilia i Iskra, z 15 oficerami 211 podchor¹¿ymi
i marynarzami na pok³adach. Co prawda tej propozycji
wówczas nie zrealizowano, ale o utworzeniu silnego pol-
skiego zespo³u niszczycieli wci¹¿ myœlano195.

Ostatecznie, we wrzeœniu operowa³y tylko 3 polskie
niszczyciele. Jednak p³ywanie na Atlantyku wykaza³o
zbyt du¿e przechy³y na B³yskawicy i Gromie, ze wzglê-
du na ma³¹ wysokoœæ metacentryczn¹. Na drugim nisz-
czycielu dochodzi³y one nawet do 50’. Okrêty przebywa-
³y w remoncie od 1 do 22 paŸdziernika 1939 roku, gdzie
dla zwiêkszenia statecznoœci zdjêto z nich ciê¿ar o wa-
dze 56 ton – m.in. ko³paki z kominów, czêœci nadbudó-
wek, reflektory, ³odzie 10-wios³owe itp196. Ponadto

wszystkie 3 niszczyciele dostosowano do warunków no-
woczesnej wojny na morzu, wzmacniaj¹c obronê plot
i przeciw OP. Zainstalowano urz¹dzenia radiolokacyj-
ne, hydroakustyczne, nowe wyrzutnie BG i miotacze
BG. W pierwszym kwartale nastêpnego roku otrzyma-
³y urz¹dzenia demagnetyzacyjne, zabezpieczaj¹ce przed
minami magnetycznymi. Zmodernizowano równie¿
uzbrojenie torpedowe: na B³yskawicy w miejsce dwóch
potrójnych wt kalibru 550 mm zamontowano jedn¹ czte-
rorurow¹ kalibru 533 mm, a na Burzy w miejsce dwóch
potrójnych kalibru 550 mm, zamontowano jedn¹ po-
trójn¹ wt. kalibru 533mm. Na Gromie zd¹¿ono jedynie
zainstalowaæ na rufie wyrzutnie BG rêczne z torów szy-
nowych, w miejsce zacinaj¹cych siê tunelowych. Moder-
nizacja uzbrojenia torpedowego znacznie poprawi³a
obronê plot i przeciw OP polskich niszczycieli.

Spoœród wydzier¿awionych niszczycieli do starsze-
go typu nale¿a³ Garland, którego uzbrojenie równie¿
modernizowano w toku wojny. Pozosta³e niszczyciele
zbudowano w czasie wojny, z uzbrojeniem i wyposa¿e-
niem dostosowanym do potrzeb Royal Navy, dla tej
klasy okrêtów. Wœród nich 3 – Krakowiak, Kujawiak
i Œl¹zak, by³y przystosowane g³ównie jako okrêty eskor-
towe. Jedynie Ouragan – przejœciowo przejêty po kapi-
tulacji Francji, mia³ wiele wad technicznych i wiêk-
szoœæ s³u¿by pod polsk¹ bander¹ przebywa³ w remoncie.

ORP B³yskawica – H 34, zbudowana przez stoczniê
brytyjsk¹ J. Samuel White w Cowes w latach 1935–1937
wodowany zosta³ 1 paŸdziernika 1936 roku, a polsk¹
banderê na tym okrêcie podniesiono 25 listopada 1937
roku197.

B³yskawicê starano siê uzbrajaæ w ró¿ne nowoœci
techniczne do zwalczania OP. Np. w kwietniu 1942 roku
w czasie remontu wyrzutnie torpedow¹ dostosowano
do specjalnej BG. Wygl¹da³a ona jak torpeda, ale za-
miast mechanizmów i zbiorników powietrza mia³a
zwiêkszony ³adunek materia³u wybuchowego, wynosz¹cy
1000 kg i zapalnik hydrostatyczny z zasady ustawiony
na 300 m. Wyrzucana by³a tak jak torpeda, ale przy
pewnoœci, ¿e w pobli¿u znajduje siê OP, a prêdkoœæ okrê-
tu w momencie jej wyrzucenia jest mniejsza ni¿ 12 w198.

Doskonalenie uzbrojenia B³yskawicy, coraz bardziej
dostosowywanego do zwalczania celów powietrznych
i OP, wzmacnia³o wartoœæ bojow¹ tego okrêtu. Jedno-
czeœnie przezbrajanie powodowa³o wycofywanie jednost-
ki z walki i stawianie jej do stoczni. Ponadto ci¹g³e
walki z przeciwnikiem na morzu, silne sztormy powo-
duj¹ce uszkodzenia w si³owni i na pok³adzie oraz koli-

193 Pertek, „Burza” weteran atlantyckich szlaków, Gdañsk 1970, s. 44.
194 P. Stawecki, Protoko³y rozmów polskiej misji wojskowej w Lon-

dynie, we wrzeœniu 1939 r., WPH 1961, nr 2, s. 225.
195 Zamierzano nawet utworzyæ polsk¹ Flotyllê Niszczycieli, co

zrealizowano czêœciowo w nastêpnym roku. Powsta³a ona we wrzeœniu
1940 roku w sk³adzie 4 okrêtów: B³yskawica, Burza, Garland i Oura-
gan. Brytyjczycy pocz¹tkowo sk³aniali siê do tego projektu, ale na prze-
szkodzie sta³o to, ¿e okrêty nale¿a³y do ró¿nych typów, a ponadto, wy-
mogi operacyjne zmusi³y polskie niszczyciele do dzia³añ bojowych
w ró¿nych grupach (M. Twardowski, Przynale¿noœæ organizacyjna ORP
„B³yskawica” w czasie II wojny œwiatowej, BH 1997, nr 15, s. 63).

196 IPMS, MAR.A.V.15/1;15/2;16/1; P. Budzbon, ORP „Grom” i ORP
„B³yskawica”. Modernizacja – przezbrojenie, M. 1987, nr 6, s. 26–27;
Polskie Si³y..., t. II, cz. 1, s. 162; W. Szczerkowski, ORP „B³yskawica”,
Gdañsk 1970, s. 43, 49.

197 Dane taktyczno-techniczne: wyp. stand. 2011 t, maksym. 2183 t;
114x11,2x3,3 m; 3 kot³y Yarrow, 1 kocio³ pomocniczy White Forster, 2
zespo³y turbin Parsonsa o mocy 54.000KM; 39,6 w. maks., 15 w. eko-
nom.; 2000 Mm przy 15 w.; 350 t ropy. Uzbrojenie i jego zmiany oraz
wyposa¿enie: 7x120 (3 na dziobie i 4 na rufie); 2 (II/x40; 4 (II/x13,2;
2 (II/ wt.x550 (reduktor dla 533); 60 min; 2 w. BG (w tunelach na rufie),
2 miotacze BG t. Thornycroft (po obu burtach) i  pary szyn na pok³adzie
do min. W 1940 zamontowano 2 dodatkowe miotacze BG, zlikwidowano
wyrzutnie BG pod pok³adem i zdemontowano szyny do min. W nastêp-
nym roku zdemontowano armaty 120 ustawiaj¹c: 8 (4xII/x102 uniwer-
salne), a po zdjêciu 8x13,2 zainstalowano 4 (I/x20); zmieniono torpedy
francuskie na angielskie 533, usuniêto urz¹dzenia do obracania wt.
W 1942 na miejsce potrójnej wt. zainstalowano 1 poczwórn¹, usuniêto
rufow¹ wt. ustawiaj¹c na jej miejsce armatê 1x102. W 1940 zainstalo-
wano asdic, a w 1941 radar 285 na dalmierzu. Za³oga: 10–12 oficerów
i oko³o 200 podoficerów i marynarzy (Piaskowski, Album, s. 61–62, 144;
Waœko, Witkowski, Tam¿e, s. 85–86:  J. Pertek, Wielkie dni ma³ej floty,
Poznañ 1972, s. 576).

198 Szczerkowski, Tam¿e, s. 63.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

zje, równie¿ wymaga³y postoju na stoczni199. Za³oga
okrêtu na postojach w stoczni, na redzie lub w porcie,
bra³a równie¿ udzia³ w walkach z samolotami prze-
ciwnika atakuj¹cymi porty i jednostki tam stoj¹ce,
a ponadto czynnie uczestniczy³a w ratownictwie na rzecz
nie tylko floty, ale i ludnoœci cywilnej. Nale¿a³a do do-
brze wyszkolonych, a wysokie tempo æwiczeñ na okrê-
cie narzucono ju¿ od maja 1939 roku200. Okrêt uczest-
niczy³ niemal we wszystkich wa¿niejszych operacjach
bojowych Royal Navy201, a jego bilans bojowy by³ znacz-
ny202.

ORP Grom – G, H 71, zbudowany zosta³ w stoczni
brytyjskiej John Samuel White w Cowes, w latach 1935–
–1937, która zbudowa³a równie¿ B³yskawicê. Okrêt wo-
dowano 20 lipca 1936 roku, a polsk¹ banderê wojenn¹
podniós³ 11 maja 1937 roku. Przed przebudow¹ w Wiel-
kiej Brytanii, okrêt mia³ takie same dane taktyczno-
techniczne oraz sylwetkê jak ORP B³yskawica. W 1940
roku zainstalowano ASDIK, 2 dodatkowe miotacze BG,
zlikwidowano wyrzutnie BG pod pok³adem i zdemon-
towano szyny na pok³adzie do min.

Okrêt z bliŸniaczym niszczycielem B³yskawica zo-
sta³ równie¿ poddany remontowi celem poprawienia sta-
tecznoœci. Grom w sztormie doznawa³ silnych przechy-
³ów, dochodz¹cych nawet do 40o203. Usuniêto wiêc zbêdne
ciê¿ary znajduj¹ce siê powy¿ej linii wodnej, przez co
okrêt zyska³ na dzielnoœci morskiej.

9 kwietnia 1940 roku wraz z B³yskawic¹ skierowany
zosta³ na wody norweskie, gdzie Grom otrzyma³ za za-
danie blokowanie przeciwnika od strony morza i ostrze-
liwanie niemieckich stanowisk artylerii, gniazd broni
maszynowej i umocnieñ204. 3 maja o godz. 0400 okrêt
ostrzela³a niemiecka bateria kalibru 88 mm, z której je-
den pocisk przebi³ œcianê kot³a nr 3, powoduj¹c drobne
uszkodzenia. Po wycofaniu siê z walki i prowizorycznej
naprawie uszkodzeñ, Grom wróci³ na poprzedni¹ pozy-
cjê, wykry³ bateriê przeciwnika, która go wczeœniej
ostrzela³a i zniszczy³ ja. W tym dniu okrêt wystrzeli³
500 pocisków205. Jednak nastêpnego dnia – 4 maja,
Grom trafiony zosta³ w fiordzie Rombakken kilkoma
bombami lotniczymi, zrzuconych z du¿ej wysokoœci.
Okrêt szybko zaton¹³ wraz z 59 cz³onkami za³ogi206.

Trzecim okrêtem przyby³ym z kraju by³ niszczyciel
Burza – B, H 73. Okrêt zbudowa³a francuska stocznia

Chantiers Navals Francais w Blainville ko³o Caen
w latach 1927–1932. Wodowany zosta³ 16 kwietnia 1929
roku, a banderê polsk¹ podniesiono 10 sierpnia 1932
roku.

Burza wœród 100 brytyjskich niszczycieli starszych
od niej wymaga³a czêstszych napraw ni¿ one. By³o to
wynikiem wad i usterek powsta³ych podczas budowy
okrêtu i mimo licznych poprawek, dawa³y one jednak
znaæ o sobie. Pewnych przeróbek dokonano równie¿ po
to, aby poprawiæ statecznoœæ okrêtu207. Dokonywano rów-
nie¿ przezbrojenia, aby okrêt móg³ wykonywaæ zada-
nia bojowe w walce z samolotami i OP, a Burza by³a
jednym z pierwszych okrêtów, który uzbrojono w hedge-
hoga. Ponadto okrêt uleg³ kolizjom na morzu. Pierw-
sza mia³a miejsce 16 listopada 1940 roku w ujœciu
Clyde, gdzie zderzy³a siê z brytyjskim tra³owcem Arse-
nal. Okrêt ten zaton¹³, a Burza straci³a stengê dziobo-
w¹ i oko³o 25 m stêpki. Winê za tê kolizjê ponosi³ kmdr
ppor. Antoni Doroszkowski – dowódca okrêtu208. W na-
stêpnym roku – 8 wrzeœnia, przy wejœciu Burzy do Mil-
ford Haven, w po³udniowej Walii, nast¹pi³a kolizja
z brytyjskim patrolowcem Rosemary. Polski okrêt po-
nownie uszkodzi³ dziób, a pod Calais zosta³ uszkodzo-
ny przez samoloty209. Uratowa³ 254 rozbitków ze zbom-
bardowanego pasa¿erskiego statku angielskiego Empress
of Britain210, a potem przyczyni³ siê do zniszczenia
U 606211. Ponadto bra³ udzia³ w ratowaniu za³ogi ame-
rykañskiego eskortowca Campbell. Wiosn¹ 1944 roku
Burza zosta³a wycofana ze s³u¿by i skierowana do re-
zerwy i po remoncie, pod koniec tego roku, KMW okrêt
przeznaczy³o na jednostkê szkoleniow¹. Odbywa³y siê
tam ró¿ne kursy g³ównie dla marynarzy. Nastêpnie zo-
sta³a okrêtem baz¹ dla Grupy OP – Soko³a i Dzika,
a 28 wrzeœnia 1946 roku nast¹pi³o opuszczenie pol-
skiej bandery212.

Burza wnios³a istotny wk³ad w zwyciêstwo alian-
tów na morzach, przy czym ponios³a niewielkie straty
w ludziach: 2 marynarzy poleg³o, a kilku zosta³o ran-
nych213. Bior¹c pod uwagê to, ¿e jednostka by³a mocno
eksploatowana i uleg³a kilku uszkodzeniom (raz w wy-
niku operacji bojowej, 2 razy z powodu kolizji, kilka
razy wskutek sztormu), nie s¹ one zbyt du¿e. Tym bar-
dziej, ¿e w toku wojny przez okrêt przewinê³o siê kil-
kaset osób. Z drugiej jednak strony, uszkodzenia spo-
wodowa³y liczne remonty i naprawy, które wynios³y

199 E. Kosiarz, Flota Or³a Bia³ego, Warszawa 1982, s. 269–270;
Piaskowski, Kroniki, t. 2, passim; Polskie Si³y..., t. II, cz. 2, s. 415–416;
Szczerkowski, Tam¿e, s. 58, 60–62, 69–70. B³yskawica w toku wojny
sta³a w remontach 654 dni: 29 styczeñ 1940–7 luty 1940 (10 dni), 12
czerwiec 1940– 9 wrzesieñ 1940 (59 dni), 28 luty 1941–14 marzec 1941
(16 dni), 13 czerwiec 1941–8 listopad 1941 (149 dni remont g³ówny), 13
kwiecieñ 1942–14 lipiec 1942  (93 dni), 4 czerwiec 1943–18 listopad 1943
(168 dni remont g³ówny),  9 marzec 1944–31 marzec 1944 (23 dni), 9
luty 1945–3 lipiec 1945 (136 remont g³ówny) a wiêc niemal dwa lata
(Tam¿e, s. 116, tablica 2).

200 IPMS, MAR.A.V.16/31, 16/51.
201 W. Kon, Na „B³yskawicy” pod Narwikiem i Dunkierk¹, Gdañsk

1970;  Kosiarz, Tam¿e, s. 387; Ten¿e, Niszczyciele polskie w drugiej
wojnie œwiatowej, PM 1957, z.7–8, s.152; Morski czyn Polski, PnaMo
1945, nr 1; R. Na³êcz-Tymiñski, „B³yskawica” w Narwiku, NS 1986, nr
157; Piaskowski, Kroniki , passim; Polskie Si³y..., t. II, cz. 1, s. 162–164,
169;  Szczerkowski, Tam¿e, s. 70.

202 MMW, 156, 411, 415. Bilanse sukcesów i strat w walkach
okrêtów POMW podano w IV rozdziale niniejszej pracy.

203 IPMS MAR  A. V.15/2.
204 R. Mielczarek, ORP „Grom”. Zarys dziejów, Gdañsk 1970,

s. 38nn; J. Pertek, Niszczyciele „Grom” i „B³yskawica”, Gdynia 1959.
205 Polskie Si³y...,Tam¿e, s. 166.
206 IPMS MAR. A.V.15/3.

207 Dane taktyczno-techniczne: 1 920t; 106,90x10,50x3,50 (3,80
maks.) m; 3 kot³y op³omkowe opalane rop¹, 1 kocio³ pomocniczy do
ogrzewania okrêtu, 2 zespo³y turbin Parsonsa o mocy 35.000KM; 33,8 w.
maks., 15 w. ekonom; 3000 Mm przy 15 w.; 330 t paliwa. Uzbrojenie i wy-
posa¿enie wraz ze zmianami: 4/I/x130; 2 /I/x40; 2/II/x13,2; 2 /III/wt.x550
(z redukotarami dla torped 533); 2 wt. BG w tunelach pod pok³adem, 2
miotacze BG na rufie, 30 min, tory do min. W 1940 na miejsce tylnej
wt. 1x76, 2 rampy do BG, 2 miotacze BG, usuniêto tory. Po przezbroje-
niu w 1942 okrêt mia³: 2x130; 1x76; 1/IV/x40; 4x20; 1wt.x533; 2 rufowe
wyrzutnie BG, 4 miotacze BG burtowe, 1 je¿. W 1940 ASDIC, w 1942
radar 285 na dalmierzu, w 1943 radar 272 na miejsce poprzedniego
Za³oga: 10–12 oficerów i oko³o 150 podoficerów oraz marynarzy.

208 Tam¿e, s. 65–66;  Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 157.
209 Burza walczy³a tam równie¿ z niemieckimi samolotami. Per-

tek podaje, ¿e okrêt zestrzeli³ 2 samoloty (Burza..., s. 55), zaœ Kosiarz
(Flota..., s. 166) i Polskie Si³y..., t. II, s. 168 podaj¹, ¿e zestrzeli³a 1
samolot, a drugi uszkodzi³a. O bitwie pod tej równie¿ B. Paw³owicz
(Polska Marynarka Wojenna, PnaM 1942, nr 2).

210 Polskie Si³y..., t. II, cz. 1, s. 281.
211 IPMS MAR.A.V.17/7.
212 Pertek, Tam¿e, s. 110–111.
213 MMW, 411, 415; Pertek, Tam¿e, s. 113.
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w sumie 23 miesi¹ce. Ale pozosta³y czas okrêt przeby-
wa³ bez przerwy w s³u¿bie – na morzu.

W 1942 roku Admiralicja opracowa³a plan zniszcze-
nia du¿ego suchego doku we francuskim porcie Saint-
Nazaire, zwanego Normandie. Do tej operacji miano u¿yæ
jako brandera polskiego niszczyciela Burzê, który wy³a-
dowany materia³ami wybuchowymi z czasowym zapal-
nikiem, eksplodowa³by po wbiciu siê w bramê doku. By³
to szczególnie wa¿ny obiekt dla przeciwnika, na którym
mo¿na by³o przeprowadzaæ remonty najwiêkszych okrê-
tów, w³¹cznie z pancernikiem Tirpitz. Jednak KMW nie
wyrazi³o zgody na stratê w³asnego okrêtu, a Burza zo-
sta³a przystosowana do ochrony konwojów214.

Spoœród pozosta³ych 7 niszczycieli operuj¹cych z baz
brytyjskich pod polsk¹ bander¹, 3 otrzymaliœmy w 1940
roku, 2 w nastêpnym i 2 w 1942 roku. Poza trzema
niszczycielami eskortowymi, pozosta³e nale¿a³y do ró¿-
nych typów i znacznie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹, co utrud-
nia³o utworzeniu oddzia³u bojowego zdolnego samodziel-
nie wykonywaæ okreœlone operacje bojowe.

W 1940 roku w sk³ad POMW wesz³y niszczyciele:
Garland, Ouragan i Piorun.

ORP Garland (Wieniec) – H 37, zbudowany zosta³
w brytyjskiej stoczni Fairfield Shipbuilding Engineering
Company Limited w Glasgow w latach 1934–1936. Wo-
dowany zosta³ 24 paŸdziernika 1935 roku, a polsk¹ ban-
derê wojenn¹ podniesiono 3 maja 1940 roku w porcie
La Valetta na Malcie. By³ pierwszym okrêtem przeka-
zanym POMW przez Royal Navy na podstawie umowy
zawartej miêdzy rz¹dami Rzeczypospolitej Polskiej
i Wielkiej Brytanii i nale¿a³ do typu G215. Nazwy okrê-
tu nie zmieniano, pozostawiaj¹c j¹ tak¹, jak dotych-
czas. By³ to gest ze strony polskiej w stosunku do An-
glików tym bardziej, ¿e nazwa okrêtu Garland mia³a
bogat¹ tradycjê w dziejach ich floty216. Okrêt by³ w do-
brym stanie, poniewa¿ przejêto go bezpoœrednio po re-
moncie. By³ mniejszy od polskich niszczycieli, ale zwrot-
niejszy217. Cieszy³ siê szczególnym uznaniem w POMW218.

Po przejêciu okrêtu, przyst¹piono do zapoznania siê
z jednostk¹, jej mechanizmami i uzbrojeniem. Pocz¹t-
kowo by³y trudnoœci z opanowaniem obs³ugi artylerii,
poniewa¿ dla naszych marynarzy nowoœci¹ by³y g³ów-
nie dalocelwonik i kon¿ugator219. Okrêt by³ sprawny
i bez zak³óceñ operowa³ na Atlantyku220, szlakach mur-
mañskich221 i na Morzu Œródziemnym222.

Okrêt francuski Ouragan – H 16, zbudowa³a stocz-
nia Chantiers Navals Francais w Blainville ko³o Caen
w latach 1923–1925. Wodowanie nast¹pi³o 6 grudnia
1924 roku. Nale¿a³ do typu Bourrasque, na którym
wzorowano m.in. polskie niszczyciele – Wicher i Burzê.
Banderê polsk¹ podniesiono 18 lipca 1940 roku. Zo-
sta³ przejêty przez POMW po kapitulacji Francji na
okres przejœciowy i p³ywa³ pod dwiema banderami –
polska i francusk¹. Nie u¿ywano okreœlenia ORP, a Okrêt
Francuski223.

Okrêt obsadzi³a g³ównie za³oga z zatopionego Gro-
ma, a marynarze now¹ swoj¹ jednostkê popularnie na-
zywali – Huragan224. Okaza³o siê wkrótce, ¿e Ouragan
przyholowany w ostatniej chwili ze stoczni remontowej
w Breœcie do Anglii, wymaga³ generalnego remontu.
Jednak naprawy nic nie dawa³y, co chwila psu³y siê in-
ne mechanizmy i dopiero 18 grudnia 1940 roku okrêt
przeszed³ do Scapa Flow na szkolenie i obowi¹zkowe
æwiczenia. Wreszcie 1 stycznia nastêpnego roku Oura-
gan wyszed³ na morze, jako czêœæ os³ony 4 stawiaczy
min. Jednak sztorm zmusi³ okrêt do powrotu do Scapa
Flow, a potem do swojej bazy. Kilka kolejnych wyjœæ
by³o równie¿ nieudanych, po ka¿dym pojawiawa³y siê
inne awarie – g³ównie w sztormach. Okrêt nie nadawa³
siê do dzia³añ bojowych, co negatywnie odczuwa³a za-
³oga. W tej sytuacji KMW prosi³o Admiralicjê o zmia-
nê Ouragana na inny niszczyciel, najchêtniej typu
Piorun. Ostatecznie – 30 kwietnia 1941 roku okrêt prze-
kazano flocie Wolnych Francuzów. W ci¹gu 9 miesiêcy
i 14 dni (razem 287 dni) w s³u¿bie pod dwiema bande-
rami, z polsk¹ za³og¹, Ouragan tylko 30 dni spêdzi³ na
morzu, 63 dni w portach i a¿ 194 dni w stoczniach na
remontach225.

By³ to okrêt, który przysparza³ k³opoty nie tylko
dla za³ogi, ale i dla KMW, nie daj¹c ¿adnych mo¿liwo-
œci do w³aœciwego szkolenia ani do operacji bojowych,
do których rwali siê marynarze. Jednostkê zwracano
wiêc z zadowoleniem, a za³oga obsadzi³a niebawem Kra-
kowiaka i Kujawiaka. Ouragan, mimo swej ma³ej przy-
datnoœci do walki, dla Francji mia³ istotne znaczenie,
a w dziejach jej floty wojennej wystêpowa³y 3 okrêty
o tej nazwie226.

214 Admiralicja wyznaczy³a wówczas do przeprowadzenia operacji
jako brander niszczyciel Campbeltown, pod os³on¹ dwóch niszczycieli
i 18 œcigaczy. Noc¹ 27 marca 1942 roku zespó³ ten wykona³ zadanie.
Poniesiono jednak straty 16 œcigaczy, które zatopili Niemcy lub w³asne
za³ogi.

215 Do typu G nale¿a³y równie¿ niszczyciele: Gallant, Gipsy, Glow-
worm, Grafton, Grenade, Greyhound i Griffin (J. Pertek, Niszczyciel
„Garland”, Gdynia 1958, s. 3; Taschenbuch, s. 36, 254–255.

216 Garland we flocie angielskiej by³ najstarsz¹ udokumentowan¹
nazw¹ okrêtu. Pierwsza jednostka o tej nazwie wystêpuje ju¿ w 1242
roku. Trzeci z kolei Garland, który  zbudowano w 1620 roku z 44 czêœci,
zosta³ zdobyty 10 grudnia 1652 roku przez Brederode van Tromp. W bit-
wie pod Ter Heide 10 sierpnia 1653 roku okrêt zosta³ ponownie opanowa-
ny przez Anglików, a nastêpnie spalony. Od 10 grudnia 1652 do 10 sierp-
nia 1653 roku jednostka ta s³u¿y³a w admiralicji van de Maze pod nazw¹
Roosekrans. Piêtnasty z kolei okrêt o tej nazwie, zbudowany w serii
w latach 1912–1913 bra³ udzia³ w bitwie jutlandzkiej w 1916 roku. Zaœ
16-ty zosta³ przekazany POMW (ZAW 4, s. 2). Natomiast Pertek podaje,
¿e Polsce przekazano 15-tego Garlanda o tej nazwie (Tam¿e, s. 6).

217 Dane taktyczno-techniczne: 1350 t stand., 1854 t maks.;
98,50x10,50x3,30 (3,71 maks.) m; 3 kot³y Yarrow, 2 turbiny Parsonsa
34.000 KM; 34,47 w. maks.; 5530 Mm przy 15 w. i 2950 Mm przy 20 w.;
470 t ropy. Uzbrojenie i wyposa¿enie bojowe: w 1940 mia³ 3x119,4;
1x76,3; 2 poczwórne NKM; 1/IV/wt. 533; 2 wyrzutnie BG, 2 miotacze
BG i 2 CKM zdejmowane. W 1943 usuniêto NKM, ustawiaj¹c 2x20. Po
przezbrojeniu w 1944 mia³ 2x119,4; 6 /I/x20, 1/IV/ wt. 533; 1 je¿; 4
miotacze BG i 2 wyrzutnie BG; ASDIC; radar 286. W 1942 w jego
miejsce zamontowano radar 291, a na dalmierzu 285. W 1943 zamonto-
wano radar 290 w miejsce 291, a w roku nastêpnym 271 w miejsce 285.
Za³oga: 8–9 oficerów oraz oko³o 150 podoficerów i marynarzy (Piaskow-
ski, Tam¿e, s. 130). U Pertka (Tam¿e, s. 30) i Regularne... (s. 91) podano,
¿e w 1944 roku dowódc¹ okrêtu by³ równie¿ kmdr ppor. Marian Kadulski
w 1944 roku. Kapitanów mianowano potem kmdr. ppor.

218 J.  Bartosik, Wierny okrêt, Warszawa 1948, s. 34.
219 Bartosik, Tam¿e, passim; Piaskowski, Tam¿e, s. 144–147, 156.
220 Bartosik, Tam¿e, passim; M. Borowski, W konwoju do Mur-

mañska, [w:] Najnowsze Dzieje Polski. Materia³y i Studia, t. I, Warszawa
1958, s. 97–102.

221 MMW, 131, 301, 452; S. Gorazdowski, Z dzia³añ ORP „Gar-
land” na Morzu Egejskim, GaM 1946, nr 61–62; Ten¿e, „U-407” zaton¹³.
Wspomnienia oficera z ORP „Garland”, MP 1947, nr 16.

222 Taschenbuch, s. 74.
223 Dane taktyczno-techniczne: 1370 t; 105x9,6x4,3 m; 3 kot³y Yar-

row, 2 zespo³y turbin parowych Parsonsa 33.000 KM; 30 w.; 1400 Mm
przy 20 w. i 900 Mm przy 30 w. Uzbrojenie i wyposa¿enie: 4x130; 2x37;
2 /III/ wt. 550; 2 rufowe wyrzutnie BG i 2 miotacze rufowe BG. Za³oga:
10–12 oficerów oraz oko³o 165 podoficerów i marynarzy.

224 Z. Wojciechowski, Szkolenie personelu Marynarki Wojennej w
latach 1939–1945, PM 1992, z. 9, s. 94.

225 Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 171; Ten¿e, Album, s. 123; Walki
formacji..., s. 276.

226 ZAW 9.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

ORP Piorun (ex – Nerissa) – G 65 nale¿a³ do du¿ych
niszczycieli floty serii Javelin, których zbudowano ³¹cz-
nie 24 jednostek. Seria sk³ada³a siê z 3 typów rozpo-
czynaj¹cych siê na litery J, K i N po 8 okrêtów w ka¿-
dym227. Piorun nale¿a³ do typu N228. Okrêt zbudowano
na stoczni John Brown w Clydebank jako HMS Neris-
sa. Stêpkê po³o¿ono 26 lipca 1939 roku, a wodowano
7 maja 1940 roku. W tym samym roku wszed³ do s³u¿-
by. Polsk¹ banderê wojenn¹ podniesiono 5 listopada
1940 roku w Greenock229. By³ to nowoczesny, du¿y nisz-
czyciel, z najnowszym uzbrojeniem i wyposa¿eniem sto-
sowanym w Royal Navy230.

Po zapoznaniu siê z okrêtem, przeszkoleniu na SB,
okrêt uda³ siê do Scapa Flow na æwiczenia, a 20 grud-
nia 1940 roku rozpocz¹³ dzia³ania bojowe231. Piorun
uczestniczy³ w ró¿nych operacjach bojowych i bitwach
morskich, w³¹cznie ze zwalczaniem niemieckich ³ama-
czy blokady232. Operowa³ wzd³u¿ wybrze¿y francuskich,
zaopatruj¹c tamtejszych partyzantów w broñ.

Do grupy 3 nowoczesnych niszczycieli eskortowych
nale¿a³y: Krakowiak, Kujawiak i Œl¹zak typu Hunt II
(£owca). Takich jednostek w Wielkiej Brytanii w la-
tach 1939–1942 zbudowano 86. P³ywa³y one pod bry-
tyjsk¹ bander¹, a kilkanaœcie okrêtów przekazano dla
floty greckiej, norweskiej, francuskiej i polskiej. Budo-
wano je w 4 nieznacznie od siebie ró¿ni¹cych siê ty-
pach, ka¿dy nastêpny ulepszaj¹c. Montowano na nich
artyleriê uniwersaln¹, rezygnuj¹c jednoczeœnie z uzbro-
jenia torpedowego na rzecz uzbrojenia przeciw OP. Pol-
skie niszczyciele nale¿a³y do drugiej serii.

Krakowiak (ex Silverton) – L 115, zbudowany zo-
sta³ w latach 1939–1941 w brytyjskiej stoczni John
Samuel White. Okrêt rozpoczêto budowaæ 5 grudnia
1939, a wodowano 4 grudnia nastêpnego roku. Polsk¹
banderê podniesiono 20 maja 1941 roku. By³ udanym
okrêtem i niezmiernie przydatnym w POMW233.

27 marca 1945 roku okrêt uczestniczy³ w ostatniej
bitwie na kanale La Manche rozbijaj¹c flotyllê niemiec-
kich œcigaczy234, a w ci¹gu wojny uzyska³ du¿e sukcesy
bojowe235.

ORP Kujawiak (ex HMS Oakley) – L 72 zosta³ zbu-
dowany w latach 1939–1940 w stoczni brytyjskiej Vic-
kers-Armstrong Ltd. w Tyne. Budowê okrêtu rozpoczêto
22 listopada 1939 roku, wodowano 30 paŸdziernika
1940 roku, a polsk¹ banderê wojenn¹ podniesiono na
nim 30 maja 1941 roku. 17 czerwca tego roku ORP
Kujawiak rozpocz¹³ s³u¿bê, p³ywaj¹c pod polsk¹ ban-
der¹ przez rok. Dane takyczno-techniczne mia³ takie,
jak Krakowiak236.

Na pocz¹tku czerwca 1942 roku Kujawiak wyszed³
w ochronie du¿ego konwoju WS-192 z ujœcia Clyde do
Malty. Konwój silnie atakowa³o lotnictwo i okrêty w³o-
skie, a na niedbale oczyszczonym od min torze wod-
nym na podejœciu do Malty nasz okrêt, 1 statek, 2 nisz-
czyciele i 1 tra³owiec wesz³y na miny. Nieopodal portu
La Valetta, polski okrêt chc¹c udzieliæ pomocy uszko-
dzonemu na minie niszczycielowi brytyjskiemu Bad-
sworth, sam wszed³ na minê 16 czerwca, o godz. 0053
i po 20 minutach zaton¹³. Od eksplozji zginê³o 14 pod-
oficerów i marynarzy, 12 by³o rannych, a pozosta³ych
uratowa³y brytyjskie okrêty237.

ORP Œl¹zak (ex HMS Bedale) – L 26 zbudowany
zosta³ w latach 1940–1941 w brytyjskiej stoczni Haw-
thorn Leslie w Hebburn. Budowê rozpoczêto 25 maja
1940 roku, okrêt wodowano 23 lipca 1941 roku, a pol-
sk¹ banderê podniesiono 17 kwietnia 1942 roku w New
Castle nad rzek¹ Tyne. Dane taktyczno-techniczne okrê-
tu takie, jak poprzednich dwóch238.

Œl¹zak odniós³ wiele œwietnych sukcesów bojowych
w³¹cznie z ratownictwem na morzu239, które przyspo-
rzy³y dla POMW popularnoœci wœród innych flot wojen-
nych aliantów.

Ostatnim niszczycielem przekazanym polskiej flo-
cie wojennej przez Brytyjczyków by³ ORP Orkan (ex
HMS Myrmidon) – G 90. Okrêt zbudowano w latach
1939–1942 w brytyjskiej stoczni Fairfield Shipbuilding
Engineering Company Limited w Glasgow, a wodowano
2 marca 1942 roku. Niszczyciel nale¿a³ do typu M, sta-
nowi¹cy ulepszon¹ wersjê typu L, w po³¹czeniu z uzbro-
jeniem typu Javelin240. Polsk¹ banderê podniesiono 18
listopada 1942 roku.

P³yn¹c w eskorcie konwoju SC-143 z Nowej Fun-
landii do Szkocji, Orkan atakowany by³ przez U-booty

227 Niszczyciele te, zbudowane w latach 1938–1939, tworzy³y flo-
tylle niszczycieli os³aniaj¹ce wszystkie wa¿niejsze operacje Royal Navy,
g³ównie desanty, szczególnie wa¿ne konwoje, wypady na wody przeciw-
nika, poœcig za du¿ymi jego ON i inne. Poniewa¿ w porównaniu z in-
nymi jednostkami tej klasy mia³y du¿y zasiêg, bra³y udzia³ w opera-
cjach bojowych na odleg³ych wodach. Ich intensywne anga¿owanie
w wojnie spowodowa³o du¿e straty wœród tych wartoœciowych  okrêtów.

228 Do typu N nale¿a³y jednostki o nazwach: Napier, Nerissa, Ne-
stor, Nizam, Noble, Nonpareil, Norman i Norseman (Taschenbuch, s. 34).

229 Piorun mia³ zast¹piæ zatopionego Groma, st¹d zbli¿ona nazwa
i wiêkszoœæ marynarzy z tego okrêtu (Walki formacji..., s. 274), którzy
dot¹d s³u¿yli na  Ouraganie.

230 Dane taktyczno-techniczne: 1773/2384 t.; 108,66x10,87x3,50–
3,91 m; 2 kot³y Admiralicji, 2 zespo³y turbin Parsonsa 40.000 KM; 33,25 w.;
5500 Mm przy 15 w. i 3700 Mm przy 20 w.; 491 t. ropy. Uzbrojenie i wy-
posa¿enie bojowe: 6/3x2/x119,4; 1x102 od 1942, 1 czterolufowy pom-pom,
4/I/x20; 2CKM, 1/V/ wt; 2 wyrzutnie BG i 4 miotacze BG; ASDIC; radar
285 na dalmierzu, radar 286 (w 1942 zast¹piony 291) oraz 271. Za³oga:
10 oficerów oraz 190 podoficerów i marynarzy (W. Kon, Wspomnienia
o „Piorunie”, M. 1971, nr 3, s. 20–21; J. Pertek, Niszczyciel „Piorun”,
Gdynia 1958, s. 3–4; Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 151–152).

231 Tam¿e, s. 161.
232 MMW, 357, s. 56nn, 415, 478; Kosiarz, Flota..., s. 276–279;

Ten¿e, Wojna..., s. 233; Pertek, Tam¿e, s. 5–22; Piaskowski, Kroniki, t. 3,
s. 15, 40, 81; Polskie Si³y..., s. 435.

233 Dane taktyczno-techniczne: 1050/1490 t; 85,34x9,60x2,36 m; 2
zespo³y turbin Parsonsa 19.000 KM, 2 kot³y Yarrow; 27 w.; 2000 Mm
przy 20 w.; 277 t. paliwa. Uzbrojenie i wyposa¿enie bojowe: 6 /3x2/x102;
1pom-pom; 4x20; 2CKM; 2 rufowe wyrzutnie BG i 4 miotacze BG.
Stabilizator Denny Finn; ASDIC; radar 285 na dalmierzu, radar 286/
290 i radar 272. Za³oga: 8 oficerów oraz 160 podoficerów i marynarzy
(J. Pertek, „Krakowiak”, „Kujawiak” i „Œl¹zak”, Gdynia 1959, s. 4nn;
Piaskowski, Album, s. 94–95; Waœko, Witkowski, Tam¿e, s. 95–97). Ban-
derê polsk¹ podniesiono 8 dni przed oddaniem okrêtu do s³u¿by (Walki
formacji polskich na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1981, s. 274).

234 Kosiarz, Tam¿e, s. 217; Pertek, Tam¿e, s. 4nn; Piaskowski,
Kroniki, t. 3, s. 15, 81; Polskie Si³y..., Tam¿e, s. 427–430.

235 Pertek, Tam¿e, s. 14; Waœko, Witkowski, Tam¿e, s. 97. Nato-
miast Piaskowski podaje, ¿e Krakowiak przeprowadzi³ 197 konwojów
przybrze¿nych i 9 atlantyckich (Album, s. 94).

236 Mia³ 1 radar typu 285 na dalmierzu (Tam¿e, s. 100).
237 MMW, 301; Kosiarz, Tam¿e, s. 369; Pertek, Tam¿e, s. 15 –20;

Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 179; Polskie Si³y..., s. 426. Stwierdza siê
pewne ró¿nice tycz¹ce zabitych cz³onków za³ogi okrêtu. Kosiarz podaje,
¿e poleg³o ich 13 (Tam¿e), a Piaskowski, ¿e 14 (Album, s. 98).

238 Ró¿ni autorzy podaj¹ nieco odmienn¹ prêdkoœæ maksymaln¹ –
27 w. lub 25,7 w.

239 K. Klinger, Salernieñskie wspomnienia ze „Œl¹zaka”, PW¯PO
1945, nr 34; Kosiarz, Tam¿e, passim; S. Mayak, Dok¹d idziemy, Londyn
1945; Pertek, Tam¿e, s. 21–30.

240 Dane taktyczno-techniczne: 2040/2725 t; 110,50x11,30x3,78 m;
2 kot³y Admiralicji, 2 zespo³y turbin Parsonsa 48.000KM; 33,7 w.; 5500
Mm przy 15 w. i 2250 Mm przy 25 w.; 567 t. ropy. Uzbrojenie i wyposa-
¿enie: 6x119,4; 1 pom-pom; 1x102; 4x20; 3 CKM; 1/IV/ wt; 2 wyrzutnie
rufowe BG i 2 miotacze BG; ASDIC, radar 285, 290. Za³oga: 10–12
oficerów oraz 195 podoficerów i marynarzy (Piaskowski, Kroniki, t. 3, s. 63).
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uzbrojone w torpedy akustyczne. Wieczorem 7 paŸdzier-
nika U 758 wystrzeli³ tak¹ torpedê do naszego okrêtu,
ale wybuch³a ona za ruf¹ w pozostawionym przez nisz-
czyciel œladzie torowym. Ale nastêpnego dnia rankiem,
oko³o 0603–0605 w czasie wykonywania zwrotu w pra-
wo, U 378 trafi³ torped¹ akustyczn¹ Orkana w pobli¿u
rufowej komory amunicyjnej. Nast¹pi³a eksplozja amu-
nicji, a dodatkowo zapali³a siê ropa z rozerwanych zbior-
ników paliwa. Okrêt zanurzy³ siê ruf¹ pod wodê i zato-
n¹³ po oko³o 4–5 minutach (56o08’ N, 27o05’ W). Zginê³o
178 ludzi (d.o., 9 oficerów, 2 pchor. mar., 166 podofice-
rów i marynarzy)241. HMS Musketeer uratowa³ 1 oficera
(kpt. mar. Stanis³aw Pohorecki) oraz 39 podoficerów
i marynarzy i 3 marynarzy brytyjskich. W ostatniej
chwili rozko³ysany Musketeer spowodowa³ zatoniêcie
ppor. mar. Daaba i kilku marynarzy.

Niszczyciele POMW wnios³y istotny wk³ad do to-
cz¹cej siê wojny morskiej i odegra³y wa¿n¹ rolê w PSZ
nie tylko wojskow¹, ale polityczn¹ i moraln¹. Podtrzy-
mywa³y na duchu rodaków w kraju podejmuj¹cych walkê
z okupantem, a sukcesy tych okrêtów wywo³ywa³y en-
tuzjazm. Stanowi³y równie¿ œwietn¹ szko³ê w zakresie
nowoczesnej morskiej sztuki wojennej, a przez pok³a-
dy tych okrêtów przewinê³o siê wiele setek ludzi – ofi-
cerów, podoficerów i marynarzy ró¿nych specjalnoœci.
Spoœród wydzier¿awionych niszczycieli do starszego
typu nale¿a³ Garland, którego uzbrojenie i wyposa¿e-
nie równie¿ modernizowano w toku wojny. Pozosta³e
niszczyciele zbudowano w czasie wojny, z uzbrojeniem
i wyposa¿eniem dostosowanym do potrzeb Royal Navy,
dla tych okrêtów tej klasy. Wœród nich trzy typu Hunt-
II by³y przygotowane g³ównie jako okrêty eskortowe.
Jedynie Ouragan – przejœciowo przejêty po Francuzach,
mia³ wiele wad technicznych i wiêkszoœæ s³u¿by pod
polsk¹ bander¹ przeby³ w remontach.

Nastêpn¹ grupê okrêtów bojowych POMW stanowi-
³y OP. Spoœród 5 tych jednostek, du¿¹ wartoœæ bojow¹
mia³y: Orze³, Dzik i Sokó³ co potwierdzi³y w toku woj-
ny. Wilk by³ okrêtem mocno zu¿ytym i po pewnym cza-
sie przeszed³ do rezerwy. Zaœ Jastrz¹b – to okrêt stary,
co prawda modernizowany, ale jego wartoœci bojowej
nie zdo³ano oceniæ. Zosta³ zatopiony omy³kowo przez
sojuszników na pierwszym patrolu pod polsk¹ bande-
r¹.

Ponadto w Szwecji sta³y internowane 3 polskie OP
– Sêp, Ryœ i ¯bik, o które KMW dba³o i zamierza³o przy
nadarzaj¹cej siê sposobnoœci uprowadziæ. W tym celu
ju¿ w po³owie kwietnia 1940 roku za zgod¹ w³adz bry-
tyjskich, KMW wys³a³o do Szwecji kmdr. ppor. Bogu-
s³awa Krawczyka – dowódcê Wilka, na stoj¹ce w Vax-
holmie polskie OP. Mia³ je przygotowaæ i wraz z innymi
jednostkami uprowadziæ, gdyby Niemcy zaatakowali
Szwecjê242. Ostatecznie okrêty te pozosta³y w Szwecji
do koñca wojny.

Pocz¹tkiem si³ podwodnych POMW by³y Orze³ i Wilk,
które zdo³a³y brawurowo sforsowaæ niemieck¹ blokadê
przeciwpodwodn¹ i dotrzeæ do Wielkiej Brytanii. By³o

to wa¿ne nie tylko dla polskiej sprawy, ale i dla Royal
Navy. Iloœæ OP w angielskiej flocie wojennej by³a nie-
wystarczaj¹ca, wiêc 2 OP – w tym 1 nowoczesny przy-
stosowany do dzia³añ oceanicznych, stanowi³ wa¿ny
nabytek do walki z przeciwnikiem. Polskie OP po przy-
byciu do Wielkiej Brytanii zosta³y skierowane do stoczni
w Dundee. Wilk mia³ przecieki kad³uba, uszkodzone
zbiorniki paliwa i szereg mniejszych niesprawnoœci. Zaœ
Orze³ poza nieszczelnoœci¹ w balastach i zbiornikach
mia³ uszkodzony kiosk i dziób, ster pozbawiony os³ony,
a pióra œrub wyszczerbione. Remont Wilka zakoñczono
pod koniec listopada, a Or³a 1 grudnia tak, ¿e w ostat-
nim miesi¹cu 1939 roku rozpoczê³y obowi¹zkowe æwi-
czenia i by³y gotowe do dalszej walki243. Okrêty wesz³y
w sk³ad 2 flotylli OP z baz¹ w Rosyth, której zada-
niem by³o patrolowanie wód Morza Pó³nocnego oraz
Skagerraku i Kattegatu. Grupowa³a ona OP ró¿nych
typów, a Orze³ by³ najszybszym i najlepiej uzbrojonym
w torpedy OP. Pobyt Or³a i Wilka w Wielkiej Brytanii
ujawniono w prasie i radio 8 grudnia 1939 roku.

Orze³ – A 85, torpedowy OP, zbudowany zosta³ w ho-
lenderskiej stoczni Koninklijke Maatschappij de Schel-
de we Vlissingen, za pieni¹dze uzyskane w ramach
zbiórki spo³eczeñstwa polskiego na Fundusz Obrony
Morskiej, w czym istotn¹ rolê odegra³a Liga Morska
i Kolonialna. Wodowanie okrêtu nast¹pi³o 15 stycznia
1938 roku, podniesienie bandery 2 lutego 1939 roku,
a do Gdyni okrêt przyby³ w kilka dni póŸniej – 7 lute-
go.

Orze³ nale¿a³ do najsilniejszych OP i najbardziej
udanym pod wzglêdem konstrukcyjnym i uzbrojenia.
Przewy¿sza³ inne OP w tym czasie, g³ównie pod wzglê-
dem prêdkoœci i uzbrojenia torpedowego, czasu nieza-
le¿noœci od bazy itp.244

Okrêt 1 wrzeœnia 1939 roku zaj¹³ nakazan¹ pozy-
cjê na wodach Zatoki Gdañskiej, a od 5 do 10 wrzeœnia
pe³ni³ dozór w rejonie Gotlandii. 15 wrzeœnia wszed³ do
Tallina, gdzie zosta³ internowany. 18 wrzeœnia uszed³
z tego portu i kontynuowa³ patrol, a nastêpnie sforso-
wa³ blokadê przeciwnika i 14 paŸdziernika dotar³ do
Anglii.

23 maja 1940 roku o godz. 2300 z Rosyth Orze³ wy-
szed³ w swój 7 patrol, z którego mia³ wróciæ 8 czerwca
przed po³udniem. Okrêt mia³ za zadanie patrolowanie
akwenów miêdzy Norwegi¹ i Dani¹, a po pewnym cza-
sie przenieœæ siê nieco na pó³noc. Poniewa¿ okrêt nie
wróci³ do bazy i nie by³o o nim ¿adnej wiadomoœci,
KMW 11 czerwca uzna³o go straconego, zaœ Admirali-
cja Brytyjska og³osi³a17 czerwca, ¿e Or³a nale¿y uwa-
¿aæ za straconego245. Poleg³o 60 osób polskiej za³ogi i 3
Brytyjczyków, z ekipy ³¹cznikowej.

241 MMW, 357, s. 48–55; 427. Na pok³adzie w tym czasie znajdowa-
³o siê 232 ludzi. Zginê³o 199 osób, w tym 178 Polaków (Kosiarz, Flota...,
s. 409). O tych wydarzeniach patrz: A. Jankowski, W 50 rocznicê zato-
niêcia ORP „Orkan”, PM 1993, z. 11; Okrêt Rzeczypospolitej „Orkan”
zgin¹³ w walce, PW–¯PO 1943, nr 42, s. 1.

242 B. Karnicki, Marynarski worek wspomnieñ, Warszawa 1987,
s. 102.

243 Cz. Rudzki, Polskie okrêty podwodne 1926–1969, Warszawa
1985, s. 144–145.

244 Dane taktyczno-techniczne: wypornoœæ nawodna – 1100 t, pod-
wodna – 1650 t; d³ugoœæ – 84 m, szerokoœæ – 6,70 m, zanurzenie na
powierzchni wody – 4,17 m; g³êbokoœæ zanurzenia – 100 m; 2 silniki
Diesla typu Sulzer o mocy 4740 KM, 2 silniki elektryczne Brown Boveri
o mocy 1100 KM; prêdkoœæ nawodna – oko³o 20 w., a podwodna – 9 w.;
zasiêg nawodny – 7000 Mm przy 10 w., z mo¿liwoœci¹ 3-miesiêcznego
przebywania poza baz¹, a pod wod¹ – 100 Mm przy 5 w.; czas zanurzenia
– 50 sekund. Uzbrojenie: 1x105 Boforsa; 1/II/x40 chowana w studzien-
ce; 2 NKM; 12 wt (4 nz dziobie, 4 na rufie i po 2 obracalne po obu
stronach kiosku) 550, z reduktorami 533; 20 torped.

245 Na temat Or³a ukaza³o siê wiele publikacji, z których na uwa-
gê zas³uguj¹: W. Budzyñski, „Orze³”, PnaM 1943/1944, nr 9; K. Morak,
„Orze³”, PW¯PO 1940, nr  26; B. Paw³owicz, ORP „Orze³” – jego epopeja,
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

Wilk – W, potem N 63 by³ podwodnym okrêtem tor-
pedowo-minowym, zbudowany we francuskiej stoczni
Chantiers Augustin Normand w Le Havre w latach 1927–
–1932. Wodowanie nast¹pi³o 12 kwietnia 1929 roku,
a podniesienie polskiej bandery 31 paŸdziernika 1931
roku246.

Wilk w POMW nie odegra³ wiêkszej roli. Okrêt, mi-
mo wielu zalet, nale¿a³o zbyt czêsto remontowaæ. Ju¿
w czasie jego budowy stwierdzano wiele braków i uste-
rek, które potem równie¿ wystêpowa³y. Po operacji na
Ba³tyku, wobec braku w³asnej bazy, Wilk po sforsowa-
niu niemieckiej blokady 20 wrzeœnia 1939 roku wszed³
na wody brytyjskie. 21 czerwca 1940 roku staranowa³
nierozpoznany cel, a sam doznaj¹c ciê¿kich uszkodzeñ
wróci³ do bazy. Zaœ w lipcu przeprowadzi³ nieudany atak
torpedowy na niemiecki ³amacz blokady. Rejsy stawa-
³y siê coraz uci¹¿liwsze, a ró¿ne awarie by³y dokuczli-
we i niebezpieczne dla za³ogi. W sierpniu 1941 roku
ostatecznie okaza³o siê, ¿e mechanizmy okrêtowe wy-
magaj¹ generalnego remontu. Jednak po remoncie okrêt
zosta³ przeniesiony do flotylli okrêtów szkolnych, po-
niewa¿ jego stan techniczny nie pozwala³ na bezpiecz-

ne p³ywanie. Zaœ 2 kwietnia 1942 roku przeszed³ do
rezerwy w Plymouth247.

W sumie by³ to dzielny okrêt, którego za³oga wyka-
za³a chêæ walki. A po wycofaniu go ze s³u¿by, stanowi³
przez pewien czas obiekt szkoleniowy i miejsce, gdzie
grupowali siê polscy marynarze zwi¹zani z polsk¹ flo-
t¹ wojenn¹ z kraju. Wi¹za³ niejako emocjonalnie tych
ludzi.

Wobec braku OP, KMW czyni³o starania o okrêt tej
klasy w Wielkiej Brytanii. Anglicy proponowali nawet
przekazanie 3 OP budowanych dla Turcji i zarekwiro-
wanych z chwil¹ wybuchu wojny, ale strona polska nie
mia³a odpowiedni¹ liczbê za³óg – g³ównie oficerów.
Ostatecznie POMW otrzyma³ 1 OP typu U, któremu
nadano miano Sokó³.

Sokó³ (ex Urchin) – N 97 zbudowany zosta³ w la-
tach 1939–1942 w angielskiej stoczni Vickers-Armstrong
w Barrow in Furness. Budowê rozpoczêto w grudniu
1939 roku, wodowano go 30 wrzeœnia 1940 roku, a pol-
sk¹ banderê podniesiono 19 stycznia 1941 roku. By³ to
nowoczesny œredni OP, maj¹cy wszystkie napisy instruk-
cyjne na br¹zowych tabliczkach ju¿ w jêzyku polskim248.

Ten nowoczesny OP okaza³ siê przydatnym okrê-
tem, na którym doskonalili swoje umiejêtnoœci polscy
oficerowie, podoficerowie i marynarze. A to pozwoli³o
osi¹gaæ bardzo dobre rezultaty w walce morskiej249.

Jesieni¹ 1941 roku POMW otrzyma³ nastêpny OP
od Wielkiej Brytanii – amerykañskiego typu Holand
(S 25, ex SS 130)250, któremu w polskiej flocie wojennej
nadano nazwê Jastrz¹b. Okrêt zosta³ zbudowany w la-
tach 1919–1921 przez amerykañsk¹ stoczniê Bethle-
hem S.B. Co. w Quincy. Budowê rozpoczêto 26 paŸdzier-
nika 1918 roku, zakoñczono 17 czerwca 1919 roku, ale
wodowano 29 maja 1922 roku. Zaœ do s³u¿by amery-
kañskiej wcielono go 9 lipca 1923 roku. Banderê pol-
sk¹ podniesiono 4 listopada 1941 roku w New London,
w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych.

Okrêt ten by³ ma³o wartoœciow¹ jednostk¹ bojow¹

B 1941, nr 6; J. Pertek, Dzieje ORP „Orze³”, Gdañsk 1972; Rudzki, Tam-
¿e. Do najnowszej, krytycznej pracy nt.  okrêtu nale¿y artyku³  W. Pa-
tera: Okrêt podwodny „Orze³” (1939–1940) umieszczony na ³amach PM
(1997, z. 1). Na temat zatopienia okrêtu tocz¹ siê nadal dyskusje. Brak
jest wystarczaj¹cych dowodów na ustalenie przyczyn zatoniêcia Or³a,
st¹d trudno ustaliæ stan faktyczny. Wiadomo jedynie, ¿e okrêt zagin¹³
w czasie wykonywania zadania bojowego, z którego nie wróci³, a takie
wydarzenia mia³y miejsce w ró¿nych flotach wojennych nie tylko
u aliantów, ale i u ich przeciwników. Sprawê tê wyjaœni w przysz³oœci
odnalezienie Or³a w morzu i czêœciowo – byæ mo¿e, dalsza penetracja
w archiwach  niemieckich, brytyjskich, przy czym nie nale¿y rezygno-
waæ z sowieckich. Przyczyny zatoniêæ OP w II-giej wojnie œwiatowej
by³y ró¿ne, pocz¹wszy od BG, bomb lotniczych, staranowania, wejœcia
na miny itd. Okrêt móg³ wejœæ na miny postawione przez Brytyjczyków,
o czym nie powiadomiono polskie d.o., na miny niemieckie, a mog³o siê
wydarzyæ coœ, co spowodowa³o jego zatoniêcie (Kosiarz, Flota..., s. 66;
Rudzki, Tam¿e, s. 150;  A. Sielski, ORP „Orze³” ofiar¹ pomy³ki? Sensa-
cyjne informacje szwedzkiego historyka, „G³os Koszaliñski” 1993, nr
298, s. 9 i inne, które trudno umieœciæ ze wzglêdu na ich wieloœæ).
Dyskusje miêdzynarodowe na ten temat s¹ raczej chêci¹ szukania sen-
sacji. M.in. 13 sierpnia 1993 roku na zachód od Egersundu, na g³êboko-
œci 180 m wykryto zatopiony OP. Pocz¹tkowo sugerowano, ¿e by³ to
Orze³. Wokó³ tego by³o wiele emocji, ale po wielu ekspertyzach  okaza³o
siê, ¿e jest to holenderski OP O-22, zatopiony 8 listopada 1940 roku
przez 2 okrêty niemieckie BG. Wokó³ tej sprawy rozpisywa³a siê prasa
norweska, holenderska i polska (B. Bratbank, Okrêty podwodne na
dnie morza, PM 1994, z. 10, s. 27–38). Wszystko to œwiadczy o du¿ym
zainteresowaniu polskim okrêtem od jego zbudowania po dzieñ dzisiej-
szy. Do chwili odnalezienia zatopionego Or³a , trudno jest ustaliæ  w³a-
œciwe przyczyny jego zatoniêcia, które mog³y byæ przecie¿ ró¿ne. Okrêt
móg³ zatopiæ ON lub OP przeciwnika BG, torpedami, pociskami artyle-
ryjskimi lub staranowaæ. Móg³ go zatopiæ równie¿ samolot niemiecki
bombami lotniczymi lub BG. Przyczynê zatopienia mog³o stanowiæ rów-
nie¿  niew³aœciwe dzia³anie ON, OP lub samolotu alianckiego, co prze-
cie¿ wielokrotnie zdarza³o siê w stosunku do innych jednostek sojusz-
niczych. Ponadto Orze³ móg³ wejœæ na minê kontaktow¹ niemieck¹ lub
poderwaæ siê na minie niekontaktowej postawionej przez przeciwnika
lub Brytyjczyków, mog³a te¿ nast¹piæ awaria w zanurzeniu lub detona-
cja z niewyjaœnionych przyczyn. Przyczyny jego zatoniêcia mog³y byæ
wiêc ró¿ne. Zreszt¹ nieznajomoœæ przyczyn zatopienia naszego okrêtu
nie jest czymœ wyj¹tkowym w czasie ostatniej wojny morskiej. Walcz¹ce
strony utraci³y wiele w³asnych OP w niewyjaœnionych okolicznoœciach,
chocia¿by np. brytyjski Unique.

246 Dane taktyczno-techniczne: wypornoœæ nawodna – 980 t, pod-
wodna – 1248 t; 77,95x5,45x4,20 m; zanurzenie 80 m; czas zanurzenia
50 sek.; pod wod¹ przy 5 w. móg³ przebywaæ 20 godzin; 2 silniki spalino-
we 1800 KM; 2 silniki elektryczne 1200 KM; 14,5/9,5 w.; 3500 Mm przy
10 w.; dodatkowy zapas paliwa zwiêksza³ do 7000 Mm; w zanurzeniu 100
Mm przy 5 w. Uzbrojenie: 1x100; 1x40 (zamieniona w 1935 na 2 NKM);
6 wt 550 (4 dziobowe i 1 podwójna obracalna na œródokrêciu); 10 torped;
miny (w aparatach minowych 10 i w przedziale minowym 30). W Anglii
zainstalowano ASDIC. Za³oga: 5 oficerów oraz 49 podoficerów i mary-
narzy.

247 Kosiarz, Flota..., s. 216; Piaskowski, Kroniki, t. 2 i t. 3, passim;
Rudzki, Tam¿e, s. 40nn, s. 147nn. Wiele emocji na temat Wilka powsta-
³o w zwi¹zku z jego staranowaniem obiektu przeciwnika. Np. Kosiarz
sugeruje, ¿e by³ to U 102 (Flota..., s. 178, p. 91), zaœ Wieczorkiewicz, ¿e
by³ to sojuszniczy OP – holenderski O-13 (Prawdy i mity wojennej
historii, M. 1982, nr 7, s. 7). Jednak znawca problemów polskich OP –
Rudzki stwierdza, ¿e mimo wszystko by³ to U-boot (Tam¿e, s. 151).

248 Dane taktyczno-techniczne: 540/735 t; 58,62x4,90x4,3 m; 2
silniki Diesla 820 KM i 2 silniki elektryczne 610 KM; 12/9 w.; 4050 Mm
przy 10 w. Uzbrojenie: 1x76; 2 CKM; 4 wt 533 na dziobie i 8 torped
(Karnicki, Tam¿e, s. 110; Walki formacji..., s. 274). W chrzcie okrêtu
wzi¹³ udzia³ genera³ Sikorski  (Horton adm., Wejœcie „Soko³a” w miejsce
„Or³a”, PW–¯PO 1941, nr 37). Za³oga: 3–4 oficerów oraz 32 podoficerów
i marynarzy, pochodzi³a z Wilka.

249 J. Ginsbert, ORP „Sokó³” na Malcie, PW¯PO 1945, nr 31;
Karnicki, Tam¿e, s. 128, 158–161, 166; Kosiarz, Tam¿e, s. 231, p. 127;
Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 182, t. 3, s. 14, 40–41, 45; Polskie Si³y, t. II,
cz. 1, s. 293;  Rudzki, Tam¿e, s. 154nn; Wieczorkiewicz, Tam¿e. By³ to
udany typ OP, który cieszy³ siê uznaniem nie tylko w Royal Navy, ale
i we flotach sojuszniczych. Brytyjczycy zbudowali ich 49, z których
Polacy wydzier¿awili 2 (Sokó³ i Dzik), kilka Sowieci, Norwegowie i Ho-
lendrzy.

250 W latach 1941–1942 Stany Zjednoczone przekaza³y Wielkiej
Brytanii  6 OP typu S 1 – P 551 (ex ameryk. S 25), P 552 (ex ameryk. S 1),
P 553 (ex ameryk. S 21), P 554 (ex ameryk. S 22), P 555 (ex ameryk. S 24)
i P 556 (ex ameryk. S 29). Brytyjczycy przejêli je dla celów g³ównie
szkoleniowych. Dane taktyczno-techniczne: 854/1062 t; 66,86x6,28x4,6 m;
2 silniki Diesla po 750 KM i 2 elektryczne po 600 KM; 14/11 w.; zanurze-
nie 90 m; czas zanurzania oko³o 2 minut, ale po przeróbkach w Anglii
zmniejszono do 45 sekund; 5000 Mm. Uzbrojenie: 1x102; 2 CKM; 4 wt
533 dziobowe, 12 torped. Za³oga: 4 oficerów oraz 35 podoficerów i ma-
rynarzy.
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i wymaga³ ci¹g³ych napraw, a jego techniczne wady po-
wodowa³y zmniejszenie wartoœci bojowych. Co prawda
dobrze reagowa³ na stery rufowe i dobrze trzyma³ za-
nurzenie, a na powierzchni raczej mia³ niez³e warunki
nawigacyjne, to w ostatecznoœci wady przewy¿sza³y jego
dodatnie cechy. M.in. wszystkie balasty zgrupowane by³y
w œrodkowej czêœci kad³uba, dlatego okrêt zanurzaj¹c
siê przybiera³ ujemny trym, co utrudnia³o doprowadze-
nie jednostki do pozycji horyzontalnej251, a ha³aœliwa
praca mechanizmów okrêtowych nie rokowa³a mu bez-
pieczeñstwa w warunkach nowoczesnej wojny morskiej.
Okrêt mia³ przestarza³e wyposa¿enie – g³ównie zaœ tor-
pedy, kalkulatory torpedowe i peryskopy. Np. w torpe-
dach woda dostawa³a siê do silnika i przedzia³u ¿yrosko-
powego, co zmusza³o do otwierania wyrzutni torpedowych
tu¿ przed wystrzeleniem torped. Czynnoœæ tê wykony-
wano rêcznie, a wiêc stosunkowo d³ugo, a torpedy brytyj-
skie nie nadawa³y siê do wyrzutni Jastrzêbia252. KMW
pope³ni³o b³¹d przejmuj¹c tê jednostkê, która jako drugi
OP po Wilku w³aœciwie nie dawa³a siê do operacji bojo-
wych, a co najwy¿ej do szkolenia. A tê rolê móg³ ju¿
spe³niaæ Wilk.

Nowo przyjêty OP uda³ siê 21 listopada 1941 roku
w rejs przez Atlantyk i 1 grudnia wszed³ do Holy Loch.
Po przebudowie jednostki i przeszkoleniu za³ogi Ja-
strz¹b otrzyma³ zadanie bojowe i 24 kwietnia nastêp-
nego roku wyszed³ z Lerwick na Wyspach Szetlandz-
kich do dzia³añ bojowych. W czasie dojœcia do zajêcia
nakazanej pozycji mia³y jednak miejsce powa¿ne awa-
rie – od 26 kwietnia do 30 kwietnia ka¿dego dnia. 26
kwietnia noc¹ trzy razy nast¹pi³a awaria lewego silni-
ka, któr¹ usuniêto nad ranem nastêpnego dnia. Okrêt
szed³ noc¹ z prêdkoœci¹ 5 w. Potem nast¹pi³o uszko-
dzenie pompy osuszaj¹cej, awaria sterów g³êbokoœcio-
wych, która powtarza³a siê. Nast¹pi³o równie¿ z³ama-
nie lewego steru dziobowego oraz kolejne awarie –
prawego silnika g³ównego oraz wentylacji w dziobowej
czêœci okrêtu.

2 maja 1942 roku oko³o 2000 pods³uch wykry³ zbli-
¿aj¹ce siê okrêty, po czym d.o. przez peryskop rozpo-
zna³ alianckie okrêty. Tu¿ po wystrzeleniu ¿ó³tej rakiety
polski OP zosta³ zaatakowany BG i nie pomog³o pono-
wienie sygna³u rozpoznawczego. Powa¿ne uszkodzenia
zmusi³y OP do wyjœcia na powierzchniê, a alianckie
okrêty otworzy³y ogieñ z broni pok³adowej z odleg³oœci
200–600 m, a potem nawet z odleg³oœci 50 m. Ogieñ
przerwano dopiero po nawi¹zaniu bezpoœredniego kon-
taktu. Polski OP atakowa³y: niszczyciel St. Albans p³y-
waj¹cy przejœciowo z za³og¹ norwesk¹253 i brytyjski tra-
³owiec oceaniczny Seagull254, z eskorty konwoju PQ 15
id¹cego z Islandii do Murmañska. Rannych przewie-
ziono na St. Albans, a pozosta³ych 31 cz³onków za³ogi
wraz z d.o. na tra³owiec. Okrêt by³ zalewany, pogiêty
i móg³ ton¹æ jeszcze przez 2 godziny. Wobec tego ppor.
mar. Andrzej Guzowski poprosi³ d.o. Seagull o zatopie-
nie Jastrzêbia ogniem armatnim, co siê uda³o dopiero

za 12 strza³em z ma³ej odleg³oœci. Okrêt zaton¹³ 2 maja
1942 roku o godz. 2000 na przybli¿onej pozycji 72o14’ N
i 14o34’ E255.

Polski OP zosta³ zniszczony z winy za³óg okrêtów
alianckich oraz b³êdów w dowodzeniu odpowiednich s³u¿b
Royal Navy, które w tym wypadku nie dope³ni³y obo-
wi¹zków g³ównie w zakresie szkolenia i informacji256.

Trzecim wydzier¿awionym OP by³ Dzik– P 52 (ex P
52), nale¿¹cy do typu U – podobnie jak Sokó³, przejêty
od Brytyjczyków jeszcze w trakcie budowy. Okrêt zbu-
dowano w latach 1941–1942 na stoczni Vickers-Arm-
strong w Barrow-in-Furness. Budowê okrêtu rozpoczê-
to 30 grudnia 1941 roku, wodowano go 11 paŸdziernika
1942 roku, a polsk¹ banderê podniesiono 12 grudnia
tego roku.

Dzik po odbyciu prób odbiorczych i programowego
szkolenia, operowa³ na wodach Morza Pó³nocnego, na
trasach arktycznych, na Zatoce Biskajskiej i na Morzu
Œródziemnym. Nastêpnie od maja do sierpnia 1944 roku
wychodzi³ w rejsy æwiczebne jako cel podwodny dla ON257.

Nastêpn¹ klasê okrêtów POMW stanowi³y œcigacze
artyleryjskie i torpedowe, do których KMW przyk³ada-
³o wiele uwagi, jako istotnego elementu w³asnych si³
lekkich. Nawi¹zywano w ten sposób do idei organizacji
œcigaczy, które zamierzano budowaæ przed wybuchem
wojny258. W styczniu 1939 roku zamówiono budowê 2
œcigaczy torpedowo-artyleryjskich w stoczni J. Samuel
White Cowes, ale ich dalsz¹ budowê wstrzyma³ wy-
buch wojny. Dalsze prace nad tymi jednostkami podjê-
to dopiero pod koniec 1939 roku, ale w trakcie budowy
jeden œcigacz zamieniono wy³¹cznie na artyleryjski –
usuwaj¹c wyrzutnie torpedowe. Nastêpnie, na podsta-
wie porozumienia z Royal Navy, w sk³ad POMW wcie-
lono jeden z zamówionych przed wojn¹ œcigaczy, a dru-
gi wymieniæ na dwa brytyjskie œcigacze artyleryjskie
typu Vosper. Poniewa¿ by³a to nieznana klasa okrêtów
w polskiej flocie wojennej, oficerów wyznaczonych do
obsadzenia œcigaczy natychmiast wys³ano na przeszko-
lenie do Royal Navy. Z otrzymanych jednostek utwo-
rzono Grupê Œcigaczy, której dowódc¹ zosta³ dowódca
œcigacza Nr I – por. mar. Janusz Soko³owski259. Œciga-

251 By³o to powodem zatoniêcia kilku amerykañskich OP tego
typu.

252 W. Pater, Wiceadmira³ Jerzy Œwirski o stracie ORP „Jastrz¹b”,
PM 1994, z. 5, s. 49.

253 W 1944 przekazany zosta³ Sowietom, gdzie p³ywa³ pod nazw¹
Dostojnyj.

254 Œwirski tra³owiec ten okreœli³ jako korwetê, a nie tra³owiec.
Szed³ on w ochronie konwoju, a jako okrêt oceaniczny wykonywa³
zadania korwety – ochronê konwoju przed OP.

255 Zginêli albo zmarli na skutek odniesionych ran: st. mar. W³a-
dys³aw Niedzielski, st. bosm. Mieczys³aw Czub, mat Czes³aw Kêdziora
oraz floty brytyjskiej sygnalista Thomas J. Beard i radiotelegrafista
Martin Down. Ranni zostali: d.o., 2 oficerów oraz brytyjski oficer ³¹cz-
nikowy i 2 st. mar.

256 Przyczynom zatopienia OP Jastrz¹b wiele uwagi poœwiêci³ Pa-
ter (Tam¿e) oraz  Piaskowski (Kroniki, t. 3, passim) staraj¹c siê wyjaœniæ
wszystkie okolicznoœci tej sprawy. Jest to wa¿ne tym bardziej, ¿e wokó³
niej  naros³o wiele emocji, a autorzy unikaj¹ obarczenia win¹ w³aœnie
odpowiedzialne komórki Royal Navy. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ i o tym,
¿e zatopienia OP przez w³asne okrêty lub samoloty mia³y miejsce w
toku wojny  przez obie walcz¹ce strony. Np. brytyjski OP Unbeaten 11
listopada 1942 roku zatopi³o w³asne lotnictwo w Zatoce Biskajskiej.

257 Dane taktyczno-techniczne: 540/730 t; 62x4,9x3,9 m; 2 silniki
Diesla o mocy 400 KM ka¿dy, 2 elektryczne o  mocy 310 KM ka¿dy; 12/
8 w.; 3800 Mm przy 10 w. Uzbrojenie: 1x76; 2 CKM; 4 wt 533 na dziobie,
8 torped (B. Paw³owicz, ORP „Dzik” – nowy okrêt podwodny, PW¯PO
1942, nr 50; J. Pertek, Okrêty podwodne „Sokó³” i „Dzik”, Gdynia 1958;
Piaskowski, Album, s. 110–112; B. Romanowski, Torpeda w celu, War-
szawa 1958). Za³oga: 3–4 oficerów oraz 32 podoficerów i marynarzy,
w wiêkszoœci z zatopionego Jastrzêbia.

258 Idea budowy œcigaczy torpedowych zosta³a aprobowana przez
polskie spo³eczeñstwo, dziêki aktywnemu wysi³kowi LMiK, która ak-
tywnie dzia³a³a równie¿ w zakresie zbierania odpowiednich funduszów.
Dziêki temu ka¿de województwo zamierza³o zbudowaæ jeden œcigacz.

259 Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 141. Na podstawie porozumienia
z Admiralicj¹, od 10 lipca 1941 roku S-2 sta³ siê w³asnoœci¹ polskiej
floty, a S-3 okrêtem wypo¿yczonym nam przez Royal Navy (Tam¿e, s. 182).
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cze te otrzyma³y nazwy: Nr I – S-1, Nr II – S-2, Nr III
– S-3. Œcigacze te nosi³y równie¿ nazwy – Chart, Wil-
czur i Wy¿e³.

Chart S-1, zbudowano w brytyjskiej stoczni John
Samuel White w Cowes jako MGB260, a wodowanie na-
st¹pi³o na prze³omie 1939/1940 roku. Banderê polsk¹
podniesiono 15 paŸdziernika 1940 roku w Porsmouth.

W czasie prób na morzu wybuch³ na okrêcie po¿ar,
którego ofiar¹ pad³ por. mar. Soko³owski. Po usuniêciu
szkód 31 stycznia 1941 roku okrêt wszed³ do s³u¿by.
21 lutego 1944 roku zosta³ wycofany ze s³u¿by w POMW
na skutek zu¿ycia.

Wilczur S-2, zbudowano w stoczni John Samuel Whi-
te w Cowes jako MTB, a wodowano go na prze³omie
1939/1940 roku. Banderê polsk¹ podniesiono 19 lipca
1940 roku w Southampton. Dane techniczne, uzbroje-
nie i stan za³ogi podobne do poprzedniego œcigacza. 5
lipca 1944 roku S-2 wycofano ze s³u¿by w POMW ze
wzglêdu zu¿ycie okrêtu.

Wy¿e³ S-3, zbudowano w brytyjskiej stoczni John Sa-
muel White w Cowes, jako MTB-45, a wodowanie mia³o
miejsce na prze³omie 1939/1940. Banderê polska pod-
niesiono 28 lipca 1940 roku w Southampton. Dane tech-
niczne, uzbrojenie i stan za³ogi podobne jak na dwóch
poprzednich œcigaczach. 20 maja 1943 roku S-3 na sku-
tek zu¿ycia wycofano ze s³u¿by w POMW261.

W sk³adzie POMW pe³ni³o s³u¿bê równie¿ 7 œciga-
czy torpedowych, przekazane przez Royal Navy. Zbudo-
wano je w toku wojny i w wiêkszoœci podniesiono na
nich polsk¹ banderê od maja do paŸdziernika 1944 ro-
ku, a wiêc w okresie przewagi aliantów na morzu nad
Kriegsmarine Dlatego polskie œcigacze torpedowe nie
mia³y ju¿ okazji do przeprowadzenia ataków torpedo-
wych na jednostki przeciwnika, ograniczaj¹c siê do
patroli, konwojów i s³u¿b pomocniczych.

Okrêty te nie mia³y nazw w³asnych, a jedynie znaki
taktyczne od S-4 do S-10, dawne MTB-425 do MTB-430
(S-5 do S-10).

S-4 wcielony zosta³ do POMW 5 lipca 1943 roku i wy-
cofany ze s³u¿by 18 kwietnia1944 roku.

S-5 wcielono do POMW 3 maja 1944 roku, a wyco-
fano ze s³u¿by w czerwcu 1945 roku.

S-6 wcielono do POMW 10 lipca 1944 roku, a wyco-
fano ze s³u¿by w kwietniu 1945 roku.

S-7 wcielono do POMW 30 sierpnia 1944 roku, a wy-
cofano ze s³u¿by w czerwcu 1945 roku.

S-8 wcielono do POMW 19 wrzeœnia 1944 roku,
a wycofano ze s³u¿by 21 kwietnia 1945 roku.

S-9 wcielono do s³u¿by w POMW 26 paŸdziernika
1944 roku, a wycofano z niej 15 paŸdziernika 1945 roku.

S-10 wcielono do POMW 31 paŸdziernika 1944 roku,
a wycofano ze s³u¿by 15 paŸdziernika 1945 roku262.

Przejœciowo w POMW pe³ni³y s³u¿bê francuskie okrê-
ty: 2 œcigacze OP – Ch 11 i Ch 15 oraz 2 patrolowce –

Medoc i Pomerol. Ponadto na Morzu Œródziemnym ope-
rowa³ okrêt-pu³apka Notre Dame d’Etel pod dowódz-
twem polskiego oficera.

Kilka francuskich œcigaczy OP (Chasseurs) w obli-
czu klêski swego pañstwa schroni³o siê w Wielkiej Bry-
tanii, a 2 z nich obsadzi³y polskie za³ogi. Ch 11 i Ch 15
podnios³y dwie bandery wojenne – francusk¹ i polsk¹,
a w zarz¹dzeniach w POMW nazywano je Okrêtami Stra¿-
niczymi. By³y mocno zaniedbane i trzeba by³o poddaæ
je remontowi, a po obowi¹zkowych æwiczeniach i zapo-
znaniu siê z now¹ klas¹ okrêtów, szasery (popularna
nazwa wœród polskich marynarzy) rozpoczê³y s³u¿bê od
1 wrzeœnia 1940 roku. Nastêpnie zosta³y wcielone do
Grupy Traulerów. Poniewa¿ minê³o niebezpieczeñstwo
niemieckiej inwazji na wyspy brytyjskie, Grupê Traule-
rów rozwi¹zano, a oba œcigacze utworzy³y 1 grudnia 1940
roku Grupê Okrêtów Stra¿niczych. Zim¹ nastêpnego roku
zosta³y przekazane flocie Wolnych Francuzów.

Oba okrêty by³y bliŸniaczymi jednostkami, mia³y
podobne sylwety i dane taktyczno-techniczne.

Ch 11 (ex Boulogne) zbudowano we francuskiej stocz-
ni A. C. De France w Le Havre, wodowano go w styczniu
1940 roku, a polsk¹ banderê obok francuskiej podnie-
siono 19 lipca 1940 roku w Plymouth. Œcigacz ten zo-
sta³ przekazany flocie Wolnych Francuzów 5 lutego 1941
roku.

Ch 15 (ex Paimpol) zbudowano we francuskiej stocz-
ni Fr. Worms w Rouen, wodowano go w 1939 roku, a pol-
sk¹ banderê obok francuskiej podniesiono 19 lipca 1940
roku w Plymouth. Jednostkê przekazano flocie wojen-
nej Wolnych Francuzów 6 lutego 1941 roku263.

18 lipca 1940 roku podniesiono bandery obok francu-
skiej polsk¹ na 2 patrolowcach: Medoc i Pomerol w Devon-
port. Nie zmieniaj¹c ich nazwy, oba patrolowce okre-
œlono jako Okrêty Francuskie, a nastêpnie jako Patrolowce.
Wiêkszoœæ za³ogi obu okrêtów stanowili polscy ochot-
nicy z Francji. W s³u¿bie w POMW wiêkszoœæ czasu
poœwiêcono na ró¿ne naprawy tych jednostek i wyszko-
leniu za³ogi. Poniewa¿ w tym czasie Ouragan koñczy³
remont i by³ niemal zupe³nie bez za³ogi, która odesz³a
na nowy niszczyciel Piorun, szef KMW postanowi³ prze-
nieœæ za³ogi z patrolowców na Ouragana. Dlatego for-
malnie zlikwidowano Grupê Patrolow¹ 21 listopada
1940 roku. Jednak na proœbê Admiralicji na okrêtach
tych pozostawiono obu dowódców i po kilku specjali-
stów z polskich za³óg, a resztê stanowili Anglicy. Dla-
tego oba patrolowce podnosi³y teraz trzy bandery: fran-
cusk¹, polsk¹ i brytyjsk¹.

Jednostki te by³y statkami, budowanymi specjalnie
do transportu wina. W 1939 roku zosta³y zmobilizo-
wane, uzbrojone i przystosowane do dzia³añ wojennych.
Mia³y podobn¹ sylwetkê i dane taktyczno-techniczne.

OF Medoc – P 25, zbudowano we francuskiej stocz-
ni Fr. Worms w Rouen, wodowano w 1930 roku. 26 li-
stopada 1940 roku okrêt zosta³ storpedowany przez
niemiecki samolot i zaton¹³. Za³oga uratowa³a siê na
³odziach i tratwach, ale zaczê³y wybuchaæ BG na ton¹-
cym okrêcie, których eksplozje zabija³y marynarzy. Zgi-
nê³a wówczas wiêkszoœæ za³ogi wraz z dowódc¹ okrêtu,
a Medoc trafiony torped¹ w czêœæ dziobow¹ ton¹³.

260 MGB – Motor Gun Boat (motorowa ³ódŸ artyleryjska). Dane tak-
tyczno-techniczne: 35 t; 22,86x5,08x1,57 m; 2 silniki po 1750 KM; 42 w.;
450 Mm przy 20 w. i 270 Mm przy 38 w. Uzbrojenie: 1x20, 1 /II/ NKM,
2 /II/ CKM, 2 BG. Za³oga: 2 oficerów oraz 10 podoficerów i marynarzy.

261 Piaskowski, Kroniki, t. 2, passim; Ten¿e, Album, s. 121; Polskie
Si³y..., t. II, cz. 1, s. 275; Walki formacji..., s. 274; Waœko, Witkowski,
Tam¿e, s. 125–127.

262 Dane taktyczno-techniczne: 47 t; 22,8x5,5x1,6 m; 3 silniki po
1120 KM; 40 w. Uzbrojenie: 1x57; 2x20; 2 /II/CKM; 2 wt 533, BG
(Piaskowski, Kroniki, t. 3, passim; Ten¿e, Album, s. 121, 131; Walki
formacji..., s. 509).

263 Dane taktyczno-techniczne: 131 t; 37,10x5,70x1,95 m; 1200
KM; 13,5 w.; 1200 Mm przy 8 w., 680 Mm przy 13,5 w. Uzbrojenie: 1x75;
1/II/13,2; 1 rampa dla BG. Za³oga: 2 oficerów oraz 20 podoficerów i ma-
rynarzy (Piaskowski, Kroniki, t. 2, passim; Ten¿e, Album, s. 125).
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OF Pomerol – P 26, zbudowano w angielskiej stocz-
ni W. Henderson Limited w Glasgow, a wodowano go
w 1930 roku.

25 wrzeœnia 1940 roku w czasie nalotu na bombo-
wego na Plymouth okrêt zosta³ uszkodzony bombami,
które wybuch³y w bezpoœredniej bliskoœci okrêtu. Po
rozwi¹zaniu Grupy Patrolowej na proœbê dowódcy za-
chodniego obszaru morskiego na okrêcie pozosta³ pol-
ski dowódca wraz z kilkoma specjalistami. W grudniu
w czasie os³ony przybrze¿nego konwoju na Pomerolu na-
st¹pi³a awaria kot³a i jednostkê skierowano do remon-
tu. W trakcie remontu kpt. mar. Tymiñski otrzyma³ roz-
kaz przekazania dowództwa brytyjskiemu oficerowi, co
wykonano 8 stycznia. Na okrêcie pozostali jednak chwi-
lowo pchor. mar. Roman Dulla, pe³ni¹cy obowi¹zki ofice-
ra nawigacyjnego oraz bsmat Antoni Szypura264.

Anglicy zamierzali przekazaæ dla POMW równie¿
francuski pancernik Paris. W KMW z tego powodu by³o
na pewno wiele zadowolenia i satysfakcji z propozycji,
a Œwirski zamierza³ przeznaczyæ ten okrêt na bazê szko-
leniow¹ dla polskiej floty. Jednak Brytyjczycy chcieli
czego innego. Otó¿ po remoncie i odpowiednich prze-
róbkach Paris mia³ s³u¿yæ jako okrêt obrony plot u uj-
œcia rzeki Tyne, w pobli¿u Newcastle. By³a to jednak
ju¿ inna koncepcja wykorzystania pancernika, co po-
ch³onê³oby ponad 400 wyszkolonych ludzi, a po¿ytku
dla POMW nie by³oby ¿adnego. Ponadto okrêt w przy-
sz³oœci i tak nale¿a³oby zwróciæ Francuzom. Dlatego
na pancerniku Paris nie podniesiono polskiej bandery
wojennej265.

Pod dwiema banderami – polsk¹ i Wolnych Fran-
cuzów, p³ywa³ Na Morzu Œródziemnym statek-pu³apka
przeciw OP Notre Dame d’Etel, którym dowodzi³ kmdr
por. W³adys³aw Kosianowski od kwietnia 1942 roku do
listopada 1943 roku. Takich jednostek, zaadoptowa-
nych z ma³ych statków i ¿aglowców do przewozu ró¿-
nych towarów i paliwa, operowa³o wiele miêdzy Bejru-
tem, Lataki¹, Famagust¹ i Port Saidem. Mia³y silne
uzbrojenie plot i przeciw OP i by³y odpowiednio zama-
skowane266. Jednak szczególn¹ operatywnoœci¹ charak-
teryzowa³a siê jednostka dowodzona przez polskiego
oficera, ale nie znajdowa³a siê ona w sk³adzie POMW.

W sk³adzie POMW przez kilka miesiêcy funkcjono-
wa³a Grupa Traulerów sk³adaj¹ca siê z 12 belgijskich
i holenderskich jednostek rybackich. Jej powstanie
i dzia³alnoœæ operacyjna by³y zwi¹zane z groŸb¹ nie-
mieckiej inwazji na wyspy brytyjskie w 1940 roku,
z czym Anglicy powa¿nie liczyli siê. Royal Navy orga-
nizowa³a wiêc ró¿norodne si³y, w³¹cznie z du¿¹ liczb¹

ró¿norodnych jednostek patrolowych. Wobec braku od-
powiedniej liczby jednostek bojowych, Brytyjczycy wy-
korzystali jednostki cywilne w³¹cznie ze statkami ry-
backimi, których by³o wiele w portach brytyjskich.
Równie¿ rybackie statki belgijskie i holenderskie, któ-
re w momencie inwazji niemieckiej na pañstwa zachod-
nie w 1940 roku znalaz³y siê w portach angielskich,
zosta³y do tego celu wykorzystane. Ich zadaniem by³o
patrolowanie zajêtych przez Niemców brzegów konty-
nentu i informowanie o ewentualnych ruchach przeciw-
nika na morzu. Równie¿ POMW otrzyma³ 12 takich
jednostek, które tworzy³y Grupê Traulerów pod dowódz-
twem kmdr. ppor. Aleksandra Hulewicza. Wœród nich
by³y kutry rybackie belgijskie i holenderskie i sk³ada³y
siê z 3 sekcji po 4 jednostki. Zosta³y one obsadzone
przez polskie za³ogi 21 czerwca 1940 roku, a w tydzieñ
potem – 28 czerwca, podniesiono na nich polskie ban-
dery.

Mia³y one ró¿n¹ charakterystykê, wypornoœæ pe³n¹
40–100 t, a prêdkoœæ 6–9 w. Pocz¹tkowo uzbrojone by³y
w 1 KBK, póŸniej wyposa¿one zosta³y w 1–2 NKM, 1–2
CKM, 6 min przeciwdesantowych, 12 granatów rêcz-
nych, 8 KBK, 1 rewolwer i 1 radiotelefon, a za³oga sk³a-
da³a siê z 8: dowódca, 2 sterników, 1 sygnalista, 3 mo-
torzystów i 1 radiotechnik (tylko na jednym z traulerów
ka¿dej sekcji). Dowódca sekcji by³ równie¿ dowódc¹ trau-
lera, a poszczególne jednostki mia³y odpowiednie nu-
mery taktyczne: P1 (ex 0.54, Renaissance); P 2 (ex 0.173,
Oscar August); P 3 (ex 0.336, Elizabeth Gilbert); P 4 (ex
0.63, St. Pierre); P 5 (ex 0.327, Hendrick Conscience); P 6
(ex B.2, Sirius); P 7 (ex 0.310, Zee-Meeuw); P 8 (ex B.15,
De Drie Gezusters); P 9 (ex Z.15, Blanche Marguerite);
P 10 (ex 0.335, Charles Jeannine); P 11 (ex 0.276, Lu-
cienne Christian); P 12 (ex 0.208, Femina).

Pierwsz¹ sekcjê tworzy³y: P 1, P 2, P 3, P 4, a jej
dowódc¹ by³ por. mar. Latour; drug¹: P 5, P 6, P 7 i P 8,
a jej dowódc¹ by³ por. mar. Pohorecki; trzeci¹: P9, P 10,
P 11 i P 12, której dowódc¹ by³ ppor. mar. D¹browski.

Wobec miniêcia niebezpieczeñstwa niemieckiej in-
wazji na wyspy brytyjskie, Admiralicja zarz¹dzi³a czê-
œciow¹ likwidacjê patrolowania wód przybrze¿nych, co
spowodowa³o rozwi¹zanie Grupy Trawlerów w POMW
w 1940 roku. 16 paŸdziernika spuszczono polskie ban-
dery na traulerach P 2, P 4 i P 8; 24 paŸdziernika na P 3,
P 11 i P 12; 3 listopada na P 1 i P 10, a 4 listopada na
P 5, P 6, P 7 i P 9267.

Pobyt w Wielkiej Brytanii polskich okrêtów przy-
by³ych z kraju i zg³aszanie siê coraz wiêcej chêtnych do
walki na morzu, spowodowa³o koniecznoœæ utworzenia
odpowiedniej bazy organizacyjno-szkoleniowej. Ponie-
wa¿ jesieni¹ 1939 roku by³y ogromne trudnoœci z uzy-
skaniem do tego odpowiednich pomieszczeñ na l¹dzie,
KWM zabiega³o o du¿y polski statek nadaj¹cy siê do
tego celu. W wyniku starañ KMW otrzyma³o do swej
dyspozycji s/s Koœciuszko, nale¿¹cy dotychczas do S. A.
„Gdynia-Ameryka Linie ¯eglugowe”. Statek zosta³ za-
kotwiczony na redzie portu Plymouth-Devonport, nadano
mu nazwê ORP Gdynia i 10 listopada 1939 roku pod-
niesiono banderê wojenn¹. Na okrêt zaczêli przybywaæ
podchor¹¿owie i marynarze z ORP Wilia i Iskra, ochot-
nicy z Pañstwowej Szko³y Morskiej, rezerwiœci i ochot-

264 Pertek, Pod obcymi..., s. 68–69; Piaskowski, Koniki, t. 2, s. 141–
–142, 155, 158; Ten¿e, Album, s. 124; Polskie Si³y..., s. 273–274; Walki
formacji..., s. 276; Waœko, Witkowski, Tam¿e, s. 129–131. Dane taktycz-
no-techniczne: 1166 t; 72,30x10,3x4,9 m; 900 KM; 9 w. Uzbrojenie:
4x102; 2x37; 4x13,2; 2 miotacze BG. Za³oga: 5 oficerów oraz 67 podofi-
cerów i marynarzy.

265 Piaskowski, Kroniki, Tam¿e, s. 139. Paris nale¿a³ do typu Co-
ubert (Coubert, France, Jean Bart, Paris), które zbudowano w latach
1911–1912. Okrêt mia³ nastêpuj¹ce dane taktyczno-techniczne: 23.467 t;
168x27,9x9 m; 21 w.; 12x305, 22x138, 7x75, 2x47, 2KM; 4 wyrzutnie
torpedowe, za³oga 1085 (Taschenbuch der Kriegsflotten 1917/18, s. 71;
Taschenbuch..., t. XXXV, s. 144–145).

266 Notre Dame d’Etel by³ du¿ym jachtem (ok. 150 t), o pocz¹tko-
wej nazwie Aesios II. Zosta³ silnie uzbrojony: 1 dwulufowy „pom-pom”
na dziobie, 1 armata 56 mm na œródokrêciu, na ka¿dej burcie po 1 ar-
macie hispano-suiza i po 2 CKM, wszystkie œwietnie maskowane tak, ¿e
jednostka nie zmieni³a swego poprzedniego wygl¹du (Pertek, Tam¿e,
s. 141–147, 246–250nn).

267 Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 137–138, 154; Polskie Si³y..., Tam-
¿e, s. 270nn; Walki formacji..., s. 275.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


53

Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

nicy z Francji, s³u¿¹cy dot¹d w piechocie. 25 listopada
utworzono tam Szko³ê Podchor¹¿ych MW, Szko³ê Spe-
cjalistów Morskich, Kadrê Marynarki, Kancelariê Ewi-
dencyjn¹ i Grupê Rezerwow¹, a potem rozwijano inne
niezbêdne komórki dla funkcjonowania POMW.

Wiosn¹ 1941 roku niemiecka ofensywa podwodna
spowodowa³a ogromne straty wœród statków alianckich
i ka¿da taka jednostka by³a niezbêdna do transportów
zaopatrzenia i przewozu ludzi. Dlatego ORP Gdynia
musia³ wróciæ do floty handlowej, banderê wojenn¹ spusz-
czono na nim 30 czerwca 1941 roku, a okrêt powróci³ do
swojej pierwotnej nazwy – Koœciuszko268. Zaœ wszystkie
komórki organizacyjno-szkoleniowe i administracyjne
zosta³y przeniesione do baraków w Devonport.

W³asnoœci¹ polskiej floty wojennej by³ równie¿ okrêt
transportowo-szkolny Wilia. W 1939 roku z podchor¹-
¿ymi m³odszego rocznika i kursu sygnalistów CWSF okrêt
dotar³ pod dowództwem kmdr ppor. Wojciecha Franc-
kiego do Casablanki, gdzie zasta³a go wojna. A na-
stêpnie przeszed³ do Anglii. 30 lipca 1940 roku zosta³
przekazany Towarzystwu ̄ egluga Polska Sp. Akc., gdzie
p³ywa³ pod nazw¹ Modlin. W s³u¿bie w marynarce han-
dlowej przetrwa³ do 1944 roku i 8 czerwca tego roku
u¿yty zosta³ do budowy sztucznego falochronu podczas
inwazji normandzkiej269.

W³asnoœci¹ polskiej floty wojennej by³ równie¿ szkol-
ny okrêt ¿aglowy Iskra. 29 listopada 1940 roku okrêt
wydzier¿awi³a Admiralicja i do koñca wojny pod na-
zw¹ HMS Pigmy s³u¿y³ jako okrêt-baza dla alianckich
œcigaczy torpedowych.

Poza POMW przebywa³y OP: Sêp, Ryœ i ¯bik, inter-
nowane w Szwecji. KMW utrzymywa³o z nimi kontakt,
a nawet zamierzano w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach
uprowadziæ je do Anglii270. Pocz¹tkowo KMW stara³o
siê o ich zwolnienie wraz z za³ogami, lub w ostateczno-
œci tylko samych za³óg. Ponadto rozwa¿ano mo¿liwoœci
remonty tych OP271. Poniewa¿ okrêty by³y uszkodzone,
a morale za³óg niskie w zwi¹zku z niepewn¹ sytuacj¹
i bezczynnoœci¹, KMW stara³o siê o doprowadzenie ich
sprawnoœci. W tym celu mianowano w Sztokholmie
attache morskiego – kmdr. Tadeusza Podjazd-Morgen-
sterna, który mia³ za zadanie zaprowadzenie dyscypli-
ny na OP, doprowadzenie ich do gotowoœci bojowej
i przygotowaæ je do opuszczenia Szwecji. Ponadto w dy-
skretny sposób mia³ sprawdziæ d.o. przyczyn interno-
wania. Anglicy byli jednak przeciwni temu nie chc¹c
nara¿aæ neutralnoœci Szwecji, a co wa¿niejsze – naci-
skali, aby polskie OP zosta³y w Szwecji na wypadek jej
obrony przed Niemcami lub Sowietami. Jednoczeœnie
polskimi OP interesowa³ siê marsza³ek Mannerheim,
upatruj¹c w tym mo¿liwoœæ walki wspólnie z flot¹ fiñ-
sk¹ od wiosny 1940 roku przeciwko flocie sowieckiej272.

Podjazd-Morgersten na miejscu opracowa³ 3 zasad-
nicze rozwi¹zania sprawy polskich OP: wspó³dzia³anie
z flot¹ szwedzk¹ na wypadek wojny na pó³nocy, w któ-
rej Szwecja wyst¹pi po stronie aliantów; ucieczka okrê-
tów do Anglii; zniszczenie okrêtów i ucieczka za³óg na
wypadek niemo¿liwoœci ucieczki w wypadku zagro¿e-
nia przez Niemcy lub Sowiety273. Wspólny plan obrony
z flot¹ szwedzk¹ przedstawiono Szwedom, a jednocze-
œnie projekt polski przewidywa³ obronê plot naszych
OP, które mog³y zostaæ zniszczone ju¿ przy pierwszym
nalocie. Zebrano informacje, mapy itd. dotycz¹ce wyj-
œcia z Vaxholmu i przejœcia przez pola minowe, zorga-
nizowano ³¹cznoœæ z okrêtami na wypadek konieczno-
œci porozumiewania siê w czasie ucieczki. Przygotowano
nawet specjalny szyfr itd. Attaché obmyœli³ ponadto
sposoby uœpienia czujnoœci Szwedów i Niemców, spo-
soby dostarczania ropy na morzu oraz zamówi³ dys-
kretnie czêœci zabrane przez Szwedów uniemo¿liwiaj¹-
ce ucieczkê. By³a ona jednak niemo¿liwa ze wzglêdu na
sytuacjê lodow¹ w szkerach, poniewa¿ lód ma 1 m gru-
boœci274. Po jego puszczeniu ucieczka by³a zawsze mo¿-
liwa. Jednak attaché morscy Anglii i Francji w Sztok-
holmie stale podtrzymywali opiniê, ¿e polskie OP
w Szwecji winny bezwzglêdnie tam pozostaæ na wypa-
dek wojny na Ba³tyku, poniewa¿ wymaga tego wspólna
sprawa aliantów.

POMW przedstawia³ du¿¹ wartoœæ bojow¹ i na po-
cz¹tku 1945 roku obejmowa³ 15 okrêtów (1 kr¹¿ownik,
6 niszczycieli, 5 œcigaczy torpedowych i 3 OP) oraz 3
OP internowane w Szwecji. Co prawda tona¿ okrêtów
POMW stanowi³ 63% tona¿u polskiej floty wojennej
sprzed wrzeœnia 1939 roku, a ³¹cznie z 3 OP w Szwecji
i Iskr¹ 78,1%, to jednak jego struktura by³a korzyst-
niejsza. Najwartoœciowszym zespo³em by³y niszczycie-
le, chocia¿ nale¿a³y do 5 ró¿nych typów, a wyeksploato-
wana Burza mog³a spe³niaæ rolê jednostki szkoleniowej.
Ta ró¿norodnoœæ wówczas nie odgrywa³a wiêkszej roli,
poniewa¿ okrêty i tak operowa³y we flotyllach brytyj-
skich przewa¿nie osobno, rzadziej po kilka. Kr¹¿ownik
Conrad nale¿a³ do starych okrêtów, ale dysponowa³ siln¹
artyleri¹ pok³adow¹, móg³ wykonywaæ pomocnicze ope-
racje bojowe na morzu, g³ównie patrole i w os³onie kon-
wojów oraz zwalczaæ cele brzegowe. Dodawa³ równie¿
wiele splendoru dla Polskich Si³ Zbrojnych, podnosz¹c
wartoœæ bojow¹ POMW w oczach Polaków. Z 6 OP (3
w POMW i 3 w Szwecji) w dzia³aniach bojowych uczest-
niczy³y tylko 2 okrêty, poniewa¿ Wilk móg³ wykonywaæ
w tym czasie jedynie funkcjê jednostki szkolnej. 5 œci-
gaczy torpedowych stanowi³o now¹ klasê okrêtów w pol-
skiej flocie wojennej, któr¹ zamierzano rozwin¹æ przed
wybuchem wojny. Ich posiadanie dawa³o mo¿liwoœci
opracowania zasad wykorzystania œcigaczy torpedowych
na przybrze¿nych wodach, wzoruj¹c siê na zespo³ach
brytyjskich.

Polska flota wojenna nie dysponowa³a wówczas
okrêtami innych klas i jednostkami pomocniczymi oraz
specjalnymi, korzystaj¹c z brytyjskich275. Jej okrêty prze-

268 Piaskowski, Tam¿e, s. 141–145, 181; Ten¿e, Album, s. 122;
Polskie..., Tam¿e, s. 393. O s/s Koœciuszko, jego s³u¿bie we flocie handlo-
wej w czasie pokoju i w wojnie oraz losach powojennych patrz: J. Mi-
ciñski, S. Kolicki, Pod polsk¹ bander¹, Gdynia 1962, s.130. Ponadto
jednostka o nazwie Gdynia – jako ORP Gdynia s³u¿y³a w charakterze
okrêtu-bazy dla kutrów w Grupie Kutrów, utworzonej w obliczu wojny.
Okrêt zosta³ zatopiony przez niemieckie samoloty 2 wrzeœnia 1939 roku
na wodach Zatoki Gdañskiej.

269 Piaskowski, Tam¿e, s. 30; J. Pertek, Okrêty szkolne, Gdynia
1959, s. 31–32.

270 Cz. Ciesielski, Kontradmira³ Tadeusz Podjazd-Morgenstern
(1895–1973), PM 1992,  z. 11, s. 75–76; Karnicki, Tam¿e, s. 102.

271 IPMS, MAR.A.V.1/2.
272 Skinder-Suchcitz, Rok..., s. 184–185.

273 IPMS, MAR.A.V.9/3.
274 Tam¿e.
275 Polacy mieli doœwiadczenie i znaczne osi¹gniêcia w szkoleniu

na tra³owcach, ale Royal Navy zadania tra³owe wykonywa³a samodziel-
nie, nie anga¿uj¹c innych. Liczono jednak, ¿e po zakoñczeniu wojny
KMW otrzyma znaczn¹ liczbê tra³owców od aliantów – g³ównie od
Amerykanów, do tra³owania zaminowanych wód polskich.
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znaczone by³y do operacji bojowych na morzu i dlatego
stale je przezbrajano w coraz to nowoczeœniejsze œrod-
ki walki – g³ównie w obronê plot, przeciw OP, radiolo-
kacjê i hydrolokacjê. Usuwano stare armaty morskie
wprowadzaj¹c uniwersalne, co znacznie podnosi³o war-
toœæ bojow¹ okrêtów. Np. we wrzeœniu 1939 roku nasze
niszczyciele mia³y na uzbrojeniu 8 armat kalibru 130 mm
i 14 armat kalibru 120 mm, wszystkie morskie, nie przy-
stosowane do walki z samolotami. Pod koniec wojny na
polskich okrêtach by³o 39 armat kalibru od 100 mm
wzwy¿, w tym kalibru 152 mm na kr¹¿owniku, a 23
armaty przystosowane by³y do zwalczania celów po-
wietrznych. Znacznie wzmocniono artyleriê uniwersal-
n¹ kalibrów od 20 mm do 76 mm276. W 1945 roku na
uzbrojeniu by³o 84 armaty plot i 26 KM plot.

Okrêty POMW dysponowa³y nowoczesn¹ artyleri¹.
Jedynie armaty kalibru 152 mm „Mk XVI” (Dragon i Con-
rad) nale¿a³y do starszych typów, ale odznacza³y siê
du¿¹ dok³adnoœci¹ i ³atwoœci¹ obs³ugi. By³y to dzia³a
morskie o zasiêgu do 25.000 m i skutecznego ognia do
oko³o 20.000 m. Strzela³y nabojami sk³adanymi, poci-
skami pancernymi, burz¹cymi, od³amkowymi i od³am-
kowo-burz¹cymi. Szybkostrzelnoœæ wynosi³a 10 strza-
³ów na minutê.

Do starych typów nale¿a³y równie¿ armaty kalibru
130 mm wz. 19/24 typu „Schneider Creusot” znajduj¹-
ce siê na uzbrojeniu Burzy (po jej przezbrojeniu nadal
pozostawiono nadal 2 armaty tego kalibru) oraz na
Ouraganie. By³y to dzia³a morskie o zasiêgu 18.100 m.
Strzela³y nabojami sk³adanymi, pociskami pancerny-
mi, burz¹cymi, od³amkowymi i od³amkowo-burz¹cymi.
Szybkostrzelnoœæ wynosi³a 10 strza³ów na minutê.

Nieco nowszymi armatami morskimi by³y dzia³a ka-
libru 120 mm wz. 34/36 typu „Bofors” znajduj¹ce siê
na uzbrojeniu B³yskawicy (po przezbrojeniu zosta³y zdjê-
te z okrêtu) i Groma. Ich zasiêg dochodzi³ do 19.400 m,
strzela³y nabojami zespolonymi, pociskami krusz¹cy-
mi i oœwietlaj¹cymi. Szybkostrzelnoœæ dzia³a pojedyn-
czego wynosi³a 8–9, a podwójnie sprzê¿onego 16–18
strza³ów na minutê.

Polskie OP przyby³e z kraju równie¿ mia³y na uzbro-
jeniu armaty morskie. Orze³ otrzyma³ armatê morsk¹
kalibru 105 mm wz. 25 typu „Bofors”, maj¹c¹ zasiêg
12.000 m i szybkostrzelnoœæ 8–10 strza³ów na minutê.
Natomiast Wilk uzbrojony by³ w armatê morsk¹ kali-
bru 100 mm wz. 17 typu „Schneider”, o zasiêgu 9500 m
i szybkostrzelnoœci 10 strza³ów na minutê.

Okrêty POMW uzbrojono w nowoczesne armaty, zdol-
ne do zwalczania lotnictwa i si³ lekkich, o du¿ej prêd-
koœci. Pocz¹tkowo, wobec koniecznoœci zwalczania nie-
mieckich bombowców atakuj¹cych konwoje z du¿ych
wysokoœci, na uzbrojenie niszczycieli zaczêto wprowa-
dzaæ armaty kalibru 102 mm (B³yskawica, Piorun i Or-
kan) oraz dzia³a kalibru 76 mm (Burza i Garland). Te
pojedyncze armaty, bez masek ochronnych, ustawiane
w miejsce zdjêtych wyrzutni torpedowych, strzela³y po-
ciskami zespolonymi. Pierwsze u¿ywa³y pocisków smu-
gowych, od³amkowych i od³amkowo-burz¹cych, mia³y
zasiêg pionowy – 13600 m, poziomy – 19500 m, a szyb-
kostrzelnoœæ wynosi³a 15 strza³ów na minutê. Drugie
u¿ywa³y podobnych pocisków, mia³y zasiêg pionowy –

6300 m, poziomy – 10000 m, a szybkostrzelnoœæ do-
chodzi³a do 20 strza³ów na minutê.

Do nowoczesnych dzia³ nale¿a³y: uniwersalna ar-
mata kalibru 102 mm „Mk XVI” (Krakowiak, Kuja-
wiak, Œl¹zak, B³yskawica i oba kr¹¿owniki), strzelaj¹-
ce do celów morskich, brzegowych i powietrznych;
podwójna armata kalibru 119,8 mm „Mk XI”277 (Or-
kan); szybkostrzelna armata kalibru 119,8 mm „Mk IX”
(Garland); podwójna armata kalibru 119,8 mm „Mk XII”
(Piorun); armata kalibru 75 mm wz. 17 dla OP (Dzik
i Sokó³).

Do obrony plot polskie okrêty uzbrojono w automa-
tyczne, szybkostrzelne armaty, ma³ych kalibrów.

Udan¹ armat¹ plot by³ 20 mm „Oerlikon”, który do
1944 roku stanowi³ najpopularniejsz¹ broñ do zwal-
czania samolotów. Amunicja znajdowa³a siê w magazyn-
kach po 58 sztuk, szybkostrzelnoœæ wynosi³a 465/480
pocisków na minutê, a zasiêg ognia do 5720 m. Arma-
ty te wykonywano w wersji dwulufowej i jednolufowej.

Na uzbrojeniu œcigaczy torpedowych od S 5 do S 10
znajdowa³y siê szybkostrzelne armaty kalibru 57 mm
„Mk II” do zwalczania celów morskich, o zasiêgu 5000 m
i szybkostrzelnoœci 40 strza³ów na minutê.

Najpopularniejsz¹ broni¹ oplot wiêkszoœci polskich
niszczycieli i kr¹¿owników by³y czterolufowe armaty
plot „pom-pom”. Amunicja znajdowa³a siê w magazyn-
kach po 100 pocisków na ka¿d¹ lufê, zasiêg ognia docho-
dzi³ do 3500 m, a szybkostrzelnoœæ wynosi³a 100 poci-
sków na minutê na ka¿d¹ lufê.

Do starszych typów nale¿a³y armaty plot przyby³e do
Anglii z kraju: szybkostrzelna armata kalibru 40 mm
„Bofors L-60” wz. 36 sprzê¿ona po dwie lufy (B³yska-
wica i Grom), amunicja zespolona w magazynkach po
4 sztuki, 2x120 strza³ów na minutê, zasiêg pionowy –
4300 m, a poziomy – 6790 m. Druga taka armata – „Bo-
fors L-43” wz. 37 znajdowa³a siê na uzbrojeniu Or³a.
Od armaty poprzedniej ró¿ni³a siê brakiem stabiliza-
cji poprzecznej. Mia³a równie¿ sk³adan¹ podstawê, aby
umo¿liwiæ podczas zanurzania okrêtu schowanie armaty
w specjalnej wodoszczelnej studzience.

Na Burzy i Wilku znajdowa³y siê pojedyncze arma-
ty plot kalibru 40 mm „Vickers” wz. 28. Ich praktyczna
szybkostrzelnoœæ wynosi³a 120 strza³ów na minutê,
zasiêg poziomy – 5700 m, a pionowy – 3980 m.

Na uzbrojeniu niemal wszystkich okrêtów znajdowa-
³y siê KM. Niektóre z nich przechowywano w magazyn-
kach okrêtowych, a niektóre ustawiano na SB – g³ównie
w czasie wyjœcia na morze, gotowe do natychmiastowe-
go u¿ycia.

Na B³yskawicy, Burzy i Gromie u¿ywano podwójny
najciê¿szy KM „Hotchkiss” kalibru 13,2 mm. KM ten
nale¿a³ do starszych typów i szybko przegrzewa³ siê
w czasie strzelania. Na polskich okrêtach wprowadzo-
no wiêc brytyjskie KM – CKM kalibru 7,7 mm „Lewis”
oraz poczwórnie sprzê¿ony CKM kalibru 12,7 mm „Vic-
kers”.

Na rzecz uzbrojenia plot i przeciw OP, na niszczy-
cielach zmniejszono broñ torpedow¹, co wynika³o z po-
trzeb taktycznych – ochrona konwojów i eskorty, w cza-
sie których raczej nie dochodzi³o do u¿ycia torped

276 Przed wojn¹ polskie okrêty mia³y na uzbrojeniu 34 armaty
ma³okalibrowe i 64 plot KM o zbyt ma³ym zasiêgu, a wiêc nieskuteczne.

277 W wiêkszoœci publikacji podawano kaliber nie jako 119,8 mm,
a 120 mm. Jest to  mo¿liwe do przyjêcia, poniewa¿ nawet w katalogach
przeznaczonych do u¿ytku we flotach wojennych, kalibry armat zaokr¹-
glano w celach praktycznych.
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Polskie si³y morskie na tle flot alianckich i przeciwników

przeciwko ON. Natomiast w dzia³aniach tych ros³o
znaczenie szybkostrzelnej artylerii plot i uzbrojenia
przeciw OP. Zbêdne by³y równie¿ miny, ale w razie ko-
niecznoœci mog³y zostaæ szybko dostosowane do ich sta-
wiania.

Niszczyciele przyby³e do Anglii z kraju i Wilk, mia-
³y na uzbrojeniu torpedy 550 mm wz. „24 V” produkcji
francuskiej. Szybkoœæ torpedy przy przebiegu 4000 m
– 44 w., a przy przebiegu 8000 m – 32 w. Zakres nasta-
wienia g³êbokoœci wynosi³ od 0 do 13 m. Jednak w POMW
podstawow¹ by³a torpeda 533,4 mm, znajduj¹ca siê
na uzbrojeniu ON i OP. Jej szybkoœæ przy przebiegu
4000 m wynosi³a 45 w., a przy przebiegu 8000 – 35 w.
Zakres nastawienia g³êbokoœci wynosi³ od 0 do 14 m.

Zasadniczym œrodkiem zwalczania OP by³y BG, wy-
rzucane z wyrzutni rufowych, albo wystrzeliwane na
odleg³oœæ 150–180 m z miotaczy BG burtowych278. Od
1942 roku okrêty Royal Navy zaczêto uzbrajaæ w miota-
cze wielokrotne – „Hedgehog” („Je¿”), które by³y o wie-
le bardziej skuteczniejsze w zwalczaniu OP279. W mio-
tacze te wyposa¿ano równie¿ polskie okrêty.

POMW od pocz¹tku wojny do jej zwyciêskiego za-
koñczenia stanowi³ wa¿ny element si³ sojuszniczych,
a za³ogi okrêtów w niczym nie ustêpowa³y innym. Pod
polsk¹ bander¹ wojenn¹ – poza kilkoma przestarza³y-
mi jednostkami, p³ywa³y okrêty dobrze przygotowane
do nowoczesnej wojny morskiej, co wykaza³a praktyka
bojowa.

278 Na polskich ON stosowano angielska BG wz. VII–IX. Szybkoœæ
jej toniêcia z ciê¿arem wynosi³a 5,5 m/sek, a bez ciê¿aru – 3 m/sek.
Najmniejsza g³êbokoœæ dzia³ania przyrz¹du zapalaj¹cego wynosi³a 12–
–15 m, minimalna prêdkoœæ okrêtu przy rzucaniu bomby 16 w., a bez-
pieczna odleg³oœæ wybuchu s¹siedniej bomby wynosi³a powy¿ej 35 m.

279 „Je¿” móg³ wystrzeliæ do 24 pocisków g³êbinowych, które w od-
leg³oœci oko³o 270 m przed dziobem okrêtu wpada³y do wody, tworz¹c
eliptyczne pole o rozmiarach 45x55m. Opalanie elektryczne odbywa³o
siê w ten sposób, ¿e pociski opuszcza³y wyrzutniê parami w odstêpach
co 0,1–0,2 sekundy przy stale zmieniaj¹cym siê k¹cie podniesienia.
K¹ty kierunków pocisków by³y równie¿ ró¿ne. Dlatego po 8 sekundach
wszystkie pociski wpada³y do wody jednoczeœnie. Ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo okrêtu, zapalniki odbezpiecza³y siê automatycznie w chwili
wyrzutu, a pociski opada³y w wodzie z prêdkoœci¹ 7 m/sek i wybucha³y
po zetkniêciu siê z OP. Pozwala³o to sta³¹ pracê hydrolokatora okrêtu
atakuj¹cego bez ¿adnych zak³óceñ, co by³o niemo¿liwe przy zwyk³ych
BG.
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Polska flota wojenna w obliczu II wojny œwiatowej zna-
laz³a siê w niekorzystnej sytuacji strategicznej, któr¹
komplikowa³y rosn¹ce zagro¿enie niemieckie i sowiec-
kie oraz trudnoœci w pozyskaniu realnych sojuszy woj-
skowych na morzu. Problem ten KMW bra³o pod uwa-
gê niemal od pocz¹tku swego istnienia. Ju¿ wówczas
wychodzono z za³o¿enia, ¿e z dwóch przeciwników, po-
wa¿niejszym z punktu widzenia morskiego, by³y Niemcy.
Brytyjska albo francuska flota nie ryzykowa³yby od-
ciêcia swych si³ od Morza Pó³nocnego, ¿eby przyjœæ Pol-
sce z pomoc¹. Natomiast by³o to mo¿liwe w wypadku
wojny z Sowietami. Wówczas jednak potrzebna by³a
odpowiednia baza morska na polskim wybrze¿u, dla
sojuszniczej floty wojennej. Wojna ze Zwi¹zkiem Ra-
dzieckim by³aby normaln¹ wojn¹ silniejszego ze s³ab-
szym, którego bazy mog³yby byæ zagro¿one wy³¹cznie
przez desant morski. Natomiast wojna morska z Niem-
cami by³a beznadziejna z powodu bliskoœci granicy l¹-
dowej1.

Niepowodzenie floty w obronie wybrze¿a we wrze-
œniu 1939 roku nie spowodowa³o zniszczenia polskich
si³ morskich, które nieprzerwanie prowadzi³y dalsze
dzia³ania bojowe – tym razem z baz brytyjskich. Zgod-
nie z odpowiednimi umowami polsko-brytyjskimi, si³y
morskie Rzeczypospolitej nadal siê rozwija³y, przyjmu-
j¹c nazwê Oddzia³ Polskiej Marynarki Wojennej w Wiel-
kiej Brytanii (The Polish Naval Detachment in Great
Britain).

Przyczyny niepowodzeñ polskiej floty
wojennej we wrzeœniu 1939 roku

Przeciwko polskim si³om morskim Niemcy skierowali
wojska l¹dowe, lotnictwo i flotê wojenn¹.

Wojska l¹dowe otrzyma³y zadanie izolacji wybrze-
¿a od reszty kraju, wyeliminowanie si³ polskich z Po-
morza, a nastêpnie opanowanie zasadniczej bazy mor-
skiej – Gdyni i artyleryjskie nêkanie resztek oddzia³ów
na Pó³wyspie Helskim. Nastêpnie, kombinowanymi
dzia³aniami opanowanie bazy morskiej na Helu.

Lotnictwo przeciwnika mia³o wyeliminowaæ nielicz-
ne polskie samoloty przez naloty na lotniska – g³ównie
w Pucku, a nastêpnie niszczyæ okrêty i stanowiska ar-
tylerii brzegowej oraz plot. Ponadto wspieraæ dzia³a-
nia bojowe w³asnych oddzia³ów l¹dowych i okrêtów.

Kriegsmarine otrzyma³a zadanie: zniszczenie lub
wyeliminowanie z walk polskiej floty wojennej, spara-

li¿owanie polskiej ¿eglugi, blokadê Gdyni i Helu, za-
bezpieczenie w³asnej ¿eglugi miêdzy Rzesz¹ a Prusa-
mi Wschodnimi oraz z innymi portami ba³tyckimi. Do
wa¿nych zadañ nale¿a³o przygotowanie si³ tra³owych
oraz wystawienie odpowiednich jednostek do zabezpie-
czenia cieœnin duñskich i portów ³otewskich przed prze-
dostaniem siê tam polskich okrêtów, a ponadto os³ona
Nowego Portu przed polskim atakiem lub zablokowa-
niem2.

Flota niemiecka wydzielona przeciwko jednostkom
polskim sk³ada³a siê z trzech rodzajów si³: artyleryj-
skich (do niszczenia stanowisk artylerii nadbrze¿nej
i polskich si³ tra³owych), tra³owych ( ze wzglêdu na mo¿-
liwoœci minowe polskiej floty), poszukiwania i zwalcza-
nia OP oraz jednostek pomocniczych3. Dysponowa³a ona
ogniem z armat: 8x280, oko³o 50x150, ponad 50x120,
oko³o 30x105 oraz armatami mniejszych kalibrów. Po-
nadto flota ta dysponowa³a ponad 100 wyrzutniami
torpedowymi, mog³a postawiæ jednorazowo kilkaset min
i przygotowana by³a do zwalczania OOP. NajgroŸniej-
szymi jednostkami polskiej floty by³y OP, przeciwko
którym Niemcy skierowali znaczne si³y lekkie4.

Podczas wojny polsko-radzieckiej w 1939 roku, si³y
morskie obydwu stron nie podejmowa³y aktywnych dzia-
³añ bojowych na Ba³tyku. Flota sowiecka przeprowa-
dza³a jednak okreœlone dzia³ania o charakterze propa-
gandowo-prowokacyjnym przeciwko polskim OP, których
celem by³o m. in. stworzenie politycznych warunków do
opanowania republik nadba³tyckich, w pierwszej zaœ
kolejnoœci Estonii5. Armia czerwona przeprowadzi³a
równie¿ odpowiednie przygotowania do opanowania
jednostek Flotylli Piñskiej, która jednak uleg³a samo-
zatopieniu.

Mo¿liwoœci operacyjne polskiej floty by³y ograniczo-
ne ze wzglêdu na kruchoœæ obrony baz morskich. Decy-
dowa³y o tym: niekorzystny przebieg granic, z góry ska-
zuj¹cy na walkê w izolacji; niedostatek si³ morskich
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1 PIiMS MAR. A. II. 1/1, s. 5–6.

2 Hubatsch, Hitlers Weisungen fur die Kriegführung, s. 18, 22;
Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 28, 37; Polskie Si³y Zbrojne, t. I, s. 84.

3 Okrêty skierowane we wrzeœniu przeciwko Polsce podaj¹:
J. Pertek, Przygotowanie i udzia³ Kriegsmarine w napaœci na Polskê
w 1939 r., PZP 1963, nr 6, s. 45–46; A. Rzepniewski, Obrona Wybrze¿a
w 1939 r. na tle rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec, Warszawa
1970; M. Zgórniak, Mo¿liwoœci wojenne Niemiec i Polski w 1919, WPH
1989, nr, s. 101.

4 H. R. Bachmann, Die polnische U-Boot-Division im September
1939, MR 1970, z. 1, s. 17nn; Rzepniewski, Tam¿e, s. 207.

5 Bachmann, Tam¿e, s. 31; J. Pertek, Eskapada „Or³a” i prowo-
kacja ¯danowa, M. 1989, nr 9, s. 4–5; J. Sammet, Historia „Or³a” –
znana czy nie znana?, PM 1997, z. 1, s. 74. Po ucieczce Or³a pojawi³y siê
u wybrze¿y Estonii sowieckie okrêty izoluj¹ce j¹ od morza (S. Myllynie-
mi, Die baltische Krise 1938–1941, Stuttgart 1979, s. 57).
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i œrodków obrony wybrze¿a. TDW zosta³ zamkniêty miê-
dzy Prusami a Rzesz¹, otoczony i blokowany przez
Kriegsmarine, a bazy by³y w zasiêgu pobliskich lot-
nisk niemieckich. S³aba polska flota wojenna nie by³a
wiêc w stanie narzuciæ inicjatywy, a tylko zamkn¹æ siê
w bazach bez ¿adnej pomocy z zewn¹trz i ³¹cznoœci
z krajem. Jedynie OP mog³y operowaæ na pe³nym mo-
rzu ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci taktyczno-tech-
niczne6. By³o to powodem szukania mo¿liwoœci wspó³-
dzia³ania z flot¹ brytyjsk¹ lub francusk¹ i w tym
kierunku prowadzono negocjacje. Poniewa¿ pomoc flo-
ty francuskiej okaza³a siê niemo¿liwa, g³ównie ze wzglê-
du na jej zaanga¿owanie na Morzu Œródziemnym, po-
zosta³y zabiegi o wsparcie przez Royal Navy7. Jednak
Wielka Brytania równie¿ odmówi³a wys³ania swoich
okrêtów na Ba³tyk z pomoc¹ polskiej flocie, g³ównie ze
wzglêdu na brak odpowiedniej bazy morskiej na na-
szym wybrze¿u, trudnoœci technicznych i braku wiary
w powodzenie polskiego orê¿a8. Jednak powsta³y so-
jusz polsko-brytyjski stanowi³ najw³aœciwsz¹ odpowiedŸ
na pakt niemiecko-sowiecki i rozwia³ nadzieje zlokali-
zowania konfliktu III Rzeszy z Rzeczypospolit¹. Po-
nadto powsta³a mo¿liwoœæ rozwoju w Wielkiej Brytanii
polskich si³ morskich na zasadach sojuszniczych i ich
dalszej walki.

Jednoczeœnie polskie zabiegi polityczne w republi-
kach nadba³tyckich i w krajach skandynawskich o ja-
kiekolwiek wsparcie, równie¿ zakoñczy³y siê niepowo-
dzeniem, poniewa¿ nie popar³y ich Wielka Brytania
i Francja. Ponadto, w interesie Anglii i Francji by³o
wzmocnienie wojskowe Polski w dostawach materia³o-
wych, ale robiono to jednak bez poœpiechu, ze szkod¹
dla naszych wojsk9.

Wobec braku nadziei na bezpoœredni¹ pomoc alianc-
kich si³ morskich, zamierzano wzmocniæ obronê wybrze¿a
artyleri¹ nadbrze¿n¹, œrodkami szturmowymi oraz
przyspieszon¹ budow¹ kilku okrêtów.

Próby wyposa¿enia obrony baz morskich w ciê¿k¹
artyleriê nadbrze¿n¹ nie powiod³y siê, o czym zadecydo-
wa³ zbyt krótki czas realizacji zamówieñ, wysokie kosz-
ta, sytuacja polityczna i nie zawsze odpowiedni sprzêt
artyleryjski. Z W³och starano siê sprowadziæ 2 armaty
kalibru 320 mm, ale rozmowy na ten temat przerwano
w kwietniu 1939 roku. Holandia oferowa³a 8 armat
kalibru 280 mm, ale mia³y z³e cechy balistyczne. Fran-
cuzi obiecali dostarczyæ armaty kalibru 305 mm zdjê-
te z pancerników, ale nie zd¹¿ono ich przys³aæ. Intere-
sowano siê kupnem dzia³ kalibru 356 mm w Anglii
i Stanach Zjednoczonych, ale zd¹¿ono zebraæ tylko in-
formacje o nich. Ciê¿kich dzia³ szukano nawet w Fin-
landii, Estonii i na £otwie. Natomiast w Szwecji pro-
wadzono starania o dzia³a kalibrów 254 mm, 280 mm
i 305 mm, ale ich dostawa mog³a nast¹piæ dopiero w ci¹-

gu 3–3,5 roku10. W 1939 roku usilne starania o armaty
morskie czyniono w Wielkiej Brytanii, g³ównie zaœ
o przys³anie jednego monitora z dwiema armatami ka-
libru 381 mm, ale nie da³y one rezultatu. Anglicy jed-
nak oœwiadczyli, ¿e o dzia³a morskie mo¿na u nich czy-
niæ starania11. By³y to jednak dzia³a stare, poniewa¿
Wielka Brytania by³a niechêtna do odst¹pienia nowych
armat12. Brytyjczycy nie udzielili pomocy finansowej,
materia³owej i operacyjnej, poniewa¿ nie wierzyli w mo-
¿liwoœæ obrony polskiego wybrze¿a. Nie przekazali wiêc
ani monitora, ani ciê¿kich armat, ani artylerii plot.
Polska Marynarka Wojenna musia³a wiêc liczyæ wy-
³¹cznie na w³asne si³y.

Wobec niedostatku si³ i œrodków polskiej floty wo-
jennej, powsta³y projekty organizacji si³ szturmowych
i oddzia³ów ¿ywych torped.

Wraz z zaawansowaniem prac nad budow¹ polskich
OP w Holandii, powsta³ projekt ich dodatkowego wy-
posa¿enia w motorówkê torpedow¹ (8 t; 10x2,8x1,8 m
wysokoœci; 1 torpeda kalibru 450 mm na rufie; 40 w;
80 Mm; 2 ludzi). Projekt przewidywa³ umieszczenie jej
w miejscu przewidzianym dla ³odzi pok³adowej, w spe-
cjalnym wodoszczelnym hangarze, stanowi¹cym op³y-
wowe przed³u¿enie kiosku. Ustawianie na wodzie i pod-
noszenie mia³o odbywaæ siê za pomoc¹ specjalnego
dŸwigu. Da³oby to mo¿liwoœæ dla OP zwalczaæ cele poza
horyzontem i w miejscach p³ytkich, niedostêpnych dla
tego rodzaju okrêtów. Tego jednak nie zrealizowano
i nie podjêto go równie¿ w czasie opracowywania pro-
jektów OP zamówionych w 1939 roku we Francji.

Ponadto, na zlecenie KMW, od 1938 roku prowa-
dzono próby z bezza³ogow¹, zdalnie sterowan¹ ³odzi¹
motorow¹. Prace prowadzono w Pañstwowym Instytu-
cie Teleradiotechnicznym pod kierunkiem prof. Janu-
sza Groszkowskiego. Doœwiadczenia ze sterowaniem ³o-
dzi¹ prowadzono równie¿ z samolotu13.

Po przemówieniu ministra spraw zagranicznych Jó-
zefa Becka w sejmie 5 maja 1939 roku, stwierdzaj¹ce
m.in., ¿e Polska od Ba³tyku odepchn¹æ siê nie da, szereg
gazet warszawskich, poznañskich i krakowskich oraz
Polskie Radio og³osi³y apel o naborze ochotników do
oddzia³u ¿ywych torped. Ju¿ od 7 maja do w³adz woj-
skowych zaczê³y nap³ywaæ zg³oszenia – w tym nawet
na rêce marsza³ka Rydza-Œmig³ego, których do sierp-
nia nadesz³o oko³o 1100. By³y one rejestrowane w S³u¿-
bie Broni Podwodnej KMW w Warszawie, a zg³aszaj¹-
cych siê powiadamiano, ¿e w razie potrzeby dana osoba
zostanie wykorzystana. Ci, którzy nie ukoñczyli 18 lat,
byli zobowi¹zani uzyskaæ zgodê rodziców. Jednak w za-
wiadomieniu ze strony KMW nie u¿ywano sformu³o-
wania ¿ywa torpeda14. Wynika³o to m.in. st¹d, ¿e MW

6 IPiMS, Tam¿e, s. 6; J. Malinowski, Przyczynki do syntezy wojny
obronnej Polski w 1939 r., WPH 1979, nr 2, s. 401; R. Witkowski, Uwagi o
obronie Wybrze¿a w 1939 roku, PM 1980, z. 10, s. 35. Tak fatalnego
po³o¿enia strategicznego nie mia³a ¿adna flota wojenna na Ba³tyku.

7 Polskie, s. 55–57; Piaskowski, Tam¿e, s. 28.
8 H. Jackiewicz, Brytyjskie gwarancje dla Polski w 1939 roku,

Olsztyn 1980, s. 173; S. Ordon, Pogl¹dy na rozwój i zadania Marynarki
Wojennej w latach miêdzywojennych, PM 1964, z. 5, s. 81; W. Pater, Pro-
blemy polskiej floty w polsko-brytyjskich rozmowach sztabowych w maju
1939 roku, PM 1982, z. 4, s. 51–53; Polskie, s. 102; T. Skinder-Suchcitz,
Tam¿e.

9 IPiMS LOT. A. V. 1/40, 1/41.

10 Piaskowski, Tam¿e, t. I, s. 10, 12–13, t. II, s. 21, 28; R. Witkow-
ski, Projekt rozbudowy artylerii nadbrze¿nej na Helu, BH 1972, nr 3,
s. 49–58.

11 IPiMS MAR. A. I/13.
12 B. Wroñski, Wspomnienia p³yn¹ jak okrêty, Londyn 1981,

s. 10nn. Anglicy zgadzali siê sprzedaæ 4 armaty kalibru 152 mm, ale
o k¹cie podniesienia zaledwie 15o. Starano siê wiêc o przeróbkê tak, aby
k¹t ten osi¹ga³ 40o, ale decyzje zapad³y zbyt póŸno (Skinder, s. 113–119).

13 L. Komuda, „Orze³”, jakiego nie by³o..., M. 1975, nr 9, s. 38.
14 Na temat tych torped: Klatka, Fenomen polskich ¿ywych torped,

PM 1994, z. 6, s. 73–75. Wœród ochotników do oddzia³u ¿ywych torped byli
ch³opcy i dziewczêta w wieku 16–17 lat, a nawet 11-letnia dziewczynka.
Do 18 roku ¿ycia by³o 147 ochotników, w wieku 19–28 lat 477 ochotników,
w wieku 39–48 lat 129 ochotników, a powy¿ej 49 roku ¿ycia 92 osoby.
Jeden ochotnik mia³ 70 lat, a kilku po 60 lat. Wœród tych ochotników
by³o 10% kobiet (Tam¿e, s. 75–79).
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nie dysponowa³a odpowiednimi do tego œrodkami wal-
ki, brak by³o odpowiednich aparatów oddechowych i in-
nego niezbêdnego sprzêtu15. Nie by³o oœrodka szkolenia
nurków bojowych, nie pracowano szerzej w KMW nad
tym zagadnieniem, a wiêc i nie by³o taktyki ¿ywych
torped. Myœl jednak powsta³a, ale na jej realizacjê by³o
ju¿ za póŸno.

Nie zd¹¿ono równie¿ wzmocniæ w³asnej floty okrê-
tami budowanymi w Anglii (2 œcigacze torpedowe), we
Francji (2 OP) i w Warsztatach Portowych MW w Gdy-
ni (2 niszczyciele). Dlatego do walki z Kriegsmarine sta-
nê³o jedynie 16 polskich okrêtów bojowych oraz 3 jed-
nostki artyleryjskie o charakterze szkolnym.

Flota wojenna nie mog³aby istnieæ bez odpowied-
nich baz morskich. W programach rozwoju floty, stu-
diach strategicznych i dyskusjach podkreœlano ich
niezbêdnoœæ, zwracaj¹c uwagê na rozbudowê Gdyni-Oksy-
wia i Helu16. Tê drug¹ bazê zaczêto budowaæ od pocz¹t-
ku lat 30., z zamiarem stworzenia na Helu bazy opera-
cyjnej i zaopatrzeniowej na wypadek wojny z Niemcami17.
Obie bazy mia³y urz¹dzenia do zaopatrywania okrê-
tów w materia³y pêdne, amunicjê, ¿ywnoœæ i s³odk¹
wodê. Na Oksywiu mieœci³y siê warsztaty portowe MW,
mog¹ce wykonywaæ wszelkie remonty, poza tym znaj-
dowa³y siê tam doki p³ywaj¹ce. Przed wybuchem woj-
ny z Oksywia przeniesiono na Hel czêœæ urz¹dzeñ warsz-
tatowych i jeden dok p³ywaj¹cy. Powsta³a tam wiêc filia
warsztatów portowych mog¹ca wykonywaæ mniejsze
remonty. Materia³y pêdne w Gdyni mieœci³y siê na 3 kry-
pach ropowych po 500 t ka¿da oraz czêœæ zbiorników
Polmin o pojemnoœci oko³o 1000 t. Na Helu wybudowa-
no w schronach podziemnych zbiorniki ropy o pojem-
noœci oko³o 2000 t, po³¹czone ruroci¹giem z basenem
wojennym. W porcie helskim wykañczano równie¿ dwa
ma³e zbiorniki po 400 t ka¿dy. Zapasy amunicji okrê-
towej znajdowa³y siê w schronach na Oksywiu, ale
z chwil¹ zagro¿enia przewieziono je do schronów amu-
nicyjnych na Helu. Tam te¿ zdeponowano miny i torpe-
dy, ale torpedowania i warsztaty broni podwodnej mie-
œci³y siê na Oksywiu18.

Gdynia by³a ³atwa do zablokowania, natomiast Hel
ze wzglêdu na swoje po³o¿enie mia³ dobre warunki
obronne nawet przy ówczesnych œrodkach obrony19. Mimo
obiektywnych trudnoœci ich obrony, wobec szybkiego
rozwoju si³ morskich niemieckich i sowieckich, od 1937
roku zaczêto wzmacniaæ obronê baz morskich – Gdyni
i Helu oraz pó³wyspu.

Powsta³a równie¿ potrzeba zorganizowania baz mor-
skich dla polskiej floty wojennej i handlowej poza kra-
jem – w republikach nadba³tyckich, a na Morzu Czar-

nym w Rumunii20. Na Ba³tyku na tak¹ bazê chêtnie
widziano Rygê tym bardziej, ¿e Polska utrzymywa³a
przyjazne stosunki z £otw¹, granicz¹c bezpoœrednio
z tym pañstwem. Jednak £otwa nie zamierza³a uwi-
k³aæ siê w wojnê i w³asn¹ flotê handlow¹ trzeba by³o
wys³aæ do Anglii w obliczu wojny. Natomiast na Morzu
Czarnym zamierzano wykorzystaæ rumuñski port Ga-
lata do prze³adunku materia³ów wojennych dostarcza-
nych z portów zachodnich i st¹d, kolej¹ do Polski. M.in.
do prac w tym zakresie wys³ano do Galaty kmdra Rym-
szewicza, gdzie pe³ni³ funkcjê sekretarza polskiego kon-
sulatu21.

Wysoko nale¿y oceniæ stan osobowy MW, w której
poborowi stanowili ma³y procent w porównaniu z woj-
skami l¹dowymi. Szeregowych wcielano z kontyngentu
poborowych, albo jako ochotnicy zobowi¹zuj¹cy siê do
trzyletniej s³u¿by. Po przeszkoleniu rekruckim w Ka-
drze Floty, nastêpowa³ przydzia³ do oddzia³ów l¹do-
wych MW lub na okrêty. Zasadniczo za³ogi okrêtów
uzupe³niano ochotnikami. Ten, kto ods³u¿y³ obowi¹z-
kowy czas, móg³ pozostaæ w MW jako nadterminowy.
Ochotnicy, których zawsze by³o du¿o i poborowi nadter-
minowi, uczêszczali na kursy w SSM. Po 3-letniej s³u¿-
bie i uzyskaniu specjalnoœci, mogli byæ awansowani na
podoficerów nadterminowych. Do s³u¿by zawodowej byli
dopuszczeni podoficerowie specjaliœci nadterminowi na
podstawie kontraktu. Natomiast personel dla lotnictwa
morskiego by³ szkolony w Morskim Dywizjonie Lotni-
czym, podobnie uzupe³nienie dla flotylli rzecznej odby-
wa³o siê na miejscu22.

Korpus oficerów MW obejmowa³: oficerów morskich,
rzeczno-brzegowych, mechaników, technicznych, komi-
sarzy i lekarzy. Za wyj¹tkiem lekarzy, którzy wstêpo-
wali jako absolwenci szko³y sanitarnej wojska, wszy-
scy pozostali kandydaci przechodzili przeszkolenie 3–4
letnie w swojej specjalnoœci. Oficerowie bardzo sobie
cenili to, ¿e przynale¿noœæ do jakiejœ grupy politycznej
nie odgrywa³a ¿adnej roli w kwestiach przydzia³ów,
awansów itp., co by³o sta³¹ istot¹ w polskiej MW. Wszy-
scy podoficerowie od bosman mata wzwy¿ musieli byæ
zawodowymi, a stopieñ chor¹¿ego wprowadzono na parê
lat przed wprowadzeniem go w wojsku. Przy ubieganiu
siê o przyjêcie do SPMW ¿adne protekcje nie odgrywa-
³y roli, a egzamin wstêpny trwa³ bardzo d³ugo. Chodzi-
³o o to, by móc poznaæ kandydata z punktu widzenia
wychowania i etyki, a nie tylko pod wzglêdem znajo-
moœci przedmiotów ogólnokszta³c¹cych. KMW stopnio-
wo przesta³o wysy³aæ oficerów na kursy specjalistyczne
do Francji, organizuj¹c w³asne w kraju, a 1 stycznia
1938 roku utworzono Wy¿szy Kurs Taktyczny Mary-
narki – równorzêdny z Wy¿sz¹ Szko³¹ Wojenn¹. Admira³
Œwirski komentuje to w ten sposób, ¿e kurs tak skrom-
nie nazwano, by nie wywo³aæ kompetencyjnych sporów
z Szefem Sztabu Generalnego23. Ponadto oficerowie kor-
pusu morskiego po kilkuletniej s³u¿bie uczêszczali na
specjalne kursy: lotnictwa morskiego, artylerii, broni
podwodnej, nawigacji oraz sygnalizacji. Awans na ofi-

15 S. Smolis, Podwodna broñ dywersyjna, Warszawa 1974, s. 40–41.
16 CAW, I. 302. 4. 258; Tam¿e, 302. 4. 1942, s. 4; Tam¿e, 304. 2.

1942, s. 21, 25.
17 IPiMS MAR. A. II. 1/1, s. 14.
18 Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, Londyn 1968,

s. 68. Nie zdo³ano jednak wykonaæ odpowiednie ukrycia dla OP, brak
jeszcze by³o schronów ¿elbetowych i obrony plot dla nich. Dlatego we
wrzeœniu 1939 roku OP mog³y wchodziæ na Hel tylko noc¹, a niezbêdne
naprawy trzeba by³o wykonaæ do œwitu.

19 S¹ równie¿ opinie neguj¹ce wartoœæ floty wojennej, w miejsce
której nale¿a³oby rozbudowaæ l¹dow¹ obronê. Za cenê jednego niszczy-
ciela typu Grom mo¿na by³o np. zmieniæ Pó³wysep Helski w twierdzê
zdoln¹ do oporu przez wiele miesiêcy (J. £ojek /Leopold Jerzewski/,
Agresja 17 wrzeœnia 1939, Warszawa 1990, s. 46). Jest to jednak stwier-
dzenie nie daj¹ce obrazu wojny morskiej, poniewa¿ baza bez okrêtów
nic nie znaczy, jest niepotrzebna, chyba dla przeciwnika po jej zdoby-
ciu.

20 O potrzebie i mo¿liwoœciach wykorzystania portów rumuñskich
przez Polskê, pisa³ memoria³y do ró¿nych instytucji wojskowych
i cywilnych wiceadmira³ Konstanty Biergiel. Tu¿ przed wojn¹ zamie-
rzano wykorzystaæ do prze³adunku materia³ów wojennych rumuñski
port Galatê.

21 IPMS, MAR. A. II. 1/1, s. 17; MMW, 45.
22 IPMS, MAR. A. I/18, s. 9–10.
23 Tam¿e, MAR. A. II. 1/1s. 14–15.
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cera starszego wymaga³o ukoñczenia kursu taktyczne-
go24.

Nale¿yte przygotowanie kadr powodowa³o odpowied-
nie szkolenie pojedynczych okrêtów, zespo³ów oraz szta-
bów. Polskie okrêty bardzo du¿o p³ywa³y i by³y do tego
nale¿ycie przygotowane, a proces szkolenia obejmowa³
dwa okresy – zimowy i kampaniê letni¹. W pierwszym
przygotowywano okrêty pod wzglêdem technicznym do
p³ywania i przeprowadzano szkolenie teoretyczne,
w drugim zaœ – w kampanii letniej, szkolenie prowa-
dzono na morzu. Na pocz¹tku kampanii letniej – wio-
sn¹, prowadzono intensywne szkolenie na okrêtach: SB,
dzia³y okrêtowe, a nastêpnie ca³y okrêt. Postoje w ba-
zach by³y krótkie, a okrêty przebywa³y na redach na
kotwicy, b¹dŸ w ruchu. Szkolenia te przeprowadzano
wed³ug programów opracowywanych przez specjalistów
sztabu Dowództwa Floty, przy wspó³udziale dowódców
dywizjonów. Programy obejmowa³y kolejnoœæ trudnoœci,
które stopniowo zwiêksza³y wymagalnoœæ: od æwiczeñ
indywidualnych do SB, w dzia³ach okrêtowych, a na-
stêpnie ca³ego okrêtu. Nastêpnie przeprowadzano kur-
sowe strzelania artyleryjskie, torpedowe, minowe, sta-
wianie min, tra³owanie itp. W czasie tych wszystkich
æwiczeñ wiele uwagi zwracano na obserwacjê powierzch-
ni morza, powietrza i na sygnalizacjê semaforem, œwia-
t³em oraz flagami. Dlatego osi¹gano œwietne wyniki
w ³¹cznoœci wzrokowej, a s³u¿ba sygna³owa pe³niona
by³a we flocie bez przerwy.

Od oficerów wymagano doskonalenia nawigacji, do-
brze manewrowali okrêtami i przeprowadzali dowodze-
nie jednostkami przy zmniejszonej obsadzie oficerskiej
w warunkach bojowych i ekstremalnych. Przy surowym
przestrzeganiu RSO, osi¹gniêto wielk¹ sprawnoœæ w prze-
prowadzaniu alarmów, strzelañ artyleryjskich i torpe-
dowych oraz w wykonywaniu innych zadañ bojowych.
Dbano o okrêty, które charakteryzowa³y siê sprawno-
œci¹ techniczn¹, wysokim stanem szkolenia, gotowo-
œci¹ do natychmiastowego dzia³ania maszyn i mecha-
nizmów okrêtowych, regulaminowym tokiem s³u¿by,
sprawnoœci¹ manewrów i schludnym wygl¹dem, stwa-
rzaj¹c mo¿liwoœci do skutecznego wykorzystania w wal-
kach25.
Æwiczenia na morzu zespo³ami przeprowadzano

w dwóch dywizjonach – niszczycieli i minowców, zaœ
w trzecim dywizjonie (OP), pojedynczymi okrêtami W ze-
spo³ach jednorodnych i przy wspó³dzia³aniu z innymi,
zwracano uwagê na wykonywanie nakazanych szyków,
utrzymywanie nieprzerwanej ³¹cznoœci i obserwacji.

Okrêty nawodne – g³ównie wiêksze, przebywa³y na
morzu tygodniami, nieraz z dala od w³asnych baz æwi-
cz¹c programowe zadania. P³ywa³y na wodach œrodko-
wego Ba³tyku i na jego pó³nocnych akwenach, w pobli-
¿u Zatoki Ryskiej. Przy okazji æwiczeñ obserwowa³y ruch
flot – niemieckiej i sowieckiej, zbiera³y o nich wiadomoœ-
ci, które potem odpowiednio opracowywano26. Od 1939
roku OP prowadzi³y intensywne szkolenie w swoich se-

ktorach operacyjnych. Dniem i noc¹ æwiczy³y zanurze-
nia zwyk³e i bojowe, wszystkie rodzaje alarmów oraz
przeprowadza³y pozorowane ataki torpedowe27.

Wzrost wyszkolenia oficerów – w tym dowódców
i sztabów, znajomoœæ jêzyków obcych, g³ównie francu-
skiego, niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego oraz roz-
wój floty wojennej wraz z wprowadzaniem nowoczesnych
ON i OP powodowa³y intensyfikacjê æwiczeñ z uwzglêd-
nianiem najnowszych osi¹gniêæ morskiej sztuki wojen-
nej. Znalaz³o to odzwierciedlenie na ³amach fachowych
pism – PM i B oraz w specjalistycznych wydawnic-
twach28. Pozwoli³o to na zwiêkszenie iloœci æwiczeñ,
które podzielono na: obustronne æwiczenia taktyczne,
æwiczenia grupowe, æwiczenia pojedynczych okrêtów
i æwiczenia ró¿nych grup za³óg na okrêtach. Poszerzano
tematykê u¿ycia niszczycieli i OP oraz sposobów walki
z samolotami i wspó³dzia³anie z w³asnym lotnictwem.
Pozwoli³o to na opracowanie odpowiednich zadañ dla
polskich si³ morskich i okreœlono mo¿liwoœci ich wyko-
nania29.

W drugiej po³owie lat 30-tych w trakcie æwiczeñ
g³ówn¹ uwagê zwracano na obronê wybrze¿a, a zw³asz-
cza obronê bazy morskiej w Helu. Æwiczenia i studia
operacyjno-taktyczne pozwoli³y na ostateczne skonkre-
tyzowanie zadañ floty, dla której zasadniczymi dzia³a-
niami by³y: ochrona niszczycieli Peking, dzia³ania OP
Worek i operacje minowe Rurka. Æwiczono równie¿ inne
warianty u¿ycia mniejszych jednostek pod przykryciem
ognia w³asnych baterii nadbrze¿nych i walki artyleryj-
skiej z celami nawodnymi, brzegowymi i samolotami,
a nawet przeprowadzenia desantów morskich.

Zadania flocie wojennej postawione przez General-
nego Inspektora Si³ Zbrojnych 26 lipca 1939 roku obej-
mowa³y dzia³ania na morzu i wybrze¿u. Zadanie na
morzu polega³o na przeszkadzaniu w komunikacji mor-
skiej miêdzy Rzesz¹ a Prusami Wschodnimi. Nato-
miast zadania na Wybrze¿u obejmowa³y obronê Helu
jako zasadniczej bazy MW oraz obronê rejonu Gdyni30.
Okrêty mia³y przeprowadziæ operacje: stawianie ZM,
dzia³ania OP na liniach ¿eglugowych przeciwnika oraz
zabezpieczenie tych zadañ poprzez obronê l¹dow¹ baz,
morsk¹ obronê baz i obronê plot, a ponadto wykonanie
dodatkowych innych zadañ na rzecz powy¿szych opera-
cji bojowych. Poniewa¿ nie by³o operacyjnych mo¿liwo-
œci wykorzystania niszczycieli na Ba³tyku wobec dru-
zgoc¹cej przewagi floty niemieckiej, 3 z nich wys³ano
do Anglii, celem konwojowania transportowców do portów
rumuñskich. Pocz¹tkowo zamierzano wys³aæ wszystkie
4 okrêty, ale ostatecznie zostawiono Wichra do os³ony

24 Tam¿e, MAR. A. I/18, s. 10.
25 Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II

Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 235–236. Wa¿n¹ rolê odgrywa³y
zawody organizowane na ró¿nych szczeblach w zakresie sygnalizacji,
artylerii, broni podwodnej i w innych specjalnoœciach (Tam¿e, s. 237).

26 Ciesielski, Tam¿e, passim; S. Ordon, Polska Marynarka Wojen-
na w latach 1918–1939. Problemy prawne i ekonomiczne, Gdynia 1966,
s. 265–268; Rzepniewski, Tam¿e, passim; W. Steyer, Rozjaœniony wid-
nokr¹g myœli morskiej, PM 1947, z. 1, s. 7.

27 Ciesielski, Tam¿e, s. 237–238; B. Romanowski, Polskie okrêty
podwodne w II wojnie œwiatowej, PM 1959, z. 6, s. 23–24; Ten¿e, Torpe-
da w celu, Warszawa 1969, s. 11–17; Rzepniewski, Tam¿e, passim.

28 Do wa¿niejszych wydawnictw nale¿a³y: Hubert, Historia wojen
morskich; Czeczott, Wojna morska na Ba³tyku; Ten¿e, Obrona wybrze-
¿a; Ten¿e, Taktyka stosowania lekkich jednostek nawodnych i zespo³ów;
Dzienisiewicz, Teoria strzelañ torpedowych; Ten¿e, Torpedoznawsto; Fran-
kowski, Geografia strategiczna Morza Ba³tyckiego; K³oczkowski, Taktyka
u¿ycia torped na ³odziach podwodnych; Ksiêgi sygna³owe; Instrukcja;
Taktyka minowa jednostek nawodnych; Laskowski, Artyleria morska,
t. I, II; Ten¿e, Teoria strzelania; Podrêcznik dla operacyjnej s³u¿by szta-
bów; Rozwa¿ania o taktycznym u¿yciu okrêtów podwodnych; S³u¿ba
w sztabach Marynarki Wojennej; Stankiewicz, Zarys taktyki ³odzi pod-
wodnych; Wojcieszek, Artyleria przeciwlotnicza.

29 Podstawê tego stanowi³ Memoria³ o zadaniach marynarki wo-
jennej, jej stanie i potrzebach opracowany przez Œwirskiego (CAW, I.
302. 4. 1942.

30 Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 34; Polskie si³y, t. I, cz. 5, s. 73–74.
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stawiania min i ewentualnego wsparcia artyleryjskie-
go w³asnych wojsk w Gdañsku. ¯a³owano potem mocno,
¿e tego okrêtu nie wys³ano wraz z innymi trzema nisz-
czycielami do Wielkiej Brytanii31.

G³ównym organem dowodzenia MW na wybrze¿u
by³o Dowództwo Floty, którego kompetencje wzros³y od
31 grudnia 1938 roku po utworzeniu Obszaru Nadmor-
skiego (Gdynia, powiaty kartuski i morski). Dowódca
Obszaru otrzyma³ kompetencje dowódcy okrêgów kor-
pusów, z wyj¹tkiem s³u¿by uzupe³nieñ. Wraz z powszech-
n¹ mobilizacj¹ dowódca Floty obejmowa³ dowodzenie
si³ami Obszaru i mia³ kompetencje dowódcy armii.

Dowódcy Floty – kontradmira³owi Józefowi Unru-
gowi podlega³y: dywizjon niszczycieli, dywizjon OP,
Morska Obrona Wybrze¿a, L¹dowa Obrona Wybrze¿a,
Morski Dywizjon Lotniczy, Wojskowa Sk³adnica Tran-
zytowa na Westerplatte i Komenda Portu Wojennego
Gdynia. Szefem sztabu by³ kmdr Marian Majewski32.

Dowódca Floty podlega³ bezpoœrednio Naczelnemu
Wodzowi, w sztabie którego utworzono stanowisko ofi-
cera ³¹cznikowego MW (kmdr ppor. Józef Boreyko). Sta-
rania Œwirskiego o utworzenie ma³ego sztabu morskiego,
którego sam by³by szefem, nie odnios³y skutku33.

Morska Obrona Wybrze¿a sformowana zosta³a 10
lipca 1939 roku w wyniku reorganizacji istniej¹cego od
1933 roku Dowództwa Obrony Wybrze¿a Morskiego. Jej
dowódc¹ zosta³ kmdr Stefan Frankowski, a szefem szta-
bu – kmdr ppor. Romuald Dziewa³towski-Gintowt. Pod-
porz¹dkowano mu wszystkie jednostki nawodne pozo-
stawione w kraju oraz Rejon Umocniony Hel (dowódca
– kmdr W³odzimierz Steyer).

£¹cznoœæ w MW by³a rozbudowana i obejmowa³a:
4 radiostacje na Oksywiu, 3 radiostacje na Helu, 2 ra-
diostacje w Pucku, 5 Punktów Obserwacyjnych (Red³o-
wo, Oksywie, Rozewie, Jastarnia i Hel) oraz sieæ kablo-
w¹ podziemn¹ i naziemn¹34. Radiostacje by³y dobre,
a radiostacja Dowództwa Floty by³a zabezpieczona w bun-
krze na Helu i przez ca³y czas zapewnia³a przekazywa-
nie oraz odbiór sygna³ów35. Jednak brak samolotów rozpo-
znawczych nie pozwala³ na ich w³aœciwe wykorzystanie,
a w³asne rozpoznanie na morzu obejmowa³o tylko roz-
poznanie wzrokowe z brzegu, z ma³ych ON i OP.

Pierwsz¹ operacj¹ bojow¹ polskiej floty by³o wyko-
nanie zadania opracowanego pod kryptonimem Peking,
polegaj¹c¹ na bezpiecznym przejœciu 3 niszczycieli:
Grom, B³yskawica i Burza do baz brytyjskich36. Da³o to
mo¿liwoœæ ci¹g³oœci walki z Niemcami oraz udzia³ w kon-
wojowaniu statków z zaopatrzeniem wojennym dla wojsk
polskich przez porty rumuñskie37.

Do walki na miejscu zosta³y u¿yte: 1 niszczyciel (Wi-
cher), 5 OP (Orze³, Sêp, Ryœ, Wilk i ¯bik), 1 stawiacz min
(Gryf), 6 tra³owców (Jaskó³ka, Mewa, Rybitwa, Czajka,
Czapla, ¯uraw i Czapla), 2 kanonierki (Genera³ Haller
i Józef Pi³sudski) i szkolny okrêt artyleryjski (Mazur), a ich
dzia³ania zabezpiecza³y jednostki pomocnicze. Ponadto
do dzia³añ pomocniczych zmobilizowano Oddzia³ Kutrów.

Niszczyciel Wicher przewidziany by³ do ewentual-
nej operacji przeciwko Gdañskowi oraz jako os³ona sta-
wiacza min Gryf 38. Tra³owce (Jaskó³ka, Czajka, Mewa,
Rybitwa, Czapla i ¯uraw) mia³y komplety tra³ów, mo-
g³y stawiaæ ZM i charakteryzowa³y siê du¿ymi walora-
mi bojowymi. Kanonierki i szkolny okrêt artyleryjski
mog³y przeprowadzaæ patrolowanie, obronê plot, i prze-
ciw OP oraz inne zadania bojowe.

Pod koniec sierpnia zmobilizowano Flotyllê Stra¿y
Granicznej w sk³adzie: kuter patrolowy Batory oraz dwie
motorówki patrolowe – Kaszub i Mazur, które wcielono
do floty wojennej. 1 wrzeœnia zosta³y podporz¹dkowa-
ne dowódcy Rejonu Umocnionego Hel z zadaniem: w³¹-
czone do systemu obrony plot bazy, szukanie zestrzelo-
nych niemieckich lotników, ochrona OP na redzie portu
pobieraj¹cych zapasy i ³aduj¹cych akumulatory oraz
przewo¿enie rannych.

28 sierpnia zorganizowano Oddzia³ Kutrów, w któ-
rego sk³adzie znalaz³y siê 24 zmobilizowane kutry ry-
backie i dwa statki – Gdynia i Gdañsk, jako ich bazy.
Oddzia³em dowodzi³ kpt. mar. Alfred Yogan. Poniewa¿
Oddzia³ zagro¿ony przez samoloty przeciwnika nie mia³
odpowiednio wyszkolonych za³óg, 3 wrzeœnia zosta³ roz-
wi¹zany39.

Morski Dywizjon Lotniczy nie mia³ wiêkszych war-
toœci bojowych, stanowi³ bazê szkoleniow¹ do rozwoju
lotnictwa morskiego w najbli¿szych latach. Jednak tu¿
przed rozpoczêciem dzia³añ bojowych samoloty tego
dywizjonu wykona³y oko³o 15 lotów rozpoznawczych przy
niemieckich wybrze¿ach, identyfikuj¹c okrêty przeciw-
nika. Ponadto wykona³y æwiczenia z polskimi okrêta-
mi. W czasie walk zdo³a³y wykonaæ kilka lotów rozpo-
znawczych, ale wy³¹cznie noc¹40.

Drug¹ udan¹ operacj¹ morsk¹ – obok przejœcia 3
niszczycieli do Anglii, by³o zabezpieczenie polskiej flo-
ty handlowej i czêœci rybackiej przed zniszczeniem lub
dostaniem siê w rêce przeciwnika. Departament Mor-
ski Ministerstwa Przemys³u i Handlu wspólnie z KMW
opracowa³ plan zapobie¿enia temu i wykorzystania
polskich statków do przewozu dostaw materia³ów wo-
jennych dla kraju. Plan dyslokacji Morskiej Floty Ope-
racyjnej41  przewidywa³: wprowadzenie statków do por-
tów sojuszniczych lub neutralnych; podporz¹dkowanie
floty Polskim Komitetom Transportowym powo³anym
w Londynie, Pary¿u i Sztokholmie; utworzenie syste-
mu tajnej ³¹cznoœci; opracowanie szczegó³owej instruk-
cji dla kapitanów statków na wypadek wojny. G³ów-

31 IPMS, MAR. A. V. 1/8.
32 Wykaz stanowisk wszystkich organów kierowania i dowodze-

nia wraz z obsad¹ personaln¹ od dowództwa Floty po pododdzia³y l¹do-
we poda³ T. Kryska-Karski (Materia³y do historii Wojska Polskiego, nr
19, Londyn 1986, s. 14–29.

33 Marynarka, s. 73.
34 Tam¿e, s. 68.
35 IPiMS MAR. A. II/1, s. 2; Marynarka, s. 55.
36 Szczegó³y przejœcia tych okrêtów omówiono w Warszawie 15

sierpnia tego roku z przedstawicielem Admiralicji brytyjskiej (Piaskow-
ski, Tam¿e, s. 35). O pisowni Peking czy Pekin nadmienia Dyskant
(„Peking” czy „Pekin”, BH 1989, nr 11, s. 15–17). Dokument poda³a
Skinder-Suchcitz (Tam¿e, s. 133–135). Na opieczêtowanej kopercie roz-
kazu napisane jest Peking, podobnie w maszynopisie rozkazu w kronice
B³yskawicy. Natomiast w kronice Burzy – Pekin (Tam¿e, s. 140, przypis 1).
O wykonaniu tej operacji pisa³ W. Kodrêbski (Jak polskie kontrtorpe-
dowce dosta³y siê do Anglii, B 1941, z. 10, s. 45–51).

37 Na wiadomoœæ o odejœciu polskich okrêtów do Anglii, adm.

Raeder wyda³ 30 sierpnia rozkaz odwo³ania z Ba³tyku kr¹¿owników:
Köln, Lepzig i Nürnberg (Piaskowski, Tam¿e, s. 45).

38 Marynarka, s. 72.
39 J. Gietrych, Oddzia³ Kutrów i kampania kapitana Jougana,

NS 1959, nr 95, s. 12–13; Marynarka, s. 76.
40 Tam¿e, s. 67; M. A. Peszke, Polska Marynarka Wojenna w II

wojnie œwiatowej. Szkic historyczny, Dodatek do PM 1995, z. 4, s. 59.
41 Morska Flota Operacyjna – nazwa przyjêta przez Ministerstwo

Przemys³u i Handlu oraz KMW dla statków pasa¿erskich i towarowych
w okresie przygotowania i realizacji planu dyslokacji floty handlowej
do portów sojuszniczych (J. K. Sawicki, Polska Marynarka Handlowa
(1939–1945), t . I, Gdynia 1991, s. 16, przypis 1).
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nym zadaniem by³o wycofanie na czas statków z Ba³-
tyku. Te wspólne prace nad w³¹czeniem Morskiej Floty
Operacyjnej w ogólny plan obronny kraju prowadzono
od koñca 1936 roku. Na podstawie tajnych rozkazów
podczas okresowych remontów statków i projektowa-
nia nowych, wzmacniano kad³uby i nadbudówki celem
szybkiego zainstalowania armat i broni maszynowej42.
W 1939 roku prace te intensyfikowano. Maj¹c na uwa-
dze przygotowanie do wojny statków ¿eglugi morskiej,
przybrze¿nej, portowej, rybo³ówstwa morskiego i ¿eglugi
œródl¹dowej, a tak¿e œrodków transportu l¹dowego,
powietrznego i ³¹cznoœci, Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych w porozumieniu z odpowiednimi resortami wyst¹-
pi³o z odpowiedni¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹. Na tej pod-
stawie 30 marca 1939 roku Sejm RP przyj¹³ ustawê
O komunikacjach w s³u¿bie obrony Pañstwa, która ze
wzglêdu na wa¿noœæ ju¿ 1 kwietnia wesz³a w ¿ycie43.
Zainteresowani zostali zobowi¹zani do podporz¹dkowa-
nia siê interesom obrony pañstwa, okreœlono równie¿
kompetencje ró¿nych resortów. Nie znaj¹c terminu wy-
buchu wojny, statkom nakazano utrzymywaæ zapasy
pozwalaj¹ce na odejœcie z Gdyni do Anglii lub Francji.

Ministerstwo Przemys³u i Handlu nada³o 30 sierp-
nia 1939 roku tajn¹ depeszê do wszystkich kapitanów
statków, aby wykonywali tylko polecenia szyfrowe lub
przedstawicieli polskich placówek zagranicznych. W na-
stêpnej depeszy z tego samego dnia poinformowano ka-
pitanów, ¿e ruchami statków kierowaæ bêdzie Minister
Przemys³u i Handlu. W rezultacie tych zarz¹dzeñ 31
sierpnia w Gdyni pozosta³y tylko 2 statki zmobilizo-
wane przez Dowództwo Floty (s/s Tczew i s/s Toruñ),
bêd¹cy w budowie s/s Olza oraz statki ¿eglugi przy-
brze¿nej: Gdynia, Gdañsk, Jadwiga i Wanda44. Na 37
statków 12 znajdowa³o siê na morzu, 16 w portach neu-
tralnych i 9 w portach sojuszniczych. Zagro¿onych by³o
11 – na Ba³tyku, w cieœninach duñskich i na Morzu
Pó³nocnym, ale wszystkie uratowano oddaj¹c do dys-
pozycji polskiemu rz¹dowi45. Ponadto uratowano dale-
komorskie statki rybackie, z których 23 znalaz³o siê
w portach holenderskich, a pozosta³e kierowano do An-
glii. Korzystaj¹c z trudnej sytuacji Polski, Holendrzy
starali siê je zatrzymaæ u siebie, kilkoma z nich inte-
resowa³a siê równie¿ francuska MW46.

Wojska polskie we wrzeœniu 1939 roku stanê³y do
walki przeciwko dwom œwiatowym potêgom wojskowym
– niemieckiej i sowieckiej47. Niemców wsparli S³owacy,

którzy wys³ali przeciw Polsce dwie dywizje piechoty,
w sk³adzie których by³ równie¿ ukraiñski pu³k. Nato-
miast z wojskami sowieckimi wspó³dzia³a³y oddzia³y
litewskie na WileñszczyŸnie. W takiej sytuacji nie zna-
laz³a siê ¿adna armia europejska. Dowódcy ni¿szych
szczebli umieli przeciwstawiaæ siê przeciwnikowi,
a w nocnych walkach wrêcz polska piechota by³a o wie-
le lepsza od wroga. Wojska Polskie po³o¿y³y kres poko-
jowym podbojom III Rzeszy niemieckiej, która w Pol-
sce musia³a prowadziæ ciê¿kie walki. Niemcy w obliczu
zdecydowanego oporu polskich wojsk anga¿owali coraz
wiêksze si³y. Dlatego ju¿ 3 wrzeœnia ¿¹dali, aby woj-
ska sowieckie zaatakowa³y Rzeczypospolit¹, ponawia-
j¹c je 8 wrzeœnia. Armia Czerwona dokona³a napadu,
gdy Wojsko Polskie by³o zaanga¿owane w walce na ca-
³ym froncie, a Wehrmachtowi wyczerpywa³a siê amuni-
cja. Niemcy mieli j¹ na 10–15 dni, a polska obrona
twardnia³a. Spo³eczeñstwo nasze ju¿ siê nauczy³o uni-
kaæ barbarzyñskich nalotów wroga, a kraj nie wyczer-
pa³ swych mo¿liwoœci operacyjnych. Szczególnie na kre-
sach wschodnich czeka³y na sw¹ kolej rezerwy, a tysi¹ce
zmobilizowanych ¿o³nierzy nie odda³o jeszcze strza³u,
rw¹c siê do walki. 17 wrzeœnia bi³o siê z Niemcami 25
polskich dywizji, które nie myœla³y nawet o zaprzesta-
niu walki, a rozmach ofensywy niemieckiej pocz¹³ ma-
leæ i stawa³ siê miêkki. Coraz bardziej wyd³u¿a³y siê
linie zaopatrzeniowe wojsk niemieckich, zawodzi³a or-
ganizacja ty³ów i dowodzenie, zaœ drogi stawa³y siê
trudne do dzia³añ jednostek pancernych i zmotoryzo-
wanych. Atak sowiecki pozwoli³ na szybsze przegrupo-
wanie si³ niemieckich przeciwko Warszawie i wstrzy-
manie ich ruchu na wschód.

Wojsko Polskie we wrzeœniu 1939 roku walczy³o
w niekorzystnych warunkach i nie mia³o szans na zwy-
ciêstwo. W walkach tych mo¿na wyodrêbniæ dwa g³ów-
ne fronty – niemiecki i sowiecki oraz trzeci, odrêbny –
obrona wybrze¿a, charakteryzuj¹ca siê odizolowaniem
od frontów g³ównych i d³ugotrwa³oœci¹ obrony. Mimo
dzielnego oporu, politycznego wsparcia sojuszników
i sympatii wielu pañstw, Rzeczypospolita zosta³a opa-
nowana przez wojska przeciwników. Z³o¿y³o siê na to
wiele czynników: zdecydowana sowiecka pomoc wojsko-
wa i polityczna dla Rzeszy, polityczne i propagandowe
wsparcie komunistów – g³ównie w krajach zachodnich
dla poczynañ niemieckich przeciwko Polsce, masowe
zastosowanie przez Niemców broni pancernej i lotnic-
twa, które stanowi³y Ÿród³o sukcesów przeciwnika48,
brak odpowiedniego w³asnego lotnictwa bojowego49, nie-
dostatek broni pancernej50, zawiod³o dowodzenie w woj-
skach polskich na szczeblu centralnym, a naczelne w³a-
dze wojskowe nie panowa³y nad sytuacj¹ operacyjn¹51;
nie potrafiono zorganizowaæ skuteczniejszej obrony
przed wkraczaniem Armii Czerwonej, a na kresach za-
panowa³ chaos w dowodzeniu; zawiod³a ³¹cznoœæ w woj-

42 Tam¿e, s. 16, 18–19.
43 Dz.U. RP 1939, nr 29, poz. 195.
44 Piaskowski, Tam¿e, s. 44.
45 Sawicki, Tam¿e, s. 20–22. NajgroŸniejsza sytuacja by³a na 8

statkach, których wybuch wojny zasta³ w Szwecji. Silna propaganda
sowiecka wspieraj¹ca niemieck¹ w Szwecji, spowodowa³a zejœcie za³óg
z kilku polskich statków. Aby je œci¹gn¹æ do Anglii, zaanga¿owano w ich
miejsce wojskowych oraz uczniów z PSM i z Daru Pomorza (Tam¿e, s. 21).
Wydania tych statków ¿¹dali Niemcy, a Szwedzi starli siê jak najszyb-
ciej ich pozbyæ. 5 z nich przesz³o z Goeteborgu do Bergen tylko pod ba-
lastem, przy jak najmniejszym zanurzeniu, aby pokonaæ w niektórych
miejscach p³ytkie wody szwedzkie. Z Bergen, wraz z kilkoma statkami
brytyjskimi przesz³y pod eskort¹ Royal Navy do Anglii. Zaœ trzy pozo-
sta³e etapami posuwa³y siê po szwedzkich wodach terytorialnych
i w paŸdzierniku dosta³y siê równie¿ do Anglii (Peszke, Tam¿e, s. 60).

46 A. Ropelewski, Œladami Korabia II, Gdañsk 1982, s. 27–77.
47 Wojna z Polsk¹ ze wzglêdów operacyjnych dla Niemców by³a

mo¿liwa tylko na pocz¹tku wrzeœnia. Od po³owy tego miesi¹ca by³yby
ju¿ trudnoœci w u¿yciu lotnictwa i wojsk pancernych i techniki wojsko-
wej. Hitler o tym wiedzia³ i obawia³ siê dzia³añ bojowych jesieni¹ tym
bardziej, ¿e Polacy mogli wed³ug niego po prostu zaj¹æ w paŸdzierniku
Gdañsk (Bergman, Najlepszy sojusznik, s. 27).

48 Tam¿e, s. 126.
49 Polskie lotnictwo nie zosta³o zniszczone na ziemi i wytrwale

walczy³o. Szczególnie brygada bombowa uderza³a na si³y niemieckie a¿
do 16 wrzeœnia. Polskie lotnictwo uleg³o za³amaniu 17 wrzeœnia, kiedy
Sowieci opanowali wschodnie lotniska.

50 Halder fakt ten komentuje nastêpuj¹co: Gdyby Polska mia³a
obronê przeciwpancern¹, zwyciêski pochód by³by niemo¿liwy (Tam¿e,
s. 126).

51 Dowódcy ni¿szych szczebli umieli przeciwstawiæ siê Niemcom
i Sowietom, a w nocnych walkach wrêcz polska piechota by³a lepsza od
przeciwników. Genera³owie walczyli w polu i nie zostawiali swoich od-
dzia³ów.
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skach niemal na wszystkich szczeblach dowodzenia,
poza marynark¹ wojenn¹.

Flota wojenna, podobnie jak ca³e polskie si³y zbroj-
ne, podjê³a walkê z przewa¿aj¹cymi si³ami nieprzyja-
ciela, w ca³kowitym odosobnieniu od reszty kraju. Jed-
noczeœnie z baz brytyjskich rozpoczê³y operacje bojowe
przeciw Kriegsmarine 3 nasze niszczyciele, wys³ane tam
wczeœniej.

W ostatnich dniach sierpnia dowództwo Floty wraz
ze sztabem przenios³o siê z Gdyni na Hel, pocz¹tkowo
do budynku szefostwa fortyfikacji wybrze¿a, a nastêp-
nie do opró¿nionego schronu amunicyjnego52.

Od pierwszych godzin wojny, Niemcy przejêli pano-
wanie w powietrzu i zablokowali polskie wybrze¿e
(Zatokê Gdañsk¹, miêdzy Pilaw¹ i Rozewiem, miêdzy
Ustk¹ i £awic¹ S³upsk¹ i przy cieœninach duñskich).
Natomiast strona polska w dniach 5–7 wrzeœnia za-
blokowa³a port gdyñski, w obawie przed niemieckim
desantem. W g³ównym wejœciu zatopiono parowiec grec-
kiej bandery Caritas. Zatopiono równie¿ polski frach-
towiec Toruñ, który za³adowany bunkrem zosta³ podpa-
lony ³adunkami wybuchowymi. Chodzi³o o to, aby po¿ar
utrudnia³ przeciwnikowi orientacjê. Ponadto w powsta³ej
luce miêdzy wrakiem Caritasu a falochronem, zatopio-
no æwiczebny okrêt torpedowy Oksywie53. Okrêty pol-
skie prowadzi³y obronê plot. zespo³ów i portów, walki
artyleryjskie z si³ami nawodnymi przeciwnika, opera-
cje minowe si³ami nawodnymi i podwodnymi, operacje
bojowe OP i ostrza³ artyleryjski niemieckich pozycji
l¹dowych.

Do najwiêkszej bitwy okrêtów z samolotami dosz³o
na Zatoce Gdañskiej 1 wrzeœnia, oko³o 4 Mm od Helu.
Polski zespó³ w sk³adzie: Wicher, Gryf, 6 tra³owców i 2
kanonierki, id¹cy na redê portu helskiego, zaatakowa-
³o 33 niemieckich bombowców nurkuj¹cych. Zespó³ mia³
na uzbrojeniu 6x40 i 31 KM. Armaty okrêtowe wiêk-
szych kalibrów mia³y za ma³y k¹t podniesienia, a ar-
maty kalibru 75 mm nie mia³y odpowiednich przyrz¹-
dów celowniczych. Natomiast samoloty przeciwnika
obok bomb, mia³y na uzbrojeniu oko³o 100 KM. G³ów-
nym obiektem ataku przeciwnika by³ stawiacz min Gryf
z minami na pok³adzie, którego ubezpiecza³y ogniem
tra³owce. Taktyka okrêtów polega³a na uchylaniu siê
od bomb lotniczych i maksymalnym wykorzystaniu ar-
mat oraz KM. Bitwa morska z samolotami trwa³a kil-
kanaœcie minut, trafione zosta³ Gryf i tra³owiec Mewa
(okrêt odholowa³ na Hel tra³owiec Rybitwa), a okrêty
uszkodzi³y kilka samolotów przeciwnika i dwa zestrze-
li³y. Niemcy jednak odnieœli powa¿ny sukces, poniewa¿
Gryf wyrzuci³ miny za burtê, co uniemo¿liwi³o posta-
wienie ZM noc¹ 1/2 wrzeœnia54.

Co prawda obsady artylerii KM plot by³y ostrzela-
ne w czasie wielu æwiczeñ przed wybuchem wojny, ale
pocz¹tkowe bombardowania z lotu nurkowego zasko-
czy³y marynarzy. Przypuszczano, ¿e rzekomo szybko spa-
daj¹cy samolot, chyba trafiony, jest niegroŸny. A ten,
spadaj¹c w locie nurkowym, zrzuca³ bombê i b³yska-
wicznie szed³ w górê. Jednak wkrótce rozpoznano tê
taktykê i samoloty nurkuj¹ce nie stanowi³y ju¿ ele-
mentu zaskoczenia. Ponadto dla zmylenia obrony plot

okrêtów, nurkowce pozorowa³y atak z du¿ych wysoko-
œci œci¹gaj¹c na siebie ogieñ okrêtów i artylerii oplot
bazy. Zaœ kilka bombowców z bardzo ma³ych wysoko-
œci z zaskoczenia, rzuca³y bomby55. Niemieckie lotnic-
two wprowadza³o ró¿ne sposoby walki, aby unikn¹æ
polskiej obrony plot, która mimo ma³ej liczby by³a sku-
teczna. Przeprowadza³y wiêc ataki grupami z kilku kie-
runków, nêkaj¹ce zrzucanie bomb z du¿ych wysokoœci,
nocne ataki falami co 15–20 minut, od strony s³oñca
wieczorem i inne, które lotnictwo niemieckie æwiczy³o
przed przyst¹pieniem do wojny i które sprawdzono
w hiszpañskiej wojnie domowej. Natomiast zasad¹ pol-
skiej obrony plot by³a maksymalna szybkostrzelnoœæ
i stawianie zapór ogniowych, celem obrony okrêtów sto-
j¹cych w porcie helskim, a po ich zniszczeniu – baterii
nadbrze¿nych.

Do obrony bazy morskiej przed ON przeciwnika s³u-
¿y³a artyleria nadbrze¿na, której trzonem by³a 31 ba-
teria 4 armat kalibru 152,4 mm56. Po wejœciu do portu
wojennego Hel Wichra i Gryfa, wspar³y one tê bateriê
armatami okrêtowymi – 4x130 i 6x120. Natomiast
kanonierki wesz³y do poru rybackiego na Helu i 3 wrze-
œnia zosta³y rozbrojone, przeznaczaj¹c armaty i KM do
wzmocnienia obrony l¹dowej57.

Niemcy doceniali si³ê nielicznej polskiej artylerii
na Helu, d¹¿¹c do jej zniszczenia silnymi nalotami
i ostrza³em z morza przez w³asne ON. Dla zlokalizo-
wania na Helu i w porcie wojennym na Helu obiektów
artyleryjskich, przeciwnik przeprowadza³ rozpoznanie
atakami lotniczymi, a nad ranem 3 wrzeœnia artyle-
ryjskie rozpoznanie dwoma niszczycielami. Co prawda
polskie okrêty uzyska³y bardzo szybko nakrycie, ale
jednoczeœnie zdradzi³y w³asne punkty artyleryjskie, co
pozwoli³o opracowaæ odpowiednie silne naloty przez nie-
mieckie bombowce58. W rezultacie tego Wicher i Gryf
zosta³y zatopione, wytwarzaj¹c dogodniejsze warunki
dla Kriegsmarine do atakowania Helu i Gdyni z mo-
rza. W ten sposób do walki na morzu pozosta³o 5 OP
i 5 tra³owców.

W planach polskiej floty wojennej przewidziano rów-
nie¿ operacje minowe przez ON i OP: Gryf móg³ posta-
wiæ jednorazowo oko³o 600 min, tra³owce 120 min, OP
60 min, a sk³ady floty mia³y 1060 min. Zamierzano
postawiæ ZM przed wybuchem wojny na w³asnych wo-
dach terytorialnych, a nastêpnie na wodach przyleg³ych.
Zaœ z chwil¹ wybuchu wojny na wodach wykorzystywa-
nych przez flotê przeciwnika oraz ZM zaczepno-obron-
ne pod Pi³aw¹. Ponadto przewidziano wariant zastêp-
czy po wybuchu wojny na w³asnych wodach.

Postawienie ZM w czasie pokoju napotka³o na po-
wa¿ne trudnoœci. Kilkanaœcie dni przed wojn¹ Œwirski

52 IPMS, MAR. A. II. 2/1, s. 2.
53 Pertek, Wielkie dni..., wyd. VII, s. 97; S. Talaga, Zakorkowanie

portu gdyñskiego, MP 1946, nr 3, s. 20.
54 IPMS, Tam¿e, s. 2–3.

55 Tam¿e, passim; Rzepniewski, Tam¿e, s. 29, przypis 156. Podobnie
zatopiono póŸniej Groma.

56 Jej organicznym elementem by³a tzw. bateria oœwietlaj¹ca do
nocnych strzelañ baterii g³ównej, sk³adaj¹ca siê z 2x75. Ponadto
w sk³ad artylerii nadbrze¿nej wchodzi³y: 32 bateria (tzw. grecka, kilka
Mm na pó³nocny zachód od latarni Hel) i 33 bateria (tzw. duñska,
nieopodal latarni Hel) maj¹ce po 2x105 mm; baterie przeciwdesantowe
po 2x75 w obszarze Jastarnia-Jurata i jedna w pobli¿u W³adys³awowa;
2 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – 3 bateria po 2x75 ka¿da
i jedna bateria pó³sta³a 10x40 (R. Witkowski, Udzia³ artylerii nadbrze¿-
nej w obronie Helu, BH 1971, nr 2, s. 83–84).

57 J. Stankiewicz, Kanonierki w kampanii wrzeœniowej 1939 r.,
MP 1947, nr 29, s. 4–5 i nr 30, s. 11.

58 PóŸniej dowódca Schlesiena wyrazi³ wobec adm. Unruga podziw
za szybkie wstrzelanie siê i skutecznoœæ ognia polskiej artylerii (IPMS,
Tam¿e, s. 3).
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zasiêga³ opinii u ministra spraw zagranicznych co do
stawiania min w pasie wód przyleg³ych, ale spotka³
siê z odmow¹. Natomiast Generalny Inspektor Si³ Zbroj-
nych wyrazi³ zgodê do ich stawiania wy³¹cznie na wo-
dach terytorialnych, zastrzegaj¹c sobie decyzjê odno-
œnie czasu ich postawienia. Dowódca Floty otrzyma³
rozkaz stawiania min w pasie 3-milowym, a w pasie
6-milowym mia³y byæ postawione z chwil¹ wybuchu
wojny. Natomiast stawianie min poza pasem 6-milo-
wym mog³o nast¹piæ wy³¹cznie na rozkaz Naczelnego
Wodza59. Zawa¿y³y w tym wypadku decyzje polityczne,
aby nie dra¿niæ Niemców, co by³o z du¿¹ szkod¹ dla
polskiej floty.

Najwiêksz¹ operacjê minow¹ pod kryptonimem Rur-
ka mia³ przeprowadziæ Gryf ubezpieczany przez Wichra,
tra³owce, kanonierki i bateriê cyplow¹. ZM o d³ugoœci
12 Mm, sk³adaj¹ca siê z 300 min, mia³a zostaæ posta-
wiona 1 wrzeœnia od godziny 2200 na po³udniowy wschód
od Helu, na szlaku ¿eglugowym Pi³awa-Gdañsk. Jed-
nak bitwa z samolotami i wyrzucenie nieuzbrojonych
min za burtê, nie pozwoli³y na ponowienie tej operacji.
Kanonierki i tra³owce skierowano na Hel i do Jastar-
nii, a Wichra bêd¹cego na morzu nie powiadomiono
o odwo³aniu operacji Rurka60. Fakt odwo³ania operacji
Rurka Dowództwo Floty utrzymywa³o w tajemnicy, a¿e-
by utrzymaæ w przekonaniu Niemców, ¿e pierwotny plan
postawienia ZM zosta³ wykonany61.

Pod koniec pierwszej dekady wrzeœnia sztab Mor-
skiej Obrony Wybrze¿a opracowa³ koncepcjê wykorzy-
stania tra³owców do postawienia dwóch ZM. W czasie
pierwszej operacji minowania noc¹ 12/13 wrzeœnia,
3 tra³owce: Czajka, Jaskó³ka i Rybitwa postawi³y ZM
z 60 min 4Mm na po³udnie od cypla Hel, bêd¹cej przed-
³u¿eniem ZM w kierunku Gdañska, postawionej wcze-
œniej przez OP. Drugiej ZM nie postawiono62. Równie¿
3 OP: Ryœ, Wilk i ¯bik postawi³y miny63. Zdo³a³y jednak
postawiæ tylko 50 min z 90, jakie posiada³y na uzbroje-
niu: Wilk postawi³ 10 min 3 wrzeœnia i 10 min 9 wrze-
œnia, Ryœ 10 min 7 wrzeœnia, a ¯bik – 20 min 9 wrze-
œnia64.

Polskie OP przygotowane zosta³y do przeprowadza-
nia ataków torpedowych, stawiania min i rozpoznania.
Stanowi³y najwiêksze zagro¿enie dla ON przeciwnika
– od niszczycieli wzwy¿, co dowództwo Kriegsmarine

i zespo³ów bra³o pod uwagê od pocz¹tku dzia³añ wo-
jennych65. Dlatego Niemcy do ich zniszczenia skiero-
wali niemal wszystkie posiadane do tego si³y nawodne
i lotnictwo. Natomiast polskie OP nie da³y siê zatopiæ
i przyst¹pi³y do wykonania zadania bojowego wed³ug
kryptonimu Worek, ale napotyka³y na trudnoœci nawi-
gacyjne, poniewa¿ rejony przybrze¿ne Rzeszy i Prus by³y
p³ytkie, g³ównie zaœ na podejœciach do portów i torów
wodnych, uniemo¿liwiaj¹c ataki torpedowe. Istnia³a na-
tomiast mo¿liwoœæ stawiania min, g³ównie noc¹.

£¹cznoœæ radiowa Dowództwa Floty z OP na ró¿-
nych falach dzia³a³a stale, chocia¿ z trudnoœciami
i przerwami. Dowódcy OOP skar¿yli siê na brak okrê-
tów niemieckich zdatnych do torpedowania, prosz¹c
o mo¿liwoœæ atakowania ich statków, które spotykali
na morzu. W tej sprawie Unrug zwraca³ siê dwukrot-
nie do szefa KMW drog¹ radiotelegraficzn¹ o mo¿liwo-
œciach zmiany decyzji w sprawie torpedowania stat-
ków66. OP mog³y atakowaæ transportowce uzbrojone lub
w konwojach, a takich na morzu nie by³o.

Plan Worek zaleca³ OP operacje w wyznaczonych sek-
torach w okolicy Pó³wyspu Helskiego i w Zatoce Gdañ-
skiej, a wiêc w miejscu dzia³ania ogromnych si³ nawod-
nych i powietrznych przeciwnika, które zmusza³y nasze
okrêty do walki o ¿ywotnoœæ jednostki. I niemal wszyst-
kie odnios³y mniejsze lub wiêksze uszkodzenia. 5 i 6
wrzeœnia Unrug doszed³ do wniosku, ¿e Niemcy nie
zamierzaj¹ ataku z Gdañska i Pi³awy. Przesun¹³ wiêc
OP do nowych sektorów miêdzy Bornholmem i Za-tok¹
Gdañsk¹67.

Próby storpedowania przez Sêpa niszczyciela, a przez
Wilka ciê¿kiego kr¹¿ownika Admiral Hipper nie powio-
d³y siê. Rozwa¿ano równie¿ plan ataku torpedowego
przez nasze OOP na niemieckie pancerniki Sschleswig-
Holstein i Schlesien. Ostatecznie jednak Unrug odrzuci³
go, poniewa¿ pancerniki trzyma³y siê blisko brzegu na
g³êbokoœciach uniemo¿liwiaj¹cych manewrowanie pod-
wodne i ponadto by³y stale otoczone przez œcigacze68.

Polskie OOP ci¹gle tropione przez si³y lekkie i sa-
moloty niemieckie, nie mia³y mo¿liwoœci uzupe³niæ za-
pasów na morzu oraz dokonaæ coraz liczniejszych szkód69 .

59 J. Borejko, S. Lasocki, Obrona polskiego wybrze¿a morskiego.
Wrzesieñ 1939, B 1942, nr 9; Marynarka, s. 72.

60 Polskie Si³y, s. 412; W. Sikorski, Dzia³ania ORP „Wicher”
w dniach 1–3. IX. 1939 r., PM 1960, z. 7–8, s. 118nn.

61 Rzepniewski, Tam¿e, s. 28, przypis 149.
62 R. Witkowski, Z historii polskich tra³owców do 1939 roku, PM

1986, z. 7–8, s. 150–152.
63 PIMS, Tam¿e, s. 4. Te trzy OP zabiera³y za jednym razem po 40

kotwicznych min produkcji francuskiej typu SM-5. Okrêty te mia³y
oddzielne pomieszczenia minowe z windami i urz¹dzeniami transmisyj-
nymi do automatycznego podawania min oraz wyposa¿one by³y w spe-
cjalne hermetyczne komory. Po za³adowaniu kilku min do jednej
w dwóch komór i zamkniêciu tylnej (wewnêtrznej) oraz otwarciu przed-
niej (zewnêtrznej) pokrywy, miny kolejno, w okreœlonych odstêpach
czasu wyrzucane by³y do morza. Potem zamykano przedni¹ pokrywê,
osuszano komorê odprowadzaj¹c wodê do zbiornika kompensacyjnego
i po otwarciu tylnej pokrywy ³adowano drug¹ porcjê min. Operacje te
powtarzano cyklicznie w jednej i w drugiej komorze z odpowiednim
przesuniêciem fazowym w czasie. A wiêc, jeœli do lewej komory ³adowa-
no miny, to z prawej stawiano i odwrotnie (J. Cieœla, J. Maltowski,
Morska broñ minowa, Warszawa 1969, s. 219–220).

64 Rudzki, Polskie, s. 119–140. 1 paŸdziernika poderwa³ siê na
minie postawionej przez ¯bika niemiecki tra³owiec M-85 wraz z 23
osobow¹ za³og¹ (Tam¿e, s. 122).

65 H. R. Bachmann, Die polnische U-Boot-Division im September
1939, MR 1970, z. 1, s. 17–35; F. Ruge, Die Minensuchwaffe im Kampf
gegen Polen 1939, Berlin 1941, s. 21; Ten¿e, Der Seekrieg, s. 20. Ruge od
pierwszych dni wojny zauwa¿y³, ¿e polskie OP nastawione by³y na
torpedowanie du¿ych okrêtów niemieckich, a np. tra³owce ich nie inte-
resowa³y. O polskich OP w kampanii wrzeœniowej: E. Kosiarz, Dzia³al-
noœæ bojowa OORP „Wilk” i „¯bik”, PM 1958, z. 11; Ten¿e, ORP „Orze³”
w kampanii wrzeœniowej 1939 r., Tam¿e, z. 12; Ten¿e, ORP „Ryœ” w kam-
panii wrzeœniowej, Tam¿e, z. 10; Ten¿e, ORP „Sêp” w akcji bojowej, Tam-
¿e, z. 9; J. Pertek, Okrêty podwodne „Ryœ”, „¯bik” i „Wilk”, Gdynia 1958;
R. Witkowski, Uwagi o obronie, 37).

66 PIMS, Tam¿e, s. 4. Zasady prowadzenia wojny podwodnej og³o-
szone 6 lutego 1922 roku zosta³y wprowadzone do tzw. protokó³u londyñ-
skiego z 6 listopada 1936 roku. Zasady te Polska przyjê³a w grudniu 1938
roku, a przewidywa³y one: nie mo¿na topiæ statku handlowego nieprzyja-
cielskiego czy neutralnego bez uprzedniego zbadania jego papierów
i ³adunku. W wypadku zatopienia takiego statku za³oga i pasa¿erowie
musz¹ mieæ zapewnione bezpieczne osi¹gniêcie portu; istnieje tylko jed-
no prawo i zasady postêpowania w wojnie morskiej, jednakowe dla okrê-
tów nawodnych i podwodnych. Niezale¿nie od protokó³u londyñskiego
pañstwa skandynawskie i ba³tyckie zawar³y w grudniu 1938 roku dodat-
kow¹ umowê reguluj¹c¹ postêpowanie na w³asnych wodach terytorial-
nych (Piaskowski, Tam¿e, s. 17).

67 IPMS, Tam¿e; Marynarka, s. 74.
68 IPMS, Tam¿e, s. 5.
69 Na poszczególne polskie OP rzucono nastêpuj¹ce liczby BG: na

Sêpa w dniach 2–4 wrzeœnia 35 BG, na Rysia w tych samych dniach 53
BG, na Wilka w dniach 2–7 wrzeœnia 42 BG i na Or³a w dniach 2–5
wrzeœnia 10 BG (Marynarka, s. 79, przypis 7).
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W myœl instrukcji otrzymanych od Szefa KMW, mia³y
po wyczerpaniu zapasów torped i min na Ba³tyku udaæ
siê do Anglii. Rozkaz ten zosta³ parokrotnie powtórzo-
ny z dodaniem szczegó³ów nawigacyjnych otrzymanych
radiem od Szefa KMW70. W rezultacie tylko Orze³ i Wilk
zdecydowa³y siê przejœæ do Anglii, a pozosta³e 3 – do
Szwecji, gdzie zosta³y internowane71. Nie wolno by³o
wchodziæ do porów sowieckich72.

Pozosta³e sprawne do walki 3 tra³owce – Jaskó³ka,
Czajka i Rybitwa, dwukrotnie przeprowadzi³y udan¹
operacjê bojow¹ ostrzeliwania celów brzegowych prze-
ciwnika. 12 wrzeœnia okrêty te wysz³y z Jastarni i po za-
jêciu pozycji ogniowej w odleg³oœci 3550–4000 m, roz-
poczê³y ostrza³ do kolumny samochodów pancernych
przeciwnika, posuwaj¹cego siê z Mrzezina do Rewy.
Ogieñ z armat kalibru 75 mm trwaj¹cy oko³o pó³ go-
dziny zaskoczy³ Niemców i powstrzyma³ ich marsz
w kierunku Kêpy Oksywskiej, a udana operacja zachê-
ci³a do ponowienia jej. Przed œwitem 14 wrzeœnia te
same okrêty otworzy³y skuteczny ogieñ do niemieckich
oddzia³ów uwik³anych w walkach pod Mostami i Meche-
linkami, a ka¿dy tra³owiec wystrzeli³ po 25 pocisków73.

Polska flota wojenna od 1 wrzeœnia nieprzerwanie
walczy³a z przeciwnikiem, a¿ do zwyciêskiego zakoñ-
czenia II wojny œwiatowej. Jako jedyny rodzaj si³ zbroj-
nych nie uleg³a rozwi¹zaniu, by³a dowodzona przez jed-
nego i tego samego szefa KMW, a ¿ycie okrêtowe opiera³o
siê na przepisach i regulaminach opracowanych przed
wybuchem wojny.

KMW i dowódcy ró¿nych szczebli pozostali w kraju
do obrony wybrze¿a, zdawali sobie sprawê z trudnoœci
operacyjnych i koniecznoœci walki w zupe³nej izolacji
od reszty w³asnych wojsk. Pocz¹tkowa nik³a nadzieja
na pomoc sojuszników przekona³a ostatecznie o jej nie-
mo¿liwoœci po sowieckim ataku 17 wrzeœnia i koniecz-
noœci dalszej walki, która utwierdza³a polskie spo³e-
czeñstwo i sojuszników o wysokich walorach MW.

Nieliczna flota wojenna prowadzi³a walki w nieko-
rzystnych dla siebie warunkach taktycznych. ON – Wi-
cher i Gryf nie maj¹c mo¿liwoœci operowania na morzu,
wzmocni³y obronê artyleryjsk¹ bazy morskiej na Helu
oraz pododdzia³y obrony l¹dowej. Doskonale wykona³y
swoje zadania tra³owce: minowanie, patrolowanie, obro-
nê plot na morzu i obronê plot portu oraz ostrza³ prze-
ciwnika na wybrze¿u. Polskie ON wszystkich klas, by³y
dobrze przygotowane do walki artyleryjskiej i uzyski-
wa³y o wiele lepsze wyniki w strzelaniu ani¿eli prze-
ciwnik. Te nasze ON, które nieprzyjaciel zdo³a³ zatopiæ,
nie by³y dzie³em artylerii niemieckich okrêtów, a tylko
samolotów.

Bez przerwy operowa³y OP, przeciwko którym Niem-
cy skierowali: 9 niszczycieli, flotyllê œcigaczy, okrêty
eskortowe, flotylle tra³owców, flotylle pomocnicze (uzbro-
jone parowce, statki stra¿nicze i kutry rybackie, pe³-
ni¹ce zadania pomocnicze tra³owców). W sumie ponad
50 ró¿nych jednostek nawodnych oraz lotnictwo, które
panowa³o nad Zatok¹ Gdañsk¹ i nie by³o zagro¿one
przez polskie samoloty74. Polskie OP by³y wiêc o wiele

lepiej wyszkolone ani¿eli si³y zwalczania OP przeciw-
nika. Co prawda nie przeprowadzi³y udanego torpedo-
wania na du¿e ON, ale nie by³o ku temu mo¿liwoœci.
Nie torpedowa³y równie¿ transportowców niemieckich,
poniewa¿ strona polska przestrzega³a w tym zakresie
prawa miêdzynarodowego. I dobrze siê sta³o, ¿e szef
KMW nie zezwoli³ na jego ³amanie, co mog³oby w przy-
sz³oœci ujemnie zawa¿yæ na opinii polskiej armii, a po-
nadto – w razie przechwycenia przez przeciwnika za-
³óg, polski marynarz móg³by staæ siê ofiar¹ w oczach
opinii publicznej manipulowanej przez prasê i radio
niemieckie oraz pañstw nadba³tyckich, sympatyzuj¹-
cych z faszyzmen i komunizmem. Do tego we wrzeœniu
nie wolno by³o dopuœciæ75.

Skuteczniejsza obrona bazy na Helu nie by³a mo¿-
liwa z kilku wzglêdów. Zabrak³o odpowiedniej iloœci
armat, w tym du¿ych kalibrów do zwalczania pancer-
ników niemieckich i innych du¿ych ON, by³o zbyt ma³o
ma³okalibrowych armat plot. Równie¿ armaty kalibru
75 mm, zbyt ciê¿kie, by³y ju¿ przestarza³e do zwalcza-
nia nowoczesnych samolotów. Skrupulatne przestrze-
ganie prawa miêdzynarodowego przez stronê polsk¹
sprawi³o opóŸnienie w stawianiu ZM, do czego by³y
dobrze przygotowane ON i OP. Ponadto stanê³o na prze-
szkodzie torpedowania statków nieprzyjacielskich,
a brak w³asnego lotnictwa pozwoli³o na panowanie nie-
mieckich samolotów w polskiej strefie operacyjnej ju¿
od pierwszych godzin wojny. Szczególnie dokuczliwy sta³
siê brak samolotów rozpoznawczych, co powa¿nie utrud-
nia³o dowodzenie.

Odpowiedzialnoœæ za obronê wybrze¿a i operacyjne
wykorzystanie floty we wrzeœniu 1939 roku, ponosi do-
wódca Floty Unrug wraz ze swoim sztabem. Nale¿y
z moc¹ podkreœliæ, ¿e by³ to œwietny dowódca, który
nawet po wejœciu do wojny Sowietów nie zamierza³ re-
zygnowaæ z walki. Wiedzia³ o niemo¿liwoœci zwyciêstwa
i o tym, ¿e móg³ liczyæ wy³¹cznie na w³asne skromne
si³y. Wiedzia³ równie¿ i o tym, ¿e baza helska stanowi-
³a oœrodek geograficzno-obronny trudny do opanowania
przez nieprzyjaciela i zdatny do d³u¿szej obrony w izo-
lacji ze strony morza, l¹du i powietrza. I to wykorzy-
sta³. Dopiero w obliczu mo¿liwych du¿ych strat w lu-
dziach i ca³kowicie beznadziejnego po³o¿enia pod

70 IPMS, Tam¿e, s. 6.
71 Z. Waœko, Internowanie polskich okrêtów podwodnych w Szwe-

cji w latach 1939–1945, BH 1972, nr 3, s. 69nn.
72 Marynarka, s. 72.
73 Witkowski, Z historii, s. 151–152.
74 Dywizjon OP by³ jednym z najwartoœciowszych zespo³ów pol-

skiej floty, a za³ogi by³y œwietnie wyszkolone. Stanowi³ ogromne zagro-

¿enie dla Niemców, a od 17 wrzeœnia równie¿ i przez Sowietów. O pol-
skim zagro¿eniu podwodnym we wrzeœniu 1939 roku donosi³a niemiec-
ka prasa i radio, a powtarzaj¹ce siê komunikaty podawa³y wiadomoœci
o zatopieniu kolejnego naszego OP. By³y to wiadomoœci fa³szywe, sta-
nowi³y przejaw nerwowoœci i nieporadnoœci niemieckiej floty oraz lot-
nictwa w stosunku do polskich OP, które nadal operowa³y i zagra¿a³y
stale du¿ym jednostkom Rzeszy. Nieliczne próby ataku naszych OP na-
tychmiast elektryzowa³y ca³e zespo³y i dowództwa, powoduj¹c ogromne
straty finansowe w zakresie zaopatrzenia i os³abia³y morale za³óg nie-
mieckich okrêtów i samolotów. Równie¿ prasa sowiecka wyolbrzymia³a
zagro¿enie ze strony polskich OP i wspiera³a prowokacyjne poczynania
swoich w³adz w stosunku do polskiej floty.

75 Wielu historyków polskich negatywnie ocenia dzia³alnoœæ pol-
skich OP we wrzeœniu 1939 roku, co wynika z socjalistycznego charak-
teru tej dziedziny wiedzy w Polsce Ludowej. Szczególnie wojskowi, pa-
trz¹cy przez pryzmat marksistowskiej i sowieckiej sztuki wojennej, nie
mog¹ inaczej oceniaæ polskiego orê¿a, szukaj¹c wy³¹cznie z³a. Bo wszystko,
co stworzy³a II Rzeczypospolita by³o niedobre, a w³aœciwe mo¿e byæ
tylko to, co stworzy³a Polska Ludowa. Gorzej jeszcze, wrzesieñ ocenia
siê na podstawie doœwiadczeñ wojennych i powojennych, a przecie¿
sztuka wojenna na morzu by³a inna w 1939 roku, ani¿eli potem. Na ten
temat w ostatnim 50-leciu ukaza³o siê wiele ró¿nych publikacji, któ-
rych tu nie sposób wymieniæ. Jedn¹ z ostatnich stanowi artyku³ Pie-
traszkiewicza, o niew³aœciwym wykorzystaniu polskich OP (Na margine-
sie artyku³u kmdr. J. W. Dyskanta o wnioskach i doœwiadczeniach PMW w
II wojnie œwiatowej, PM 1997, z. 2).
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Organizacja i funkcjonowanie Polskiego Oddzia³u Marynarki Wojennej

wzglêdem wojskowym z³o¿y³ broñ wraz ze swoimi od-
dzia³ami.

Organizacja
Polskiego Oddzia³u Marynarki Wojennej

Celem KMW by³o stworzenie warunków do jak naj-
wiêkszej mo¿liwoœci udzia³u w wojnie morskiej i roz-
budowy polskiej floty wojennej w sojuszu z Angli¹
i Francj¹, jako czynnika politycznego i pañstwowo twór-
czego. Usilnie starano siê, aby wk³ad Rzeczypospolitej
w tej wojnie pod polska bander¹ by³ widoczny. Walki
toczone przez polskie okrêty w izolacji od kraju, nie mia³y
znaczenia operacyjnego na przebieg dzia³añ wojennych
w Polsce, mia³y jednak wp³yw moralny, konsoliduj¹c
wojsko i spo³eczeñstwo w oporze przeciw najeŸdŸcom.
Polska flota wojenna operowa³a poza krajem, na ob-
cych wodach w interesie aliantów. Polskie okrêty nio-
s³y pomoc zbrojn¹ i inn¹ flocie angielskiej, amerykañ-
skiej, holenderskiej, belgijskiej, francuskiej, norweskiej,
jugos³owiañskiej, greckiej oraz sowieckiej. Dzia³a³a na
rzecz tych pañstw bezpoœrednio. Wymienione floty wo-
jenne operowa³y równie¿ w interesie aliantów, ale i bez-
poœrednio w³asnym krajom. Pocz¹tkowo wiêkszoœæ
z nich operowa³a z dala od w³asnych wód, ale potem
walki prowadzi³y przy w³asnych wybrze¿ach. Jedynie
polska flota od pocz¹tku do koñca wojny operowa³a na
obcych wodach i nigdy do kraju nie wróci³a. Jednocze-
œnie polskie okrêty przejê³y najnowoczeœniejsze rozwi¹-
zania taktyki morskiej i techniki okrêtowej, by³y szko-
lone wed³ug wzorów najlepszej floty wojennej œwiata.
Nasze sztaby, dowództwa, dowódcy okrêtów i oficero-
wie, mieli nowoczesne wzory, przenoszone do naszej floty
wojennej, zachowuj¹c jednoczeœnie jej narodowy cha-
rakter. Ponadto Wielka Brytania da³a mo¿liwoœci roz-
woju POMW.

Pocz¹tkiem wspó³dzia³ania polsko-brytyjskiego by³o
przybycie z kraju na wody brytyjskie 3 niszczycieli oraz
2 OP, które zosta³y przyjête przez Brytyjczyków jako
mile widzianego sojusznika. Anglicy chêtnie przyjêli
u siebie te okrêty i byliby niezadowoleni, gdyby Fran-
cja bra³a udzia³ w utrzymaniu i rozwoju polskiej floty
wojennej76. S³uszna koncepcja KMW i sprawne prze-
prowadzenie operacji wys³ania do Anglii polskich okrê-
tów w odpowiednim czasie, podkreœli³o od pocz¹tku
wojny jej koalicyjny charakter. Polska flota wojenna
znalaz³a siê w innym po³o¿eniu, ani¿eli wojska l¹dowe
i lotnictwo. Nie trzeba by³o po prostu jej odtwarzaæ,
a zadbaæ jedynie o warunki bytu i dalszego rozwoju
w warunkach wojny77. Ponadto Polacy mieli oficerów

i marynarzy, szkolili za³ogi, które rwa³y siê do walki,
dlatego Anglicy chêtnie wydzier¿awiali dla rz¹du Rze-
czypospolitej okrêty.

ZASADY TWORZENIA FLOTY
I WSPÓ£DZIA£ANIA Z ROYAL NAVY

Ju¿ 3 wrzeœnia 1939 roku – po przyst¹pieniu Wielkiej
Brytanii do wojny, Œwirski zaproponowa³ podpisanie
umowy dotycz¹cej polskich niszczycieli w Anglii. Uwzglêd-
nia³a ona zasadnicze zagadnienia zwi¹zane z dowo-
dzeniem, dzia³alnoœci¹ operacyjn¹, remontami na miej-
scu, przeróbkami i dodatkowym wyposa¿aniem okrêtów
za zgod¹ rz¹du polskiego; ponadto, w miarê mo¿liwo-
œci utworzenie z tych okrêtów jednostki operacyjnej.
Admiralicja do tej propozycji wprowadzi³a pewne po-
prawki, ale nie mo¿na by³o jej podpisaæ, poniewa¿ zo-
sta³a przerwana ³¹cznoœæ miêdzy Londynem a Warsza-
w¹. Dlatego Admiralicja musia³a omawiaæ sprawy
wspó³dzia³ania na morzu z przewodnicz¹cym Polskiej
Misji Wojskowej w Londynie – gen. dyw. Mieczys³aw
Norwid-Neugebaurem78. Genera³ do czasu sformowa-
nia w³adz polskiej MW w Anglii lub Francji, zaj¹³ siê
sprawami floty osobiœcie przy pomocy kmdr. por. Tade-
usza Stoklasy – attache morskiego przy ambasadzie
polskiej w Londynie. Na podstawie wczeœniejszych roz-
mów i aktualnej praktyki, uzgodniono sprawy zaopa-
trywania i remontów oraz ustalono potrzebê utworze-
nia na terenie Anglii polskiej bazy morskiej, a ponadto
– ¿e okrêty Rzeczypospolitej s¹ czêœci¹ Floty sojuszni-
czej. System rozliczeñ finansowych ustali³ dowódca We-
stern Approaches – adm. Martin Dunbar-Nasmith, pod
którego dowództwem od 9 wrzeœnia znajdowa³y siê
polskie niszczyciele. System ten wprowadzono nieba-
wem na inne polskie okrêty, a od 1940 roku równie¿ we
flotach – Norwegii, Holandii i Wolnych Francuzów. Jed-
noczeœnie Admiralicja wprowadzi³a harmonijn¹ wspó³-
pracê miêdzy Royal Navy a flot¹ polsk¹, a nastêpnie
z pozosta³ymi flotami alianckimi. Poniewa¿ Brytyjczy-
cy nie znali polskich okrêtów i ich za³óg zdecydowano,
¿e niszczyciele zostan¹ przydzielone do Home Fleet na
okres szkolenia i przystosowania do brytyjskiej sygna-
lizacji i przepisów manewrowych stosowanych w Royal
Navy. Dlatego m. in. na polskie okrêty wprowadzono
ekipy ³¹cznoœci brytyjskiej, które kierowano potem rów-
nie¿ na inne okrêty alianckie79. Ponadto wprowadzono,
¿e dowódc¹ mieszanego zespo³u polsko-brytyjskiego by³
Anglik, któr¹ stosowano na pocz¹tku wojny. W latach
póŸniejszych takimi dowódcami byli równie¿ Polacy.

Na tych zasadach opiera³a siê dzia³alnoœæ polskiej
floty wojennej a¿ do podpisania formalnej umowy 18
listopada 1939 roku, daj¹cej podstawy do funkcjono-
wania POMW a¿ do koñca wojny80. Umowa i zwi¹zany

76 IPMS, MAR. A. V. 1/2. Przyby³e polskie niszczyciele, Anglicy
pocz¹tkowo traktowali jako odbywaj¹ce kurtuazyjn¹ wizytê i dopiero
3 wrzeœnia, po przyst¹pieniu Wielkiej Brytanii do wojny, zespó³ sta³ siê
sojuszniczym. O przejœciu polskich niszczycieli do Anglii: W. Kodrêbski,
Jak polskie kontrtorpedowce dosta³y siê do Anglii, B 1941, nr 10; A. Lie-
bich, Na obcej ziemi. Polskie Si³y Zbrojne 1939–1945, Londyn 1947, s. 38;
Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 35; Polskie Si³y, t. I, s. 61–62, t. II, s. 149;
Protoko³y polsko-brytyjskich rozmów sztabowych w Warszawie w maju
1939, B 1957, z. 3–4; Szczerkowski, ORP, s. 36–40

77 Anglia mia³a trudnoœci w ochronie konwojów, potrzebowa³a do
tego du¿o okrêtów, których wszêdzie szukano. Dlatego 3 polskie nisz-
czyciele, w tym 2 nowoczesne, 2 OP i polskie statki, stanowi³y licz¹ce
siê wsparcie dla Wielkiej Brytanii. Polska wspar³a Angliê równie¿
w zakresie armat plot Bofors, które produkowano u nas w kraju (Kar-
nicki, Marynarski, s. 129).

78 Skinder-Suchcitz, Tam¿e, s. 146–147. Misja mia³a zabiegaæ
o realizacjê obiecanej przez rz¹d brytyjski pomocy wojskowe, w myœl
zobowi¹zañ sojuszniczych (Stawecki, Protokó³y, s. 218–219).

79 Skinder-Suchcitz, Tam¿e, s. 148–152. Neugebauer czyni³ rów-
nie¿ starania, aby Brytyjczycy przydzielili 1 niszczyciel, który mo¿na
by³o obsadziæ za³ogami z okrêtów szkolnych – Wilja i Iskra, a ponadto
zorganizowanie punktu zbornego dla marynarzy rezerwy na polskich
statkach. Stara³ siê równie¿ o wci¹gniêcie Anglii do aktywnej walki na
morzu oraz wsparcie lotnicze dla wojsk polskich walcz¹cych w kraju.

80 Œwirski 16 listopada 1939 roku zg³osi³ poprawki do umowy:
mo¿liwoœæ rozwi¹zania umowy; zgoda polskiego rz¹du na sposób u¿ycia
okrêtów; wymagana zgoda polskiego rz¹du na ewentualne przeróbki
polskich okrêtów; ustalenie zasad op³acania polskiego personelu MW
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z ni¹ protokó³ okreœla³y zasady wspó³dzia³ania polskich
okrêtów z brytyjskimi, gwarantowa³a zachowanie pol-
skiego charakteru jednostek p³ywaj¹cych przekazanych
pod operacyjne kierownictwo dowództwu Royal Navy.
Rz¹d polski przez KMW zachowywa³ zwierzchnictwo
nad okrêtami, które mia³y polskie za³ogi, znaki i w³a-
sne regulaminy. Umowa przewidywa³a równie¿ rozbu-
dowê polskiej floty wojennej w oparciu o potencja³ mi-
litarny Wielkiej Brytanii.

Brytyjczycy nie wykorzystali w zadawalaj¹cym stop-
niu doœwiadczenia z polskiej kampanii wrzeœniowej
1939 roku, chocia¿ jej ocenê przekaza³ ju¿ w lutym 1940
roku gen. Sikorski. Z³o¿y³ on wówczas naczelnym w³a-
dzom alianckim opracowany materia³ pt. Najwa¿niej-
sze doœwiadczenia i wnioski z kampanii 1939 r. 81

Sukcesy wojskowe III Rzeszy niemieckiej w 1940
roku i brak szans na szybkie zakoñczenie wojny, sk³a-
nia³y Wielk¹ Brytaniê do szukania realnych si³ do dal-
szej walki. By³o to równie¿ powodem przekazywania
nowych okrêtów dla Polski. Nast¹pi³a wiêc koniecznoœæ
uœciœlenia wspó³pracy brytyjsko-polskiej. Jednak umo-
wa wojskowa z 5 sierpnia 1940 roku zawiera³a szereg
punktów dotycz¹cych MW w sensie ogólnym, nic nowe-
go nie wnosz¹c do umowy morskiej82. Dlatego 3 grud-
nia 1940 roku zosta³ podpisany dodatkowy, tajny pro-
tokó³ do umowy z 18 listopada 1939 roku. Dotyczy³ on
okrêtów przekazywanych pod polsk¹ banderê przez Bry-
tyjczyków, ich uzbrojenia, wyposa¿enia, modernizacji,
eksploatacji oraz ponoszenia kosztów83.

Sposoby wspó³dzia³ania polsko-brytyjskiego opiera-
³y siê na umowie z 18 listopada. Operacje i dzia³ania
polskich okrêtów oraz zespo³ów podlega³y rozkazom bry-
tyjskim. Dowódcy okrêtów i zespo³ów postêpowali jed-
nak zgodnie z RSO,  co nie by³o sprzeczne z rozkazami
w³adz brytyjskich. Dowódcy byli odpowiedzialni wy³¹cz-
nie przed w³adzami polskimi. Taktyczne wyszkolenie
okrêtów i zespo³ów odbywa³o siê wed³ug wzorów bry-
tyjskich. Æwiczenia zespo³ów taktycznych z udzia³em
okrêtów brytyjskich odbywa³y siê pod dowództwem an-
gielskim, które mog³o to zleciæ dowódcom polskim. Zaœ
tylko polskich pod dowództwem polskim wed³ug kom-
petencji nie wychodz¹cych poza ich granice. Æwiczenia
zwi¹zane by³y z koniecznoœci¹ skoordynowania ich
z zarz¹dzeniami brytyjskimi. W szczególnych przypad-
kach æwiczenia przeprowadzali Brytyjczycy, ale wów-

czas odpowiadali przed w³adzami polskimi, czyli od-
powiedzialni byli za wynik æwiczenia. Wyszkolenie we-
wnêtrzne, poza tym, przy którym okrêt dzia³a³ na ze-
wn¹trz jako ca³oœæ, odbywa³o siê wed³ug przepisów
polskich. Zaœ przepis brytyjski w poszczególnych przy-
padkach szef KMW móg³ wprowadziæ jako przepis pol-
ski. Za szkolenie za³ogi wewn¹trz, organizacjê kursów
i wysy³anie na kursy, odpowiedzialni byli dowódcy okrê-
tów i dowódcy zespo³ów przed w³adzami polskimi. Spra-
wozdania operacyjne opracowywano wed³ug wzorów
brytyjskich dla nich, a odpisy dla w³adz polskich. Nie
ujmowano w nich spraw personalnych i innych wewnêtrz-
nych polskich84.

Umowy o wspó³pracy polsko-brytyjskiej w zakresie
floty wojennej stanowi³y wa¿ny czynnik dla rozwoju mo¿-
liwoœci bojowych polskich okrêtów w II wojnie œwiato-
wej. Jednak mocno uzale¿nia³y POMW od Royal Navy,
co póŸniej pozwoli³o Brytyjczykom na polityczne mani-
pulacje skierowane przeciwko polskiej flocie wojennej.
Dlatego przejêcie w³adzy w Polsce przez komunistów,
pozwoli³o Wielkiej Brytanii na sprawne wycofanie siê
ze wszystkich zobowi¹zañ wobec wiernych i oddanych
wspólnej sprawie okrêtów POMW.

W codziennej dzia³alnoœci okrêtowej w zakresie
wspó³pracy, wa¿n¹ rolê odgrywa³y brytyjskie grupy ³¹cz-
nikowe. Oddzia³ £¹cznoœciowy Marynarki Brytyjskiej
funkcjonowa³ pod wzglêdem liczebnoœci w zale¿noœci
od klasy okrêtu: na kr¹¿owniku – oficer +15 podofice-
rów i marynarzy, na niszczycielu – oficer + 10–12 pod-
oficerów i marynarzy, na OP – oficer + 2–3 podoficerów
i marynarzy. Byli to sygnaliœci, radiotelegrafiœci oraz
operatorzy radaru i azdyku. W koñcowym etapie wojny
POMW mia³ ju¿ w³asnych specjalistów azdyku i rada-
ru, wyszkolonych w oœrodkach brytyjskich.

Brytyjscy oficerowie ³¹cznikowi byli niezbêdni dla
polskich dowódców okrêtów w za³atwianiu spraw zwi¹-
zanych z codzienn¹ i bojow¹ dzia³alnoœci¹ z w³adzami
brytyjskimi ró¿nych szczebli. M.in. przy wystawianiu
zapotrzebowañ pieniê¿nych, ¿ywnoœciowych, materia-
³ów niezbêdnych do eksploatacji okrêtu, sprzêt i na
remonty. Dowódcy okrêtów zapotrzebowania sk³adali
w ró¿nych instytucjach na specjalnych drukach, które
ka¿dorazowo kontrasygnowa³ oficer ³¹cznikowy. Obok
spraw codziennej i bojowej dzia³alnoœci byli oni infor-
matorami Admiralicji, poniewa¿ ich zadaniem by³o in-
formowanie o sytuacji na polskich okrêtach.

W dzia³aniach w zespole przydatni byli brytyjscy
sygnaliœci, poniewa¿ stosowano brytyjski system sy-
gnalizacji. Byli oni szczególnie niezbêdni przy eksplo-
atacji samoczynnej okrêtowej aparatury identyfikacyj-
nej „swój-obcy”.

Pierwsze grupy ³¹cznikowe skierowano ju¿ we wrze-
œniu 1939 roku na 3 polskie niszczyciele. Byli to zawo-
dowi oficerowie brytyjskiej floty w stopniu kapitana,
którzy wystêpowali równie¿ w charakterze doradców
polskich dowódców okrêtów. Jednak polscy oficerowie
doskonale dawali sobie radê w obcym œrodowisku i bry-
tyjscy ³¹cznicy spe³niali ju¿ rolê w³aœciw¹, do której
byli przeznaczeni. Gwarantowali dobr¹ ³¹cznoœæ, spra-
wowali opiekê nad dokumentami, kodami i szyframi.

Podobne grupy Admiralicja wprowadzi³a w 1940
roku równie¿ na alianckie okrêty innych bander operu-

i zaopatrzenia okrêtów; ustalenie, za zgod¹ rz¹du Wielkiej Brytanii,
siedziby KMW w Londynie; przyznanie osobnego kredytu na wydatki
POMW (Anglicy chcieli, aby by³y one pokrywane z ogólnego kredytu
udzielonego rz¹dowi polskiemu 7 listopada 1939 roku). Jednak Sikorski
nie przyj¹³ poprawek – pierwszej i ostatniej. Zaœ pozosta³e poleci³ tak
zredagowaæ, aby nie stanowi³y przeszkody w podpisaniu umowy (Pia-
skowski, Tam¿e, s. 101). Umowê podpisali w Londynie: w imieniu Rzeczy-
pospolitej – ambasador Edward Raczyñski, w imieniu rz¹du angielskiego
podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Alexander Cado-
gan. Tekst umowy sporz¹dzono w dwóch egzemplarzach w jêzyku angiel-
skim. (Tekst angielski i przek³ad polski w: Polskie Si³y, t. II, s. 153–154).
Przek³ad ten podano równie¿ w zbiorze dokumentów (Sprawa polska
w czasie drugiej wojny œwiatowej w pamiêtnikach, wybór i komentarz
M. Tomala, Warszawa 1990, s. 121–122). Ponadto przedruk umowy: Skin-
der-Suchnitz (Tam¿e, s. 244–245); Piaskowski (Tam¿e, s. 102–103). Polsk¹
flotê wojenn¹ w umowie okreœlono jako Oddzia³ Polskiej Marynarki
Wojennej w Wielkiej Brytanii.

81 M. Kukiel, Strategiczne koncepcje gen. Sikorskiego w drugiej
wojnie œwiatowej, B 1955, nr 3, s. 17

82 B. Wroñski, Naczelne w³adze Polskich Si³ Zbrojnych na ObczyŸ-
nie w latach 1939–1945, cz. III: Marynarka Wojenna, B 1958, z. II.

83 Polskie, s. 276–278; Piaskowski, Tam¿e, s. 158–159; Skinder-
Suchnitz, Tam¿e, s. 245–247; Wroñski, Tam¿e. 84 Piaskowski, Tam¿e, t. 3, s. 122–123.
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j¹ce z baz brytyjskich i do ich zadañ do koñca wojny
nale¿a³o: zapewnienie zrozumienia otrzymanych sygna-
³ów, meldunków itp. ; szczegó³owe wyjaœnianie manew-
rów nakazanych przez dowódcê zespo³u, aby aliancki
okrêt dzia³a³ tak samo jak brytyjskie; zintegrowanie
polskich i brytyjskich ³¹cznoœciowców w jeden spraw-
nie dzia³aj¹cy zespó³; w razie zagro¿enia – zniszczenie
dokumentów niejawnych; nadzorowanie wraz z ofice-
rem ³¹cznoœci okrêtu treningów dzia³u okrêtowego; dba-
nie o dyscyplinê grupy ³¹cznikowej, jej porz¹dku itp.85

W 1941 roku na proœbê Admiralicji zaokrêtowa-
nym na OORP angielskim oficerom ³¹cznikowym nie
wolno by³o zasadniczo powierzaæ pe³nienia wachty lub
jakiejkolwiek funkcji okrêtowej. Oficerom tym w zasa-
dzie nie przys³ugiwa³o prawo rozkazodawstwa w sto-
sunku do cz³onków za³óg OORP, a poza tym nie posia-
dali oni przewa¿nie przygotowania i doœwiadczenia
w s³u¿bie morskiej. Dowódca okrêtu móg³ powierzyæ
wachtê lub jak¹kolwiek funkcjê okrêtow¹ angielskie-
mu oficerowi ³¹cznikowemu tylko w wyj¹tkowych oko-
licznoœciach, gdy tego wymaga³o bezpieczeñstwo okrê-
tu, lub gdy w akcji mog³o mieæ wp³yw na zwiêkszenie
si³y bojowej okrêtu86.

Najliczniejsza brytyjska grupa ³¹cznikowa znajdo-
wa³a siê na Conradzie, w sk³ad której wchodzi³o 15 pod-
oficerów i marynarzy: 2 podoficerów zaopatrzeniowych,
5 sygnalistów, 5 telegrafistów i 3 szyfrantów87. 1 czerwca
1945 roku w POMW – na 8 okrêtach i w dwóch jed-
nostkach brzegowych pe³ni³o s³u¿bê 72 podoficerów i ma-
rynarzy brytyjskich z Oddzia³ów £¹cznoœciowych: B³y-
skawica – 6; Conrad – 15; Dzik – 2; Garland – 8;
Krakowiak – 9; Piorun – 8; Sokó³– 2; Œl¹zak – 10; CWSF
– 6; Obóz l¹dowy Ba³tyk – 6 88.

Brytyjskie grupy ³¹cznikowe odegra³y pozytywn¹ rolê
w POMW, przyczyniaj¹c siê do unowoczeœnienia ³¹cz-
noœci na naszych okrêtach i jej sprawnego dzia³ania.
Stanowi³y równie¿ autentyczn¹ wiêŸ polskich okrêtów
z Royal Navy na co dzieñ, co odczuwali nie tylko ofi-
cerowie, ale i marynarze. Zaœ Anglicy zaokrêtowani na
polskich okrêtach dzielili los z ich za³ogami, bior¹c ak-
tywny udzia³ w walkach. Pocz¹tkowe nieporozumienia
w kilku przypadkach zosta³y szybko za¿egnane przez
Admiralicjê i w dalszym toku wojny brytyjscy oficero-
wie, podoficerowie oraz marynarze, byli chêtni do s³u¿-
by na polskich okrêtach.

ZASADY ORGANIZACYJNE POMW

Polsk¹ Marynark¹ Wojenn¹ w Wielkiej Brytanii zarz¹-
dza³o Kierownictwo Marynarki Wojennej, na czele któ-
rego 11 paŸdziernika 1939 roku stan¹³ ponownie kontr-
admira³ Jerzy Œwirski. Admira³ po przybyciu z kraju 6
paŸdziernika do Pary¿a, nastêpnego dnia przedstawi³
gen. W³adys³awowi Sikorskiemu meldunek89. Dokona³

w nim oceny dotychczasowej dzia³alnoœci MW i przed-
stawi³ jej aktualny stan oraz prawnopañstwowe znacze-
nie polskiej floty wojennej. Podkreœli³, ¿e Rzeczypospo-
lita egzystuje nadal dziêki istnieniu polskich okrêtów
wojennych, które nie podlegaj¹ jurysdykcji ¿adnego in-
nego pañstwa i stanowi¹ terytorium Polski. Ponadto,
¿e by³a to aktualnie jedyna si³a zbrojna, któr¹ rz¹d pol-
ski móg³ rozporz¹dzaæ i jedyna ostoja polskiej suweren-
noœci. W meldunku tym ujêto równie¿ przysz³oœæ pol-
skiej MW oraz wytyczne postêpowania w aktualnej
sytuacji: zachowanie polskich okrêtów, udzia³ w orga-
nizowaniu transportów naszego wojska do Francji, zbie-
ranie rozproszonej kadry MW, obsadzanie okrêtów bo-
jowych i pomocniczych odst¹pionych Polsce przez Angliê
lub Francjê, obsadzanie polskich statków nadaj¹cych
siê dla celów wojennych i wcielonych jako statki po-
mocnicze w MW. Ponadto d¹¿enie do tego, aby nasze
okrêty zachowa³y charakter sojuszniczej Polskiej Floty
Wojennej, a nie sta³y siê faktycznie jednostkami bry-
tyjskimi lub francuskimi. Pilnowaæ, ¿eby polska ban-
dera wojenna nie zniknê³a z mórz, czyli ¿eby wszystkie
okrêty nie zosta³y zatopione. Œwirski postulowa³ rów-
nie¿, ¿eby MW stanowi³a jeden z rodzajów polskich si³
zbrojnych. Program ten uzyska³ aprobatê polskiego rz¹-
du, a Œwirski przyst¹pi³ do organizowania struktur MW
na obczyŸnie.

Nowe KMW sformowano w Pary¿u 27 paŸdzierni-
ka, jeszcze w ramach Ministerstwa Spraw Wojskowych,
ale ju¿ 1 grudnia KMW wy³¹czono z MSW, a Œwirski
zosta³ bezpoœrednio podporz¹dkowany Naczelnemu Wo-
dzowi i ministrowi spraw wojskowych. G³ównym zada-
niem KMW by³o wówczas utworzenie w Wielkiej Bry-
tanii bazy dla okrêtów, jako oœrodka szkoleniowego
i zapasowego. Pod koniec paŸdziernika Œwirski bêd¹c
w Londynie nawi¹za³ osobiste stosunki z Admiralicj¹
brytyjsk¹ i przej¹³ od gen. Neugebauera kierownictwo
sprawami morskimi na terenie Wielkiej Brytanii. Na-
stêpstwem odtworzenia i mo¿liwoœci rozbudowy floty
wojennej, by³o przeniesienie KMW z Pary¿a do Londynu
29 grudnia 1939 roku90. Tam uleg³o ono reorganizacji,
odpowiednio je rozbudowano i dostosowano do nowych
warunków, wynikaj¹cych z umowy polsko-brytyjskiej.
Utworzono równie¿ stanowisko oficera ³¹cznikowego,
który przy KMW mia³ swoje biuro. Ponadto Œwirskiemu
podlegali attache morscy przy ambasadach Rzeczypo-
spolitej w Pary¿u i Londynie (póŸniej równie¿ i w Wa-
szyngtonie) oraz przy poselstwie polskim w Sztokhol-
mie91. To ostatnie otrzyma³o szczególne zadanie: sta³¹
opiekê nad internowanymi polskimi OP i ich za³ogami
oraz œledzenie rozwoju sytuacji polityczno-wojskowej
w rejonie Ba³tyku.

Dla POMW istotnym by³ status prawny Polskich
Si³ Zbrojnych w posiad³oœciach brytyjskich. 22 sierp-
nia 1940 roku brytyjski parlament uchwali³ ustawê
zezwalaj¹c¹ tworzenie na ziemiach Wielkiej Brytanii
obcych si³ zbrojnych. Ustawa – tzw. „Allied Forces Act”
dawa³a si³om zbrojnym aliantów prawa równe pañ-
stwom dominium brytyjskiego, co by³o po¿yteczne dla
odtwarzanych rodzajów polskich wojsk92.

85 D. Thornhill, Wspomnienia ze s³u¿by w polskiej marynarce wojen-
nej (paŸdziernik 1944–luty 1946), PM 1996, z. 4, s. 64–69. O brytyjskich
grupach ³¹cznikowych na polskich okrêtach: Polskie Si³y, t. II, cz. 1, s. 161;
Pertek, Dzieje, s. 75). W pocz¹tkowym okresie zdarza³y siê pewne niepo-
rozumienia miêdzy oficerem ³¹cznikowym a polskim dowódc¹ okrêtu, jak
to np. mia³o miejsce na Orle. Brytyjski oficer ³¹cznikowy Fraser próbo-
wa³ ingerowaæ w dowodzenie okrêtem, co by³o jednak powodem jego
przeniesienia (Tam¿e, s. 193–195).

86 Piaskowski, Tam¿e.
87 Thornhill, Tam¿e, s. 63.
88 Tam¿e, s. 64, przypis 4.
89 IPMS, MAR. A. IV. 1/1, s. 1–5.

90 Ju¿ 5 grudnia Œwirski zwróci³ siê do Sikorskiego z wnioskiem
przeniesienia KMW do Londynu, pozostawiaj¹c we Francji Ekspozytu-
rê KMW z kmdr Karolem Korytowskim na czele. Wniosek ten zosta³
aprobowany (Piaskowski, Tam¿e, s. 109; Polskie Si³y, s. 149).

91 Walki formacji, s. 66–67.
92 Piaskowski, Tam¿e, s. 147; Polskie Si³y, s. 226.
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Po za³amaniu siê Francji, wiele flot wojennych zna-
laz³o siê na wodach brytyjskich szukaj¹c tu wsparcia,
gdzie znajdowa³ siê ju¿ POMW. Wówczas w Admirali-
cji brytyjskiej utworzono biuro Principal Naval Lia-
ison Officer, którego szef w stopniu admira³a utrzymy-
wa³ sta³y osobisty kontakt w szefami marynarek
wojennych (flot wojennych) pañstw sprzymierzonych.
Kontakt ten umo¿liwia³ równie¿ bezpoœrednie za³atwia-
nie spraw dotycz¹cych wspó³dzia³ania i rozwoju POMW.
Inne sprawy szef KMW przekazywa³ do za³atwienia
attache morskiemu lub oficerowi ³¹cznikowemu93.

Œwirski ponownie zorganizowa³ KMW, które spraw-
nie funkcjonowa³o a¿ do koñca. Jego wewnêtrzna struk-
tura by³a zmienna i zale¿a³a od potrzeb organizacyjnych
floty, wyszkolenia za³óg, okrêtów i s³u¿b funkcjonuj¹-
cych na l¹dzie, planów rozwoju floty wojennej w przy-
sz³oœci, ponadto od potrzeb administracyjno-technicz-
nych i zadañ przewidywanych w zwi¹zku z powrotem
POMW do kraju. Unowoczeœnia³ je i dostosowywa³ do
nowych wymogów polityczno-wojskowych, a sam cieszy³
siê ogromnym autorytetem wœród dowódców flot alianc-
kich. Szczególnie Anglicy cenili go wysoko. By³ zapra-
szany przez Admiralicjê na wa¿ne tajne narady, w któ-
rych nie brali udzia³u dowódcy flot walcz¹cy pod
operacyjnym kierownictwem Royal Navy. Jednoczeœnie
liczono siê z jego opiniami oraz ocenami.

Rozwój floty powodowa³ dalsz¹ rozbudowê KMW
i podleg³ych mu struktur, które udoskonala³y swoj¹ pra-
cê, a ranga i znaczenie Marynarki Wojennej w Polskich
Si³ach Zbrojnych ros³y. Mimo wzrostu liczby okrêtów
i s³u¿b, pod koniec wojny stan osobowy KMW liczy³
³¹cznie z pracownikami cywilnymi oko³o 40 osób – by³o
to trzykrotnie mniej ni¿ przed 1 wrzeœnia 1939 roku.
Jednak jego sprawnoœæ dzia³ania by³a wy¿sza, na co
g³ówny wp³yw wywiera³a œwietna organizacja i nieza-
wodne dowodzenie w Royal Navy, w sk³adzie której ope-
rowa³a polska flota wojenna.

16 marca 1942 roku og³oszono Organizacjê Naczel-
nych W³adz Si³ Zbrojnych i Centralnych Instytucji Woj-
skowych, której rozdzia³ V dotyczy³ KMW. Œwirski ak-
tywnie uczestniczy³ w koñcowym opracowaniu tego
dokumentu, dbaj¹c o sprawy MW – g³ównie zaœ, aby
MW stanowi³a jeden z rodzajów si³ zbrojnych94. Z pew-
noœci¹ starania te by³y przydatne i ostatecznie szef
KMW by³: dowódc¹ MW, koncentruj¹cym w swym rêku
wszystkie sprawy MW za wyj¹tkiem czynnoœci zastrze-
¿onych umowami dla w³adz morskich brytyjskich; do-
radc¹ Naczelnego Wodza i Ministra Spraw Wojskowych
oraz jego organem pracy we wszystkich sprawach doty-
cz¹cych MW; reprezentantem polskiej MW w stosunku
do Marynarki Wojennej Brytyjskiej oraz rzecznikiem
spraw marynarki handlowej. W zwi¹zku z tym szef KMW
podlega³ bezpoœrednio Naczelnemu Wodzowi i Mini-
strowi Spraw Wojskowych. Zagadnienia zasadnicze,
wspólne dla MW i Wojska oraz dotycz¹ce ca³oœci Si³
Zbrojnych opracowywali w zakresie swoich resortów
w porozumieniu z szefem KMW, zasadniczo: szef Szta-
bu Naczelnego Wodza – z ramienia Naczelnego Wodza;
wiceminister Spraw Wojskowych – z ramienia Mini-
stra Spraw Wojskowych; wzglêdnie, o ile sprawa doty-
czy³a g³ównie MW – szef KMW w porozumieniu z wice-
ministrem Spraw Wojskowych, lub szefem Sztabu

Naczelnego Wodza. W razie rozbie¿noœci zdañ decydo-
wa³ Naczelny Wódz i Minister Spraw Wojskowych za-
sadniczo na podstawie referatu strony, która zagadnie-
nia opracowywa³a, ewentualnie na podstawie wspólnego
referatu obu stron. Wszelkie rozkazy dotycz¹ce ca³oœci
Si³ Zbrojnych, a opracowane przez organa Sztabu Na-
czelnego Wodza i Ministra Spraw Wojskowych, musia-
³y byæ podpisywane przez Naczelnego Wodza i Mini-
stra Spraw Wojskowych, o ile mia³y w ca³ej rozci¹g³oœci
obowi¹zywaæ w MW95.

Przy KMW w lipcu 1942 roku utworzono biuro stu-
diów, celem badania przepisów i instrukcji bojowych
oraz regulaminów taktycznych i technicznych marynarki
brytyjskiej; prac sztabu, organizacji, dowodzenia, wy-
szkolenia i zaopatrzenia oraz wydawanie w³asnych prze-
pisów, instrukcji, opracowywanie szyfrów i kodów sy-
gna³owych. W maju 1943 roku utworzono referat
planowania, którego zadaniem by³o: wspó³praca ze szta-
bem Naczelnego Wodza i Ministerstwem Prac Kongre-
sowych w dziedzinie politycznej, wojskowej i morskiej;
planowanie odnoœnie MW na okres zakoñczenia wojny
i bezpoœrednio po jej zakoñczeniu; opracowywanie ele-
mentów do organizacji MW po powrocie do kraju.
W kilka miesiêcy póŸniej, w grudniu tego roku, utwo-
rzono referat portowy, a nastêpnie w czerwcu 1944 roku
ca³okszta³t planowania rozwi¹zano przez utworzenie
czterech referatów planowania: referat nr 1 – organi-
zacja MW; referat nr 2 – przygotowania okupacyjne;
referat nr 3 – zagadnienia portów i nr 4 – planowanie
techniczne. Jednoczeœnie w referacie nr 1 mieœci³a siê
komórka lotnicza96. W grudniu 1943 roku utworzono
stanowisko oficera ³¹cznikowego KMW przy sztabie Na-
czelnego Wodza.

Po odejœciu gen. Sosnkowskiego ze stanowiska Wo-
dza Naczelnego i mianowaniem na to miejsce gen. Bora-
Komorowskiego, prezydent 30 wrzeœnia 1944 roku wy-
da³ zarz¹dzenie o sprawowaniu funkcji Naczelnego Wodza
w razie niemo¿liwoœci sprawowania przez niego osobi-
œcie. Ustala³o ono równie¿ podleg³oœæ i zakres dzia³a-
nia szefa KMW. Zgodnie z tym szef KMW podlega³ bez-
poœrednio prezydentowi Rzeczypospolitej, przed którym
by³ odpowiedzialny za dowodzenie ogólne i operacyjne
MW oraz za sprawy organizacji i wyszkolenia MW. By³
zale¿ny od zarz¹dzeñ Ministra Spraw Wojskowych
w zakresie s¹downictwa wojennego oraz w zakresie ad-
ministracyjnym i mobilizacyjnym. Wspó³dzia³a³ z sze-
fem Sztabu Naczelnego Wodza w sprawach wspólnych
dla ca³oœci Si³ Zbrojnych w zakresie dowodzenia ogól-
nego, operacyjnego, organizacji i wyszkolenia97.

W po³owie 1945 roku utworzono stanowisko I za-
stêpcy szefa KMW, który przej¹³ obowi¹zki szefa szta-
bu KMW. Obowi¹zki tycz¹ce zastêpcy szefa KMW (pla-
nowanie) obj¹³ II zastêpca szefa KMW. Skasowano
stanowisko szefa sztabu, a utworzono inspektorat wy-
szkolenia. Inspektor wyszkolenia podlega³ bezpoœred-
nio szefowi KMW.

Obok starañ o okrêty, próbowano utworzyæ lotnic-

93 Wroñski, Naczelne, s. 118.
94 IPMS, MAR. A. V. 1/5; Tam¿e, MAR. A. V. 1/3.

95 Piaskowski, Tam¿e, t. 3, s. 20.
96 Wroñski, Tam¿e, s. 116–117. W paŸdzierniku 1945 roku refera-

ty planowania zreorganizowano i dostosowywano do prac zwi¹zanych z
demobilizacj¹ i przeszkoleniem zawodowym. Stworzono biuro planowa-
nia w sk³adzie wydzia³u planowania ogólnego i demobilizacji oraz wy-
dzia³u przeszkolenia zawodowego.

97 Piaskowski, Tam¿e, t. 3, s. 186; Wroñski, Tam¿e, s. 119.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


69

Organizacja i funkcjonowanie Polskiego Oddzia³u Marynarki Wojennej

two morskie, a ponadto wprowadzono zal¹¿ki wywia-
du morskiego.

Wkrótce po kampanii wrzeœniowej czyniono próby
zainteresowania Royal Navy utworzeniem w Wielkiej
Brytanii polskiej eskadry lotnictwa morskiego. Pocz¹t-
kowo starano siê o 5 du¿ych wodnosamolotów typu
CANT zamówionych wczeœniej we W³oszech. W Trie-
œcie znajdowa³a siê polska komisja nadzorcza i czêœæ
personelu lataj¹cego, oczekuj¹c na odbiór tych samolo-
tów. Starano siê o wypuszczenie ich przez W³ochów
i przejêcia tych wodnosamolotów przez polsk¹ mary-
narkê oraz do³¹czenia ich do marynarki francuskiej.
Wydawa³o siê, ¿e sprawa bêdzie za³atwiona pomyœl-
nie, ale narasta³y ró¿ne k³opoty finansowe, techniczne
i inne98. Ostatecznie jednak, mimo usilnych prób atta-
che wojskowego we W³oszech – Romeyki, samolotów
tych nie odzyskano. Z zamiaru utworzenia w³asnego
lotnictwa morskiego jednak nie zrezygnowano i nadal
czyniono o nie starania.

Œwirski pismem do Inspektora Lotnictwa z 20 kwiet-
nia 1943 roku zainicjowa³ wymianê pogl¹dów na temat
lotnictwa morskiego, a plany wspó³pracy z lotnictwem
w tym zakresie powierzy³ Korytowskiemu. Admira³
widzia³ koniecznoœæ posiadania takiego lotnictwa, su-
gerowa³ nawet, aby za takie uznaæ 304 dywizjon bom-
bowy „Ziemi Œl¹skiej”, który od maja 1942 roku wal-
czy³ w sk³adzie brytyjskiego lotnictwa obrony wybrze¿a
(Coastal Command). Aktywnie uczestniczy³ w bitwie
o Atlantyk, zwalczaj¹c gównie U-booty na wodach Za-
toki Biskajskiej. Czêœæ za³óg tego dywizjonu przesz³o
nawet szkolenie torpedowe, ale ostatecznie najwa¿niej-
szym jego zadaniem sta³o siê zwalczanie OP.

5 paŸdziernika 1943 roku Naczelny Wódz otrzyma³
od Œwirskiego meldunek na temat utworzenia lotnic-
twa morskiego. Admira³ sugerowa³, ¿e nasze lotnictwo
morskie winno obejmowaæ samoloty torpedowe, myœliw-
skie (pok³adowe i l¹dowe), rozpoznawcze (samoloty i wod-
nosamoloty), œrodki szkoleniowe i zapasowe. Lotnictwo
to stanowi³oby czêœæ si³ morskich, zdolnych do przepro-
wadzania uderzeñ na morzu oraz do zabezpieczania
dzia³alnoœci w³asnych okrêtów na morzu i w bazach.
Admira³ stara³ siê równie¿ w Inspektoracie Lotnictwa
o personel celem morskiego przeszkolenia, do rozwi-
niêcia w przysz³oœci lotnictwa morskiego i przejêcie po
Niemcach baz na polskim wybrze¿u. Planowa³ prze-
szkolenie 10 za³óg samolotów torpedowych, utworze-
nie plutonu 3 wodnosamolotów typu Catalina, wydzie-
lenie 5 pilotów na przeszkolenie na potrzeby operacyjne
z lotniskowców, 5 pilotów na samolotach katapulto-
wych, 3 oficerów i 10 podoficerów na kurs specjalistów
torpedowych. 5 paŸdziernika tego roku Wódz Naczelny
zatwierdzi³ projekt utworzenia lotnictwa morskiego,
jako czêœæ Marynarki Wojennej, a postulaty Œwirskie-
go uzyska³y aprobatê Inspektora Lotnictwa. Przewidu-
j¹c powrót do kraju, planowano w 3-letnim okresie roz-
woju nastêpuj¹c¹ organizacjê lotnictwa morskiego:
dywizjon 304, 2 dywizjony myœliwskie i 1 dywizjon tor-
pedowy. Trwa³y odt¹d dyskusje, wymiana pogl¹dów
i kr¹¿y³y pisma miêdzy ró¿nymi instytucjami wojsko-
wymi na ten temat99. Jednoczeœnie Œwirski 9 listopa-

da 1943 roku utworzy³ Sekcjê Planowania Lotniczego
przy Oddziale Planowania, która prowadzi³a prace nad
powo³aniem polskiego lotnictwa morskiego.

Lotnictwo morskie wed³ug prognoz KMW w przy-
sz³oœci mia³o sk³adaæ siê z 26 dywizjonów, obs³ugiwa-
nych przez 519 oficerów i 6768 podoficerów i maryna-
rzy100.

KMW zwraca³o równie¿ wiele uwagi na sprawy zwi¹-
zane z wywiadem morskim i wspó³pracê w tym zakre-
sie z wywiadami alianckimi, powo³uj¹c w tym celu
Wydzia³ Wywiadowczy KMW, którego szefem by³ kmdr
ppor. Bronis³aw Jab³oñski. Pod wzglêdem merytorycz-
nym podlega³ on równie¿ szefowi Oddzia³u II. Ju¿ 2 li-
stopada 1939 roku na propozycjê II Oddzia³u Francu-
skiego Sztabu G³ównego, szef KMW powo³a³ przy
Oddziale II Admiralicji Francuskiej komórkê polskie-
go wywiadu morskiego101. We wrzeœniu 1940 roku, na
rozkaz Jab³oñskiego, por. mar. in¿. Tadeusz Jakiel skie-
rowany zosta³ do zorganizowania i prowadzenia sieci
wywiadu morskiego na rzecz aliantów, pocz¹tkowo na
terenie Francji, a nastêpnie w Algierii102. Rozpocz¹³ on
pracê jako urzêdnik konsulatu polskiego w Marsylii.
Zainstalowa³ siê w Nicei, sk¹d rozwin¹³ komórki wywia-
dowcze na wybrze¿u prowansalskim, a przede wszyst-
kim obj¹³ tym port w Marsylii i bazê morsk¹ w Tulo-
nie. Jednym z osi¹gniêæ sieci by³o uzyskanie dok³adnych
danych o stanie uszkodzeñ pancernika Strassburg, któ-
ry uszed³ z Mers-el Kebir i terminie odzyskania przez
niego gotowoœci bojowej103.

Wydzia³ Wywiadowczy KMW sk³ada³ siê z 4 Refe-
ratów: Niemcy, Kraje Okupowane nad Atlantykiem i Ba³-
tykiem, Basenu Morza Œródziemnego, Pozosta³e Kraje.
Wydzia³ œciœle wspó³pracowa³ z brytyjskim wywiadem
morskim oraz z podobnymi s³u¿bami pozosta³ych alian-
tów. Szef Wydzia³u zleca³ wykonanie zadañ i organi-
zowa³ wywiad morski za poœrednictwem ekspozytur
i placówek terenowych podlegaj¹cych referatom – cen-
tralnemu i zamorskiemu Wydzia³u Wywiadowczego.
W sk³ad personelu wchodzi³o 11 osób (4 oficerów szta-
bowych, 3 oficerów m³odszych, 2 szeregowych i 2 urzêd-
ników cywilnych)104.

Z dzia³alnoœci¹ wywiadowcz¹ zwi¹zana by³a Pol-
ska Misja Morska, któr¹ utworzono wiosn¹ 1941 roku
w Gibraltarze. Jej szefem zosta³ kpt. mar. Marian Ka-
dulski, który stworzy³ flotyllê pirack¹ z kutrów udaj¹-
cych pracê rybaków hiszpañskich. Misja dzia³a³a na
rzecz wydostawania personelu wojskowego z obozów
internowania w Afryce, we Francji itp. Ponadto, pod os³o-
n¹ nocy, kutry Misji dobija³y w oznaczonym miejscu do
brzegów okupowanych przez Niemców, wysadzaj¹c tam
lub zabieraj¹c ludzi. W ten sposób odbywa³y siê rów-
nie¿ przerzuty agentów wywiadu i ich sprzêtu105. Pod
koniec 1942 roku kierownictwo tej Misji przej¹³ kmdr
por. pil. obs. Karol Trzasko-Durski, a 27 kwietnia na-

98 PIMS, MAR. A. V. 1/2, s. 1; Tam¿e, MAR. A. IV. 1/1, s. 2.
99 M. A. Peszke, Próby utworzenia polskiego lotnictwa morskiego

w Wielkiej Brytanii podczas II wojny œwiatowej, PM 1995, z. 6, s. 56–60.

100 IPMS, MAR. A. II. 4/7, za³. nr 2.
101 Piaskowski, Tam¿e, t. 2, s. 100.
102 Tam¿e, s. 147.
103 A. Pep³oñski, Wywiad Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie

1939–1945, Warszawa 1995, s. 100.
104 Tam¿e, s. 65. Ponadto „Listy Leona Œliwiñskiego i Tadeusza

Jekiela dot.: dzia³alnoœci wywiadu MW w II wojnie œwiatowej (MMW
619).

105 Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w
drugiej wojnie œwiatowej. Album pami¹tkowy, opracowa³ W³adys³aw
Kosianowski, Rzym 1947, ryc. 256–260.
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stêpnego roku Polsk¹ Misjê Morsk¹ Przeniesiono z Gi-
braltaru do Algieru106.

KMW skupi³o uwagê na staraniu o okrêty, wyszko-
lenie za³óg i skierowywanie do poszczególnych brytyj-
skich flotyll, w sk³adzie których operowa³y na morzu.
St¹d zaistnia³a potrzeba odpowiedniego zorganizowa-
nia tej dzia³alnoœci, któr¹ udoskonalano w toku wojny.
KMW podlega³y: Baza POMW, lokalne dowództwa (Ko-
mendy Morskie Pó³noc i Po³udnie) oraz inne struktury
niezbêdne do funkcjonowania floty i jej zaplecza (Ko-
menda Stacji Zbornej, Pomocnicza S³u¿ba Kobiet, Biu-
ro Historyczne MW, Oœrodek Rehabilitacyjny MW). Zaœ
sta³¹ wspó³pracê utrzymywano z attache morskimi w
Londynie, Pary¿u, Sztokholmie i Waszyngtonie.

Baza polskiej MW, mieszcz¹ca siê pocz¹tkowo na
ORP Gdynia w Plymouth, w 1941 roku zosta³a prze-
niesiona na l¹d do koszar w Plymouth, a nastêpnie
umieszczona w Bickleigh (Devonshire), jako obóz l¹do-
wy ORP Ba³tyk107. Znajdowa³y siê tam: Kadra Floty,
Centrum Wyszkolenia Socjalistów Floty, Szko³a Pod-
chor¹¿ych Marynarki Wojennej, Komenda Uzupe³nieñ
Floty, Oddzia³ Pomocniczej S³u¿by Kobiet oraz mniej-
sze komórki organizacyjne i kancelarie, niezbêdne do
sprawnego funkcjonowania POMW.

Okrêty nie tworzy³y sta³ych zwi¹zków taktycznych,
a ich u¿ycie zale¿a³o od zamiarów operacyjnych Royal
Navy. Pod wzglêdem administracyjnym, personalnym,
dyscyplinarnym i kontaktów z w³adzami brytyjskimi,
w polskiej organizacji okrêty ³¹czono w zespo³y: nisz-
czyciele – tworzy³y dywizjon niszczycieli, OP – grupê
OP, a œcigacze – grupê œcigaczy. Dowódc¹ dywizjonu nisz-
czycieli by³ osobny dowódca, a na pozosta³ych dowódca
jednego z okrêtów. Dowódcy ci podlegali bezpoœrednio
szefowi KMW108.

W marcu 1940 roku szef KMW wyda³ Instrukcjê
dla dowódcy Dywizjonu Niszczycieli na czas pobytu
w Anglii. Powinien on przebywaæ zasadniczo na l¹dzie
lub na okrêcie pomocniczym wraz ze swoim sztabem.
W razie u¿ycia co najmniej 2 niszczycieli do dzia³añ bo-
jowych na morzu, dowódca dywizjonu musia³ byæ uloko-
wany wraz ze sztabem w pobli¿u brytyjskiego dowódz-
twa operacyjnego, które kierowa³o operacj¹ i pozostawaæ
z nim w kontakcie. Mia³ ca³kowite uprawnienia do swego
zespo³u wynikaj¹ce z RSO i musia³ dobrze orientowaæ
siê w zamiarach operacyjnych zespo³u taktycznego bry-
tyjskiego, w ramach którego mia³y byæ u¿yte polskie
niszczyciele. Gdy dwa lub wiêcej polskich niszczycieli
mia³o byæ u¿ytych do operacji bez okrêtów brytyjskich,
dowódc¹ takiego zespo³u zostawa³ jego dowódca. Móg³
on równie¿ zaokrêtowaæ siê na jeden z okrêtów dywi-
zjonu wówczas, gdy zespo³em kierowa³ Anglik, ale nie
mia³ wówczas prawa rozkazodawstwa109.

We wrzeœniu 1941 roku celem dostosowania siê do
przydzia³u operacyjnego polskich okrêtów we flocie bry-
tyjskiej, dotychczasowy dywizjon niszczyciel podzielo-
no na dwa dywizjony – I oraz II. I Dywizjon na pó³nocy

w Greenock, obejmowa³ OORP: B³yskawica, Burza, Gar-
land, Piorun, Oddzia³ Zapasowy niszczycieli oraz plu-
ton obrony plot dla statków. II Dywizjon na po³udniu
w Plymouth, obejmowa³ OORP: Krakowiak i Kujawiak.
Jednoczeœnie dowódcy tego dywizjonu podporz¹dkowa-
no dowódcê Grupy Œcigaczy110. Organizacjê tê zamie-
niono ostatecznie na Komendy Morskie – Pó³noc i Po-
³udnie.

Ponadto organizowano bazy zaopatrzenia dla pol-
skich okrêtów, oddzia³y gospodarczo-administracyjne dla
przyjêtych do POMW okrêtów francuskich i inne111. Ule-
ga³y one ró¿nym modyfikacjom i zmianom.

3 marca 1942 roku KMW utworzy³o Komendy Mor-
skie: „Po³udnie” w Plymouth i „Pó³noc” w Greenock. By³y
to oœrodki sztabowo-administracyjne, koordynuj¹ce
sprawy administracyjno-porz¹dkowe na obszarach pod-
leg³ych komendantom, a komendanci byli równie¿ rzecz-
nikami polskiej MW w stosunku do lokalnych w³adz
brytyjskich. Ponadto komendy te rozwijano z myœl¹
o przysz³ych Komendach Portów Wojennych lub baz mor-
skich w Polsce, w oparciu o doœwiadczenia brytyjskie.
16 listopada 1944 roku ustalono granicê miêdzy Ko-
mendami „Pó³noc” i „Po³udnie”, któr¹ by³ równole¿nik
54’. W sk³ad sztabu komendy wchodzili: oficer flagowy,
pierwszy oficer sztabu (wyszkolenie, taktyka), drugi
oficer sztabu (wychowanie, oœwiata, opieka i sport), trze-
ci oficer sztabu (wywiad obronny), referent prawny
i kapelan. Podleg³oœæ okrêtów Komendom by³a zmien-
na i zale¿a³a od przydzia³ów operacyjnych do poszcze-
gólnych flotyll Royal Navy112. PóŸniej powsta³o trzecie
dowództwo okresowe obejmuj¹ce Morze Œródziemne,
na którym operowa³y polskie niszczyciele i OP. Pocz¹t-
kowo mia³o ono bazê w Gibraltarze, a nastêpnie w Ba-
ri113.

Polskie okrêty podporz¹dkowane by³y brytyjskim
dowódcom obszarów morskich, przejœciowo Flocie Oj-
czyŸnianej lub bezpoœrednio Admiralicji, w zale¿noœci
od potrzeb operacyjnych. Wchodzi³y w sk³ad eskadr, flo-
tylli, dywizjonów, pó³dywizjonów, grup i innych oddzia-
³ów, zgodnie z organizacj¹ Royal Navy.

Kr¹¿owniki wchodzi³y w sk³ad eskadr, m. in. Dra-
gon walczy³ w sk³adzie 10 eskadry kr¹¿owników.

Niszczyciele walczy³y w sk³adach brytyjskich flo-
tylli niszczycieli. Zale¿nie od potrzeb operacyjno-tak-
tycznych, znajdowa³y siê w sk³adzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 i 24 flotylli niszczycieli,
przebywaj¹c w nich w ró¿nych okresach i bior¹c udzia³
w walkach na ró¿nych akwenach morskich. Bazowa³y
g³ównie w Plymouth, Harwich, Rosyth, Greenock, Sche-
erness, ponadto w Gibraltarze, La Valetta, Aleksan-
drii, Bari i Frentown114. Przydzia³ do poszczególnych
flotylli zale¿a³ w zasadzie od zadañ bojowych i mo¿li-

106 Piaskowski, Tam¿e, t. 3, s. 82. Misja u¿ywa³a dwóch kutrów
rybackich, charakterystycznych na wodach hiszpañskich (Seawolf – do-
wódca kpt. mar. Marian Kadulski i Dogfish – dowódca por. mar. Jan
Bachowski Od koñca 1942 roku dowództwo Seawolfa obj¹³ por. mar.
Maciej Micha³kiewicz).

107 Nazwê dla obozu przejêto na wzór angielski. W ten sposób
nawi¹zano do przedwojennego hulku Ba³tyk.

108 Polskie Si³y, t. II, s. 278.
109 Piaskowski, Tam¿e, t. 2, s. 115.

110 Tam¿e, s. 192; Polskie, s. 393–394.
111 Zasadniczym oœrodkiem zaopatrzenia by³a Baza Zaopatrzenia

w Devonprot – organ szefa KMW w zakresie zaopatrywania okrêtów
pod polsk¹ bander¹.

112 MMW, 103, s. 25; T. Górski, Operacyjna dzia³alnoœæ Polskiej
Marynarki Wojennej w II wojnie œwiatowej a baz brytyjskich. Obrona
Polskiego Morza. 75 lat Polskiej Marynarki Wojennej, pod redakcj¹
Cz. Ciesielskiego, Gdañsk-Gdynia 1993, s. 141; Piaskowski, Tam¿e, t. 3,
s. 18–19, 79, 137, 140–143; Polskie Si³y, s. 394.

113 Peszke, Tam¿e, s. 32.
114 Górski, Tam¿e, s. 148–149. Np. 10 flotylla niszczycieli 24 maja

1944 roku sk³ada³a siê z 8 okrêtów (dwa dywizjony, a w dywizjonach
2 pó³dywizjony): 4 brytyjskich, 2 kanadyjskich i 2 polskich (B³yskawica
– 39 pó³dywizjon i Piorun – 40 pó³dywizjon).
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woœci poszczególnych polskich niszczycieli. Dlatego m.
in. B³yskawica, Piorun, Orkan i Garland kierowane by³y
g³ównie do flotylli wchodz¹cych w sk³ad zespo³ów ochra-
niaj¹cych g³ówne si³y Royal Navy, a pozosta³e – w sk³ad
si³ ochraniaj¹cych konwoje lub du¿e ON.

OP operowa³y w sk³adach flotylli OP: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9 i 10. Bazowa³y one g³ównie w Plymouth, Ro-
syth, Porsmouth, Dunde, Holy Hoch, La Valetta, Bej-
rucie i w Gibraltarze.

Œcigacze artyleryjskie operowa³y w sk³adzie 3 flo-
tylli brytyjskich œcigaczy, bazuj¹c w Portlandzie, Feli-
xtone, Porsmouth, Ramsgate i Fowey. Zaœ œcigacze tor-
pedowo-artyleryjskie w sk³adzie 2 i 8 flotylli brytyjskich
œcigaczy, bazuj¹c w Plymouth i Portland

Jednostki patrolowe operowa³y w brytyjskiej gru-
pie patrolowców bazuj¹c w Plymouth, a pozosta³e pol-
skie okrêty otrzyma³y przydzia³ do brytyjskiej grupy
Kutrów Dozorowych w Dartmouth

Polskie niszczyciele wchodzi³y równie¿ w sk³ad spe-
cjalnych si³ morskich Royal Navy, wykonuj¹cych zada-
nia bojowe, g³ównie przeciw ON i OP przeciwnika na
wodach okalaj¹cych wyspy brytyjskie i na Morzu Œród-
ziemnym. Wykonywa³y zadania w sk³adzie grup tak-
tycznych i eskortowych, wed³ug operacyjnych potrzeb
Royal Navy. Bywa³o, ¿e polski okrêt nale¿a³ do okre-
œlonej flotylli, ale zadania na morzu wykonywa³ w okre-
œlonej grupie, poniewa¿ by³a taka potrzeba. Wówczas
nowoczesne niszczyciele przeznaczano do walki z OP,
samolotami i do przeprowadzania ataków torpedowych
oraz ostrzeliwania wybrze¿y przeciwnika, a starsze –
do eskorty konwojów. Niemal wszystkie polskie nisz-
czyciele bra³y udzia³ w Grupach Eskortowych, a s³u¿ba
w nich narasta³a wraz z nasilaniem siê wojny podwod-
nej115. Polskie niszczyciele wchodzi³y równie¿ w sk³ad
specjalnych zespo³ów uderzeniowo – os³onowych Royal
Navy – Force 23, Force A, Force H, Force J, Force K,
Force O, Force Q, Force V, Force W, Force X. Zasadniczo
si³y te powo³ywano po upadku Francji, dla zneutralizo-
wania jej floty wojennej oraz zajêcia po niej miejsca
na wodach europejskich i afrykañskich. W zespo³ach
tych zachodzi³y ró¿ne zmiany organizacyjne, iloœciowe
i jakoœciowe, nawet ju¿ w czasie operowania na morzu.
Dzielono je na grupy i podgrupy, ale zasadniczym ro-
dzajem si³ by³y niszczyciele, w tym równie¿ polskie.

S£U¯BA NA OKRÊCIE I ZA£OGI

Okrêty POMW podnosi³y takie same bandery i propor-
ce, jakie obowi¹zywa³y w kraju. Wprowadzono jedynie
ró¿ne kolory wyciêtego pola w proporczyku dla ró¿nych
dowódców zespo³ów i dowódców morskich. Ponadto na
OP Sokó³ i Dzik – wzorem angielskim – podnoszono
flagê pirack¹ (Jolly Roger) podczas powrotu ze zwyciê-
skiego rejsu bojowego. Mia³o to miejsce w czasie opero-
wania tych okrêtów z bazy na Malcie.

Ka¿dy okrêt nosi³ god³o – orze³ bia³y na czerwonym
polu. Umieszczano je na ma³ych okrêtach na przedniej
œcianie pomostu bojowego, a na kr¹¿ownikach i nisz-
czycielach na rufie, bezpoœrednio pod drzewcem.

Wszystkie okrêty mia³y w³asne nazwy oraz znaki

rozpoznawcze stosowane w Royal Navy. Na du¿ych okrê-
tach nawodnych znaki rozpoznawcze umieszczano na
burtach w ich œrodkowej czêœci oraz na rufie, na ma-
³ych okrêtach malowano je na dziobie po obu burtach,
a OP mia³y znaki rozpoznawcze wymalowane na kio-
sku.

Zasadniczym kolorem polskich okrêtów by³ stalowy
i w takich barwach wystêpowa³y one w pierwszych mie-
si¹cach wojny. Zmian¹ by³o tylko to, ¿e w czêœci dzio-
bowej okrêtów nawodnych, a na OP na kioskach, malo-
wano znaki taktyczne – kolorem czarnym, a póŸniej,
po namalowaniu nieco ciemniejszymi farbami angiel-
skimi – bia³ym116. Na pocz¹tku 1940 roku w brytyj-
skiej flocie wojennej zaczêto w malowaniu u¿ywaæ sche-
matów opracowanych przez malarza-marynistê Petera
Scotta. Na pocz¹tku wojny w Anglii stosowano dwa
podstawowe odcienie szaroœci: ciemny u¿ywany na
akwenach pó³nocnych i jasny na po³udniowych. Od 1942
roku opracowano instrukcjê malowania maskuj¹cego
na szlakach pó³nocnych: jasny – bia³y z plamami b³ê-
kitu i seledynu. Stosowano go g³ównie na eskortowcach
na pó³nocnym Atlantyku i w konwojach murmañskich.
Malowanie takie mia³o ukrywaæ sylwetê okrêtu przed
obserwacj¹ przeciwnika. Poniewa¿ w latach 1942–1943
brak by³o zielonego pigmentu, zastosowano kamufla¿
dwukolorowy. Wprowadzono równie¿ „Specjalny Wzór
Niszczycieli Floty OjczyŸnianej”. Od drugiej po³owy 1943
roku, w zwi¹zku z rozwojem technicznych œrodków ob-
serwacji, zamiast ukrywania sylwety przed obserwa-
cj¹ wizualn¹, starano siê fa³szowaæ kamufla¿em kurs
i sylwetê okrêtu. Poprzednie wzory tworzono osobno
dla poszczególnych rodzajów okrêtów i akwenów, a obec-
nie by³y identyczne dla wszystkich klas i mórz. Zmie-
niano jedynie kolory, a wzory standartowe te same.
Okrêty malowano na jasne odcienie – szary, niebieski
lub zielony. Od linii wodnej do pok³adu g³ównego malo-
wano ciemniejszy czworobok, zasadniczo od dziobowe-
go falochronu do koñca luf rufowej armaty. Stosowano
ponadto tzw. schematy zastêpcze – jasny, poœredni
i ciemny, kolory – szary, niebieski, zielony. Kad³ub ma-
lowano ciemniejszym kolorem, a nadbudówki jaœniej-
szym117.

W POMW obowi¹zywa³y przepisy mundurowe sprzed
1939 roku. Co prawda pojawi³y siê pewne zmiany, ale
wygl¹d polskiego marynarza nie uleg³ zmianie. Pocz¹t-
kowo by³y jednak du¿e trudnoœci mundurowe. Okrêty
przyby³y do Anglii bez zapasów, a za³ogom brakowa³o
pieniêdzy. Np. d.o. Wilka i jego zastêpca nosili na zmia-
nê ten sam mundur wyjœciowy118. PóŸniej, w oparciu
o pomoc brytyjsk¹ nie by³o wiêkszych k³opotów z mun-
durami, ale Polacy nie dostali pozwolenia na u¿ycie
lepszego materia³u ni¿ za³ogi okrêtów brytyjskich. Czêœæ
mundurów by³a kroju angielskiego, a na wst¹¿kach napis
MARYNARKA WOJENNA, podobnie jak u Anglików
napis ROYAL NAVY119. Na okrêtach u¿ywano he³mu
brytyjskiego wz. MK. 2, malowanego lakierem g³adkim

115 Organizowano Grupy Eskortowe do os³ony konwojów, Specjalne
Grupy Eskortowe, Grupy Eskortowe do os³ony pancerników i lotniskow-
ców, Si³ Eskortuj¹cych Morze Irlandzkie i inne, w zale¿noœci od potrzeb.

116 Wojsko Polskie 1939–1945. Barwa i broñ, wyd. II, Warszawa
1990, s. 274. Pierwsze nasze okrêty przyby³e do Anglii malowane by³y
wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych w polskiej MW, a nastêpnie – tak jak
w Royal Navy. Wymaga³o tego: jednolitoœæ zespo³ów, farby tylko produk-
cji angielskiej i kamufla¿.

117 M. Twardowski, Sposoby malowania niszczycieli Polskiej Mary-
narki Wojennej w okresie II wojny œwiatowej, BH 1992, nr 12, s. 47–49.

118 Romanowski, Torpeda..., s. 83.
119 Skinder-Suchcitz, Tam¿e, s. 168.
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koloru szaroniebieskiego. By³y te¿ w u¿yciu koloru khaki.
By³ to he³m jednoczêœciowy, o bardzo p³ytkim czerepie,
otoczony dooko³a lekko pochylonym rondem. Czasami
bia³¹ farb¹ malowano litery – skróty funkcji i specjal-
noœci na okrêcie, np. ART-1, OF. ART, ZDO120.

Na naszych okrêtach obowi¹zywa³ RSO z 1932 roku,
podobnie jak we flotach sojuszniczych – regulaminy
morskie poszczególnych bander.

S³u¿ba na okrêcie wymaga³a sprawnoœci, dobrej
organizacji i porz¹dku. Sk³ada³o siê na nie: sprawna
organizacja szkolenia, odpowiedni system s³u¿b dy¿ur-
nych i wacht, regulaminowe stosunki miêdzy prze³o¿o-
nymi i podw³adnymi, starszymi i m³odszymi, przestrze-
ganie norm ¿ycia okrêtowego, troska o mechanizmy
okrêtowe, uzbrojenie i sprzêt okrêtowy, œcis³e przestrze-
ganie obowi¹zków wynikaj¹cych z porz¹dku dnia na
okrêcie. Samo ¿ycie za³ogi by³o trudne, marynarze prze-
¿ywali stres ze wzglêdu na brak kontaktu z rodzin¹
i najbli¿szymi, z którymi kontakt by³ niewskazany.
Ujawnienie w kraju grozi³o sankcjami ze strony oku-
pantów – niemieckiego i sowieckiego, i tylko nieliczni
marynarze otrzymywali listy z kraju. Czytano je wiele
razy, nawet g³oœno dla kolegów, chc¹cych siê dowiedzieæ
co w kraju s³ychaæ. Po wyjœciu na morze za³ogi znajdo-
wa³y siê w sta³ej gotowoœci bojowej, a miêdzy wachta-
mi przebywa³y w pobli¿u swoich SB. Znano straty
w okrêtach w³asnych i sojuszniczych, które zastêpowa-
no nowymi jednostkami, a poleg³ych i rannych zamie-
niali nastêpni marynarze. Starano siê wy³awiaæ ton¹-
cych, a poleg³ych chowaæ z godnoœci¹ bez wzglêdu na
rodzaj bandery121.

POMW tworzy³o KMW i oficerowie marynarki. W³¹-
czenie naszych okrêtów w sk³ad zespo³ów brytyjskich
pod wzglêdem operacyjnym, da³o polskim oficerom mo¿-
liwoœæ praktycznego przyswojenia nowoczesnej sztuki
wojenno-morskiej Royal Navy. Nasi oficerowie wyka-
zali du¿¹ wiedzê, któr¹ pog³êbiali i wolê jej przyswaja-
nia, wykorzystuj¹c j¹ w walce na morzu. Wielu z nich
przejawia³o talent dowódczy, co by³o m. in. przyczyn¹
du¿ego autorytetu POMW wœród aliantów i w³asnych
wojsk. Nadal do korpusu oficerskiego przyjmowano tych,
którzy mieli wrodzone cechy walecznoœci, mêstwo, od-
wagê, odpornoœæ psychiczn¹, umiejêtnoœæ utrzymania
dyscypliny wojskowej i taktycznej na morzu, które
umacniano w toku trwaj¹cej wojny122. Wa¿ne w tym
by³o równie¿ umiejêtne podejmowanie decyzji i spraw-
ne kierownictwo. Pocz¹wszy od Œwirskiego a¿ po do-
wódców dzia³ów okrêtowych, by³y one sprawne, przy
czym szef KMW mia³ inny zakres odpowiedzialnoœci,
a pozostali inny. W sumie jednak uzupe³niali siê, co
zapewnia³o sprawne dzia³anie POMW. Oficerowie nasi
posiadali bogat¹ wiedzê ogóln¹ i przyswajali specjali-
styczn¹, w czym nie ustêpowali oficerom flot sojuszni-
czych. Pozwala³o to na stawianie ich na wy¿sze stanowis-
ka s³u¿bowe, do czego byli przygotowani tym bardziej,
¿e stale pog³êbiali praktykê morsk¹ i dowodzenie. Ka¿-

dy z nich postêpowa³ wedle moralnoœci polsko-katolic-
kiej, zakorzenionej w korpusie oficerskim II Rzeczypo-
spolitej. Do g³ównych wartoœci tej moralnoœci nale¿a³
patriotyzm, honor, prawoœæ, odwaga ¿o³nierska i w³a-
snych przekonañ, oddanie s³u¿bie na okrêcie i pañstwu
oraz przekonanie o s³usznoœci walki z przeciwnikiem
i jej zwyciêskie zakoñczenie. W zdecydowanej wiêkszo-
œci oficerowie – od KMW po najni¿szy szczebel, potra-
fili te cechy przenosiæ na podw³adnych, co w istotny
sposób podnosi³o walory bojowe okrêtów.

Oficerowie byli wiêc organizatorami szkolenia i kie-
rowania zadaniami bojowymi przez okrêty. Musieli wiêc
byæ autorytetami, a od dowódcy okrêtu czêsto zale¿a³o
¿ycie na morzu. Dowódca musia³ mieæ wiêc zdolnoœæ
przygotowania i zorganizowania za³ogi poprzez proces
szkolenia, aby okrêt móg³ wykonaæ zadania bojowe
w swojej klasie. Istotnym by³ osobisty przyk³ad do-
wódcy, który korzysta³ z pomocy swoich najbli¿szych
podw³adnych i s³ucha³ opinii za³ogi tym bardziej, ¿e
okrêty by³y daleko poza okupowanym krajem. St¹d
wa¿ne by³o rozpoznawanie nastrojów wœród kadry i ma-
rynarzy, znajomoœæ ich cech osobistych, wzajemnych sto-
sunków miêdzy nimi i dobieraæ odpowiednie formy od-
dzia³ywania na marynarzy. Ponadto nale¿a³o dobrze
znaæ mo¿liwoœci postêpowania w czasie walki, ponie-
wa¿ na okrêcie wiêkszoœæ za³ogi nie mia³a mo¿liwoœci
œledzenia bitwy morskiej. Za³oga wiedzia³a, ¿e dowód-
ca okrêtu i jego oficerowie znaj¹ sytuacjê bojow¹, a ich
zachowanie siê mia³o istotne znaczenie na postawy ma-
rynarzy.

Podstawowe zasady dowodzenia okrêtem zawarte
by³y w okreœlonych dokumentach. A sama sztuka do-
wodzenia wymaga³a wp³ywania na sytuacjê, zmienia-
nia jej przez za³ogê i œrodki walki na swoj¹ korzyœæ. Do-
wodzenie okrêtem sprawowano z GSD, znajduj¹cego
siê na pomoœcie bojowym, gdzie by³y najlepsze warun-
ki do tego: mo¿liwoœæ obserwacji wzrokowej okrê¿nej,
dop³yw informacji z ca³ego okrêtu, szybkoœæ przekazy-
wania sygna³ów i rozkazów. Tam przeprowadzano ana-
lizê otrzymywanych sygna³ów zewnêtrznych i wewnêtrz-
nych, dlatego GSD mia³o odpowiednie wyposa¿enie
w sprzêt i przyrz¹dy (obok przyrz¹dów nawigacyjnych
by³y tam: telegraf, wskaŸnik po³o¿enia steru, pulpity
i mikrofony ³¹cznoœci wewn¹trzokrêtowej, urz¹dzenia
podstawowych danych do prowadzenia ognia, wykona-
nia ataku torpedowego i œledzenia atakowanego OP).
Z GSD sz³y rozkazy do dzia³ów okrêtowych lub SB. Jed-
noczeœnie GSD by³y otwarte i nara¿one na dzia³anie
warunków atmosferycznych, broni pok³adowej z samo-
lotów i od³amków. W razie uszkodzenia lub zniszcze-
nia GSD jego funkcjê przejmowa³o ZSD, znajduj¹ce siê
bli¿ej rufy. Co prawda w czasie II wojny œwiatowej sta-
rano siê udoskonalaæ GSD i ZSD, ale modyfikacje sz³y
raczej w kierunku ich lepszego wyposa¿ania w techni-
kê, a w mniejszym stopniu dotyczy³y bezpieczeñstwa.

Dowódcy dzia³ów okrêtowych mieli swoje Stanowi-
ska Dowodzenia, a im z kolei podlega³y SB. Na wiêkszych
okrêtach podzia³ w dzia³ach okrêtowych i s³u¿bach obej-
mowa³: baterie, grupy, dru¿yny, SB i pojedynczych ma-
rynarzy. Natomiast na mniejszych – dzia³y okrêtowe
pokrywa³y siê z SB.

Stany gotowoœci bojowej na niszczycielach obejmo-
wa³y „burty” i „wachty” bojowe, pozwalaj¹ce na odpo-
czynek czêœci za³ogi i zmiany. Natomiast na okrêtach

120 J. Kijak, He³my Wojska Polskiego, Warszawa 1993, s. 98–102.
121 A. Domiczek, Opowiadania marynarskie, Londyn 1945, s. 45–46.
122 Oficerów POMW cechowa³o: patriotyzm, osobista odwaga, zdol-

noœæ pobudzania innych do dzia³ania, wpajanie wiary w powodzenie okrê-
tu i polskiej bandery, umiejêtnoœæ przewodzenia, szczególnie w kry-tycz-
nych momentach, stawianie wymagañ, prostota sposobu bycia,
przystêpnoœæ i szczeroœæ, bezpoœrednioœæ i umiejêtnoœæ obcowania z ludŸ-
mi, spokój ducha, opanowanie, bystroœæ, mocne nerwy i sprawne myœlenie
w trudnych sytuacjach.
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mniejszych brak by³o takiego podzia³u ze wzglêdu na
szczup³oœæ za³ogi i stosunkowo krótki okres pobytu na
morzu.

Przystosowanie do s³u¿by na okrêtach POMW nie
odbiega³o w niczym od tego, jaki stosowano w polskiej
flocie wojennej II Rzeczypospolitej. By³o jej przed³u¿e-
niem. Wychowanie obejmowa³o poczucie honoru, god-
noœci, odwagê, karnoœæ, lojalnoœæ, kole¿eñstwo i odpor-
noœæ na trudy ¿ycia okrêtowego. Wiele uwagi zwracano
na szacunek do symboli i ceremonii pañstwowych oraz
wojskowych i umiejêtnoœæ zachowania siê w towarzy-
stwie. Wychowywano na tradycjach rycerskich, a wzo-
rem byli: Koœciuszko, ¿o³nierze Legionów D¹browskie-
go, Ksiêstwa Warszawskiego i Legiony Pi³sudskiego.

Zasadniczym przygotowaniem za³óg do s³u¿by na
okrêtach by³o opanowanie okreœlonej specjalnoœci, oparte
na duchu patriotycznego szacunku do sojuszników –
g³ównie zaœ do Royal Navy. Wiele uwagi zwracano na
wychowanie fizyczne. Wyrabiano poczucie wspó³odpo-
wiedzialnoœci za wykonanie zadañ, wzajemn¹ ¿yczli-
woœæ i zrozumienie. D.o. odpowiada³ za wychowanie ca³ej
za³ogi, za dyscyplinê i postawê moraln¹ w walce. Z.d.o.
odpowiada³ za dowodzenie i dyscyplinê. Wychowaniem
obarczano równie¿ i innych – dowódców dz.b., bosmana
okrêtowego, podoficerów i kapelana. Oficerowie specja-
liœci obowi¹zani byli znaæ swoich podw³adnych i egze-
kwowaæ od nich wykonywanie wszystkich poleceñ.
Podoficerowie mieli dawaæ przyk³ad dyscypliny, przyk³ad-
nego zachowania siê w ró¿nych okolicznoœciach i su-
miennie wykonywaæ obowi¹zki, znaæ zadania s³u¿bowe
i mieæ poczucie odpowiedzialnoœci wynikaj¹ce ze sta-
nowiska lub funkcji123.

Morale stanowi³y istotny element POMW, a proces
wyrabiania odpowiednich cech mia³ na celu zapewnie-
nie dobrego znoszenia trudów na morzu przez wiele lat
z dala od Ojczyzny i wykonywanie jak najlepiej zadañ
bojowych124. Okreœla³y je patriotyzm i religijnoœæ oraz
d¹¿enie do pokonania przeciwnika. Podstaw¹ istoty
moralnego przygotowania by³a walka z wrogiem i po-
siadanie dobrych okrêtów, wyposa¿anych w coraz no-
woczeœniejszy sprzêt i uzbrojenie. Zaœ za³ogi wychowy-
wano w patriotyzmie i przekonaniu w s³usznoœæ sprawy
o jak¹ walczy³y i w nieuchronne zwyciêstwo ca³ej koali-
cji. A w ostatecznoœci – wiara w zwyciêski powrót okrê-
tów POMW do Gdyni i Gdañska.

Morale za³óg kszta³towano ró¿norodnymi œrodka-
mi, formami i metodami, w których wa¿n¹ rolê odgry-
wa³y motywy religijne. Rozwijano je w toku szkolenia
w warunkach wojennych, w œcis³ym zwi¹zku z ¿yciem
kraju bêd¹cym pod okupacj¹ niemieck¹ i targanym eks-
terminacj¹ ze strony czêœci Ukraiñców i Litwinów na
kresach wschodnich. Umacniano poczucie wspólnoty,
rozumienie polityki w³adz na wychodŸstwie i pañstwa
podziemnego, istoty celów wojny morskiej. Za³ogi te cele
traktowa³y jako w³asne, co pobudza³o do dzia³ania.

Dbano o przygotowanie psychologiczne do s³u¿by

w POMW. Wojna i sta³a gotowoœæ bojowa oraz s³u¿ba
na okrêcie z dala od Ojczyzny, na obcych wodach, wy-
maga³y odpowiedniego przygotowania psychologiczne-
go. Wyrabiano je i kszta³towano w toku krótkich szko-
leñ przed zaokrêtowaniem, a potem wy³¹cznie na okrêcie
w ci¹g³ym zagro¿eniu – w porcie, na redzie i na morzu.
Marynarz musia³ byæ przygotowany do znoszenia du-
¿ych napiêæ i przeci¹¿eñ, co podnosi³o jego wartoœci na
SB. W tym celu dbano o przygotowanie za³óg do dzia-
³añ w nowoczesnej wojnie. Wa¿ne w tym przygotowa-
niu by³o wzajemne zrozumienie, zaufanie, szacunek
i wiara w obs³ugiwane urz¹dzenia oraz okrêt. Mary-
narz musia³ mieæ niezbêdne cechy na okrêcie: wytrwa-
³oœæ, odwagê i zdecydowanie, odpornoœæ na trudy ¿ycia
i s³u¿by na okrêcie, znoszenie ko³ysania na fali, czyli
znaæ praktykê morsk¹. Okrêty operowa³y w ka¿dych
warunkach pogodowych, na Atlantyku i ró¿nych mo-
rzach, by³y poddane sztormom, przechy³om i wibracjom
jednostki, a zalewanie pok³adu wod¹ stanowi³o codzien-
noœæ. Zaœ zim¹ i na szlakach arktycznych dodatkowo
poddani byli mrozom, zamieciom œnie¿nym i mroŸnym
wiatrom. I w tych warunkach musieli skutecznie ob-
s³ugiwaæ swoje SB – by³o to z ich strony mêstwo.

Istota mêstwa polega³a na aktywnym trwaniu na
SB i skuteczna jego obs³uga przeciwko temu, z kim
walczy³ okrêt. Ka¿dy – na SD i na SB, dzia³a³ rozwa¿-
nie, dok³adnie wype³niaj¹c obowi¹zki, precyzyjnie ob-
s³uguj¹c urz¹dzenia i sprzêt i ka¿dy w danym momen-
cie walki by³ wa¿ny. Nie opuszcza³ SB bez wzglêdu na
niebezpieczeñstwo, odniesione rany – zastêpowa³ pole-
g³ego kolegê i niezdolnego ju¿ do obs³ugi sprzêtu na
SB. Pomocna w tym by³a wpojona dyscyplina, zaufanie
do prze³o¿onego i sprzêtu, który na polskich okrêtach na-
le¿a³ do nowoczesnych. Wa¿nym by³a idea, o któr¹ pro-
wadzono wojnê, chêæ wykazania wobec innych bander,
¿e siê jest bardzo dobrym. Na okrêtach niemal wszyst-
kie SB by³y samodzielne i ka¿dy marynarz czu³ siê
odpowiedzialny za okrêt. Tchórzostwo lub niedba³e wy-
konanie rozkazów nios³o ryzyko, którego unikano.

Za³oga okrêtu – oficerowie i marynarze, tworzyli jed-
n¹ wielk¹ rodzinê, która sobie nawzajem pomaga³a.
Wszyscy szanowali siê wzajemnie. Oficer czy podoficer
wie, ¿e na marynarzu mo¿e polegaæ i w ka¿dej chwili
mo¿e na niego liczyæ125. Pomagano sobie nawzajem w cza-
sie toniêcia okrêtu – na Gromie, Kujawiaku i na innych
jednostkach. W przepe³nionych tratwach zdrowi zsu-
wali siê do wody, aby daæ miejsce rannym i niezdolnym
do dalszego utrzymania siê na wodzie. Na okrêcie nie-
zbêdne by³y kole¿eñstwo i solidarnoœæ. Utrwala³y siê
one w ci¹g³ym wspó³¿yciu z dala od Ojczyzny i w obliczu
sta³ego niebezpieczeñstwa ze strony przeciwnika
i ¿ywio³u morskiego. Los jednego zale¿a³ wiêc od drugie-
go, a najmniejsze uchybienie w s³u¿bie mog³o zakoñczyæ
siê tragicznie dla pozosta³ych. Dyscyplinê kszta³towa³y
wymogi solidarnoœci i wspólnoty, a prze³o¿eni i regula-
miny modelowa³y j¹. Dlatego niedope³nienie obowi¹z-
ków by³o surowo oceniane przez kolegów, co by³o o wiele
dokuczliwsze od kar dyscyplinarnych. W obliczu niebez-
pieczeñstwa, walki z okrêtem, samolotem lub ostrzeli-
wanie wybrze¿a, powodowa³o zaniechanie wszelkich
waœni, k³ótni, zacieœnia³o siê natychmiast kole¿eñstwo
i poczucie braterstwa broni126. Wa¿nym wydarzeniem

123 R. M. S³omiñski, Moralnoœæ w czasie wojny na morzu, Gdynia –
Pelplin 1995, s. 103–104.

124 Moralne przygotowanie za³óg okrêtów obejmowa³o: ideow¹
motywacjê opart¹ na patriotyzmie i zwi¹zanym z nim wewnêtrznym
¿yciu religijnym; poczucie obowi¹zku ¿o³nierskiego, odpowiedzialnoœci
i zespo³owego dzia³ania; wiarê we w³asne si³y, okrêtu i polskiej bandery
wojennej; zaufanie do prze³o¿onych i kolegów; jak najlepsze wykona-
nie zadañ na SB; panowanie i kierowanie swoimi uczuciami, emocjami
i myœlami wynikaj¹ce ze s³u¿by w POMW.

125 E. Skrzypek, List marynarza, PW–¯PO 1941, nr 33, s. 7.
126 S³omiñski, Tam¿e, s . 137–139.
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na okrêtach by³o spotkanie z polskim wojskiem i pol-
skimi statkami. Podnosi³o to mocno na duchu obie stro-
ny, wybucha³a wówczas spontaniczna radoœæ, co z kolei
cementowa³o wspó³zale¿noœæ w walce. Ponadto takie
spotkania podnosi³y polskich marynarzy na duchu.

W POMW prowadzono równie¿ okreœlone dzia³ania
propagandowe, które obejmowa³y: dzia³alnoœæ duszpa-
stersk¹ – nabo¿eñstwa, spotkania itd.; druki – ksi¹¿-
ki, broszury, czasopisma, ulotki, polsk¹ prasê i gazetki
okrêtowe; pracê oficerów – pogadanki, konsultacje, spo-
tkania, praca indywidualna; spotkania z przedstawi-
cielami KMW, jego szefem, dowództwem PSZ i rz¹du
polskiego, z przedstawicielami Royal Navy, cz³onkami
dworu brytyjskiego i przedstawicieli w³adz sojuszni-
ków oraz film.

Na polskich okrêtach istotn¹ rolê odgrywa³y posta-
wy religijne. By³y one kszta³towane od urodzenia przed
wojn¹ w rodzinie, szkole, wojsku itd. Duszpasterstwo
polskie wychowywa³o m³odzie¿ w duchu oddania Bogu
i OjczyŸnie, a polscy biskupi i ksiê¿a uczestniczyli we
wszystkich imprezach o charakterze morskim. Podkre-
œlali znaczenie morza i anga¿owali m³odzie¿, w tym ma-
rynarzy, w wierze katolickiej. Szczególnie Œwiêtu Morza
nadawano oprawê religijn¹. Przeprowadzano uroczysto-
œci poœwiêcenia bandery wojennej na okrêtach, co sta³o
siê powszechnoœci¹ w polskiej flocie wojennej.

Zasadnicz¹ rolê duszpastersk¹ we flocie spe³niali
ksiê¿a kapelani, którzy nie ograniczali siê jedynie do
funkcji religijno-koœcielnych, ale swoim przyk³adem
wp³ywali na wychowanie marynarzy w zakresie dyscy-
pliny, sumiennoœci i oddania OjczyŸnie.

S³u¿ba na morzu pog³êbia³a refleksjê nad ¿yciem,
a mo¿liwoœæ zatopienia lub innej œmierci wywo³ywa³y
potrzebê obcowania z osob¹ duchown¹. Dlatego gromad-
nie uczestniczono we mszach œwiêtych, nabo¿eñstwach
chodzenia do koœcio³ów w obcych portach. Szczególnie
wa¿ne by³y nabo¿eñstwa z okazji œwi¹t pañstwowych
i wojskowych z udzia³em w³adz wojskowych i cywil-
nych. Obchodzono je uroczyœcie, a wszystkie, m. in. imie-
niny Marsza³ka Pi³sudskiego, rozpoczyna³y siê uroczy-
stym nabo¿eñstwem w koœciele garnizonowym127.

Istotn¹ rolê w ¿yciu za³óg odegrali kapelani, którzy
odpowiadali za wychowanie i moralne przygotowanie
do walki. Realizowali sw¹ s³u¿bê duszpastersk¹ g³ów-
nie przez kazania, rekolekcje i spotkania okolicznoœcio-
we. Jednoczeœnie praktyki religijne na okrêtach odby-
wa³y siê w obliczu tolerancji. Nie wolno by³o nikogo
zmuszaæ do brania udzia³u w nabo¿eñstwach, a nieka-
tolicy tak¿e mogli wykonywaæ swoje praktyki religijne128.
O ile pogoda pozwala³a, wy³¹cznie w portach lub w ba-
zach, przeprowadzano modlitwê porann¹ i wieczorn¹.
Rano na zbiórce œpiewano Kiedy ranne wstaj¹ zorze,
a wieczorem Wszystkie nasze dzienne sprawy129. Gdy
okrêt przebywa³ na morzu lub w porcie, gdzie nie by³o koœ-
cio³a, dowódca okrêtu lub wyznaczony przez niego ofi-
cer odczytywa³ fragmenty z Ewangelii oraz modlitwy,
po czym œpiewano Bo¿e coœ Polskê. Na morzu zbioro-
wych modlitw na pok³adach nie prowadzono. Kapelani
w czasie wojny przystêpowali do prac duszpasterskich
po wejœciu okrêtu do portu, a za³ogi mia³y odpowiednie
przybory do przygotowywania o³tarza130. Podczas na-

bo¿eñstwa na okrêcie podnoszono flagê 5 na szczycie
masztu131.

Niemal wszyscy nosili na szyi krzy¿yki, wyniesione
jeszcze z domów rodzinnych. Natomiast w mesach za-
sadniczo nie wieszano krzy¿y, a obrazy Matki Bo¿ej.

Dla za³ogi wa¿nym momentem by³ pogrzeb. Opusz-
czenie zw³ok marynarza do morza w wiêkszoœci wy-
padków przeprowadzano bez obecnoœci kapelana. Na
morzu funkcjê tê spe³nia³ wyznaczony przez dowódcê
okrêtu oficer. Zw³oki zaszywano lub okrêcano w hamak
i obci¹¿one przy stopach ciê¿arem, przykryte bander¹
uk³adano przy burcie. Dowódca okrêtu lub jego zastêp-
ca wyg³asza³ krótkie przemówienie i odmawia³ modli-
twê, cicho, a banderê opuszczano do po³owy. Trapowi
zdejmowali banderê z poleg³ego i przechylaj¹c deskê
opuszczali go do morza. Bosman okrêtowy oddawa³
œwist trapowy, a bieg okrêtu zwalniano132. Po ceremo-
nii pogrzebu morskiego za³oga wraca³a natychmiast do
pracy. A po powrocie do bazy odprawiano mszê za du-
sze poleg³ych marynarzy na morzu.

Zachowana by³a wolnoœæ religijna, odbywa³y siê na-
bo¿eñstwa dla kadry i marynarzy ró¿nych wyznañ. Po-
niewa¿ specyfika s³u¿by okrêtowej nie pozwala³a na
wspólne modlitwy i nabo¿eñstwa, praktyki religijne
stosowano g³ównie w portach. Marynarze praktykuj¹cy
byli bardziej kole¿eñscy, pewni siebie i zdecydowani.
Byli lepiej zdyscyplinowani133.

Na okrêtach prowadzono równie¿ dzia³alnoœæ kul-
turalno-oœwiatow¹, która napotyka³a jednak na trud-
noœci ze wzglêdu na specyfikê okrêtow¹ i czêste wyj-
œcia na morze134. Równie¿ pobyt okrêtów na stoczniach
w czasie remontów, nie w pe³ni jej sprzyja³, ale mimo
trudnoœci dbano o tê formê wychowaczo-wypoczyn-
kow¹. By³o to tym wa¿niejsze, poniewa¿ marynarze
w wiêkszoœci byli mocno przywi¹zani do swoich okrê-
tów i niechêtnie je opuszczali.

Starano siê prowadziæ pogadanki przez dowódców
lub oficerów, wzglêdnie je¿eli by³o to mo¿liwe, przez pre-
legentów zapraszanych lub wyznaczanych przez KMW.
Do pogadanek informacyjnych wykorzystywano komuni-
katy informacyjno-oœwiatowe Ministerstwa Obrony Na-
rodowej oraz biuletyny i komunikaty KMW. Bardzo sku-
tecznym œrodkiem informacyjno-rozrywkowym by³o radio,
które wykorzystywano w szerokim zakresie.

Po¿ytecznym œrodkiem wychowawczym by³a ksi¹¿-
ka. Za³ogi lubi³y czytaæ, g³ównie literaturê polityczn¹,
historyczno-wojenn¹, o flotach wojennych oraz czasopi-
sma i gazety polskie. Wydawano równie¿ gazetki okrê-
towe. Dlatego marynarze czytali du¿o i chêtnie. Aby
umo¿liwiæ czytelnictwo na okrêtach, Biblioteka Cen-
tralna MW zorganizowa³a ruchome biblioteczki, zawie-
raj¹ce oko³o 30 egzemplarzy, które by³y wymieniane
miêdzy okrêtami. Niezale¿nie od tego, okrêty posiada-
³y biblioteki sta³e135. Biblioteka by³a najpo¿yteczniej-
sz¹ instytucj¹ oœwiatow¹ na okrêcie. Prowadzi³ j¹ pod-
oficer, pod opiek¹ oficera oœwiatowego136.

127 Tam¿e, s. 162–164,
128 Regulamin s³u¿by na okrêtach, 1932, art. 682.
129 Tam¿e, art. 680.

130 Tam¿e, s. 165–166. 20 lutego 1940 roku ks. Boles³aw Klemen-
towski zosta³ kapelanem POMW z przydzia³em na ORP Gdynia (Pia-
skowski, Tam¿e, t. 2, s. 115).

131 Regulamin, art. 683.
132 Tam¿e, art. 129.
133 S³omiñski, Tam¿e, s. 167–168, 169, 181.
134 MMW, 69.
135 IPMS, MAR. A. V. 1/9, s. 9.
136 Tam¿e, MAR. A. V. 8/9, s. 2. Np. na Piorunie poza broszurami

i pismami propagandowymi, sta³a biblioteka okrêtowa posiada³a w 1945
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Organizacja i funkcjonowanie Polskiego Oddzia³u Marynarki Wojennej

W miarê mo¿liwoœci organizowano wystêpy zespo-
³ów artystycznych, które by³y bardzo po¿ytecznym œrod-
kiem rozrywkowym i cieszy³y siê wœród marynarzy wiel-
kim powodzeniem. Dla niektórych okrêtów z inicjatywy
dowódców organizowano dancingi, które traktowano jako
element wychowawczy. Marynarze bêd¹c ich organiza-
torami wychowywali siê i wyrabiali, a ponadto stawia-
li sobie za punkt honoru reprezentowanie siê wobec
goœci w jak najlepszym œwietle.

Na okrêtach wydawano w³asne gazetki137. By³y one
nieraz bardzo udane, a na ka¿dy nastêpny numer nie-
cierpliwie oczekiwano. Ujmowano w nich najciekawsze
opisy wydarzeñ, w których brali udzia³ marynarze. Po-
nadto zawarto w nich dzieje okrêtów. Np. na Œl¹zaku
wydawano gazetkê pt. „Pomyœlnych Wiatrów”, Na Pio-
runie – „Tu mówi Piorun” i inne138. Chêtnie czytano pol-
sk¹ prasê, g³ównie gazety pisz¹ce o trudzie polskich
marynarzy: „Polska Walcz¹ca”, „¯o³nierz Polski na Ob-
czyŸnie” i „Polska na Morzach”139.

Za³ogom wyœwietlano równie¿ filmy, na wielu okrê-
tach dzia³a³y zespo³y muzyczne i inne. Popularny by³
œpiew, stanowi¹cy star¹ tradycjê w marynarce i w woj-
skach polskich. Zaœ polska pieœñ religijna, a szczegól-
nie kolêdy, wi¹za³y uczuciowo za³ogi.

W zakresie pracy oœwiatowej by³o jednoczeœnie wiele
uwag tym bardziej, ¿e do jej prowadzenia nie by³o ofi-
cerów z odpowiednim przygotowaniem140. Nale¿y tu nad-
mieniæ, ¿e w czasie nasilonej walki morskiej do opera-
cji normandzkiej, polskie okrêty by³y mocno anga¿owane
do dzia³añ bojowych na morzu i do ró¿nych szkoleñ.
By³o wiêc ma³o czasu na tego rodzaju prace, poniewa¿
najwa¿niejsza by³a walka. Jednak wraz ze zmniejsze-
niem nasilenia dzia³añ bojowych, za³ogi odczuwa³y po-
trzebê rozwiniêtej pracy oœwiatowej.

Praca oœwiatowa na okrêtach stawa³a siê coraz po-
trzebniejsza wraz ze zbli¿aniem siê zakoñczenia woj-
ny. Za³ogi mia³y coraz wiêcej czasu na tego rodzaju dzia-
³alnoœæ ze wzglêdu na zmniejszanie siê zadañ bojowych
na morzu, a niejasna sytuacja w kraju wymaga³a od-
powiedniej pracy wœród marynarzy. Ponadto nadal
wa¿nym elementem by³o uzupe³nianie wiedzy wœród
marynarzy i co wa¿niejsze – wyrabianie takiego pozio-
mu moralnego, aby wspólny wysi³ek s³u¿by przyjmo-
wano jako niezbêdny i aby za³ogi wykonywa³y zadania
z poœwiêceniem. Poprzez pracê oœwiatowo-wychowaw-
cz¹ starano siê wiêc kszta³towaæ obywatela, œwiado-
mego swych praw i obowi¹zków wobec pañstwa.

Realizacja zadañ oœwiatowo-wychowawczych na
okrêtach napotyka³a jednak na szereg trudnoœci, ze
wzglêdu na brak odpowiednio przygotowanych oficerów.
Na okrêcie rolê oficera oœwiatowego spe³nia³ wyzna-
czony do tego oficer, maj¹cy inne zadania funkcyjne.
Utar³o siê nawet przekonanie, ¿e do takiej dzia³alno-

œci najlepiej nadaje siê oficer-lekarz tym bardziej, ¿e
na okrêcie ma najwiêcej czasu. W ostatecznoœci cier-
pia³a na tym i praca oœwiatowo-wychowawcza i facho-
woœæ lekarzy, którzy nie mieli czasu na w³aœciw¹ pracê.
Ponadto brakowa³o dobrze opracowywanych materia-
³ów – informatorów i biuletynów oœwiatowych, których
w³aœciwie nie by³o komu przygotowywaæ. Oficerowie wy-
znaczeni do dzia³alnoœci oœwiatowo-wychowawczej na
okrêcie, swoje dodatkowe obowi¹zki na pewno chcieli
wykonywaæ jak najlepiej, ale nie mieli do tego odpo-
wiedniego przygotowania, a organizowane dla nich od-
powiednie kursy, stanowi³y raczej improwizacjê w cza-
sie wojny. Celem poprawienia tej sytuacji, m. in. por.
mar. lek. Ziêtak, oficer oœwiatowy na Piorunie, w swo-
im sprawozdaniu wychowawczo-oœwiatowym za I-szy
i II-gi kwarta³ 1945 roku z 28 sierpnia tego roku wnio-
skowa³: przydzielenie do ka¿dej jednostki oficera o przy-
gotowaniu pedagogicznym i wychowawczym z wysoki-
mi moralami, albo przeszkoliæ odpowiednich oficerów
na specjalnych kursach oœwiatowo-wychowawczych141.
Mimo trudnoœci kadrowych, pracê oœwiatowo-wychowaw-
cz¹ na okrêtach starano siê organizowaæ jak najlepiej,
w miarê posiadanych umiejêtnoœci, materia³ów pomoc-
niczych i czasu.

Zawody pi³ki no¿nej stanowi³y jedyny z obszernej
dziedziny wychowania fizycznego organizowanymi dla
za³óg okrêtów na l¹dzie142. Dbano jednak o szkolenie na
³odziach, organizuj¹c przy ka¿dej sposobnoœci wios³o-
wanie lub ¿eglowanie.

KMW zwraca³o uwagê równie¿ na pracê oœwiatow¹
POMW na zewn¹trz. Np. w styczniu 1945 roku w spra-
wozdaniu dla ministerstwa obrony narodowej powia-
domiono, ¿e MW podaje wiadomoœci dla publicznoœci
w granicach zgodnych z tajemnic¹ wojskow¹ o dzia³al-
noœci naszych okrêtów. Pragnie w ten sposób wyrabiaæ
wœród Polaków rzeczowego stosunku do zagadnieñ
morskich, a szczególnie odnoœnie obrony Ba³tyku. Re-
ferat Informacji Zewnêtrznej KMW informowa³ spo³e-
czeñstwo polskie w kraju i na emigracji o dzia³alnoœci
polskich okrêtów i o ich wk³adzie do wojny, dostarcza-
j¹c materia³ów w prasie i rozg³oœniom radiowym. T¹
sam¹ drog¹ informowano opiniê publiczn¹ angielsk¹
i amerykañsk¹. Audycje radiowe nadawane by³y przez
rozg³oœniê londyñsk¹ w 8, a nawet w 22 jêzykach. W ostat-
nim kwartale 1944 roku BBC nada³o 18 pogadanek,
22 wzmianki, 13 komunikatów i 3 audycje specjalne.
Oprócz tego referat w tym czasie cenzurowa³ prace ko-
respondentów prasowych i publicystów. Ocenzurowano
i poprawiono 56 prac nades³anych, w tym 5 ksi¹¿ek.
Dzia³ fotograficzno-filmowy wspó³pracowa³ z odpowied-
nimi dzia³ami wojska, si³ powietrznych i ministerstwa
informacji143.

Okrêty POMW by³y inspekcjonowane osobiœcie przez
szefa KMW i jego oficerów. By³y równie¿ odwiedzane
przez najwy¿sze w³adze wojskowe i cywilne Rzeczypo-
spolitej i pañstw sojuszniczych. Ju¿ 16–17 listopada
1939 roku inspekcjê niszczycieli, Or³a i Wilka, przepro-
wadzi³ gen. Sikorski, któremu towarzyszy³ Œwirski144.
Wa¿nym wydarzeniem dla POMW by³a wizyta z³o¿ona
przez Churchill’a 15 lutego 1940 roku na pok³adzie ORP

roku w pierwszym kwartale 180, a drugim 228 wartoœciowych polskich
ksi¹¿ek (w tym 112 podrêczników do gimnazjum), 99 angielskich i 9
francuskich. Biblioteka ruchoma liczy³a w pierwszym kwartale 30 ksi¹-
¿ek, a w drugim – po zamianie w Centralnej Bibliotece MW 35 ksi¹¿ek.
Wypo¿yczano je 2–3 razy w tygodniu, zale¿nie od miejsca postoju okrê-
tu i rozk³adu zajêæ. Czas wydawania ksi¹¿ek og³aszano za³odze przez
rozg³oœniê okrêtow¹. Œredni ruch ksi¹¿ek wynosi³ oko³o 56 tomów mie-
siêcznie (Tam¿e).

137 Tam¿e, MAR. A. V. 1/9, s. 9.
138 Tam¿e; S. Strumph-Wojtkiewicz, Tu mówi Piorun, Wod M 1946,

nr 2, s. 13.
139 B. Paw³owicz, Wojna na morzu, PW-¯PO 1942, nr 6.
140 IPMS, MAR. A. V. 8/9, s. 4.

141 Tam¿e.
142 Tam¿e, MAR. A. V. 1/9.
143 Tam¿e, s. 13–14; A. 21. 2/16, S. 10.
144 Tam¿e, MAR. A. V. 16/16.
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Gdynia, gdzie wyg³osi³ przemówienie do zebranych ofi-
cerów. Potwierdzi³ brytyjsk¹ pomoc dla polskiej floty i
apelowa³ o jak najlepsze jej wykorzystanie dla wspól-
nego zwyciêstwa145. Szef KMW przebywa³ na pok³adach
wszystkich polskich okrêtów, a na wiêkszoœci po wiele
razy. By³ równie¿ zapraszany do wizytowania okrêtów
Royal Navy oraz innych flot sojuszniczych. Jedn¹ z pierw-
szych by³o zaproszenie Admiralicji w drugiej po³owie
lutego 1940 roku na uroczystoœci dekorowania przez
króla za³óg okrêtów Exeter oraz Ajax, a nastêpnie udzia³
w p³ywaniu na kr¹¿owniku liniowym Repulse146. Spo-
tkania z wysokimi osobistoœciami na okrêtach w cza-
sie wojny mia³y wiêc czêsto miejsce147.

ZABEZPIECZENIE OPERACYJNEJ DZIA£ALNOŒCI
OKRÊTÓW

POMW korzysta³ z doskona³ych brytyjskich baz mor-
skich, obejmuj¹cych redy i przystanie z falochronami
i uzbrojonymi nabrze¿ami, zapewniaj¹cymi bezpiecz-
ny postój okrêtów, gdzie mog³y pobieraæ i uzupe³niaæ
zapasy amunicji, paliwa, ¿ywnoœci, wody s³odkiej i in-
nych rodzajów zaopatrzenia. Wszêdzie tam, gdzie prze-
bywa³y nasze okrêty, znajdowa³y siê punkty poboru
energii elektrycznej, pary i sprê¿onego powietrza, cen-
trale ³¹cznoœci radiowej i przewodowej, magazyny, sk³a-
dy itd. W stoczniach pó³nocnych portów przeprowadza-
no remonty okrêtów, tam te¿ znajdowa³y siê warsztaty
i zak³ady remontowe uzbrojenia i techniki okrêtowej.
Bazy te dysponowa³y du¿¹ liczb¹ jednostek pomocni-
czych i bazowych œrodków p³ywaj¹cych, niezbêdnych do
zaopatrywania okrêtów na redzie i poza portem. Ko-
rzystano równie¿ z brytyjskich poligonów morskich
i œrodków do praktycznego szkolenia na morzu – tar-
cze do strzelañ artyleryjskich i holowników do ich holo-
wania, szkolne jednostki do æwiczeñ w poszukiwaniu
OP, samoloty z holowanymi rêkawami i inne. Jednak
zasadniczym oœrodkiem szkolenia okrêtowego by³a
baza w Scapa Flow, dok¹d ka¿dy okrêt musia³ udaæ
siê po podniesieniu bandery, remoncie, przezbrojeniu,
po zamontowaniu nowego urz¹dzenia, po usuniêciu
awarii uzbrojenia i urz¹dzeñ technicznych i przed ka¿-
d¹ wa¿n¹ operacj¹ bojow¹ przygotowywan¹ przez Roy-
al Navy. Dla u³atwienia wszechstronnego zaopatrywa-
nia polskich okrêtów w brytyjskich bazach, KMW
czyni³o starania o odpowiedni¹ organizacjê tych trud-
nych przedsiêwziêæ. Dlatego ju¿ we wrzeœniu 1940 utwo-
rzono specjalny organ – Bazê zaopatrzenia MW, której
g³ównym zadaniem by³o poœredniczenie miêdzy okre-
œlonymi w³adzami brytyjskimi a w³asnymi oddzia³a-
mi gospodarczymi w zakresie finansowym, zestawieñ
rachunkowo-kasowych, administrowanie kuponami
mundurowymi, delegowanie swoich przedstawicieli do
ró¿nych komisji, ewidencja sprzêtu stanowi¹cego w³a-
snoœæ Rzeczypospolitej zdawanego przez nasze okrêty
do depozytu w sk³adnicach brytyjskich itp. Zorganizo-
wano równie¿ Sk³adnicê Intendenck¹, której zadaniem
by³o sk³adanie zamówieñ i sprowadzanie materia³ów
ze sk³adnic brytyjskich do swoich magazynów, wyda-
wanie materia³ów dla swoich okrêtów i pododdzia³om

l¹dowym, przyjmowanie prywatnych depozytów, prowa-
dzenie warsztatu krawieckiego itp. W toku wojny funk-
cjonowa³y oddzia³y gospodarcze, których organizacja
by³a ró¿ne. Zasadniczo ka¿dy niszczyciel stanowi³ osob-
ny taki oddzia³, œcigacze mia³y swoj¹ bazê, OP osobno
lub jeden z nich by³ oddzia³em gospodarczym. Je¿eli
na stoczni znajdowa³y siê dwa polskie okrêty, to jeden
z nich by³ takim oddzia³em. Pod koniec wojny baz¹ by-
³a Burza i Wilk.

Za³ogi na polskie okrêty, obok przyby³ych w 1939 ro-
ku na pok³adach okrêtów do baz brytyjskich, tworzono
z ochotniczego zaci¹gu wœród Polonii, z ¿o³nierzy wojsk
l¹dowych oraz spoœród Polaków przyby³ych ró¿nymi
drogami z kraju, z obozów sowieckich148 oraz nielicz-
nych grup z innych z innych Ÿróde³149. Wcielono równie¿
grupê rezerwistów z polskiej floty handlowej.

Najwiêkszy nabór mia³ miejsce w 1940 roku: z Fran-
cji – 1148, z Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej – 50,
z poboru w Wielkiej Brytanii – 100 i kilkudziesiêciu
nap³ynê³o innymi drogami. Wcielono równie¿ kilkuset
marynarzy i oficerów z floty handlowej. W nastêpnych
latach liczba ta by³a mniejsza, ale ubytki w czasie s³u¿-
by bojowej okrêtów wymaga³a sta³ego nap³ywu dodat-
kowych podoficerów i marynarzy. Stan osobowy polskiej
floty wojennej po wrzeœniu 1939 roku wynosi³ w Wiel-
kiej Brytanii 813 ludzi, a 1 lipca 1943 roku – 2655
ludzi150. Po zakoñczeniu wojny POMW liczy³ 387 ofice-
rów, 35 chor¹¿ych, 909 podoficerów i 3856 marynarzy151.

Brano równie¿ pod uwagê wcielenie do POMW Po-
laków – jeñców niemieckich, którzy chêtnie zaczêli pod-
dawaæ siê aliantom na froncie zachodnim, g³ównie
w Afryce, a nastêpnie we W³oszech. Pochodzili zasad-
niczo ze Œl¹ska, Pomorza i Wielkopolski, i byli dobrze
wyszkoleni pod wzglêdem wojskowym. Jednak wyma-
gali odpowiedniej pracy wychowawczej maj¹cej na celu
wykorzenienie w nich elementów ideologii faszystow-
skiej. W tym celu zorganizowano w czerwcu 1944 roku
specjalny obóz szkoleniowy dla marynarzy jeñców nie-
mieckich polskiego pochodzenia. Do floty jednak ich nie
wcielano, ale mogli zostaæ wykorzystani po wojnie.

Za³ogi przyby³e na okrêtach z Polski, posiada³y wy-
kszta³cenia przewa¿nie 7-klasowej szko³y powszechnej.
By³ to element bardzo dobry, inteligentny, o du¿ym wy-
robieniu patriotycznym i spo³ecznym i przewa¿nie wszy-
scy z nich zostali podoficerami152. Nowy sprzêt bojowy
i nowe okrêty wymaga³y wyszkolenia ludzi do ich ob-
s³ugi i taktycznego wykorzystania w warunkach wojny,
wed³ug wzorów brytyjskich. Zaœ proces szkolenia obej-
mowa³ oficerów, podchor¹¿ych, podoficerów, marynarzy,
okrêty (indywidualne, SB, SD) oraz szkolenie w zespo-
³ach. Organizowano je w oparciu o w³asne oœrodki szko-
leniowe i Royal Navy153.

Od pocz¹tku istnienia POMW g³ówn¹ uwagê zwró-
cono na szkolenie oficerów na krótkotrwa³ych kursach:

145 Tam¿e, MAR. A. 1/12.
146 Tam¿e, MAR. A. V. 1/3.
147 MMW, 645.

148 AMW, 2/49/12, s. 87. Polscy marynarze przebywaj¹cy w niewoli
sowieckiej, na podstawie umowy wojskowej z 14 sierpnia 1941 roku
miêdzy rz¹dami Rzeczypospolitej i sowieckim, zostali odes³ani w 1942
roku do Anglii i wcieleni do POMW.

149 By³y przypadki przedostania siê grupy oficerów marynarki
z Polski do Anglii przez Szwecjê i Norwegiê w 1939 roku (MMW, 83).

150 IPMS, A. 21. 2/16, s. 6.
151 W 1945 roku 945 osób z polskiej MW, przebywaj¹cych od wrze-

œnia 1939 roku w niemieckich obozach jenieckich, wyzwolonych zosta³o
przez aliantów.

152 IPMS, Tam¿e.
153 Tam¿e, s. 7.
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4-, 5-miesiêczne kursy dla oficerów sygna³owych, 3-ty-
godniowe broni podwodnej, 2-tygodniowe radiotechni-
ki, hydrolokacji i radiolokacji, 5-tygodniowe artylerii
morskiej oraz 7-tygodniowe informacyjne i doskonal¹-
ce dla oficerów przyby³ych z niewoli oraz dla podpo-
ruczników czasów wojny. Czêœæ oficerów szkolono w do-
tychczasowych specjalnoœciach, a czêœæ w nowych –
radiolokacja i hydroakustyka, g³ównie na kursach bry-
tyjskich. Dla m³odszych oficerów organizowano szkole-
nie w zakresie artylerii morskiej, broni podwodnej
i sygnalizacji na kursach polskich i angielskich. Wszy-
scy dowódcy niszczyciel ukoñczyli kurs taktyki tej kla-
sy okrêtów, a dowódcy OP kurs taktyki OP. Stale do-
skonalono dowódców niszczycieli i oficerów w pods³uchu
podwodnym w taktyce zwalczania OP. Ponadto wszy-
scy dowódcy okrêtów, ich zastêpcy i oficerowie mecha-
nicy ukoñczyli kursy obrony przeciwawaryjnej okrêtu154.
Szczególn¹ uwagê zwracano na szkolenie hydroakustycz-
ne. W Royal Navy surowo przestrzegano zasady, ¿e za-
nim oficer obejmie dowództwo okrêtu zdolnego do wal-
ki z OP, musi obowi¹zkowo przejœæ taki kurs. Zasadê
tê w wiêkszoœci przyjêto równie¿ w POMW. Tego same-
go uczyli siê dowódcy okrêtów, m³odzi oficerowie i ma-
rynarze, którzy na okrêcie tworzyli zespó³ do walki
z OP155. Niektórych oficerów skierowano na studia
w brytyjskich uczelniach. Ponadto oficerowie odbywali
sta¿e we flocie brytyjskiej156. Dalsze doskonalenie ofi-
cerów odbywa³o siê w trakcie narad, odpraw i szkoleñ
przed kolejn¹ operacj¹ bojow¹ na morzu oraz indywi-
dualnym studiowaniu instrukcji, podrêczników i innych
materia³ów otrzymywanych od Brytyjczyków, a tak¿e
opracowywanych przez KMW.

Dzia³a³a równie¿ Szko³a Podchor¹¿ych Marynarki Wo-
jennej, któr¹ odtworzono 23 listopada 1939 roku. Pod-
chor¹¿ych szkolono dodatkowo na angielskich kursach
specjalistycznych, a praktykê ma³ymi grupami (2–4)
osoby odbywali na brytyjskich okrêtach ró¿nych klas157.
Programy szko³y udoskonalano, dostosowuj¹c je do no-
woczesnej wojny morskiej158. Tempa szkolenia podcho-
r¹¿ych nie zmniejszono równie¿ po zakoñczeniu wojny,
nadal staraj¹c siê, aby kierowaæ ich na praktyki do
brytyjskiej floty159. SPMW przy POMW ukoñczy³o: Wy-
dzia³ Morski – 94, Wydzia³ Techniczny – 20 i Wydzia³
Administracyjny – 30 (21 w grupie oficerów komisarzy
i 9 w grupie oficerów administracji). Obok SPMW je-
sieni¹ 1943 roku utworzono równie¿ Szko³ê Podchor¹-
¿ych Rezerwy MW, w której nauka trwa³a 10–12 mie-
siêcy, 3 miesi¹ce praktyki na OORP oraz 2–4 tygodnie
w oddzia³ach l¹dowych MW celem nabycia praktycz-
nych umiejêtnoœci m³odszych oficerów oddzia³owych. Po

czym nastêpowa³o mianowanie na stopieñ podporucz-
nika marynarki rezerwy160.

W listopadzie 1939 roku utworzono Centrum Wy-
szkolenia Specjalistów, pocz¹tkowo pod nazw¹ Szko³a
Specjalistów Morskich. Marynarzy po przeszkoleniu re-
kruckim trwaj¹cym 6–8 tygodni, po selekcji, kierowa-
no do Centrum Wyszkolenia Specjalistów, gdzie odby-
wali programowe szkolenie w 28 specjalnoœciach.
Szkolenie teoretyczne trwa³o od kilku tygodni do kilku
miesiêcy. Po zdaniu egzaminów i odbyciu praktyki na
okrêtach, marynarzy zasadniczo awansowano do stop-
nia starszy marynarz. Po kilku miesi¹cach s³u¿by na
okrêtach, najlepszych kierowano ponownie do Centrum
na kursy podoficerskie organizowane w zale¿noœci od
potrzeb. Niektórych wysy³ano równie¿ do szkó³ brytyj-
skich. Ponadto prowadzono tam kursy – podoficerski,
starszy kurs specjalistyczny, kurs bosmañski i chor¹-
¿ych161.

Szkolenie za³óg odbywa³o siê w bazach, portach i na
poligonach. Prowadzono je na SB, w dzia³ach bojowych,
zgrywano ca³y okrêt, przeprowadzano równie¿ æwicze-
nia w zespo³ach. Ponadto po remontach, przezbrojeniu
lub po wyposa¿eniu w nowe urz¹dzenia, okrêty kiero-
wano do Scapa Flow, gdzie odbywa³y typowe szkolenia
i æwiczenia bojowe, zgrywaj¹ce poszczególne SB oraz
okrêty. Prowadzono tam szkolenie w zakresie poszuki-
wania i zwalczania OP, strzelanie do celów powietrz-
nych, morskich i brzegowych, udzielanie pomocy na
morzu oraz inne. Takie szkolenie trwa³o do trzech ty-
godni, uzyskuj¹c dobre wyniki. Dziêki nale¿ytemu szko-
leniu, ju¿ po kilku miesi¹cach wspólnych operacji bojo-
wych, polskie okrêty dostosowa³y siê do Royal Navy
i opinia o POMW stawa³a siê coraz lepsza162. Szkole-
nie pog³êbiano w czasie operacji bojowych na morzu,
poniewa¿ ka¿de SB i dzia³ okrêtowy doskonali³y prak-
tycznie swe umiejêtnoœci.

Polskie okrêty wykonywa³y zadania bojowe prze-
ciwko III Rzeszy niemieckiej, a od 12 czerwca 1941 ro-
ku – po przyst¹pieniu Rzeczypospolitej do wojny z fa-
szystowskimi W³ochami – dzia³a³y przeciwko temu
pañstwu163. By³a równie¿ propozycja szefa KMW w 1944
roku, wys³ania polskiego niszczyciela na wody Dale-
kiego Wschodu do walki z Japoni¹164. Nie prowadzono
dzia³añ bojowych przeciwko flocie sowieckiej, chocia¿
KMW mia³o takie zamiary – m.in. w zakresie pomocy
Finlandii.

154 Polskie Si³y, t. II, cz. 2, s. 394. Szkolenie oficerów prowadzono we
wszystkich flotach operuj¹cych z baz brytyjskich, ale w najtrudniejszej
sytuacji kadrowej by³ POMW. Nasi oficerowie morscy w latach 1939–
–1945 znajdowali siê w rozproszeniu – czêœæ w Anglii, wielu zaginê³o,
w obozach jenieckich niemieckich i sowieckich, w Szwecji, a czêœæ pozo-
sta³a w kraju. Nie ulegli zasadniczo zniszczeniu: pracownicy KMW, prze-
niesieni w stan spoczynku i emeryci. Inne floty mia³y wiêksze trudnoœci,
np. Jugos³owianie chc¹c utworzyæ powstañcz¹ marynarkê wojenn¹, mu-
sieli sprowadziæ do niej oficerów zawodowych z zewn¹trz.

155 W. Kon, O zwalczaniu okrêtów podwodnych, PM 1957, z. 2,
s. 12–16.

156 IPMS, Tam¿e.
157 Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 193; Polskie Si³y, cz. 1, s. 151,

cz. 2, s. 399–400; Wroñski, Marynarka, s. 102.
158 IPMS, MAR. A. V. 8/1, s. 1–5.
159 Tam¿e, s. 1–2.

160 Tam¿e, Organizacja SPRMW, s. 1–8, program ramowy 3-tygo-
dniowego kursu instruktorskiego dla kandydatów do SPRMW, s. 1–2.

161 15 grudnia 1946 roku Centrum Wyszkolenia Specjalistów prze-
kszta³cono w Centrum Przeszkolenia Zawodowego w ramach oœrodka
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Szkolono tam
wówczas w takich zawodach, jak: stolarz, cieœla, œlusarz, tokarz, elek-
tromechanik, mechanik kierowca i radiotechnik.

162 PIMS, MAR. A. IV. 1.
163 Do wojny z Niemcami po stronie Polski 3 wrzeœnia 1939 roku

wesz³y: Wielka Brytania o godzinie 1100, a godzinie 1700 Francja.
164 PIMS, MAR. V. 4/6, s. 1–2.
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POMW mia³ na celu prowadzenie dzia³añ bojowych na
morzu przeciwko Niemcom i ich sojusznikom, w opar-
ciu o pomoc brytyjsk¹ i pod operacyjnym kierownic-
twem Royal Navy. By³o to zgodne ze strategi¹ polskie-
go rz¹du zak³adaj¹cego odtworzenie na Zachodzie
Polskich Si³ Zbrojnych – wojsk l¹dowych, lotnictwa
i floty wojennej. Dlatego czyniono starania o jak naj-
wiêcej nowoczesnych okrêtów, dbano o wzrost wyszko-
lonych kadr, a po zwyciêskiej wojnie POMW mia³ prze-
j¹æ bazy i porty poniemieckie od Pi³awy po Szczecin1.

Bezpieczeñstwo na Ba³tyku obok w³asnej floty, mia-
³a wspieraæ równie¿ Royal Navy. Polska flota wojenna
w istotny sposób mia³a siê wiêc przyczyniæ do celów
morskiej polityki rz¹du Rzeczypospolitej w czasie woj-
ny. Da³o to równie¿ podstawy do zawarcia w grudniu
1943 roku porozumienia miêdzy MPHi¯ a KMW, o na-
wi¹zaniu wspó³pracy oraz podjêcia wspólnych przygo-
towañ do zajêcia wybrze¿a2. Problem ten doceniano rów-
nie¿ w Naczelnym Dowództwie WP3. Dlatego cele wojny
morskiej dla pañstwa by³y jednoznaczne w pierwszym
okresie z dzia³alnoœci¹ POMW, a po zwyciêskiej wojnie
– z zajêciem wybrze¿a przez nasze okrêty zabezpie-
czaj¹ce rozwój gospodarki morskiej. Jednoczeœnie KMW
podkreœla³o, ¿e warunkiem swobodnego rozwoju gospo-
darki morskiej i swobody na Ba³tyku mo¿e byæ polska
flota wojenna w œcis³ej wspó³pracy z Royal Navy na
Ba³tyku4.

Okrêty walcz¹c podnosi³y wartoœæ Rzeczypospolitej
Polskiej jako wiarygodnego sojusznika, dlatego czynio-
no usilne starania by mog³y stale aktywnie uczestniczyæ
w operacjach Royal Navy. Stanowi³o to czynnik reali-
zuj¹cy w praktyce bojowej cele wojny morskiej pañ-
stwa. Zaœ Anglicy traktowali je jako sojusznicze, z chwi-
l¹ wypowiedzenia wojny Niemcom.

OORP bra³y udzia³ w operacjach na liniach ¿eglu-
gowych i desantowych, przeprowadza³y bitwy morskie
– artyleryjskie, torpedowe, z samolotami i ostrzeliwa-
³y wybrze¿e przeciwnika, pe³ni³y s³u¿bê patrolow¹ i do-
zory, zabezpiecza³y stawianie min oraz szereg zadañ
dodatkowych – eskortê du¿ych ON, pomoc francuskie-
mu ruchowi oporu i inne.

Operacje na liniach ¿eglugowych

W czasie II wojny œwiatowej wzros³o znaczenie komu-
nikacji morskich, a dzia³ania na liniach ¿eglugowych
przybiera³y ogromne rozmiary5. By³y one szczególnie
wa¿ne dla Wielkiej Brytanii, a nastêpnie dla pozosta-
³ych aliantów w zwi¹zku z ich inwazj¹ we W³oszech
i Francji. Zaœ dla Niemiec i ich sojuszników mniejsze.
Jedynie dla W³och komunikacje morskie odgrywa³y
znaczn¹ rolê. Utrzymanie sprawnej ¿eglugi – a wiêc
rytmicznych dostaw, dla aliantów stanowi³o podstawê
zwyciêstwa, a dla Niemiec i ich sojuszników, zwyciê-
stwo to mog³o zapewniæ za³amanie ¿eglugi alianckiej.

Statki by³y nara¿one na niebezpieczeñstwo wyni-
kaj¹ce z dzia³añ wojennych. Mog³y wejœæ na miny kon-
taktowe lub poderwaæ siê na niekontaktowych, zostaæ
trafione torped¹, bomb¹ lotnicz¹ albo pociskiem arty-
leryjskim. W konwoju, w ci¹g³ych zmianach kursów –
szczególnie w z³ych warunkach widocznoœci, istnia³o
niebezpieczeñstwo kolizji. Statki by³y z zasady prze³a-
dowane, co zwiêksza³o ich niebezpieczeñstwo w czasie
sztormu, zaœ porty angielskie znajdowa³y siê w zasiê-
gu lotnictwa niemieckiego.

Walki przeciwko ¿egludze alianckiej nasili³y siê ju¿
od pierwszych tygodni wojny, a na Atlantyku wkrótce
przybra³y nawet miano bitwy o Atlantyk. Przeciwnicy
organizowali operacje konwojowe i przeciwkonwojowe,
w ramach których dochodzi³o do bitew morskich i mor-
sko-powietrznych. Kriegsmarine pocz¹tkowo w opera-
cjach przeciwko ¿egludze alianckiej zastosowa³a pan-
cerniki, ciê¿kie kr¹¿owniki oraz kr¹¿owniki pomocnicze.
Poniewa¿ ich dzia³ania by³y ma³o skuteczne, Niemcy
na masow¹ skalê zastosowali OP. Natomiast alianci
wprowadzili ró¿norodne formy dzia³añ ograniczaj¹cych
straty w³asnej ¿eglugi. Najwa¿niejsz¹ stanowi³o orga-
nizacjê konwojów eskortowanych przez okrêty bojowe.
Omijano równie¿ w miarê mo¿liwoœci rejony podejrza-
ne o obecnoœæ U-bootów oraz stosowano ZM zabezpie-
czaj¹ce trasy ¿eglugowe na wodach wokó³ wysp brytyj-
skich. Jednoczeœnie Brytyjczycy od pocz¹tku wojny
zastosowali blokadê baz i portów przeciwnika, organi-
zowali zespo³y poszukuj¹ce niemieckich du¿ych ON,
uzbrajali statki, organizowali zespo³y z³o¿one z pan-
cerników, lotniskowców i kr¹¿owników do os³ony kon-

Operacje bojowe polskich okrêtów
z baz brytyjskich

Rozdzia³ 3

1 PIMS, A. 21. 2/15
2 O celach morskiej polityki Polski w czasie wojny i problemach

morskich granic po jej zakoñczeniu pisa³ K. Sawicki (Polskie cele wojny
w dziedzinie morskiej w koncepcjach Rz¹du RP w Londynie (1940–
1944). Sesja na temat: Polityka morska pañstwa w 40-leciu PRL, Urz¹d
Gospodarki Morskiej, Zarz¹d Okrêgu Ligi Morskiej w Gdañsku, Gdañsk
1986).

3 PIMS, A. 21. 2/16
4 Tam¿e, MAR. V. 4/6; A. 21. 2/15; MAR. A. V. 1/8; MAR. A. V. 1/4;

MAR. A. V. 1/5

5 Komunikacje morskie obejmowa³y trzy zasadnicze elementy:
porty, rejony i punkty za³adowania oraz wy³adowania, morskie œrodki
transportowe oraz linie komunikacyjne. Natomiast morskie linie ko-
munikacyjne obejmowa³y: linie komunikacyjne wewnêtrzne – ³¹cz¹ce
porty po³o¿one w obrêbie przybrze¿nych wód oraz linie komunikacyjne
zewnêtrzne – ³¹cz¹ce porty poza nimi.
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wojów, przeprowadzali lotnicze bombardowania na du¿e
ON w jego bazach.

ORGANIZACJA KONWOJÓW

Zasadniczym sposobem zabezpieczenia ¿eglugi by³y
konwoje morskie, organizowane przez Brytyjczyków na
w³asnych wodach przybrze¿nych, na Morzu Pó³nocnym,
Atlantyku, Morzu Œródziemnym i na wodach arktycz-
nych.

Konwój – by³ to zespó³ statków transportowych id¹-
cych w szyku, ochranianych i os³anianych przez okrêty
i samoloty. Konwojem nazywano nawet jeden statek
broniony przez okrêty, natomiast grupa statków bez
eskorty jednostek bojowych nie by³a konwojem6.

Plany organizacji konwojów opracowano ju¿ przed
wybuchem wojny, ale ich natychmiastowe zastopowa-
nie napotyka³o na trudnoœci. Statki by³y rozproszone,
a szczup³e si³y eskorty jeszcze nie zorganizowane. Bry-
tyjskie dowództwo operacyjne, odpowiedzialne za obro-
nê ¿eglugi atlantyckiej pocz¹tkowo znajdowa³o siê
w Porsmouth, ale jesieni¹ 1940 roku przeniesiono je
do Liverpoolu i nadano nazwê – Dowództwo Operacyjne
Obszaru Zachodniego. Po przyst¹pieniu do wojny Sta-
nów Zjednoczonych sta³o siê ono wschodnim obszarem
atlantyckim. Zachodni natomiast znajdowa³ siê pod
kontrol¹ amerykañsk¹7. Do koordynacji dzia³añ dowódz-
twa si³ morskich Stanów Zjednoczonych i Royal Navy
w zakresie wojny podwodnej, Amerykanie powo³ali or-
gan pod nazw¹ – Dziesi¹ta Flota. Natomiast przy Ad-
miralicji brytyjskiej dzia³a³a Misja Amerykañska. Dzie-
si¹t¹ Flotê oficjalnie powo³ano dopiero 20 maja 1943
roku, ale dzia³a³a ona o wiele wczeœniej. Zadaniem tego
organu by³o organizowanie obrony ¿eglugi alianckiej na
Atlantyku, niszczenie U-bootów oraz pomoc innym si-
³om sprzymierzonym lub w³asnym w operacyjnych dzia-
³añ przeciw OP. Ponadto kierowa³ ¿eglug¹ i konwoja-
mi, których podjêli siê Amerykanie oraz organizowa³
szkolenie i rozwija³ technikê obrony przeciw OP.

Alianci organizowali konwoje przybrze¿ne i daleko-
bie¿ne (oceaniczne), które w zale¿noœci od prêdkoœci
statków dzielono na wolne (prêdkoœæ konwoju do 7 w.),
œrednie (prêdkoœæ konwoju do 12 w.) i szybkie (prêd-
koœæ konwoju do 16 w.). W sk³ad okreœlonego konwoju
zasadniczo wchodzi³y statki o jednakowej lub, co naj-
mniej, zbli¿onej prêdkoœci. Jedynie statki o prêdkoœci
powy¿ej 20 w. p³ywa³y indywidualnie.

Konwój oceaniczny sk³ada³ siê zazwyczaj z 40–70
statków, uformowanych w 9–14 kolumn, ochranianych
przez okrêty ró¿nych klas. Szerokoœæ konwoju bez eskor-
ty dochodzi³a do 4–5 Mm, a g³êbokoœæ 1,5–2 Mm. Odle-
g³oœæ miêdzy kolumnami wynosi³a oko³o 5 kab., a od-
stêpy miêdzy statkami w kolumnach 2–3 kab. Ka¿dy
statek otrzymywa³ kolejny numer w szyku i przestrze-
ga³ go. Za porz¹dek w konwoju odpowiada³ komodor –
dowódca konwoju, znajduj¹cy siê na jednym ze stat-
ków na czele konwoju. Przy nim stale przebywa³a gru-
pa sygnalistów i radiotelegrafistów do ³¹cznoœci z eskor-
t¹ i dowództwem operacyjnym na l¹dzie8. Zaœ ogólne

dowództwo nad eskort¹ i statkami sprawowa³ dowód-
ca si³ ochrony, którym by³ z zasady dowódca zespo³u
niszczycieli. Jego okrêt znajdowa³ siê na przodzie w ta-
kiej odleg³oœci od dowódcy konwoju, aby miêdzy nimi
zachowana by³a ³¹cznoœæ wzrokowa9. Poniewa¿ wiêk-
szoœæ statków mia³a napêd wêglowy, wytwarza³y one
gêste ob³oki dymu, co zwiêksza³o zasiêg ich wykrycia
tym bardziej, ¿e ob³oki te wznosi³y siê wysoko nad mo-
rzem. Mimo to na Atlantyku konwój by³o trudno wy-
kryæ ze wzglêdu na ogrom obszaru wód. Realna mo¿li-
woœæ wykrycia konwoju by³a bli¿ej wybrze¿y, gdzie
operowa³o lotnictwo rozpoznawcze. Dlatego g³ównym
Ÿród³em niemieckiej informacji by³o radiorozpoznanie
i agentura.

Plan przejœcia konwoju i jego trasy stanowi³y œci-
s³¹ tajemnicê, dlatego w ich opracowaniu bra³a udzia³
ograniczona liczba osób. Za³adowanie i zeœrodkowanie
statków odbywa³o siê w kilku portach, gdzie kontrwy-
wiad prowadzi³ dezinformacjê. Statki wychodzi³y na
morze zasadniczo noc¹, a rejon formowania konwoju
znajdowa³ siê poza widocznoœci¹ z brzegu, dok¹d stat-
ki przychodzi³y z ró¿nych stron10.

Do zasadniczych cech konwoju nale¿a³o: ruchliwoœæ,
mo¿liwoœæ rozproszenia i stosunkowo ma³e rozmiary.
Istotna by³a ruchliwoœæ, zmuszaj¹ca przeciwnika do
przeprowadzania przed ka¿dym atakiem rozpoznania
i okreœlenia danych do torpedowania lub ostrzelania,
co zazwyczaj wykonywa³y samoloty rozpoznawcze11.

W dowództwie operacyjnym, znajduj¹cym siê w por-
cie wyjœciowym, odbywa³y siê odprawy wszystkich
kapitanów statków, którzy otrzymywali tam trasê, sy-
tuacjê operacyjn¹ na przejœciu i inne zagadnienia zwi¹-
zane z konwojem. Zachowanie siê statków w konwoju,
³¹cznoœæ wewnêtrzna, postêpowanie w wypadku ataku
przez przeciwnika i inne sprawy, ujête by³y w odpo-
wiedniej instrukcji. Np. odnoœnie konwojów atlantyc-
kich w „Instrukcji Konwojów Atlantyckich”. G³ównym
zadaniem kapitanów statków by³o utrzymanie wyzna-
czonych miejsc w kolumnie i sygnalizowanie o pojawie-
niu siê U-bootów lub trafieniu torped¹. W konwoju nie
wolno by³o zygzakowaæ i opuszczaæ miejsca nawet wów-
czas, gdy statek by³ atakowany12.

Konwoje oznaczano kryptonimami, w których litery
wskazywa³y trasê, zaœ liczba – kolejny numer konwo-
ju13. Jêzykiem obowi¹zuj¹cym w konwoju by³ angielski.

6 W. Kon, Bitwa o Atlantyk, WPH 1957, nr 3, s. 74.
7 Ten¿e, Tam¿e, nr 4, s. 126.
8 Komodor w Royal Navy stanowi³ stopieñ wojskowy poœredni –

miêdzy komandorem a kontradmira³em. W innych flotach wojennych,
w tym i w polskiej, by³ to tytu³ przys³uguj¹cy oficerom w stopniu

komandora, pe³ni¹cym s³u¿bê dowódców zespo³ów, dla których etatowo
przewidziane by³y stopnie admiralskie. Komodorami konwojów byli z
zasady emerytowani oficerowie Royal Navy, powo³ani ponownie do
s³u¿by, ale maj¹cy du¿e doœwiadczenie wojennomorskie.

9 J. Klejnow, S. Pawlus, Maskowanie dzia³añ na morskich li-
niach komunikacyjnych, PM 1977, z. 1, s. 32; W. Supiñski, M. Lechowski,
Torpedowce i niszczyciele, Gdañsk 1971, s. 88.

10 Konwoje odbywa³y podró¿e w regularnych odstêpach czasu
i miêdzy pewnymi ustalonymi portami wyjœcia i przeznaczenia. Odstêp
czasu miêdzy dwoma kolejnymi konwojami opuszczaj¹cymi ten sam
port, nazywano okresem konwojowym (Kon, Tam¿e, nr 3, s. 76).

11 D. Silvestri, Obrona przeciwlotnicza konwoju na przejœciu
morzem, MP 1957, z. 9, s. 59.

12 Kon, Tam¿e, s. 76. O s³u¿bie konwojowej: J. Mrozowicki, Kon-
wój w nieznane, Gdañsk 1969; J. Papuga, Oceany, oceany, Poznañ 1976;
J. K. Sawicki, Bezbronne konwoje, Gdynia 1993; Ten¿e, S. A. Sobiœ, Na
alianckich szlakach, Gdañsk 1985; E. Skrzypek, Tam¿e.

13 Brytyjskie konwoje przybrze¿ne: EN (Methil – Clyde), WN
(Clyde – Methil – Oban – Methil), EC (Southend – Loch Ewe, Oban,
Clyde), FN (Southend – Methil), FS (Methil – Southend), CW (So-
uthend – Falmouth), CE (Falmouth – Southend)  i PW (Porsmouth – Ka-
na³ Brystolski). Konwoje na Morzu Pó³nocnym: HN (Bergen – Methil),
ON (Methil – Bergen). Konwoje atlantyckie: OG (Anglia – Gibraltar),
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Niemcy starali siê o to, aby jak najwiêcej uzyskaæ
informacji o konwojach, natomiast Anglicy – o pozy-
cjach U-bootów. W tym celu przeciwnicy prowadzili ró¿ne
dzia³ania, pocz¹wszy od wywiadowczych, a¿ po rutyno-
we rozpoznanie lotnicze. Dlatego trasy konwojów usta-
lano tak, by prawdopodobieñstwo ich wykrycia zmi-
nimalizowaæ. Czas i trasê konwoju ustalano z uwzglêd-
nieniem pogody, traktuj¹c to jako dodatkowy element
maskowania: zachmurzenie, mg³ê, œnieg, deszcz i inne.
Uwzglêdniano równie¿ warunki hydrologiczne oraz ich
wp³yw na pracê hydroakustycznych œrodków wykrywa-
nia OP. Np. konwoje murmañskie przeprowadzano
w okresie nocy polarnych, przy wystêpuj¹cych tam
mg³ach, zamieciach œnie¿nych i ca³kowitym zachmu-
rzeniu. W czasie przejœcia konwoju obowi¹zywa³a ci-
sza radiowa, pracowano jedynie na odbiór.

Alianci wprowadzali równie¿ dezinformacjê o kon-
woju, co odwraca³o uwagê przeciwnika od komunikacji
faktycznej. Np. Anglicy przygotowali pozorny konwój
PQ 19 jesieni¹ 1942 roku, który mia³ jakoby przejœæ do
portów sowieckich. Zamiarem zaœ by³o stworzenie po-
zorów przygotowania konwoju i œci¹gniêcie si³ niemiec-
kiego lotnictwa i floty w rejon pó³nocnej Norwegii. Tym-
czasem alianci przygotowywali siê do inwazji na Afrykê.
Zamiar siê powiód³, a niemieckie okrêty sta³y bezczyn-
nie w fiordach norweskich.

Organizowano równie¿ konwoje pu³apki, maj¹ce na
celu odci¹ganie wilczych stad U-bootów. Takie pu³apki
sk³ada³y siê z okrêtów zwalczania OP, upodobnianych
do transportowców, maj¹cych stacje hydroakustyczne,
radary i œrodki zwalczania OP. Sz³y one w rejon opero-
wania niemieckich OP i œciga³y je na siebie, a nastêp-
nie przystêpowa³y do ataku14.

Specyficznej organizacji wymaga³y du¿e, szybkie
statki – g³ównie pasa¿erskie, które na trasach zagro-
¿onych od³¹cza³y siê od konwojów id¹cych do Wielkiej
Brytanii albo dopêdza³y p³yn¹ce z Ameryki. Chroni³y
je niszczyciele. Ponadto w obronie przed OP, sz³y na
maksymalnych prêdkoœciach i stosowa³y zygzak.

Marsz konwoju utrudnia³ sztorm. Statki zostawa³y
z ty³u, nie mog³y zachowaæ bezpiecznych odleg³oœci
w nakazanych szkach i konwój rozprasza³ siê, a zbior-
nikowce nie by³y w stanie zaopatrywaæ okrêty eskorty
w paliwo. Wszystkie jednostki sztormowa³y, ale to z ko-
lei chroni³o je przed OP. Jednak po uspokojeniu siê
morza statki stawa³y siê bezradne wobec U-bootów.
Po ka¿dym sztormie eskorta zbiera³a rozproszone stat-
ki formuj¹c ponownie konwój. Bywa³o jednak, ¿e nie-
które tonê³y, a mocno uszkodzone trzeba by³o zatopiæ.

W zale¿noœci od stopnia zagro¿enia, pogody i wiel-
koœci konwoju, eskorta przyjmowa³a odpowiedni szyk
w odleg³oœci 1000–6000 m przed czo³em konwoju, albo
dooko³a konwoju, aby maksymalnie os³oniæ statki przed
OP. Okrêty eskorty zajmowa³y pozycje równie¿ miêdzy
konwojem a atakuj¹cymi samolotami bombowymi i tor-

pedowymi oraz ON. W razie stwierdzenia obecnoœci OP,
dowódca eskorty powiadamia³ o sytuacji i kierowa³ ak-
cj¹ dwóch lub wiêkszej liczby okrêtów przeciw U-bo-
otowi. Zasad¹ by³o, aby przy konwoju pozostawiaæ jak
najwiêcej okrêtów. Dlatego w poœcigu za OP eskorto-
wiec nie móg³ przebywaæ d³u¿ej jak jedn¹ godzinê. Eskor-
ta w czasie marszu zygzakowa³a, id¹c generalnym kur-
sem konwoju, zaœ statki nie zygzakowa³y.

£¹cznoœæ miêdzy okrêtami eskorty w dzieñ utrzy-
mywano flagami sygna³owymi lub œwiat³em, a noc¹ u¿y-
wano przyt³umionych kierunkowych lamp sygna³owych.
Zaœ ³¹cznoœæ radiofonem prowadzono w czasie kontak-
tu z przeciwnikiem, kiedy cisza radiowa by³a zbêdna.
Statki o storpedowaniu meldowa³y radiofonem i rakie-
tami œwietlnymi tak dobranymi, aby wskazywa³y tra-
fion¹ burtê.

Anglicy pocz¹tkowo do ochrony konwojów u¿ywali
wszystkich nadaj¹cych siê do eskorty okrêtów – nisz-
czycieli, korwety, kanonierki eskortowe, trawlery rybac-
kie i inne, a wraz z dop³ywem nowych okrêtów ros³a
liczba jednolitych eskort. Nowoczesne niszczyciele prze-
chodzi³y do os³ony pancerników i lotniskowców, a stare
przezbrajano na eskortowe, montuj¹c na miejsce wy-
rzutni torpedowych œrodki do zwalczania OP. Zorgani-
zowano grupy eskortowe, które zaczêto formowaæ ju¿
od lata 1940 roku. Starano siê, aby tych grup nie roz-
rywaæ i aby dzia³a³y w ca³oœci. Szkolenie prowadzono
w grupach, a zgranie siê jednostek nastêpowa³o ju¿ po
kilku wspólnych operacjach konwojowych. Zwracano
uwagê nawet na potrzebê osobistych znajomoœci ofice-
rów w takich grupach. Wszystko to razem znacznie
poprawi³o sprawnoœæ grup okrêtów wystêpuj¹cych jako
eskorta15.

Konwoje id¹ce z Ameryki na pó³noc od Irlandii, dzie-
li³y siê na dwie czêœci. Jedna kierowa³a siê do zachod-
nich portów brytyjskich, g³ównie do Glasgow i Liverpool.
Druga zaœ, op³ywa³a pó³nocn¹ Szkocjê, a potem ³¹czy³a
siê z jakimœ konwojem przybrze¿nym id¹c wzd³u¿
wschodnich wybrze¿y na po³udnie. Po drodze dzieli³y
siê na grupki id¹ce do ró¿nych portów wschodnich –
najczêœciej do Londynu16.

Eskortê konwojów wspomaga³o lotnictwo17. W 1941
roku niemieckie bombowce dalekiego zasiêgu by³y na
tyle groŸne dla konwojów, ¿e statki musia³y zabieraæ
ze sob¹ samoloty myœliwskie do walki z nimi. Ju¿ w kwiet-
niu tego roku 4 jednostki wyposa¿ono w katapulty dla
takich myœliwców18. Poniewa¿ eksperyment powiód³ siê,
zaczêto ustawiaæ po jednej katapulcie na wielu stat-
kach w konwoju – w drugiej po³owie tego roku by³o ju¿
50 takich jednostek i liczba ich stale ros³a. W razie
zagro¿enia wystrzeliwano z katapulty myœliwiec, któ-
ry przystêpowa³ do walki z bombowcem przeciwnika.
Nastêpnie pilot osiada³ na wodzie albo opada³ na spa-
dochronie. Samolot taki zawsze tracono, ale by³o to
op³acalne dla konwoju.

Nastêpnym etapem wzmocnienia lotniczego konwoju
by³o wprowadzenie lotniskowców eskortowych, które

HG (Gibraltar – Anglia), HX (Halifax – Anglia), KJ (Kingston na Jamajce
– Anglia), OA (Tamiza – kana³ La Manche i dalej na zachód), OB (Liver-
pool – na zachód), ON (Anglia – USA), OS (Anglia – Sierra Leone), SC
(Sydney – Anglia), SL (Sierra Leona – Anglia), UC (Wielka Brytania –
Morze Karaibskie), CU (Morze Karaibskie – Anglia – trasa dla tankow-
ców), CF (Kapsztad – Anglia); Morze Œródziemne: GTX (Gibraltar –
Aleksandria), XTG (Aleksandria – Gibraltar); Morze Arktyczne: PQ (JW)
(Anglia – Sowiety), QP (RA) (Sowiety – Anglia). Oznaczenia JW i RA
obowi¹zywa³y od koñca 1942 roku.

14 Kon, Tam¿e, s. 85.

15 Kon, Tam¿e, nr 4, s. 92–83, 125.
16 Tam¿e, s. 131.
17 Do obrony przed OP przeciwnika 2200 oceanicznych i 7700

przybrze¿nych konwojów, Anglicy skoncentrowali 1500 samolotów lot-
nictwa brzegowego, 20 lotniskowców z 400 samolotami oraz 3500 okrê-
tów ró¿nych klas (Ratajczak, Mo¿liwoœci..., s. 34).

18 Dwa takie statki przydzielono do konwoju gibraltarskiego,
a dwa do oceanicznego.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


81

Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

podejmowa³y walkê z bombowcami i OP przeciwnika19.
Ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê konwojów i niedostatek
lotniskowców eskortowych, w 1943 roku zaczêto orga-
nizowaæ grupy wsparcia: 1 lotniskowiec, niszczyciele lub
fregaty do jego os³ony i jako si³a uderzeniowa przeciw
OP. Na rzecz konwojów rozwijano operacje lotnictwa brze-
gowego, a na pocz¹tku 1943 roku utworzono specjalne
formacje lotnictwa amerykañskiego do walki z U-bo-
otami, które obszarem operacyjnym by³ ca³y Atlantyk20.
Do obrony przed samolotami w konwoju stosowano rów-
nie¿ silne reflektory oraz balony zaporowe.

Na wszystkich szlakach konwojowych brytyjskich
udzia³ bra³y okrêty POMW oraz statki polskiej mary-
narki handlowej. OORP bra³y udzia³ jako eskorta du-
¿ych okrêtów w dalekiej os³onie konwoju, du¿ych okrê-
tów w bliskiej os³onie konwojów oraz jako bezpoœrednia
eskorta konwoju. Pierwszy konwój os³aniany przez pol-
ski okrêt mia³ udaæ siê z Anglii do Rumunii. Ju¿ 14
wrzeœnia 1939 roku B³yskawica eskortowa³a z Liver-
poolu do Ga³acza m/s Clan Menzies z materia³ami wo-
jennymi dla Polski21. Konwój doszed³ do Gibraltaru,
ale 18 wrzeœnia rz¹d Rumunii cofn¹³ pozwolenie u¿y-
cia swoich portów dla sprawy polskiej i 22 tego mie-
si¹ca konwój odwo³ano. Do transportu materia³ów wo-
jennych t¹ droga przygotowywano równie¿ polskie statki
– Lwów, Oksywie i Robur VIII z portów brytyjskich oraz
– Warszawa i Katowice z portów francuskich.

KONWOJE PRZYBRZE¯NE

Dla brytyjskiej gospodarki od pocz¹tku wojny wa¿n¹
rolê odgrywa³y konwoje przybrze¿ne, które organizowa-
no z ró¿nym nasileniem do jej zakoñczenia. Du¿a iloœæ
odpowiednich portów u³atwia³a transport morski, dla-
tego na przybrze¿nych wodach angielskich panowa³ stale
du¿y ruch. Na wodach angielskich U-booty operowa³y
intensywnie na pocz¹tku i w koñcowym okresie wojny,
w czasie, gdy nie mog³y swobodnie wychodziæ na ocean.
Niemal przez ca³y czas na wodach po³udniowych nara-
¿one by³y na ataki niemieckich si³ lekkich – g³ównie
œcigaczy torpedowych, a na po³udniu i wschodzie – lot-
nictwa przeciwnika. Ponadto Niemcy stawiali na wo-
dach przybrze¿nych Wielkiej Brytanii aktywne ZM sa-
molotami, OP i ON.

Angielskie œrodki ochrony przybrze¿nej ¿eglugi obej-
mowa³y g³ównie lotnictwo nadbrze¿ne oraz mniejsze
ON. Te drugie eskortowa³y ma³e konwoje lub pojedyn-
cze statki, patrolowa³y przeciw œcigaczom torpedowym
i zagro¿eniu minowemu, prowadzi³y tra³owanie min,
blokowa³y podejœcia do szlaków przybrze¿nych i ochra-
nia³y pola minowe. Ponadto na rzecz tej ¿eglugi prowa-
dzono obserwacjê brzegow¹ i ostrza³ artylerii nadbrze¿-
nej.

W ochronie brytyjskiej ¿eglugi przybrze¿nej bra³y
udzia³ równie¿ polskie okrêty – niszczyciele i œcigacze.
Pierwsze – w dzia³aniach tych uczestniczy³y m.in. w trak-
cie d³u¿szego szkolenia, po przezbrojeniu i podczas
przejœæ do ró¿nych portów, zgodnie z wymogami opera-

cyjnymi. Najczêœciej w os³onie przybrze¿nych konwo-
jów bra³y udzia³ : Krakowiak, Kujawiak i Œl¹zak, a spo-
radycznie: B³yskawica, Burza, Piorun i Garland. Po
wcieleniu do POMW Krakowiak i Kujawiak wraz z 4
tra³owcami stanowi³y ma³¹, niezale¿n¹ grupê eskorto-
w¹, konwojuj¹c¹ mniejsze statki miêdzy Milford Ha-
ven a Devonprot22. Najwiêcej konwojów przybrze¿nych
przeprowadzi³y Krakowiak i Kujawiak w 1941 roku,
os³aniaj¹c statki g³ównie przed atakami samolotów.
W walkach tych najskuteczniejsz¹ metod¹ w zwalcza-
niu celów powietrznych okaza³ siê ogieñ zaporowy, któ-
ry z zasady zawczasu przygotowywano, poniewa¿ okrê-
ty otrzymywa³y ostrze¿enie radiem o zbli¿aj¹cych siê
niemieckich samolotach23. Natomiast œcigacze przezna-
czone do operacji na wodach kana³u La Manche, prze-
znaczone by³y g³ównie do ochrony statków na wodach
przybrze¿nych przed niemieckimi œcigaczami torpedo-
wymi, których ataki by³y bardzo niebezpieczne dla
ma³ego konwoju24. W ochronie tej ¿eglugi operowa³y
g³ównie miêdzy portami Dartmouth – Falmouth – Por-
tland i Porsmouth25.

Okrêty te co prawda znajdowa³y siê pod przykry-
ciem w³asnej artylerii nadbrze¿nej i lotnictwa brzego-
wego, ale stale by³y nara¿one na miny niekontaktowe,
ataki œcigaczy i samolotów przeciwnika, z którymi pol-
skie niszczyciele i œcigacze prowadzi³y stale walki.

KONWOJE ATLANTYCKIE

Na atlantyckich liniach ¿eglugowych nieprzerwanie
trwa³y walki miêdzy morskimi si³ami aliantów z nie-
mieckimi, g³ównie z U-bootami, o panowanie na oce-
anie – zwanych powszechnie bitw¹ o Atlantyk. Udzia³
w niej bra³a flota wojenna i handlowa, lotnictwo – mor-
skie i brzegowe, artyleria nadbrze¿na, ZM oraz wywia-
dy stron walcz¹cych. Zastosowano tam najnowoczeœniej-
sz¹ technikê, œrodki rozpoznania i walki. Walka trwa³a
od wrzeœnia 1939 roku do maja 1945 roku, a jej nieod-
³¹cznym elementem by³y równie¿ walki na szlakach
murmañskich i œródziemnomorskich. W os³onie atlan-
tyckich konwojów aliantów bra³y udzia³ polskie nisz-
czyciele – g³ównie B³yskawica, Burza, Garland, Piorun
i Orkan.

Od pocz¹tku wojny na Atlantyku operowa³o 18,
a na Morzu Pó³nocnym – g³ównie w pobli¿u wysp bry-
tyjskich – 21 U-bootów. W dzieñ atakowa³y w zanurze-
niu peryskopowym, a noc¹ wychodzi³y na powierzchniê
celem wietrzenia okrêtu i ³adowania akumulatorów.
Operacje U-booty przeprowadza³y jeszcze na ograni-
czonych akwenach ze wzglêdu na ich niedostatek, zaœ
Anglicy nie zdo³ali uj¹æ wiêkszoœæ statków w konwoje.
Samoloty angielskie wykrywa³y ju¿ OP, ale ich ataki
bombowe by³y jeszcze ma³o skuteczne i nie mia³y wów-
czas na uzbrojeniu BG26.

W marcu 1940 roku Niemcy rozstawili 28 OP miê-
dzy Narwikiem a Szetlandami oraz miêdzy Skagerra-
kiem a kana³em La Manche. Ich zadaniem by³y dzia-
³ania przeciw flocie alianckiej w zwi¹zku ze spodziewan¹

19 Pierwszym lotniskowcem eskortowym by³ brytyjski Audacity,
przebudowany z niemieckiego statku zaopatrzeniowego Hannover, zdo-
bytego nieopodal San Domingo. Po przebudowie, wcielono go do s³u¿by
jesieni¹ 1941 roku w eskorcie konwojów gibraltarskich.

20 Kon, Tam¿e, s. 83–84; Krzywiec, Przemiany, s. 46.
21 Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 61; Skinder-Suchcitz, Tam¿e,

s. 205–206.

22 Peszke, Polska, s. 32.
23 Polskie Si³y, t. , cz. 2, s. 419–420, 426.
24 C. Adamowicz, Morze sprzyja odwa¿nym, Gdañsk 1974, s. 113–114.
25 MMW, 301, s. 18nn; Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 146.
26 Kon, Tam¿e, s. 114–116. Od stycznia 1940 roku niemieckie OP

na Morzu Pó³nocnym przesz³y do ataków torpedowych noc¹ i w tym
kierunku zaczêto szkoliæ ich dowódców.
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inwazj¹ w Norwegii. Jednak mapê z dyslokacj¹ U-bo-
otów na Morzu Pó³nocnym przechwycili Anglicy, a no-
wowprowadzone niemieckie torpedy magnetyczne dzia-
³a³y wadliwie. By³o to powodem, ¿e U-booty swego
zadania nie wykona³y.

Na pocz¹tku wojny do zwalczania brytyjskiej ¿e-
glugi na dalekich szlakach oceanicznych, Niemcy za-
stosowali pancerniki i kr¹¿owniki wierz¹c, ¿e one znisz-
cz¹ przewozy morskie przeciwnika. W tym celu ju¿ przed
rozpoczêciem dzia³añ wojennych przygotowali bazy za-
opatrzeniowe, pozostawiaj¹c w portach sowieckich,
neutralnych i na ma³o uczêszczanych szlakach swoje
zbiornikowce. Przygotowano równie¿ inne jednostki za-
opatrzeniowe, dostarczaj¹ce amunicjê, ¿ywnoœæ i za-
bieraj¹ce jeñców27.

Od lata 1940 roku bitwa na Atlantyku przybiera³a
na sile, a Niemcy uzyskali nowe bazy morskie i lotni-
cze od Norwegii po Zatokê Biskajsk¹. 10 czerwca do
wojny przyst¹pi³y W³ochy. Zmusi³o to Anglików do do-
datkowej os³ony w³asnych baz na Morzu Œródziemnym
i dalszego rozpraszania si³ morskich. U-booty mog³y
przebywaæ d³u¿ej na morzu i dalej wychodziæ, ani¿eli
eskorty konwojów.

Okres od lata 1940 roku do marca nastêpnego, sta-
nowi³ czas doœwiadczeñ i przygotowañ do wielkich ope-
racji na liniach ¿eglugowych. Doœwiadczenia brytyjskie
wykaza³y, ¿e ¿eglugê nale¿y uj¹æ w konwoje, rozwijaæ
si³y eskorty, rozbudowaæ lotnictwo morskie, a okrêty
wraz z samolotami wyposa¿yæ w radary. Natomiast
doœwiadczenia niemieckie wykaza³y potrzebê du¿ej iloœci
OP, a za najskuteczniejsze metody walki uznali ataki
nocne i grupami U-bootów28. Poniewa¿ bitwa o Atlan-
tyk przybiera³a na sile, 6 marca 1941 roku Churchill
wyda³ odpowiednie wytyczne, które mia³y na celu unie-
mo¿liwienie Niemcom prób zniszczenia brytyjskiej ¿e-
glugi i po³¹czeñ ze Stanami Zjednoczonymi29. Anga¿o-
wa³y one wszystkie instytucje pañstwowe i prywatne
Wielkiej Brytanii do wytê¿enia wysi³ków w bitwie atlan-
tyckiej, w czym bra³y równie¿ udzia³ polskie okrêty
i innych flot koalicji. By³o to na czasie tym bardziej, ¿e
nasila³a siê aktywnoœæ U-bootów i nie mala³o zagro¿e-
nie ze strony niemieckich kr¹¿owników pomocniczych,
ciê¿kich i pancerników. NajgroŸniejsze jednak by³y
wzmagaj¹ce siê operacje bojowe niemieckich OP, prze-
ciwko którym anga¿owano ró¿norodne si³y. Ju¿ w kwiet-
niu 1941 roku operowa³y 4 grupy eskortowe we wschod-
niej czêœci Atlantyku. Prócz tego Dowództwu Obszaru
Zachodniego przydzielono 11 tra³owców wyposa¿onych
w stacje hydroakustyczne i 4 niszczyciele z Floty Oj-
czyŸnianej. Na pocz¹tku czerwca z baz brytyjskich
operowa³o ju¿ 5 takich grup eskortuj¹cych konwoje do
Ameryki i 3 grupy do Gibraltaru i Sierra Leone. Dla u³at-

wienia organizacji eskort na morzu, na 18’ d³ugoœci za-
chodniej ustalono miejsce spotkania grup, zmieniaj¹-
cych siê przy konwojach – Eastern Ocean Meeting Po-
int (EOMP). Drugie takie miejsce ustalono na 35’
d³ugoœci zachodniej, zwane miejscem œrodka oceanu –
Mid Ocean Meeting Point (MOMP). Coraz lepiej orga-
nizowano wspó³dzia³anie brytyjskiego lotnictwa z flo-
t¹, co by³o korzystne dla konwojów.

Jednoczeœnie ros³a liczba U-bootów na morzu. W czerw-
cu by³o ich 30, a w lipcu ju¿ 65. Dlatego ka¿dy konwój
zaatakowany przez grupê niemieckich OP traci³ nawet
do kilkunastu statków30. Jednak Niemcy wiêkszych suk-
cesów nie odnieœli, poniewa¿ brakowa³o im odpowied-
niego wspó³dzia³ania w³asnego lotnictwa z U-bootami.

Od 16 wrzeœnia 1941 roku konwoje wychodz¹ce
z portów Stanów Zjednoczonych zaczê³y eskortowaæ okrê-
ty tego pañstwa. Poniewa¿ kraj ten nie by³ w stanie
wojny z Niemcami, okrêty amerykañskie nie tworzy³y
wspólnych zespo³ów z aliantami. Jednak ich przyst¹-
pienie do obrony w³asnych konwojów stanowi³o zna-
cz¹c¹ pomoc dla Royal Navy. Okrêty amerykañskie
eskortowa³y konwoje na po³udnie od Islandii, gdzie
przejmowa³y je jednostki alianckie. Po uzupe³nieniu
zapasów paliwa w bazach Islandii, wraca³y z nowymi
konwojami do swoich portów31. Nastêpnie rejony spo-
tkania okrêtów amerykañskich i alianckich przesuniê-
to bli¿ej Wielkiej Brytanii, w zwi¹zku z czym jednost-
ki Royal Navy nie musia³y wchodziæ do baz na Islandii
po uzupe³nienie paliwa. Jednoczeœnie od po³owy 1941
roku wprowadzono eskortowanie cenniejszych konwo-
jów na ca³ej trasie, od portów brytyjskich i amerykañ-
skich i z powrotem32. Dziêki amerykañskiej pomocy
eskortowej, iloœæ zatopionych statków w konwojach
w paŸdzierniku spad³a. Korzystne dla konwojów atlan-
tyckich by³o i to, ¿e Niemcy musieli wys³aæ czêœæ swo-
ich OP na Morze Œródziemne celem udzielenia pomocy
W³ochom33 .

Wa¿n¹ rolê w bitwie atlantyckiej odgrywa³o rozpo-
znanie radiowe. Od maja 1941 roku Anglicy maj¹c szyfry
i urz¹dzenia odczytuj¹ce szyfry przeciwnika ustalali
liczbê U-bootów na morzu, ich pozycje i przekazywane
rozkazy niemieckiego dowództwa. Dlatego efektywnoœæ
niemieckich OP w drugiej po³owie zmala³a. Ponadto
Anglicy rozszyfrowali pozycje niemieckich jednostek
zaopatrzeniowych rozwiniêtych na Atlantyku34.

Od kwietnia do grudnia 1941 roku alianci stracili
331 statków, w tym 122 w konwojach, a 209 p³yn¹cych
samotnie. Natomiast Niemcy stracili 30 OP, w tym 20
zatopi³y si³y eskorty35.

W dzia³aniach tych uczestniczy³y równie¿ polskie

27 A. Perepeczko, Zbiornikowce zaopatrzeniowe floty, PM 1959,
z. 4, s. 67. Do zadañ zaopatrzeniowych Niemcy wykorzystali m.in.
statki wielorybnicze, wysy³aj¹c na ocean 39 takich jednostek. Jednak
do koñca czerwca 1941 roku alianci przechwycili lub zatopili 25 spoœród
nich. Niektórych potem Niemcy u¿yli jako ³amacze blokady. Jednocze-
œnie Brytyjczycy przyjêli zasadê, ¿e statki zobowi¹zane by³y nadawaæ
sygna³y po spotkaniu przeciwnika na morzu: RRR – jestem atakowany
przez nieprzyjacielski ON oraz QQQ – jestem atakowany przez nieprzy-
jacielski uzbrojony statek handlowy.

28 Kon, Tam¿e, s. 118–124.
29 Polskie Si³y, t. II, cz. 2, s. 413–414. Premier brytyjski wytyczne

okreœli³ w 13 postulatach, stwierdzaj¹c we wstêpie W œwietle ró¿nych
niemieckich oœwiadczeñ musimy przyj¹æ, ¿e zaczê³a siê Bitwa o Atlantyk
(Tam¿e, s. 413).

30 Kon, Tam¿e, s. 130–132.
31 Zorganizowanie baz zaopatrzeniowych w Islandii w paliwo

da³o mo¿liwoœæ okrêtom eskort os³onê konwojów do ponad po³owy Atlan-
tyku (Polskie Si³y, s. 404).

32 Œrodkow¹, najbardziej niebezpieczn¹ strefê Atlantyku ze wzglê-
du na „wilcze stada” U-bootów, bêd¹c¹ poza zasiêgiem lotnictwa alianc-
kiego, nazywano czarn¹ otch³ani¹. Natomiast Niemcy nazywali j¹ dziu-
r¹ œmierci.

33 W grudniu 1941 roku na tym morzu by³o 18 U-bootów, a dal-
szych 10 przygotowywano do wys³ania na Morze Œródziemne (Kon,
Tam¿e, s. 135).

34 W. Grz¹dkowski, Bitwa o Atlantyk w II wojnie œwiatowej (wp³yw
rozpoznania na przebieg i rezultaty bitwy), PM 1994, z. 9, s. 65. W czerw-
cu 1941 roku dziêki nas³uchowi radiowemu Anglicy przechwycili 9 jed-
nostek zaopatrzeniowych, spoœród których 6 mia³o zaopatrywaæ Bi-
smarcka (II wojna..., Bitwa..., s. 38).

35 Kon, Tam¿e, s. 138.
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niszczyciele. Burza 15 lipca rozpoczê³a s³u¿bê konwo-
jow¹ w grupie eskortowej Irish Sea Escort Force. Kilka-
krotnie eskortowa³a konwoje do Islandii i do Plymouth,
a we wrzeœniu – samodzielnie transportowiec z woj-
skiem na wyspy Faroe. Na pocz¹tku wrzeœnia Garland
i Piorun pe³ni³y s³u¿bê w eskorcie konwoju WS 11 sk³a-
daj¹cego siê z 17 transatlantyków, wioz¹cych sprzêt
wojskowy do Afryki. Ze wzglêdu na wa¿noœæ ³adunku
eskorta by³a szczególnie silna: pancernik Repulse, lot-
niskowiec Furious, kr¹¿owniki Sheffield i Cairo, 9 nisz-
czycieli – w tym dwa nasze oraz 3 mniejsze okrêty eskor-
towe36. Natomiast w koñcu grudnia B³yskawica eskortowa³a
szybkie statki.

Siedem miesiêcy nastêpnego roku – od stycznia do
lipca, charakteryzowa³o siê siln¹ ofensyw¹ podwodn¹
U-bootów na wodach amerykañskich, szlaku murmañ-
skim i na Morzu Œródziemnym. Ponadto 3 niemieckie
OP operowa³y w rejonie Freetown na wodach zachod-
niej Afryki, celem odci¹gniêcia od wa¿niejszych stref
operacyjnych czêœci atlantyckich si³ eskortowych. Zaœ
sam Atlantyk sta³ siê bezpieczniejszy, poniewa¿ ope-
rowa³o na nim niewiele U-bootów.

Dzia³ania OP przy amerykañskich wybrze¿ach
wspomagali agenci niemieccy w Stanach Zjednoczonych,
ponadto przeciwnik dysponowa³ szyframi zmieniony-
mi dopiero w po³owie 1942 roku. U-booty na morzu
zaopatrywa³y tankowce, tzw. mleczne krowy, co pozwa-
la³o na operacje OP na wodach amerykañskich do dwóch
tygodni. Dla oszczêdzania torped i braku dostatecznej
ochrony amerykañskiej ¿eglugi, U-booty zatapia³y
mniejsze statki ogniem artyleryjskim, a w topieniu
statków pomaga³o im oœwietlenie brzegowe. Otó¿ stat-
ki p³ywa³y blisko brzegu i by³y doskonale widoczne na
tle poœwiaty, co Amerykanie zmienili dopiero po trzech
miesi¹cach. Niemieckie OP operowa³y tam od stycznia
do kwietnia, a w maju przesunê³y siê do Zatoki Meksy-
kañskiej, operuj¹c wzd³u¿ brzegów Florydy, w pobli¿u
ujœcia Mississpi i dooko³a Kuby. Nastêpnie przesz³y
w rejon Kana³u Panamskiego oraz do wybrze¿y Wene-
zueli i Gujany.

Amerykanie nie byli przygotowani do niemieckiej
ofensywy podwodnej na zachodnich obszarach Atlanty-
ku, st¹d zaskoczenie przez przeciwnika by³o niemal
zupe³ne. Odczuwali brak konwojów, si³ eskortowych
i lotnictwa oraz braki w doœwiadczeniu do zwalczania
OP. Dopiero na prze³omie czerwca i lipca zaczêli orga-
nizowaæ konwoje oraz patrolowaæ zagro¿one akweny.
Do akcji wesz³a równie¿ artyleria nadbrze¿na i lotnic-
two nadbrze¿ne. To i rejs na dojœcie do wybrze¿y ame-
rykañskich wynosz¹cy 3000 Mm tam i z powrotem spo-
wodowa³o, ¿e w lipcu 1942 roku niemieckie OP odwo³ano
z tych obszarów37.

Od sierpnia 1942 roku do maja nastêpnego bitwa
o konwoje osi¹gnê³a szczyt i zakoñczy³a siê zwyciêstwem
aliantów. Przebiega³a na Atlantyku, na Morzu Œród-
ziemnym i na wodach Oceanu Indyjskiego. Wzros³a licz-
ba zatopionych statków i OP, ale i szybko rozwija³y siê
œrodki zwalczania U-bootów. Dostawy do Anglii pozwa-
la³y na coraz skuteczniejsze bombardowanie niemiec-
kiego przemys³u i przeprowadzenie inwazji w Afryce.

Na Atlantyku w czerwcu operowa³o oko³o 70 U-bootów,
a w lipcu ju¿ 80. Na Ba³tyku zaœ do dzia³añ bojowych
Niemcy przygotowywali oko³o 120 OP. Przy koñcu 1942
roku na Atlantyku operowa³o oko³o 100 U-bootów,
a tyle samo znajdowa³o siê w gotowoœci. Jednoczeœnie
ros³a produkcja statków alianckich, g³ównie na stocz-
niach amerykañskich i kanadyjskich, zmniejsza³a siê
równie¿ liczba wyszkolonych za³óg U-bootów38.

Ostatnie 5 miesiêcy 1942 roku U-booty operowa³y
na wodach arktycznych oraz w pobli¿u Anglii, ponadto
w rejonie Trynidadu, miêdzy Brazyli¹ a Freetown oraz
przy Przyl¹dku Dobrej Nadziei. Zaopatrywa³y je jed-
nostki zaopatrzeniowe bazuj¹ce na Wyspach Kanaryj-
skich, a samo zaopatrzenie nastêpowa³o na œrodkowym
Atlantyku.

Jednoczeœnie nadal ros³y efekty brytyjskiego rozpo-
znania radiowego39. Ponadto obok dostatecznej liczby
eskortowców, coraz efektywniej wykorzystywano je m.
in. przez pobieranie paliwa na morzu, optymalne usta-
lanie stref wspó³dzia³ania miêdzy si³ami alianckimi
i wzmocnienie lotnictwa. Coraz sprawniej operowa³y
grupy poszukuj¹co-uderzeniowe do zwalczania OP40. Za-
biegi te pozwoli³y aliantom we wrzeœniu 1942 roku
przyst¹piæ do ofensywy przeciw niemieckim OP. Czê-
œciowe zahamowanie ofensywy przeciw U-bootom mia-
³o miejsce w zwi¹zku z l¹dowaniem aliantów w Afryce,
ale wkrótce potem eskorty sprzymierzonych ponownie
wróci³y na Atlantyk. Ponadto alianci rozszerzyli dzia-
³alnoœæ swego lotnictwa na ca³y ocean, wprowadzaj¹c
równie¿ lotniskowce eskortowe.

W operacjach konwojowych na Atlantyku uczestni-
czy³y polskie niszczyciele niemal przez ca³y rok 1942.
W styczniu i lutym konwoje przeprowadza³ Garland,
zaœ B³yskawica przeprowadza³a konwoje w lutym, kwiet-
niu, a w sierpniu i we wrzeœniu okrêt os³ania³ konwoje
a¿ 17 razy41. W drugiej po³owie listopada Burza po-
nownie wesz³a do s³u¿by konwojowej i po raz pierwszy
przesz³a Atlantyk, a w grudniu i styczniu 1943 roku,
ocean ten przesz³a dwa razy. Równie¿ Krakowiak i Pio-
run prowadzi³y walki w obronie konwojów.

W lutym 1943 roku U-booty przeprowadzi³y najza-
cieklejsze ataki na konwoje w czasie tej wojny, ale bez
wiêkszego powodzenia. Oko³o 20 marca ofensywa nie-
mieckiej floty podwodnej na Atlantyku za³ama³a siê42.
W dwa miesi¹ce póŸniej, na pocz¹tku czerwca, U-booty
wycofa³y siê z pó³nocnego Atlantyku, a 80 niemieckich
OP operowa³o w rejonie Rio de Janeiro, Freetown i w cie-
œninie miêdzy Madagaskarem a Afryk¹. Wiele opero-
wa³o równie¿ przy Wyspach Azorskich. Natomiast lot-
nictwo alianckie z nowymi radarami wzmog³o akcje nad
Zatok¹ Biskajsk¹, którêdy wychodzi³y do dzia³añ bojo-

36 Polskie Si³y, Tam¿e, s. 417. By³y to tzw. konwoje afrykañskie,
albo Sierra Leone. Eskortowa³y je okrêty bazuj¹ce w Londonderry,
Gibraltarze, a potem we Freetown (Kon, Tam¿e, s. 130).

37 Tam¿e, s. 146–148.

38 Na przygotowanie za³ogi U-boota do walki trzeba by³o 5–6
miesiêcy szkolenia.

39 W. J. So³owiew, Radiorozpoznanie na morzu, PM 1963, z. 12,
s. 29. Pozycje wykrytych U-bootów podawano dla konwojów, które omi-
ja³y zagro¿one rejony. Od maja 1942 roku do maja nastêpnego, w wy-
niku rozpoznania radiowego sojuszników na pó³nocnej czêœci Atlanty-
ku spod ataków U-bootów wyprowadzono 105 konwojów z ogólnej liczby
167 konwojów. Z 69 wykrytych i zaatakowanych przez niemieckie OP,
23 konwoje ponios³y niewielkie straty. W maju 1943 roku alianci zmie-
nili system utajonej ³¹cznoœci i do koñca wojny pozbawili Niemców
mo¿liwoœci rozkodowywania szyfru kodowego (Grz¹dkowski, Tam¿e, s. 68).

40 We wrzeœniu 1942 roku alianci sformowali pierwsz¹ tak¹ gru-
pê w sk³adzie 6 fregat, korwet i starych niszczycieli, które wspólnie
z samolotami poszukiwa³y U-bootów.

41 Polskie Si³y, s. 422; Walki formacji, s. 428–429.
42 Kon, Tam¿e, s. 151–158.
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wych i wraca³y do baz U-booty. P³ynê³y one na po-
wierzchni i maj¹c wzmocnion¹ artyleriê plot przyjmo-
wa³y z samolotami walkê. Przychodzi³y im z pomoc¹
równie¿ w³asne samoloty – Junkersy JU 88. Ponadto
niemieckie OP przez tê zatokê zaczê³y chodziæ grupa-
mi, co u³atwia³o walkê z pojedynczymi samolotami
alianckimi. Ale w odpowiedzi samoloty te zaczê³y la-
taæ grupami. Ponadto w po³owie czerwca 1943 roku na
Zatokê Biskajsk¹ wysz³a druga grupa eskortuj¹ca, tro-
pi¹ca U-booty. W tej sytuacji niemieckie OP zatokê
zaczê³y przechodziæ w zanurzeniu, wychodz¹c na po-
wierzchniê noc¹ na ³adowanie akumulatorów.

Pod koniec sierpnia i na pocz¹tku wrzeœnia z por-
tów francuskich przez wody Zatoki Biskajskiej wysz³o
na ocean 21 OP, spoœród których tylko U 669 zosta³
zatopiony. Wkrótce do³¹czy³o do nich nastêpnych 6 OP
z baz norweskich i niemieckich. 20 z nich utworzy³o wil-
cze stado zajmuj¹c pozycje na trasie dwóch konwojów
id¹cych z portów brytyjskich do amerykañskich: kon-
wój powolny ONS 18 (27 statków pod eskort¹ 8 okrê-
tów) i konwój szybki „ONS 202” (42 statki pod eskort¹
6 okrêtów). Na wiadomoœæ o U-bootach, do obrony wy-
s³ano dodatkowo 9 grupê poszukuj¹co-uderzeniow¹
w sk³adzie 5 nowoczesnych niszczycieli – w tym polski
Orkan, celem wzmocnienia konwoju powolnego. W ci¹-
gu 5 dniowej bitwy morskiej, konwoje licz¹ce ³¹cznie
769 statków, atakowa³o silne wilcze stado U-bootów.
Alianci stracili 6 statków i 3 okrêty eskorty, a czwarty
zosta³ uszkodzony. Natomiast Niemcy stracili 3 OP i 3
OP zosta³y uszkodzone. Przeciwnik chc¹c mimo wszyst-
ko uzyskaæ powodzenie, we wrzeœniu tego roku zasto-
sowa³ torpedy akustyczne. Jeden U-boot mia³ na uzbroje-
niu 3–4 takie torpedy, którymi atakowa³ okrêty eskorty,
a statki torpedami o prostym przebiegu. Ataki torpe-
dami akustycznymi Niemcy ponowili w paŸdzierniku.
Tak¹ torped¹ akustyczn¹ wystrzelon¹ przez U 378 zo-
sta³ zatopiony 8 paŸdziernika 1943 roku Orkan w po-
bli¿u Grenlandii43. W tym samym roku intensywnie do
ochrony konwojów wykorzystywana by³a Burza i inne
polskie niszczyciele.

Jesieni¹ 1943 roku Anglicy za³o¿yli bazy lotnicze
na Azorach, rozwijali si³y lotniskowców eskortowych.
Alianci budowali równie¿ wiêcej statków ni¿ tracili,
a Niemcy nie nad¹¿ali z produkcj¹ U-bootów. Ponadto
dysponowali coraz lepszymi radarami i silnym lotnic-
twem do zwalczania niemieckich OP, które mia³y ju¿
nie wystarczaj¹c¹ prêdkoœæ podwodn¹ i zbyt ma³y –
jak na wymogi taktyki, zasiêg w zanurzeniu. Krieg-
smarine wprowadza³a co prawda do s³u¿by nowe wzo-
ry OP, ale ju¿ np. w operacji normandzkiej nie by³y w
stanie osi¹gn¹æ wiêkszych sukcesów. Do grudnia 1944
roku operowa³o ich 70, ale straty wci¹¿ ros³y. Mimo to
w drugiej po³owie grudnia tego roku U-booty operowa³y
na wodach brytyjskich, wchodz¹c nawet w ujœcia rzek.

Ostatnim wysi³kiem wojny podwodnej by³y miesi¹ce
– od stycznia do pocz¹tków maja 1945 roku. 60 nie-
mieckich OP dzia³a³o na Atlantyku i na Oceanie Indyj-
skim, a na wodach przybrze¿nych miêdzy Angli¹ a kon-
tynentem operowa³y miniaturowe OP. Mia³y one topiæ

g³ównie statki id¹ce z portów brytyjskich na kontynent
z zaopatrzeniem dla wojsk alianckich.

Próby u¿ycia nowych OP ju¿ nie nast¹pi³y. Stocznie
produkuj¹ce lub remontuj¹ce U-booty by³y systema-
tycznie niszczone przez naloty bombowe alianckich
samolotów, które zatapia³y OP na pochylniach, w cza-
sie æwiczeñ na morzu i w czasie rejsów44.

Bitwê o Atlantyk wygrali alianci dziêki ujêciu ¿eglu-
gi w system konwojów bronionych przez okrêty i lotnic-
two, wspierane przez samodzielne grupy poszukuj¹ce
i pancerniki przed du¿ymi ON przeciwnika bazuj¹cy-
mi w fiordach norweskich. W 1944 roku w si³ach ochro-
ny ¿eglugi alianci mieli ponad 300 niszczycieli, 700
ró¿nych eskortowców i 2000 jednostek patrolowych. Na
Atlantyku Niemcom zabrak³o wspó³dzia³ania lotnic-
twa z U-bootmi, a l¹dowanie w Afryce, we W³oszech
i we Francji, zmusi³o podwodn¹ flotê przeciwnika do
koncentracji w rejonach szczególnie zagro¿onych inwa-
zj¹. Poniewa¿ ponawiane próby ofensywy podwodnej
nie powiod³y siê, dowództwo Kriegsmarine 4 maja 1945
roku wyda³o rozkaz zaprzestania dzia³añ wojennych
na morzu.

W bitwie o Atlantyk u¿yte zosta³y wszystkie polskie
niszczyciele, które operowa³y w grupach eskortuj¹cych
– g³ównie B³yskawica, Burza, Garland oraz w grupach
poszukuj¹co-uderzeniowych – B³yskawica, Piorun i Or-
kan.

KONWOJE ŒRÓDZIEMNOMORSKIE

Anglicy od pocz¹tku wojny z W³ochami zrezygnowali
z przewozów surowców przez Morze Œródziemne, a ³a-
dunki z zaopatrzeniem dla w³asnych baz na tym mo-
rzu sz³y w silnie strze¿onych konwojach, niemal stale
atakowanych przez ON, OP i lotnictwo przeciwnika.

Na pocz¹tku wojny w³oska flota podwodna liczy³a
115 okrêtów, ale do dzia³añ na Morzu Œródziemnym
wystawiono tylko 63 OP. Czêœæ OP W³osi przeznaczyli
do szkolenia, niektóre wycofali z linii, na Morzu Czer-
wonym operowa³o 8 OP, a 25 – najnowoczeœniejszych,
przekazali do dyspozycji niemieckich si³ podwodnych.
Taktyka w³oskich OP polega³a na pojedynczym dzia³a-
niu okrêtów, których za³ogi przeszkolono wy³¹cznie do
dziennych strzelañ torpedowych. Dlatego by³y bezrad-
ne wobec silnie chronionych konwojów brytyjskich. Na-
wet lotnictwo angielskie odnosi³o sukcesy w walce z ty-
mi OP, poniewa¿ wody Morza Œródziemnego s¹ mocno
przejrzyste.

Wobec tego, ¿e si³y w³oskie nie potrafi³y zapewniæ od-
powiedniej os³ony wojskom Rommla walcz¹cym w Afry-
ce, Niemcy zaczêli przerzucaæ swoje OP na Morze Œród-
ziemne45. We wrzeœniu 1941 roku na morze to wesz³o
pierwszych 6 OP. Druga grupa, w sk³adzie 39 jedno-
stek przy wejœciu ponios³a straty – 5 U-bootów, a 6
uszkodzonych wróci³o do niemieckich baz46. U-booty od
razu przyst¹pi³y do dzia³añ bojowych grupowych prze-
ciwko brytyjskim konwojom, wspó³dzia³aj¹c z w³oskimi.
Atakowa³y konwoje na wodach oddalonych od Cieœniny

43 PIMS, MAR. A. V. 18.
44 Kon, Tam¿e, s. 158–168. Dla ochrony swoich OP Niemcy za-

mierzali œci¹gn¹æ je z Ba³tyku do fiordów norweskich, aby w ten sposób
ukryæ je przed nalotami bombowców alianckich. Zadania tego jednak
nie zd¹¿ono wykonaæ ze wzglêdu na rych³e zakoñczenie wojny.

45 M. Lacki, Dzia³ania na oceanicznych i morskich, s. 77–79.
W ci¹gu wojny Niemcy na Morze Œródziemne skierowali 95 U-bootów,
z których przez Gibraltar przesz³o 62 okrêty.

46 Niemieckie si³y podwodne na tym morzu podzielone zosta³y na
dwie flotylle: jedna bazowa³a w Salaminie i operowa³a we wschodniej
czêœci morza, a druga bazowa³a w Spezji, Palermo i w Madaleni, operu-
j¹c na wodach zachodnich Morza Œródziemnego.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

Sycylijskiej, a w miarê zbli¿ania siê do niej konwoju,
do dzia³añ wchodzi³o lotnictwo w³osko-niemieckie,
a nawet niszczyciele i œcigacze torpedowe. Mimo, ¿e
Anglicy do ochrony konwojów wyznaczyli bardzo du¿e
si³y, ponosili powa¿ne straty. Jednak zdo³ali zabezpie-
czyæ swoje bazy morskie na Morzu Œródziemnym, co
znacznie u³atwi³o inwazjê aliantów w Afryce Pó³noc-
nej, a potem we W³oszech.

Dzia³ania wojenne w Afryce Pó³nocnej spowodowa-
³y nasilenie przewozów morzem, co zaktywizowa³o OP
przeciwników. Od listopada 1942 roku do wrzeœnia
nastêpnego, operacje OP niemieckich i w³oskich by³y
najefektywniejsze, mimo silnie strze¿onych konwojów.
Po kapitulacji W³och na Morzu Œródziemnym po stro-
nie Niemiec pozosta³y 23 niemieckie i 8 w³oskich OP,
ale Kriegsmarine stara³a siê powiêkszyæ swoje si³y
podwodne na tym morzu kieruj¹c od wrzeœnia 1943 do
maja nastêpnego 27 U-bootów47. U-booty operowa³y na
Morzu Œródziemnym do jesieni 1944 roku, jednak nie
odnios³y ju¿ ¿adnego sukcesu.

Równie¿ próby operacji w³oskich si³ nawodnych prze-
ciwko ¿egludze brytyjskiej nie powiod³y siê. Zespo³y
du¿ych ON wychodzi³y do dzia³añ bojowych 11 razy, ale
do spotkania przeciwników dosz³o tylko 2 razy, w któ-
rych W³osi ponieœli znaczne straty. Skuteczniejsze by³y
w³oskie si³y lekkie, ale nie odegra³y one wiêkszej roli
z powodu s³abego wyposa¿enia technicznego i nieprzy-
gotowania do walk nocnych. W sumie udzia³ w³oskich
si³ nawodnych w zwalczaniu konwojów brytyjskich by³
niewielki48.

Zasadnicz¹ form¹ obrony ¿eglugi brytyjskiej na Mo-
rzu Œródziemnym by³o konwojowanie statków z siln¹
ochron¹ ON, anga¿owanie do tego lotnictwa i OP. Dla-
tego przejœcie nawet ma³ego konwoju przeradza³o siê
w operacjê bojow¹ anga¿uj¹c¹ wiêkszoœæ brytyjskich
si³ w tym rejonie, a organizacja konwoju z Gibraltaru
do Malty lub Aleksandrii by³a wszechstronna. Do tego
zadania wydzielano kr¹¿owniki lekkie i niszczyciele
z zespo³u gibraltarskiego, a oko³o 30–40 Mm na pó³-
nocny wschód od konwoju szed³ zespó³ dalekiej os³ony.
W jego sk³ad wchodzi³y pancerniki, lotniskowiec i si³y
lekkie, do obrony konwoju przed du¿ymi ON i lotnic-
twem przeciwnika. Zespó³ ten szed³ z konwojem do po-
³udnika Bizerty, a potem zawraca³. Natomiast ochro-
na bliska by³a nastepnie wzmacniana ochron¹ dalek¹
si³ami lekkimi, które wychodzi³y z Malty albo z Alek-
sandrii. Je¿eli zespó³ wychodzi³ z Aleksandrii to opusz-
cza³ j¹ po dwóch dobach od wyjœcia konwoju z Gibral-
taru. Jednak w pierwszej kolejnoœci przeprowadza³
dzia³ania demonstracyjne, a nastêpnie zbli¿a³ siê do
Malty. Konwój brytyjski bêd¹c w Cieœninie Sycylijskiej
wchodzi³ wiêc w zasiêg dwóch silnych zespo³ów opera-
cyjnych – gibraltarskiego i aleksandryjskiego, zdolnych
podj¹æ walkê z flot¹ w³osk¹. Ponadto zespó³ gibraltar-
ski opuszcza³ konwój przed zmierzchem, aby statki mo-
g³y przebyæ drogê noc¹, bêd¹c poza zasiêgiem lotnictwa
z Malty. Je¿eli konwój szed³ do Aleksandrii, to wów-
czas zespó³ aleksandryjski posuwa³ siê miêdzy konwo-
jem a bazami w³oskimi.

Pod koniec 1940 roku Royal Navy zmieni³a organi-
zacjê konwojów z powodu sprowadzenia na Sycyliê lot-
nictwa niemieckiego i odt¹d zespo³y dalekiej ochrony
sz³y tu¿ przy konwojach. W ten sposób wzmacniano
obronê konwoju przed samolotami i OP przeciwnika.

Od pocz¹tku stosowano maskowanie konwojów, któ-
re przed wieczorem wychodzi³y z Gibraltaru na Atlan-
tyk, a po zapadniêciu ciemnoœci wraca³y i wchodzi³y na
Morze Œródziemne. Zmieniano przejœcia konwojów i nie
trzymano siê tych samych kursów. Ponadto, celem ogra-
niczenia gotowoœci floty w³oskiej, Royal Navy 11 listo-
pada 1940 roku dokona³a wypadu na bazê Tarent, usz-
kadzaj¹c tam 3 pancerniki przeciwnika.

W 1941 roku i w pierwszej po³owie nastêpnego, z wiêk-
sz¹ czêstotliwoœci¹ sz³y konwoje z Aleksandrii na Maltê.
Id¹c wzd³u¿ wybrze¿y by³y os³aniane przez samoloty
alianckie z lotnisk egipskich i Tobruku. Zaœ obszary
wodne poza zasiêgiem tego lotnictwa pokonywa³y noc¹,
a po zbli¿eniu siê do Malty by³y ju¿ os³aniane przez
lotnictwo maltañskie. Przeciwnik zdawa³ sobie spra-
wê ze znaczenia Malty dla Anglii, staraj¹c siê znisz-
czyæ jej lotniska i port. Doprowadzi³o to do du¿ych znisz-
czeñ i krytycznej sytuacji bazy na pocz¹tku lata 1942
roku. Do uzupe³niania zapasów na Maltê wykorzysta-
no wówczas OP i samoloty49.

Po alianckim desancie w Afryce, do obrony konwo-
jów wykorzystano lotnictwo bazowe, zwalniaj¹c z tych
zadañ lotniskowce. A do zwalczania w³oskich i niemiec-
kich OP skierowano wszystkie rodzaje si³ sprzymierzo-
nych, w rejonach ich dzia³añ, w bazach i na przejœciach
do operacji bojowych. W drugiej po³owie 1943 roku alian-
ci wzmocnili obronê przeciw OP w zachodniej czêœci Mo-
rza Œródziemnego, co zwi¹zane by³o z przewozami do
W³och50.

Oprócz dzia³añ na liniach ¿eglugowych, W³osi i Niem-
cy przeprowadzali dzia³ania dywersyjne, polegaj¹ce na
niszczeniu statków i urz¹dzeñ podwodnych w portach
alianckich. M.in. Niemcy starali siê uniemo¿liwiæ ¿e-
glugê przez Kana³ Sueski, a W³osi – atakowali przy
pomocy p³etwonurków statki w Gibraltarze. Dawa³o to
pewne wyniki – g³ównie psychologiczne, ale nie mia³o
wp³ywu na ¿eglugê alianck¹ na Morzu Œródziemnym,
która z krótkimi przerwami odbywa³a siê zgodnie z po-
trzebami.

W ochronie konwojów alianckich na Morzu Œródziem-
nym udzia³ bra³y równie¿ polskie niszczyciele. Ju¿
w sierpniu 1940 roku Garland os³ania³ konwoje na tym
morzu, a w dniach 18–19 sierpnia konwojowa³ polski
statek Warszawa transportuj¹cy naszych ¿o³nierzy do
Karpackiej Brygady. Od po³owy 1941 roku do po³owy
1943 roku w konwojach pe³ni³y s³u¿bê Piorun, Garland,
Kujawiak, B³yskawica i Œl¹zak. Wystêpowa³y pojedyn-
czo w grupach eskortowych, albo po dwa okrêty, g³ów-
nie na trasie maltañskiej – nale¿¹cej do najtrudniej-
szej, chocia¿ by³a stosunkowo krótka. Bra³y udzia³
w dwóch najwiêkszych operacjach konwojowych na tra-
sie maltañskiej – Halbard i Harpoon.

W operacji Halbard – konwój zaopatrzeniowy z Gi-
braltaru na Maltê we wrzeœniu 1941 roku, bra³y udzia³
Garland i Piorun. Ponadto w dalekiej os³onie tego kon-
woju uczestniczy³ równie¿ Sokó³51. Konwój sk³ada³ siê47 Tam¿e, s. 79. U-booty przedostawa³y siê na Morze Œródziemne

nastêpuj¹co: id¹c blisko wybrze¿y Tangeru, do cieœniny podchodzi³y
wówczas, kiedy by³ silny pr¹d z Atlantyku. Zanurza³y siê na du¿e
g³êbokoœci i zatrzymywa³y silniki, a OP niós³ pr¹d na Morze Œródziemne
(Kon, Tam¿e, s. 160).

48 Lacki, Tam¿e, s. 81.

49 C. S. Forester, Bitwa o Maltê, Warszawa 1964.
50 Tam¿e, s. 87–90.
51 Karnicki, Tam¿e, s. 158.
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z 9 du¿ych statków, które wioz³y na Maltê ludzi i sprzêt
wojskowy do wzmocnienia obrony bazy i os³aniany by³
przez 3 pancerniki, 1 lotniskowiec, 5 kr¹¿owników i 13
niszczycieli. Si³y te sk³ada³y siê z dwóch zespo³ów – A
(2 kr¹¿owniki i 6 niszczycieli) i X (pozosta³e okrêty).
Zadaniem pierwszego by³a bezpoœrednia obrona kon-
woju a¿ portu La Valetta, a drugi zespó³ mia³ towarzy-
szyæ konwojowi do Pantellarii. Potem, po od³¹czeniu
od konwoju, id¹c na pó³nocny wschód, mia³ œci¹gn¹æ na
siebie si³y w³oskie daj¹c tym samym poœredni¹ os³onê
statkom. 27 wrzeœnia konwój zaatakowa³y w³oskie
samoloty torpedowe i bombowe, jedna torpeda trafi³a
pancernik Nelson w dziób, zniszczonych zosta³o rów-
nie¿ 3 samoloty z lotniskowca. W³osi stracili 13 samo-
lotów, a jeden z nich wspólnie zestrzeli³ Garland z bry-
tyjskim niszczycielem Lively. Samoloty z lotniskowca
wykry³y równie¿ dwa silne zespo³y w³oskich ON, ale do
spotkania z nimi nie dosz³o, poniewa¿ mimo przewagi
przeciwnik uszed³. Wieczorem zespó³ X w sk³adzie 3
pancerniki, 1 lotniskowiec i 9 niszczycieli – w tym oba
polskie, szuka³ spotkania z przeciwnikiem. Poniewa¿
Nelson ze wzglêdu na trafienie torped¹ mia³ zmniej-
szon¹ prêdkoœæ krêpuj¹c ruchy zespo³u X, odszed³ do
Gibraltaru w os³onie 3 niszczycieli, w tym obu pol-
skich52.

W czerwcu 1942 roku Royal Navy przeprowadzi³a
dwie jednoczesne operacje konwojowe do Malty z Gi-
braltaru – pod kryptonimem Harpoon i z Aleksandrii
– pod kryptonimem Vigorous, co mia³o rozdzieliæ w³o-
skie si³y. Najwa¿niejszy by³ konwój z Gibraltaru, id¹cy
z Wielkiej Brytanii, w sk³adzie 6 du¿ych statków, zaœ
ten drugi – liczy³ 11 statków.

Po wejœciu na Morze Œródziemne, rankiem 12 czerw-
ca, do przeprowadzenia dalszej czêœci operacji Harpo-
on, zorganizowano dwa zespo³y: konwój 6 statków os³a-
niany przez kr¹¿ownik przeciwlotniczy, szybki stawiacz
min, 9 niszczycieli (w tym polski Kujawiak), 4 tra³ow-
ce i 6 kutrów tra³owych; zespó³ dalekiej os³ony w sk³a-
dzie: pancernik, 2 lotniskowce, 3 lekkie kr¹¿owniki, 8
niszczycieli oraz zespó³ OP operuj¹cy przy bazach w³o-
skiej floty celem jej dezorganizacji53.

Po dwóch dniach – 14 czerwca, konwój wszed³ w stre-
fê dzia³alnoœci nieprzyjacielskiego lotnictwa operuja-
cego z baz na Sardynii, sk¹d atakowa³y samoloty bombo-
we i torpedowe. Od bomb zaton¹³ jeden statek i tra³owiec,
a uszkodzony kr¹¿ownik Liverpool odholowa³ do Gibral-
taru niszczyciel. W bitwie z lotnictwem Kujawiak razem
z niszczycielem Blankney zestrzeli³ jeden samolot prze-
ciwnika. Nastêpnie zespó³ wszed³ w zasiêg lotnictwa
nieprzyjacielskiego operuj¹cego z Sycylii, sk¹d atako-
wa³y samoloty w³oskie i niemieckie – bombowce nur-
kuj¹ce i torpedowe. Przeciwnik nie uzyska³ trafieñ,
a w bitwie powietrznej myœliwce z lotniskowców ze-
strzeli³y 11 samolotów nieprzyjaciela, trac¹c w³asnych
7 maszyn. PóŸnym wieczorem zespó³ dalekiej os³ony
zawróci³ do Gibraltaru, a eskorta konwoju liczy³a: kr¹-
¿ownik przeciwlotniczy, 8 niszczycieli oraz tra³owce54.
Nastêpnego dnia rankiem, 15 Mm od konwoju pojawi³
siê zespó³ w³oski w sk³adzie 2 kr¹¿owników i 4 nisz-
czycieli. Do walki z nimi ruszy³o 5 niszczycieli z eskor-

ty, próbuj¹c przeprowadziæ atak torpedowy. Natomiast
kr¹¿ownik przeciwlotniczy i pozosta³e 3 niszczyciele –
w tym Kujawiak, postawi³y podwójn¹ ZD i rzuci³y po
jednej p³awie dymnej, który przykry³ statki konwoju
id¹ce po zwrocie kontra kursem. Rozpoczê³a siê ponowna
bitwa, do której wszed³ kr¹¿ownik i pozosta³e niszczy-
ciele, w tym Kujawiak. Jednoczeœnie atakowa³y samo-
loty niemieckie, rzucaj¹c bomby w œrodek konwoju.
Jeden z nich zestrzelony, pal¹c siê, spad³ na tankowiec
i zapali³ go. Drugi statek, uszkodzony wybuchami bomb
z bliskiej odleg³oœci zosta³ uszkodzony, a póŸniej zato-
piony przez w³asn¹ za³ogê.

Pierwsza grupa niszczycieli w walce dozna³a uszko-
dzeñ – dwa z nich zosta³y uszkodzone, a ogieñ z w³o-
skich kr¹¿owników zagra¿a³ i drugiej. Przeciwnik pró-
bowa³ nawet obramowaæ ogniem swych dzia³ Kujawiaka.
Jednak w³oskie niszczyciele po wystrzeleniu torped od-
dali³y siê, a niszczyciele eskorty – w tym Kujawiak,
otworzy³y ogieñ do w³oskich kr¹¿owników. Polski okrêt
otworzy³ ogieñ do lewego kr¹¿ownika w³oskiego z odle-
g³oœci 14.219 m, a nastêpne salwy odda³ z odleg³oœci
12.800 m. W ogniu okrêtów eskorty w³oskie kr¹¿owni-
ki oddali³y siê, a w tej walce Kujawiak odda³ 6 salw
artyleryjskich i wykona³ jedno uchylenie przed torped¹
wystrzelon¹ przez niszczyciel przeciwnika55. Oko³o po-
³udnia konwój ponownie atakowa³y samoloty oraz ze-
spó³ w³oskich okrêtów – 2 kr¹¿owniki i 2 niszczyciele.
Od bomb lotniczych zosta³ uszkodzony statek z amu-
nicj¹, który póŸniej w³asna za³oga zatopi³a. Rozpoczê-
³a siê ponownie walka powietrzna angielskich myœliw-
ców nadlatuj¹cych z Malty z niemieckimi bombowcami,
których kilka zestrzelono, a kr¹¿ownik i niszczyciele
prowadzi³y walkê z w³oskim zespo³em. Wieczorem kon-
wój doszed³ do Malty56. Jednak 16 czerwca o godz. 0053
z Kujawiaka nadano radiosygna³, ¿e okrêt poderwany
na minie tonie57. Do Malty dotar³y tylko 2 statki z za-
opatrzeniem. Od torpedy zaton¹³ 1 niszczyciel, a na
minach poderwa³y siê nastêpne dwa.

KONWOJE MURMAÑSKIE

Wojska sowieckie potrzebowa³y stale dostaw – g³ów-
nie nowoczesnej techniki bojowej, któr¹ dostarczali
alianci morzem58. W tym celu organizowano konwoje,
które wodami mórz arktycznych sz³y z portów alianc-
kich do Murmañska i do Archangielska w latach 1941–
–194559. Morzem wys³ano oko³o 4.027.659 t. ³adunków
wojennych, co stanowi³o 22,7% dostaw alianckich dla wojsk
sowieckich. Zimowe szlaki konwojów wiod³y z pó³noc-

52 Polskie Si³y, s. 418–419. Konwój ze strat¹ jednego statku,
z którego uratowano za³ogê i ¿o³nierzy, dotar³ do La Valetty.

53 PIMS, MAR. A. V. 21/2, s. 114nn.
54 Tam¿e, s. 110.

55 Tam¿e, s. 118–119.
56 Tam¿e, s. 121–122.
57 Tam¿e, s. 123. Przebieg akcji ratunkowej, wykaz poleg³ych i dal-

sze losy za³ogi (Tam¿e, s. 123 – 129).
58 O konwojach murmañskich: Borowski, W konwoju ; Ten¿e, Od

Tobruku do Murmañska, Warszawa 1966; W. F. Worobiew, Posliednij
rejs „Stalingrada”, „Gangut” 1992, nr 3. Konwoje id¹ce na wschód
nosi³y, poza pierwszym, oznaczenia „PQ” i „JW”, a powracaj¹ce – „QP”
i „RA”.

59 Murmañsk mia³ port niezamarzaj¹cy, le¿¹cy 50 km od otwarte-
go morza. W czasie wojny znajdowa³ siê w bliskim zasiêgu niemieckiego
lotnictwa, bazuj¹cego nieopodal w Norwegii. Samoloty przeciwnika
dociera³y tu w kilka minut po starcie z lotnisk. Otaczaj¹ce port wzgórza
uniemo¿liwia³y wczesne ostrzeganie, a pocz¹tkowo s³aba obrona plot
nie zapewnia³a dostatecznie bezpieczeñstwa bazuj¹cym tam statkom
i okrêtom. Dlatego jednostki alianckich konwojów zmuszone by³y za-
bezpieczaæ obronê plot we w³asnym zakresie. Natomiast Archangielsk
by³ portem morsko-rzecznym i zamarza³ na 5–6 miesiêcy w roku.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

nej Szkocji przez morza – Norweskie, Barentsa i Bia³e
do Archangielska, pokonuj¹c tê trasê w ci¹gu 10 dni.
Natomiast trasa letnia wiod³a z rejonu na zachód od
Islandii przez morza – Grenlandzkie i Barentsa, na
pó³noc od Wyspy NiedŸwiedziej. Trasê tê konwoje po-
konywa³y w ci¹gu 15 dni.

Konwoje murmañskie formowano zwykle w portach
Loch Eve i Scapa Flow oraz w Reykjaviku. Pocz¹tkowo
sk³ada³y siê one z 6–10 statków, a od marca 1942 roku
ich liczba wzros³a do 30–40 statków. Sz³y one pod ochro-
n¹ lekkich si³ eskortowych – niszczycieli, fregat, kor-
wet, tra³owców, œcigaczy i OP. Czasami eskortê wzmac-
niano si³ami wsparcia, w sk³ad których wchodzi³y
pancerniki, lotniskowce i kr¹¿owniki.

Brytyjska Morska Misja Wojskowa dzia³aj¹ca na
terenie sowieckim, mia³a swoje agendy w Polarnym i Ar-
changielsku oraz radiostacje do ³¹cznoœci z Admiralicj¹
i baz¹ na Islandii. Przed wyruszeniem konwoju dowódz-
two sowieckiej Floty Pó³nocnej powiadamiano o jego
sk³adzie, czasie wyjœcia i marszrucie. Okrêty sowiec-
kie w³¹cza³y siê do eskorty dopiero na przejœciach do
Murmañska i Archangielska.

Szlaki arktyczne w du¿ym stopniu zale¿a³y od po-
gody. W czasie dnia polarnego, kiedy s³oñce œwieci³o
ca³¹ dobê, ros³y straty wœród statków. Zaœ noc polarna
by³a sprzymierzeñcem konwojów i u³atwia³a ich skry-
toœæ rejsów60.

Do zwalczania konwojów murmañskich Niemcy u¿y-
li du¿ych ON oraz lotnictwo. W tym celu od lutego 1942
roku przebazowali czêœæ lotnictwa bombowego i torpe-
dowego z lotnisk po³udniowej Norwegii, Danii, Holan-
dii, Belgii i Francji na lotniska pó³nocnej Norwegii. Stam-
t¹d mia³y one dobre warunki operowania przeciwko
konwojom pod¹¿aj¹cym do portów sowieckich61. Jednak
w 1943 roku Niemcy mocno os³abili ataki na te konwoje,
wykorzystuj¹c g³ównie ON. Zaœ si³y lotnicze, ze wzglê-
du na znaczne pogorszenie siê sytuacji na froncie
wschodnim, musieli czêœciowo przerzuciæ z Norwegii
przeciwko si³om sowieckim. Dlatego w styczniu i lu-
tym 3 konwoje dotar³y do celu bez strat.

Wobec du¿ego zagro¿enia, Anglicy zamierzali na-
wet wzmocniæ konwoje murmañskie poprzez wykona-
nie trzech dzia³añ: wys³aæ eskadrê kr¹¿owników do Mur-
mañska (ale tam by³a za s³aba obrona plot); zamierzano
zorganizowaæ bazê na Spitsbergenie (ale bez powodze-
nia); w kwietniu 1942 roku badano mo¿liwoœæ inwazji
w Norwegii (ale zamiar zajêcia pó³nocnej Afryki przez
aliantów to przekreœli³)62.

Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa, konwoje zaczêto
dzieliæ na dwie grupy, po 13–19 statków w ka¿dej. Wy-
chodzi³y one w odstêpach 4–8 dni. Obie czêœci konwoju
by³y ochraniane przez zespo³y os³ony, w sk³ad których
wchodzi³y 2–3 kr¹¿owniki i kilka niszczycieli. Ponadto
u wybrze¿y Norwegii zajmowa³o pozycje 5–6 angielskich
i sowieckich OP. Wprowadzono równie¿ dalek¹ os³onê
z³o¿on¹ z pancerników, kr¹¿owników i niszczycieli63.

Ze wzglêdu na niewielki zasiêg lotnictwa bazuj¹ce-
go na Szetlandach i Islandii, konwoje murmañskie by³y

objête ich os³on¹ tylko przez 4 dni. Jednoczeœnie z kon-
wojami wychodz¹cymi na wschód, wyrusza³y konwoje
powrotne na zachód. Najniebezpieczniejszym dla kon-
wojów by³ odcinek miêdzy wysp¹ Jan Mayen a Wysp¹
NiedŸwiedzi¹, gdzie zwykle mija³y siê konwoje.

We fiordach pó³nocnej Norwegii Niemcy skoncen-
trowali obok lotnictwa i OP swoje nieliczne pancerniki
i kr¹¿owniki64. Dlatego przeprowadzanie konwojów
przez pobliskie wody wymaga³o od aliantów odpowied-
nich si³. Obok eskorty konwoju do dodatkowych os³on,
konwoje murmañskie ubezpiecza³y niemal stale okrê-
ty patroluj¹ce – w rejonie Lofotów i pó³nocnej Norwegii
operowa³o 7 OP, w rejonie Spitsbergenu 2 kr¹¿owniki,
5 niszczycieli i 2 zbiornikowce.

Do konwojów murmañskich, które ponios³y najwiêk-
sze straty, nale¿a³y dwa – PQ-17 i PQ-1865. I mimo ogrom-
nego zagro¿enia ze strony przeciwnika, zda³y egzamin.
Przeprowadzenie ka¿dego konwoju stanowi³o operacjê
morsk¹, w trakcie której dochodzi³o do walk g³ównie
z lotnictwem i OP przeciwnika, a jego pancerniki sta-
nowi³y sta³e zagro¿enie ¿eglugi. M.in. podczas operacji
w obronie konwoju JW-55B zosta³ zatopiony niemiecki
pancerni Scharnhorst.

Konwoje murmañskie podporz¹dkowane by³y do-
wództwu brytyjskiemu, a w eskortach bra³y udzia³ okrêty
angielskie, kanadyjskie, polskie, francuskie i norwe-
skie. Flota amerykañska pomaga³a w najciê¿szym okre-
sie dla tych konwojów – miêdzy kwietniem a lipcem
1942 roku. W obronie tych konwojów si³y alianckie po-
nios³y znaczne straty – 2 kr¹¿owniki, 6 niszczycieli, 5
fregat, 3 korwety, 3 tra³owce i 1 OP. Na pok³adach tych
okrêtów poleg³o 1840 oficerów i marynarzy, a setki od-
nios³o rany. Natomiast Niemcy stracili 1 pancernik,
32 OP i ponad 100 samolotów66.

W ochronie ¿eglugi murmañskiej uczestniczy³y pol-
skie niszczyciele – Garland, Piorun i Orkan, kr¹¿ownik
Dragon oraz OP Jastrz¹b.

Trudn¹ s³u¿bê na trasie murmañskiej odby³ Gar-
land 26–27 maja 1942 roku, w eskorcie konwoju PQ-16 67.
W ciê¿kich walkach z niemieckim lotnictwem okrêt do-
zna³ uszkodzeñ i powa¿nych strat w za³odze68. Pod ko-
niec grudnia tego roku w dalekiej os³onie konwoju RA-
51 bra³y udzia³ – Piorun i Orkan69. W styczniu i lutym
ponownie operowa³y w dalekiej os³onie konwoje, d¹¿¹-
cych do spotkania z niemieckimi du¿ymi ON na wo-
dach norweskich. W dalekiej os³onie pe³ni³ s³u¿bê po-
nownie Piorun w marcu tego roku70. W lutym 1944 roku

60 Kuzniecow, Tam¿e, s. 330–331. Ponadto w miarê posuwania
siê na pó³noc coraz czêœciej pojawia³ siê lód. To ogranicza³o i tak nie-
wielk¹ prêdkoœæ konwoju, utrudnia³o manewrowanie i unikanie bomb
lotniczych, zaœ pilotom niemieckim u³atwia³o celne bombardowanie.

61 Go³owko, Wojna; Stiepanow, Tam¿e, s. 17.
62 Polskie Si³y, s. 410.
63 Kuzniecow, Tam¿e.

64 W 1942 roku uda³y siê do baz norweskich: w styczniu – Tirpitz,
w lutym – Admiral Scheer, w marcu – Admiral Hipper.

65 A. Perepeczko, Wojna za krêgiem polarnym, Gdañsk 1973,
s. 259. Konwój PQ-18 sk³adaj¹cy siê z 40 statków, 3 tra³owców, 2 zbior-
nikowców i okrêtu ratowniczego, by³ eskortowany przez 1 lotniskowiec
eskortowy, 1 kr¹¿ownik, 20 niszczycieli, 4 korwety, 2 OP, 3 tra³owce i 4
trawlery. Ponadto ubezpiecza³y go dwa zespo³y w sk³adzie 2 pancerni-
ków, 4 kr¹¿owników i 5 niszczycieli.

66 Tam¿e.
67 B. Paw³owicz, „Cholernie piêkne widowisko”. ORP „Garland”

w obronie konwoju PQ-16, M. 1967, nr 6; Polskie Si³y, s. 422–426.
68 Niemieckie si³y powietrzne ko³o Przyl¹dka Pó³nocnego w pó³-

nocnej Norwegii, w czasie os³ony przez Garlanda konwoju wynosi³y 264
samoloty (133 bombowe Junkers Ju-88, 30 bombowe Junkers Ju-87, 42
torpedowe Heinkel He-111, 15 wodnosamolotów torpedowych Heinkel
He-115 i 44 samoloty rozpoznawcze ró¿nych typów). O bitwie tego okrê-
tu z niemieckim lotnictwem ukaza³o siê du¿o opisów tak, ¿e nie sposób
ich tu wymieniæ.

69 W sk³ad tego zespo³u wchodzi³y: 2 pancerniki, lekki kr¹¿ownik
oraz 6 niszczycieli, w tym dwa polskie.

70 Polskie, s. 430–435.
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Dragon by³ w dalekiej os³onie konwoju JW-57. Po wej-
œciu konwoju w strefê sowieck¹, zespó³ ten os³ania³ przed
niemieckimi du¿ymi ON statki wracaj¹ce do Anglii.

Obok strat w za³odze i uszkodzeñ na Garlandzie, na
trasie murmañskiej zosta³ omy³kowo zatopiony przez
aliantów OP Jastrz¹b.

ZWALCZANIE ¯EGLUGI NIEMIECKIEJ I W£OSKIEJ

Zaopatrzenie III Rzeszy niemieckiej w surowce odby-
wa³o siê g³ównie drogami l¹dowymi. Szlaki ¿eglugowe
przebiega³y nieopodal wybrze¿y i ogranicza³y siê do
Ba³tyku oraz na wodach od Norwegii po Zatokê Bi-
skajsk¹, na wodach w³oskich Morza Œródziemnego i na
Morzu Czarnym. Niemiecka ¿egluga odbywa³a siê stat-
kami pojedynczymi lub w ma³ych konwojach, w zasiê-
gu w³asnej artylerii nadbrze¿nej i lotnictwa oraz tora-
mi wodnymi wœród ZM.

Najwa¿niejsz¹ rolê dla Niemiec odgrywa³y szlaki ¿e-
glugowe na Ba³tyku ze wzglêdu na import rudy ¿elaza
ze Szwecji. Dlatego III Rzesza w³o¿y³a wiele wysi³ków,
aby przej¹æ panowanie na tym morzu, czemu próbowa-
³a przeciwstawiæ siê Wielka Brytania. Powtarzaj¹ce
siê w 1939 roku manewry Royal Navy na Ba³tyku, czê-
ste wizyty sk³adane przez jej okrêty w portach skandy-
nawskich podkreœla³y rosn¹ce zainteresowanie cieœni-
nami duñskimi oraz szlakami ¿eglugowymi z portów
niemieckich do skandynawskich71. We wrzeœniu 1939
roku Anglicy przygotowywali nawet plan wys³ania na
Ba³tyk zespo³u okrêtów, o kryptonimie Katarzyna, któ-
ry mia³ przerwaæ linie ¿eglugowe do Szwecji72. Brytyj-
czycy wychodzili z za³o¿enia, ¿e Royal Navy mo¿e uzy-
skaæ panowanie na Ba³tyku przy 30% przewadze nad
Kriegsmarine, ale w oparciu o szwedzkie bazy73. Trzo-
nem brytyjskiego zespo³u mia³y byæ 2–3 pancerniki typu
Royal Sovereign, które nale¿a³o odpowiednio przygoto-
waæ do dzia³añ bojowych na Ba³tyku74. Do zabezpiecze-
nia tych pancerników zamierzano przygotowaæ 12 tzw.
ochraniaczy przeciwminowych zaadaptowanych do tego
celu ze statków oraz si³y lekkie w sk³adzie 5 kr¹¿owni-
ków, 2 flotylli niszczycieli oraz grupê OP. Zespó³ mia³y
zabezpieczaæ jednostki pomocnicze w³¹cznie ze stat-
kami magazynami i remontowymi oraz tankowce. Te
ostatnie, odpowiednio zmodernizowane – dodatkowo
opancerzony pok³ad i komory przeciwwybuchowe, mia-
³y zabezpieczyæ zespó³ w paliwo na 3 miesi¹ce75. Obro-
nê plot mia³a zabezpieczaæ w³asna artyleria okrêtowa,
a ponadto w pobli¿e cieœnin duñskich mo¿na by³o skie-
rowaæ lotniskowiec76.

Realizacja planu Katarzyna mia³a wiele celów woj-
skowo-politycznych: przeniesienie dzia³añ bojowych na
Ba³tyk, odci¹gaj¹c w ten sposób czêœæ si³ niemieckich
z Morza Pó³nocnego; przerwanie dostaw z portów szwedz-
kich rudy ¿elaza i innych dostaw dla Niemiec; ca³kowi-
ta blokada wybrze¿y opanowanych przez Rzeszê nad
Ba³tykiem; sk³anianie si³ politycznych w Danii, Nor-
wegii i Szwecji do wspó³pracy z Wielk¹ Brytani¹; prze-
szkoda w ewentualnym opanowaniu przez Niemcy,
Rosjê lub razem obu – Szwecji; próba sk³onienia Szwecji
do wspó³dzia³ania z Angli¹; obserwacja poczynañ floty
sowieckiej na Ba³tyku; polityczno-moralne i techniczne
wspieranie rosn¹cego ruchu oporu w Polsce; sta³e za-
gro¿enie oœrodków przemys³u stoczniowego oraz ogra-
niczenie pracy portów niemieckich; zminimalizowanie
rybo³ówstwa przeciwnika i polityczno-moralne wspar-
cie tych si³, które zwalcza³y faszystowskie ugrupowa-
nia w pañstwach skandynawskich.

Plan ten by³by z du¿¹ korzyœci¹ dla Polski. Chur-
chill za¿¹da³ opracowania go ju¿ 7 wrzeœnia 1939 roku,
kiedy wojska polskie prowadzi³y zaciête walki z wro-
giem. Gotowy by³ w koñcu tego miesi¹ca, ale okaza³o
siê, ¿e przygotowanie zespo³u do wys³ania na Ba³tyk
trwa³yby do wiosny 1940 roku. Ostatecznie zim¹ 1940
roku Royal Navy zrezygnowa³a z planu Katarzyna, po-
niewa¿ sytuacja polityczno-wojskowa zmusi³a Wielk¹
Brytaniê do dzia³añ obronnych na du¿¹ skalê, a ba³-
tyckie linie ¿eglugowe dzia³a³y na rzecz Niemiec niemal
bez przeszkód do koñca wojny. Dostawami dla Niemiec
zainteresowana by³a zreszt¹ sama Szwecja, a pocz¹t-
kowo istotnej pomocy morzem udzielili równie¿ Sowie-
ci. ¯egluga niemiecka na Ba³tyku zosta³a zagro¿ona
zosta³a dopiero w czasie ofensywy aliantów przez silne
naloty bombowe – g³ównie na porty i redy. W koñcowej
fazie wojny uaktywni³a siê równie¿ flota sowiecka, która
zatopi³a na tym morzu 382 statki niemieckie. Jednak
mimo silnych nalotów i operacji floty sowieckiej, orga-
nizacja niemieckich przewozów wodami Ba³tyku by³a
nadal sprawna. Statki zabezpiecza³a w³asna artyleria
plot, doskonale rozwiniêta artyleria nadbrze¿na, si³y
lekkie nieustannie patroluj¹ce szlaki ¿eglugowe i ZM.
Szlaki ¿eglugowe wiod¹ce wzd³u¿ wybrze¿y od fiordów
norweskich po Zatokê Biskajsk¹, by³y równie¿ spraw-
nie wykorzystywane przez Niemców. Do najniebezpiecz-
niejszych nale¿a³y wzd³u¿ wybrze¿y Norwegii, Danii
i w³asnych. Bezpieczne by³y na wodach wewnêtrznych
i wœród wysp.

Dla W³och utrzymanie linii ¿eglugowych mia³o o wiele
wiêksze znaczenie ani¿eli dla Niemiec. W³oskie kon-
woje morskie zaopatrywa³y swe wojska w Libii, Alba-
nii, Dodekanezie, a póŸniej na Korsyce, w Grecji i Tuni-
sie. Dzia³a³y równie¿ na przybrze¿nych wodach Italii.

Najbezpieczniejsza by³a ¿egluga na Morzu Adria-
tyckim, gdzie ca³kowicie panowa³a flota w³oska, a szlaki
morskie do Albanii wynosi³y oko³o 80 Mm. Natomiast
bardzo niebezpieczne by³y szlaki afrykañskie, które
przecina³a Malta wspierana przez brytyjskie zespo³y
Royal Navy gibraltarski i aleksandryjski.

W³osi organizowali ma³e konwoje sk³adaj¹ce siê
z 3–4 statków. Wynika³o to st¹d, ¿e libijskie porty by³y
Ÿle wyposa¿one w urz¹dzania prze³adunkowe i przyby-
cie wiêkszej liczby statków powodowa³oby d³ugie prze-
stoje. Do ochrony tych konwojów wydzielano 2–3 niszczy-
ciele, a czêsto nawet jeden. Sz³y one g³ównie z Neapolu

71 Cz. Ciesielski, Polska flota, s. 31–32.
72 Churchill, Tam¿e, s. 72, 74, 1168, 234, 306–307; Ciesielski,

Tam¿e, s. 367; Polskie Si³y, t. I, cz. 5, s. 223–224.
73 Churchill, Tam¿e, s. 72–74. W tym kierunku prowadzono stu-

dia, a dyskusje toczy³y siê wokó³ rodzajów okrêtów do zespo³u, obrony
plot, przeciwminowej i przeciw OP (Tam¿e, s. 168, 234).

74 Nale¿a³o zmniejszyæ ich zanurzenie, aby mog³y przejœæ przez
cieœniny duñskie. W tym celu warstwê pancerza trzeba by³o podnieœæ do
poziomu wody przez umocowanie dwóch warstw kesonów na obu burtach
pancerników. Przez ich nape³nianie lub opró¿nianie mo¿na by³o zmniej-
szyæ lub zwiêkszaæ wypornoœæ okrêtu. Po przejœciu cieœnin duñskich zwiêk-
szyæ, aby warstwa opancerzenia znajdowa³a siê odpowiednio g³êboko pod
powierzchni¹ wody. Ponadto kesony stanowi³yby dodatkow¹ os³onê przed
torpedami. Nale¿a³o równie¿ dodatkowo umocniæ pancerz pok³adowy przed
skutkami ataków lotniczych. Na Ba³tyku przeciwnikiem dla tych okrêtów
mog³y byæ niemieckie pancerniki Scharnhorst i Gneisenau (Tam¿e, s. 305).

75 Tam¿e, s. 306.
76 Tam¿e, s. 307.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

na zachód od Sycylii, a potem wzd³u¿ brzegów Afryki
do Trypolisu. Zaœ szybkie ³adunki kierowano z Neapo-
lu lub Tarentu do Ben Ghazi. Otrzymywa³y one obok
bliskiej ochrony równie¿ dalek¹, sk³adaj¹c¹ siê z kr¹-
¿owników, a czasami nawet i pancerników. Zosta³y one
jednak wykorzystane tylko 7 razy.

W³oskie konwoje ponosi³y najwiêksze straty wów-
czas, gdy si³y brytyjskie operowa³y w oparciu o Maltê.
Maj¹c radary i odpowiednie przygotowanie do nocnych
walk, by³y skuteczne nawet w stosunku do silnej w³o-
skiej ochrony konwoju.

W drugiej po³owie 1941 roku alianckie OP nasili³y
operacje bojowe na wodach libijskich, a od paŸdzierni-
ka tego roku zaczê³y siê nocne ataki angielskich samo-
lotów torpedowych wyposa¿onych w radary. Wówczas
W³osi noc¹ rozformowywali konwoje na du¿e odleg³o-
œci, co utrudnia³o rozpoznanie lotnicze. Ale z zasady
rozproszone statki konwoju o œwicie nie mog³y siê zejœæ,
co stanowi³o dla nich ogromne zagro¿enie. Nastêpnie
konwoje sz³y przez najniebezpieczniejsze odcinki dniem,
a do obrony przed brytyjskimi okrêtami wykorzystywa-
no bombowce. Jednak w praktyce nad konwojem mog³o
znajdowaæ siê jednorazowo 2–3 bombowce – a wiêc za
ma³o do obrony przed atakiem zespo³u brytyjskich ON.

Niedostatek zapasów dostarczanych konwojami by³
powodem du¿ych braków w wojskach w³oskich i nie-
mieckich w Afryce. By³o to równie¿ powodem, ¿e W³osi
okresowo próbowali wysy³aæ jednoczeœnie szereg kon-
wojów z za³o¿eniem, ¿e czêœæ z nich nie dojdzie do celu.
A do przewozu amunicji i paliwa wykorzystywali na-
wet okrêty bojowe

Trudnoœci w³oskiej komunikacji morskiej wynika³y
z silnego przeciwdzia³ania si³ morskich i lotniczych alian-
tów oraz niedobory paliwa i brak odpowiedniej liczby
statków. Ich straty by³y du¿e, a w³oska produkcja stocz-
niowa zosta³a zahamowana z braku surowców.

Zasadnicze przedsiêwziêcia w³osko-niemieckie w ochro-
nie w³asnej ¿eglugi polega³y na bombardowaniu lot-
nisk na Malcie. Razem wykonali 3215 nalotów, zrzuca-
j¹c oko³o 14.000 bomb. Zaœ na lotniskach i w walkach
powietrznych zniszczyli 568 samolotów brytyjskich.

Do obrony przed OP W³osi stosowali ochronê konwo-
ju, dozory w pobli¿u baz, a nieopodal portów formowa-
nia konwojów i portów docelowych stawiali ZM i siecio-
we. Do g³ównych s³aboœci w³oskiego systemu zwalczania
alianckich OP nale¿a³o to, ¿e wykorzystywali wy³¹cznie
ON. Innych si³ do tego nie u¿ywali, chocia¿ nimi dyspo-
nowali.

W³osi i Niemcy w obronie w³asnej ¿eglugi na Morzu
Œródziemnym zatopili 1 pancernik, 2 lotniskowce, 6
lekkich kr¹¿owników, 15 niszczycieli i 47 OP. Sami zaœ
stracili 4 ciê¿kie kr¹¿owniki, 3 lekkie kr¹¿owniki, 20
niszczycieli i torpedowców oraz 1500 samolotów77. Ogó-
³em w czasie wojny Niemcy stracili 2340 statków za-
topionych, a W³osi – 1278 statków zatopionych.

W zwalczaniu ¿eglugi niemieckiej i w³oskiej bra³y
udzia³ polskie niszczyciele, œcigacze i OP. Na wodach
w strefie operacyjnej niemieckiej zwalczanie pojedyn-
czych statków i ma³ych konwojów by³y wynikiem przy-
padkowego spotkania z przeciwnikiem, g³ównie w cza-
sie s³u¿by patrolowej. Niszczyciele operowa³y grupami,
podchodzi³y pod wybrze¿e przeciwnika, g³ównie w rejo-

nie kana³u La Manche i Zatoki Biskajskiej i otwiera³y
ogieñ do napotkanych statków oraz ich eskorty. Ponie-
wa¿ statki niemieckie przechodzi³y szlakami zamino-
wanymi i w zasiêgu w³asnej artylerii nadbrze¿nej, nie
zawsze by³a mo¿liwoœæ ich zatopienia. Polskie ON nie
uczestniczy³y w specjalnie przygotowywanych operacjach
przeciwko konwojom niemieckim, bo takie p³ywa³y wy-
³¹cznie szlakami przybrze¿nymi i ich nie organizowa-
no. Przyczynia³y siê jednak do dezorganizowania sys-
temu niemieckiej ¿eglugi na tych wodach, bior¹ udzia³
w wypadach aliantów. Uczestniczy³y w nich niszczycie-
le – g³ównie B³yskawica, Garland, Krakowiak, Piorun i
Œl¹zak oraz œcigacze. Nasilenie wypadów na szlaki
¿eglugowe niemieckie nast¹pi³o od 1942 roku. M.in. noc¹
15 maja tego roku Krakowiak wraz z trzema niszczy-
cielami brytyjskimi dokona³ napadu na ma³y konwój
niemiecki sk³adaj¹cy siê z 2 statków id¹cych w eskor-
cie 2 du¿ych tra³owców. Do walki w³¹czy³ siê niemiecka
artyleria nadbrze¿na, a niszczyciele podchodzi³y do prze-
ciwnika na odleg³oœæ 2000 m i po 35 minutowej bitwie
artyleryjskiej ca³y konwój zosta³ zatopiony.

Wiêksze mo¿liwoœci w zwalczaniu ¿eglugi przeciw-
nika mia³y OP, co wi¹za³o siê równie¿ z ich zadaniami
– g³ównie na patrolach na wodach przeciwników78. Na
Morzu Pó³nocnym i Norweskim dzia³a³y samodzielnie,
a na Morzu Œródziemnym operowa³y grupowo oraz sa-
modzielnie. Orze³ operowa³ na prawdopodobnych szla-
kach niemieckich jednostek bojowych i handlowych,
topi¹c transportowiec przeciwnika z oddzia³ami wojska
na pok³adzie. Równie¿ Wilk operowa³ na podobnych,
g³ównie zaœ wzd³u¿ wybrze¿y Norwegii. 19 paŸdzier-
nika 1940 roku odpali³ 3 torpedy do statku niemiec-
kiego, ale chybi³y celu79. Najaktywniejsze by³y nowe OP
– Sokó³ i Dzik, które zasadnicze operacje przeciwko
¿egludze przeciwnika przeprowadzi³y na Morzu Œród-
ziemnym80. Zwalcza³y w³oskie konwoje w grupach OP
alianckich i prowadzi³y samotne polowanie na statki
przeciwnika.

9 paŸdziernika 1941 roku Sokó³ wraz z brytyjskimi
OP – Unique i Upholder, wysz³y na morze celem atako-
wania konwoju w³oskiego id¹cego z Neapolu do Trypo-
lisu. Jednak konwój nie wszed³ w sektor naszego okrê-
tu, ale noc¹ 1/2 listopada na Morzu Tyrreñskim, wobec
wadliwoœci torped, z niewielkiej odleg³oœci wystrzeli³
34 pociski topi¹c statek81. Sokó³ nabieraj¹c doœwiad-
czenia uzyskiwa³ dobre rezultaty w walce z ¿eglug¹
w³osk¹, a do operacji bojowych by³ wysy³any niemal na
wszystkie szlaki konwojowe przeciwnika82. Okrêt ten
operowa³ nawet na Morzu Adriatyckim, a na Morzu
Egejskim zwalcza³ g³ównie szkunery. Po zakoñczeniu
kampanii afrykañskiej, OP alianckie – w tym polskie,
otrzyma³y zadanie zwalczania przybrze¿nej ¿eglugi
w³oskiej83.

W toku walk rodzi³y siê ró¿ne inicjatywy taktyczne,
w tym równie¿ i na polskich OP. 21 wrzeœnia 1943 roku
Dzik spotka³ zespó³ 11 du¿ych barek desantowych

77 Lacki, Tam¿e, s. 90–92.

78 Karnicki, Tam¿e; B. Romanowski, Dzia³ania okrêtów podwod-
nych podczas drugiej wojny œwiatowej w oparciu o bazy brytyjskie, PM
1957, z. 6; Ten¿e, Polskie okrêty; Ten¿e, Lanie pod Basti¹, M. 1968, nr 9;
Ten¿e, Szczêœcie; Rudzki, Polskie okrêty, s. 143–164.

79 Piaskowski, Tam¿e, s. 153.
80 IPMS, MAR. A. V. 28, 29.
81 Karnicki, Tam¿e, s. 159–160.
82 Ten¿e, s. 161–163; Piaskowski, Tam¿e, s. 7–14.
83 Polskie Si³y, s. 456.
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z wojskiem przeciwnika. Okrêt zbli¿y³ siê na odleg³oœæ
300 m i spróbowa³ wystrzeliæ torpedê nastawion¹ na
przebieg na powierzchni wody. Poniewa¿ atak okaza³
siê skuteczny, Dzik przep³yn¹³ pod szykiem przeciwni-
ka na jego drug¹ stronê i odpali³ pozosta³e 3 torpedy,
z których dwie trafi³y. Zastosowany przez dowódcê Dzi-
ka – kpt. mar. Boles³awa Romanowskiego sposób strze-
lania torped do celów o p³ytkim zanurzeniu zosta³ przy-
jêty w ca³e Royal Navy jako obowi¹zuj¹cy i póŸniej
stosowany równie¿ przez inne okrêty alianckie84. Sokó³
i Dzik za szczególn¹ dzielnoœæ i operatywnoœæ otrzy-
ma³y bandery Jolly Roger.

Operacje blokadowe

Blokada morska stanowi³a rodzaj dzia³añ bojowych na
morzu, skierowanych na izolacjê ca³ego albo czêœci wy-
brze¿a przeciwnika lub przestrzeni wodnej, w celu od-
ciêcia go od wszelkich kontaktów drog¹ morsk¹ z in-
nymi pañstwami, izolacji jego si³ morskich lub ich czêœci
oraz sparali¿owania jego komunikacji morskich. Zada-
niem si³ blokuj¹cych by³o niewypuszczenie blokowanej
floty przeciwnika z baz lub okreœlonego akwenu mor-
skiego oraz niedopuszczenie do jego brzegów i portów
statków handlowych. W blokadzie morskiej uczestni-
czy³y ró¿norodne si³y morskie, powszechnie zastosowa-
no równie¿ aktywne ZM i w zale¿noœci od potrzeby
i sposobu jej wykonania wyró¿niano blokadê dalek¹
i blisk¹85.

W czasie II wojny œwiatowej z ka¿dym rokiem for-
my blokady doskonalono, stopniowo zaciera³y siê ró¿-
nice miêdzy blokad¹ blisk¹ i dalek¹, ale operacje te
by³y ma³o skuteczne dla walcz¹cych stron. Narzêdziem
blokady by³y te œrodki, które utrudnia³y lub uniemo¿li-
wia³y ¿eglugê morsk¹: lotnictwo, OP, ON – g³ównie kr¹-
¿owniki, dezorganizuj¹ce ¿eglugê i rozpraszaj¹ce si³y
bojowe przeciwnika, œcigacze torpedowe i miny. Stoso-
waæ blokadê morsk¹ i chroniæ siê przed ni¹ móg³ ten,
kto panowa³ na morzu. Wa¿n¹ rolê odgrywa³o równie¿
po³o¿enie geograficzne. Idealne by³o po³o¿enie Wielkiej
Brytanii, zaœ Niemiec – pozwala³o na operacje kr¹-
¿ownicze du¿ych ON i OP86.

Na rozwój dzia³añ blokadowych wp³yw mia³o lot-
nictwo oraz wprowadzanie udoskonalonych stacji ra-
diolokacyjnych i hydroakustycznych. Pozwala³o to na
skuteczniejsz¹ obserwacjê za usi³uj¹cymi przerwaæ blo-
kadê jednostkami przeciwnika.

Pocz¹tkowo blokowano poszczególne bazy, np. Krieg-
smarine Gdyniê i Hel we wrzeœniu 1939 roku, a Royal
Navy Brest w latach 1941–1942. Mimo to strona blo-
kuj¹ca musia³a rozwijaæ dzia³ania blokadowe równie¿
na du¿ym obszarze. Np. w pierwszym przypadku na
ca³ym po³udniowym Ba³tyku a¿ do cieœnin duñskich,
a w drugim – na wodach ca³ego kana³u La Manche.

Stopniowo coraz czêœciej tworzono blokadê obejmuj¹c¹
coraz wiêksze obszary przeciwnika, aby pozbawiæ go
dostaw morzem, a ponadto zablokowaæ mu wyjœcie okrê-
tów na w³asne linie ¿eglugowe. By³a to blokada o zna-
czeniu strategicznym.

Blokady morskie koncentrowa³y siê w cieœninach,
kana³ach, przy wejœciach do zatok i w innych ograni-
czonych pod wzglêdem operacyjnym i geograficznym
akwenów87.

Dzia³ania blokadowe stanowi³y istotn¹ formê ope-
racji morskich aliantów – g³ównie Royal Navy, wobec
przeciwników, a blokada morska wybrze¿a niemieckie-
go by³a jednym z g³ównych zadañ brytyjskich pierw-
szych dni wojny. Ju¿ 3 wrzeœnia 1939 roku Anglia og³o-
si³a blokadê Niemiec, a przyst¹pienie W³och do wojny
spowodowa³o rozci¹gniêcie jej równie¿ na Morze Œród-
ziemne. W ten sposób starano siê zdezorganizowaæ
gospodarkê pañstw faszystowskich, odcinaj¹c je od
dostaw zamorskich, g³ównie surowców strategicznych
dla wojsk.

Transport morski II Rzeszy niemieckiej mia³ zak³ó-
cenia ju¿ z chwil¹ rozpoczêcia wojny. Istotn¹ rolê w prze-
chwytywaniu niemieckich statków odegra³ powo³any 7
wrzeœnia tego roku Brytyjski Patrol Pó³nocny, w sk³a-
dzie kilkunastu kr¹¿owników, operuj¹cych na wodach
na pó³noc od Wysp Brytyjskich. Blokadzie s³u¿y³ rów-
nie¿ tzw. system Navicert – zezwolenie wydawane przez
angielskich konsulów statkom pañstw neutralnych na
rejsy do portów europejskich88. Spowodowa³o to prze-
rwanie dostaw towarów do Niemiec pod banderami
neutralnymi.

W pocz¹tkowym okresie wojny aliancka blokada por-
tów niemieckich by³a ma³o skuteczna, poniewa¿ Rze-
sza otrzymywa³a wszechstronne wsparcie od Sowietów.
Pomoc ta polega³a na dostawach surowców i ¿ywnoœci
oraz u³atwianiu tranzytu surowców z krajów trzecich,
a nawet zakupie ich dla Niemiec oraz na udostêpnie-
niu baz dla okrêtów Kriegsmarine zwalczaj¹cych bry-
tyjsk¹ blokadê i jej ¿eglugê. Znaczenie sowieckiej po-
mocy gospodarczej by³o wiêc dla Rzeszy ogromne, dziêki
czemu blokada gospodarcza musia³a zawieœæ. W³adze
sowieckie u³atwia³y tranzyt niemiecki z Rumunii i do
niej lini¹ kolejow¹ Górny Œl¹sk – Lwów – Ko³omyja,
ponadto tranzyt miêdzy Niemcami a Persj¹, Afgani-
stanem i krajami Dalekiego Wschodu. Niemcy uzyska-
li równie¿ równowartoœæ rocznej produkcji polskiego
zag³êbia naftowego. Wszystkie te dzia³ania prowadzo-
no w ogromnej tajemnicy, aby Sowieci mogli zachowaæ
przynajmniej pozory neutralnoœci. Z kolei Niemcy do-
starczali Sowietom nowoczesny sprzêt bojowy. Dosta-
wy niemieckie objê³y m. in. kr¹¿ownik Lützow, maszy-
ny do du¿ego niszczyciela, sprzêt do budowy okrêtów,
artyleriê morsk¹, urz¹dzenia precyzyjne, kilka modeli
ró¿nych samolotów do skopiowania, ciê¿kie haubice
i bateriê armat plot – równie¿ do skopiowania, labora-
torium balistyczne, sprzêt radiowy, telefoniczny i tele-
graficzny, bojowy sprzêt chemiczny, saperski, próbki

84 Romanowski, Torpeda..., s. 398; Rudzki, Tam¿e, s. 161. Sposób
ten Anglicy uznali za cenn¹ inicjatywê taktyczn¹.

85 Morski s³ownik, s. 5.
86 Lasocki, Blokada morska, B 1941, z. 5, s. 34–35. Blokada

Niemiec i W³och stanowi³a jedyny element ofensywy Royal Navy
w stosunku do przeciwników. Blokadê mia³y sprawowaæ g³ównie kr¹-
¿owniki, które broni¹c dróg morskich mog³y przechwytywaæ statki neu-
tralne id¹ce do portów przeciwnika. Zatrzymane statki miano odsy³aæ
do baz kontroli i propagandy na Orkadach, w ujœciu Tamizy, na Malcie,
w Adenie, Haifie i w Gibraltarze (Kon, Tam¿e, s. 219).

87 E. Kosiarz, Zarys rozwoju dzia³añ blokadowych, s. 10–11; Lac-
ki, Tam¿e, s. 65nn.

88 Navicert – zaœwiadczenie wydawane w czasie wojny przez wal-
cz¹c¹ stronê stwierdza³o, ¿e statek i jego ³adunek sprawdzono i ¿e mo¿e
on p³yn¹æ do poru neutralnego. Mia³ zapobiegaæ kontrabandzie wojen-
nej, towarom i przedmiotom przewo¿onym morzem, mog¹ce s³u¿yæ do
wzmocnienia potencja³u wojennego przeciwnika.
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ró¿nych materia³ów wybuchowych, jeden czo³g do sko-
piowania, nastêpnie ró¿nego rodzaju maszyny i urz¹-
dzenia, plany i urz¹dzenia fabryk, statki itd. Brytyj-
skie próby sk³onienia Sowietów, aby nie odsprzedawa³y
Niemcom towarów dostarczanych przez Angliê, spe³z³y
na niczym. A wraz ze zbli¿aniem siê wojny niemiecko-
sowieckiej, ros³y dostawy ze wschodu dla Rzeszy. W mar-
cu 1941 roku Niemcy zaczêli otrzymywaæ gwa³towne
zwiêkszenie dostaw sowieckiego zbo¿a, nafty, rudy man-
ganowej i metali Je¿eli chodzi o tranzyt z Dalekiego
Wschodu, Sowieci postawili do dyspozycji Niemców
specjalny poci¹g towarowy na granicy z Mand¿uri¹89.

Po zajêciu Danii i Norwegii, a potem Holandii, Bel-
gii i Francji oraz zablokowaniu Zatoki Fiñskiej, utrzy-
manie blokady przez aliantów sta³o siê mocno utrud-
nione. Ba³tyk by³ dla nich niedostêpny, a Kriegsmarine
uzyska³a dogodne obszary wyjœciowe na Atlantyk. Szwe-
cja zosta³a odizolowana od wp³ywów brytyjskich, a jej
ruda i produkty przemys³owe bez przeszkód zasila³y
potrzeby niemieckie. Przerwana zosta³a tradycyjna blo-
kada brytyjska na linii Scapa Flow – Bergen wynosz¹-
ca oko³o 250 Mm, co zmusi³o Royal Navy do jej prze-
niesienia na liniê Wyspy Owcze – Islandia – Grenlandia,
wynosz¹cej oko³o 750 Mm90. Natomiast druga linia bry-
tyjskiej blokady zamyka³a Zatokê Biskajsk¹ na linii
³¹cz¹cej Irlandiê z przyl¹dkiem Finisterre na Pó³wy-
spie Pirenejskim.

Zorganizowanie blokady przeciw U-bootom przez
Royal Navy w pocz¹tkowym okresie wojny by³o utrud-
nione ze wzglêdu na brak odpowiednich si³. Natomiast
blokada nawodna przerwa³a niemieck¹ ¿eglugê, prze-
chodzi³y têdy jedynie przerywacze blokady91. Do maja
1941 roku na ocean przerywa³y siê równie¿ du¿e nie-
mieckie ON do walki z ¿egluga alianck¹.

III Rzesza niemiecka, opanowuj¹c wiêkszoœæ pañstw
europejskich, podporz¹dkowa³a w³asnym interesom ich
oœrodki gospodarcze i surowce. Jednoczeœnie Niemcy
nie byli w stanie skutecznie blokowaæ Wielkiej Bryta-
nii, a wojna podwodna przeciw alianckiej ¿egludze oka-
za³a siê nieskuteczna. Nawet kombinowane blokady
uzupe³niane si³ami lotniczymi, a nawet rakietowymi,
nie da³y zamierzonych rezultatów. Blokada stawa³a siê
coraz bardziej skomplikowana, poch³ania³a coraz wiêk-
sze si³y przeciwników i najnowsz¹ technikê wojskow¹.

W dzia³aniach blokadowych u¿yto ró¿norodnych si³
morskich – pancerników, lotniskowców, kr¹¿owników,
mniejszych ON i OP. Na liniach blokadowych operowa-
³y lekkie si³y nawodne, a g³ówne sta³y w bazach w pod-
wy¿szonej gotowoœci bojowej. Czêœæ z nich okresowo,
szczególnie w czasach dzia³ania niemieckich kr¹¿ow-

ników i pancerników na oceanach, w³¹czano do konwo-
jów. Jednak w razie wykrycia przeciwnika w rejonie
blokowanym, si³y te mia³y iœæ na wyznaczone wczeœniej
miejsca. Okaza³o siê równie¿, ¿e w dzia³aniach bloka-
dowych najskuteczniejszym sta³o siê lotnictwo. Dziêki
du¿ej prêdkoœci, szybkoœci koncentracji i si³y uderze-
niowej, lotnictwo sta³o siê bardzo groŸne dla strony
blokuj¹cej i blokowanej, a blokuj¹cy atakowa³ samolo-
tami si³y blokowanego w bazach. Korzysta³ przy tym
z mo¿liwoœci stosowania udoskonalonych min niekon-
taktowych, co stwarza³o zagro¿enie na wewnêtrznych
wodach przeciwnika.

Mimo silnej blokady niemieckie OP forsowa³y j¹,
zw³aszcza wiosn¹ i jesieni¹, kiedy s¹ mg³y, deszcze,
wysoka fala oraz d³ugie i ciemne noce. Alianci zdo³ali
wykryæ tylko jeden du¿y okrêt niemiecki – Bismarcka,
który zatopili. Po tym fakcie Niemcy nie wysy³ali swo-
ich du¿ych okrêtów, chc¹c je zachowaæ do operacji na
pó³nocnych szlakach ¿eglugowych aliantów, aby odci-
naæ dostawy wojskowe dla Armii Czerwonej. Po czê-
œciowym opanowaniu niebezpieczeñstwa nawodnego,
alianci skoncentrowali siê na walce z U-bootami.

Licz¹cy siê wp³yw na blokadê mia³y œrodki obser-
wacji, zw³aszcza stacje radiolokacyjne i hydroakustycz-
ne. U³atwia³y one obserwacjê jednostek usi³uj¹cych prze-
rwaæ blokadê oraz zwiêksza³y zasiêg obserwacji, co
wp³ywa³o na zmniejszenie liczby jednostek przezna-
czonych do pe³nienia dozorów blokadowych. Z drugiej
zaœ strony podobne œrodki techniczne, lotnictwo i lek-
kie si³y torpedowe u³atwia³y blokowanemu wykrywa-
nie i atakowanie si³ blokuj¹cych. By³o to powodem, ¿e
linie blokady trzeba by³o oddalaæ od baz i portów prze-
ciwnika, przez co zaciera³a siê ró¿nica miêdzy blokad¹
blisk¹ a dalek¹.

Wszystkie polskie okrêty bra³y udzia³ w ró¿nych
elementach blokady przeprowadzanej przez Royal Navy.
Ju¿ pod koniec paŸdziernika 1939 roku Grom i B³yska-
wica patrolowa³y zachodnie wybrze¿a Irlandii92. Do
zasadniczych nale¿a³y patrole przeprowadzane przez
niszczyciele w ró¿nych grupach na kanale La Manche,
na przyleg³ych akwenach do wód brytyjskich, na wo-
dach przybrze¿nych francuskich i na Zatoce Biskajskiej.
W silnych zespo³ach Royal Navy prowadzi³y patrole
przeciw du¿ym ON przeciwnika, aby nie pozwoliæ im
wyjœæ na ocean. Najskuteczniejsze stanowi³y grupy pa-
trolowe niszczycieli po dwa lub wiêcej i czêsto by³y to
tylko polskie okrêty. W blokadzie strefy niemieckiej
bra³y udzia³ równie¿ polskie OP – Orze³, Wilk i Sokó³.
Pierwsze dwa g³ównie na wodach norweskich, holen-
derskich i niemieckich, a Sokó³ – na wodach francu-
skich. Do wa¿nych patroli blokadowych tego okrêtu wraz
z 11 brytyjskimi OP, by³a blokada od 22 marca 1941
roku podejœæ do bazy Brest, gdzie znajdowa³y siê nie-
mieckie pancerniki Scharnhorst i Gneisenau93.

W czasie tych patroli prowadzono œcis³¹ kontrolê,
zwalczaj¹c¹ kontrabandê. Jej nasilenie mia³o miejsce
w 1940 roku, a póŸniej mala³o, chocia¿ nasze okrêty pro-
wadzi³y j¹ niemal do zakoñczenia operacji normandz-
kiej. 16 stycznia 1940 roku B³yskawica pod brzegami
holenderskimi aresztowa³a statek ³otewski Rasma wio-
z¹cy kontrabandê i doprowadzi³a go do Dover94 . Rewizje

89 A. Bregman, Najlepszy, s. 100–107.
90 W. Gliñski, Morskie operacje desantowe, Gdañsk 1969, s. 40.
91 E . Kosiarz, Tam¿e, s. 12. Przerywacze blokady, zwane równie¿

³amaczami blokady – by³y to du¿e szybkie statki, maj¹ce szanse przej-
œcia przez angielskie patrole. Pocz¹tkowo kamuflowa³y siê pod bander¹
amerykañsk¹, a nastêpnie pod banderami pañstw neutralnych. Szcze-
gólnie wa¿n¹ by³a komunikacja z Japoni¹, sk¹d ³amacze blokady dostar-
cza³y do Niemiec m. in. cynê, wolfram i kauczuk. Pierwsze rejsy mia³y
miejsce ju¿ w styczniu 1941 roku, a obok niemieckich dzia³a³y równie¿
w³oskie. Ich dzia³alnoœæ zasadniczo zakoñczy³a siê na prze³omie 1943/
1944 roku, kiedy dziêki silnym patrolom alianckim zaczêto eliminowaæ
te statki z mórz. Wobec tego 18 stycznia 1944 roku podjêto decyzjê
o przerwaniu rejsów ³amaczy blokady i zast¹pienie ich du¿ymi OP. Co
prawda U-booty robi³y to dobrze, ale ich wielkoœæ przewozów by³a ma³a
(II wojna..., Bitwa..., s. 50; J. Pertek, Morze w ogniu 1942–1945, Po-
znañ 1971, s. 241–244; Ten¿e, Tajemnice, s. 15).

92 Polskie Si³y, t. II, cz. 1, s. 162.
93 Karnicki, Tam¿e, s. 157.
94 Polskie Si³y, s. 164.
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statków zim¹ tego roku by³y czêste, a obok B³yskawi-cy
uczestniczy³a w nich Burza. Okrêty wysadza³y oddzia-
³y pryzowe na statki neutralne, udaj¹ce siê z Niemiec
do portów holenderskich i belgijskich, przeprowadza-
j¹c na nich kontrole. Przeprowadzano rewizje ³adunków,
sprawdzano papiery. W razie niejasnoœci odprowadza-
no je do Ramsgate, gdzie znajdowa³a siê kontrola kon-
trabandy. Kontrolowano równie¿ kutry rybackie. Np.
w lutym Burza w czasie patrolu kontrolowa³a niezare-
jestrowany rybacki kuter holenderski. Kontroli doko-
nano przewo¿¹c ³odzi¹ oficera i marynarzy, jednak kon-
trabandy nie stwierdzono i kuter puszczono wolno95.
Równie¿ Orze³ przeprowadza³ takie dzia³ania. W mar-
cu 1940 roku w czasie patrolu zatrzyma³ statek duñ-
ski dokonuj¹c rewizji dokumentów okrêtowych. Nie
stwierdziwszy kontrabandy, statek zwolniono96.

W blokadzie W³och uczestniczy³y równie¿ nasze
okrêty – g³ównie OP. Ich zadaniem by³a bezpoœrednia
blokada baz morskich i portów w³oskich, które prowa-
dzi³y niemal do czasu ich opanowania przez aliantów.
Patrole blokadowe rozpocz¹³ Sokó³ ju¿ w 1941 roku,
w oparciu o Maltê. Operowa³ na podejœciach do g³ów-
nych baz przeciwnika – Tarent, Mesyna, Palermo i Nea-
pol97. Blokada portów i baz w³oskich nasili³a siê szcze-
gólnie po zakoñczeniu kampanii afrykañskiej, do czego
nasze OP zosta³y w pe³ni wykorzystane98.

Operacje minowe

Stanowi³y jeden z istotnych elementów blokady szero-
ko stosowanym przez przeciwników99. Miny morskie
stawiano na morzu otwartym, wodach przybrze¿nych,
wewnêtrznych, portach i redach, ty³owych – zatoki, ka-
na³y, rzeki i jeziora. W zale¿noœci od rozmieszczenia
min stosowano kilka rodzajów zagród. Wœród nich by³y
miny pojedyncze, linie min od jednego do trzech rzê-
dów, ³achy minowe i zas³ony pionowe. U¿ywano je w ce-
lach obronnych i zaczepnych, dlatego ZM by³y obronne
i zaczepno-aktywne. Obronne ZM stawiano na wodach
w³asnych, na podejœciach do portów, baz i kotwicowisk.
W po³¹czeniu z artyleri¹ nadbrze¿n¹ tworzy³y pozycje
minowo-artyleryjskie, wspierane przez w³asne lotnic-
two. Natomiast w po³¹czeniu z sieciami przeciw OP
tworzy³y pozycyjne zagrody minowo-sieciowe. ZM o cha-
rakterze obronnym wymaga³y du¿ych iloœci min, dlate-
go do ich stawiania u¿ywano stawiaczy min. Natomiast
aktywne ZM stawiano na wodach przeciwnika celem
blokowania jego baz i portów, ograniczania mo¿liwoœci
manewrowych i dezorganizowania ¿eglugi.

Za pomoc¹ ZM Niemcy zamierzali zablokowaæ bazy
i porty brytyjskie, podobnie alianci postêpowali wobec
Rzeszy i W³och. W tym celu obie strony utrzymywa³y
i rozbudowywa³y odpowiednie si³y minowe, a do zwal-
czania min – si³y tra³owe. Do stawiania aktywnych ZM
wykorzystywano szybkie ON – niszczycieli i œcigaczy,
OP i samoloty, ale w koñcowej fazie wojny lotnictwo

przejê³o g³ówny wysi³ek operacji zaczepnej minowo-za-
grodowej. Ogó³em samoloty postawi³y ponad 50%
wszystkich min na zalewach, kana³ach, rzekach i na
wodach przybrze¿nych. ZM obronnych nie stawia³y ze
wzglêdu na ma³¹ pojemnoœæ ³adunkow¹ oraz nisk¹ do-
k³adnoœæ nawigacyjn¹100.

Poniewa¿ Anglia i Niemcy najbardziej odczu³y skut-
ki wojny minowej w I wojnie œwiatowej, by³y do niej
odpowiednio przygotowane. Ju¿ przed wybuchem II
wojny œwiatowej obie strony zaczê³y stawiaæ ZM obronne
na swoich wodach, zwiêkszaj¹c je w toku dzia³añ wo-
jennych. Jednoczeœnie Niemcy szybko ujawnili zamiar
zaczepnego wykorzystania min. Wczeœnie równie¿ wy-
korzystali miny magnetyczne stawiane z ON, OP i sa-
molotów. Te ostatnie stawia³y je w portach angielskich.
Pierwsi zastosowali równie¿ miny akustyczne101.

12 grudnia 1939 roku niemiecki zespó³ w sk³adzie 5
niszczycieli z 300 minami na pok³adach, pod os³on¹ lek-
kich kr¹¿owników Lepzig, Köln i Nürnberg, noc¹, uda³
siê do ujœcia rzeki Tyne w pobli¿u Newcastle i bez prze-
szkód postawi³ ZM. W okresie póŸniejszym Niemcy
stawiali ró¿nego rodzaju miny na wodach afrykañskich,
amerykañskich, australijskich, nowozelandzkich oraz
indyjskich. Wykorzystywali do tego OP i kr¹¿owniki
pomocnicze102.

Wobec silnych ró¿norodnych obron na wodach bry-
tyjskich, do stawiania min niekontaktowych przyst¹pi-
³y U-booty. Przebywa³y krótko w strefie obrony przeciw-
podwodnej, wyrzucaj¹c miny z aparatów torpedowych.
Anglicy byli zmuszeni demagnetyzowaæ jednostki,
zwiêkszaæ wysi³ek tra³owania torów wodnych i stawiaæ
ZM przeciw OP103.

Kilka aktywnych ZM Niemcy po³o¿yli w 1941 roku,
a do charakterystycznych nale¿a³y operacje minowe wy-
konane pod kryptonimami Renata, Tkacz, Pomorze i Ru-
gia. W pierwszej operacji przeprowadzonej noc¹ 7/8
stycznia udzia³ wziê³y torpedowce Condor i Wolf, które
postawi³y ZM przed portem Dover. Drug¹ przeprowa-
dzi³ noc¹ 23/24 stycznia zespó³ w sk³adzie: niszczyciel
Richard Beitzen i 2 torpedowce, które postawi³y ZM na
wodach po³udniowo-wschodnich wybrze¿y Anglii. Trze-
cia operacja minowa zosta³a przeprowadzona na Mo-
rzu Pó³nocnym w dniach 26–30 stycznia przez bazuj¹-
c¹ w Stavanger grupê minow¹ Nord. W jej sk³ad
wchodzi³y 4 stawiacze min, eskortowanych przez 3 tor-
pedowce. Natomiast czwarta operacja minowa prze-
prowadzona zosta³a u brzegów norweskich noc¹ 3/4
lutego przez niemieck¹ grupê minow¹ eskortowan¹
okrêtami drugiej flotylli torpedowców.

Na pocz¹tku sierpnia 1942 roku niemieckie torpe-
dowce postawi³y defensywn¹ ZM w kanale La Manche.
Zaœ 20–22 sierpnia trzecia flotylla niemieckich torpe-
dowców postawi³a drug¹ defensywn¹ ZM, równie¿ na
kanale La Manche. Natomiast akcja minowania wód
u pó³nocno-zachodnich wybrze¿y Nowej Ziemi w koñcu
sierpnia nie powiod³a siê. W czasie operacji miniowa-

95 Pertek, Burza, s. 46.
96 Polskie Si³y, s. 162. ; Pertek, Dzieje, s. 81.
97 Karnicki, Tam¿e, s. 158; Piaskowski, Kroniki, t. 3, s. 7–14.
98 Polskie Si³y, s. 456; Piaskowski, Tam¿e, s. 86.
99 Broñ minowa os³abia³a flotê wojenna i handlow¹ przeciwnika

przez niszczenie i wycofywanie jednostek z linii, parali¿owa³a ¿eglugê
i operacje bojowe, a jednoczeœnie – stwarza³a warunki sprzyjaj¹ce wy-
konaniu zadañ w³asnym si³om.

100 J. Cieœla, J. Maltowski, Tam¿e, s. 221.
101 W. Grz¹dkowski, Rola zaczepnych zagród minowych w walce

na morzu, PM 1979, z. 9, s. 31–32. Niemcy w 1939 roku mieli tylko 2000
magnetycznych, które stawiali g³ównie przy podejœciach do portów, na
redach, w kana³ach portowych i w ujœciach rzek przeciwnika. Poderwa-
³o siê na nich w tym roku 78 statków.

102 Miny morskie, B 1955, z. I.
103 S. Tobiasz, Podwodne stawiacze min w dwóch wojnach œwiato-

wych, PM 1958, z. 8, s. 42.
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nia stawiacz min Ulm zosta³ zatopiony przez 3 brytyj-
skie niszczyciele. Niemcy jednak powtórnie przeprowa-
dzili w koñcu wrzeœnia tê operacjê, stawiaj¹c ZM na
pó³noc od Nowej Ziemi. Aktywne ZM Niemcy stawiali
równie¿ na wodach dalekiej pó³nocy. M. in. U-booty wy-
konuj¹c operacjê o kryptonimie Pies Morski, noc¹ 18
sierpnia 1943 roku zaminowa³y wewnêtrzne ujœcie rzeki
Ob.

Dla Kriegsmarine szczególnie wa¿ne by³o stawia-
nie aktywnych ZM po operacji normandzkiej. Chodzi³o
wówczas o jak najwiêksze ograniczanie dostaw dla
wojsk alianckich zbli¿aj¹cych siê do granic III Rzeszy.
W tym celu przeprowadzono operacjê minow¹ na wo-
dach kana³u La Manche przez 5 flotyllê torpedowców,
któr¹ wykonano w dniach 3–5 wrzeœnia 1944 roku.

Niemieckie ZM wprowadza³y znaczne przerwy w bry-
tyjskiej ¿egludze i anga¿owa³y znaczne si³y i œrodki Royal
Navy, przeznaczone do likwidacji zagro¿enia minowe-
go. Dlatego m.in. zamykano wiêksze porty dla ¿eglugi,
stawiano obronne ZM i sieci przeciw U-bootom. Ponad-
to stale przeprowadzano tra³owanie portów i przybrze¿-
nych linii komunikacyjnych. Po sztormach miny kotwicz-
ne zrywa³y siê i dryfowa³y, staj¹c siê groŸnym dla
wszystkich jednostek p³ywaj¹cych. Dlatego ka¿dy okrêt
lub statek po zaobserwowaniu dryfuj¹cej miny strze-
la³ do niej, aby j¹ zniszczyæ104.

W pocz¹tkowym okresie wojny Wielka Brytania dys-
ponowa³a minami kontaktowymi kotwicznymi, niewie-
le ró¿ni¹cymi siê od tych, jakich u¿ywano w I wojnie
œwiatowej. Ich rozwój, zw³aszcza min niekontaktowych,
nast¹pi³ w toku wojny. Do stawiania ZM Royal Navy
przystosowa³a 1 kr¹¿ownik, 8 szybkich stawiaczy min
specjalnej konstrukcji, 48 niszczycieli, 10 stawiaczy min
przebudowanych ze statków handlowych, 7 OP, 10 œci-
gaczy i du¿¹ liczbê samolotów. W czasie dzia³añ bojo-
wych przeciwnik zatopi³ spoœród nich 7 jednostek na-
wodnych, 4 OP i oko³o 500 samolotów. ON stawia³y
g³ównie obronne ZM, a na wodach przeciwnika – nisz-
czyciele i œcigacze. Operacje minowania przeprowadza-
no nocami, co nie napotyka³o wiêkszych trudnoœci, po-
niewa¿ Niemcy i W³osi nie mieli odpowiednich urz¹dzeñ
technicznych do wykrywania celów nawodnych. OP sta-
wia³y miny g³ównie na podejœciach do baz i portów.
Trudnoœci stawiania przez nie min – podobnie jak i przez
U-booty polega³y na tym, ¿e jeden OP móg³ zabraæ oko-
³o 20 min i nie móg³ stawiaæ ich jednoczeœnie105.

Royal Navy ZM zaczê³a stawiaæ na du¿¹ skalê 3 i 4
wrzeœnia 1939 roku. W tydzieñ potem, celem uniemo¿-
liwienia U-bootom przedzieranie siê na Atlantyk ka-
na³em La Manche i zabezpieczenia w³asnej ¿eglugi,
Royal Navy postawi³a na wodach kana³u rozleg³¹ obron-
n¹ ZM w trzech fazach. Pierwsz¹ wykonano 11–17 wrze-
œnia 1939 roku. Postawiono wówczas 3000 min w piê-
ciu liniach – trzy linie o ma³ym zanurzeniu i dwie linie
o du¿ym zanurzeniu. Drug¹ przeprowadzono w dniach
23 wrzeœnia–23 paŸdziernika, stawiaj¹c 3700 min.
Natomiast trzecia faza polega³a na rozbudowaniu ist-
niej¹cej ZM i obejmowa³a stawianie min detonowanych
z brzegu. Miny te mia³y czujniki rejestruj¹ce moment
przechodzenia nad nimi jednostki. Zagroda ta by³a

skuteczna, poniewa¿ tylko jednemu U-bootowi uda³o
siê przejœæ przez kana³ La Manche, a niemieckie OP
musia³y wychodziæ na ocean dooko³a wysp brytyjskich.

We wrzeœniu 1939 roku Anglicy zaczêli równie¿ sta-
wiaæ obronne ZM wzd³u¿ swoich wschodnich wybrze¿y,
miêdzy rzekami Hunaber i Tyne. A po zajêciu Norwegii
przez Niemców zagrodê tê rozbudowano wzd³u¿ ca³ego
wschodniego wybrze¿a wysp brytyjskich. Mia³a ona
chroniæ ¿eglugê przybrze¿n¹ przed niemieckimi OP
i szybkimi ON oraz utrudniæ wyjœcie U–bootom na
Atlantyk. W latach 1940–1943 Royal Navy postawi³a
zagrodê z oko³o 60.000 min kotwicznych miêdzy He-
brydami, Wyspami Owczymi, Islandi¹ i Grenlandi¹. Jed-
nak silne lokalne pr¹dy i du¿e g³êbokoœci wynosz¹ce
900–1800 m wykrusza³y tê zagrodê106.

Aktywne ZM Anglicy zaczêli stawiaæ od 1940 roku,
pocz¹wszy od Zatoki Helgolandzkiej. 13 kwietnia tego
roku samoloty brytyjskie przyst¹pi³y do minowania
podejœæ do portów niemieckich, g³ównie Wilhelmsha-
ven, Cuxhaven, Kilonii i Lubeki, stawiaj¹c miny ma-
gnetyczne. Od tego dnia do 25 kwietnia zrzuci³y na nie-
mieckich wodach 160 min, a do koñca roku dalszych
100 min. Poderwa³o siê na nich 24 jednostek, g³ównie
transportowców. Nastêpnie angielskie samoloty mino-
wa³y ujœcia rzek – £aby, Wezery i Ems, podejœcia do
portów w Hamburgu, Emden i redê Oslo107. Potem mi-
nowa³y inne miejsca, w³¹cznie z Kana³em Kiloñskim i
cieœninami duñskimi. Zaœ po upadku Holandii, Belgii i
Francji, ujœcia ich rzek oraz porty.

W 1941 roku Anglicy postawili ZM na Ba³tyku, Mo-
rzu Pó³nocnym i Kanale Kiloñskim. Stawiali je rów-
nie¿ na w³oskich liniach ¿eglugowych i w ich bazach.

Od 17 kwietnia do 6 czerwca 1944 roku Anglicy prze-
prowadzili operacjê minow¹ pod kryptonimem Marlin.
Jej celem by³a obrona alianckiej ¿eglugi, g³ównie na
kanale La Manche, a rejon operacji rozci¹ga³ siê od
Ba³tyku do Zatoki Biskajskiej. Do jej przeprowadzenia
u¿yto 6 grup lotnictwa bombowego, 2 niszczycieli, 5 flo-
tyllê œcigaczy torpedowych i 4 flotyllê kutrów desanto-
wych. Si³y te postawi³y oko³o 7000 min, na których zato-
nê³o oko³o 100 okrêtów i statków przeciwnika.

Na minach postawionych przez ON zatonê³o i zo-
sta³o uszkodzonych 174 jednostki, na postawionych
przez OP – 67 jednostek, a postawionych przez samo-
loty – 1347 jednostek. Do walki z minami Anglicy u¿y-
li ponad 1500 tra³owców, a Niemcy ponad 1600 tra-
³owców108.

Spoœród ponad 260000 min postawionych przez
aliantów, ponad 76000 postawiono w zagrodach zaczep-
nych na wodach kontrolowanych przez Niemców i ich
sojuszników – w Zatoce Helgolandzkiej, Kanale Kiloñ-
skim, na Ba³tyku, wodach norweskich, w³oskich oraz
na Dunaju. Jedna poderwana jednostka przypada³a na
40 min postawionych przez samoloty, jedna na 45 min
postawionych przez OP i jedna na 100 min postawio-
nych przez ON109.

Walcz¹ce strony z powodzeniem u¿y³y broni mino-
wej, ale alianci zapewnili sobie jej wiêksz¹ skutecz-
noœæ. Kriegsmarine nie mia³a dostatecznej liczby okrê-

104 Np. ju¿ we wrzeœniu 1939 roku B³yskawica na wodach brytyj-
skich w jednym tylko dniu na morzu rozstrzela³a 21 min morskich.

105 Wykorzystanie min przez si³y morskie Anglii w drugiej wojnie
œwiatowej, PM 1961, z. 7–8, s. 137.

106 Kon, Bitwa, nr 3, s. 73–74; W. Grz¹dkowski, Obronne zagrody
minowe, PM 1980, z. 11, s. 7; Ten¿e, Rola zaczepnych..., s. 32.

107 Wykorzystanie min..., s. 138.
108 Tam¿e, s. 140–142.
109 W. Grz¹dkowski, Rola zaczepnych..., s. 32.
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tów minowych i samolotów do stawiania min, zaœ alian-
ci systematycznie zwiêkszali swoje si³y minowe oraz
zapasy ró¿norodnych, coraz doskonalszych min mor-
skich.

W operacjach minowych Royal Navy bra³y udzia³
równie¿ okrêty polskie – niszczyciele os³ania³y brytyj-
skie stawiacze min, a œcigacze oprócz tego bra³y rów-
nie¿ na swój pok³ad miny. Samodzielnie takich dzia-
³añ nie przeprowadza³y, a nasilenie tych operacji mia³o
miejsce w pocz¹tkowym okresie wojny. 15 grudnia 1939
roku B³yskawica uczestniczy³a w os³onie zespo³u mino-
wego, stawiaj¹cego obronne ZM wzd³u¿ wschodnich
wybrze¿y Anglii. Nastêpnie noc¹ 18/19 grudnia tego
roku, okrêt ten wraz trzema innymi brytyjskimi nisz-
czycielami, stanowi³ bezpoœredni¹ os³onê szybkich sta-
wiaczy min, które postawi³y aktywn¹ ZM na torze wod-
nym miêdzy wysp¹ Sylt a portem Emden, g³ównie
w rejonie wyspy Borkum110. W kilka miesiêcy póŸniej –
7 marca 1940 roku, B³yskawica i Burza, wraz z dwoma
brytyjskimi niszczycielami os³ania³y stawiacz min,
który po³o¿y³ obronn¹ ZM wzd³u¿ wschodnich wybrze¿y
Anglii111. W styczniu 1941 roku do os³ony stawiania ZM
wraz z lekkim kr¹¿ownikiem Edinburgh i trzema inny-
mi brytyjskimi niszczycielami, wyszed³ równie¿ polski
niszczyciel Ouragan, ale 3 stycznia sztorm zmusi³ na-
sz¹ jednostkê do opuszczenia zespo³u112. W nastêpnych
latach polskie niszczyciele zasadniczo nie uczestniczy-
³y w operacjach minowania, ale wraz z przygotowywa-
niem operacji normandzkiej by³y do tego wykorzysty-
wane. M.in. 22–23 maja 1944 roku Krakowiak os³ania³
operacjê stawiania aktywnych ZM ko³o Cherbourga.
Takie ZM mia³y dezorganizowaæ przybrze¿n¹ ¿eglugê
przeciwnika i stanowi³y jeden z elementów przygoto-
wawczych desantu morskiego. Natomiast œcigacze wy-
korzystywane by³y g³ównie do os³ony stawiania aktyw-
nych ZM i do stawiania takich ZM w sk³adzie zespo³ów
œcigaczy brytyjskich na wodach przybrze¿nych przeciw-
nika. M. in. noc¹ 14/15 czerwca 1942 roku grupa czte-
rech œcigaczy, w tym polski S 3, mia³a postawiæ miny
na kursie niemieckiego ma³ego konwoju w okolicy Ca-
lais. Jednak konwój szed³ blisko portu, w zasiêgu w³a-
snej artylerii nadbrze¿nej, a wykryte œcigacze silnie
ostrzeliwane musia³y siê wycofaæ. Potem noc¹ 5/6 paŸ-
dziernika tego roku dwa polskie i trzy brytyjskie œciga-
cze wysz³y stawiaæ miny na kursie niemieckiego kon-
woju id¹cego z Boulogne do Dunkierki przybrze¿nym
torem wodnym. Postawi³y miny mimo silnego ostrzeli-
wania z artylerii nadbrze¿nej, ale w drodze powrotnej
us³yszano 8 silnych wybuchów – prawdopodobnie kon-
wój natkn¹³ siê na miny113.

Polskie niszczyciele do operacji minowych anga¿o-
wano raczej sporadycznie, poniewa¿ niezbêdne by³y do
dzia³añ w os³onie konwojów. Do zabezpieczania mino-
wania wykorzystywano je jedynie wówczas, gdy prze-
chodzi³y szkolenie na nowym sprzêcie i przebywa³y
w pobliskiej bazie, sk¹d wychodzi³y stawiacze min. Po-
nadto niechêtnie anga¿owano polskie niszczyciele do

takich zadañ, poniewa¿ by³y to jednostki nowoczesne,
za wyj¹tkiem Ouragana i Burzy i mog³y zostaæ nara¿o-
ne na straty.

Operacje desantowe

W czasie II wojny œwiatowej na szerok¹ skalê stoso-
wano desanty morskie, jak nigdy w dotychczasowych
dziejach wojen morskich. Przeprowadzano morskie ope-
racje desantowe strategiczne, operacyjne, taktyczne
i dywersyjne, by³y równie¿ kombinowane – desanty mor-
skie wspomagane powietrznymi oraz desanty rzeczne
– przerzucane wzd³u¿ lub przez rzeki.

Desant morski polega³ na przerzuceniu w³asnych
wojsk na terytorium przeciwnika lub na obszar obsa-
dzony przez jego si³y. Istot¹ takiego desantu by³ ma-
newr wojskami l¹dowymi drog¹ morsk¹ i wysadzenie
ich na teren przeciwnika w celu wykonania okreœlone-
go zadania bojowego i stanowi³ najtrudniejsze z dzia-
³añ bojowych na morzu114.

Celem desantu strategicznego by³o utworzenie no-
wego frontu b¹dŸ zajêcie du¿ych obszarów, z udzia³em
licznych wojsk i ró¿norodnej techniki. Liczba wojsk
w takim desancie zwiêkszy³a siê z 80.000 w I wojnie
œwiatowej, do 250.000 w II wojnie œwiatowej. Desanty
taktyczne wysadzano w ramach taktycznego wspó³dzia-
³ania z wojskami l¹dowymi i liczba bior¹cych w nich
wojsk równie¿ wzros³a. Natomiast desant dywersyjny
by³ zazwyczaj niewielki. Przerzucano go na ty³y prze-
ciwnika celem parali¿owania transportu, uszkadzania
linii ³¹cznoœci, likwidowania sztabów i niszczenia sk³a-
dów amunicji oraz paliw, wêz³ów ³¹cznoœci i kolejowych,
stanowisk dowodzenia, mostów, tuneli itp.

W morskich operacjach desantowych udzia³ bra³y
ró¿norodne si³y, w których g³ówn¹ rolê odgrywa³y woj-
ska l¹dowe. Zaœ zdaniem floty wojennej by³a os³ona
desantu w miejscu koncentracji i za³adownia na okrê-
ty oraz transportowce, a nastêpnie ochrona przejœcia
desantu morzem do miejsca l¹dowania. Potem okrêty
wspiera³y l¹dowanie wojsk, g³ównie artyleri¹ pok³ado-
w¹. Je¿eli w sk³adzie si³ floty znajdowa³y siê lotni-
skowce, wówczas dodatkowo walcz¹ce wojska desantu
wspiera³o lotnictwo pok³adowe.

Operacje desantowe przygotowywano nadzwyczaj do-
k³adnie, a prace te trwa³y zasadniczo od kilku miesiê-
cy wzwy¿. Np. desant na Sycyliê przygotowano w ci¹gu
6 miesiêcy, a operacjê desantow¹ we Francji 2,5 roku –
od grudnia 1941 roku do czerwca 1944 roku. W tym
czasie gromadzono odpowiednie œrodki przeprawowe
i sprzêt, przygotowywano wojsko oraz flotê. Okrêty na
poligonach morskich w pobli¿u baz odbywa³y æwicze-
nia wed³ug specjalnego programu, z zasady do dwóch
tygodni. G³ówn¹ uwagê zwracano na prowadzenie ognia
do celów brzegowych – widocznych i zakrytych oraz kie-
rowanie ogniem z samolotu. Ka¿dorazowo program
æwiczeñ dostosowany by³ do konkretnej sytuacji i za-
dañ, co by³o otaczane œcis³¹ tajemnic¹ i za³ogi nic o nich
nie wiedzia³y. Jednoczeœnie wiele uwagi poœwiêcano na
obserwacjê powietrza, morza, obronê plot i przeciwpo-
dwodn¹. Zaœ sztaby opracowywa³y plany dzia³añ do

110 Polskie Si³y, t. II, cz. 1, s. 163. Jako stawiaczy min u¿yto
wówczas dwa niszczyciele, z których uprzednio zdjêto aparaty torpedo-
we, stawiaj¹c na ich pok³adach miny.

111 Piaskowski, Tam¿e, s. 116; Polskie Si³y, s. 164. Stawiacz min,
by³ to uprzednio prom kolejowy, przystosowany do stawiania min. Na
rufie mia³ du¿y otwarty pok³ad zastawiony minami.

112 Piaskowski, Tam¿e, s. 163.
113 Tam¿e, s. 45; Polskie Si³y, s. 462–463.

114 R. W. , Marynarka wojenna w operacjach desantowych, PM
1957, z. 2, s. 23.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

wykonania okreœlonego celu polityczno-strategicznego
lub taktycznego.

Do przygotowania desantu morskiego na wiêksz¹
skalê powo³ywano specjalny organ planowania, w sk³ad
którego wchodzili specjaliœci wszystkich rodzajów
wojsk. Plany te zwiera³y kilka wariantów dzia³añ roz-
pracowanych w szczegó³ach dla wszystkich oddzia³ów
i grup przeznaczonych do operacji desantowej, od za³a-
dowania do wysadzenia i walki o przyczó³ki115.

Si³y floty dzielono na zespo³y i oddzia³y. G³ównym
by³ zespó³ desantowy – l¹dowania, obejmuj¹cy trans-
portowce, okrêty bezpoœredniej os³ony i wsparcia ognio-
wego. W du¿ych operacjach desantowych takich zespo-
³ów by³o kilka, przy czym ka¿dy mia³ do l¹dowania
okreœlony odcinek wybrze¿a. Poszczególne zespo³y de-
santowe dzielono na oddzia³y, które równie¿ mia³y usta-
lone odcinki wybrze¿a do l¹downia i obejmowa³y trans-
portowce wraz z okrêtami desantowymi.

W zespole desantowym znajdowa³ siê specjalny ze-
spó³ wsparcia ogniowego – pancerniki, kr¹¿owniki, nisz-
czyciele, okrêty z wyrzutniami rakietowymi i inne jed-
nostki ogniowe. Okrêty te mia³y za zadanie zniszczenie
obrony przeciwdesantowej przeciwnika w rejonie l¹do-
wania oraz wsparcie ogniowe oddzia³om desantowym
podczas l¹dowania. Zespó³ wsparcia ogniowego wspó³-
dzia³a³ z lotnictwem, a samoloty myœliwskie dawa³y
przykrycie przed skutkami dzia³añ si³ powietrznych
przeciwnika. W sk³ad zespo³u desantowego wchodzi³y
równie¿: okrêty eskortowe, przeznaczone do bezpoœred-
niej os³ony transportowców i okrêtów desantowych;
oddzia³y tra³owców do tra³owania min podczas przej-
œcia morzem w rejon l¹dowania desantu; oddzia³y ra-
townicze przeznaczone do udzielania pomocy okrêtom
uszkodzonym i ratowania ludzi z zatopionych jedno-
stek; oddzia³y p³etwonurków do usuwania przeszkód
przeciwdesantowych; oddzia³y hydrograficzne oraz inne
jednostki do wykonywania zadañ specjalnych.

Formowanie siê zespo³ów desantowych, ich przej-
œcie morzem i l¹dowanie, ochrania³y zespo³y dalekiej
os³ony, których zadaniem by³o uniemo¿liwienie okrê-
tom przeciwnika przedostanie siê w rejon przebywa-
nia desantu. Sk³ad i liczba zespo³u dalekiej os³ony za-
le¿a³ od sytuacji w rejonie operacji desantowej, a g³ównie
od si³ w³asnych i przeciwnika oraz mo¿liwoœci przeciw-
dzia³añ i obejmowa³ pancerniki, kr¹¿owniki, niszczy-
ciele, OP oraz œcigacze torpedowe. Wspiera³o je lotnic-
two bombowe i torpedowe, ale zadania dalekiej os³ony
spe³nia³o nieraz wy³¹cznie lotnictwo.

Rejony l¹dowania desantów morskich dobierano tak,
aby skutecznie mo¿na by³o u¿yæ si³ powietrznych, zwra-
caj¹c uwagê na trzy elementy: lotnictwo mia³o jeszcze
przed samym desantem wywalczyæ panowanie w po-
wietrzu i utrzymaæ je w czasie l¹dowania wojsk; po-
szczególne odcinki l¹dowania winny znajdowaæ siê

w zasiêgu lotnictwa myœliwskiego z lotnisk lub z lotni-
skowców; w pobli¿u rejonu l¹dowania winny znajdo-
waæ siê lotniska przeciwnika, na które przenoszono
potem w³asne samoloty116. Lotnictwo na rzecz desantu
morskiego przeprowadza³o rozpoznanie operacyjne i tak-
tyczne, wstêpne os³abienie si³ morskich i powietrznych
przeciwnika w strefie desantu, wysadzenie desantu
powietrznego i doraŸne zaopatrywanie oddzia³ów de-
santowych, bezpoœrednie zwalczanie obrony przeciwde-
santowej, wspieranie l¹dowania oraz natarcia desantu.
Desanty powietrzne na ty³ach obrony przeciwdesanto-
wej mia³y za zadanie opanowanie lotnisk i wêz³ów ko-
munikacyjnych, mostów, zabezpieczenie skrzyde³ desan-
tu, przeprowadzenie uderzeñ na ty³y nieprzyjaciela itd.
Zasadniczo desanty lotnicze wyprzedza³y morskie o 2–
–3 godziny117.

Morskie operacje desantowe nale¿a³y do najtrud-
niejszych i najkosztowniejszych dzia³añ bojowych.
Przygotowywano je wiêc szczególnie starannie, aby uzy-
skaæ m. in. moment zaskoczenia. W tym celu przeprowa-
dzano szereg czynnoœci maskuj¹cych: skryte planowa-
nie i przygotowanie si³ do operacji desantowej, os³abienie
obrony przeciwnika na szerokim froncie z pomijaniem
obrony przeciwdesantowej w rejonie przysz³ego l¹do-
wania, dezinformowanie przeciwnika o miejscu, czasie
i celach walki, przeprowadzenie desantów demonstra-
cyjnych, za³adowanie desantu na szerokim froncie, po-
dejœcie do l¹dowania noc¹, a l¹dowanie przed œwitem
lub parê godzin po œwicie118. Ponadto prowadzono in-
tensywne rozpoznanie si³ przeciwnika w rejonie l¹do-
wania desantu.

Morskie operacje desantowe przebiega³y przewa¿-
nie podobnie. Rozpoczyna³y siê wstêpnym, d³ugotrwa-
³ym przygotowaniem lotniczym na szerokim froncie, aby
wprowadziæ przeciwnika w b³¹d co do kierunku g³ów-
nego uderzenia. Naloty z ró¿nym nasileniem trwa³y od
kilku tygodni do kilku miesiêcy, a ich natê¿enie ros³o
przed desantem. Bezpoœrednie przygotowanie l¹dowa-
nia przeprowadza³a artyleria okrêtowa i samoloty.

Artyleria okrêtowa niszczy³a baterie nadbrze¿ne sta-
³e i ruchome, punkty oporu, umocnienia, wêz³y drogo-
we, mosty, maszeruj¹ce oddzia³y wojskowe itp. Pozycje
te musia³y jednak znajdowaæ siê w zasiêgu ognia sku-
tecznego, aby strzelanie mog³o odnieœæ po¿¹dany sku-
tek. Ogieñ do celów niewidocznych prowadzono za po-
œrednictwem samolotów lub grup korygowania ogniem
wysadzanych na l¹d. Artyleria okrêtowa obezw³adnia-
³a przeciwnika w czasie podejœcia do brzegu i l¹dowa-
nia w³asnych oddzia³ów, a nastêpnie wspiera³a je na
brzegu wed³ug wskazañ wojsk desantowych. Jednocze-
œnie artyleria du¿ych ON odpiera³a ataki si³ morskich
i powietrznych nieprzyjaciela i os³ania³a zespo³y w³a-
snych tra³owców. Zaœ si³y lekkie – g³ównie niszczyciele,
ubezpiecza³y pozycje manewrowania okrêtów artyleryj-
skich i pozycje wysadzania desantu119.

£adowanie wojsk na jednostki desantowe odbywa-
³o siê w kilku portach lub przystaniach, co by³o podyk-
towane bezpieczeñstwem i uniemo¿liwia³o zniszczenie

115 B³êdy organizacvjno-rozpoznawcze desantów morskich powo-
dowa³y du¿e straty. Np. w operacji pod Dieppe s³abe rozpoznanie spowo-
dowa³o spotkanie jednostek desantowych z ma³ym zespo³em niemiec-
kim, co wprowadzi³o czêœciow¹ dezorganizacjê i zaalarmowa³o baterie
nadbrze¿ne przeciwnika. W pocz¹tkowej fazie brak by³o wsparcia nisz-
czycieli, a wiêc zawiod³o wspó³dzia³anie. Brak by³o równie¿ du¿ych
okrêtów artyleryjskich do niszczenia baterii nadbrze¿nych i od pocz¹t-
ku przykrycia lotniczego. Natomiast w operacji desantowej Torch,
w rejonie Casablanki na 347 jednostek desantowych stracono 160 ze
wzglêdu na b³êdy organizacyjne. Zaœ w rejonie Algieru na 104 jednost-
ki desantowe stracono 98 ze wzglêdu na niepowodzenie z silnym przy-
bojem.

116 W. Grz¹dkowski, Morskie operacje desantowe z okresu II wojny
œwiatowej przeprowadzone na europejskim i œródziemnomorskim TDW,
PM 1991, z. 1, s. 21.

117 Gliñski, Tam¿e, s. 298.
118 Tam¿e, s. 297.
119 Grz¹dkowski, Tam¿e.
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ca³ego desantu. W zale¿noœci od odleg³oœci desantu, ³a-
dowano na wiêksze transportowce lub mniejsze okrêty
desantowe. Nastêpnie, wed³ug obliczonych czasów zaj-
mowa³y wyznaczone pozycje do desantu noc¹. Zasadni-
czo ka¿da dywizja desantowa wraz z przydzielonymi
jednostkami – w³¹cznie z okrêtami ochrony, stanowi³a
jedno ugrupowanie desantowe.

Desant morski l¹dowa³ na kilku odcinkach wybrze-
¿a, w 2–3 rzutach. Pierwszy rzut wzmocniony batalio-
nami czo³gów i artyleri¹ polow¹ mia³ za zadanie zdo-
bycie i umocnienie przyczó³ka na wybrze¿u przeciwnika,
w drugim rzucie l¹dowa³y g³ówne si³y desantu, a w trze-
cim – jednostki zabezpieczaj¹ce dzia³ania wojsk de-
santowych wraz ze sprzêtem i uzbrojeniem.

Wysadzenie desantu z transportowców trwa³o dla
dywizji piechoty 8–10 godzin, a dla korpusu oko³o jed-
nej doby.

Do najtrudniejszych dzia³añ desantowych nale¿a³a
walka pierwszego rzutu, któr¹ przeprowadza³y oddzia-
³y szturmowe. Pod koniec wojny wysadzano je na p³y-
waj¹cych czo³gach i opancerzonych amfibiach, przy sil-
nym wsparciu ogniowym z okrêtów i samolotów.

Za oddzia³ami szturmowymi do brzegu podchodzi³y
okrêty desantowe ugrupowane w tzw. fale, po 6–12 jed-
nostek. Nastêpne 2–3 fale stanowi³y p³ywaj¹ce czo³gi
amfibie i ma³e okrêty desantowe. W kolejnych 3–4 fa-
lach do brzegu podchodzi³y œrednie i du¿e okrêty de-
santowe, przewo¿¹ce g³ówne si³y pierwszego rzutu de-
santu z czo³gami i artyleri¹.

Transportowce, g³ównie du¿e, nie podchodzi³y do
brzegu, zatrzymuj¹c siê w odleg³oœci 10–15 Mm. Tam
z nich ¿o³nierzy i sprzêt prze³adowywano na okrêty de-
santowe o ma³ym zanurzeniu120.

Po umocnieniu siê i urz¹dzeniu baz prze³adunko-
wych w zdobytych portach lub zbudowaniu sztucznych,
l¹dowa³y wojska pancerne. Celem wzmocnienia desan-
tów morskich wspierano je powietrznymi, aby nie do-
puœciæ odwodów przeciwnika do rejonów l¹dowania de-
santu morskiego.

Flota wojenna wykonywa³a szereg zadañ, do któ-
rych nale¿a³o tra³owanie torów wodnych, os³ona trans-
portowców, wsparcie ogniowe l¹dowania desantu, bu-
dowa sztucznych portów, doprowadzenie do u¿ywalnoœci
zdobytych portów oraz dowóz zaopatrzenia dla wysa-
dzonego desantu morskiego121.

Obronê przeciwdesantow¹ prowadzono zasadniczo
w ramach ogólnej obrony wybrze¿a. Jednak na odcin-
kach szczególnie zagro¿onych organizowano dodatko-
we pozycje minowo-artyleryjskie, ponadto ustawiano
ró¿nego rodzaju przeszkody przeciwdesantowe w wo-
dzie i na brzegu. Np. w obliczu inwazji niemieckiej na
Angliê, alianci zaanga¿owali do obrony ca³y swój po-
tencja³ militarny i gospodarczy.

Po wykryciu desantu nieprzyjaciela organizowano
operacje przeciwdesantowe, aby zmusiæ go do zrezy-
gnowania z wysadzenia desantu. W razie wyl¹dowa-
nia – operowanie na liniach ¿eglugowych celem niedo-
puszczenia do wzmocnienia si³ desantu.

Rozmach dzia³añ wojennych spowodowa³ du¿y roz-
wój wspó³dzia³ania si³ morskich z wojskami l¹dowymi

niemal we wszystkich dziedzinach wojskowoœci. Obej-
mowa³o ono przeprowadzenie wspólnych operacji de-
santowych i przeciwdesantowych, os³onê wojsk l¹do-
wych przed ostrza³em okrêtów przeciwnika, wsparcie
ogniowe w³asnych wojsk na wybrze¿u, transport zaopa-
trzenia i posi³ków. Wspó³dzia³anie organizowano na ró¿-
nych szczeblach: strategicznym, przez naczelne dowódz-
twa wojsk l¹dowych i sztaby si³ morskich; operacyjnym,
przez dowództwa frontów lub armii i sztaby flot lub do-
wództwa zespo³ów si³ morskich; taktycznym przez do-
wództwa zwi¹zków taktycznych wojsk l¹dowych i ze-
spo³ów si³ morskich.

Dla zapewnienia sprawnoœci operacji wspó³dzia³a-
j¹cych ze sob¹ si³, na czas jej trwania z zasady wpro-
wadzano jedno dowództwo. Wówczas dowódc¹ operacji
zostawa³ dowódca si³ l¹dowych lub morskich zale¿nie
od tego, które si³y wykonywa³y g³ówne zadanie.

Desanty morskie rozwinêli i udoskonalili alianci.
Pozwoli³y one na przeprowadzenie operacji bojowych
zapewniaj¹cych zwyciêstwo na frontach i zakoñczenie
II wojny œwiatowej. Alianci mieli do tego odpowiednie
si³y i œrodki, nowoczesn¹ technikê oraz sta³e i szybkie
uzupe³nianie strat. Natomiast niemieckie desanty by³y
nieliczne i nietypowe. Kriegsmarine nie mia³a do tego
odpowiednich œrodków ani si³ i ich nie rozwija³a, nie
przewiduj¹c wiêkszych desantów morskich. Niemcy po
rezygnacji z inwazji na wyspy brytyjskie nie prowadzi-
li dzia³añ bojowych, w których niezbêdne by³yby de-
santy morskie. Ale niemieckie desanty powietrzne by³y
z zasady zawsze skuteczne, co mia³o wp³yw na rozwój
wojsk powietrzno-desantowych we wszystkich wiêkszych
armiach. Ponadto wiele z niemieckich doœwiadczeñ w za-
kresie desantów powietrznych wykorzystano ju¿ po woj-
nie w si³ach zbrojnych zachodnich i wschodnich pañstw.

Podobnie jak Niemcy, W³osi równie¿ nie dyspono-
wali odpowiednimi œrodkami i si³ami desantowymi.

Niemal we wszystkich wa¿niejszych alianckich ope-
racjach desantowych i przeciwdesantowych, uczestni-
czy³y równie¿ okrêty POMW, a do pierwszej nale¿a³y
dzia³ania pod Narwikiem.

Aliancki desant w Narwiku stanowi³ nieudan¹ pró-
bê przeszkodzenia III Rzeszy niemieckiej w ostatecz-
nym opanowaniu Norwegii, co w istotny sposób wzmoc-
ni³o jej sytuacjê polityczno-strategiczn¹ w Skandynawii
i na Ba³tyku. Dziêki temu Niemcy zabezpieczyli sobie
dostawy szwedzkiej rudy ¿elaza, rozszerzyli system baz
morskich i lotniczych, zwiêkszyli mo¿liwoœæ wyjœcia
swoim ON i OP na Atlantyk, przerwali dostawy szwedz-
kiej rudy ¿elaza do Anglii, ustanowili kontrolê w cie-
œninach duñskich zapewniaj¹c swobodny rozwój swo-
ich stoczni nad Ba³tykiem, zapewnili tam niezak³ócony
tok szkolenia za³óg okrêtów i samolotów oraz badania
nad nowymi œrodkami walki oraz opanowali przemys³
Danii i Norwegii. To i sta³e dostawy sowieckie dla Rze-
szy w istotny sposób pozwala³y na osi¹ganie zwyciêstw
w pierwszych latach II wojny122.

120 Tam¿e, s. 22.
121 Tam¿e. Du¿e sztuczne porty wykorzystywano w inwazji nor-

mandzkiej w 1944 roku (A. Montgomery, Inwazja na Europê, Warszawa
1948, s. 9).

122 Po rozpoczêciu wojny niemiecko-sowieckiej Hitler przewidy-
wa³: opanowanie Murmañska i G³ównej Bazy Floty Pó³nocnej – Polar-
nego; przeciêcie Kirowskiej Linii Kolejowej, co spowodowa³oby izolacjê
Pó³wyspu Kolskiego od centrum kraju; zajêcie Karelii oraz opanowanie
ca³ego basenu Morza Bia³ego z Archangielskiem w³¹cznie. Uderzenie
mia³y przeprowadziæ g³ównie si³y l¹dowe i lotnicze. Bombowce masowo
mia³y uderzyæ na Polarny i Murmañsk oraz zniszczyæ œluzy na Kanale
Bia³omorsko-Ba³tyckim. A to odciê³oby pó³nocny teatr morski od ba³-
tyckiego (Kuzniecow, Tam¿e, s. 38).
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

Wielka Brytania stara³a siê uprzedziæ Niemców, do
czego mia³a pos³u¿yæ operacja Katarzyna, a nastêpnie
wojskowa pomoc si³ angielskich, francuskich i polskich
dla Finlandii przeciwko Sowietom w 1939 roku. Wio-
sn¹ nastêpnego roku Anglicy otrzymywali coraz dok³ad-
niejsze dane o planowanej inwazji niemieckiej na Nor-
wegiê i Daniê, a od 4 kwietnia 1940 roku wiadomoœci
te nadchodzi³y z Kopenhagi, donosi³ o tym wywiad, roz-
poznanie lotnicze i okrêtowe. Royal Navy zwróci³a wów-
czas g³ówn¹ uwagê na uniemo¿liwienie niemieckim
du¿ym ON atakowanie alianckiej ¿eglugi, a jednocze-
œnie sojusznicze okrêty nie by³y w stanie przerwaæ dzia-
³ania niemieckich okrêtów na przybrze¿nych wodach
norweskich. Wielka Brytania i Francja nie mia³y rów-
nie¿ politycznych mo¿liwoœci opanowania portów nor-
weskich, poniewa¿ byliby agresorami. Faszyœci norwe-
scy mieli wówczas ogromne wsparcie wœród Norwegów,
którzy Niemców potraktowaæ mogli jako sojuszników
w razie alianckiego ataku. Dlatego aliancka interwen-
cja mog³a nast¹piæ dopiero po niemieckiej inwazji.

W dzia³aniach Royal Navy na morzu w operacji nor-
weskiej operowa³y polskie okrêty – 7 kwietnia 3 nasze
niszczyciele poszukiwa³y tam niemieckich okrêtów,
a Orze³ znajdowa³ siê na patrolu. Mimo powa¿nych si³
na morzu, Niemcy przeprowadzili udan¹ operacjê de-
santow¹. Zorganizowali komunikacjê powietrzn¹ – nowy
fakt w sztuce wojennej, daj¹cy du¿e perspektywy
w operacjach desantowych. Osi¹gnêli zaskoczenie ope-
racyjne, a w wielu punktach l¹dowania – taktyczne. Po
raz pierwszy zastosowali metodê jednoczesnego ude-
rzenia desantów morskich i powietrznych celem opa-
nowania g³ównych portów norweskich. Równie¿ po raz
pierwszy wojska powietrzno desantowe opanowa³y lot-
niska i przeprowadzi³y dzia³ania dywersyjne. Ponadto
po raz pierwszy lotnictwo wykonywa³o samodzielnie
zadania operacyjne na morzu: rozpoznanie, wysadza-
nie desantów powietrznych, uderzenia na okrêty na
morzu i w bazach, uderzenia na bazy l¹dowania alian-
tów, zwalczanie OP. Niemiecka inwazja mia³a u³atwie-
nia i dlatego, ¿e alianckie zespo³y na morzu mia³y jesz-
cze s³ab¹ obronê plot, brytyjskie lotnictwo pok³adowe
by³o s³absze pod wzglêdem taktyczno-technicznym od
niemieckiego bazowego, lotniskowce nie by³y jeszcze
w stanie zapewniæ swym zespo³om dostatecznej os³ony
z powietrza, a alianckie OP napotyka³y na trudnoœci
w torpedowaniu jednostek przeciwnika na przybrze¿-
nych wodach norweskich. Jednoczeœnie przestarza³a ar-
tyleria nadbrze¿na norweska wykaza³a wysok¹ zdol-
noœæ bojow¹ i ¿ywotnoœæ w walce z du¿ymi ON
niemieckimi. Pokona³ j¹ brak dostatecznej obrony plot
i obrony przeciwdesantowej123.

Niemieckie desanty w Norwegii przyspieszy³y alianc-
k¹ operacjê desantow¹ w rejonie narwickim124. 9 kwiet-
nia 1940 roku na 10 niszczycielach wyl¹dowa³ w Na-
rwiku i Bjerkviku (na pó³nocnym-wschodzie od Narwiku)

niemiecki desant, zajmuj¹c miasto bez walki. Jednak
nastêpnego dnia 5 niszczycieli brytyjskich zatopi³o 2
niszczyciele i 7 transportowców niemieckich, przy stra-
cie 2 w³asnych. Zaœ 13 kwietnia eskadra brytyjska
z pancernikiem Warspite zaatakowa³a ponownie fiordy
w rejonie narwickim topi¹c nastêpne 8 niszczycieli prze-
ciwnika, pozbawiaj¹c oddzia³y Wehrmachtu os³ony mor-
skiej. Od 15 kwietnia zaczê³y przybywaæ w rejon walk
alianckie oddzia³y l¹dowe, a noc¹ na 8 maja w porcie
Harstad na wyspie Hinnoy wy³adowa³a siê polska Sa-
modzielna Brygada Strzelców Podhalañskich125. Walki
w rejonie narwickim trwa³y a¿ do 8 czerwca, a nastêp-
nego dnia – 9 czerwca, Niemcy weszli do Narwiku.

W operacji norweskiej dzia³a³y 3 polskie niszczy-
ciele – B³yskawica, Grom i Burza, OP Orze³, a jako
transportowce – Chrobry, Batory i Sobieski. Orze³ zato-
pi³ niemiecki transportowiec Rio de Janeiro, a nastêp-
nie zaatakowa³ 3 patrolowce strzelaj¹c do jednego z nich
dwie torpedy. Rezultatu ataku nie ustalono, poniewa¿
okrêt musia³ zejœæ na du¿¹ g³êbokoœæ przed atakuj¹cy-
mi samolotami przeciwnika. Niszczyciele pe³ni³y dozo-
ry, eskortowa³y transportowce i os³ania³y du¿e okrêty
brytyjskie, niemal nieprzerwanie walczy³y z niemiec-
kimi samolotami, zwalcza³y równie¿ U-booty. 21 kwiet-
nia U 9 wystrzeli³ torpedê z zapalnikiem magnetycz-
nym, która wybuch³a przedwczeœnie oko³o 100 m od
burty B³yskawicy126.

Do wa¿nych zadañ nale¿a³o zwalczanie niemieckich
celów nadbrze¿nych pod Narwikiem. Grom ostrzeliwa³
baterie i gniazda broni maszynowej, zgrupowania od-
dzia³ów przeciwnika, mosty, tor kolejowy, tunel itp.127

3 maja okrêt zosta³ trafiony pociskiem kalibru 88 mm,
który przebi³ prawa burtê i spowodowa³ drobne uszko-
dzenia w kot³owni. Po ich naprawie przyst¹pi³ ponow-
nie do ostrza³u, niszcz¹c 3 niemieckie dzia³a, nastêp-
nie 2 dzia³a polowe kalibru 75 mm i punkt obserwacyjny.
Tego dnia okrêt wystrzeli³ oko³o 500 pocisków kalibru
120 mm. Nastêpnego dnia – 4 maja, na wysokoœci oko-
³o 5000 m pojawi³ siê samolot niemiecki, ale okrêt nie
otworzy³ ognia uwa¿aj¹c atak z tej wysokoœci za ma³o
prawdopodobny. Ten jednak zrzuci³ 6 bomb, z których
dwie trafi³y w pok³ad œródokrêcia. Okrêt zaton¹³ w ci¹-
gu 2 minut128.

2 maja B³yskawica zniszczy³a kilka niemieckich sta-
nowisk ogniowych, ale okrêt z odleg³oœci oko³o 1500 m
zosta³ trafiony pociskami kalibru 88 mm oraz z broni
maszynowej. Jeden pocisk trafi³ w rufow¹ nadbudów-
kê i eksplodowa³ w kuchni marynarskiej, a trzy pociski
uderzy³y w praw¹ burtê – jeden zrani³ 3 cz³onków za³o-
gi i uszkodzi³ przewód parowy w prawej maszynowni.
5 maja okrêt ponownie ostrzeliwa³ cele nadbrze¿ne,
zosta³ trafiony 11 pociskami – ale nie uzyska³ szkód
zaœ sam zestrzeli³ 1 samolot i 2 uszkodzi³129. Nato-
miast Burza odpiera³a ataki lotnictwa, pe³ni³a s³u¿bê
patrolow¹ fiordów, os³ania³a transporty wojska i holo-
wa³a jednostki desantowe, os³ania³a wy³adunek pol-

123 Gliñski, Tam¿e, s. 41–42; Grz¹dkowski, Tam¿e, s. 12–13; E. Ko-
siarz, Operacja norweska w 1940 r., PMW 1955, nr 11; Ten¿e, Na wodach
Norwegii, Warszawa 1982; St. Tobiasz, Kampania norweska w 1940 r.,
PM 1958, z. 7, s. 79.

124 By³ to rejon najlepiej nadaj¹cy siê do opanowania przez Bry-
tyjczyków pod wzglêdem operacyjnym i co wa¿niejsze, pod wzglêdem
gospodarczym. W³aœnie z tego rejonu istnia³a mo¿liwoœæ przejêcia kon-
troli nad eksportem szwedzkiej rudy ¿elaza. Narwik stanowi³ g³ówny
port wywozu tej rudy, po³¹czony z oœrodkiem jej wydobycia (Lulea) lini¹
kolejow¹.

125 W. Biegañski, Polacy w bitwie o Narwik, Warszawa 1969;
W. Dec, Narwik i Falaise, Warszawa 1972, s. 53nn; K. Pruszyñski, Droga
wiod³a przez Narvik, Warszawa 1956; J. Zakrzewski, Narwik, Warszawa
1972.

126 Kosiarz, Flota Bia³ego Or³a, s. 147.
127 MMW, 636; K. W. Marek, Wir hielten Narvik, Berlin 1941.
128 Walki formacji, s. 96.
129 W. Kon, Atlantyckie, s. 155–157, 158–159.
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skich oddzia³ów, ratowa³a ton¹cych z zatopionych alianc-
kich jednostek130.

W operacji norweskiej Niemcy ponieœli znaczne stra-
ty: 1 ciê¿ki kr¹¿ownik, 2 lekkie kr¹¿owniki, 1 okrêt
artyleryjski, 10 niszczycieli, 5 OP, 11 transportowców
i zbiornikowców, 10 jednostek pomocniczych. Pozosta³e
okrêty odnios³y uszkodzenia, w tym 2 pancerniki. G³ówne
straty niemieckiej flocie zada³y alianckie ON i OP. Po
zakoñczeniu kampanii norweskiej Kriegsmarine z du-
¿ych okrêtów mia³a tylko 1 ciê¿ki kr¹¿ownik i 2 lekkie
kr¹¿owniki. Dlatego a¿ do listopada 1940 roku nast¹-
pi³a przerwa w dzia³aniach floty niemieckiej na atlan-
tyckich liniach komunikacyjnych. Te powa¿ne straty by³y
jednak ma³o znacz¹ce w porównaniu z uzyskaniem
przez III Rzeszê panowania nad Skandynawi¹, jej prze-
mys³em i szwedzk¹ rud¹ ¿elaza. Znaczne straty ponie-
œli równie¿ alianci: 1 lotniskowiec, 2 lekkie kr¹¿owniki,
10 niszczycieli, 1 torpedowiec, 6 OP, 15 transportow-
ców oraz jednostek pomocniczych i niemal ca³¹ flotê
norwesk¹. 16 okrêtów zosta³o uszkodzonych131. Wœród
nich Polacy stracili: 1 niszczyciel Grom, 1 OP Orze³ i tran-
sportowiec Chrobry. Ponadto w bitwie pod Narwikiem
poleg³o 97 polskich ¿o³nierzy, 189 zosta³o rannych i 28
zaginionych i jeñców.

W dniach 26–30 grudnia 1941 roku alianci prze-
prowadzili desant dywersyjny na Lofoty, w którym
udzia³ bra³y równie¿ dwa polskie niszczyciele – Kuja-
wiak i Krakowiak132. Zaœ ca³a wyprawa pod kryptoni-
mem Anklet trwa³a od 22 grudnia do 1 stycznia 1942
roku, któr¹ przeprowadzi³y si³y wydzielonego zespo³u
Force J: kr¹¿ownik Aretheusa, 4 niszczyciele typu Tri-
bal, 4 niszczyciele typu Hunt (w tym Krakowiak i Ku-
jawiak), 2 korwety norweskie, 3 tra³owce, 2 OP, 1 okrêt
specjalny do oznaczania farwatrów, 1 holownik oceanicz-
ny, 2 tankowce, 1 okrêt desantowy, 1 statek amunicyj-
no-¿ywnoœciowy i œrodki do l¹dowania komandosów133.

Desant mia³ na celu zdobycie i okresowe obsadzenie
ma³ego portu rybackiego Reine na wyspie Moskenesöy
w grupie Lofotów. Zadanie polega³o na zniszczeniu,
mo¿liwie jak najwiêkszej iloœci, posterunków obserwa-
cyjnych przeciwnika oraz patrolowanie, celem przeciê-
cia drogi konwojów niemieckich id¹cych do Narwiku
i Finlandii134.

Desant ten przygotowano starannie w dniach 18–21
grudnia, okrêty uzupe³nia³y zapasy i prowadzi³y alar-

my æwiczebne. 22 grudnia Kujawiak po uzupe³nieniu
paliwa wyszed³ ze Scapa Flow i o godz. 1430 zaj¹³ po-
zycjê w os³onie zespo³u, który mimo sztormowej pogo-
dy, ale dobrej widocznoœci, posuwa³ siê w kierunku Lofo-
tów. W nastêpnym dniu do zespo³u do³¹czy³y 3 spóŸnione
jednostki, a po drodze – przed po³udniem, formowano
os³onê dzienn¹, zaœ pod wieczór – os³onê nocn¹. Po dro-
dze napotykano zerwane miny, które rozstrzeliwano oraz
prowadzono nadal æwiczebne alarmy i strzelania plot.
25 grudnia na Kujawiaku przeprowadzono strzelanie
sprawdzaj¹ce z broni maszynowej, w czasie którego
nast¹pi³a awaria jednego z „Oerlikonów”, ale j¹ usu-
niêto135.

26 grudnia o godz. 0610 zespó³ podszed³ do West Fior-
du i w dziesiêæ minut póŸniej Force J zosta³a podzielona
na dwie grupy. Pierwsza – sk³adaj¹ca siê z Krakowia-
ka, Kujawiaka, 2 korwet, tankowców, statku amunicyj-
no-¿ywnoœciowego i holownika, pod¹¿a³a za tra³owca-
mi do Skjölfiord’u. Natomiast druga, sk³adaj¹ca siê
z pozosta³ych jednostek rozpoczê³a l¹dowanie i nisz-
czenie punktów obserwacyjnych w porcie Reine. W miê-
dzyczasie Kujawiak poszukiwa³ tankowca, który przy
podejœciu do West Fiordu zagubi³ siê na skutek awarii
kompasu i gêstej œnie¿ycy, ale zosta³ odnaleziony przez
nasz okrêt136. Zaskoczenie by³o ca³kowite, a niemiecki
samolot rozpoznawczy Heinkel 115 pokaza³ siê dopiero
oko³o godz. 1230. Kr¹¿y³ potem nisko nad wod¹, ale
poza zasiêgiem artylerii okrêtowej; natomiast polskie
okrêty pe³ni³y s³u¿bê patrolow¹. 28 grudnia dowódca
Force J poda³ do wiadomoœci, ¿e Niemcy poinformowa-
ni przez samoloty rozpoznawcze œci¹gaj¹ na lotniska
do Bodö (lotnisko w tej miejscowoœci le¿a³o zaledwie
oko³o 50 Mm od rejonu operacji alianckiego zespo³u)
bombowce nurkuj¹ce. Zarz¹dzi³ wiêc powrót do Scapa
Flow, aby nie nara¿aæ zespo³u na mo¿liwe straty i nie
daæ tym samym mo¿noœci niemieckiej propagandzie
odpowiedniego wyolbrzymienia ewentualnych strat i roz-
g³oszenia wiadomoœci o niepowodzeniu alianckiego de-
santu na Lofotach. Tego samego dnia w godzinach po-
po³udniowych rozpoczêto przygotowania opuszczenia
Lofotów, wykonuj¹c dzia³ania koñcz¹ce operacjê Anklet,
po czym zespó³ wyruszy³ w drogê powrotn¹, przybywa-
j¹c do Scapa Flow 1 stycznia 1942 roku137.

W czasie tej operacji alianci zniszczyli 1 kanonier-
kê niemieck¹ i 1 samolot torpedowo-bombowy, wziêli
do niewoli 8 jeñców niemieckich i kilku quislingowców,
przeciêli na kilka dni ruch konwojów niemieckich
i zmusili przeciwnika do przerzucenia wiêkszej iloœci
samolotów z Danii i Holandii w ciê¿kich warunkach
zimowych. Na l¹dzie zniszczono szereg posterunków
obserwacyjnych i ma³ych zak³adów przemys³owych,
przewieziono równie¿ znaczn¹ liczbê m³odych Norwe-
gów ochotników do armii. Ponadto zawieziono oko³o 50
ton podarunków dla ludnoœci norweskiej (kawa, m¹ka,
czekolada, d¿em i papierosy)138. Za³ogi Krakowiaka
i Kujawiaka po powrocie do Scapa Flow otrzyma³y po-
dziêkowanie od dowódcy Force J za sprawne dzia³anie
w czasie wspólnej operacji, a szef KMW wyrazi³ im
swoje zadowolenie i uznanie139.

130 Polskie Si³y, s. 167–168.
131 F. O. Busch, Zehn Zerstörer. Die Besetzung Narviks, Hannover

1959; Gliñski, Tam¿e, s. 40–41. Alianckie OP nie odegra³y wiêkszej roli
mimo, ¿e zwracano na nie wiele uwagi. G³ówn¹ przyczyn¹ tego by³y
torpedy niedostatecznie sprawdzone w czasie pokoju w okreœlonych
warunkach geograficznych.

132 Lofoty stanowi¹ grupê wysp na Morzu Norweskim, u pó³noc-
nych wybrze¿y Norwegii, oddzielon¹ od l¹du cieœnin¹ Vest Fjorden.
Powierzchnia wysp górzysta, a ich linia brzegowa silnie rozwiniêta.
Niemcy utworzyli tam przystanie dla mniejszych jednostek, g³ównie
rozpoznawczych, zainstalowali stacje obserwacyjne – w tym metereolo-
giczne i inne obiekty utrudniaj¹ce operacje flocie brytyjskiej na pobli-
skich wodach. Nabra³y one strategicznego znaczenia wraz z rozpoczê-
ciem siê wojny niemiecko-sowieckiej i koniecznoœci udzielania materialnej
pomocy Armii Czerwonej, a wyspy te le¿a³y nieopodal tras konwojo-
wych z Anglii do Murmañska.

133 PIMS, MAR. A. V. 21/2, s. 52–53. Desant sk³ada³ siê z „Com-
mando Nr 12” oraz „Special Service Brigade” – razem 3 oficerów i 62
marynarzy, 6 oficerów i 72 ¿o³nierzy norweskich oraz 1 oficer i 2 ¿o³nie-
rzy brytyjskich (Tam¿e, s. 53). OP wysz³y wczeœniej na tê operacjê
i s³u¿y³y jako znaki nawigacyjne dla zespo³u (Polskie Si³y, t. II, cz. 2,
s. 420).

134 MAR. A. V. 21/2, s. 53.

135 Tam¿e, s. 54.
136 Tam¿e, s. 55.
137 Tam¿e, s. 56–59.
138 Tam¿e, s. 60.
139 Tam¿e, s. 61.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

W tym samym czasie inny zespó³ Royal Navy prze-
prowadzi³ podobn¹ operacjê na wyspê Vaagsö, na pó³-
noc od wa¿nego portu norweskiego Bergen. Alianci za-
dali tam Niemcom powa¿ne straty topi¹c 5 statków, 2
traulery rybackie i holownik, zaœ komandosi zniszczyli
urz¹dzenia portowe, baterie nadbrze¿ne i inne obiekty
wojskowe.

Jednoczeœnie przeprowadzone operacje desantowe
na wodach norweskich przez aliantów odnios³y powa¿-
ne skutki. Mia³y znaczenie moralne, g³ównie dla Nor-
wegów walcz¹cych po stronie aliantów i potwierdza³y
skutecznoœæ dzia³añ dywersyjnych. Zahamowano na
kilka dni ruch niemieckich konwojów id¹cych do pó³-
nocnej czêœci Norwegii i Finlandii, zniszczeniu uleg³y
urz¹dzenia rozpoznawcze na Lofotach. Ponadto Niem-
cy byli przekonani, ¿e Wielka Brytania prowadzi przy-
gotowania do zajêcia Norwegii. Wys³ali wiêc tam znacz-
ne si³y wojsk l¹dowych, lotnictwa i floty wojennej.
W oczekiwaniu na brytyjski atak sta³y tam bezczynnie
przez wiêksz¹ czêœæ wojny140.

19 sierpnia 1942 roku w rejonie Dieppe nad kana-
³em La Manche, alianci przeprowadzili rozpoznawcz¹
operacjê desantow¹ pod kryptonimem Jubilee141. Jego
celem by³o rozpoznanie niemieckiej obrony Wa³u Atlan-
tyckiego i przeprowadzenie doœwiadczenia w zakresie
desantu morskiego na wybrze¿u francuskim, sprawdze-
nie ró¿nych koncepcji wsparcia ogniowego l¹duj¹cym
oddzia³om desantowym przez artyleriê okrêtow¹ i lot-
nictwo, zdobycie doœwiadczenia w dowodzeniu i ³¹czno-
œci w warunkach desantu morskiego, sprawdzenie wspó³-
dzia³ania l¹duj¹cej piechoty, okrêtów i samolotów,
zbadanie systemu niemieckiej obrony i gotowoœci wojsk
przeciwnika w obronie przeciwdesantowej, sprawdze-
nie skrytoœci operacji i mo¿liwoœæ zaskoczenia z morza
oraz wzmocnienie morale Francuzów i zatrudnienie bez-
czynnych wojsk kanadyjskich znajduj¹cych siê w An-
glii142. Plan zak³ada³ zniszczenie przez komandosów
niemieckich 2 baterii ciê¿kiej artylerii nadbrze¿nej,
w pó³ godziny potem wysadzenie desantów po obu stro-
nach Dieppe i uderzenie ze skrzyde³ na miasto. Nato-
miast na pla¿y mia³y wyl¹dowaæ g³ówne si³y i uderzyæ
na Dieppe od czo³a. Nastêpnie zniszczenie portu, do-
ków i pobliskiego lotniska niemieckiego. W sk³ad de-
santu wchodzi³y: oddzia³y komandosów – 1057 ludzi, 2
brygady piechoty – 4961 ludzi wraz z pu³kiem czo³gów.
Do ich przerzutu u¿yto 9 du¿ych okrêtów desantowych,
10 okrêtów do przewozu czo³gów i 179 barek, os³ania-
nych przez 8 niszczycieli (w tym polski Œl¹zak), dwie
flotylle tra³owców, 41 jednostek pomocniczych, œciga-
czy itp., razem 237 jednostek. Si³y te wspiera³o 7 dy-
wizjonów lotnictwa bombowego oraz 60 dywizjonów
lotnictwa myœliwskiego – w tym polskie dywizjony 302,
303, 306, 308 i 317143.

Noc¹ 18/19 sierpnia flota podzielona na 14 grup wy-

sz³a z Porstmouth, a nad ranem 10 Mm od brzegu woj-
sko prze³adowano z transportowców na barki desanto-
we, które ruszy³y do brzegu. Jednak na godzinê przed
l¹dowaniem jedna z grup desantowych natknê³a siê na
ma³y konwój niemiecki id¹cy w eskorcie 3 patrolowców
i 5 œcigaczy artyleryjskich. Walka artyleryjska zdezor-
ganizowa³a szyk ugrupowania desantowego, co zaalar-
mowa³o Niemców na l¹dzie i zaskoczenie ju¿ siê nie
uda³o. Wkrótce artyleria przeciwnika strzela³a na ca-
³ej szerokoœci frontu niszcz¹c wiele jednostek desanto-
wych, a dzia³a niszczycieli aliantów by³y bezsilne wo-
bec wiêkszych kalibrów niemieckich. W silnym ogniu
wysadzono desanty w 6 punktach na szerokoœci 20 km,
Niemcy odparli skrzyd³owe ataki i powstrzymali na-
tarcie czo³owe. Straty by³y coraz wiêksze, a z 28 wysa-
dzonych na brzeg czo³gów wszystkie przeciwnik znisz-
czy³. Do walki wesz³y przyby³e oddzia³y niemieckiej 10
dywizji pancernej, której czo³gi prowadzi³y ogieñ do
desantu na wprost. Wobec niemo¿liwoœci dalszej wal-
ki, o godz. 1100 alianci rozpoczêli odwrót144.

Œl¹zak przez ca³y czas operacji desantowej prowa-
dzi³ walki z artyleri¹ nadbrze¿n¹ przeciwnika i jego
samolotami. 10 razy walczy³ z bateriami nadbrze¿nymi,
30 razy otwiera³ ogieñ do samolotów niszcz¹c 2 Dor-
niery 217, 1 Junkersa 88, 1 Messerschmitta 109 i 2 sa-
moloty uszkadzaj¹c. Okrêt by³ atakowany 3 razy przez
samoloty bombami i broni¹ pok³adow¹. Poleg³o 3 cz³on-
ków za³ogi i 12 zosta³o rannych. Polskie samoloty, sta-
nowi¹ce 10% ca³oœci si³ powietrznych aliantów w tej
operacji, na 87 zniszczonych niemieckich samolotów,
zestrzeli³y 15,5 samolotów co stanowi 18%. Przeprowa-
dzi³y 224 samolotoloty, przebywaj¹c niemal bez prze-
rwy w rejonie operacji145.

Alianci ponieœli du¿e straty: 3372 zosta³o zabitych,
rannych lub zaginê³o, 106 samolotów, 30 czo³gów, 1 nisz-
czyciel, 33 jednostki desantowe, uszkodzone zosta³y
równie¿ 3 niszczyciele – w tym Œl¹zak. Operacja pod
Dieppe obok poprzednich dzia³añ desantowych, da³a pod-
stawy do g³êbokich studiów nad przysz³ymi tego ro-
dzaju walkami o brzeg146. Z jej doœwiadczeñ korzysta-
no w dzia³aniach desantowych przeciwko W³ochom,
a nastêpnie w operacji normandzkiej.

Celem przygotowania inwazji w zachodniej Euro-
pie, nale¿a³o przeprowadziæ szereg operacji strategicz-
nych: opanowaæ pó³nocn¹ Afrykê znajduj¹c¹ siê pod
rz¹dami Vichy i zniszczyæ tam wojska niemiecko-w³o-
skie; opanowaæ w³oskie wyspy na Morzu Œródziemnym
– g³ównie Sycyliê, zapewniaj¹c w ten sposób bezpie-
czeñstwo ¿eglugi alianckiej na trasie Gibraltar-Alek-
sandria; przejêcie panowania na wiêkszoœci akwenach
Morza Œródziemnego przez aliantów; wyeliminowanie
z wojny floty wojennej W³och i przygotowanie operacji
desantowych na wybrze¿a w³oskie i francuskie. By³o to
niezbêdne do otwarcia drugiego frontu l¹dowego, po-
niewa¿ morski istnia³ od pocz¹tku II wojny œwiatowej.

140 Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 203.
141 Niemiecki rejon obrony nadbrze¿nej pod Dieppe by³ dobrze

przygotowany pod wzglêdem in¿ynieryjnym, zabezpieczaj¹cym stano-
wiska ogniowe. Ponadto po wschodniej stronie Dieppe znajdowa³a siê
bateria nadbrze¿na w sk³adzie 3x170 i 4x105, a po stronie zachodniej
6x150. Ponadto w rejonie tym znajdowa³a siê artyleria polowa i plot,
mog¹ca walczyæ z okrêtami. Niemcy spodziewali siê ataku i byli do
niego przygotowani, chocia¿ sam moment desantu by³ mimo wszystko
zaskoczeniem.

142 Piaskowski, Kroniki, t. 3, s. 50.
143 Walki formacji, s. 407, 430.

144 A. Perepeczko, Komandosi w akcji, Gdañsk 1982; S. T., Opera-
cja skazana na klêskê, PM 1958, z. 11.

145 Polskie Si³y, s. 425, 431; Walki, s. 407; J. Wójcicki, Bojowy
chrzest ORP „Œl¹zak” pod Dieppe, MP 1947, nr 14. , s. 12–14.

146 Pod Dieppe nie u¿yto du¿ych ON do zniszczenia artylerii nad-
brze¿nej przeciwnika, wprowadzono zbyt ma³o bombowców do zniszcze-
nia linii komunikacyjnych, co pozwoli³o na swobodny manewr dla nie-
mieckich posi³ków. Ponadto ró¿ny czas l¹dowania wykluczy³ zaskoczenie,
niedomaga³o wspó³dzia³anie i ³¹cznoœæ miêdzy okrêtami a wysadzonymi
na l¹d oddzia³ami.
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Od jesieni 1942 roku by³a ku temu odpowiednia sytu-
acja strategiczna, niekorzystna dla III Rzeszy. Okres
ten stanowi³ przesilenie na froncie wschodnim i wiel-
kich zmagañ pod Stalingradem, wymagaj¹cym od Niem-
ców wzmo¿onego wysi³ku. By³ to dla nich najwa¿niej-
szy kierunek dzia³añ strategicznych, a afrykañski sta³
siê peryferyjnym, co natychmiast wykorzystali alian-
ci147.

W operacji morsko-desantowej przeprowadzonej od
8 listopada 1942 roku pod kryptonimem Torch (Pochod-
nia) uczestniczy³y wojska amerykañskie, angielskie
oraz oddzia³y i okrêty pañstw podporz¹dkowanych ope-
racyjnie Brytyjczykom – Wolnych Francuzów, polskie,
norweskie, kanadyjskie i greckie.

L¹dowanie desantu nast¹pi³o w trzech oddalonych
od siebie rejonach jednoczeœnie: ko³o Casablanki, w re-
jonie Oranu i Algieru, a nastêpnie do zdobytych portów
wchodzi³y transportowce z dostawami wojska i sprzê-
tu. Przygotowanie operacji przeprowadzono w ci¹gu 3
miesiêcy, a za³adowanie desantu nast¹pi³o w Ameryce
i Anglii. Odleg³oœci miêdzy portami za³adowania de-
santu a punktami l¹dowania by³y znaczne i wynosi³y
od 2500 km do 5500 km. Ich wyjœcie tak obliczono, aby
u brzegów Afryki spotka³y siê w wyznaczonym czasie.
Zachowano tajemnicê operacji, a w czasie przejœcia
desantu morzem przeciwnik nie przeciwdzia³a³. W ope-
racji uczestniczy³o oko³o 650 okrêtów i transportowców
oraz du¿e si³y lotnicze. Przed l¹dowaniem desantu mor-
skiego zrzucono niewielkie desanty powietrzne w rejo-
nie Rabatu, Oranu, Algieru, Bone i w innych punktach,
a w³aœciwy desant rozpocz¹³ siê noc¹ 8 listopada 1942
roku na froncie o d³ugoœci oko³o 1300 km148. L¹dowanie
nast¹pi³o g³ównie w portach, przy pe³ni ksiê¿yca i by³o
ca³kowitym zaskoczeniem.

W operacji Torch uczestniczy³a B³yskawica. Okrêt
na pocz¹tku paŸdziernika zosta³ wycofany ze s³u¿by
konwojowej i skierowany na dwutygodniowe szkolenie
w strzelaniu do celów l¹dowych i 19 tego miesi¹ca skie-
rowany do Gibraltaru. Nasz okrêt bra³ udzia³ w wal-
kach desantowych w rejonie Algieru, gdzie l¹dowa³y
wojska angielskie i amerykañskie przy wsparciu 93
okrêtów ró¿nych klas (m. in. 2 lotniskowce, 4 kr¹¿ow-
niki i 13 niszczycieli), w tym B³yskawica. Polski okrêt
dowodzi³ zespo³em 5 niszczycieli i do 10 listopada os³a-
nia³ okrêty oraz statki w Zatoce Sidi Ferruch. W tym
czasie odpiera³ ataki samolotów w³oskich i niemiec-
kich oraz 2 razy OP. 11 listopada samotnie eskortowa³
transportowiec z wojskiem do Bougie. Nastêpnego dnia
na redzie B³yskawicê atakowa³y grupy lotnicze z ró¿-
nych wysokoœci i kierunków, atakowa³y j¹ równie¿ OP.

Potem okrêt jednoczeœnie atakowa³o a¿ 40 samolotów
przeciwnika. Ataki lotnicze trwa³y przez wiele godzin,
ale artyleria plot nie dopuœci³a samolotów do okrêtu.
Po walce z nimi naliczono 200 przebiæ kad³uba i nad-
budówek, poleg³o 3 marynarzy, ciê¿ko rannych zosta³o
17 marynarzy i 6 podoficerów, a 10 dozna³o lekkich ob-
ra¿eñ. Po ataku okrêt wszed³ do portu, gdzie odpar³
jeszcze nalot 15 samolotów, a po nalocie do szpitala
zabrano 33 ciê¿ko rannych. Lekko ranni pozostali na
okrêcie149.

W po³owie kwietnia tego roku przeprowadzono po-
zorowany desant ko³o Sidi Mishrik na wybrze¿u tune-
zyjskim. Celem tego desantu by³o dalsze za³amanie
woli walki przeciwnika i zwiêkszenie alianckiego za-
gro¿enia mo¿liwoœci¹ dalszych desantów morskich.
Udzia³ w tej operacji wziê³a B³yskawica i brytyjski nisz-
czyciel Laforey oraz zespó³ œcigaczy. Co prawda nie by³a
to zbyt du¿a operacja, ale mia³a pewien wp³yw na dal-
sze walki w Tunisie150.

Od 10 lipca do 17 sierpnia 1943 roku alianci prze-
prowadzili morsk¹ operacjê desantow¹ pod kryptoni-
mem Husky, celem opanowania Sycylii i przygotowa-
nia warunków do inwazji na W³ochy151.

Przygotowania tej operacji trwa³y 6 miesiêcy, a do
jej przeprowadzenia wydzielono 13 dywizji, 3 samo-
dzielne brygady, 3 oddzia³y komandosów i 2 bataliony
rangersów (amerykañski odpowiednik komandosów).
Si³y lotnicze liczy³y 4000 samolotów bojowych i 1500
samolotów transportowych, a si³y morskie – 1645 jed-
nostek ró¿nych klas, ponadto 945 jednostek amerykañ-
skich ró¿nego przeznaczenia. £¹cznie w tej operacji
uczestniczy³o 2590 okrêtów i transportowców, w tym
282 okrêty bojowe i specjalne oraz 2308 okrêtów de-
santowych i transportowych152. Wojska desantowe l¹-
dowa³y w jednym rzucie, przy niedu¿ych odwodach,
a do operacyjnego zabezpieczenia desantów przed si³a-
mi morskimi przeciwnika wydzielono 4 okrêtowe gru-
py obrony.

Oddzia³y desantowe ³adowano w portach Afryki Pó³-
nocnej, Stanach Zjednoczonych i w Anglii, a konwoje
id¹ce od kilku godzin do 12 dób sk³ada³y siê z 20–40
transportowców i odpowiedniej liczby okrêtów eskorto-
wych. Czas przejœcia by³ tak obliczony, by znalaz³y siê
w odpowiednim momencie w miejscu roz³adowania.
Desant poprzedzi³o d³ugotrwa³e przygotowanie lotni-
cze ju¿ od 6 tygodni przed l¹dowaniem, osi¹gaj¹c naj-
wiêksz¹ intensywnoœæ w ostatnim tygodniu – g³ównie
zaœ przed inwazj¹. Ponadto lotnictwo alianckie atako-
wa³o równie¿ cele w po³udniowej czêœci W³och, Kretê

147 Ponadto prognozy skutecznej alianckiej operacji w pó³nocnej
Afryce wynika³y i z innych czynników: alianci mieli przewagê technicz-
n¹, lotnicz¹ i w wystawionych si³ach l¹dowych; przewaga w powietrzu
pozwala³a na zajêcie lotnisk nieprzyjaciela, co wyd³u¿y³oby zasiêg ope-
racji lotnictwa amerykañskiego i brytyjskiego; zdecydowana przewaga
floty alianckiej, transportowej i desantowej; upadek morali wojsk Vi-
chy, które nie dba³y o zorganizowanie w³aœciwej obrony przed alianta-
mi; silne dzia³ania propagandowe, dywersji politycznej przysparza³y
zwolenników dla aliantów w oddzia³ach wojskowych Vichy; wojska nie-
miecko-w³oskie w Afryce napotyka³y na coraz wiêksze trudnoœci zaopa-
trzeniowe; niemieckie okrêty na Morzu Œródziemnym ustêpowa³y an-
gielskim, zaœ flota w³oska nie mia³a paliwa, a za³ogi w³oskie nie
przejawia³y chêci walki z aliantami.

148 G. Patton, Wojna jak j¹ pozna³em, Warszawa 19898, s. 27nn;
Grz¹dkowski, Morskie operacje, s. 14. Poniewa¿ alianci byli pewni, ¿e
oddzia³y wojskowe Vichy bêd¹ stawia³y co najwy¿ej s³aby opór, nie
przeprowadzono wstêpnego uderzenia lotniczego.

149 S. Bujniewicz, ORP „B³yskawica” w operacji „Torch”, NS 1986,
nr 157; T. Lesisz, Operacja „Torch” i akcja pod Bougie, Tam¿e, 1991,
nr 168; Piaskowski, Kroniki, t. 3, s. 69; Polskie Si³y, s. 433; Szczerkow-
ski, ORP „B³yskawica”, s. 66–67; Walki formacji, s. 425.

150 W drugiej po³owie kwietnia w rejonie Tunisu by³o jeszcze 250
tysiêcy ¿o³nierzy niemieckich i w³oskich, pozostawionych samym sobie,
którzy rozpoczêli odwrót. Flota aliancka otrzyma³a rozkaz uniemo¿li-
wienia ich ewakuacji, w czym bra³a równie¿ udzia³ B³yskawica. Niemo¿-
liwoœæ pomocy od strony morza, braku dostaw dobija³y przeciwnika.
9 maja kapitulowa³a 5 armia niemiecka, a 13 maja 1 armia w³oska.

151 Patton, Tam¿e, s. 74nn.
152 Flota aliancka do opanowania Sycylii obejmowa³a: 6 pancerni-

ków, 2 lotniskowce, 14 kr¹¿owników, 3 monitory, 80 niszczycieli (w tym
3 polskie i 6 greckich), 36 eskortowców, 34 tra³owców, 26 OP (w tym 2
polskie i 1 holenderski), 5 kanonierek (w tym 2 holenderskie), 1 sta-
wiacz min, 7 okrêtów sztabowych, 58 okrêtów pomocniczych, 319 du-
¿ych i 715 ma³ych okrêtów desantowych, 179 transportowców (w tym 4
polskie) i 160 ma³ych okrêtów (Kosiarz, Flota, s. 439).
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i inne rejony wprowadzaj¹c przeciwnika w b³¹d co do
miejsca desantu.

Dobrze przygotowane oraz maskowane i skryte punk-
ty za³adowania i przejœcia morzem konwojów z desan-
tem nie spowodowa³o wiêkszego przeciwdzia³ania ze
strony nieprzyjaciela. L¹dowanie desantów powietrz-
nych rozpoczêto noc¹ 9/10 lipca przy œwietle ksiê¿yca,
a desantu morskiego 10 lipca przed œwitem. W ci¹gu 3
dni utworzono przyczó³ek operacyjny o szerokoœci 160 km
i g³êbokoœci 30–50 km przy s³abym przeciwdzia³aniu
wojsk w³oskich. Ca³a operacja trwa³a 39 dni w tempie
4,5–5,5 km na dobê i zakoñczy³a siê wziêciem do nie-
woli 6 Armii w³oskiej oraz opanowaniem ca³ej wyspy.
Si³y niemieckie zdo³a³y siê ewakuowaæ przez Cieœninê
Messyñsk¹ do W³och153. Alianci uzyskali du¿y sukces
strategiczny, a nade wszystko polityczny – w wyniku
operacji sycylijskiej 25 lipca obalono rz¹d faszystowski,
a Mussoliniego aresztowano. W³adzê obj¹³ marsza³ek
Pietro Badoglio, którego rz¹d podpisa³ 3 wrzeœnia 1943
roku zawieszenie broni z aliantami, a nastêpnie – 13
paŸdziernika tego roku wypowiedzia³ wojnê III Rzeszy
niemieckiej.

W operacji sycylijskiej wziê³y udzia³ 3 polskie nisz-
czyciele – Piorun, Œl¹zak i Krakowiak oraz 2 OP – Dzik
i Sokó³. Ponadto 4 statki s³u¿¹ce jako transportowce
wojska – Batory, Sobieski, Tobruk i Narwik.

Krakowiak zosta³ przydzielony do grupy S, która
doprowadza³a czêœæ konwoju inwazyjnego z Algieru na
Sycyliê. Konwój obejmowa³ 24 statki z wojskiem, 8 jed-
nostek desantowych i 1 monitor, eskortowany przez 7
niszczycieli – w tym Krakowiak. Poniewa¿ konwój by³
silnie atakowany przez OP, na pomoc skierowano gru-
pê eskortow¹ z Bizerty, któr¹ dowodzi³ Œl¹zak. W cza-
sie l¹dowania desantu 10 lipca od rana Krakowiak
ostrzeliwa³ baterie nadbrze¿ne przeciwnika. Po wyko-
naniu zadania grupa, w której by³ Krakowiak prowa-
dzi³a patrol przeciw OP, po czym objê³a os³onê wraca-
j¹cych do Algieru jednostek inwazyjnych. S³u¿ba
konwojowa po³¹czona z os³on¹ inwazji na Sycylii trwa-
³a do 20 lipca, a nastêpnie okrêt wszed³ do bazy mor-
skiej na Malcie.

Œl¹zak w inwazji na Sycyliê dowodzi³ grup¹ T w sk³a-
dzie 4 niszczycieli, a jej g³ównym zadaniem by³o eskor-
towanie szybkich konwojów z wojskiem z Bizerty na
Maltê i do Sycylii. Ponadto grupa ostrzeliwa³a artyle-
riê nadbrze¿n¹ przeciwnika.

Piorun skierowany zosta³ w sk³ad 24 flotylli nisz-
czycieli do Algierii, która os³ania³a I dywizjon pancer-
ników – Nelson, Rodney, Warspite, Valiant oraz lotni-
skowce – Indomitable oraz Formidable. Razem tworzy³y
zespó³ „H”. Jego zadaniem by³o zabezpieczenie opera-
cji desantowej na Sycylii przed ewentualnym atakiem
floty w³oskiej, ponadto Piorun prowadzi³ patrole na Mo-
rzu Joñskim dokonuj¹c wypadów z Malty, prowadzi³
walki z samolotami i przeciw OP, ostrzeliwa³ równie¿
wybrze¿e przeciwnika.

W operacji Husky, Dzik i Sokó³ operowa³y g³ównie
w blokadzie zatoki Tarent, na rzecz operacji desanto-
wej.

We wrzeœniu powy¿sze 3 polskie niszczyciele bra³y
udzia³ w operacji desantowej pod kryptonimem Ava-
lanche (Lawina) – l¹dowanie 5 armii anglo-amerykañ-

skiej na wybrze¿u Zatoki Salerno. W operacji tej, któ-
ra rozpoczê³a siê 9 wrzeœnia, bra³o udzia³ oko³o 700
okrêtów bojowych, desantowych i transportowych, a do
przewozu wojsk sformowano a¿ 16 konwojów. Najsil-
niejszy zespó³ os³ony stanowi³y: 4 pancerniki, 2 lot-
niskowce oraz 3 flotylle niszczyciele, w tym polski –
Piorun. Mia³ on za zadanie os³aniaæ pozosta³e okrêty
i konwoje przed uderzeniami przeciwnika na morzu oraz
wspieraæ ogniem desant. Ponadto sformowano specjal-
ny zespó³ os³ony lotniczej w sk³adzie 5 lotniskowców,
os³anianych przez 2 lekkie kr¹¿owniki i 10 niszczycie-
li, w tym 2 polskie – Krakowiak i Œl¹zak. 16 wrzeœnia
zosta³ uszkodzony pancernik Warspite, który odprowa-
dzono na Maltê, a potem do Gibraltaru. Do jego zabez-
pieczenia wydzielono 10 niszczycieli, w tym Krakowia-
ka i Œl¹zaka, przy czym zespo³em dowodzi³ Œl¹zak154.
W dniach 12–14 wrzeœnia oddzia³y aliantów zosta³y
zepchniête w niektórych miejscach nawet do 1000 m.
od morza. Jedynie dziêki wsparciu lotnictwa oraz arty-
lerii okrêtowej – w tym polskich niszczycieli, oddzia³y
te nie zosta³y zepchniête do morza155. Krakowiak w li-
stopadzie bra³ udzia³ równie¿ w wypadzie w g³¹b Dode-
kanezu. By³ wówczas skierowany do zespo³u operuja-
cego na Morzu Egejskim, gdzie bra³ udzia³ w desantach
i akcjach ewakuacyjnych, w bitwach morskich oraz po-
wietrzno-morskich.

Nietypowym dzia³aniem desantowym by³a opera-
cja pod kryptonimem Alacrity (œwie¿oœæ, ¿wawoœæ), która
mia³a na celu wzmocnienie obrony alianckiej ¿eglugi
przed U-bootami na œrodkowym i pó³nocnym Atlanty-
ku przez za³o¿enie baz na Azorach156. Wyspy nale¿a³y
do neutralnej Portugalii, która pocz¹tkowo nie wyra¿a-
³a zgody na za³o¿enie tam baz alianckich. Jednak wo-
bec nasilenia na tych wodach liczby konwojów i U-bo-
otów, zaistnia³a groŸba zajêcia Azorów przez aliantów
mimo odmowy, wobec czego Portugalia ust¹pi³a157.

Do przeprowadzenia operacji Alacrity sformowano
grupê lotnicz¹ do bazowania na Azorach oraz zespó³
okrêtów i transportowców celem dostarczenia na wy-
spy sprzêtu, zaopatrzenia i ludzi do za³o¿enia bazy.
W zespole okrêtów eskortowych znajdowa³y siê: lotni-
skowiec eskortowy Fencer oraz 6 niszczycieli, w tym
polskie – Burza i Garland. Zespó³ ten przez 3 tygodnie
prowadzi³ wspólne æwiczenia, maj¹ce zgraæ operacjê
z lotniskowcem eskortowym i przeprowadzenie opera-
cji desantowej.

Operacja rozpoczê³a siê 30 wrzeœnia wyjœciem z baz
brytyjskich dwóch zespo³ów powolniejszych transpor-

153 Grz¹dkowski, Tam¿e, s. 16.

154 E. Kosiarz, Wojna na morzach, s. 197–198.
155 Pertek, Eskortowce, s. 9–10. Oddzia³y alianckie po umocnie-

niu siê i otrzymaniu posi³ków przyst¹pi³y do natarcia w kierunku Ne-
apolu, który zdoby³y 1 paŸdziernika.

156 Azory – archipelag sk³adaj¹cy siê z 9 wysp portugalskich le¿¹-
cych w pó³nocnej czêœci Atlantyku, s¹ rozci¹gniête na przestrzeni oko³o
600 km, brzegi skaliste i trudno dostêpne, górzyste. Azory odleg³e od
Portugalii 1400 km i od Nowego Jorku 4700 km, le¿a³y na szlakach
morskich alianckiej ¿eglugi miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Gibralta-
rem. Za³o¿enie tam baz lotniczych umo¿liwia³oby pokrycie patrolami
lotniczymi tych obszarów Atlantyku, do których nie mog³y dotrzeæ sa-
moloty startuj¹ce z baz w Irlandii Pó³nocnej, Wielkiej Brytanii, Islan-
dii, Grenlandii i Nowej Funlandii.

157 Na mocy uk³adu portugalsko-brytyjskiego, Anglia mog³a od 8
paŸdziernika 1943 roku za³o¿yæ bazy lotnicze, a w zamian Wielka Bryta-
nia zobowi¹za³a siê dostarczyæ Portugalii materia³y wojenne i gwaran-
towa³a obronê przed agresj¹ niemieck¹. Stany Zjednoczone mog³y ko-
rzystaæ z us³ug lotnictwa brytyjskiego, a zezwolenie od Portugalii
uzyska³y w 1944 roku.
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towców i okrêtów desantowych, maj¹cych dotrzeæ do
Azorów 8 paŸdziernika. Natomiast polskie okrêty 3
paŸdziernika wysz³y z bazy Moville w Irlandii Pó³noc-
nej w zespole eskorty, do którego do³¹czy³ szybki trans-
portowiec wojska Franconia. Na miejscu Burza z dwoma
eskortowcami zosta³a na redzie portu Angara, zabez-
pieczaj¹c wy³adunek transportowca, a pozosta³e okrê-
ty patrolowa³y akwen. Tego samego dnia przyby³y po-
zosta³e zespo³y. Eskorta wraz z naszymi okrêtami
przebywa³a tam przez 2 tygodnie pe³ni¹c patrole, os³o-
nê konwojów miêdzy wyspami i inne zadania. Alianci
natychmiast przyst¹pili do za³o¿enia 2 baz lotniczych,
a potem morskich i dalszych lotniczych. Operacja Ala-
crity odnios³a pe³ny sukces, poniewa¿ by³a doskonale przy-
gotowana, zespo³y starannie zosta³y przeszkolone i ca³¹
operacjê przeprowadzono w g³êbokiej tajemnicy158.

Doœwiadczenia z operacji desantowych w Afryce Pó³-
nocnej, na Sycylii i we W³oszech oraz pod Dieppe, sta-
nowi³y podstawê studiów nad przygotowaniem opera-
cji desantowej morskiej i powietrznej, maj¹cej na celu
utworzenie drugiego frontu w Europie. G³ówn¹ uwagê
zwrócono na jej kulminacyjny moment – podejœcie do
brzegu jednostek desantowych, we wspó³dzia³aniu
z lotnictwem i artyleri¹ okrêtow¹. Alianci rozpatrywa-
li 6 rejonów l¹dowania, wybieraj¹c najkorzystniejszy
odcinek Caen-pó³wysep Cotentin. By³ on równie¿ ko-
rzystny pod wzglêdem os³ony l¹dowania przez myœliw-
ce i mo¿liwoœæ zaopatrzenia na pla¿ach. Natomiast
Niemcy spodziewali siê l¹dowania aliantów w rejonie
Pas-de-Calais, najbli¿szy Dovru. Tam te¿ rozbudowali
Wa³ Atlantycki i w pobli¿e kierowali swe wojska. Dla-
tego rejon l¹dowania aliantów w Normandii by³ s³a-
biej umocniony, nawet tu¿ przed sam¹ inwazj¹159.

W pierwszej fazie inwazji normandzkiej pod kryp-
tonimem Overlod zasadnicz¹ rolê odegra³a flota alianc-
ka, której organizacjê i przebieg nazwano operacj¹ Nep-
tun. Wziê³y w niej udzia³ równie¿ polskie okrêty –
Dragon, Œl¹zak i Krakowiak. Zaœ B³yskawica i Piorun
wchodzi³y w sk³ad 10 flotylli niszczycieli, która nie by³a
formalnie czêœci¹ sk³adow¹ morskich si³ inwazyjnych,
ale os³ania³a zachodnie granice rejonu operacyjnego
Neptun. W operacji tej uczestniczy³y równie¿ polskie
statki jako transportowce – Kmicic, Kordecki, Chorzów,
Narocz, Wilno, Katowice, Kraków i Poznañ. Zaœ parowiec
Modlin (ex Wilja) wykorzystano jako element sztucz-
nego portu inwazyjnego160.

Plan inwazji przewidywa³ wysadzenie desantu mor-
skiego w sk³adzie 5 dywizji piechoty oraz desantu po-
wietrznego w sk³adzie 3 dywizji powietrzno-desantowych.
Si³y te mia³y opanowaæ odcinek wybrze¿a licz¹cy oko³o
80 km, le¿¹cy miêdzy Quinéville a ujœciem rzeki Orne161.

Do inwazji przeznaczono 37 dywizji, 10 samodzielnych
brygad pancernych, 10 oddzia³ów komandosów i ran-
gersów, oko³o 11.000 samolotów bojowych, 2300 samo-
lotów transportowych i oko³o 2600 szybowców. Razem
oko³o 2,5 miliona ¿o³nierzy. Liczbê dywizji w toku dzia-
³añ wojennych miano odpowiednio zwiêkszaæ. Do bez-
poœredniej os³ony desantu alianckiego u¿yto: 6 pancer-
ników, 2 monitory, 22 kr¹¿owników, 93 niszczycieli, 25
flotylli tra³owców i oko³o 4000 jednostek desantowych
ró¿nych typów oraz oko³o 4000 transportowców.

Si³y przeciwnika we Francji obejmowa³y oko³o 60
dywizji, w tym 9 pancernych, 350 samolotów bojowych,
oko³o 200 OP i kilkadziesi¹t mniejszych ON.

Operacjê Overlod poprzedzi³o wielomiesiêczne bom-
bardowanie lotnicze linii kolejowych, mostów i lotnisk,
celem izolowania przedniej strefy obszaru operacji
miêdzy Sekwan¹ a Loar¹. Przed œwitem 6 czerwca 1944
roku zrzucono dywizje powietrzno-desantowe maj¹ce
os³oniæ skrzyd³a rejonu l¹dowania desantu morskiego.
A po silnym przygotowaniu lotniczym i artyleryjskim,
o godz. 0630 zaczê³o siê l¹dowanie oddzia³ów pod os³o-
n¹ silnego lotnictwa myœliwskiego oraz huraganowego
ognia okrêtowego. Amerykanie zdobyli 2 przyczó³ki,
a Brytyjczycy 3162.

W powietrzu panowa³o lotnictwo alianckie, podob-
nie jak i na morzu. Kriegsmarine mog³a przeciwstawiæ
im jedynie OP, lekkie ON i ma³e œrodki bojowe163. G³ów-
nym zadaniem floty niemieckiej by³o przeciêcie zaopa-
trzenia z Anglii na zdobyte, ale dopiero umacniane przy-
czó³ki alianckie si³ami OP (z baz francuskich) oraz
lilipucimi OP i ON – torpedowce, œcigacze i tra³owce,
bez wzglêdu na w³asne straty. Dowództwo niemieckie
by³o przekonane, ¿e z ³atwoœci¹ tymi si³ami Kriegsma-
rine bêdzie topiæ okrêty desantowe i transportowce roz-
³adowuj¹ce siê lub czekaj¹ce na roz³adunek na morzu,
przy brzegu oraz okrêty na pozycjach ogniowych ostrze-
liwuj¹ce brzeg164. Operacje niemieckiej floty przybra³y
na sile po kilku dniach po wyl¹dowaniu aliantów w Nor-
mandii. Przeciwnik zastosowa³ wówczas masowe wypa-
dy œcigaczy torpedowych i ¿ywych torped, ataki lotnicze
oraz wspó³dzia³anie œcigaczy i samolotów165. Nie by³ jed-
nak w stanie zahamowaæ dzia³ania floty transportowej
aliantów, poniewa¿ mieli druzgoc¹c¹ przewagê na morzu.

Niemieckie si³y morskie w operacji normandzkiej
wynosi³y: 5 du¿ych niszczycieli, 10 ma³ych niszczycieli
i torpedowców, 30 œcigaczy, ponadto tra³owce, œcigacze
OP, patrolowce itp. Do dzia³añ ofensywnych nadawa³y
siê tylko niszczyciele, torpedowce i œcigacze. Jednak
flotylla niszczycieli niemieckich zosta³a rozbita przez
aliancki zespó³ noc¹ 9/10 czerwca, z udzia³em B³yska-
wicy i Pioruna. Zaœ torpedowce odnios³y sukces w ata-
ku na jednostki inwazyjne w pierwsz¹ noc operacji de-
santowej, ale lotnictwo alianckie zbombardowa³o je na
postoju w ujœciu Sekwany. Pozosta³y jedynie œcigacze,
które nie odnios³y ju¿ ¿adnych sukcesów.

158 Kosiarz, Flota, s. 418–419; Pertek, „Burza” weteran..., s. 105.
159 O. N. Bradley, ¯o³nierska epopeja, Warszawa 1989, s. 241nn;

F. Skibiñski, Dowodzenie wojskami koalicji na tle bitwy w Normandii,
Warszawa 1963; Ten¿e, O sztuce wojennej na pó³nocno-zachodnim te-
atrze dzia³añ wojennych, Warszawa 1977.

160 Doœwiadczenia z poprzednich operacji desantowych pozwoli³y
na u¿ycie statków transportowych na ogromn¹ skalê w inwazji nor-
mandzkiej. Dlatego prawie wszystkie floty handlowe aliantów przezna-
czy³y na ten cel wiêksz¹ lub mniejsz¹ liczbê swoich statków. Du¿a liczba
transportowców pozwoli³a na wysokie tempo l¹dowania.

161 W pierwszym dniu operacji desantowej zamierzano uchwyciæ 5
przyczó³ków, a w czwartym dniu walk po³¹czyæ je w jeden o szerokoœci
100 km i g³êbokoœci do 25 km. St¹d zamierzano przeprowadziæ uderze-
nie maj¹ce na celu opanowanie Cherbourga, nastêpnie ca³ej Bretanii,
i dalsze dzia³ania na Pary¿.

162 Do 10 czerwca przyczó³ki zosta³y po³¹czone w jeden o szeroko-
œci oko³o 80 km i g³êbokoœci 13–18 km. Do 12 czerwca wysadzono na l¹d
16 dywizji, w tym 2 pancerne, ³¹cznie 326.500 ¿o³nierzy i 54.185 pojaz-
dów. Na prawym skrzydle operowa³y wojska amerykañskie, a na lewym
– brytyjskie. Na pocz¹tku lipca alianci poszerzyli przyczó³ek do 100 km
i g³êbokoœci 20–40 km, a œrednie tempo dzia³añ na dobê wynosi³o 1 km.
Operacja Overlod da³a podstawy do kolejnych uderzeñ.

163 H. Speidel, Invasion 1944, Tübingen 1949.
164 Walki formacji, s. 689–690.
165 M. Kurkowski, Jak to by³o pod le Havre..., WodM 1946, nr 6–7.
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Równie¿ U-booty nie mia³y wiêkszych szans wobec
ogromnej przewagi si³ eskortowych aliantów i lotnic-
twa. Poza tym rejon operacji desantowych by³ zbyt p³ytki
do dzia³alnoœci dla OP166. Od pocz¹tku inwazji do 30
sierpnia 1944 roku Niemcy u¿yli 30 OP, trac¹c 20 OP.
By³o to ma³o op³acalne, poniewa¿ alianci ponieœli nie-
wielkie straty: 5 eskortowców, 12 statków, 4 barki de-
santowe i 1 statek zaton¹³ na minach przez nie posta-
wionych.

Polskie okrêty w operacji normandzkiej zetknê³y siê
z OP i ON przeciwnika, ale mniej z jego lotnictwem,
poniewa¿ alianci panowali bez przerwy w powietrzu.
Krakowiak i Œl¹zak od œwitu 6 czerwca os³ania³y od
wschodu zespó³, w którym walczy³ Dragon. Krakowiak
z angielskimi okrêtami zatopi³ dwie mniejsze jednost-
ki pomocnicze przeciwnika, zaœ drugi polski niszczy-
ciel podszed³ bli¿ej brzegu i ostrzeliwa³ cele naziemne.

W si³ach bombarduj¹cych znajdowa³ siê Dragon ze
wzglêdu na swoj¹ artyleriê. Okrêt do operacji desanto-
wej zosta³ odpowiednio przygotowany, odby³ szereg
strzelañ do celów l¹dowych i æwiczenia z udzia³em pie-
choty, po czym wszed³ w sk³ad si³ maj¹cych ostrzeli-
waæ wybrze¿e. Obejmowa³y one pancerniki Warspite
i Ramillies, monitor Roberts i 5 kr¹¿owników w sk³a-
dzie 10 eskadry – w tym Dragon. Zespó³ ten dyspono-
wa³ siln¹ artyleri¹, ³¹cznie 18 armatami kalibru 381
mm, 61 armatami kalibru 152 mm i du¿¹ iloœci¹ armat
mniejszych kalibrów. Artyleria ta by³a w stanie znisz-
czyæ ka¿dy cel niemiecki na wybrze¿u francuskim. Pol-
ski kr¹¿ownik na pozycjê ogniow¹ przyby³ 6 czerwca
o godz. 0200, a o godz. 0702 otworzy³ ogieñ na baterie
niemieckie ko³o Calleville sur Orne. Strzela³y wówczas
setki dzia³ alianckich okrêtów, ale ka¿dy do wczeœniej
wyznaczonego celu. Dragon nie otworzy³ jednak ognia
razem z innymi kr¹¿ownikami, poniewa¿ jego obser-
wator wys³any w pierwszej fazie l¹dowania zosta³ ran-
ny, ale okrêt wkrótce otrzyma³ obserwatora lotnika
i rozpocz¹³ strzelanie. W ci¹gu 49 minut zniszczy³ nie-
mieck¹ bateriê nadbrze¿n¹, nastêpnie prowadzi³ ogieñ
do baterii przeciwnika w rejonie Trouville, póŸniej umoc-
nione stanowiska i moŸdzierze ko³o Caen, a na koniec
koncentracjê 25 czo³gów nieopodal Varaville. Dane do
strzelania przekazywano drog¹ radiow¹ przez obser-
watorów znajduj¹cych siê na l¹dzie. Artyleria okrêto-
wa szybko wstrzela³a siê w kolumnê czo³gów, przecho-
dz¹c na ogieñ ci¹g³y. Kolumna rozpierzch³a siê, ale
œciga³y j¹ pociski. W ci¹gu 15 minut 6 pocisków trafi³o
w czo³gi, a pozosta³e szybko wycofa³y siê z pola walki.
Armaty 152 mm by³y wiêc bardzo skuteczne. Odparcie
tych czo³gów powstrzyma³o natarcie niemieckie na od-
dzia³y alianckie w tym rejonie, a by³o to jedyne prze-
ciwnatarcie czo³gów przeciwnika w czasie desantu. Po
uzupe³nieniu zapasów w Porsmouth, Dragon ponownie
walczy³ w rejonie Caen. 12–18 czerwca 44 razy otwiera³
ogieñ do celów l¹dowych i 2 razy do samolotów. Armaty
kalibru 152 mm wystrzeli³y 1297 pocisków. 18 czerw-
ca ponownie skierowany do Porsmouth celem uzupe³-
nienia zapasów i na ma³y remont ze wzglêdu na wstrz¹-
sy od strzelania. 7 lipca ponownie wróci³ do walki.

Dragon prowadzi³ ciê¿k¹ bitwê artyleryjsk¹ z nie-
mieck¹ bateri¹ armat 155 mm w rejonie Trouville. Ba-

teria przeciwnika by³a dobrze ukryta i zamaskowana,
³atwiej jej by³o prowadziæ ogieñ do okrêtu. Niemieckie
pociski wybucha³y niemal przy burcie, rani¹c od³am-
kami 3 marynarzy. W tej sytuacji okrêt przekaza³ wspó³-
rzêdne na monitor Roberts, a ten na pancernik Ramil-
lies, poniewa¿ mia³y na uzbrojeniu armaty kalibru 381
mm. Wywi¹za³a siê ponownie bitwa artyleryjska, ale
Niemcom przyby³a z pomoc¹ bateria maj¹ca dzia³a ka-
libru 406 mm. Wówczas okrêty wycofa³y siê, a 16 alianc-
kich bombowców zmusi³y przeciwnika do milczenia. Nie-
mniej armaty niemieckie dobrze chronione by³y nadal
groŸne dla okrêtów.

8 lipca po godz. 0400 Dragon storpedowany przez
niemieck¹ ¿yw¹ torpedê zosta³ wykorzystany do wzmoc-
nienia sztucznego portu Mullberry w rejonie odcinka
inwazyjnego brytyjskiego167.

Zasadniczym zadaniem alianckiej floty wojennej po
zwyciêskiej operacji Overlod, by³o zaopatrywanie ogrom-
nych wojsk i techniki bojowej, których drogi l¹dowe
bardzo siê wyd³u¿a³y. Dlatego, aby skróciæ zaopatrze-
nie, nale¿a³o opanowaæ porty Belgii i Holandii, a tym
samym wyeliminowaæ œcigacze niemieckie i œrodki sztur-
mowe Kriegsmarine dzia³aj¹ce w oparciu o bazy tych
krajów. W walkach tych uczestniczy³y równie¿ okrêty,
samoloty oraz oddzia³y l¹dowe Polskich Si³ Zbrojnych.

Z operacj¹ aliantów w Normandii by³a zwi¹zana
po³udniowofrancuska operacja desantowa, któr¹ opra-
cowano pod kryptonimem Anvil, jako dzia³anie pomoc-
nicze operacji Overlod. W lipcu 1944 roku kryptonim
Anvil zmieniono na Dragoon, a operacjê rozpoczêto 15
sierpnia tego roku. Poprzedzi³y j¹ systematyczne bom-
bardowania lotnicze od 18 kwietnia w po³udniowej Fran-
cji, g³ównie na rejony koncentracji wojsk niemieckich,
linie komunikacyjne i mosty na Rodanie. W desancie
wziê³o udzia³ oko³o 850 okrêtów, w tym polski – Gar-
land oraz wiele transportowców, w tym polskie – Bato-
ry i Sobieski. Wojska desantowe zaokrêtowano w Ne-
apolu, Tarencie, Oranie, Ajaccio i na Malcie. Desant
wspiera³ francuski ruch oporu, a wojska niemieckie za-
sadniczo stawia³y ma³o skuteczny opór.

Polacy mocno liczyli na desant aliancki na Ba³ka-
nach. Ju¿ w kwietniu 1944 roku Niemcy spodziewali
siê l¹dowania aliantów w tym rejonie, o czym na pozór
œwiadczy³y: ogromna koncentracja wojska, floty wojen-
nej i handlowej w portach œródziemnomorskich oraz
koncentracja lotnictwa na Œrodkowym Wschodzie, któ-
re wzros³o tam a¿ trzykrotnie168. Jednak wojska pol-
skie nie doczeka³y siê takiej operacji, ale jesieni¹ tego
roku przeprowadzono tam inn¹ – pod kryptonimem
Manna. Wielka Brytania udzieli³a pomocy królowi Gre-
cji si³ami floty: jeden zespó³ wyszed³ z Malty i Po³u-
dniowych W³och, zaœ drugi – z Aleksandrii. W operacji
tej obok okrêtów angielskich udzia³ wziê³y równie¿ jed-
nostki kanadyjskie, greckie i polski – Garland. Nasz
okrêt pe³ni³ s³u¿bê w os³onie lotniskowców, które ma-
newrowa³y na wodach Morza Egejskiego. Z ich pok³a-

166 Z 16 U-bootów skierowanych w rejon inwazji 12 zosta³o wykry-
tych i nie dotar³y na miejsce, 7 zatonê³o, a pozosta³e wycofa³y siê
z walki. Na wody Normandii dotar³y 4 OP, ale 1 zosta³ zatopiony.

167 W. Cygan, Granatowa za³oga, Londyn 1955; J. Pertek, Kr¹-
¿owniki; S. Sikorski, Ostatnia akcja; Piaskowski, Kroniki, 2, s. 118.
W operacji Overlod uczestniczy³o równie¿ polskie lotnictwo. Samoloty
myœliwskie mocne patrolowa³y i os³ania³y flotê, dywizjon bombowy 304
patrolowa³ wody kana³u La Manche i Zatoki Biskajskiej w poszukiwa-
niu U-bootów, a dywizjon bombowy 300 maj¹cy ciê¿kie samoloty typu
Lancaster, noc¹ i dniem bombardowa³ niemiecka flotê w Hawrze (W. Król,
Polskie skrzyd³a w inwazji na Francjê, Warszawa 1983).

168 Dziennik Obozowy 1944, nr 76.
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dów startowa³y samoloty os³aniaj¹ce brytyjski desant.
Pocz¹tek operacji nast¹pi³ 15 paŸdziernika 1944 roku,
a w trzy dni póŸniej z Aleksandrii przyby³ król Grecji
Jerzy II. Zaœ Garland przewióz³ z Aleksandrii do Gre-
cji starszych oficerów sztabu brytyjskiego, eskortowa³
grecki statek i prowadzi³ patrolowanie169.

Okrêty POMW wziê³y równie¿ udzia³ w dzia³aniach
przeciw inwazji niemieckiej na wyspy brytyjskie w 1940
roku. 19 czerwca tego roku Hitler zaproponowa³ Anglii
za poœrednictwem Stanów Zjednoczonych, Watykanu
i Szwecji pokój, co Wielka Brytania odrzuci³a ju¿ 22
czerwca. Maj¹c szerokie wyjœcie na morza i ocean od Nor-
wegii po Zatokê Biskajsk¹ i wsparcie ekonomiczne
Sowietów, wyeliminowanie z wojny silnej floty francu-
skiej, III Rzesza rozpoczê³a na szerok¹ skalê dzia³a-
nia wojenne przeciwko Anglii. Rozpoczê³y siê masowe
naloty bombowców na angielskie oœrodki przemys³owe,
portowe i operacje na liniach ¿eglugowych, a ponadto
rozpoczêto przygotowania do desantu na wyspy brytyj-
skie. Planowana niemiecka operacja desantowa pod
kryptonimem Seelöwe (Lew Morski), mia³a zostaæ prze-
prowadzona latem 1940 roku.

Niemcy przyst¹pili do przygotowañ desantowych na
szerok¹ skalê, które by³y znane powszechnie i nie ukry-
wane przez III Rzeszê. Planowano równie¿ przeprowa-
dzenie pozorowanego desantu w Irlandii podczas w³a-
œciwych przygotowañ l¹dowania na wyspach brytyjskich,
szukaj¹c tam zwolenników przeciwko Anglii. 16 lipca
1940 Hitler podpisa³ dyrektywê o przygotowaniu de-
santu dla 25 dywizji, a termin zakoñczenia przygoto-
wañ operacji desantowej ustalono na sierpieñ tego roku.
Termin l¹dowania wyznaczono na 15 wrzeœnia. Poprze-
dzi³y go jednak chaotyczne i gor¹czkowe przygotowa-
nia, którym brakowa³o skoordynowania i w³aœciwej oceny
sytuacji. Niemcy zdo³ali zebraæ do inwazji 160 trans-
portowców parowych, oko³o 400–500 holowników i stat-
ków rybackich, oko³o 1500 ³odzi motorowych i oko³o
2000 barek bez w³asnego napêdu, w sumie ponad 4000
ró¿nych jednostek. Si³y te zorganizowano w 4 floty trans-
portowe. Mia³a ona wysadziæ desant na poszczególnych
odcinkach po³udniowo-wschodniego wybrze¿a Wielkiej
Brytanii, miêdzy Folkestone i Porsmouth. Do ich za-
bezpieczenia zamierzano wykorzystaæ 2 flotylle nisz-
czycieli, 5 flotylli torpedowców, 9 flotylli poszukiwaczy
min, 6 flotylli tra³owców, 10 flotylli dozorowców, 3 flo-
tylle œcigaczy, 3 flotylle poszukiwaczy-³amaczy, razem
oko³o 320 okrêtów170. Flotê desantow¹ od zachodu mia³o
os³aniaæ 10 niszczycieli i 20 torpedowców, a od wscho-
du 30 œcigaczy. Ponadto inwazjê mia³o ubezpieczaæ 27
U-bootów: 15 mia³o patrolowaæ u po³udniowo-wschod-
nich wybrze¿y Anglii, 6 na Morzu Pó³nocnym na wschód
od Cieœniny Kaletañskiej, a 6 – na przypuszczalnych
szlakach g³ównych si³ angielskich do zwalczania inwa-
zji. Brak jednak by³o du¿ych ON, a w dyspozycji znaj-
dowa³ siê jedynie Admiral Scheer, który mia³ wyjœæ na

ocean do zwalczania alianckiej ¿eglugi. Ciê¿ki kr¹¿ow-
nik Admiral Hipper mia³ operowaæ w rejonie Islandii,
a lekkie kr¹¿owniki – Nürnberg, Lepzig i Köln oraz
okrêt artyleryjski Bremse, mia³y os³aniaæ pozorowany
desant na wschodnim wybrze¿u Anglii, w sk³adzie 4 du-
¿ych statków pasa¿erskich i 10 mniejszych jednostek.

Inwazja mia³a rozpocz¹æ siê 21 wrzeœnia. Flota nie-
miecka postawi³a ZM zabezpieczaj¹ce desanty, a tra-
³owce rozpoczê³y oczyszczanie tras przepraw, a 8 sierp-
nia Niemcy przyst¹pili do wielkiej ofensywy lotniczej.
Samoloty Luftwaffe bombardowa³y Wielk¹ Brytaniê,
jej ¿eglugê i d¹¿y³y do przejêcia panowania w powie-
trzu. Zaanga¿owano do tego 3 floty powietrzne (900
samolotów myœliwskich i 1300 bombowców): 2 flota
powietrzna operowa³a z lotnisk pó³nocnej Francji, 3 flo-
ta powietrzna z lotnisk w Belgii i Holandii, a 5 flota
powietrzna sk³adaj¹ca siê g³ównie z bombowców ope-
rowa³a z lotnisk w Norwegii. Wielka bitwa powietrzna
o Angliê mia³a zadecydowaæ o operacji desantowej na
wyspy brytyjskie, w której lotnictwo alianckie odpiera-
³o naloty Luftwaffe.

Jednoczeœnie Royal Navy zorganizowa³a na ogrom-
na skalê przygotowania obronne na l¹dzie i na morzu,
a w portach po³udniowej Anglii zgromadzono znaczne
si³y morskie do obrony przed inwazj¹. W razie jej roz-
poczêcia okrêty mia³y za zadanie walczyæ – szukaæ kon-
taktu z przeprawiaj¹cym siê przez kana³ przeciwni-
kiem, wchodziæ miêdzy statki desantu, taranowaæ je,
rzucaæ pod nie BG, strzelaæ ze wszelkiego rodzaju bro-
ni, czyniæ inne szkody i zamierzenia jak siê tylko da.
W tym operowa³a B³yskawica w sk³adzie 2–3 niszczy-
cieli, wychodzi³a przez dwa tygodnie nocami na patrole
pod wybrze¿a Francji, a dniem sta³a na redzie Plymo-
uth gotowa w ka¿dej chwili do odkotwiczenia. Do obro-
ny Brytyjczycy skoncentrowali 5 pancerników, 11 kr¹-
¿owników, 1 lotniskowiec, 80 niszczycieli, oko³o 700
mniejszych okrêtów, 19 dywizjonów lotnictwa morskie-
go z 300 samolotami, a do blokowania wybrze¿y prze-
ciwnika 35 OP. W obliczu zagro¿enia desantem nie-
mieckim, nawet obrona ¿eglugi sta³a siê mniej wa¿na,
wszystkie si³y kierowano do obrony Anglii.

Wielka Brytania prowadzi³a jednoczeœnie odpowied-
nie dzia³ania propagandowe. Wzglêdy polityczne wy-
maga³y, aby opinia publiczna i zainteresowani w dal-
szym ci¹gu wierzyli w groŸbê niemieckiej inwazji – by³
to bowiem bodziec do wysi³ku Brytyjczyków i wzrostu
obawy Stanów Zjednoczonych, aby Royal Navy nie do-
sta³a siê w rêce III Rzeszy niemieckiej171.

W operacji przeciwdesantowej bra³y udzia³ polskie
okrêty: 3 niszczyciele, 1 OP, 5 œcigaczy i 12 patrolow-
ców. Pierwsze – B³yskawica, Burza i Garland w sk³a-
dzie 5 flotylli niszczycieli prowadzi³y sta³e patrole roz-
poznawcze na wodach kana³u La Manche i zwalcza³y
¿eglugê u wybrze¿y Francji, nawet ma³e niepozorne jed-
nostki. Dysponuj¹c du¿¹ prêdkoœci¹, noc¹ kontrolowa-
³y wody na przestrzeni oko³o 200–250 Mm, mog³y wiêc
wczeœnie wykryæ jednostki inwazyjne przeciwnika. Uni-
wersalne uzbrojenie pozwala³o podj¹æ walkê z ró¿no-
rodnymi si³ami niemieckimi, a niszczyciele w tej ope-
racji dzia³a³y w zespole 2–3 okrêtów. Polskie niszczyciele
operowa³y z bazy w Plymouth, a po nocnej s³u¿bie sta-
³y w 10-minutowej gotowoœci na redzie tego portu. Po

169 W miejsce okupacji niemieckiej, Grecjê zaczê³y zajmowaæ od-
dzia³y prokomunistyczne, d¹¿¹ce do utworzenia pañstwa socjalistycz-
nego. Od wschodu zbli¿a³a siê Armia Czerwona, w Jugos³awii zwyciê-
stwo odnieœli komuniœci, zaistnia³y wiêc warunki do wprowadzenia
w³adzy greckich komunistów. Zadania, polecenia i instrukcje dla nich
sz³y z Moskwy, a greccy komuniœci przyst¹pili do fizycznej likwidacji
legalnej w³adzy i zwolenników króla. W tej sytuacji Wielka Brytania
interweniowa³a na rzecz Jerzego II i demokracji.

170 P. Zieb, Logistik-probleme der marine, Neckargemünd 1961,
s. 107–108. 171 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 386.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


105

Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

wykryciu jednostek inwazyjnych mia³y natychmiast
przyst¹piæ do walki zgodnie ze wczeœniejszymi naka-
zami Admiralicji, do czego by³y przygotowane technicz-
nie i moralnie. Szczególne natê¿enie nocnych patroli
nasze okrêty mia³y we wrzeœniu i paŸdzierniku, a na
ka¿dym patrolu bez wzglêdu na pogodê kontrolowa³y
obszar wodny wynosz¹cy 200–250 Mm.

Grupa patrolowców pod polsk¹ bander¹ pocz¹tko-
wo pe³ni³a s³u¿bê bez uzbrojenia, ale kiedy w obliczu
inwazji niemieckie œcigacze coraz czêœciej pojawia³y siê
na wodach brytyjskich, uzbrojono je w 2 armaty ma³o-
kalibrowe i CKM, 6 min przeciwdesantowych, 12 gra-
natów rêcznych, 8 kb i 1 rewolwer172. Ponadto ka¿dy
patrolowiec otrzyma³ radiotelefon. Na patrole nocne wy-
chodzi³o jednorazowo 5–6 jednostek, w odleg³oœci 5–7
Mm, mniej wiêcej w rejonie Dartmouth. Po zauwa¿e-
niu nieprzyjaciela okrêt mia³ natychmiast meldowaæ
o tym do dowództwa, a nastêpnie w miarê mo¿liwoœci
uniemo¿liwiaæ wysadzenie desantu. £¹cznoœæ z l¹dem
odbywa³a siê za poœrednictwem radiostacji znajduj¹-
cej siê w brytyjskiej szkole oficerskiej w Dartmouth173.
Patrolowanie nakazanych sektorów rozpoczynano za-
sadniczo po zachodzie s³oñca i koñczy³o dwie godziny
po wschodzie s³oñca. W zale¿noœci od sytuacji opera-
cyjnej s³u¿bê patrolow¹ pe³ni³o jednoczeœnie 4–6 pa-
trolowców174.

1 wrzeœnia do grupy patrolowców do³¹czy³y 2 okrê-
ty stra¿nicze (œcigacze) – Ch 11 i Ch 15. Natomiast
dwa patrolowce Medoc i Pomerol nie zd¹¿y³y pod pol-
sk¹ bander¹ przyst¹piæ do s³u¿by przeciwinwazyjnej.

Wszystkie polskie patrolowce od lipca do pocz¹tku
listopada 1940 roku pe³ni³y s³u¿bê przeciwdesantow¹,
odby³y 531 patroli, a Ch 11 i Ch 15 w grupie patrolow-
ców, odby³y 84 patroli. Razem przeprowadzi³y 615 pa-
troli, zapewniaj¹c bezpieczeñstwo odcinków wybrze¿a
angielskiego w rejonie Dartmouth w obronie przed spo-
dziewanym niemieckim desantem morskim.

W okresie nasilonych patroli przeciwdesantowych,
Luftwaffe prowadzi³a siln¹ ofensywê bombow¹ na An-
gliê. Jednak na skutek ogromnych strat zadanych lot-
nictwu niemieckiemu przez aliantów, III Rzesza nie
osi¹gnê³a zamierzonych celów i zosta³a zmuszona do
przerwania ofensywy powietrznej, a tym samym zrezy-
gnowa³a z planu desantu morskiego na Wyspy Brytyj-
skie. Na jednostki desantowe znajduj¹ce siê w portach
niemieckich, alianci przeprowadzili silne naloty bom-
bowe, które zniszczy³y 21 transportowców, 214 innych

œrodków przeprawowych, a wiele rodzajów jednostek
przeznaczonych do inwazji zosta³o uszkodzonych175.

Zasadnicz¹ przyczyn¹ niepowodzenia niemieckiej
operacji desantowej na Wyspy Brytyjskie by³a s³aboœæ
Kriegsmarine i nie osi¹gniêcie panowania w powietrzu,
przy ogromnych stratach w³asnych samolotów. To, ¿e
planiœci niemieccy nie przewidzieli tak szybkiej koniecz-
noœci forsowania kana³u, niemieckie naczelne dowódz-
two uzna³o za najwiêkszy b³¹d, jaki pope³ni³o podczas
wojny. Niemcy licz¹c, ¿e po upadku Francji Anglia zo-
stanie wyeliminowana z wojny, nie przygotowali œrod-
ków do inwazji przez kana³. Ten b³¹d, bardziej mo¿e
ni¿ wszystkie inne, przyczyni³ siê do ostatecznej klêski
Niemców176. Od³o¿ono wiêc termin operacji desantowej
do wiosny 1941 roku, ale ju¿ do niej nie dosz³o. Zaœ
dodatkowo opracowywane plany w tym zakresie by³y
niemo¿liwe do zrealizowania, ze wzglêdu na wzrost mocy
obronnej aliantów177.

Dodatkowe operacje bojowe POMW

Polskie okrêty bra³y udzia³ równie¿ w kilku nietypowych
operacjach bojowych przeprowadzonych przez Royal
Navy: Dynamo, w wyprawie na Spitzbergen, pomoc fran-
cuskim partyzantom oraz udzia³ w eskorcie du¿ych ON.

Niemieckie uderzenia sprawnie i szybko przepro-
wadzone przeciwko aliantom, pozwoli³y Wehrmachto-
wi wyjœæ nad kana³ La Manche ju¿ na pocz¹tku drugiej
dekady maja 1940 roku. W niekorzystnej sytuacji ope-
racyjnej dowództwo brytyjskie zrezygnowa³o z przepro-
wadzenia zaplanowanych przeciwuderzeñ i podjê³o
ewakuacjê wojsk brytyjsko-francuskich zepchniêtych
przez 19 korpus pancerny przeciwnika na w¹ski pas
nadbrze¿ny w rejonie Dunkierki. Niemieckie wojska
pancerne 24 maja wstrzyma³y dalsze natarcie, zatrzy-
muj¹c siê kilkanaœcie kilometrów od Dunkierki, a okr¹-
¿one wojska alianckie mia³y zniszczyæ samoloty i pie-
chota Wehrmachtu. Jednostki brytyjskie i francuskie
ci¹gle bombardowane i atakowane przez piechotê nie-
mieck¹, mimo du¿ych trudnoœci, przyst¹pi³y do ewaku-
acji na wyspy angielskie.

Operacja ewakuacji wojsk brytyjsko-francuskich pod
kryptonimem Dynamo, trwa³a od 24 maja do 4 czerw-
ca 1940 roku. Przeprowadzono j¹ pod os³on¹ alianckiej
artylerii okrêtowej i lotnictwa, a do transportu u¿yto
848 ró¿nych jednostek178. Zdo³ano ewakuowaæ 338.500
¿o³nierzy, w tym 1/3 Francuzów, ale aliancka flota po-
nios³a przy tym ogromne straty179. Z 848 jednostek do
baz brytyjskich nie wróci³o a¿ 235, a spoœród 56 alianc-
kich niszczycieli zatopionych zosta³o 9 (6 brytyjskich
i 3 francuskie), zaœ 19 zosta³o uszkodzonych.

172 Niemieckie œcigacze operowa³y w grupach 2–4 okrêty, rzadziej
flotyllami licz¹cymi 6–9 jednostek. Podchodzi³y nawet pod porty an-
gielskie, jednak wiêkszych sukcesów nie osi¹gnê³y. Stwarza³y nato-
miast sta³e zagro¿enie ¿egludze alianckiej i zmusza³y Brytyjczyków do
organizowania przeciwdzia³añ.

173 Poniewa¿ jeszcze zbyt ma³o oficerów i podoficerów – dowódców
patrolowców, zna³o dobrze jêzyk angielski, w lipcu, na radiostacji s³u¿-
bê pe³ni³o 4 polskich podchor¹¿ych. Pe³nili oni s³u¿bê po dwóch przez
ca³¹ noc na zmianê. Pe³ni¹c s³u¿bê w bezpoœredniej stycznoœci z ofice-
rem operacyjnym, otrzymane rozkazy przekazywali w jêzyku polskim
na patrolowce i odwrotnie, otrzymany meldunek z patrolowca po pol-
sku, przekazywali po angielsku oficerowi dy¿urnemu dowództwa odcin-
ka. Potem s³u¿bê na radiostacji przej¹³ bosman Niklewski (Polskie Si³y,
t. II, s. 271).

174 S³u¿ba na tych jednostkach by³a uci¹¿liwa g³ównie w pierw-
szym okresie, poniewa¿ za³ogi sk³adaj¹ce siê przewa¿nie z marynarzy
przyby³ych z Francji, nie by³y jeszcze przystosowane do s³u¿by mor-
skiej. Jednak systematyczne wychodzenie na morze w ró¿nych warun-
kach pogodowych hartowa³o ich i powodowa³o coraz lepsze wykonywa-
nie zadañ bojowych i codziennych na okrêcie.

175 J. Pertek, Od Reichsmarine..., s. 171.
176 Bradley, Tam¿e, s. 208–209.
177 Wiosn¹ 1941 roku pracowano plan pozorowanego desantu na

zachodnie wybrze¿a Anglii pod kryptonimem Haifisch (Rekin), plan
desantu z Norwegii na wschodnie wybrze¿a Anglii pod kryptonimem
Harpune Nord (Harpun Pó³nocy) oraz plan pozorowanego desantu
z Norwegii na po³udniowo-zachodnie wybrze¿e Anglii pod kryptoni-
mem Harpune Süd (Harpun Po³udnie).

178 By³y to ró¿ne statki morskie, przybrze¿ne, portowe, rzeczne,
a nawet jachty i ³odzie rybackie.

179 W rêce niemieckie dosta³ siê ogromny sprzêt bojowy aliantów:
2460 armat ró¿nych kalibrów, 11.000 sztuk broni maszynowej, 700
czo³gów, 45.000 samochodów i 20.000 motocykli. Natomiast Niemcy
w tej operacji stracili 302 samoloty.
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W operacji Dynamo udzia³ bra³y 2 polskie niszczy-
ciele – B³yskawica i Burza, ale ten drugi niszczyciel zo-
sta³ powa¿nie uszkodzony 24 maja. Burza zosta³a skie-
rowana pod Calais w momencie odciêcia si³ alianckich,
a przyby³e okrêty mia³y wspieraæ ogniem swych dzia³
przypierane do wybrze¿a wycofuj¹ce siê oddzia³y. Na
redzie portu Calais rozpoczê³a siê walka z samolota-
mi niemieckimi, w czasie której dwie bomby trafi³y Bu-
rzê w dziób: jedna trafi³a w pok³ad blisko prawej bur-
ty, przebi³a j¹ i nie wybuchaj¹c wpad³a do wody, druga
zaœ wybuch³a180. By³o to powodem wycofania okrêtu do
natychmiastowego remontu.

Natomiast B³yskawica operowa³a w rejonie Dun-
kierki do 31 maja. Wesz³a m. in. do portu w Dunkierce
– ostrzeliwanego i bombardowanego przez Niemców.
Os³ania³a dwa brytyjskie niszczyciele, które mia³y za-
braæ sztab wojsk l¹dowych, jednostki ewakuuj¹ce woj-
ska alianckie przed niemieckimi bombowcami. Os³a-
nia³a równie¿ lekki kr¹¿ownik Galata, a 28 i 29 maja
wraz z niszczycielem Vega patrolowa³a wschodni¹ tra-
sê ewakuacyjn¹ – jeden z trzech szlaków ³¹cz¹cych
Dunkierkê i Dover, prowadz¹c walkê z samolotami
i U-bootami. Nastêpnie prowadzi³a samodzielny pa-
trol, ratowa³a przed zatoniêciem uszkodzony niszczy-
ciel Greyhound, prowadz¹c go na holu do redy w Dover.
Zaœ noc¹ 30/31 maja os³ania³a storpedowany francu-
ski niszczyciel Cyclone i uratowa³a 15 rozbitków ze stor-
pedowanego francuskiego niszczyciela Sirocco. Jednak
31 maja B³yskawica wraz z kilkoma innymi wiêkszy-
mi nowoczesnymi okrêtami brytyjskimi zosta³a odwo-
³ana z operacji Dynamo. Powodem by³a potrzeba za-
chowania nowoczesnych okrêtów tym bardziej, ¿e straty
wœród niszczycieli by³y powa¿ne181.

Po opanowaniu Dunkierki wojska niemieckie zagro-
zi³y aliantom na po³udnie od ujœcia Sommy, a armia
francuska stawia³a coraz mniejszy opór i niechêtnie
walczy³a. Dlatego flota brytyjska przyst¹pi³a do dru-
giej operacji ewakuacyjnej pod kryptonimem Aerial.
Wziê³y w niej udzia³ równie¿ statki polskie, natomiast
okrêty nie by³y bezpoœrednio zaanga¿owane. Nasze stat-
ki w obliczu niepowodzeñ wojsk alianckich, przejawia-
³y wiele samodzielnoœci i opuszcza³y Francjê udaj¹c
siê z uchodŸcami do Anglii. Jako pierwsze opuœci³y
atlantyckie porty francuskie Poznañ, potem Batory, So-
bieski, Lechistan i Lewant. Te dwa ostatnie zabra³y kil-
kuset polskich ¿o³nierzy. Nastêpnie kolejno wychodzi³y
pozosta³e jednostki. Równie¿ z francuskich portów œród-
ziemnomorskich – Wilno, Warszawa i Kraków. Nato-
miast z francuskich portów zamorskich musia³y czym
prêdzej uciekaæ. Pierwsze uciek³y – Rozewie i Stalowa
Wola, a potem nastêpne. Spoœród 25 polskich statków
przekazanych w czarter francuski, w chwili klêski Fran-
cji kilkanaœcie by³o w portach kolonialnych, ale urato-
wano prawie wszystkie182. Polskie statki handlowe i ry-
backie ewakuowa³y z Francji i kolonii francuskich do
Anglii oko³o 12.500 osób, w tym 7500 Polaków183.

W pierwszym okresie ewakuacji aliantów ma³¹ uwa-

gê zwrócono na wycofanie wojsk polskich z Francji do
Anglii, które czêsto os³ania³y przed nacieraj¹cymi Niem-
cami uciekaj¹ce oddzia³y francuskie. Zmiana nast¹pi³a
dopiero wówczas, gdy rz¹d polski przeniós³ siê z Fran-
cji do Wielkiej Brytanii 19 czerwca. I wówczas Sikorski
uzyska³ zgodê od Churchilla na ewakuacjê wojsk pol-
skich z Francji. W ten sposób do 15 lipca 1940 roku
uratowano 19.451 polskich oficerów i ¿o³nierzy, co po-
zwoli³o odtworzyæ w Wielkiej Brytanii polskie oddzia-
³y. A w parê tygodni póŸniej – 5 sierpnia, podpisano
polsko-brytyjsk¹ konwencjê o formowaniu Polskich Si³
Zbrojnych na terytorium imperium brytyjskiego184. W ten
sposób zosta³y wzmocnione równie¿ si³y przeciwinwa-
zyjne Wielkiej Brytanii, poniewa¿ Anglicy odczuwali
powa¿ne braki w wojskach l¹dowych.

Latem nastêpnego roku polski niszczyciel Garland
wzi¹³ udzia³ w wyprawie na Spitsbergen185. Celem tej wy-
prawy by³o zbadanie mo¿liwoœci za³o¿enie tam bazy mor-
skiej, u³atwiaj¹cej ochronê konwojów do Murmañska186.
Ponadto rozpoznanie mo¿liwoœci obronnych Kriegsma-
rine na wodach od wysp do pó³nocnej Norwegii, w wa-
runkach natê¿aj¹cej siê wojny niemiecko-sowieckiej187.
Zespó³ sk³ada³ siê z 2 lekkich kr¹¿owników – Nigeria
i Aurora, 2 niszczycieli, 2 tra³owców i tankowca. Polski
okrêt wraz z dwoma tra³owcami jako ochrona tankowca
Oligarch, mia³ przejœæ ze Scapa Flow do Islandii, a stam-
t¹d na Spitsbergen. Garland opuœci³ wody Scapa Flow
24 lipca i wszed³ 30 lipca do Isfiordu na Spitsbergenie,
przebywaj¹c tam 4 dni. Na miejscu przeprowadza³ krót-
kie patrole, rozpoznanie okolicznych wód, os³aniaj¹c kr¹-
¿owniki. 4 sierpnia zabieraj¹c tankowiec i 1 tra³owiec,
wyszed³ do Islandii, a stamt¹d 9 sierpnia jako eskorta
5 statków wyruszy³ do Greenock188. W tym samym cza-
sie drugi zespó³ w sk³adzie 2 lotniskowców – Victorious
i Furious, 2 ciê¿kich kr¹¿owników – Devonshire i Suffolk
oraz 6 niszczycieli, przeprowadzi³ wypad celem rozpo-
znania mo¿liwoœci obronnych przeciwnika na wybrze¿u
norweskim. Samoloty z lotniskowców 30 lipca bombar-
dowa³y bazy w Kirkenesu i Petsamo, trac¹c 16 maszyn189 .
W tej drugiej operacji polskie okrêty nie bra³y udzia³u.

Jednoczesne wypady – na Spitsbergen i na niemiec-
kie bazy w Norwegii, wykaza³y trudnoœci w za³o¿eniu bazy
alianckiej na Spitsbergenie i potwierdzi³y fakt panowa-
nia na morzu Royal Navy, wykaza³y tak¿e du¿e mo¿li-
woœci obronne Niemców, siln¹ obronê plot portów norwe-
skich, zabezpieczaj¹cych bazowanie dla niemieckiego
lotnictwa i okrêtów, mog¹cych swobodnie operowaæ na
alianckich szlakach ¿eglugowych do Murmañska190.

180 B. Paw³owicz, Polska Marynarka; Pertek, „Burza” weteran...,
s. 54–57; R. Wanta, Pod Calais by³o gor¹co, 7GT 1958, nr 19.

181 J. Kowalski, „B³yskawica”. Opowieœæ marynarska wed³ug rela-
cji bosmanmata Z. Dutkiewicza, Poznañ 1949, s. 38, 39; Polskie Si³y,
s. 181; W. Szczerkowski, ORP „B³yskawica”, s. 54–55; Walki formacji, s. 181.

182 J. K. Sawicki, A. Sobiœ, Na alianckich szlakach, Gdañsk 1985,
s. 29; Walki formacji, s. 178, 183.

183 Sawicki, Polska Marynarka, s. 33, przypis 23.

184 W dyspozycji Sikorskiego znalaz³y siê: Batory, Sobieski, Le-
want, Morska Wola, Chorzów, Kmicic, Katowice, Poznañ, Wilno, Oksy-
wie, Rozewie oraz trawlery – Korab I, Korab II i Delfin III.

185 Archipelag wysp norweskich na Morzu Arktycznym. Powierzch-
nia wysp wy¿ynno-górska, wybrze¿a strome z licznymi zatokami o cha-
rakterze fiordów. Na zachodnich wybrze¿ach wysp klimat ³agodzi Pr¹d
Zatokowy, dziêki czemu wybrze¿a Spitsbergenu s¹ na ogó³ wolne od
lodów. W 1925 roku Norwegia proklamowa³a w³¹czenie Spitsbergenu
do jej terytorium, jako prowincjê o nazwie Svalbard.

186 Polskie Si³y, s. 416–417.
187 Kriegsmarine utraci³a wówczas mo¿liwoœci korzystania z so-

wieckich baz morskich na wodach arktycznych, korzystaj¹c ju¿ z dogod-
niejszych w Norwegii.

188 Polskie Si³y, s. 417.
189 Ruge, Der Seekrieg, s. 266.
190 Wobec niemo¿liwoœci za³o¿enia bazy na Spitsbergenie, alianc-

ki zespó³ ponownie uda³ siê na wody tego archipelagu niszcz¹c ogniem
dzia³ okrêtowych wszystkie urz¹dzenia mog¹ce s³u¿yæ Niemcom. Potem
przeprowadzano rozpoznania morskie i lotnicze wysp.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

Do specjalnych operacji polskich okrêtów mo¿na za-
liczyæ eskortowanie pancerników i kr¹¿owników oraz
pomoc francuskim partyzantom.

Eskorta du¿ych ON przez niszczyciele i œcigacze by³a
niezbêdna do obrony przed OP, lotnictwem i œcigacza-
mi torpedowymi przeciwnika. Si³y lekkie os³ania³y je
w czasie æwiczeñ na morzu, na przejœciach z bazy do
bazy i w operacjach bojowych na morzu, na postojach,
w czasie ostrzeliwania obiektów brzegowych przeciwni-
ka oraz po uszkodzeniu w walkach. Polskie okrêty dzia-
³ania te wykonywa³y niemal przez ca³¹ wojnê, a wiele
z nich traktowano jako wa¿ne operacje morskie.

22 marca 1940 roku dla wzmocnienia wybrze¿y bry-
tyjskich, flota francuska wys³a³a 3 OP typu Diana wraz
z okrêtem baz¹ Jules Verne do Harwich – jako ich no-
wej bazy operacyjnej. Jednostki te eskortowa³y 3 alianc-
kie niszczyciele, w tym polskie – B³yskawica i Burza191.
W kilka tygodni póŸniej – 18 kwietnia tego roku, B³y-
skawica, Grom oraz 2 niszczyciele brytyjskie – Javelin
i Tartar, eskortowa³y uszkodzony pod Stavanger ciê¿ki
kr¹¿ownik Suffolk do Scapa Flow. Rankiem przekaza-
³y go holownikom ju¿ na bezpiecznych wodach192.

Niespodziewane wyjœcie na Atlantyk 2 niemieckich
pancerników – Gneisenau i Scharnhorst, zaalarmowa³o
Royal Navy. 25 stycznia 1941 roku wysz³y na morze okrêty
z Floty OjczyŸnianej w sk³adzie 3 pancerników – Nel-
son, Repulse i Rodney, w os³onie 7 niszczycieli, w tym
polskiego – Pioruna. W dwa dni potem – 27 stycznia,
wydzielona zosta³a osobna grupa w sk³adzie pancerni-
ka Rodney i ciê¿kiego kr¹¿ownika Edinburgh, do której
wraz z kilkoma brytyjskimi niszczycielami skierowano
równie¿ Pioruna. Jednak podczas silnego sztormu pol-
ski okrêt dozna³ tak powa¿nych uszkodzeñ, ¿e musia³
zostaæ zwolniony z eskorty i skierowany do remontu193.

9 lipca 1941 roku Kujawiak przydzielony zosta³ do
os³ony lotniskowca Victorious, który odbywa³ strzela-
nie plot oraz æwiczenia startu i l¹dowania samolotów.
By³o to pierwsze znacz¹ce zadanie dla polskiego okrê-
tu, którego za³oga stara³a siê wykonaæ je jak najlepiej.
Kujawiak zaj¹³ miejsce na prawym skrzydle os³ony id¹c
w szyku torowym za brytyjskimi niszczycielami Echo
i Antelope. Pozostawa³ w nim przez ca³y dzieñ, a¿ do
rozwi¹zania szyku o godz. 1827, po czym wróci³ do por-
tu w Scapa Flow194. Po raz drugi Kujawiak bra³ udzia³
w eskorcie du¿ego ON – pancernika Nelson, w kilka
dni póŸniej – 11 lipca. Pancernik szed³ wówczas ze Scapa
Flow do Greenock. Kujawiak zaj¹³ miejsce na prawym
skrzydle os³ony, w której prócz tego udzia³ wziê³y nisz-
czyciele – polski Krakowiak i brytyjski Lightning. Ze-
spó³ wyszed³ ze Scapa Flow o godz. 0820, a do Gre-
enock wszed³ nastêpnego dnia o godz. 1015. Przy wejœciu
do Zatoki Clyde utworzony zosta³ o godz. 0945 szyk
torowy, przy czym pancernik prowadzi³ Krakowiak, za
nim szed³ Kujawiak, a za Nelsonem – Lightning195.

W tym samym roku, 24–27 listopada, Kujawiak
ponownie eskortowa³ brytyjski pancernik – Resolution,

z Plymouth do Scapa Flow, wraz z brytyjskim niszczy-
cielem Berkeley. By³a to szczególnie trudna operacja,
poniewa¿ pancernik wykazywa³ trudnoœci w nawigacji,
co by³o niebezpieczne przy mglistej pogodzie i silnym
wietrze dochodz¹cym do 9’B. 26 listopada o godz. 1810
Kujawiak ostrzeg³ pancernik, ¿e jego kurs prowadzi wprost
na ska³y. Podobna sytuacja powtórzy³a siê nastêpnego
dnia rano – o godz. 0642. Kujawiak id¹c w szyku toro-
wym za pancernikiem zasygnalizowa³, ¿e okrêt ten ma
Wprost na kursie l¹d. Odleg³oœæ jedna mila. Stopujê
maszyny. Zaœ pancernik skrêci³ jeszcze bardziej w kie-
runku l¹du. Wówczas dowódca Kujawiaka da³ 3 sygna-
³y syren¹ i rozkaz do maszyn obie ca³¹ wstecz. Nadany
sygna³ osi¹gn¹³ wreszcie rezultat, pancernik gwa³tow-
nie skrêci³ o 90’ w prawo, wychodz¹c na kurs równole-
g³y do l¹du, ale Kujawiak nie zosta³ uprzedzony o zmia-
nie kursu. O godz. 0700 polski okrêt ponownie wróci³ na
swoje miejsce w os³onie196.

W styczniu 1942 roku Garland wyszed³ w eskorcie
pancernika Resolution na kilkudniowy patrol oceanu,
a 18 marca tego roku Orkan by³ w eskorcie brytyjskie-
go niszczyciela Milne, na pok³adzie którego przyby³ do
Scapa Flow król Jerzy VI197.

Od 22 kwietnia 1943 roku, przez 3 dni, Piorun bra³
udzia³ w os³onie pancernika Malaya, a 5 maja tego
roku wraz z Orkanem i brytyjskim niszczycielem Wens-
leydale os³ania³ pancernik Valiant z Plymouth do Zato-
ki Clyde. Nastêpnie Piorun wyszed³ na ocean, aby do-
³¹czyæ do os³ony pancernika Rodney id¹cego z Gibraltaru
do Wielkiej Brytanii. 17 czerwca Piorun by³ w eskorcie
pancerników Nelson i Rodney oraz lotniskowca Indo-
mitable do Gibraltaru198 . Zaœ 28 wrzeœnia wraz z nisz-
czycielem Quail eskortowa³ w³oski kr¹¿ownik Scipione
Africano z w³oskim królem Wiktorem Emanuelem i mar-
sza³kiem Badoglio na Maltê.

W dniach 15–21 marca 1944 roku Piorun wraz z 2
okrêtami brytyjskimi os³ania³ francuski pancernik Ri-
chelieu, 29 kwietnia nastêpnego roku Garland jako do-
wódca eskorty os³ania³ pancernik Nelson. W ostatnich
dniach wojny, 6 maja 1945 roku, Piorun wyszed³ ze
Scapa Flow do os³ony grupy lotniskowców patroluj¹-
cych u wybrze¿y Norwegii.

W sk³ad eskort du¿ych ON wchodzi³y czasami rów-
nie¿ polskie œcigacze. M.in. 23 wrzeœnia 1940 roku, pa-
troluj¹c na kanale La Manche, S 2 i S 3, wziê³y udzia³
w os³onie pancernika Revenge, który ostrzeliwa³ port
w Cherbourgu199.

Do specyficznych operacji alianckich nale¿a³a po-
moc partyzantce francuskiej, która nasili³a siê po in-
wazji normandzkiej. Francuski ruch oporu stawa³ siê
wówczas coraz bardziej aktywny i w okolicach wybrze-
¿y morskich alianckie okrêty stara³y siê udzielaæ po-
mocy partyzantom w ró¿nej formie. G³ównie tym od-
dzia³om partyzanckim, które samodzielnie wyzwala³y
ma³e miejscowoœci nadbrze¿ne i ma³e wysepki, dostar-
czaj¹c im broni rêcznej, ma³e dzia³a oraz amunicjê.
Np. we wrzeœniu 1944 roku B³yskawica i Piorun wspie-
ra³y ogniem swej artylerii takie nadbrze¿ne francuskie
oddzia³y, dostarcza³y im broni oraz amunicjê200.

191 Piaskowski, Tam¿e, s. 118; Polskie Si³y, s. 164.
192 Tam¿e, s. 166.
193 Piaskowski, Tam¿e, s. 165.
194 IPMS, MAR. A. V. 21/2, s. 9.
195 Tam¿e. Po przybyciu do Greenock, Kujawiak uzupe³ni³ zapasy

ropy przy burcie tankowca stoj¹cego na redzie i natychmiast po ukoñ-
czeniu pobierania paliwa, o godz. 1405 wyszed³ do Scapa Flow (Tam¿e,
s. 10). Natomiast Krakowiak przeszed³ do Plymouth i 17 lipca zosta³
tam wcielony do 15 flotylli niszczycieli.

196 Tam¿e, s. 48–49.
197 Polskie Si³y, s. 422, 436.
198 Piaskowski, Tam¿e, t. 3, s. 81–82.
199 Tam¿e, t. 2, s. 148.
200 Ju¿ w czasie akcji 14 sierpnia 1944 roku na wodach Zatoki

Biskajskiej, w czasie rozpoznawania mo¿liwoœci obronnych 3 baterii

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Rozdzia³ III

108

Sposoby dzia³añ bojowych

Okrêty nawodne – g³ównie pancerniki, lotniskowce, kr¹-
¿owniki, niszczyciele i œcigacze torpedowe oraz inne,
zasadnicze zadania taktyczne wykonywa³y w bezpoœred-
niej walce morskiej samodzielnie lub we wspó³dzia³a-
niu z innymi rodzajami si³. Ich sposoby walki opraco-
wane do 1939 roku, ulega³y rozwojowi w toku wojny,
osi¹gaj¹c wysoki stopieñ skutecznoœci201.

Zadania bojowe na morzu okrêty wykonywa³y w od-
powiednich szykach, które zale¿a³y od specyfiki zada-
nia bojowego, akwenu oraz sk³adu jednostek w zespole.
Szyki dobierano tak, aby okrêty mog³y jak najefektyw-
niej wykorzystaæ uzbrojenie – artyleriê, torpedy, miny
oraz uzbrojenie przeciw OP. Ponadto dobór szyku mu-
sia³ zapewniæ sprawne dowodzenie.

Szyki okreœlano na przejœcie morzem w rejon ope-
racji bojowej, a w czasie walki by³y zmieniane w zale¿-
noœci od sytuacji taktycznej. Dlatego we flotach prze-
ciwników do p³ywania w zespo³ach i æwiczenia w szykach
przyk³adano du¿o uwagi, a szczególnie w czasie wojny.
Mistrzostwo p³ywania w ró¿nych szykach osi¹gnê³a
Royal Navy, poniewa¿ jej okrêty bardzo du¿o p³ywa³y
w zespo³ach przed i w czasie wojny. Z tego skorzysta³y
równie¿ i polskie okrêty, osi¹gaj¹c bardzo dobre wyni-
ki w ró¿nych szykach marszowych i bojowych202.

Ze wzglêdu na rodzaj wykonywanych zadañ przez
okrêty, stosowano szyki marszowe oraz bojowe. Zaœ
w zale¿noœci od sposobu rozmieszczenia okrêtów – szyki
proste i z³o¿one.

Na przejœciu morzem tworzono szyk marszowy, któ-
rego celem by³o zapewnienie bezpieczeñstwa ca³ego ze-
spo³u. Ze wzglêdu na rozmieszczenie okrêtów w szy-
kach marszowych stosowano g³ównie szyki z³o¿one,
bardzo rzadko przeprowadzane w walce. Szyki mar-
szowe stosowano g³ównie dla przejœcia du¿ych ON,
transportowców lub jednostek desantowych. Organiza-
cja szyku zale¿a³a od iloœci i charakterystyki jedno-
stek, rodzaju niebezpieczeñstwa ze strony przeciwnika
– lotnictwo, ON i OP, min, artylerii nadbrze¿nej, wa-
runków nawigacyjnych oraz widzialnoœci.

Szczególnie charakterystycznymi szykami by³y kon-
wojowe i desantowe. Pierwsze – masowo stosowane,
osi¹gnê³y wysoki stopieñ organizacji i do perfekcji do-
prowadzone zosta³y przez aliantów. Du¿e ON, trans-
portowce lub jednostki desantowe, sz³y w szykach pro-
stych lub z³o¿onych, a okrêty ochrony posuwa³y siê
w zas³onach lub wokó³ jednostek ochranianych. Szyk
marszowy tak organizowano, aby zapewniæ zespo³owi
obserwacjê okrê¿n¹, szybkie powiadomienie o przeciw-
niku, mo¿liwoœæ skutecznego wykorzystania uzbrojenia
oraz swobodê manewru okrêtów. Jednostki ochraniane

znajdowa³y siê zasadniczo w œrodku szyku, a wokó³
nich okrêty ochrony. Te ostatnie tworzy³y nawet do
dwóch pierœcieni ochrony – pierwszy stanowi³ ochronê
blisk¹, a drugi – dalek¹. Zasadniczym zadaniem ochro-
ny by³o odpieranie ataków lotnictwa, OP, nawodnych
si³ torpedowych oraz ich niszczenie. Ponadto, je¿eli
pozwala³a na to sytuacja, mog³y udzielaæ pomocy jed-
nostkom ton¹cym i uszkodzonym. Zespó³ aliancki,
szczególnie w toku dalszej wojny morskiej, móg³ mieæ
równie¿ ochronê samolotów lotnictwa pok³adowego lub
brzegowego oraz ochronê przeciwminow¹. Na wszyst-
kich okrêtach stale prowadzono obserwacjê wzrokow¹
powietrza i powierzchni morza, wykorzystywano rów-
nie¿ œrodki radiotechniczne i hydroakustyczne.

Szyk marszowy z³o¿ony z ró¿nych elementów wy-
maga³ du¿ej dyscypliny taktycznej, a zmiany kierunku
ruchu jednostek stosowano rzadko. Natomiast szyk
bojowy, formowany by³ do wykonania okreœlonego za-
dania przez grupê taktyczn¹ – przeprowadzenia ude-
rzenia artyleryjskiego, torpedowego, ataku na OP itp.
W zale¿noœci od sytuacji, zespó³ wykonywa³ czêste
zmiany szyku – kursu, k¹ta szyku, jednoczesnej zmia-
ny kursu i k¹ta szyku, zmiany odleg³oœci miêdzy okrê-
tami itd. Zaœ na wodach zagro¿onych przez OP stoso-
wano zygzak203.

Szyk prosty polega³ na rozmieszczeniu okrêtów
wzd³u¿ jednej linii prostej i obejmowa³ cztery rodzaje
– torowy, czo³owy, schodami i namiaru. Stosowano je
i doskonalono od lat, by³y stale analizowane, opisywa-
ne i oceniane niemal po ka¿dej bitwie morskiej i s¹
one nadal stosowane przez okrêty ró¿nych flot wojen-
nych do wykonywania okreœlonych zadañ bojowych na
morzu.

W szyku torowym okrêty sz³y jeden za drugim, czy-
li ka¿dy szed³ œladem poprzedniego. Je¿eli okrêt flago-
wy szed³ na czele szyku, zwano go prostym, a gdy szed³
na koñcu – szykiem odwrotnym. D³ugoœæ szyku torowe-
go zale¿a³a od iloœci okrêtów, ich d³ugoœci oraz odleg³o-
œci miêdzy nimi. Szyk torowy by³ dogodny na przej-
œciach przez cieœniny, tory wodne – w tym przez pola
minowe itp. W czasie bitwy korzystny dla okrêtów arty-
leryjskich, poniewa¿ mog³y u¿yæ ca³¹ swoj¹ artyleriê
g³ówn¹.

W szyku czo³owym okrêty sz³y jeden obok drugiego,
a k¹t szyku wynosi³ 90’. Je¿eli okrêt flagowy znajdo-
wa³ siê na prawym skrzydle, to szyk by³ lewy, a je¿eli
na lewym – to szyk by³ prawy. Szerokoœæ szyku zale¿a-
³a od szerokoœci okrêtów oraz od odstêpów miêdzy nimi.

W szyku schodami okrêty sz³y w odstêpach 2/3 sze-
rokoœci okrêtu w prawo lub w lewo od œladu torowego
poprzedniej jednostki. Natomiast w szyku namiaru li-
nia szyku pokrywa³a siê z nakazanym namiarem od
okrêtu flagowego.

Szyk z³o¿ony polega³ na rozmieszczeniu okrêtów
wzd³u¿ kilku linii prostych lub w jednej linii ³amanej i
zasadniczo sk³ada³ siê z kilku szyków prostych. Do
szyków z³o¿onych nale¿a³ szyk klina, torowy kolumna-
mi, podwójny czo³owy, podwójny szyk schodami. Stoso-
wano równie¿ inne kombinacje, a w poszczególnych flo-
tach wojennych ujête by³y w odpowiednich przepisach.

Lotniskowce dzia³a³y w sk³adach zespo³ów operu-

kalibru 305 mm, polski okrêt nawi¹za³ ³¹cznoœæ z oddzia³ami francuskie-
go ruchu oporu operuj¹cych w okolicy (Supiñski, Lechowski, Torpew-
dowce, s. 129).

201 KMW równie¿ dba³o o dobre wyszkolenie w zakresie dzia³añ
bojowych okrêtów. Dlatego m. in. program egzaminu sprawdzaj¹cego
na oficera sztabowego korpusu MW obejmowa³ takie zagadnienia jak:
Historia Wojen Morskich; Taktyka Zespo³ów (podstawowe wiadomoœci
z taktyki wspó³czesnych operacji morskich, taktyka okrêtów nawod-
nych, taktyka okrêtów podwodnych, taktyka lotnictwa morskiego, tak-
tyka obrony wybrze¿a morskiego); Taktyczne dane poszczególnych ro-
dzajów uzbrojenia i œrodków pomocniczych na okrêtach (artyleria, broñ
podwodna, ³¹cznoœæ, lotnictwo, mechanizmy okrêtowe); Sygnalizacja,
nawigacja taktyczna i manewrowanie; S³u¿ba sztabów.

202 IPMS, MAR. A. V. 21/2, passim.

203 Zygzakowanie – to manewrowanie kursami zmiennymi. Sto-
sowano zygzak artyleryjski, przeciw OP i krótkotrwa³y (Nawigacja tak-
tyczna, MON 1950, s. 57–65).
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

j¹cych przeciwko si³om morskim lub brzegowym prze-
ciwnika, ponadto w zabezpieczeniu konwojów. W sk³a-
dzie zwi¹zków wystêpowa³y pancerniki, kr¹¿owniki oraz
zawsze si³y lekkie – jako ochrona. Zadaniem tych ostat-
nich by³a obrona lotniskowców przed OP, si³ami torpe-
dowymi i lotnictwem przeciwnika. Zasad¹ by³o, aby lot-
niskowce w zespo³ach bojowych znajdowa³y siê oko³o
150–200 Mm od przeciwnika. Du¿a odleg³oœæ zapew-
nia³a dogodne starty i l¹dowania samolotów oraz pozwa-
la³a na rozmach w zwalczaniu celów podwodnych i prze-
prowadzanie uderzeñ bombowo-torpedowych na jednostki
przeciwnika. Chodzi³o o to, aby lotniskowce znajdowa³y
siê w g³êbi ugrupowania bojowego i by³y poza zasiêgiem
widocznoœci i ognia artyleryjskiego przeciwnika.

Royal Navy do os³ony lotniskowców przyk³ada³a
wiele uwagi ju¿ od pierwszego roku wojny, po stracie
dwóch okrêtów tej klasy. Pierwszy lotniskowiec – Co-
urageous, storpedowany zosta³ przez niemiecki OP U
29 17 wrzeœnia 1939 roku na po³udniowy zachód od
Irlandii, a drugi – Glorious, ogniem artyleryjskim za-
topi³y niemieckie pancerniki Scharnhorst i Gneisenau
8 czerwca 1940 roku u wybrze¿y Norwegii204. Lotniskow-
ce te nie mia³y odpowiedniej os³ony, a w wypadku dru-
giego – znalaz³ siê on w zasiêgu ognia artylerii pancer-
nika. Odt¹d starannie organizowano zespo³y, zwracaj¹c
wiele uwagi na odpowiednie szyki i ochronê lotniskow-
ców stanowi¹cych coraz skuteczniejsz¹ si³ê uderzenio-
w¹ na morzu.

Dzia³ania pancerników i kr¹¿owników w walce mor-
skiej polega³y na zajêciu odpowiedniej pozycji ognio-
wej, korzystnym manewrze i stosowaniu zygzaku prze-
ciwartyleryjskiego. Istotne by³o oddanie pierwszej
salwy, szybkie wstrzelanie siê i przejœcie na ogieñ sku-
teczny. Bitwa artyleryjska odbywa³a siê na du¿ych prêd-
koœciach, przy zmiennym manewrowaniu i staraniach,
aby strzela³o jak najwiêcej armat odpowiednich kali-
brów. Po pierwszym ataku okrêty przeciwników roz-
chodzi³y siê, a nastêpnie zbli¿a³y ponownie celem osi¹-
gniêcia dogodnej pozycji ogniowej. W wielu wypadkach
pancerniki i kr¹¿owniki przerywa³y ogieñ i uchyla³y siê
od dalszej bitwy205.

Pancerniki i kr¹¿owniki przeciwnicy wykorzystywali
w ró¿nych operacjach bojowych. G³ównie zaœ do nisz-
czenia zgrupowania si³ na morzu, zabezpieczenia ope-
racji desantowych i w dzia³aniach na liniach ¿eglugo-
wych. Ponadto broni³y ogniem artyleryjskim bazy i porty
oraz wspiera³y w³asn¹ artyleriê nadbrze¿n¹.

Zasady u¿ycia pancerników i kr¹¿owników przez wal-
cz¹ce strony by³y nieco odmienne. Wiadomo by³o ju¿
w 1939 roku, ¿e niemo¿liwa bêdzie bitwa morska si³
g³ównych Royal Navy i Kriegsmarine. Po prostu Niem-
cy nie zamierzali wystawiæ swojej eskadry pancerni-
ków i kr¹¿owników do bitwy z podobnymi, przewa¿aj¹-
cymi liczebnie brytyjskimi. Niemcy od pocz¹tku wojny
skierowali swoje du¿e ON do zwalczania ¿eglugi prze-
ciwnika, a jednostki brytyjskie stara³y siê je przechwy-
ciæ. Dochodzi³o wiêc kolejno do bitew morskich z poje-
dynczymi okrêtami niemieckimi zwalczaj¹cymi alianck¹
¿eglugê.

Za³o¿enia operacji bojowych niemieckich pancerni-
ków i kr¹¿owników polega³y g³ównie na skrytym wyj-
œciu i skrytoœci dzia³ania na morzu, przy jednoczesnym
unikaniu bitwy morskiej z podobnymi si³ami przeciw-
nika. W praktyce okaza³y siê one jednak zawodne. III
Rzesza niemiecka dysponuj¹c œrodkami strategiczne-
go i operacyjnego rozpoznania, nie potrafi³a przeciw-
stawiæ siê niespodziewanemu wykryciu swoich okrêtów
przez si³y alianckie. Kriegsmarine nie uczyni³a w³aœci-
wie nic, aby to zmieniæ. Dowódcy niemieckich pancerni-
ków i kr¹¿owników nie wiedzieli nic o si³ach brytyj-
skich – ich sk³adzie, gdzie siê znajduj¹ i jakie mog¹
mieæ zamiary. Owszem, Niemcy przeprowadzali rozpo-
znanie przed operacj¹ bojow¹, ale ju¿ rozpoznanie ci¹-
g³e mia³o wiele do ¿yczenia. A przy dzia³aniu du¿ego
okrêtu na morzu, ci¹g³e rozpoznanie by³o nieodzowne.
Jego nieefektywnoœæ i niski poziom, stanowi³y jedn¹
z wa¿niejszych przyczyn zatopienia niemieckich pan-
cerników. Okrêty te co prawda d¹¿y³y do skrytego wyj-
œcia i maskowanego prowadzenia operacji bojowej, ale
nie mia³y w tym powodzenia. Wyjœcia niemieckich pan-
cerników by³y wykrywane i œledzone przez brytyjskie
lotnictwo, flotê oraz przez aliancki wywiad. Ale zasad-
niczym warunkiem utrudniaj¹cym zachowanie skryto-
œci przez Niemców, by³o wyposa¿enie si³ alianckich
w radiolokacjê, ulepszane radiostacje i coraz spraw-
niej dzia³aj¹cy wywiad.

Okrêty niemieckie bazuj¹ce w Breœcie i w innych
dogodnych dla nich bazach, nie odci¹ga³y si³ brytyjskich
od operacji przeciwko swoim pancernikom i kr¹¿owni-
kom. M. in. w rejonie poruszania siê Bismarcka znaj-
dowa³y siê tylko 2 U-booty i to bez odpowiednich zapa-
sów paliwa i torped. Nie wykorzystywano wiêc do
zabezpieczenia du¿ych ON innych jednostek – g³ównie
OP, a lotnictwo zawodzi³o. W rezultacie wysy³ane pan-
cerniki do pojedynczych dzia³añ bojowych by³y osamot-
nione w chwili ich topienia przez Royal Navy. Ponadto
niemieckie okrêty unika³y decyduj¹cej bitwy, chocia¿
by³y mo¿liwoœci zniszczenia oddzielnych jednostek bry-
tyjskich, a ich biernoœæ u³atwia³a operowanie si³om
Royal Navy206. By³o to powodem, ¿e pancerniki i kr¹-
¿owniki niemieckie intensywnie operowa³y od wrzeœnia
1939 roku do lata 1941 roku, a nastêpnie – do koñca
wojny by³y bierne, mimo œwietnego wyszkolenia za³óg
i bardzo wysokiej wœród nich dyscypliny.

Operacyjne mo¿liwoœci du¿ych ON Royal Navy
w stosunku do podobnych Kriegsmarine by³y du¿e. An-
glicy do dzia³añ przeciwko nim kierowali zawsze wiêk-
sz¹ liczbê i ró¿norodne si³y – pancerniki i kr¹¿ownik,
lotniskowce, lotnictwo brzegowe i si³y lekkie, czego
Niemcy nie u¿ywali. A to z kolei u³atwia³o operacje dla
Royal Navy. Ponadto alianci mieli g³êbokie urzutowa-
nie si³ na Atlantyku, coraz liczniejsze bazy morskie
i lotnicze oraz lotniskowce. Mogli wiêc wykorzystywaæ
du¿e i ró¿norodne si³y znajduj¹ce siê w bazach i na
morzu.

Po wyjœciu na morze niemieckich pancerników lub
kr¹¿owników, Anglicy wprowadzali natychmiastowe
ograniczenie ¿eglugi. Nastêpnie przydzielali do eskor-
ty konwojów pancerniki i kr¹¿owniki i wysy³ali na
morze silne zespo³y uderzeniowe. Brytyjczycy prowa-
dzili równie¿ sta³e rozpoznanie du¿ych ON przeciwni-

204 K. Zalewski, Lotniskowce, cz. 2, s. 93.
205 Np. niemiecki pancernik Admiral Graf von Spee po uszkodze-

niu przez okrêty brytyjskie jednej z dwóch wie¿ artylerii g³ównej,
uchyli³ siê od dalszej walki i wszed³ do Montevideo. Zaœ Scharnhorst
usi³owa³ oderwaæ siê od silniejszego brytyjskiego zespo³u u przyl¹dka
Nord Kap. 206 M. Lacki, Niektóre operacje, s. 123–128.
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ka za pomoc¹ lotnictwa i zdjêæ, OP i wywiadu207. Po-
nadto Royal Navy prowadzi³a operacje bojowe prze-
ciwko niemieckim pancernikom i kr¹¿ownikom, które
mia³y na celu blokowanie ich w strefie Zatoki Biskaj-
skiej i w pó³nocno-zachodniej Norwegii, niszczenie ich
na morzu oraz atakowanie bombowcami tych okrêtów,
które sta³y w bazach i na stoczniach. Bitwy artyleryj-
skie pancerników i kr¹¿owników trwa³y krótko, od kil-
kunastu do dwudziestu paru minut.

Alianckie pancerniki i kr¹¿owniki na du¿¹ skalê
wykorzystywano do bombardowania baz i portów prze-
ciwnika, w czasie desantu oraz w zwalczaniu ró¿nych
celów na wybrze¿u. Zawsze mia³y odpowiedni¹ ochronê
przeciwlotnicz¹, przeciwtorpedow¹, przeciw OP i prze-
ciw minom.

Do ostrza³u celów brzegowych zosta³ równie¿ zaan-
ga¿owany polski lekki kr¹¿ownik Dragon, w czasie in-
wazji na Normandiê. Jego armaty kalibru 152 mm ju¿
od wczesnych godzin rannych 6 czerwca 1944 roku pro-
wadzi³y ogieñ do wyznaczonych celów nadbrze¿nych osi¹-
gaj¹c du¿¹ skutecznoœæ ognia.

Dzia³ania bojowe du¿ych ON wspiera³y niszczycie-
le, które prowadzi³y walki równie¿ samodzielnie lub
z innymi si³ami morskimi. Walczy³y z u¿yciem artyle-
rii, torped lub œrodkami przeciw OP. Operuj¹c w gru-
pach, mog³y atakowaæ z ró¿nych kierunków nawet po-
jedynczy pancernik lub kr¹¿ownik.

Walki artyleryjskie na morzu

W walce morskiej miêdzy zespo³ami pierwszym zada-
niem by³o os³abienie przeciwnika przez zniszczenie lub
uszkodzenie pojedynczych okrêtów, z zasady na du¿ych
odleg³oœciach. Drugim – zniszczenie zespo³u. W walce
pojedynczych jednostek – zatopienie lub uszkodzenie
okrêtu przeciwnika. Ponadto artyleria okrêtowa odpie-
ra³a ataki œcigaczy torpedowych i niszczycieli przeciw-
nika oraz zabezpiecza³a ataki w³asnych œcigaczy tor-
pedowych i niszczycieli208.

Polskie niszczyciele wielokrotnie u¿ywa³y artylerii
okrêtowej do zwalczania okrêtów i statków przeciwni-
ka na morzu, uzyskuj¹c dobre wyniki w strzelaniu. Co
prawda przeciwnik unika³ bitew morskich na morzu,
ale mimo wszystko dochodzi³o do nich wielokrotnie. Ju¿
12 grudnia 1939 roku zespó³ alianckich niszczycieli –
w tym B³yskawica i Grom, wyszed³ na morze celem
przechwycenia zespo³u niemieckich niszczycieli i zato-
pienia ich. Jednak z powodu gêstej mg³y i ciemnej nocy
do bitwy morskiej wówczas nie dosz³o, a oba zespo³y
rozminê³y w bliskiej odleg³oœci209. Ale ju¿ od nastêpne-

go roku niszczyciele nasze uczestniczy³y w wielu bi-
twach morskich, w których z powodzeniem u¿ywa³y
artylerii pok³adowej.

Pod koniec czerwca 1940 roku Garland wraz z okrê-
tami brytyjskimi bra³ udzia³ w zatopieniu na Morzu
Joñskim w³oskiego niszczyciela Espero. Nastêpnie
uczestniczy³ w bitwie morskiej ko³o przyl¹dka Stilo
(zwanej te¿ bitw¹ ko³o Kalabrii), stoczonej 8–9 lipca
1940 roku miêdzy flot¹ brytyjsk¹ a w³osk¹. Si³y bry-
tyjskie stanowi³a eskadra aleksandryjska w sk³adzie
3 pancerników, 1 lotniskowca, 5 lekkich kr¹¿owników
i 17 niszczycieli, które sz³y w kierunku Malty celem
os³ony dwóch konwojów licz¹cych razem 7 statków.
Eskadra aleksandryjska porusza³a siê w 3 zespo³ach,
a w zespole si³ g³ównych znajdowa³ siê Garland. Nato-
miast si³y w³oskie w sk³adzie 2 pancerników, 7 ciê¿-
kich kr¹¿owników, 12 lekkich kr¹¿owników i 24 nisz-
czycieli, os³ania³y konwój 5 statków z wojskiem id¹cych
z Neapolu do Benghazi. Samoloty przeciwników doko-
na³y rozpoznania i w po³udnie 8 lipca w³oskie bom-
bowce przeprowadzi³y atak, uszkadzaj¹c brytyjski lek-
ki kr¹¿ownik. W nastêpnym dniu brytyjskie samoloty
torpedowe atakowa³y okrêty w³oskie, ale bez powodze-
nia. Wzajemne ataki samolotów bombowych i torpedo-
wych spowodowa³y jednak zbli¿enie zespo³ów przeciw-
ników na odleg³oœæ 14 Mm, co spowodowa³o walkê
artyleryjsk¹. W bitwie tej trafione zosta³y pancernik
i ciê¿ki kr¹¿ownik, co by³o powodem wycofania siê g³ów-
nych si³ w³oskich z walki, ale do ataku torpedowego
wesz³y ich niszczyciele. Co prawda nie uzyska³y tra-
fieñ, ale zmuszaj¹c Brytyjczyków do manewrowania po-
zwoli³y swoim si³om g³ównym ujœæ na bezpieczn¹ odle-
g³oœæ. W walce z niszczycielami w³oskimi bra³ udzia³
równie¿ Garland, utrudniaj¹c im skuteczny atak tor-
pedowy. Nasz okrêt walczy³ równie¿ z samolotami prze-
ciwnika210. W kilka dni póŸniej – 19 lipca, Garland
uczestniczy³ w nastêpnej bitwie morskiej ko³o przyl¹d-
ka Spatha (pó³nocno-zachodnie wybrze¿e Krety), w sk³a-
dzie zespo³u – lekki kr¹¿ownik Sydney i grupa niszczy-
cieli z 14 flotylli aleksandryjskiej. Alianckie niszczyciele
natknê³y siê na 2 w³oskie kr¹¿owniki – Bartolomeo
Colleoni i Giovanni delle Bande Nere, naprowadzaj¹c
na w³asny kr¹¿ownik id¹cy w asyœcie Garlanda. W b³y-
skawicznej bitwie artyleryjsko-torpedowej pierwszy
kr¹¿ownik w³oski trafiony dwiema torpedami w ma-
szynowniê zaton¹³, a drugi – uszkodzony uciek³.

Obie bitwy morskie wykaza³y rosn¹ce znaczenie
w walce morskiej lotnictwa oraz si³ lekkich – g³ównie
niszczycieli, charakteryzuj¹cych siê ró¿norodnym uzbro-
jeniem i znacznymi w³aœciwoœciami manewrowymi. Ro-
s³o wiêc znaczenie tej klasy okrêtów, jako jednostek
uniwersalnych, mog¹cych podj¹æ walkê w ró¿nych wa-
runkach operacyjnych. St¹d m. in. na pocz¹tku 1941 ro-
ku powsta³ plan wykorzystania polskiego niszczyciela
– B³yskawicy, do ataku na francuskie kr¹¿owniki prze-
wo¿¹ce dla Niemców surowy kauczuk i chininê z Indo-
chin. Polski okrêt mia³ w tej operacji wspó³dzia³aæ z szyb-
kim stawiaczem min211.

207 M.in. Bismarck i Prinz Eugen przechodz¹c Kattegat i Skager-
rak 20 maja 1941 roku w godz. 0600–0800 w os³onie niszczycieli
i tra³owców, by³y obserwowane przez szwedzki kr¹¿ownik Gotland, id¹-
cy za nimi blisko w³asnego brzegu. St¹d niebawem posz³a informacja do
Brytyjczyków. Nastêpnego dnia Niemcy przejêli rozkaz radiowy do an-
gielskich samolotów, aby te œledzi³y 2 du¿e okrêty i 3 niszczyciele id¹ce
na pó³noc (Mc Lachlan, Tam¿e, s. 172).

208 Tu¿ przed II wojn¹ œwiatow¹ zadania artylerii okrêtowej okre-
œlano w 5 zasadniczych punktach: mo¿liwie najkrótsze wstrzelanie siê,
by jak najszybciej przejœæ na ogieñ skuteczny; szybkie zniszczenie prze-
ciwnika; prowadzenie ognia na mo¿liwie du¿ych odleg³oœciach; osi¹-
gniêcie jak najwiêkszej skutecznoœci w walce noc¹; swobodne odpiera-
nie ataków lotniczych, torpedowych i OP (J. Wiœniewski, Uzbrojenie
nowoczesnego okrêtu, M. 1938, z. 7).

209 Polskie Si³y, s. 163.

210 W bitwie tej powsta³ pewien chaos, poniewa¿ w³oscy piloci byli
zdezorientowani i nie rozró¿niali swoich okrêtów od alianckich. Brak
znajomoœci sylwetek okrêtów przez pilotów w³oskich samolotów stano-
wi³ m. in. o s³aboœci tego lotnictwa.

211 W. Francki, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, NS 1973,
nr 130.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


111

Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

W tym samym roku dosz³o do bitwy morskiej Roy-
al Navy z Bismarckiem, w której uczestniczy³ polski
niszczyciel Piorun212. Niemiecki zespó³ w sk³adzie Bi-
smarck i Prinz Eugen wykonuj¹cy operacjê Rheinüburg
(Æwiczenia nad Renem) stale œledzony, po wyjœciu na
morze zaalarmowa³ Royal Navy, a po bitwie z Hoodem
Bismarck zaniepokoi³ w³adze nie tylko brytyjskie, ale
i amerykañskie213. W poœcigu za niemieckim pancerni-
kiem aktywnie uczestniczy³ polski niszczyciel, który po
rozpoznaniu przeciwnika rozpocz¹³ strzelanie, ponie-
wa¿ wykonanie ataku torpedowego by³o utrudnione.
W walce polski okrêt przekazywa³ Brytyjczykom ruchy
nieprzyjaciela, jego kursy i pozycjê oraz prêdkoœci214.
By³o to jego najwa¿niejsze zadanie, pozwalaj¹ce na po-
dejœcie g³ównych si³ brytyjskich, które zatopi³y niemiecki
pancernik215. Bitwa ta silnie wp³ynê³a na wzmocnienie
morale za³óg POMW i jego popularnoœci nie tylko w pol-
skich w³adzach wojskowych, ale i w cywilnych.

W paŸdzierniku 1942 roku Krakowiak wraz z bry-
tyjskim niszczycielem na patrolu u wybrze¿y francu-
skich stoczy³y walkê z dwoma niemieckimi patrolow-
cami. Uszkodzone jednostki przeciwnika zdo³a³y ujœæ
w zasiêg w³asnej artylerii nadbrze¿nej. PóŸniej, noc¹
3/4 marca 1943 roku, ten sam okrêt, w czasie patrolu
w os³onie brytyjskiego wybrze¿a, rozpozna³ 2 niemiec-
kie œcigacze, do których otworzy³ ogieñ. Uszkodzone jed-
nostki przeciwnika usz³y.

Bitwy morskie przeprowadza³y niemal wy³¹cznie si³y
lekkie, a od lata 1944 roku – g³ównie niszczyciele i œci-
gacze, poniewa¿ takimi rozporz¹dzali Niemcy, d¹¿¹cy
do przeszkodzenia w inwazji alianckiej. Bra³y w nich
udzia³ równie¿ tra³owce przeciwnika, maj¹cy za zada-
nie ochronê przybrze¿nych konwojów, tra³owanie i ochro-
nê w³asnych ZM, albo wykonywa³y inne zadania bojowe
na przybrze¿nych wodach w zasiêgu niemieckiej arty-
lerii nadbrze¿nej. W wielu takich bitwach bra³y udzia³
równie¿ polskie niszczyciele. M.in. noc¹ 8/9 czerwca 1944
roku stoczona zosta³a bitwa morska przy wysepce Qu-
essant (Ushant) w pobli¿u Bretanii, miêdzy 10 flotyll¹
brytyjskich niszczycieli, a 4 niszczycielami niemiecki-
mi216. By³a to bitwa torpedowo-artyleryjska, przepro-

wadzona miêdzy niszczycielami, rzadko spotykana na
wodach europejskich. W pierwszej jej fazie okrêty nie-
mieckie wystrzeli³y torpedy ca³ym zespo³em jednocze-
œnie, od których alianckie niszczyciele szybkimi ma-
newrami uchyli³y siê atakuj¹c przeciwnika z obydwu
stron. W ten sposób rozdzielono ogieñ z niemieckich
armat kalibru 150 mm, a jednoczeœnie kilka niszczy-
cieli z 10 flotylli zatopi³y niszczyciel przeciwnika Z 1217.
W drugiej fazie bitwy przeciwnik stara³ siê uchyliæ od
dalszej walki i 2 jego okrêty przechodz¹c przez ZM
usz³y. Natomiast czwarty niemiecki niszczyciel, uszko-
dzony, wysadzi³ siê na brzeg. Bitwa ta, w której uczest-
niczy³y dwa polskie okrêty, sparali¿owa³a dzia³ania nie-
mieckich ON na wodach zachodniego wybrze¿a Francji
i Kriegsmarine ju¿ wiêcej ich tam nie u¿ywa³a218. Na-
tomiast 11 czerwca Krakowiak wraz z kanadyjskim
niszczycielem Sioux, stoczy³ bitwê morsk¹ z zespo³em
niemieckich œcigaczy, usi³uj¹cych atakowaæ alianck¹
¿eglugê na kanale La Manche. W kilka dni póŸniej –
noc¹ 13/14 czerwca 1944 roku Piorun i brytyjski nisz-
czyciel Ashanti wykry³y zespó³ 7 niemieckich tra³ow-
ców w pobli¿u wyspy Jersey na kanale La Manche, zajê-
tej jeszcze przez Niemców. Z odleg³oœci 3500 m oœwietlono
go pociskami œwietlnymi i okrêty alianckie rozpoczê³y
strzelanie, uzyskuj¹c szybko nakrycie, w wyniku czego
2 okrêty przeciwnika zatonê³y. Nastêpnie Piorun stor-
pedowa³ trzeci tra³owiec, a Ashanti niszczy³ nastêpny,
który równie¿ zaton¹³. Pozosta³e 3 okrêty ucieka³y w za-
siêg w³asnej artylerii nadbrze¿nej, ale 2 z nich zosta³y
po drodze trafione i sp³onê³y, jedynie jeden tra³owiec
zdo³a³ uciec, ale zosta³ uszkodzony. W walce artyleryj-
skiej Piorun zosta³ równie¿ trafiony w skrzyniê z amu-
nicj¹, co wywo³a³o po¿ar, ale to nie wyeliminowa³o okrêtu
z walki219. Zaœ 12 sierpnia Piorun zatopi³ przerywacz
zagród minowych Sauerland (nr taktyczny „7”). Ponie-
wa¿ mimo du¿ej iloœci trafieñ pociskami artyleryjski-
mi okrêt ten trzyma³ siê na powierzchni morza, polski
niszczyciel wstrzyma³ ogieñ daj¹c za³odze mo¿liwoœæ
opuszczenia pok³adu przerywacza zagród, a nastêpnie
z odleg³oœci kilkuset metrów odpali³ torpedê z prawej
burty, topi¹c okrêt niemiecki220. W nastêpnym roku, noc¹
25/26 marca, Krakowiak bra³ udzia³ w bitwie z nie-
mieckimi œcigaczami torpedowymi221. Okrêt polski id¹c
z norweskim niszczycielem Arendal, brytyjsk¹ fregat¹
oraz flotyll¹ œcigaczy szed³ w eskorcie konwoju, który

212 Wiosn¹ 1941 roku do zwalczania alianckich konwojów Niemcy
przygotowywali 3 pancerniki – Bismarck, Scharnhorst i Gneisenau. Pierw-
szy mia³ zwalczaæ os³onê konwojów, a pozosta³e dwa statki konwoju.
Poniewa¿ te dwa drugie by³y zablokowane w Breœcie i niesprawne tech-
nicznie do wyjœcia na morze, do operacji wyszed³ Bismarck i ciê¿ki kr¹-
¿ownik Prinz Eugen. Niemieckim zespo³em dowodzi³ wiceadmira³ Günter
Lütjens, a dowódc¹ Bismarcka by³ komandor Ernest Lindemann.

213 W otoczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych powsta³a na-
wet obawa, ¿e Bismarck mo¿e ostrzelaæ Nowy Jork, albo mo¿e te¿ wejœæ
do Rio de Janeiro jako propagator III Rzeszy wœród ludnoœci Ameryki
Po³udniowej, a nawet wokó³ przyl¹dka Horn mo¿e operowaæ na Pacyfi-
ku w oparciu o bazy japoñskie i sowieckie. Prezydent rozwa¿a³ nawet
mo¿liwoœæ przeprowadzenia ataków torpedowych przez amerykañskie
OP na Bismarcka (Kosiarz, Flota, przypis 56).

214 Ogieñ niszczyciela z armat kalibru 120 mm do pancernika nie
móg³ odnieœæ skutków, mia³ jednak wp³yw na morale w³asnej za³ogi
i prowokowa³ nieprzyjaciela. B³yski z jego dzia³a pomaga³y w obserwacji
i ustalaniu na bie¿¹co elementów ruchu Bismarcka, który musia³ pro-
wadziæ ogieñ w obawie przed podejœciem polskiego okrêtu do salwy
torpedowej.

215 S. Biskupski, Na kursie „Bismarck”, Warszawa 1963; R. Wit-
kowski, Operacja przeciw „Bismarckowi” i udzia³ w niej niszczyciela „Pio-
run”, PM 1961, z. 7–8. Anglicy niechêtnie wymieniaj¹ w tej walce Pioru-
na. M.in. Churchill opisuj¹c bitwê z Bismarckiem nie przytacza polskiego
okrêtu w swoich wspomnieniach (Tam¿e, t. III, s. 303nn). Wspomina
jednak o tym Brennecke (Schlachtschiff „Bismarck”, s. 149, 175, 178).

216 W czasie inwazji alianckiej w Breœcie znalaz³o siê 5–6 niemiec-
kich niszczycieli, w tym typu Narwik z armatami kalibru 150 mm. 8
czerwca lotnictwo wykry³o 4 z nich, id¹cych z Brestu kursem po³udniowo-

zachodnim. Aby nie dopuœciæ ich do strefy operacyjnej desantu, 10 flo-
tylla brytyjskich niszczycieli w sk³adzie: 2 polskie – B³yskawica i Pio-
run, 4 angielskie – Tartar, Ashanti, Eskimo i Jevelin oraz 2 kanadyjskie
– Haida i Huron, rozpoczê³a patrol celem ich przechwycenia.

217 Walkê artyleryjsk¹ prowadzono z odleg³oœci 8000–9000 m, na
której 10 flotylla aliancka mog³a u¿yæ oko³o 50 armat kalibru 120 i 102
mm, natomiast Niemcy do 18 armat kalibru 150 i mniejszych. Artyleria
przeciwnika by³a ma³o skuteczna, armaty kalibru 150 mm Ÿle wp³ywa³y
na statecznoœæ niszczycieli, a ich rêczne ³adowanie ogranicza³o szybko-
strzelnoœæ.

218 Szczerkowski, ORP „B³yskawica”, s. 72–73.
219 E. Kosiarz, Niszczyciele polskie, s. 95.
220 Niemieckie przerywacze zagród minowych mia³y specjalne

wzmocnione kad³uby, odporne na wybuchy min i inne zabezpieczenia
wzmacniaj¹ce okrêt (E. Gröner, Die deutschen Kriegsschiffe, t. II,
s. 490, 833).

221 Od stycznia do marca 1945 roku toczy³y siê walki na trasie
porty brytyjskie – Antwerpia – g³ównej bazy zaopatrzeniowej dla alian-
tów. Dlatego Kriegsmarine skoncentrowa³ w tym rejonie oko³o 40 œci-
gaczy torpedowych do atakowania alianckich konwojów. Œcigacze te
podchodzi³y a¿ pod wybrze¿e angielskie ma³ymi grupami, st¹d na tych
wodach mia³y miejsce czêste walki artyleryjskie.
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napotka³a œcigacze przeciwnika. Pocz¹tkowo œcigacze
niemieckie wykry³y radary okrêtów ochrony, które wy-
strzeliwszy pociski oœwietlaj¹ce postawi³y zaporê ognio-
w¹. Przeciwnik atakowa³ w 3 grupach po 4 œcigacze,
jednak wobec skutecznoœci zapory przeciwnik uchyli³
siê od walki. Za uchodz¹cymi œcigaczami okrêty eskor-
ty prowadzi³y ogieñ do 4 Mm, a dalej ruszy³y za nimi
w pogoñ œcigacze brytyjskie. Krakowiak trafi³ dwa nie-
mieckie œcigacze: na jednym wybuch³ po¿ar, a nastêp-
nie eksplodowa³, a drugi – zaton¹³ prawdopodobnie
w czasie ucieczki.

Ataki torpedowe

Niszczyciele przeprowadza³y nocne i dzienne ataki tor-
pedowe, czêsto we wspó³dzia³aniu z du¿ymi ON na
morzu i u wybrze¿y. Wyjœcie do ataku torpedowego nisz-
czycieli z zasady odbywa³o siê grupami z kilku kierun-
ków pod os³on¹ pancerników lub kr¹¿owników, we wspó³-
dzia³aniu z lotnictwem torpedowym i bombowym. Aby
zbli¿yæ siê skrycie, stosowano ZD, z³¹ widocznoœæ i ma-
skuj¹ce w³aœciwoœci rejonu dzia³añ bojowych – cieœni-
ny, wyspy itp. Do chwili otwarcia przez okrêty przeciw-
nika ognia artyleryjskiego, niszczyciele manewrowa³y
na kursach prostych d¹¿¹c do zajêcia pozycji wyjœcio-
wej. Po jej zajêciu, zbli¿a³y siê do obiektu ataku zygza-
kami, staraj¹c siê zaj¹æ pozycjê salwy torpedowej
w granicach sektora dziobowych k¹tów biegu. Po odpa-
leniu torped wychodzi³y z ataku torpedowego za
ZD222.

Na silne okrêty przeciwnika ataki torpedowe nisz-
czyciele przeprowadza³y z wiêkszych odleg³oœci o od 50
do 100 kab., w obawie przed ich ogniem artyleryjskim.
Dlatego nie zawsze by³y one skuteczne. Na pocz¹tku
wojny czêstotliwoœæ ataków torpedowych by³a wiêksza,
ale wraz z rozwojem dzia³añ wojennych iloœæ ich mala-
³a. By³o coraz mniej mo¿liwoœci do przeprowadzenia
bitew torpedowych, poniewa¿ brakowa³o odpowiednich
celów. Niemieckie du¿e ON by³y nieliczne i sta³y raczej
w bazach, a W³osi niechêtnie wychodzili na morze.

Polskie ON wielokrotnie atakowa³y torpedami nisz-
czyciele i œcigacze przeciwnika i same równie¿ czasami
u¿ywa³y tej broni. Jednak wobec braku odpowiednich
celów na morzu, nasze okrêty nie mia³y wiele mo¿liwo-
œci u¿ycia torped. Na polskich okrêtach zwracano wiele
uwagi na obronê przed torpedami wystrzeliwanymi
z ON, g³ównie ze œcigaczy torpedowych przeciwnika. Su-
rowo przestrzegano wiêc takich zasad, jak: sta³a ob-
serwacja morza bez wzglêdu na pogodê, powiadamia-
nie o okrêtach przeciwnika uzbrojonego w torpedy
i stosowanie uników przed torpedami.

Zwalczanie celów nadbrze¿nych

Wa¿n¹ rolê niszczyciele odgrywa³y w walce z celami
brzegowymi przeciwnika, w czym bra³y udzia³ równie¿
okrêty polskie tej klasy, niemal od pocz¹tku wojny. Bra³y
udzia³ w uderzeniach na bazy przeciwnika – g³ównie
na wybrze¿u norweskim, francuskim i w³oskim. Ponadto

ostrzeliwa³y baterie nadbrze¿ne nieprzyjaciela, g³ów-
nie na Wale Atlantyckim przed inwazj¹ normandzk¹,
sprawdzaj¹c ich gotowoœæ bojow¹ i stanowiska223.

Royal Navy wypracowa³a 2 rodzaje artyleryjskiego
bombardowania celów brzegowych: strategiczne i bez-
poœrednie wsparcie dzia³añ l¹dowych. Ka¿da z tych
operacji zawsze musia³a byæ zabezpieczona przez nisz-
czyciel, œcigacze oraz inne jednostki floty wojennej

Bombardowanie strategiczne mia³o na celu nisz-
czenie portów i baz przeciwnika oraz prowokowanie jego
floty do wyjœcia na morze, co w II wojnie œwiatowej
by³o ju¿ niemo¿liwe. Przeprowadzano je zaskakuj¹cym
uderzeniem, zanim przeciwnik zdo³a³ zorganizowaæ
obronê – g³ównie noc¹ lub o brzasku. Natomiast bez-
poœrednie wsparcie dzia³añ l¹dowych mia³o na celu
wsparcie ogniowe skrzyd³a lub walcz¹cych skrzyde³
opartych o morze i wsparcie oddzia³ów l¹duj¹cych.

Organizowano wspó³pracê artylerii okrêtowej z od-
dzia³ami l¹dowymi. Powo³ano specjalne grupy – tzw.
Jednostki Bombardowania. Sk³ada³y siê g³ównie z ofi-
cerów artylerii l¹dowej, wyszkolonych w bombardowa-
niu z morza. Byli to oficerowie ³¹cznikowi bombardo-
wania, przeznaczeni do wspó³pracy z artyleri¹ okrêtow¹
i przydzieleni na poszczególne okrêty, albo wysuniêci
obserwatorzy bombardowania, którzy wraz z odpowied-
ni¹ obs³ug¹ radiowo-³¹cznikow¹ z floty znajdowali siê
w dyspozycji dowództw floty, korpusu lub dywizji. W cza-
sie walki artyleryjskiej z brzegiem byli oni przydziela-
ni przez te dowództwa do batalionów lub dowództw
artylerii l¹dowej, sk¹d radiem kierowali ogniem arty-
lerii okrêtowej224. Ponadto organizowano wspó³pracê
okrêtu strzelaj¹cego z samolotem. Przed wykonaniem
zadania piloci omawiali je z artylerzystami danego
okrêtu, ale pocz¹tkowo strzelanie takie przeprowadza-
no noc¹. Dopiero po opanowaniu powietrza przez lot-
nictwo alianckie, zaczêto równie¿ przeprowadzaæ arty-
leryjskie bombardowanie dzienne. Celem zwiêkszenia
skutecznoœci ognia wprowadzono nowoczesne samolo-
ty, które wspó³pracowa³y parami – jeden jako obser-
wator, a drugi – jako jego ochrona. Œrodkiem ³¹cznoœci
by³ radiotelefon225.

B³yskawica i Grom zwalcza³y niemieck¹ artyleriê
pod Narwikiem226. Zaœ Burza pod Calais od 16 maja
1940 roku ostrzeliwa³a przeciwnika w nadmorskiej tra-
sie od Boulogne. Bêd¹c w zespole 3 alianckich niszczy-
cieli, tylko polski okrêt mia³ armaty kalibru 130 mm –
pozosta³e zaœ, kalibru 120 mm. Jesieni¹ tego samego
roku – noc¹ 10/11 paŸdziernika, Royal Navy przepro-
wadzi³a wypad artyleryjski na port w Cherbourgu.
W operacji tej wziê³y udzia³ okrêty alianckie, w sk³a-
dzie si³ g³ównych – pancernik Revenge i 8 niszczycieli,

222 E. Szpitun, Ogólne zasady sztuki wojenno-morskiej, ONSiWMW
1960, s. 28; Supiñski, Lechowski, Tam¿e, s. 98.

223 Do niszczenia celów brzegowych artyleria niszczycieli u¿ywa³a
pocisków: od³amkowo-burz¹cych przy strzelaniu do celów odkrytych
i zakrytych oraz do burzenia lekkich umocnieñ typu polowego; burz¹-
cych – do niszczenia schronów i stanowisk betonowych, umocnieñ
polowych i punktów ogniowych; przeciwpancernych – do zwalczania
celów opancerzonych; szrapneli i granatów od³amkowych do ostrzeli-
wania si³y ¿ywej, do wstrzeliwania siê wówczas, gdy obserwacja wybu-
chów pocisków burz¹cych by³a utrudniona; zapalaj¹cych – do zapalania
umocnieñ i obiektów; oœwietlaj¹cych; dymnych – do stawiania ZD.

224 Bombardowanie z morza, B 1946, z. 2, s. 53–54.
225 Tam¿e, s. 54.
226 O du¿ej skutecznoœci ognia polskich okrêtów w strzelaniu do

niemieckich celów pod Narwikiem niemal na gor¹co pisa³ H. Laugs
(Kampf um die Erzbahn. Als Seeoffizier vir Narvik, Lepzig 1941, s. 117
nn) i Marek (Tam¿e, s 134).
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ubezpieczanych przez dwa zespo³y – od zachodu przez
2 kr¹¿owniki oraz 4 niszczyciele, w tym polskie – Burza
i Garland i od wschodu – przez flotyllê œcigaczy, w tym
polskie S 2 i S 3. W rejonie bombardowania znajdowa-
³o siê oko³o 50.000 niemieckich ¿o³nierzy przygotowa-
nych do desantu na wyspy brytyjskie oraz okrêty prze-
ciwnika. Strzelanie niemal ca³ej artylerii alianckich
jednostek trwa³o oko³o 15 minut bez przeciwdzia³ania
nieprzyjaciela, po czym zespó³ wróci³ do w³asnych baz227.
W listopadzie 1942 roku Krakowiak i Œl¹zak ostrzeli-
wa³y niemieckie baterie nadbrze¿ne we Francji. W lipcu
1943 roku Piorun w silnym zespole dwukrotnie ostrzeli-
wa³ pozycje l¹dowe przeciwnika i jego baterie w Cieœninie
Messyñskiej. Krakowiak w dniach 7–11 listopada tego
roku ostrzeliwa³ cele œladowe Dodekanezu, a nastêpnie
wyspy Kos i Levitha. Natomiast 9 listo-pada 1943 roku
Piorun w zespole brytyjskich niszczycieli dniem i noc¹
ostrzeliwa³ wybrze¿e na pó³noc od Neapolu. Noc¹ okrêt
wystrzeli³ 178 pocisków, a w dzieñ – 173 pociski228.

Zasadnicz¹ rolê odegra³a artyleria okrêtowa w ope-
racji normandzkiej, a okrêty alianckie przeprowadzi³y
na du¿¹ skalê bitwê z l¹dem. Okrêty bombarduj¹ce
zajê³y pozycje bojowe o godz. 0500–0515 szóstego czerw-
ca. Wschodnie skrzyd³o przys³oniêto ZD postawion¹
przez samoloty, któr¹ nastêpnie podtrzymywa³y spe-
cjalnie do tego celu wyznaczone jednostki. Ataki nie-
mieckich œcigaczy torpedowych nie powiod³y siê, a ogieñ
baterii nadbrze¿nych przeciwnika by³ nieskuteczny.
¯aden z okrêtów alianckich nie zosta³ trafiony. W ci¹-
gu dnia pancerniki i kr¹¿owniki wykona³y 101 strze-
lañ, oddaj¹c 4000 strza³ów, zaœ niszczyciele 13.000
strza³ów. Wysuniêci obserwatorzy bombardowania dzia-
³ali ju¿ od chwili wy³adowania. Operowa³y równie¿ po-
wietrzne punkty obserwacji, przeznaczone g³ównie do
zwalczania artylerii nieprzyjaciela229. G³ówny udzia³ w
bombardowaniu mia³y kr¹¿owniki, poniewa¿ bardzo
szybko cele l¹dowe znalaz³y siê poza zasiêgiem armat
niszczycieli.

W tym samym roku – 14 sierpnia, Piorun w zespo-
le alianckim walk¹ artyleryjsk¹ rozpoznawa³ mo¿li-
woœci obronne 3 baterie nadbrze¿ne kalibru 305 mm
przeciwnika w rejonie portu Saint-Jean-de-Luz nad Za-
tok¹ Biskajsk¹.

Polskie niszczyciele w strzelaniu do celów brzego-
wych osi¹ga³y dobre wyniki, poniewa¿ KMW zwraca³o
wiele uwagi na wykorzystanie artylerii okrêtowej.
W ten sposób nawi¹zywano do dobrych tradycji sprzed
1939 roku, kiedy to niemal wszystkie nasze okrêty po-
trafi³y szybko wstrzelaæ siê i przechodziæ na ogieñ sku-
teczny. Niszczyciele operowa³y w sk³adzie szyków mar-
szowych du¿ych ON, konwojów i oddzia³ów desantowych.

Dzia³ania bojowe œcigaczy

Na wodach kana³u La Manche i w pobli¿u wybrze¿y, po-

wszechnie u¿ywano œcigaczy torpedowych230. Ich dzia³a-
nia by³y dokuczliwe dla obu walcz¹cych stron, a w ró¿-
nych latach ataki œcigaczy przybiera³y na sile. Ponie-
wa¿ niemieckie si³y nawodne z³o¿one z wiêkszych ON
i lotnictwa na tym akwenie mala³y, od 1943 roku na
kanale La Manche do zwalczania ¿eglugi alianckiej
Kriegsmarine coraz powszechniej u¿ywa³a œcigaczy tor-
pedowych. Operowa³y grupami, a brytyjskie – dodatko-
wo w os³onie œcigaczy artyleryjskich. Zadaniem pierw-
szej grupy by³o przeprowadzenie ataku torpedowego
z ma³ych odleg³oœci – nawet poni¿ej kilkuset metrów,
a drugiej – ogniem artylerii szybkostrzelnej zabezpie-
cza³y atak pierwszych. Dodatkowo do os³ony ataku tor-
pedowego stosowano ZD.

Powodzenie uderzeñ torpedowych nanoszonych przez
œcigacze polega³o na ich zespo³owym operowaniu w od-
powiednich szykach i na du¿ych prêdkoœciach. Zwiêk-
sza³o je wspó³dzia³anie w ataku z samolotami i wiêkszy-
mi ON, g³ównie z niszczycielami. Ale najskuteczniejsze
by³y te, które przeprowadzano w warunkach z³ej wi-
docznoœci i z zaskoczenia.

Atak torpedowy œcigaczy polega³ na bezpoœrednim,
brawurowym podejœciu na maksymalnych prêdkoœciach,
na jak najmniejsz¹ odleg³oœæ do celu i wystrzelenie weñ
torped. Œcigacze unika³y skutków ognia pok³adowego
przeciwnika jedynie prêdkoœci¹ i zygzakiem, a po wy-
strzeleniu torped, na maksymalnych prêdkoœciach ucho-
dzi³y ró¿nymi kursami, aby zminimalizowaæ ten ogieñ.
Poniewa¿ œcigacze torpedowe nosi³y zazwyczaj 2 torpe-
dy (rzadziej do 4), grupa tych okrêtów przeprowadza³a
zasadniczo jeden atak, rzadziej dwa. Po walce œcigacze
wraca³y do bazy, celem uzupe³nienia zapasów. Dlatego
bazy brytyjskich œcigaczy znajdowa³y siê w portach
po³udniowych, a niemieckich na wysokoœci angielskich.
Wynika³o to z ograniczonego akwenu, na którym mog³y
operowaæ œcigacze torpedowe obu walcz¹cych stron.

W sk³adzie Royal Navy aktywnie operowa³y polskie
œcigacze, wystêpuj¹ce zasadniczo jako artyleryjskie.
Wspó³dzia³a³y one z brytyjskimi œcigaczami torpedo-
wymi grupami, zapuszczaj¹c siê na przybrze¿ne wody
przeciwnika noc¹ lub w z³ej widocznoœci. Po wykryciu
konwoju lub pojedynczego statku przeciwnika, nawi¹-
zywa³y walkê z eskort¹, zaœ œcigacze torpedowe przy-
stêpowa³y do ataku torpedowego. Po wystrzeleniu tor-
ped uchodzi³y na maksymalnych prêdkoœciach, a nasze
nadal prowadzi³y ogieñ artyleryjski i równie¿ uchodzi-
³y. Dochodzi³o równie¿ do czêstych spotkañ œcigaczy
przeciwników. Niemieckie œcigacze by³y wiêksze i nieco
wolniejsze, a pocz¹tkowo równie¿ mia³y s³absze uzbro-
jenie artyleryjskie. Jednak w miarê rozwoju dzia³añ

227 Piaskowski, Tam¿e, t. 2, s. 153; Polskie Si³y, s. 281.
228 Tam¿e, s. 436.
229 Tam¿e, s. 55–57. W ci¹gu ca³ego okresu operacji normandzkiej

aliancka artyleria okrêtowa odda³a oko³o 59.000 strza³ów. Przeprowa-
dzono wówczas 209 strzelañ przeciwko artylerii, 56 strzelañ przeciwko
czo³gom i samochodom pancernym, 119 strzelañ przeciwko piechocie
i innym rodzajom wojsk, 46 strzelañ przeciwko punktom oporu i podob-
nym celom oraz 108 strzelañ przeciwko miejscowoœciom, stacjom kole-
jowym itp. (Tam¿e, s. 57).

230 Obszar kana³u La Manche stanowi³ sta³y teatr dzia³añ wojen-
nych dla œcigaczy torpedowych i artyleryjskich obu walcz¹cych stron.
W rejonie tego kana³u przeciwnicy zorganizowali równie¿ bazy dla tych
okrêtów. Granicê wschodni¹ kana³u stanowi³a linia Dover-Calais, a za-
chodni¹ – wyspy Scilly i Quessnat. Szerokoœæ kana³u w najwê¿szym
miejscu (Cieœnina Kaletañska) wynosi oko³o 18 Mm, a d³ugoœæ kana³u
300 Mm. W czêœci po³udniowej znajduje siê wiele wysp, ska³ i p³ycizn,
a na pó³noc od Zatoki Sekwany s¹ pod³u¿ne p³ycizny, zajmuj¹ce Cieœni-
nê Kaletañsk¹. G³êbokoœæ na nich maleje do 1,8 m, a najwiêksza g³êbo-
koœæ kana³u wynosi 174 m. Wybrze¿e brytyjskie jest strome, urwiste.
Archipelag Scilly sk³ada siê z 48 wysepek i oko³o 1000 ska³ wystaj¹cych
z wody. Wybrze¿e francuskie jest równie¿ urozmaicone, na zachód od
Calais brzeg ma wysoki i klifowy. Za portem Boulogne brzeg jest niski
i pociêty ma³ymi rzeczkami. Dalej, z wyj¹tkiem okolic Dieppe, brzeg
znowu jest wysoki. Najwiêksze i najdalej wysuniête na morze wyspy –
Jersey, Guernesey, Sark i Borhou (M. Lacki, Geografia wojennomorska.
Morze Ba³tyckie i Pó³nocne, WSMW, Gdynia 1979, s. 112–113).
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bojowych, uzbrojenie to wzmacniano. W miejsce KM
Niemcy wprowadzili armaty kalibru 20 mm, a póŸniej
nawet kalibru 37mm. Ponadto przeciwnik pocz¹tkowo
mia³ przewagê w œcigaczach torpedowych nad Brytyj-
czykami. Polskie œcigacze uczestniczy³y równie¿ jako
os³ona du¿ych ON ostrzeliwuj¹cych cele nadbrze¿ne prze-
ciwnika, prowadzi³y patrole i inne zadania wynikaj¹ce
z potrzeb Royal Navy w rejonie kana³u La Manche.

W 1940 roku œcigacze S 2 i S 3 kilkakrotnie bra³y
udzia³ w wypadach na wody przybrze¿ne przeciwnika,
a we wrzeœniu – w os³onie pancernika Revenge ostrzeli-
wuj¹cego port w Cherbourgu. Noc¹ 21/22 marca 1941
roku S 2 wraz ze œcigaczem brytyjskim, patroluj¹cy na
przybrze¿nych wodach Francji, natknê³y siê na 2 tra-
³owce i 4 œcigacze niemieckie. Po wymianie ognia z KM
przeciwnicy stracili ze sob¹ kontakt w ciemnoœciach
i rozeszli siê.

Polskie œcigacze bra³y udzia³ w kilku udanych ope-
racjach bojowych w 1942 roku. Zim¹ i wiosn¹ operowa-
³y na wodach kana³u La Manche wychodz¹c na czêste
patrole, w eskorcie konwojów, prowadzi³y walki z samo-
lotami, a latem zapuszcza³y siê pod francuskie wybrze-
¿a. Noc¹ 16/17 stycznia S 3 wraz ze œcigaczem brytyj-
skim zaatakowa³y na redzie Boulogne niemiecki statek,
a w lutym S 2 i S 3 operowa³y przeciwko pancernikom
przeciwnika. 11 lutego pancerniki Gneisenau, Scharn-
horst, ciê¿ki kr¹¿ownik Prinz Eugen, pod os³on¹ 5 nisz-
czycieli, 11 torpedowców, tra³owców i œcigaczy, wysz³y
z Brestu do portów niemieckich wodami kana³u La Man-
che. Niemiecki zespó³ operacjê Cerberus – wyrwania
siê z Brestu, wykona³ z zaskoczenia, szed³ jak najbli-
¿ej brzegu, aby byæ w zasiêgu w³asnej artylerii nad-
brze¿nej i lotnictwa231. Nastêpnego dnia – 12 lutego,
Brytyjczycy na niemiecki zespó³ przeprowadzili ataki
lotnicze, ale wobec silnej obrony plot ataki te by³y ostro¿-
ne. Natomiast po po³udniu atak torpedowy przeprowa-
dzi³o 5 brytyjskich œcigaczy os³anianych przez polskie
– S 2 i S 3. Jednak w dobrej widocznoœci nie atakowa³y
z zaskoczenia i zosta³y wczeœnie wykryte, a wystrzelo-
ne torpedy przy huraganowym ogniu okrêtów niemiec-
kich nie pozwoli³y na ich skutecznoœæ, wobec czego chy-
bi³y celu. Mimo silnego ognia przeciwnika atakuj¹ca
grupa alianckich œcigaczy równie¿ nie ponios³a ¿adnych
strat. Noc¹ 8/9 czerwca S 3 razem z dwoma innymi œci-
gaczami alianckimi – angielskim i holenderskim, za-
atakowa³y 3 tra³owce niemieckie w rejonie Dunkierki.
Bitwa artyleryjska prowadzona z ma³ych odleg³oœci –
oko³o 200 m, trwa³a 3 minuty. Polski okrêt zosta³ tra-
fiony, ale nie odniós³ powa¿niejszych strat, ale na an-
gielskim œcigaczu powsta³y uszkodzenia i byli ranni.
W kilkanaœcie dni póŸniej – 23 czerwca, S 2 i S 3 ope-
rowa³y razem na morzu, ale drugi œcigacz ze wzglêdu
na defekt silnika musia³ wróciæ do bazy. Natomiast
S 2 po otrzymaniu sygna³u o przeciwniku i po rozpo-
znaniu 6 œcigaczy niemieckich, zaatakowa³ je z odle-

g³oœci oko³o 200 m strzelaj¹c z armaty 20 mm i KM.
W powsta³ym zamieszaniu Niemcy zaczêli ostrzeliwaæ
siê wzajemnie, a polski okrêt wycofa³ siê z walki. Atak
ten przeszkodzi³ przeciwnikowi w dzia³aniu przeciwko
alianckiemu konwojowi przybrze¿nemu. W kilka tygo-
dni póŸniej – noc¹ 6/7 sierpnia dwie grupy œcigaczy –
2 polskie i jeden brytyjski oraz 3 brytyjskie, mia³y ata-
kowaæ konwój przeciwnika id¹cy z Boulogne do Calais
w eskorcie 2 niszczycieli, 6 eskortowców i 15 œcigaczy.
Polska grupa mia³a atakowaæ od pó³nocy, a angielska
od strony Calais. Polskie œcigacze rozpoczê³y walkê z 4
niemieckimi œcigaczami, a niszczyciele oœwietlaj¹c pole
walki otworzy³y ogieñ. Œcigacze zatopi³y transportowiec
i eskortowiec, a S 2 zatopi³ trzeci¹ jednostkê przeciw-
nika – prawdopodobnie œcigacz. 1 eskortowiec niemiec-
ki zosta³ uszkodzony, zaœ w zespole alianckim zatopio-
ny zosta³ 1 œcigacz, kilka mia³o uszkodzone kad³uby,
a S 2 zosta³ trafiony przez co stan¹³ jeden silnik, ale
os³ania³ go drugi polski œcigacz – S 3. Zadanie alianc-
kie œcigacze wykona³y. 23/24 sierpnia, S 2 i œcigacz bry-
tyjski otrzyma³y sygna³ o 15 œcigaczach niemieckich
id¹cych w trzech grupach. Oba alianckie œcigacze wy-
sz³y na spotkanie i brawurowo zaatakowa³y 5 œcigaczy
przeciwnika. Po 5-minutowej walce przeciwnik wycofa³
siê i uszed³ ze strefy operacyjnej aliantów. W 1943 roku
zadania œcigaczy alianckich ros³y, a do najwa¿niejszych
nale¿a³a blokada portów niemieckich, obrona w³asnej
¿eglugi przybrze¿nej oraz patrole. Niemieckie œcigacze
próbowa³y atakowaæ alianckie statki grupami po 2–4
okrêty i unika³y potyczek z przeciwnikiem, aby zmini-
malizowaæ w³asne straty. Dlatego œcigacze alianckie
szuka³y z nimi kontaktu celem niszczenia si³ torpedo-
wych przeciwnika. Noc¹ 4/5 lipca S 1 wraz ze œciga-
czem brytyjskim mia³y wesprzeæ ogniem artylerii atak
torpedowy angielskich œcigaczy na 2 niemieckie nisz-
czyciele id¹ce z Dunkierki do Boulogne. W razie sprzy-
jaj¹cej sytuacji mia³y zaatakowaæ przeciwnika nawet
BG. Jednak grupa artyleryjska z polskim okrêtem za-
dania nie wykona³a, ze wzglêdu na du¿¹ prêdkoœæ prze-
ciwnika i bardzo z³¹ widocznoœæ. Ostrzela³a je artyle-
ria nadbrze¿na i wycofa³y siê do bazy. Do najwiêkszej
potyczki z niemieckimi œcigaczami dosz³o 25 paŸdzier-
nika – na trasie miêdzy Londynem a Hullem. Konwój
aliancki zaatakowa³o jednoczeœnie a¿ 28 œcigaczy nie-
mieckich. Atak ten jednak nie powiód³ siê ze wzglêdu
na skuteczny ogieñ artylerii ma³okalibrowej eskorty. 2
œcigacze przeciwnika zatopiono, 1 uszkodzono, a tylko
czêœæ z atakuj¹cych odpali³o torpedy z du¿ej odleg³oœci,
które zatopi³y 1 tra³owiec brytyjski. Jednoczeœnie blo-
kada portów niemieckich na wybrze¿u francuskim nasi-
la³a siê z u¿yciem alianckich samolotów i œcigaczy –
w tym polskich, ale zwalczanie niemieckich konwojów
by³o trudne ze wzglêdu na liczne porty i siln¹ obronê
brzegow¹. Po stwierdzeniu si³ brytyjskich statki niemiec-
kie sz³y albo do najbli¿szego portu, a w ostatecznoœci
w zasiêgu w³asnej artylerii nadbrze¿nej. Wypady i wal-
ki polskich œcigaczy mia³y miejsce do chwili opanowa-
nia przez aliantów portów holenderskich i belgijskich,
a grupa tych okrêtów znajduj¹ca siê od po³owy kwietnia
1945 roku w Porsmouth przesz³a 4 maja do bazy w Por-
tland i do koñca wojny nie operowa³a ju¿ na morzu232 .

231 Niemieckie pancerniki i ciê¿ki kr¹¿ownik stoj¹ce w Breœcie
by³y blokowane przez Royal Navy, bombardowane przez samoloty i nie
mia³y mo¿liwoœci wyjœcia na Atlantyk. Niemcy podjêli wiêc odpowied-
nie przygotowania do ich przerzucenia do portów Rzeszy. Plan przedar-
cia siê z Brestu przez kana³ La Manche na Morze Pó³nocne pod krypto-
nimem Canvat, zadanie to przewidywa³ na 11–12 lutego 1942 roku.
Niemcy mieli doœwiadczenie w podobnych operacjach przeprowadza-
nych na w³asnych wodach, w zasiêgu w³asnej artylerii nadbrze¿nej
i lotnictwa i niemal wszystkie powiod³y siê je¿eli chodzi o pancerniki
i inne du¿e okrêty.

232 Domiczek, Tam¿e, s. 31–32; J. Marczak, Kutry torpedowe, s. 16;
J. Pertek, Torpedowce i œcigacze, Gdynia 1959, s. 31–37; Piaskowski,
Tam¿e, t. 3, s. 8, 210; Polskie Si³y, cz. 1, s. 275, cz. 2, s. 461, 463; Walki
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Obrona przeciwlotnicza okrêtów

Wszystkie polskie okrêty przystosowane by³y do zwal-
czania celów powietrznych oraz do wspó³dzia³ania z sa-
molotami. Ju¿ walki we wrzeœniu 1939 roku wykaza³y,
¿e flota wojenna mo¿e skutecznie operowaæ wówczas,
gdy ma odpowiednie wparcie i zabezpieczenie ze strony
lotnictwa. Natomiast obrona przed samolotami w du-
¿ym stopniu zale¿a³a od jakoœci artylerii plot i wy-
szkolenia jej obs³ugi. Dlatego pe³ni¹c s³u¿bê operacyj-
n¹ w sk³adzie Royal Navy wspó³dzia³anie z lotnictwem
i walka z samolotami przeciwnika stanowi³y – obok
zwalczania OP, najwa¿niejsze zadanie ka¿dego poje-
dynczego okrêtu.

Lotnictwo morskie Royal Navy zapewnia³o wspar-
cie flocie w czasie dzia³añ na morzu i przy wybrze¿u
oraz wykonywa³o samodzielnie zadania na korzyœæ okrê-
tów – rozpoznanie, niszczenie ON i OP, ratownictwo
itp.233 Si³y morskie mog³y swobodnie wykonywaæ swoje
zadania wówczas, gdy w³asne lotnictwo panowa³o
w powietrzu. Jednoczeœnie wywalczenie i utrzymanie
panowania w powietrzu nie wyklucza³o mo¿liwoœci nie-
spodziewanego zeœrodkowania przewa¿aj¹cych si³ po-
wietrznych w okreœlonym rejonie i na krótki czas.

Masowe wprowadzenie do walki morskiej coraz no-
woczeœniejszych samolotów powodowa³o rozwój artyle-
rii do ich zwalczania oraz szukania innych œrodków
obrony plot. Ukszta³towa³y siê wówczas dwa zasadni-
cze œrodki tej obrony – aktywny i bierny. Do aktywnych
nale¿a³o intensywne strzelanie, g³ównie zaœ stawianie
ognia zaporowego. Istotne w tym by³a du¿a szybko-
strzelnoœæ, zasiêg ognia oraz zapas amunicji. Natomiast
do biernych nale¿a³o stawianie ZD, stosowanie siatek
maskuj¹cych, odpowiednie malowanie okrêtu i inne.

Samoloty atakowa³y pojedynczo, grupowo i falami
z jednego lub z kilku kierunków. Zmusza³o to do roz-
dzielania ognia, co z kolei zmniejsza³o jego skutecz-
noœæ. Doœwiadczenia wymusza³y przy okazji zasady
strzelania – prowadziæ ogieñ do tych samolotów, które
jeszcze nie zrzuci³y bomb lub torped. Okrêty stosowa³y
równie¿ manewr uchylaj¹cy od bomb i torped. Na du-
¿ych prêdkoœciach ustawiano dziób okrêtu w kierunku
torpedy, co zmniejsza³o pole ra¿enia. Zaœ do walki
z samolotami bombowymi okrêt ustawiano burt¹, aby
w ten sposób daæ mo¿liwoœæ strzelania dla ca³ej arty-
lerii okrêtowej, a elipsa upadku bomb uk³ada³a siê
w poprzek jednostki. Zasada stosowania ognia i ma-
newru przynosi³a po¿¹dane skutki w walce z samolo-
tami. Zasadê tê ci¹gle doskonalono wraz ze wzrostem
mo¿liwoœci manewrowych okrêtów i rozwojem automa-
tyzacji artylerii uniwersalnej.

Zadanie obrony plot okrêtu polega³o na zniszczeniu
lub uszkodzeniu samolotu, a nie œrodków napadu –

bomb i torped, za wyj¹tkiem przypadków. Po przykrych
doœwiadczeniach œciœle przestrzegano zasady, ¿e ka¿-
dy samolot, o którym nie by³o wczeœniej powiadomie-
nia, nale¿a³o uwa¿aæ za nieprzyjacielski i otworzyæ do
niego ogieñ234.

W czasie II wojny œwiatowej nast¹pi³ gwa³towny
rozwój artylerii œrednich i ma³ych kalibrów, zdolnych
do zwalczania samolotów. Niszczyciele otrzymywa³y
jako artyleriê g³ówn¹ 4–6 armat kalibru 102–127 mm,
a na mniejszych jednostkach 1 armatê kalibru 76–102
mm. KM zastêpowano armatami kalibru 20 mm, przy-
jê³a siê armata kalibru 40 mm, która wypiera³a inne.
Broñ maszynow¹, unowoczeœnion¹, na podstawach po-
czwórnych, podwójnych i pojedynczych, ustawiano na
wszystkich wolnych miejscach, gdzie nie mo¿na by³o
montowaæ armat. Tak by³y uzbrojone wszystkie pol-
skie niszczyciele otrzymane w toku wojny, a starsze
zosta³y zmodernizowane i dostosowane do standardów
Royal Navy. Obrona plot zyska³a na wartoœci szczegól-
nie wówczas, kiedy wprowadzono radar, w tym i na
nasze okrêty. Pozwala³o to na wykrycie samolotu z od-
leg³oœci powy¿ej 100 km, co umo¿liwia³o wczesne za-
alarmowanie za³ogi i wczesne przygotowanie artylerii
plot do strzelania235. W strzelaniu do samolotów wa¿-
ne by³o to, ¿e intensywny ogieñ oplot nie dopuszcza³ do
wykonania zadania przez pilotów.

Sposoby strzelania artylerii plot na okrêtach stale
doskonalono, opracowywano ró¿nego rodzaju tabele
strzelnicze dla ró¿nych warunków prowadzenia ognia,
doskonalono dalmierze i przeliczniki, doprowadzaj¹c
ten proces do automatyzacji. Du¿a szybkoœæ samolotu
i ograniczony sektor ostrza³u artylerii oplot powodo-
wa³ bardzo krótki czas pozostawania celu w zasiêgu
ognia, co uniemo¿liwia³o wstrzeliwanie. Dlatego prze-
wa¿nie prowadzono od razu ogieñ skuteczny. Dla osi¹-
gniêcia trafieñ, starano siê osi¹gn¹æ jak najwiêksz¹
szybkostrzelnoœæ. Ograniczone rozmiary wraz z du¿y-
mi szybkoœciami samolotów, szczególnie na du¿ych wy-
sokoœciach lotu, powodowa³y trudnoœci we wskazywa-
niu celu, w celowaniu, obserwacji ognia itp. Trudnoœci
te zwiêksza³y siê w czasie strzelania noc¹ i w z³ej wi-
docznoœci – zachmurzenie i mg³a. Dlatego celowanie,
obserwacja ognia i ocena uchyleñ rozprysków w kierun-
ku i donoœnoœci, wymaga³y du¿ej wprawy, któr¹ osi¹-
gano wy³¹cznie przez dobre szkolenie obs³ug dzia³
plot236.

formacji, s. 424; E. Wciœlicki, Œcigacze, PW–¯PO 1943, nr 39. Œcigacze
torpedowe stanowi³y groŸn¹ broñ w II wojnie œwiatowej. Oko³o 65%
torped z ogólnej iloœci wystrzelonych ze œcigaczy trafi³o w cel, a wiêc ich
ataki by³y skuteczne. Wynika³o to st¹d, ¿e nie wszystkie okrêty i statki
transportowe posiada³y œrodki obserwacji radiotechnicznej, szczególnie
w pocz¹tkowej fazie wojny. Pozwala³o to œcigaczom torpedowym na
przeprowadzanie ataków torpedowych niespodziewanych z ma³ych od-
leg³oœci nie przekraczaj¹cych kilkuset metrów (Szpitun, Ogólne zasady,
s. 33).

233 Wiêkszoœæ flot wojennych dysponowa³a lotnictwem morskim
bazuj¹cym na l¹dzie, a tylko czêœæ – w tym Royal Navy mia³o lotnictwo
pok³adowe. Ponadto przeciwnicy na du¿ych ON mieli równie¿ po kilka
samolotów.

234 Szukaj¹c sposobów skutecznej walki z lotnictwem przeciwni-
ka, Admiralicja brytyjska prowadzi³a ró¿ne prace w tym kierunku. M.
in. pod koniec czerwca 1941 roku przygotowuj¹c komunikaty o skutecz-
noœci walki z lotnictwem, ¿¹da³a odpowiednich danych, w tym od pol-
skich okrêtów, które zawiera³y: po³o¿enie, godzinê i datê walki; pogodê
i widocznoœæ; rodzaj nieprzyjacielskiego samolotu i inne dane udowad-
niaj¹ce wniosek oraz dane o ewentualnych jeñcach; czy okrêt zosta³
uszkodzony lub ktoœ z za³ogi ranny; w wypadku gdy samolot przeciwni-
ka zosta³ zestrzelony przez okrêt eskortuj¹cy konwój, nale¿a³o równie¿
podaæ, czy któryœ ze statków nie zosta³ zatopiony lub uszkodzony przez
nieprzyjacielski samolot; krótki opis atakowania przez samolot i w jaki
sposób zosta³ zestrzelony (atak z lotu nurkowego, bezpoœrednie trafie-
nie pociskiem, wybuch samolotu w powietrzu itp. (w wypadku, gdy
walczy³ ma³y okrêt, nale¿a³o podaæ równie¿ nazwisko dowódcy okrêtu
oraz czy samoloty brytyjskie bra³y udzia³ w zestrzeleniu (Piaskowski,
Tam¿e, t. 2, s. 181).

235 Obrona przeciwlotnicza okrêtów wojennych, MP 1947, nr 26;
W. Supiñski, Rozwój okrêtowej artylerii przeciwlotniczej, PM 1947, nr 4.

236 Od obs³ugi armat, a g³ównie od dzia³onowych wymagano, aby
umieli odró¿niaæ samoloty w³asne od przeciwnika. Do tego s³u¿y³y
ró¿nego rodzaju tablice, plansze i katalogi z sylwetkami samolotów, na
podstawie których uczono obs³ugi armat w rozpoznawaniu samolotów.
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W czasie strzelania do samolotów kilku okrêtów
stoj¹cych w bazie, organizowano bocznych obserwato-
rów, maj¹cych bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ z ofi-
cerem KO okrêtu.

Mo¿liwoœæ nalotu z zaskoczenia wymaga³a sta³ej
obserwacji powietrza, której zadaniem by³o natychmia-
stowe powiadomienie o samolotach. Zaœ od obrony plot
okrêtu wymagano, aby artyleria by³a gotowa do na-
tychmiastowego otwarcia ognia.

Strzelanie do samolotów prowadzono: z KM na od-
leg³oœæ do 2000 m, z armat kalibru 20 mm do 2500 m,
a z armat 37 mm i 40 mm do 3000 m. U¿ywano naboi
przeciwpancerno-zapalaj¹co-smugowych albo od³amko-
wo-smugowych. W razie strzelania nabojami smugo-
wymi i niesmugowymi, taœmy i magazynki ³adowano
w ten sposób, aby co trzeci nabój by³ smugowy. Przy tym
trzy pierwsze naboje w taœmie lub w magazynku by³y
zawsze smugowe.

Zasadnicz¹ metod¹ strzelania by³ ogieñ towarzy-
sz¹cy seriami, ale w warunkach s³abej widocznoœci, przy
du¿ych k¹towych szybkoœciach celu itp., strzelanie pro-
wadzono ogniem zaporowym. Ogieñ otwierano z chwil¹
dojœcia celu na odleg³oœæ strzelania, a na odleg³oœciach
wiêkszych od 1500 m ogieñ prowadzono krótkimi seria-
mi: 5–6 strza³ów dla KM i 3–5 strza³ów dla armat ka-
libru 37–40 mm. Zaœ na odleg³oœciach mniejszych od
1500 m ogieñ prowadzono d³ugimi seriami: 8–10 strza-
³ów dla KM i 6–10 strza³ów dla armat kalibru 37–40
mm. Do samolotów szturmowych i nurkuj¹cych prowa-
dzono ogieñ ci¹g³y237.

Polskie okrêty prowadzi³y walki z lotnictwem prze-
ciwnika od pierwszych dni II wojny œwiatowej, prowa-
dz¹c j¹ w sk³adzie POMW niemal do jej samego koñca.
Odpiera³y ataki samolotów bombowych, torpedowych
i szturmowych w obronie w³asnej i innych okrêtów,
w obronie statków w konwojach i na redach. Bra³y rów-
nie¿ udzia³ w obronie plot baz morskich i portów oraz
w czasie remontów na stoczniach.

Pierwsz¹ walkê z samolotami przeciwnika na wodach
brytyjskich przeprowadzi³y B³yskawica i Grom 7 listo-
pada 1939 roku, podczas poszukiwania rozbitków
w pobli¿u Dogger Bank. W czasie burzliwej pogody, przy
niskim pu³apie chmur, z polskich okrêtów zauwa¿ono
2 samoloty torpedowe, które pocz¹tkowo przyjêto za
swoje238. Po stwierdzeniu, ¿e s¹ to niemieckie samolo-
ty typu Heinkel 115, B³yskawica otworzy³a ogieñ z ar-
mat kalibru 40 mm. Jeden z samolotów zdo³a³ jednak
wykonaæ atak torpedowy z odleg³oœci 700–900 m, a tor-
peda z szybkoœci¹ 45 w. przesz³a zaledwie 20 m za ru-
f¹ okrêtu dziêki sprawnemu manewrowaniu niszczy-
ciela. By³ to pierwszy atak tego rodzaju w tej wojnie
i poci¹gn¹³ za sob¹ odpowiednie przeciwdzia³ania or-
ganizacyjne aliantów. Admiralicja udoskonali³a system
rozpoznania samolotów i wydano rozkaz strzelania do
ka¿dego samolotu zbli¿aj¹cego siê do okrêtów bez po-
dania w³asnych znaków rozpoznawczych. Samolotom
alianckim zakazano zbli¿ania siê do okrêtu na odle-
g³oœæ mniejsz¹ ni¿ 6 Mm bez taktycznego powodu i do-
piero po wymianie sygna³ów rozpoznawczych. Wzmo¿o-

no równie¿ intensywne szkolenie na okrêtach w strzela-
niu do samolotów na okrêtach239.

Zwalczanie okrêtów podwodnych

Obrona przeciw OP obejmowa³a przedsiêwziêcia ma-
j¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa p³ywania
i postoju okrêtów oraz statków przed ich atakiem.

W okresie miêdzywojennym rozwojowi si³ i œrod-
ków oraz taktyki zwalczania OP nie poœwiêcano nale-
¿ytej uwagi. Niemniej w ró¿nych flotach wojennych opra-
cowywano pewne sposoby zwalczania OP, które oparto
na doœwiadczeniach z poprzedniej wojny. Doskonalono
œrodki wykrywania i walki z OP, wyposa¿ano w nie
okrêty i zaczêto budowaæ nowe – specjalistyczne jed-
nostki. Jednoczeœnie nie przewidywano masowego u¿y-
cia OP, a analiza doœwiadczeñ z poprzedniej wojny by³a
mimo wszystko powierzchowna. Dlatego taktyka zwal-
czania OP zosta³a w tyle za rozwojem taktyki si³ pod-
wodnych.

Sposoby zwalczania OP do chwili wybuchu II wojny
œwiatowej obejmowa³y stawianie sieci stacjonarnych
i holowanych, min antenowych, rzucanie granatów rêcz-
nych i BG oraz holowanie min przez ON. Do wykrywa-
nia OP s³u¿y³y balony, sterowce oraz samoloty, które
mog³y wykryæ OP na niewielkiej g³êbokoœci240. Zaœ sto-
sowanie szumonamierników pozwala³o ju¿ wykryæ i ata-
kowaæ zanurzony OP.

Na pocz¹tku wojny ON przeciwników nie by³y przy-
gotowane do zwalczania grup OP, a jedynie pojedyncze
okrêty. Pierwszy atak przeprowadzi³y niemieckie ON
na polskie OP we wrzeœniu 1939 roku na Ba³tyku, zaœ
pierwszy atak alianckich okrêtów na U-boot mia³ miej-
sce 7 wrzeœnia tego roku przeprowadzony przez polskie
niszczyciele.

W Royal Navy nie doceniano pocz¹tkowo technicz-
nych mo¿liwoœci w budowie U-bootów i przyjêto ich zbyt
ma³e zanurzenie. Dopiero ujêcie 27 sierpnia 1941 roku
U 570 potwierdzi³o, ¿e dziêki œwietnej konstrukcji nie-
mieckie OP zanurza³y siê ponad 180 m. Poniewa¿ tego
wczeœniej nie znano, brytyjskie BG dostosowano do
wybuchu na g³êbokoœci 165 m, któr¹ uznano za maksy-
maln¹ w I wojnie œwiatowej241. Brytyjczycy jednak szyb-
ko przyst¹pili do wprowadzania zmian technicznych,
organizacyjnych i operacyjno-taktycznych celem skutecz-
nego zwalczania OP przeciwnika. Obok wszechstron-
nych studiów i analiz przeprowadzonych przez specja-
listów i sztaby, po³o¿ono nacisk na sposoby zwalczania
OP. Zasadnicz¹ rolê w tym odegra³a Brytyjska Szko³a
Zwalczania Okrêtów Podwodnych. Latem 1940 roku

237 Samolot lot nurkowy wykonywa³ pod k¹tem 70–80’, a ogieñ do
niego mo¿na by³o prowadziæ tylko w ci¹gu 20–25 sekund.

238 Okrêty odebra³y sygna³, ¿e przylec¹ 2 samoloty brytyjskie
w celu u³atwienia poszukiwañ rozbitków.

239 Polskie Si³y, s. 163; Skinder-Suchcitz, Rok, s. 219–222; Walki
formacji, s. 78.

240 Widzialnoœæ zanurzonego OP zale¿a³a od g³êbokoœci zanurze-
nia, przejrzystoœci wody i powietrza, stanu morza, pogody, barwy wody
i prêdkoœci OP oraz od koloru dna morskiego. Opady, mêtna woda
w rejonie rzek lub po sztormie, znacznie pogarsza³y lub uniemo¿liwia³y
poszukiwanie wzrokiem. Im mniejsze nas³onecznienie, tym woda by³a
mniej przejrzysta. Nad dnem piaszczystym by³a bardziej przejrzysta, ni¿
nad dnem b³otnistym, poroœniêtym, ¿wirowym czy kamienistym. Naj-
korzystniejsze warunki do poszukiwania OP by³y przy stanie morza 0’–
2’ B i przy du¿ym nas³onecznieniu. Wiatr o sile 4’B powodowa³ powsta-
wanie grzebieni na falach, które uniemo¿liwia³y wzrokowe wykrywanie
zanurzonego OP (Cz. Micha³owski, Dzia³ania lotnictwa rozpoznawczego
w obronie przeciw okrêtom podwodnym, PM 1958, z. 10, s. 34).

241 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 199–200.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

przeniesiono j¹ z Portland do dwóch nowych oœrodków242.
Oœrodki te – w Dunr on w pobli¿u Glasgow i Campbel-
town ko³o ujœcia rzeki Clyde, rozbudowa³y siê i stale
wzbogaca³y bazê szkoleniow¹, staj¹c siê nowoczesn¹
szko³a walki z OP. Szkolono tam specjalistów wszyst-
kich szczebli w zwalczaniu OP, a ponadto personel flot
alianckich operuj¹cych z baz brytyjskich. Szkolono tam
równie¿ Polaków243. Pozwoli³o to na lepsze opracowywa-
nie sposobów zwalczania rosn¹cej w si³y niemieckiej
floty podwodnej, polegaj¹ce na dzia³aniach blokadowych,
obronie konwojów, zwalczaniu U-bootów w dzia³aniach
zaczepnych, w czym nowe metody walki by³y niezbêd-
ne244. Ponadto rozwija³y siê dzia³ania dywersyjne w oœrod-
kach produkcji i bazowania U-bootów.

Istota dzia³añ blokadowych polega³a na atakowa-
niu U-bootów wychodz¹cych z w³asnych baz si³ami na-
wodnymi, OP, lotnictwem i stawianiem aktywnych ZM.
Wymaga³o to coraz wiêkszego wysi³ku ze strony Royal
Navy, poniewa¿ Niemcy wchodzili w posiadanie baz
morskich norweskich, a nastêpnie francuskich. Ponie-
wa¿ dla Kriegsmarine korzystniejsze by³y bazy na wy-
brze¿u francuskim – w Zatoce Biskajskiej, tam prze-
rzucono wiêkszoœæ U-bootów. Tam równie¿ od jesieni
1940 roku angielskie si³y wzmocni³y dzia³ania bloka-
dowe. U-booty stosowa³y ró¿ne sposoby, aby unikaæ
wykrycia ich przez alianckie lotnictwo, zaœ to ostatnie
wprowadza³o coraz nowsze elementy taktyki wykrywa-
nia i zwalczania niemieckich OP na wodach tej zatoki.
Po wprowadzeniu na alianckich samolotach amerykañ-
skich radarów pracuj¹cych na falach centymetrowych
i zastosowaniu w BG silniejszego materia³u wybucho-
wego – minolu oraz PR, spowodowa³o du¿e zak³ócenia
w wyjœciu U-bootów z Zatoki Biskajskiej na Atlantyk.
Niemieckie OP w³aœnie wówczas otrzyma³y wzmocnio-
n¹ artyleriê plot i rozkaz wzmo¿enia obserwacji po-
wietrza oraz forsowania zatoki w dzieñ. Nasilenie si³
powietrznych w blokadzie zatoki spowodowa³o tylko
w lipcu 1943 roku wykrycie 80 U-bootów, spoœród któ-
rych zatopiono 11 okrêtów. Niemcy wrócili ponownie do
forsowania blokady w po³o¿eniu nawodnym pojedyn-
czymi lub dwoma U-bootami, a nastêpnie w po³o¿eniu
podwodnym245.

W obronie konwojów i w si³ach zaczepnych przeciw
OP obok lotnictwa, istotna rolê odgrywa³y ON. Wykry-
wa³y one U-booty za pomoc¹ hydrolokacji, radiolokacji,
krótkofalowych radionamierników, przyrz¹dami optycz-
nymi i na oko. Ponadto okrêty te naprowadzano na OP
przez radio z brzegu, z innej jednostki lub z samolotu.
Atak ON na OP polega³ na nawi¹zaniu i utrzymaniu
kontaktu hydrolokacyjnego, zarz¹dzenia odpowiedniej
gotowoœci bojowej oraz przygotowanie BG do rzucenia.
Ponadto okreœlenie momentu zrzucenia BG oraz wy-
prowadzenie okrêtu atakuj¹cego na kurs bojowy.

W zwalczaniu OP istotna by³a wytrwa³oœæ w poszu-
kiwaniu i nie rezygnowaniu w razie braku kontaktu.
Wykorzystywano w tym s³abe strony OP, m. in. ograni-
czony zapas tlenu oraz niezbêdnoœæ wynurzenia siê na

powierzchniê celem na³adowania akumulatorów. Na
powierzchni przy prêdkoœci 18–20 w. na silnikach spa-
linowych OP móg³ ujœæ ³aduj¹c jednoczeœnie akumula-
tory, a nastêpnie zejœæ w wodê. Jednak w tym czasie
nara¿ony by³ na ogieñ artylerii przeciwnika i okreœle-
nie miejsca zanurzenia. Wytrwa³oœæ w poszukiwaniu OP
by³a tym bardziej niezbêdna, poniewa¿ œrodki zwal-
czania znajdowa³y siê w ci¹g³ym rozwoju, a prawdopo-
dobieñstwo trafienia BG by³o jednak ma³e246.

Skutecznoœæ ataków usi³owano zwiêkszyæ przez mo-
dernizacjê rufowych wyrzutni BG oraz ustawienie przy
burtach miotaczy, mog¹cych wyrzucaæ BG zale¿nie od
³adunku na odleg³oœæ 50–150 m. Dawa³o to mo¿liwoœæ
jednoczesnego pokrycia wiêkszej powierzchni morza, rzu-
caj¹c co najmniej trzy bomby. Przy szybkiej powtarzal-
noœci serii mo¿na by³o w zale¿noœci od wydajnoœci wy-
rzutni uk³adaæ pola z 9 lub nawet 18 BG. Jednoczeœnie
przy stosowaniu zapalników ciœnieniowych musiano
uwa¿aæ, aby wybuchaj¹ce BG nie powodowa³y wybu-
chów nastêpnych bomb. Do niedogodnoœci ataku pole-
gaj¹cego na przejœciu nad celem i rzucaniu bomb z rufy
oraz miotaczy burtowych nale¿a³o i to, ¿e pole detona-
cji przez d³u¿szy czas zak³óca³o pracê stacji hydroloka-
cyjnej247.

Problem zwalczania OP stanowi³ zasadniczy ele-
ment obrony konwojów alianckich na morzu i dlatego
niebezpieczeñstwo podwodne mia³o tak du¿e znacze-
nie na formowane odpowiednich szyków. Za³o¿enie przy
ustalaniu szyku statków polega³o na tym, aby boczna
rozpiêtoœæ szyku konwoju by³a jak najmniejsza, a czo-
³owa rozpiêtoœæ jak najwiêksza. W tym celu statki usta-
wiano w kilku szykach torowych i kolumnach, przy czym
liczba statków w jednej kolumnie nie przekracza³a piê-
ciu. Odleg³oœæ miêdzy statkami tej samej kolumny wy-
nosi³a 500–600 m, a miêdzy kolumnami 900–1000 m.
Podstaw¹ okreœlenia iloœci okrêtów eskortowych by³a
iloœæ statków w zewnêtrznych kolumnach, poniewa¿
g³ównie one by³y bronione. Statki kolumn zewnêtrz-
nych zas³ania³y sob¹ id¹ce w wewnêtrznych kolumnach.
Z chwil¹ wykrycia OP, eskortowiec wykonywa³ atak BG,
a do wynurzonego otwiera³ ogieñ z dzia³. Na ma³ych
odleg³oœciach móg³ wykonaæ równie¿ manewr na stara-
nowanie OP248.

Ochrona przeciwpodwodna konwojów sta³a siê szcze-
gólnie trudna w 1941 roku, kiedy U-booty zaczê³y sto-
sowaæ taktykê grupow¹. Ataki wykonywa³y noc¹ w po³o-
¿eniu nawodnym z odleg³oœci 20–25 kab., zaœ eskortowce
znajdowa³y siê w odleg³oœci 5–7 kab. od konwoju i nie

242 Kon, Tam¿e, nr 4, s. 124–125.
243 M.in. absolwent tej szko³y – Wieñczys³aw Kon, szkoli³ tam

nastêpnie specjalistów na polskie okrêty.
244 Tam¿e, nr 2, s. 16–18; Obrona przeciw okrêtom podwodnym,

PM 1959, z. 5, s. 71; W. Supiñski, Nowe typy okrêtów i nowe rodzaje
broni w II wojnie œwiatowej, PM 1948, z. 5, s. 62; Zwalczanie okrêtów
podwodnych, PM 1957, z. 1, s. 46.

245 Lacki, Tam¿e, s. 46–63.

246 Dzia³anie BG np. o wadze ³adunku 150 kg wynosi³o 8 m, zaœ
przy ³adunku 300 kg do 10 m. Na uszkodzenie OP mo¿na by³o liczyæ przy
u¿yciu BG w obrêbie 25 m, przy czym okrêt atakuj¹cy musia³ zachowaæ
znacznie wiêkszy odstêp bezpieczeñstwa. Poniewa¿ atakuj¹cy okrêt by³
sam nara¿ony na dzia³anie w³asnych BG, musia³ stosowaæ du¿¹ prêd-
koœæ, aby w krótkim czasie powiêkszyæ odleg³oœæ od miejsca detonacji.
Dlatego adaptowane do tego celu statki – np. rybackie, o ma³ej prêdko-
œci, u¿ywa³y BG o mniejszym ³adunku wybuchowym lub o zwolnionej
szybkoœci zanurzania siê, co jednak utrudnia³o zwalczanie OP.

247 Zwalczanie, s. 48–49. Do zlikwidowania tego niekorzystnego
zjawiska zaczêto stosowaæ je¿e. Ponadto wprowadzono system dwóch
okrêtów – jeden utrzymywa³ kontakt hydroakustyczny z OP, a drugi na
odpowiedni sygna³ rzuca³ BG.

248 Eskortowce nie prowadzi³y d³ugotrwa³ego nêkania OP, ponie-
wa¿ w ochronie konwoju powsta³aby luka, co wykorzystywa³y U-booty.
W tym celu m. in. z grupy OP wydzielano jednostki, które mia³y za
zadanie odci¹gn¹æ okrêty eskortowe od konwoju. Pocz¹tkowo niektórzy
dowódcy eskortowców dawali siê wci¹gn¹æ w tê taktyczn¹ pu³apkê,
któr¹ jednak szybko rozpoznano.
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mog³y wykryæ OP ze wzglêdu na ma³y zasiêg hydrolo-
katorów249. Od 1942 roku alianci zaczêli wydzielaæ do
ochrony konwojów coraz wiêksze si³y, wyposa¿ane
w doskonalsze œrodki wykrywania OP. W bliskiej ochro-
nie konwojów znajdowa³o siê ju¿ 8–12 okrêtów, a po-
nadto 2–3 eskortowce sz³y w odleg³oœci 10–15 Mm na
trawersowych lub rufowych KK i zmusza³y do zanurza-
nia siê U-booty usi³uj¹ce podejœæ do konwoju. Jedno-
czeœnie iloœæ statków w kolumnach zmniejszono do
trzech. Zwiêkszy³a siê przez to szerokoœæ konwoju, a to
z kolei wymaga³o wzmocnienia ochrony z dziobowych
i rufowych KK. Ponadto w sk³adzie konwojów coraz czê-
œciej zaczê³y wystêpowaæ lotniskowce eskortowe. Po-
zwoli³o to na ci¹g³e przeszukiwanie rejonów w pobli¿u
konwoju na ca³ej trasie jego przejœcia. Pocz¹tkowo sa-
moloty pok³adowe poszukiwa³y OP w promieniu 25–30
Mm wokó³ konwoju, a potem w promieniu 100 Mm.
Je¿eli grupa U-bootów zosta³a wykryta na kursie kon-
woju, wówczas zmienia³ on kurs i OP mog³y dojœæ do
niego w po³o¿eniu nawodnym. Do zaatakowania kon-
woju U-booty musia³y pokonaæ wiêc dwie rubie¿e – lot-
nicz¹ w promieniu 100 Mm, wyposa¿on¹ ju¿ w nowo-
czesne œrodki elektronicznego wykrywania, co w istotny
sposób utrudnia³o OP przedarcie siê do konwoju250.

Zwalczanie OP w dzia³aniach zaczepnych polega³o
na wykorzystaniu ró¿nych œrodków w rejonach przy-
brze¿nych, lotnictwa, wprowadzanie grup poszukuj¹co-
uderzeniowych i tworzeniu rubie¿ przeciw OP.

Pierwszy sposób polega³ na wykorzystaniu ZM i sie-
ciowych, wprowadzaniu do s³u¿by dozorów, patrolowa-
nie za pomoc¹ samolotów i zwalczaniu OP przez kutry
patrolowe i zmobilizowane statki rybackie.

Drugi – polega³ na coraz szerszym i skuteczniej-
szym wykorzystaniu lotnictwa, którego mo¿liwoœci ro-
s³y wraz z rozwojem techniki lotniczej oraz w rozsze-
rzanym systemie bazowania. Lotnictwo zwalczania OP
pokrywa³o ju¿ znaczn¹ czêœæ pó³nocnego Atlantyku:
z lotnisk w Nowej Funlandii dzia³a³o w promieniu 400
Mm, z Islandii – 500 Mm, a z Wielkiej Brytanii – 700
Mm. Lotnictwo alianckie zwalcza³o samoloty dalekie-
go rozpoznania przeciwnika i utrudnia³o poruszanie siê
U-bootów na powierzchni, a lotnicze radary wykrywa³y
potem nawet „chrapy” z odleg³oœci 10 Mm. Samoloty
zazwyczaj stosowa³y dwa radary: jeden do wykrywania
OP z du¿ych odleg³oœci, a drugi – o ma³ym zasiêgu,
przy bezpoœrednim ataku. W razie, gdy OP nie zosta³
zatopiony, samoloty zmusza³y go do p³ywania pod po-
wierzchni¹ wody251.

Próbowano równie¿ wykorzystaæ do atakowania U-
bootów jednoczeœnie radaru i reflektora252. Jednak wkrót-
ce Niemcy zastosowali odbiorniki ostrzegawcze, umiesz-

czone na OP, zdradzaj¹ce obecnoœæ samolotu w chwili,
gdy impulsy jego radaru zaczê³y padaæ na antenê od-
biorcz¹. Ju¿ na pocz¹tku zimy 1942/1943 roku wszyst-
kie U-booty mia³y taki odbiornik i zaskoczenie nie dzia-
³a³o jak poprzednio253.

W dzia³aniach zaczepnych przeciw OP istotn¹ rolê
odgrywa³y grupy poszukuj¹co-uderzeniowe. Pierwsza
zosta³a sformowana w sierpniu 1942 roku w sk³adzie
10 okrêtów, a w kwietniu nastêpnego roku powsta³a
druga. Iloœæ tych grup ros³a, a ich okrêty mia³y bardzo
dobre wyposa¿enie do walki z OP. Wspó³dzia³a³y z lot-
nictwem brzegowym, a niektóre w swym sk³adzie mia-
³y lotniskowce. Operowa³y na rzecz konwojów w rejo-
nach szczególnie zagro¿onych przez U-booty.

W ostatnich dwóch miesi¹cach wojny zastosowano
ruchome bariery przeciw U-bootom. Pierwsza dzia³a³a
w œrodkowej czêœci pó³nocnego Atlantyku w okresie 11–
21 kwietnia 1945 roku, a druga oko³o 50 Mm na po³u-
dniowy wschód od Nowej Funlandii w dniach 20 kwiet-
nia–2 maja tego samego roku. Okrêty eskortowe
tworzy³y barierê szukaj¹c OP, a samoloty z lotniskow-
ca zwiêksza³y mo¿liwoœci wykrywania U-bootów254.

Moc bojowa alianckich ró¿norodnych si³ zwalczania
OP, pocz¹wszy od 1942 roku stale ros³a. U-booty, mimo
udoskonaleñ technicznych, masowoœci ich u¿ycia i wy-
si³ku dowództwa Kriegsmarine w szukaniu coraz to
nowych sposobów ich wykorzystania, ponosi³y klêski.
Pod koniec wojny alianci mieli na jeden niemiecki OP
a¿ 25 okrêtów i 100 samolotów zwalczania U-bootów255.

W pocz¹tkowym okresie wojny niemieckie OP ope-
rowa³y na wodach przybrze¿nych przeciwnika. Jednak
wzmocnienie obrony, stosowanie brzegowych radarów
i lotnictwa spowodowa³o, ¿e U-booty przesz³y na oce-
an. Tam operowa³o ich najwiêcej i tam ponios³y naj-
wiêksze straty. Pod koniec wojny znów pojawi³y siê
u wybrze¿y brytyjskich By³y to jednostki ulepszonej
konstrukcji i bardziej przystosowane do walki z ówcze-
snymi œrodkami zwalczania OP. Nie by³y ju¿ jednak
w stanie osi¹gn¹æ celu, jakie stawia³o przed nimi kie-
rownictwo III Rzeszy – alianci uzyskali zdecydowan¹
przewagê techniczn¹ i w zakresie morskiej sztuki wo-
jennej.

249 W tym czasie angielskie stacje hydroakustyczne wykrywa³y
wynurzone jednostki dopiero z odleg³oœci 2–3 kab. Ponadto wiêkszoœæ
eskortowców nie posiada³o jeszcze radarów, które zaczêto instalowaæ na
tych okrêtach dopiero jesieni¹ 1942 roku.

250 Lacki, Tam¿e, s. 53–60. Np. z 12.907 statków, które w 1944
roku przesz³y przez pó³nocny Atlantyk w sk³adzie 266 konwojów, U-
booty zdo³a³y zatopiæ tylko 13 statków, tj. 0, 1%.

251 W. Grz¹dkowski, Rozwój taktyki obrony zespo³ów okrêtowych
przed okrêtami podwodnymi, PM 1989, z. 10, s. 27; Obrona..., s. 71;
Zwalczanie..., 53–54.

252 W czerwcu 1942 roku bombowce angielskie obok radaru mia³y
silne reflektory, umieszczone pod kad³ubem. Po wykryciu OP radarem,
samolot szed³ do ataku – z grubsza kieruj¹c siê wskazaniami stacji
radiolokacyjnej, a nastepnie zapala³ reflektor, poprawia³ kurs i zrzuca³
BG. Od tej pory U-booty by³y zaskakiwane noc¹ i dniem, we mgle
i z niskich chmur, o co na Atlantyku nie by³o trudno.

253 Kon, Tam¿e, nr 3, s. 89.
254 Lacki, Tam¿e, s. 63–64. By³y równie¿ próby wykorzystania OP

w ochronie ¿eglugi przeciw U-bootom, w tym we wspó³dzia³aniu z ON.
Próby te jednak nie powiod³y siê ze wzglêdu na ma³¹ prêdkoœæ OP
(T. Siwiec, Wspó³dzia³anie okrêtów podwodnych z innymi rodzajami si³,
PM 1958, z. 7, s. 49).

255 Grz¹dkowski, Tam¿e, s. 28. Obok rosn¹cych si³ zwalczania OP,
rozwija³a siê równie¿ dzia³alnoœæ ruchu oporu wspomagana przez aliancki
wywiad, który hamowa³ skutecznoœæ produkcji U-bootów. Natê¿enie
wojny i coraz wiêksze potrzeby frontu na kierunku wschodnim, wyma-
ga³y coraz wiêkszego wysi³ku ze strony III Rzeszy. By³a ona zmuszona
zatrudniaæ w stoczniach personel spoœród podbitych narodów na zasa-
dach niewolniczej pracy, co wywo³ywa³o ró¿ne formy oporu, o ró¿nym
natê¿eniu. W ten sposób nowo budowane U-booty mia³y coraz wiêcej
wad i usterek technicznych, trudnych do wykrycia w czasie prób odbior-
czych. Dawa³y one o sobie znaæ dopiero w trakcie dzia³añ bojowych na
morzu. Pozory dobrej roboty ze strony robotników, wyd³u¿anie czasu
pracy, a nawet bierny opór, znacznie wyd³u¿a³y czas budowy OP. Zast¹-
piæ tych robotników Niemcami by³o coraz trudniej, poniewa¿ kierowa-
no ich na front – g³ównie wschodni. W stoczniach niemieckich produ-
kuj¹cych OP dobre oparcie mia³ wywiad aliancki. Anglicy i Amerykanie
uzyskiwali dane, które stanowi³y podstawê do nanoszenia nalotów
bombowych na konkretne cele – pochylnie, warsztaty, miejsca wyposa-
¿enia OP itd. Ponadto wywiad otrzymywa³ wiadomoœci od ruchu oporu
w podbitych krajach przez Niemców, gdzie produkowano ró¿ne podze-
spo³y i czêœci dla U-bootów. Wiadomoœci te równie¿ pozwala³y na bom-
bardowanie wskazanych celów.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

Dzia³ania bojowe OP i ich straty zale¿a³y od stanu
technicznego okrêtu, wyszkolenia za³óg oraz rejonu ope-
racji. Najwiêksze niebezpieczeñstwo na wodach przy-
brze¿nych stanowi³o lotnictwo, a nastêpnie ON. Z tych
ostatnich najgroŸniejszymi dla U-bootów okaza³y siê
niszczyciele, a najwiêksze efekty w zwalczaniu OP da-
wa³o wspó³dzia³anie samolotów z ON. Rola ON ros³a
na morzu, a OP jako œrodka obrony przeciw U-bootom
by³a du¿a w tych rejonach, gdzie szlaki ¿eglugowe by³y
znacznie ograniczone, a miejsca ataków konwojów okre-
œla³y warunki geograficzne. Znaczenie ON – niszczycie-
li fregat, znacznie wzros³o na oceanie, poniewa¿ stano-
wi³y one g³ówn¹ si³ê obrony konwojów przed OP. Zaœ
lotnictwo by³o groŸne dla U-bootów na wodach przy-
brze¿nych i na otwartym morzu. Natomiast miny za-
gra¿a³y OP na wodach przybrze¿nych i p³ytkich – nie
by³y groŸne na oceanie. Jednak decyduj¹c¹ rolê w zwal-
czaniu OP odegra³y samoloty, które w I wojnie œwiato-
wej zatopi³y 9 OP, tj. 3% ogólnych strat. Natomiast
w II wojnie œwiatowej lotnictwo i przy jego udziale,
zatopi³o 420 OP, tj. 37% ogólnych strat. G³ównym œrod-
kiem samolotu w walce z OP obok bomb lotniczych
by³y BG, stosowano równie¿ KM, armaty lotnicze oraz
PR, a wyposa¿enie lotnictwa w radary u³atwi³o walkê
z tymi okrêtami.

Przed zakoñczeniem wojny samoloty zaczêto wypo-
sa¿aæ w œrodki wykrywania OP w zanurzeniu – zrzuca-
ne p³awy hydroakustyczne. Dalsze prace w kierunku roz-
woju podobnych urz¹dzeñ mia³o miejsce w latach 50.

Lotnictwo stawia³o równie¿ miny, stanowi¹ce groŸ-
ny œrodek zwalczania U-bootów. Np. spoœród 33 nie-
mieckich OP poderwanych na minach, 16 zatonê³o od
wybuchu min postawionych przez samoloty

Samoloty pok³adowe anga¿owano g³ównie do obron-
nej walki na morzu z OP, zaœ brzegowe – by³y stron¹
zaczepn¹. Te drugie zatopi³o na morzu 245 U-bootów,
a samoloty pok³adowe z lotniskowców eskortowych 44
niemieckie OP. Lotnictwo atakowa³o równie¿ bazy, to-
pi¹c tam 68 OP. Ponadto uderzenia lotnicze dezorgani-
zowa³y budowê U-bootów, których produkcja mimo
wszystko jednak ros³a. Ros³a równie¿ moc niszcz¹ca
ON. W I wojnie œwiatowej zatopi³y one 99 OP, tj. 37,4%
ogólnej iloœci strat. Zaœ w II wojnie œwiatowej zatopi³y
one 389 OP, tj. 34,2% strat. ON wspólnie z lotnictwem
zatopi³y 420 OP, czyli 37%, a wiêc tyle ile samoloty256.

Alianci do zwalczania si³ podwodnych przeciwnika
zastosowali równie¿ swoje OP. Spowodowa³y one 6,2%
ogólnych strat w zatopionych OP, a np. w I wojnie œwia-
towej wynosi³y one 11%. Wynika³o to st¹d, ¿e OP wypo-
sa¿ono w urz¹dzenia akustyczne niemal wykluczaj¹ce
niespodziewany atak na okrêt w ruchu w zanurzeniu.
Wyniki walki zale¿a³y wiêc nie od niespodziewanego
ataku, a raczej od przypadkowoœci, a czasem i od wy-
szkolenia za³ogi. W czasie II wojny œwiatowej OP w sy-
stemie obrony przeciw OP prowadzi³y takie dzia³ania,
jak: patrolowanie u wybrze¿y przeciwnika na bliskich
podejœciach do baz jego si³ podwodnych, patrolowanie
na jego drogach przejœcia, os³ona konwojów i zespo³ów
okrêtów oraz dzia³ania kr¹¿ownicze Najbardziej sku-
teczne by³y dzia³ania u wybrze¿y przeciwnika w pobli-
¿u jego baz OP, na przybrze¿nych drogach przejœcia do

niemieckich baz w Norwegii i na Zatoce Biskajskiej,
na dalekich podejœciach do baz na linii Islandia-Szko-
cja i Szkocja-po³udniowo zachodnia Norwegia. OP u¿y-
wano ponadto w os³onie konwojów przed U-bootami,
ale bez wiêkszego powodzenia257.

W zwalczaniu OP stosowano miny i inne œrodki po-
zycyjne. W czasie I wojny œwiatowej miny stanowi³y
dla OP du¿e zagro¿enie i poderwa³o siê wówczas na
nich 54 OP, tj. 20% ca³oœci strat. Dlatego Royal Navy
od pocz¹tku II wojny œwiatowej rozpoczê³a stawianie
min wzd³u¿ swoich wysp, aby utrudniæ U-bootom wej-
œcie na przybrze¿ne szlaki ¿eglugowe. Ponadto miny
stawiano na podejœciach do portów nad Zatok¹ Biskaj-
sk¹ oraz w poprzek kana³u La Manche. Jednak ogólna
iloœæ zatopionych OP na minach w II wojnie œwiatowej
wynosi³a 45 jednostek, czyli 4% ca³oœci strat258.

Dzia³ania bojowe okrêtów podwodnych

Przystêpuj¹c do wojny przeciwnicy nie przewidywali dla
OP decyduj¹cej roli, licz¹c nadal na dominacjê pancer-
ników i kr¹¿owników

Niemcy zak³adali atakowanie U-bootami zespo³ów
ON i statków przeciwnika przy zeœrodkowaniu du¿ej
liczby OP, organizuj¹c wspó³dzia³anie miêdzy nimi. Zaœ
Anglicy k³adli nacisk na atak OP wed³ug namiarów
hydroakustycznych z g³êbokoœci wiêkszej ni¿ perysko-
powa. Wychodzono bowiem z za³o¿enia, ¿e OP id¹cy do
ataku na g³êbokoœci peryskopowej bêdzie wczeœniej
wykryty i szybciej zniszczony przez eskortê zanim sam
zaatakuje. Ma³o uwagi zwracano nocnym atakom z oba-
wy kolizji OP z ON, niewiele wykonywano strzelañ tor-
pedowych, a je¿eli to w warunkach dobrej widocznoœci.
Nie przygotowano równie¿ OP do zwalczania OP prze-
ciwnika, chocia¿ doœwiadczenia z I wojny œwiatowej
w tym zakresie by³y pozytywne. Royal Navy nie by³a
w³aœciwie przygotowana do czekaj¹cej j¹ wojny pod-
wodnej. Przygotowano obronê w³asnej ¿eglugi g³ównie
przed du¿ymi ON, zwracaj¹c mniejsz¹ uwagê na obro-
nê przed OP. Dlatego nie przygotowano dostatecznej
liczby okrêtów eskortowych oraz samolotów do patro-
lowania oceanu i wspierania konwojów. Nie opracowa-
no równie¿ zasad zwalczania OP przez samoloty i nie
wyposa¿ono je w BG259.

Równie¿ w polskiej flocie wojennej przewidywano
pojedyncze ataki na du¿e ON i statki przeciwnika,
z u¿yciem torped, artylerii oraz stawianie min. Nie prze-
widziano dla nich operacji bojowych ofensywnych i nie
maj¹c odpowiedniego oparcia w bazie, dzia³a³y w de-
fensywie na ograniczonych akwenach a¿ do wyczerpa-
nia zapasów lub po doznaniu takich uszkodzeñ, które
uniemo¿liwi³y dalsze p³ywanie, wycofa³y siê z walki. 3
OP (Sêp, Ryœ i ¯bik) przesz³y do Szwecji, gdzie bêd¹c
internowane, w pocz¹tkowym okresie wojny, przygoto-
wywano je do trzech zasadniczych zadañ: wspó³dzia³a-
nie z flot¹ szwedzk¹ na wypadek wojny, w której Szwe-
cja wyst¹pi po stronie aliantów; ucieczka okrêtów do
Wielkiej Brytanii; zniszczenie okrêtów i ucieczka za³óg

256 Analiza przyczyn zatopieñ okrêtów podwodnych w drugiej woj-
nie œwiatowej, PM 1961, z. 5, s. 17–18, 20–21, 23, 26.

257 Z historii rozwoju taktyki przeciwpodwodnych okrêtów pod-
wodnych, PM 1961, z. 7–9, s. 27–33.

258 Analiza przyczyn..., s. 21–22.
259 W. Kon, O zwalczaniu okrêtów podwodnych, PM 1957, z. 2,

s. 7.
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na wypadek niemo¿liwoœci ucieczki w wypadku zagro-
¿enia przez Niemcy lub Zwi¹zek Radziecki260. Nato-
miast Wilk po 20 dniach operowania i Orze³ po 43 dniach
(w tym 3 dni internowania w Tallinie) – przesz³y do
Anglii.

W toku wojny weryfikowano sposoby u¿ycia si³
podwodnych, opracowuj¹c i doskonal¹c nowe sposoby
walki podwodnej. Wojna morska wykaza³a, ¿e OP sta-
nowi¹ najbardziej skuteczny rodzaj si³, mog¹cy wyko-
nywaæ ró¿norodne zadania, ale ich zasadniczym prze-
znaczeniem by³a mimo wszystko walka na szlakach
¿eglugowych261. Za³ogi OP niemieckich i angielskich by³y
dobrze przygotowane do walki, natomiast w³oskich –
s³abo. Równie¿ za³ogi alianckie wykazywa³y siê opera-
tywnoœci¹, ale czo³owe miejsce wœród nich zajmowa³y
polskie.

W taktyce si³ podwodnych wa¿nym elementem by³ czas
przebywania OP pod wod¹ i g³êbokoœæ zanurzenia. Du¿e
OP zabiera³y do 23–25 torped, a œrednie 10–12 torped,
z czego czêœæ znajdowa³o siê w wyrzutniach torpedo-
wych. Zanurzenie zwiêkszono z 80 m w czasie I wojny
œwiatowej do ponad 100 m, a pod koniec II wojny œwia-
towej do 300 m. Mog³y wiêc ³atwo unikaæ BG.

W pocz¹tkowym okresie wojny morskiej, alianckie
OP – w tym polskie, mia³y za zadanie zwalczanie du-
¿ych ON i ¿eglugi przeciwnika, g³ównie na szlakach
norweskich, wykonywa³y ponadto patrole w pobli¿u baz
niemieckich, przejête póŸniej przez lotnictwo. Prowa-
dzi³y równie¿ operacje przeciwko U-bootom poprzez:
zwalczanie ich na podejœciach do w³asnych baz; patro-
le na liniach przecinaj¹cych trasy przejœæ, np. Islandia
– Szkocja – porty zachodniej Norwegii; patrole w po-
bli¿u baz U-bootów; stworzenie rubie¿y na akwenach
rozwijania do operacji, np. Zatoka Biskajska. Rozwój
wojny morskiej spowodowa³ tak¿e potrzebê dzia³añ OP
w zakresie os³ony konwojów. W tym celu alianckie OP
manewrowa³y w rejonach o wymiarach: d³ugoœæ – 60/120
Mm i szerokoœæ – 45 Mm, na przypuszczalnych kur-
sach U-bootów262.

Alianckie OP dzia³a³y pojedynczo, rzadziej grupo-
wo i wykorzystywano je do rozpoznania, na podejœciach
do baz, portów i kotwicowisk, przy wejœciach i wyjœciach
z cieœnin, do stawiania ma³ych aktywnych ZM i w do-
zorach. Ponadto do dzia³añ dywersyjnych, transporto-
wych i innych, wymagaj¹cych skrytego p³ywania. By³y
równie¿ przypadki ataku i zatopienia OP przez w³asne
ON, chocia¿ wydzielano rejony, w których zabraniano
atakowaæ OP. Takim przypadkiem by³ polski OP Ja-
strz¹b263.

Taktyka OP przeciwników by³a ró¿na, na co wp³yw
mia³y: zadania bojowe, warunki akwenu, jakoœæ wyposa-
¿enia i uzbrojenia OP, poziom wyszkolenia za³óg, obiekty
ataku, si³y zwalczania OP oraz operatywnoœæ i wyszko-
lenie kierownictwa walki podwodnej. Do cech wspólnych
nale¿a³o: operowanie w po³o¿eniu nawodnym dniem
i noc¹ w czasie wyjœcia i powrotu do bazy, przejœcia do
rejonu operacji bojowej, poszukiwanie przeciwnika, ata-

ków na konwoje i pojedyncze statki. Oraz operowanie
w po³o¿eniu podwodnym w czasie ataku na jednostki
nawodne, silnie chronionych konwojów oraz uchylanie
siê od si³ zwalczania OP. Konwoje zasadniczo atako-
wano noc¹, a dniem OP pod¹¿a³y za nimi ale tak, by
byæ poza zasiêgiem wykrycia przez okrêty ochrony.

Patrole OP prowadzi³y pojedynczo, manewruj¹c
w dzieñ na g³êbokoœci peryskopowej, a noc¹ manewro-
wa³y na powierzchni wody.

OP obok torped, w pocz¹tkowym okresie wojny u¿y-
wa³y równie¿ artylerii z po³o¿enia nawodnego lub po-
zycyjnego g³ównie przeciwko statkom, a nawet prze-
ciwko ma³ym ON i samolotom. Ponadto ostrzeliwa³y
obiekty brzegowe – latarnie, ma³e porty itp. Jednak
pod koniec wojny stosowanie armat przez OP by³o co-
raz rzadsze. Okaza³o siê, ¿e jednak zasadnicz¹ broni¹
tej klasy okrêtów pozostaj¹ torpedy, a strzelanie nimi
ci¹gle doskonalono. Torpedy razi³y wszystkie cele na-
wodne, a od 1943 roku równie¿ p³ytko zanurzone, spo-
sób wprowadzony przez polski OP – Dzik264.

Rodzaje OP, ich sposoby wykorzystania oraz maso-
woœæ u¿ycia jako elementu strategii pañstwa, maksy-
malnie wykorzysta³a III Rzesza265. Natomiast alianci
do perfekcji doprowadzili œrodki i sposoby walki z nimi.

OP: Wilk, Orze³, Jastrz¹b, Sokó³ i Dzik prowadzi³y
dzia³ania bojowe zgodnie z planami brytyjskimi. Pierw-
sze trzy operowa³y przez krótki czas, a dwa z nich zo-
sta³y zatopione, natomiast pozosta³e dwa – dzia³ania-
mi swymi przysporzy³y wiele strat dla si³ niemieckich
i w³oskich.

Wilk po przybyciu do Anglii 20 wrzeœnia 1939 roku
przeszed³ niezbêdny remont i zasili³ niezbyt liczn¹ wów-
czas flotê podwodn¹ Royal Navy. W 1940 roku odby³ 8
patroli, ale okrêt napotyka³ na coraz powa¿niejsze trud-
noœci techniczne. 21 czerwca staranowa³ OP przeciwni-
ka, który prawdopodobnie mocno uszkodzi³266. Sam
równie¿ dozna³ powa¿nych uszkodzeñ w czasie tarano-
wania267. W styczniu nastêpnego roku odby³ swój ostatni
patrol bojowy i ze wzglêdu na stan mechanizmów uzna-
no go za niezdolny do operacji bojowych na morzu i prze-
szed³ do grupy okrêtów æwiczebnych268.

Orze³ z baz brytyjskich wykona³ 7 patroli u po³udnio-
wych wybrze¿y Norwegii w Skagerraku i Kattegacie.
W czasie pi¹tego patrolu 8 kwietnia zatopi³ transpor-
towiec wojska Rio de Janeiro, wioz¹cy oddzia³y niemiec-
kie na inwazjê Norwegii. By³a to pierwsza strata, jak¹
Niemcy ponieœli w czasie tej inwazji. Ale z 7 patrolu
Orze³ nie wróci³ i zosta³ uznany za stracony 8 czerwca
1940 roku – dzieñ planowanego powrotu okrêtu do
bazy269.

Polska za³oga po przejêciu Jastrzêbia, przy pomocy
Amerykanów, mimo krótkiego czasu, intensywnie szko-
li³a siê. Dowódca okrêtu podlega³ dowódcy 7 Flotylli
OP, dowódcy Bazy Okrêtów Podwodnych w New Lon-

260 IPMS, MAR. A. V. 9/3
261 L. Ratajczak, R. Wanta, Dzia³ania okrêtów podwodnych

w dwóch wojnach œwiatowych i w przysz³oœci, Tam¿e, z. 3.
262 Na Morzu Pó³nocnym i Norweskim by³o 7 takich rejonów

w ró¿nych odleg³oœciach od brzegu, a na Zatoce Biskajskiej 8 o wymia-
rach 9x45 Mm.

263 IPMS, MAR. A. V. 30/2.

264 A. Komorowski, Kierunki rozwoju broni torpedowej w polskiej
marynarce wojennej w latach 1921–1990, PM 1992, z. 4, s. 30.

265 K. Assmann, Deutsche Seestrategie in zwei Weltkriegen, Heidel-
berg 1957; J. Brennecke, Jäger-Gejagte. Deutsche U-Boote 1939 bis
1945, Birebach a d. Riss 1957; Dönitz, Tam¿e; Giese, Tam¿e; L. R. i E. K.,
Taktyka „wilczych stad” niemieckich okrêtów podwodnych, PM 1958,
z. 10.

266 IPMS, MAR. V. 18/9.
267 Rudzki, Polskie okrêty, s. 151–152.
268 IPMS, MAR. A. V. 18/9.
269 Dzieje Or³a doczeka³y siê du¿ej iloœci opracowañ, artyku³ów,

przyczynków tak, ¿e nie sposób ich tu wymieniæ.
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Operacje bojowe polskich okrêtów z baz brytyjskich

don i dowódcy OP Floty Atlantyckiej270. Po przybyciu
1 grudnia 1941 roku na widy angielskie, po krótkim
dalszym szkoleniu i po dokonaniu pewnych przeróbek,
Jastrz¹b zosta³ skierowany 22 kwietnia 1942 roku do
dzia³añ bojowych. Wraz z trzema innymi alianckimi
OP mia³ zabezpieczyæ konwój PQ 15, ale 2 maja zosta³
zatopiony omy³kowo przez okrêty alianckiej271.

Sokó³ operowa³ przez 3 lata, pocz¹wszy od stycznia
1941 roku, na wodach Zatoki Biskajskiej, Morza Ark-
tycznego, na wodach Libii, Zatoki Neapolitañskiej,
Morzu Adriatyckim i Egejskim. Dzia³ania bojowe tego
okrêtu nale¿a³y do szczególnie udanych, a Unrug po
wojnie stwierdzi³, ¿e Soko³owi towarzyszy³o stale po-
wodzenie272. Okrêt trzykrotnie bra³ udzia³ w blokadzie
Brestu, gdzie znajdowa³y siê niemieckie pancerniki
Gneisenau i Scharnhorst, trzykrotnie operowa³ na Za-
toce Biskajskiej przeciwko U-bootom i niemieckiej ¿e-
gludze, operowa³ równie¿ przeciwko ¿egludze prze-
ciwnika na Morzu Œródziemnym, ochrania³ alianck¹
¿eglugê i zwalcza³ si³y nawodne nieprzyjaciela. Bra³
udzia³ w licznych patrolach i blokadzie morskich baz
w³oskich. Bra³ równie¿ udzia³ w organizacji wycofania
okrêtów w³oskich po jej poddaniu siê w Brindisi. Eskor-
towa³ stamt¹d 2 w³oskie OP i 6 statków na Maltê. 4
listopada 1941 roku okrêt otrzyma³ flagê korsarsk¹ –
Jolly Roger, dorêczon¹ przez Naczelnego Wodza Pol-
skich Si³ Zbrojnych273.

W czasie operacji bojowych Sokó³ sprawnie unika³
przeciwdzia³ania nieprzyjaciela. M.in. w czasie forso-
wania w zanurzeniu przejœcia do w³oskiego portu Na-
varino zapl¹ta³ siê w sieci przeciw OP, z których zdo³a³
wyplataæ siê i wystrzeliæ torpedy do okrêtu przeciwni-
ka. Natomiast poœcig za polskim OP przeprowadzony
przez w³oskie œcigacze, które rzuci³y w jego rejonie oko-
³o 50 BG, nie przyniós³ sukcesu przeciwnikowi. Okrêt
do ataku u¿ywa³ g³ównie torped, ale zdarza³o siê, ¿e do
powolnych statków przeciwnika wykorzystywano arma-
tê. Ponadto na niektóre jednostki w³oskie przed ich za-
topieniem, z okrêtu wysy³ano grupê aborda¿ow¹ celem
zdobycia dokumentów, map i innych materia³ów przy-
datnych dla aliantów.

Do najtrudniejszych zadañ Soko³a nale¿a³a ochro-
na szlaku ¿eglugowego z Gibraltaru na Maltê w pierw-
szym kwartale 1942 roku. Malta by³a wówczas szcze-
gólnie silnie atakowana przez lotnictwo przeciwnika,
który zamierza³ ja opanowaæ a obrona tej bazy sta³a
siê najwa¿niejszym zadaniem aliantów na Morzu Œród-
ziemnym274. W czasie postojów w bazie na Malcie, So-

kó³ zmuszony by³ do zanurzenia siê celem unikniêcia
bomb lotniczych, ale mimo to zosta³ silnie uszkodzony
bombami lotniczymi du¿ego kalibru, które wybuch³y
10-15 m od okrêtu. Uszkodzenia usuwano przez 14 dni
przez miejscow¹ stoczniê, co by³o bardzo trudne ze
wzglêdu na sta³e bombardowanie275. Po naprawach, koñ-
cz¹c demagnetyzacjê, Sokó³ gotowy do dalszych dzia-
³añ bojowych, zosta³ zaatakowany bombami 1000 kg
zrzuconymi z ma³ej wysokoœci przez Ju 88276. Mimo
silnych nalotów, skierowanych g³ównie przeciwko pol-
skiej jednostce, prace na Sokole prowadzono nadal, aby
móg³ o w³asnych si³ach dojœæ do Gibraltaru. Tam po
doraŸnym remoncie, przeszed³ do Anglii na dalszy277.

Drugi OP – Dzik, operacjê bojow¹ rozpocz¹³ patrolem
na wodach norweskich w dniach 30 stycznia–13 lutego
1943 roku, potem na szlakach arktycznych, a nastêp-
nie skierowany zosta³ na Morze Œródziemne. Tam wraz
z Soko³em znalaz³ siê w sk³adzie 10 flotylli OP z baz¹
na Malcie. Polskie OP przyst¹pi³y do dzia³añ bojowych
na Morzu Œródziemnym w czasie, gdy kampania pó³-
nocnoafrykañska by³a ju¿ zakoñczona, a ¿egluga prze-
ciwnika na otwartych wodach znik³a. Alianckie OP,
w tym polskie, otrzyma³y zadanie zwalczania przybrze¿-
nej ¿eglugi nieprzyjaciela, blokad i dozoru w pobli¿u
jego portów i wybrze¿y, zadania specjalne – wysadza-
nie agentów itd. Pocz¹tkowo kontrolowa³y i zwalcza³y
¿eglugê przeciwnika w dwóch rejonach: z Katanii na
Sycylii wzd³u¿ po³udniowo-wschodnich wybrze¿y Kala-
brii poprzez Zatokê Taranto do Cieœniny Otranto oraz
wzd³u¿ pó³nocnych wybrze¿y Sycylii przez Cieœninê
Messyñsk¹ do portów le¿¹cych na wschodnio-po³udnio-
wych wybrze¿ach wyspy278. Obie jednostki operowa³y
równie¿ na wodach Adriatyku i na Morzu Egejskim.
Dzik w 1943 roku odby³ 6 patroli bojowych, a do naj-
wa¿niejszych zadañ operacyjnych nale¿a³a blokada Ta-
rentu, dzia³ania podczas desantu aliantów na Pó³wy-
spie Apeniñskim oraz atak na zespó³ barek desantowych
za³adowanych wojskiem. Polskie OP ju¿ w czasie swo-
jej s³u¿by znane by³y z licznych audycji radiowych i no-
tatek prasowych, co w istotny sposób sprzyja³o autory-
tetowi POMW279.

W 1944 roku oba polskie OP zosta³y wycofane z Mo-
rza Œródziemnego, po czym skierowano je na remonty.
PoŸniej bra³y udzia³ w pracach na rzecz Royal Navy,
szkoleniach eksperymentalnych i innych.

270 IPMS, MAR. A. V. 30/1, s. 1–2. Sprawami okrêtu nie intereso-
wa³a siê jednak polska ambasada w Waszyngtonie mimo, ¿e dowódca
Jastrzêbia – Romanowski, prosi³ o wsparcie jego poczynañ. By³y rów-
nie¿ pewne zatargi w sprawie podniesienia bandery. Dowódca 7 flotylli
OP powiadomi³ dowódcê polskiego okrêtu w przeddzieñ podniesienia
bandery, ¿e nale¿y podnieœæ banderê angielsk¹. Romanowski odmówi³
sugeruj¹c, ¿e nie jest reprezentantem floty angielskiej. Anglicy mimo
to upierali siê proponuj¹c, ¿e mo¿na obok bandery angielskiej podnieœæ
równie¿ polsk¹. Ostatecznie jednak, przy poparciu oficerów amerykañ-
skich, dowódcy 7 flotylli OP i dowódcy OP Floty Atlantyckiej, na dwie
godziny przed uroczystoœciami zdecydowali o podniesieniu znaków pol-
skich – bandery, proporca i znaku dowódcy. Jednak na pok³adzie okrêtu
nie by³o reprezentanta Anglii (Tam¿e, s. 3).

271 Tam¿e, MAR. A. V. 30/2.
272 Rozkaz dzienny nr 42 z dnia 27 lipca 1946 roku (PIMS. MAR.

A. V. 28).
273 Tam¿e, s. 1.
274 Walka o utrzymanie Malty i baz na wybrze¿u egipskim by³a nie

mniej wa¿na w 1942 roku, jak kilkanaœcie miesiêcy wczeœniej obrona
wysp brytyjskich przed niemieck¹ inwazj¹. Ich utrzymanie dawa³o

mo¿liwoœæ desantu morskiego nad Morzem Œródziemnym, opanowanie
go, wyeliminowanie W³och z wojny, co dawa³o podstawy do alianckiej
inwazji na Europê.

275 W czasie tych nalotów wiêkszoœæ urz¹dzeñ stoczniowych i por-
towych zosta³o zniszczonych lub uszkodzonych. Przeciwnik zatopi³ sto-
j¹ce w bazie 3 niszczyciele, kilka tra³owców i eskortowców, wszystkie
krypy ropowe, kramy p³ywaj¹ce i holowniki, z wyj¹tkiem jednego.
W ciê¿kiej sytuacji znalaz³a siê flotylla aliancka OP: 4 OP zosta³y
zatopione z czêœci¹ za³ogi, jeden wyszed³ z portu, ale wkrótce wylecia³
w powietrze. Pozosta³e OP w ci¹gu dnia zanurza³y siê wielokrotnie
poza portem lub w porcie, gdy pogoda by³a burzliwa. W porcie pozosta³y
2 OP – Sokó³ i Penelope uszkodzone bombami (PIMS, MAR. V. 28, s. 2).

276 Od gwa³townego wstrz¹su kilku ludzi zosta³o kontuzjowanych,
wszystkie urz¹dzenia wewnêtrzne zniszczone, obydwie na³adowane
baterie rozbite, woda wdar³a siê do pomieszczeñ baterii, pr¹d z l¹du
zosta³ przerwany, wewn¹trz baterii tworzy³ siê wodór, chlor i mieszani-
na pary gotuj¹cego siê kwasu siarkowego oraz s³onej wody. Okrêt po-
gr¹¿y³ siê w ciemnoœciach, pe³en pary i dymu, a temperatura ros³a do
100oC. Zaistnia³a groŸba wybuchu. Za³oga natychmiast przyst¹pi³a do
walki o ¿ywotnoœæ okrêtu i po dwugodzinnej pracy w maskach jednost-
kê uratowano i Sokó³ przeszed³ do stoczni o w³asnych si³ach (Tam¿e).

277 Tam¿e, s. 3–4.
278 Piaskowski, Kroniki, t. 3, s. 86.
279 Tam¿e, MAR. A. V. 29.
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Zamiar skierowania polskiego niszczyciela
do walk z Japoni¹

Jesieni¹ 1944 roku Kriegsmarine nie odgrywa³a wiêk-
szej roli na morzu, a amerykañska obecnoœæ na wo-
dach europejskich i wzrost si³ pozosta³ych aliantów –
by³y przyt³aczaj¹ce. Poniewa¿ POMW napotyka³ ju¿ na
trudnoœci polityczne w zakresie rozwoju swoich si³, zro-
dzi³ siê w KMW zamys³ udzia³u polskiej bandery w woj-
nie na Dalekim Wschodzie przeciwko Japonii.

Ewentualny udzia³ Polskich Si³ Zbrojnych w wojnie
z Japoni¹ móg³ sprowadziæ siê jedynie do jakiegoœ sym-
bolicznego udzia³u dotycz¹cego faktycznie POMW i szef
KMW sugerowa³ wykorzystanie do tego jednego nisz-
czyciela. Zdawano sprawê z tego, ¿e Stany Zjednoczone
i Wielka Brytania nie osi¹gn¹ z tego ¿adnych korzyœci
wojskowych i nawet o tak¹ pomoc nie zabiega³y. Ale
zdaniem szefa KMW Polska zyska³aby korzyœci poli-
tyczne: udzia³ polskiej bandery wojennej przed³u¿y³by
aktywne wspó³dzia³anie u boku si³ zbrojnych Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii; Polska uzyska³aby
wiêksze szanse wziêcia udzia³u w konferencji pokojo-
wej po wojnie z Japoni¹, co dla naszego rz¹du by³oby po-
¿¹dane; nast¹pi³oby œciœlejsze powi¹zanie polskiej
Marynarki Wojennej z Royal Navy i przez to zwiêkszy-
³yby siê zobowi¹zania marynarki brytyjskiej w stosun-
ku do polskiej, co mog³oby bardzo przydaæ siê w przy-
sz³oœci. Nie przewidywano te¿ wiêkszych skutków
ujemnych w dzia³aniach wojennych przeciwko Japonii.
Udzia³ jednego niszczyciela by³y de facto ma³o znacz¹-
cy pod wzglêdem wojskowym i przez Japoñczyków chy-
ba nawet nie zauwa¿ony. Tym bardziej, ¿e np. z W³o-
chami Polacy walczyli nawet nie bêd¹c z nimi w stanie
wojny, a to stosunków naszych z W³ochami nie popsu³o.
Jedynie Sowieci mogli wykorzystaæ fakt udzia³u pol-
skiego okrêtu w wojnie z Japoni¹ w swojej propagan-
dzie przeciwko Polsce, ale oni i tak wszelkimi sposo-
bami zwalczali legalne w³adze polskie.

Widz¹c du¿e korzyœci polityczne z udzia³u polskie-
go niszczyciela w wojnie z Japoni¹, szef KMW usilnie
nalega³ o upowa¿nienie ze strony w³adz polskich o pod-
jêcie rozmów w tej sprawie z Admiralicj¹ ju¿ w paŸ-
dzierniku 1944 roku. Pismo od KMW w tej sprawie
otrzymali: Minister Obrony Narodowej i Szef Sztabu
Naczelnego Wodza. Jednak prezydent Rzeczypospoli-
tej uwa¿a³, ¿e sprawy tej nie nale¿y aktualnie poru-
szaæ, byæ mo¿e w przysz³oœci280.

Rozwa¿ania o udziale polskiego niszczyciela w woj-
nie z Japoni¹ zosta³y w praktyce przerwane i nie do-
sz³o do wys³ania polskiego okrêtu na wody Dalekiego
Wschodu. Wynika³o to st¹d, ¿e Wielka Brytania by³a
ju¿ mocno uwik³ana we wspó³dzia³anie z Sowietami
i czyni³a przygotowania do pozbycia siê ju¿ dla niej
uci¹¿liwego POMW i jej szefa.

Bilanse

1 wrzeœnia 1939 roku polska flota wojenna posiada³a
zdolnych do walki poza rejonami swoich baz 5 ON:
4 niszczyciele (nowe – B³yskawica i Grom oraz starsze
– Burza i Wicher) i 1 nowy stawiacz min – Gryf oraz

5 OP (nowe – Orze³ i Sêp oraz starsze – Ryœ, Wilk
i ¯bik). W rejonie w³asnych baz morskich do dzia³ania
bojowych zdolnych by³o 6 nowych tra³owców – Czajka,
Czapla, Jaskó³ka, Mewa, Rybitwa i ¯uraw. W budowie
znajdowa³y siê: na stoczni MW w Gdyni 2 niszczyciele,
2 OP we Francji i 2 œcigacze w Anglii. Ponadto w jej
sk³adzie znajdowa³o siê kilka jednostek pomocniczych
i szkolnych281. 29 sierpnia zmobilizowano równie¿ ku-
try rybackie do organizowanego Oddzia³u Kutrów, któ-
rego zadaniem mia³o byæ przeprowadzanie patroli na
pobliskich wodach, wykonywanie prac w zakresie ³¹cz-
noœci i transportu wodnego. Jednak na 70 zg³oszonych
jednostek tylko kilka otrzyma³o obsady wojskowe. Te
same zadania spe³nia³y jednostki Stra¿y Granicznej
(kuter poœcigowy – Batory oraz motorówki patrolowe –
Mazur i Kaszub). Poza krajem 1 wrzeœnia tego roku
znajdowa³y siê 3 niszczyciele i 2 okrêty szkolne.

W 1939 roku na terenie Wielkiej Brytanii i na 5 pol-
skich okrêtach by³o 70 oficerów, 69 podchor¹¿ych i 804
podoficerów i marynarzy282. Jednostki te razem z okrêta-
mi szkolnymi mia³y ³¹czn¹ wypornoœæ 11.740 t., co sta-
nowi³o 49,4% tona¿u polskiej floty wojennej z sierpnia
1939 roku. Do walki nadawa³y siê tylko niszczyciele
i Orze³, poniewa¿ jednostki szkolne wy³¹czono z pol-
skiej floty wojennej, a Wilk zosta³ skierowany na d³u¿-
szy remont283.

W lipcu 1940 stan okrêtów POMW wynosi³ 19 okrê-
tów, w tym 3 niszczyciele (B³yskawica, Burza i Gar-
land), 1 OP – Wilk, 12 patrolowców oraz 3 jednostki
pomocnicze – Wilia, Iskra i Gdynia. Natomiast pod ko-
niec grudnia by³o 5 niszczycieli (B³yskawica, Burza,
Garland, Piorun i Ouragan, 5 œcigaczy (S 1, S 2, S 3,
Ch 11 i Ch 15), 1 OP Wilk i 1 okrêt pomocniczy Gdynia.
Jednoczeœnie zwrócono 12 patrolowców Brytyjczykom,
Wiliê przekazano polskiej marynarce handlowej, a Iskrê
wydzier¿awiono Anglikom. W roku tym zatopiony zo-
sta³ niszczyciel Grom i OP Orze³.

Od 1941 roku strukturê POMW bardziej dostoso-
wywano do potrzeb operacyjnych Royal Navy, dziêki
czemu nasze okrêty mog³y uczestniczyæ aktywnie w dzia-
³aniach bojowych na morzu. Polska flota wojenna otrzy-
ma³a kilka nowych jednostek i w 1941 roku liczy³a 11
okrêtów (6 niszczycieli, 2 OP i 3 œcigacze) o tona¿u
10.477 t. W styczniu 1942 roku stan floty zwiêkszy³
siê o 1 OP – Jastrz¹b i jej tona¿ wzrós³ do 11.277 t.,
a w roku nastêpnym, zasadnicz¹ si³¹ POMW by³y nisz-
czyciele.

1 lipca 1943 roku polska flota wojenna sk³ada³a siê
z nastêpuj¹cych okrêtów: 1 lekki kr¹¿ownik Dragon, 7
niszczycieli (B³yskawica, Burza, Garland, Krakowiak,
Orkan, Piorun, Œl¹zak), 3 OP (Dzik, Sokó³, Wilk), 3 œci-
gacze (S 1, S 2, S 3). Tona¿ naszych okrêtów bojowych
w koñcu sierpnia 1939 roku wynosi³ 15.000 t., 1 stycz-
nia 1940 roku – 8135 t., 1 lipca 1943 roku – 18.568 t.,
nie licz¹c 3 OP internowanych w Szwecji – 3135 t. Straty

280 Tam¿e, MAR. V. 4/6.

281 Tam¿e, A. 21. 2/16, s. 1–2. Wœród nich – 2 kanonierki i szkolny
okrêt artyleryjski by³y uzbrojone w armaty, ale w sumie nie nadawa³y
siê do walki z samolotami i zosta³y wyeliminowane z dzia³añ bojowych.
Pozosta³e jednostki pe³ni³y zadania wy³¹cznie pomocnicze – jako ho-
lowniki, motorówki zaopatrzeniowe i komunikacyjne, okrêty bazy, okrêty
cele, torpedowa stacja p³ywaj¹ca, okrêt hydrograficzny, dŸwig p³ywaj¹-
cy, dok p³ywaj¹cy, 15 kryp (3 z nich jako magazyny minowe i 2 jako
paliwowe) oraz inne jednostki.

282 Wroñski, Naczelne, s. 119.
283 IPMS, MAR. A. V. 1/2.
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pod operacyjnym kierownictwem Royal Navy wynios³y
w tym czasie 5198 t. i objê³y 2 niszczyciele (Grom, Ku-
jawiak) i 2 OP (Orze³ i Jastrz¹b)284.

1 listopada 1944 roku w sk³ad POMW wchodzi³y
nastêpuj¹ce okrêty: lekki kr¹¿ownik Conrad, 6 nisz-
czycieli (B³yskawica, Burza, Garland, Krakowiak, Pio-
run, Œl¹zak), 3 OP (Dzik, Sokó³, Wilk – w drugiej rezer-
wie), 8 œcigaczy (S 1 i S 2 – oba w drugiej rezerwie, S 5,
S 6, S 7, S 8, S 9, S 10). Tona¿ naszych okrêtów 1 lipca
1944 roku wynosi³ 18.568 t., a 1 listopada tego roku
17.000 t., nie licz¹c 3 OP internowanych w Szwecji.
W roku tym zosta³ ciê¿ko uszkodzony kr¹¿ownik Dra-
gon285. W roku nastêpnym stan floty zasadniczo nie
uleg³ zmianie, z wyj¹tkiem œcigaczy i utrzymywa³ siê
niemal do rozwi¹zania POMW.

W sk³adzie POMW operujacego z baz brytyjskich
p³ywa³y 43 okrêty, spoœród których 6 stracono w toku
walk – tj. 13,95%. Anglicy polskich okrêtów nie oszczê-
dzali tym bardziej, ¿e nasze za³ogi stale rwa³y siê do
walki, widz¹c w tym jedyny sposób na powrót do Oj-
czyzny. Od pocz¹tku wojny do 1 lipca 1943 roku okrêty
te wykona³y: 600 eskort konwojów, 400 patroli bojo-
wych, 25 spotkañ z ON przeciwnika, 130 walk z OP
przeciwnika, 200 walk z lotnictwem i 24 walki z bate-
riami nadbrze¿nymi nieprzyjaciela. W tym czasie prze-
by³y 700.000 Mm286. Natê¿enie walk ros³o i nasze okrê-
ty wykonywa³y coraz wiêcej zadañ bojowych, dlatego
w nastêpnym roku liczby te odpowiednio wzros³y287.

POMW koñczy³ wojnê znacznymi sukcesami: okrê-
ty przeby³y 1.213.000 Mm (to jak gdyby op³ynê³y 56 ra-
zy kulê ziemsk¹ wzd³u¿ równika), eskortowa³y 787 kon-
wojów, przeprowadzi³y 1162 patroli i ró¿nych podobnych
zadañ, przeprowadzi³y 73 walk z ON i 211 z OP, wal-
czy³y ponad 100 razy z celami brzegowymi i ponad 261
z samolotami288.

Zatopi³y 6 ON, uszkodzi³y 9 ON, zatopi³y prawdo-
podobnie 3 OP, uszkodzi³y 8 OP, zatopi³y 41 statków
o ogólnym tona¿u 70.000 t. i uszkodzi³y o tona¿u 25.000 t.,
zestrzeli³y 17 samolotów i prawdopodobnie zestrzeli³y
7 samolotów, zniszczy³y 9 baterii nadbrze¿nych i uszko-
dzi³y 8, zniszczy³y równie¿ 3 czo³gi289.

Poszczególne jednostki wykona³y nastêpuj¹ce dzia-
³ania bojowe na morzu, na redach, w portach, a nawet
w czasie remontów samodzielnie i we wspó³dzia³aniu
z aliantami wed³ug klas okrêtów.

Lekki kr¹¿ownik Dragon – po remoncie i przezbro-
jeniu, jesieni¹ 1943 roku zosta³ skierowany do Scapa
Flow, sk¹d operowa³ na wodach Morza Norweskiego.
Od wiosny nastêpnego roku okrêt bra³ udzia³ w æwicze-
niach przygotowawczych do inwazji, bazuj¹c w Cowes
i Portland 2 czerwca 1944 roku, przydzielony zosta³ do
10 eskadry kr¹¿owników, przeznaczonej do bombardo-
wania celów nadbrze¿nych w czasie inwazji. Od 6 czerw-
ca do 8 lipca operowa³ na wschodnim skrzydle opera-
cji, w sektorze brytyjskim, ostrzeliwuj¹c niemieckie
baterie nadbrze¿ne sta³e i ruchome, umocnienia, ko-
lumny pancerne i oddzia³ów wojskowych w rejonie Caen.
Po storpedowaniu przez „¿yw¹ torpedê” Dragon wyko-
rzystany zosta³ do wzmocnienia falochronu sztucznego
portu inwazyjnego.

Lekki kr¹¿ownik Conrad – pe³ni³ s³u¿bê patrolow¹
na wodach brytyjskich przeciwko niemieckim ON ba-
zuj¹cym w portach norweskich. Ponadto wykonywa³
inne zadania zgodnie z potrzebami Royal Navy.

Niszczyciel B³yskawica – wykonuj¹c plan Peking za-
cumowa³a 1 wrzeœnia 1939 roku w porcie Leith (Edyn-
burg). 7 wrzeœnia wraz z pozosta³ymi naszymi niszczy-
cielami atakowa³a niemiecki OP, a po poprawieniu
statecznoœci okrêt niemal do koñca kwietnia 1940 roku
eskortowa³a przybrze¿ne konwoje, przeprowadza³ pa-
trole na wodach Morza Pó³nocnego i rewizjê statków
neutralnych celem zwalczania kontrabandy, a nastêp-
nie operowa³ w kampanii norweskiej na wodach Na-
rwiku290. Os³ania³ ewakuacjê z Dunkierki, wzi¹³ tam
na pok³ad za³ogê zatopionego niszczyciela francuskie-
go Sirocco i uratowa³ uszkodzony niszczyciel angielski
Greyhound. Przez nastêpne dwa lata okrêt pe³ni³ s³u¿-
bê eskortow¹ w konwojach atlantyckich291, bra³ udzia³
w operacji desantowej aliantów w Afryce Pó³nocnej,
ostrzeliwa³ Tunis. W maju 1944 roku B³yskawica zo-
sta³a w³¹czona do zespo³u niszczycieli angielsko-kana-
dyjsko-polskiego, którego celem by³o operowanie na
wodach kana³u La Manche i na Zatoce Biskajskiej292.
PóŸniej wraz z Piorunem przewozi³a broñ dla francuskie-
go podziemia i wysadza³a desanty na wyspach kana³u
La Manche293. Okrêt ten przeby³ 146.000 Mm, eskorto-

284 Tam¿e, MAR, A. 21. 2/16, s. 4. Ze s³u¿by wycofano œcigacz S 3,
który ze wzglêdu na dwukrotne uszkodzenia nie nadawa³ siê do dalszej
s³u¿by.

285 Tam¿e, MAR, A. V. 1/9, s. 3.
286 Tam¿e, A. 21. 2/16, s. 4.
287 Tam¿e, MAR. A. V. 1/9, s. 2.
288 Wroñski, Dzia³alnoœæ, s. 63.
289 Tam¿e. Bilans POMW nieznacznie siê ró¿ni wœród kilku histo-

ryków badaj¹cych dzieje polskiej floty operuj¹cej z baz brytyjskich.
Wiêkszoœæ badaczy opiera siê mimo wszystko na badaniach Jerzego
Pertka, który podaje nastêpuj¹ce liczby: okrêty nasze przeby³y 1.213.000
Mm, eskortowa³y 787 konwojów, przeprowadzi³y 1162 patroli i podob-
nych operacji bojowych, 40 razy walczy³y z ON i 175 razy z U-bootami
i ¿ywymi torpedami, walczy³y ponad 50 razy z bateriami nadbrze¿nymi
i ponad 400 razy z samolotami. W toku walk zatopi³y 7 ON i prawdopo-
dobnie dalszych 2, uszkodzi³y 11 ON i prawdopodobnie dalszych 10,
zatopi³y 2 OP i prawdopodobnie dalszych 3 OP, prawdopodobnie uszko-
dzi³y 8 OP, zatopi³y 39 statków i prawdopodobnie dalsze 2, zestrzeli³y 20
samolotów i prawdopodobnie dalszych 10 (Wielkie dni..., s. 496–497).
Dorobek Pertka stara³ siê poddaæ weryfikacji P. P. Wieczorkiewicz [Pol-
ska Marynarka Wojenna i Handlowa w drugiej wojnie œwiatowej. Próba
podsumowania], BH 1985, nr 2, s. 89–90). Zaœ próby oceny Pertka
i Wieczorkiewicza dokona³ W. Pater (Polska Marynarka Wojenna 1918–
–1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 113–116). Jednak wielu auto-
rów szukaj¹cych raczej jakichœ sensacji, opiera swoje hipotezy najczê-
œciej na opracowaniach dawnych przeciwników POMW, w tym na
w³oskich materia³ach. Rodzi siê tu pytanie, a czy one s¹ najbardziej
w³aœciwe? Mog¹ te¿ byæ b³êdne. Na pewno najrzetelniejsze dokumenty

pochodz¹ ze sztabów ró¿nych szczebli Kriegsmarine, ale ju¿ dowódcy U-
bootów, g³ównie po klêsce atlantyckiej na pewno nie zawsze sk³adali
wiarygodne dane i nale¿y je mocno weryfikowaæ. I na pewno najdok³ad-
niejsze dane zbiera³ wywiad brytyjski, do którego dostêpu do dokumen-
tów trudno uzyskaæ. Zdaniem autora wiarygodne s¹ równie¿ dokumen-
ty opracowywane przez KMW i tych autorów, którzy pracowali w tej
instytucji. Ponadto lekkie ON z zasady operowa³y grupami, dywizjona-
mi lub nawet flotyllami albo i w wiêkszych zespo³ach i grupami prowa-
dzi³y okreœlone dzia³ania – g³ównie poszukiwanie i atakowanie OP oraz
strzelanie do samolotów. Dlatego w czasie walki, która mimo pozornego
chaosu mia³a swoje prawid³owoœci, kilka okrêtów mog³o prowadziæ strze-
lanie do tego samego celu, a okrêt, który np. zestrzeli³ samolot móg³
tego nawet nie zauwa¿yæ.

290 IPMS, MAR. A. V. 16, s. 1nn.
291 Do wa¿niejszych wówczas operacji B³yskawicy nale¿a³a eskor-

ta statku pasa¿erskiego Queen Elizabeth w lutym 1942 roku oraz obro-
na konwoju SC-94 z Kanady do Anglii w sierpniu tego roku.

292 Zespó³ ten noc¹ 8/9 czerwca tego roku stoczy³ zwyciêsk¹ bitwê
z 4 niszczycielami niemieckimi, a 15 lipca wraz z angielskim niszczycie-
lem Tartar i kanadyjskim Haida B³yskawica zniszczy³a niemiecki ma³y
konwój.

293 IPMS. MAR. A. V. 16.
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wa³ 83 konwoje, przeprowadzi³ 108 patroli, uczestni-
czy³ w zatopieniu 2 ON, uszkodzi³ prawdopodobnie 3
OP, zestrzeli³ 4 samoloty i dalsze 3 prawdopodobnie.
W czasie walk B³yskawica zosta³a trzykrotnie uszko-
dzona, poleg³o 2 marynarzy, 1 podoficer zmar³ z powo-
du odniesionych ran w walce, 2 podoficerów utonê³o na
Atlantyku, a 48 podoficerów i marynarzy zosta³o ran-
nych294.

Burza wraz z B³yskawic¹ i Gromem prowadzi³a dzia-
³ania bojowe w pierwszych tygodniach wojny na wo-
dach brytyjskiej strefy operacyjnej. Nastêpnie wychodzi-
³a na patrolowanie wód Morza Pó³nocnego i eskortowa³a
alianckie konwoje przybrze¿ne, a 21 listopada 1939
roku uratowa³a za³ogê brytyjskiego niszczyciela Gipsy,
który zaton¹³ na minie magnetycznej nieopodal Har-
wich. Wiosn¹ nastêpnego roku eskortowa³a flotyllê fran-
cuskich OP do portu brytyjskiego i os³ania³a okrêt an-
gielski stawiaj¹cy obronn¹ ZM, operowa³a w kampanii
narwickiej os³aniaj¹c wy³adowywanie wojsk i sprzêtu woj-
skowego, a nastêpnie wspiera³a ogniem artyleryjskim
alianckie oddzia³y pod Calais. W paŸdzierniku tego roku
bêd¹c w zespole bombarduj¹cym, ostrzeliwa³a bazê
Kriegsmarine w Cherbourgu, a 26 tego miesi¹ca urato-
wa³a 254 rozbitków ze zniszczonego statku Empress of
Britain. Od lata 1941 roku Burza pe³ni³a patrole na
kanale La Manche i Morzu Irlandzkim, a po przezbro-
jeniu, od 11 listopada 1942 roku, eskortowa³a konwoje
atlantyckie. 9 grudnia tego roku w ochronie konwoju
HX 217 okrêt atakowa³ U-boot, prawdopodobnie zata-
piaj¹c go. Okrêt p³ywa³ na d³ugich trasach od Anglii do
portów amerykañskich – tam i z powrotem. Noc¹ 22/23
lutego 1943 roku w os³onie konwoju ON 166 Burza przy-
czyni³a siê do zatopienia U 606 oraz uratowa³a za³ogê
uszkodzonego amerykañskiego okrêtu eskortowego
Campbell. W rok póŸniej, wraz z Garlandem, stoczy³a
bitwê z U-bootami w ochronie du¿ego konwoju HX 228,
a nastêpnie wycofano j¹ z eskortowania konwojów atlan-
tyckich Burzê skierowano na wody Afryki Równikowej,
stamt¹d zaœ na wody arktyczne do os³ony konwojów
i patroli przeciw U-bootom. Po stwierdzeniu z³ego sta-
nu technicznego okrêtu, wiosn¹ 1944 roku Burza zo-
sta³a wycofana ze s³u¿by i skierowana do rezerwy, pe³-
ni¹c zadania szkoleniowe oraz jako baza polskich OP295.
W czasie dzia³añ bojowych w sk³adzie POMW Burza
przeby³a 98.750 Mm, eskortowa³a 14 oceanicznych
i 25 przybrze¿nych konwojów, przeprowadzi³a 45 pa-
troli i podobnych operacji na morzu, bra³a udzia³ w 17
bitwach z OP, 19 razy walczy³a z samolotami, 3 razy
z bateriami nadbrze¿nymi i 1 raz ostrzeliwa³a zmoto-
ryzowana piechotê przeciwnika. Okrêt zatopi³ 1 U-boot,
1 zatopi³ prawdopodobnie, a 2 uszkodzi³. Ponadto za-
³oga tego okrêtu uratowa³a ponad 500 ludzi z ton¹cych
statków, okrêtów oraz pilotów z zestrzelonych samolo-
tów296.

Garland – po przyst¹pieniu W³och do wojny, okrêt
eskortowa³ konwoje na przybrze¿nych wodach Aleksan-
drii, Port Saidu, Hajfy, a nastêpnie Cypru i Dardaneli.
Bra³ udzia³ w os³onie si³ brytyjskich w bitwie ko³o Ka-
labrii i przyl¹dka Spatha. W paŸdzierniku 1940 roku

uczestniczy³ w zespole bombarduj¹cym Brest i Cher-
bourg, w desancie na Spitsbergen, potem znów w kon-
wojach œródziemnomorskich. Przeszed³ ciê¿ki konwój
na Maltê, a nastêpnie s³u¿y³ w eskorcie konwojów atlan-
tyckich. W maju 1942 roku, w czasie eskorty konwoju
do Murmañska, stoczy³ ca³odzienn¹ bitwê z lotnictwem
niemieckim, odnosz¹c uszkodzenia i straty w za³odze.
Potem znów s³u¿y³ w eskorcie konwojów atlantyckich,
uczestniczy³ w za³o¿eniu bazy lotniczej na Azorach.
W 1944 roku bra³ udzia³ w walkach na Morzu Œród-
ziemnym, a 18 wrzeœnia zatopi³ U 407. W czasie s³u¿-
by pod polsk¹ bander¹ Garland przeby³ 217.000 Mm,
zatopi³ 1 OP, 2 ON i zestrzeli³ 2 samoloty. Uszkodzi³ 3
ON, prawdopodobnie 1 OP zatopi³ i 1 uszkodzi³297.

Grom wraz z B³yskawic¹ i Burz¹, wykonywa³ wspól-
nie zadania bojowe pocz¹tkowo na wodach brytyjskich.
Okrêt bra³ udzia³ w walkach pod Narwikiem, gdzie
zwalcza³ niemieck¹ artyleriê, gniazda broni maszyno-
wej i umocnienia przeciwnika. 4 maja 1940 roku zo-
sta³ trafiony w fiordzie Rombakken kilkoma bombami
lotniczymi. Wraz z okrêtem utonê³o 59 cz³onków za³o-
gi.

Krakowiak – po wejœciu w sk³ad POMW, pocz¹tko-
wo eskortowa³ przybrze¿ne konwoje na wodach kana³u
La Manche, bra³ udzia³ w wyprawie na Wyspy Lofoc-
kie, a w maju 1942 roku wraz z brytyjskim niszczycie-
lem zatopi³ na kanale La Manche 1 statek niemiecki
i 2 eskortowce. W paŸdzierniku tego roku uszkodzi³
2 patrolowce niemieckie, w listopadzie ostrzeliwa³ ba-
terie nadbrze¿ne na wybrze¿u francuskim, a 4 marca
1943 roku stoczy³ bitwê z dwoma œcigaczami przeciw-
nika na morzu. W lipcu uczestniczy³ w operacji inwa-
zyjnej na Sycylii, zaœ w listopadzie w dzia³aniach alian-
tów u wybrze¿y wysp Dodekanezu. W czasie tych walk
udzieli³ pomocy uszkodzonemu brytyjskiemu niszczy-
cielowi Birmingham. W 1944 roku Krakowiak uczest-
niczy³ w inwazji normandzkiej. Od wrzeœnia tego do
koñca wojny pe³ni³ patrole i s³u¿bê konwojow¹ z por-
tów angielskich do Ostendy i Antwerpii. 27 marca 1945
roku wraz z norweskim niszczycielem Arendal i brytyj-
sk¹ fregat¹ Riou, zniszczy³ zespó³ niemieckich œcigaczy.
Pod polsk¹ bander¹ Krakowiak przeby³ 146.000 Mm,
eskortowa³ 243 konwoje, przeprowadzi³ 148 patroli
i podobnych operacji bojowych, zatopi³ 1 i uszkodzi³ 7
ON, zatopi³ 1 statek i zestrzeli³ 3 samoloty298.

Kujawiak – od pocz¹tku s³u¿by w POMW pe³ni³ pa-
trole, bra³ udzia³ w wyprawie na Lofoty. Na pocz¹tku
lutego 1942 roku razem z dwoma innymi alianckimi ni-
szczycielami zatopi³ niemiecki ON, a nastêpnie wespó³
z brytyjskim niszczycielem zatopi³ 2 statki i 1 eskor-
towiec przeciwnika. 14 marca tego roku w obronie kon-
woju zestrzeli³ niemiecki bombowiec, dwa inne uszko-
dzi³, a nastêpnie eskortowa³ konwój WS 19Z id¹cy na
Maltê. 16 czerwca 1942 roku, pragn¹c udzieliæ pomocy
poderwanemu na minie niszczycielowi brytyjskiemu
Badsworth, Kujawiak sam wszed³ na minê i zaton¹³. Po-
leg³o 12 marynarzy, a pozosta³¹ za³ogê uratowa³y an-
gielskie jednostki. Okrêt w POMW s³u¿y³ rok i w tym
czasie przeby³ 32.000 Mm, eskortowa³ 73 konwoje, bra³
udzia³ w 5 operacjach bojowych, 2 razy atakowa³ OP, 2

294 Kon, Na „B³yskawicy”; Szczerkowski, ORP „B³yskawica”; Waœ-
ko, Witkowski, Regularne, s. 88.

295 IPMS, MAR. A. V. 18/9, s. 2.
296 J. Marczak, Kontrtorpedowiec „Burza”, Warszawa 1970; Per-

tek, „Burza”; Waœko, Witkowski, Tam¿e, s. 91.

297 IPMS, MAR. A. V. 18/9, s. 1; J. Bartosik, Wierny okrêt...;
Pertek, Niszczyciel „Garland”; Waœko, Witkowski, Tam¿e, s. 93.

298 IPMS, Tam¿e.
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razy ostrzeliwa³ baterie nadbrze¿ne, zatopi³ 2 statki,
zniszczy³ 16 min, zestrzeli³ 4 samoloty i 3 prawdopo-
dobnie299.

Orkan – po wcieleniu w sk³ad POMW przeprowa-
dza³ patrole ze Scapa Flow, a nastêpnie w styczniu
1943 roku eskortowa³ konwój z Islandii do Murmañ-
ska. Po powrocie do Anglii ponownie pe³ni³ s³u¿bê pa-
trolow¹, eskortowa³ konwoje atlantyckie, w po³owie
maja tego roku odholowa³ storpedowany brytyjski nisz-
czyciel Tuscan, a ponadto wielokrotnie eskortowa³ kró-
la brytyjskiego w jego morskich podró¿ach300. W lipcu
1943 roku Orkan przewozi³ zw³oki gen. W³adys³awa
Sikorskiego z Gibraltaru do Plymouth301. W sierpniu
tego roku wraz z dwoma niszczycielami kanadyjskimi
– Iroquois i Athabascan operowa³ przeciwko U-bootom
na wodach Zatoki Biskajskiej. Okrêt operowa³ na wo-
dach arktycznych i na oceanie, bra³ udzia³ w tropieniu
niemieckich przerywaczy blokady, ratowa³ alianckich
lotników zestrzelonych nad morzem, bra³ udzia³ w obro-
nie plot. portów brytyjskich, wy³owi³ z wody i dostar-
czy³ do Anglii 46 Niemców z za³ogi zatopionego okrêtu.
8 paŸdziernika 1943 roku w eskorcie konwoju atlan-
tyckiego SC 143 id¹cego z Nowej Funlandii do Szkocji,
Orkan zosta³ storpedowany przez U 378 i zaton¹³302.
W czasie rocznej s³u¿by w POMW Orkan stoczy³ 17 walk
z U-bootami i 12 z niemieckimi samolotami, uczestni-
czy³ w licznych patrolach, g³ównie w si³ach zwalczania
OP.

Ouragan – w POMW s³u¿y³ 9 miesiêcy i 14 dni. Ze
wzglêdu na awarie, które niemal ci¹gle powtarza³y siê,
okrêt ma³o wychodzi³ na morze i g³ównie wówczas, gdy
morze by³o spokojne. Ka¿da burza powodowa³a natych-
miast awarie i powrót jednostki do portu. Dlatego Oura-
gan móg³ przeprowadzaæ niezbyt odleg³e patrole. Pierw-
sz¹ operacjê bojow¹ okrêt przeprowadzi³ 1 stycznia
1941 roku, jako czêœæ os³ony 4 stawiaczy min, ale silny
sztorm zmusi³ do odes³ania go do bazy w Scapa Flow.
Po kilku nastêpnych wyjœciach na morze stwierdzono
nieprzydatnoœæ tego niszczyciela do dzia³añ bojowych.

Piorun – s³u¿bê rozpocz¹³ w eskorcie konwojów do
Islandii i patrolami na Atlantyku, a w styczniu 1941
roku bra³ udzia³ w operacji Royal Navy poszukiwania
niemieckich pancerników – Scharnhorst i Gneisenau.
W marcu bra³ udzia³ w ratowaniu zbombardowanego
w porcie Glasgow pancernika angielskiego Duke of York,
a w kwietniu uratowa³ oko³o 300 rozbitków z angiel-
skiego statku Rajputana storpedowanego miêdzy Is-
landi¹ a Grenlandi¹. Pod koniec tego miesi¹ca eskor-
towa³ szczególnie wa¿ny konwój na Bliski Wschód –
15 szybkich transportowców wojska, w tym polskiego
statku pasa¿erskiego Sobieski. Zaœ w maju bra³ udzia³
w operacji przeciwko Bismarckowi. Jesieni¹ os³ania³

konwoje do Gibraltaru i na Maltê, 6 razy p³ywa³ przez
Atlantyk, operowa³ przy brzegach Norwegii i trzykrot-
nie eskortowa³ konwoje do Murmañska. Potem skiero-
wany zosta³ na Morze Œródziemne, gdzie operowa³ przy
brzegach Sycylii, Kalabrii i Salerno, na Morzu Joñskim
i na Adriatyku – g³ównie u wybrze¿y Dalmacji, Albanii
i Grecji oraz na wodach Zatoki Gaeta. Uczestniczy³
w operacji normandzkiej, 9 czerwca 1944 roku bra³
udzia³ w bitwie ko³o wyspy Quessnat, a nastêpnie wraz
z brytyjskim niszczycielem Ashanti zniszczy³ ko³o wy-
spy 5 tra³owców niemieckich. 12 sierpnia pod La Ro-
chelle zatopi³ niemiecki ³amacz blokady Sauerland. Pio-
run przeby³ 218.000 Mm, eskortowa³ 81 konwojów,
zatopi³ 4 ON, uszkodzi³ 2 ON (prawdopodobnie 3), uszko-
dzi³ 1 OP i zestrzeli³ 1 samolot nieprzyjaciela303.

Œl¹zak – pocz¹tkowo eskortowa³ konwoje przybrze¿-
ne i patrolowa³ wody brytyjskie, nastêpnie bra³ udzia³
w operacji desantowej pod Dieppe w dniach 17–18 sierp-
nia 1942 roku, w czasie której 30 razy odpiera³ ataki
lotnictwa niemieckiego zestrzeliwuj¹c 4 samoloty prze-
ciwnika. W 9 tygodni póŸniej – 1 listopada, za³oga ura-
towa³a 15 angielskich lotników, zaœ 19 listopada wraz
z Krakowiakiem i jednostk¹ brytyjsk¹ operowa³ na
wodach francuskich ostrzeliwuj¹c baterie nadbrze¿ne
przeciwnika. W nastêpnym roku wiosn¹ Œl¹zak skie-
rowany zosta³ na Morze Œródziemne, gdzie pe³ni³ s³u¿-
bê konwojow¹ na trasie Gibraltar – Malta, a 10 lipca
1943 roku uczestniczy³ w os³onie konwoju wojsk inwa-
zyjnych na Sycyliê i zabezpiecza³ ich l¹dowanie. 8–12
sierpnia bra³ udzia³ w operacji desantowej w Zatoce Sa-
lerneñskiej, walcz¹c z samolotami przeciwnika i ostrze-
liwuj¹c jego baterie nadbrze¿ne. W nastêpnych dniach
– od 12 do 16 sierpnia, przewodz¹c eskorcie 10 nisz-
czycieli alianckich, os³ania³ angielski pancernik War-
spite bombarduj¹cy niemieckie pozycje w rejonie Sa-
lerno. W kilka tygodni póŸniej, od 1 do 15 paŸdziernika,
Œl¹zak eskortowa³ konwoje i patrolowa³ wody wybrze-
¿y Sycylii i pod Salerno. Zaœ w dniach 26–29 listopada
jako dowódca eskorty, ochrania³ konwój 40 statków,
silnie atakowany przez samoloty przeciwnika. W ciê¿-
kiej walce z lotnictwem, okrêt nasz wspólnie z innymi
jednostkami alianckimi zestrzeli³ 8 samolotów niemiec-
kich. Do wa¿nych operacji Œl¹zaka – g³ównie ze wzglê-
dów moralnych, nale¿a³a eskorta polskich oddzia³ów
wojskowych do W³och, które póŸniej walczy³y pod Mon-
te Cassino i w innych miejscach Pó³wyspu Apeniñskie-
go. Nastêpnie okrêt skierowano do baz angielskich, gdzie
przygotowywano i æwiczono flotê do operacji normandz-
kiej. W czasie jej trwania ostrzeliwa³ cele brzegowe
i wspiera³ ogniem artylerii l¹duj¹ce oddzia³y piechoty
kanadyjskiej. 6 lipca 1944 roku Œl¹zak jako pierwsza
aliancka jednostka, wzi¹³ do niewoli operatora niemiec-
kiej tajnej broni – ¿ywej torpedy. Od jesieni tego roku
do koñca wojny, okrêt eskortowa³ konwoje z portów bry-
tyjskich do Ostendy i Antwerpii oraz przeprowadza³
patrole. Œl¹zak pe³ni¹c s³u¿bê pod polsk¹ bander¹ przez
3 lata, przeby³ 104.000 Mm, eskortowa³ 104 konwoje,
przeprowadzi³ 111 patroli i podobnych operacji bojo-
wych na morzu, uszkodzi³ prawdopodobnie 1 ON, ze-
strzeli³ 4 samoloty i prawdopodobnie dalsze 3 samolo-
ty, uratowa³ i wy³owi³ z morza 29 ludzi304.

299 Tam¿e, MAR. A. V. 21/2. W zwi¹zku z zatoniêciem Kujawiaka
16 czerwca 1942 roku, 3 polskie i 15 czasopism angielskich umieœci³o
pochlebne wzmianki i opisy jego dzia³añ bojowych, przypominaj¹c za-
s³ugi tego okrêtu w obronie przeciwlotniczej konwojów oraz sukces
osi¹gniêty w ataku na konwój nieprzyjacielski (Tam¿e, s. 129).

300 Tam¿e, MAR. A. V. 18. Powierzanie Orkanowi (nowoczeœniej-
szemu wówczas niszczycielowi) eskortê najwa¿niejszych jednostek Roy-
al Navy – patrolowanie na drodze przelotu króla do Afryki, zaœ w czasie
inspekcji królewskiej we flocie brytyjskiej okrêt nasz by³ jednym z dwóch
jednostek eskortuj¹cych króla Jerzego VI, œwiadczy o du¿ym zaufaniu
Admiralicji do POMW (Tam¿e).

301 T. Górski, Genera³ i jego marynarze, GW 1981, nr 121. Artyku³
ten przedrukowano w „Banderze” (1981, nr 26).

302 PIMS, Tam¿e.

303 Tam¿e, MAR. A. V. 18/9.
304 Tam¿e; Mayak, Tam¿e.
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Œcigacze artyleryjskie – S 1, S 2 i S 3 – bra³y udzia³
w patrolach, os³onie konwojów na wodach kana³u La
Manche i w poszukiwaniu rozbitków na morzu. Pocz¹t-
kowo ich baz¹ by³ port w Kornwalii, a nastêpnie Dover
i Ramstage. S 3 swoj¹ pierwsz¹ operacjê bojow¹ prze-
prowadzi³ na zajêty przez Niemców port w Calais
i ostrzeliwa³ tra³owiec przeciwnika. S 2 27 sierpnia
1940 roku w porcie Porsmouth zestrzeli³ niemiecki bom-
bowiec, a 23 wrzeœnia wraz z S 3 os³ania³ brytyjski
pancernik Revenge ostrzeliwuj¹cy Cherbourg. Noc¹
22/23 marca 1941 roku S 2 razem z brytyjskim œciga-
czem, bêd¹c na patrolu na wodach francuskich, ostrze-
la³ 2 tra³owce i 4 œcigacze niemieckie, a 12 lutego 1942
roku wraz z S 3 i 3 brytyjskimi œci¹gaczami przepro-
wadzi³ atak na zespó³ niemieckich okrêtów id¹cych
z Brestu do Wilhelmshaven. Natomiast 22 czerwca tego
roku samotnie zaatakowa³ 6 niemieckich œcigaczy, unie-
mo¿liwiaj¹c im zaatakowanie alianckiego konwoju.
W kilka tygodni póŸniej, w sierpniu, S 2 wraz z S 3
i angielskim œcigaczem MGB 41, zaatakowa³y zespó³
niemieckich okrêtów pod Boulogne. Polskie œcigacze za-
topi³y 1 niemiecki œcigacz, a drugi uszkodzi³y. Ponadto
S 1 i S 2 w grudniu 1943 roku uczestniczy³y w wysa-
dzeniu na francuskie wybrze¿e grupy dywersyjnej.

Œcigacze torpedowe (artyleryjsko-torpedowe) – S 4,
S 5, S 6, S 7, S 8, S 9 i S 10, maj¹cy siln¹ artyleriê
szybkostrzeln¹ ma³okalibrow¹ wykonywa³y zasadniczo
zadania artyleryjskie. Pierwszy wszed³ w sk³ad 2 flo-
tylli œcigaczy, a pozosta³e do 8 flotylli œcigaczy. Pocz¹t-
kowo operowa³y z bazy w Portland, a póŸniej z bazy
w Plymouth. By³y kierowane na grupowe i pojedyncze
patrole w rejonie bazy oraz do s³u¿by patrolowej i roz-
poznawczej na przybrze¿nych po³udniowych wodach
angielskich. Poza tym innych dzia³añ bojowych nie prze-
prowadzi³y, ze wzglêdu na brak przeciwnika dla takich
jednostek od jesieni 1944 roku.

Du¿e œcigacze OP – CH 11 i CH 15 rozpoczê³y s³u¿-
bê 1 wrzeœnia 1940 roku305. W czasie ponad pó³rocznej
s³u¿by w POMW operowa³y na wodach kana³u La Man-
che, eskortowa³y tam ma³e konwoje i prowadzi³y pa-
trole przeciw OP. Wysz³y 84 razy na morze, w tym pierw-
szy œcigacz 46 razy, a drugi – 38.

Patrolowce Medoc i Pomerol w sk³adzie POMW rów-
nie¿ s³u¿y³y krótko – od 18 lipca 1940 roku do 22 paŸ-
dziernika tego roku, kiedy to zosta³ zwrócony Angli-
kom ze wzglêdu na bardzo z³y stan techniczny. Zosta³y
wykorzystane do s³u¿by patrolowej w obliczu niemiec-
kiej inwazji na wyspy brytyjskie i dalsza ich eksplo-
atacja pod polsk¹ bander¹ by³a zbyteczna. Jednak na
proœbê Brytyjczyków dowódcami pozostali jeszcze na-
dal Polacy z kilkoma specjalistami, poniewa¿ francu-
skim aliantom brakowa³o odpowiednich oficerów. Jed-
nak Medoc 26 listopada 1940 roku zosta³ storpedowany
przez niemiecki samolot i zaton¹³. Woda poch³onê³a 48
cz³onków za³ogi wraz z dowódc¹ Romanem Stankiewi-
czem. Pomerol zaœ nadal pe³ni³ s³u¿bê patrolow¹, a 13
grudnia 1940 roku w³¹czony zosta³ do eskorty ma³ego
konwoju, id¹cego z Dartmouth do Falmouth. Jednak wo-
bec awarii kot³a, okrêt zawróci³ do Plymouth na remont306.

Natomiast 12 patrolowców – Grupa Traulerów,
w POMW, w ci¹gu 4 miesiêcy, wysz³y do zadañ na mo-
rze 531 razy307. Pe³ni³y one dozory w obliczu groŸby
niemieckiej inwazji, g³ównie noc¹. By³a to s³u¿ba uci¹¿-
liwa i monotonna i chocia¿ pe³niona na wodach przy-
brze¿nych – w zasiêgu angielskiej artylerii nadbrze¿nej.
Patrolowce obok zasadniczego zadania – wypatrywa-
nia nawodnych jednostek przeciwnika, poszukiwa³y rów-
nie¿ zerwanych min z kotwic, mo¿liwych dywersantów
na ma³ych œrodkach p³ywaj¹cych i œladów U-bootów,
które równie¿ mog³y przerzucaæ po kilku swoich dywer-
santów lub zwiadowców.

OP dzia³aj¹ce w POMW, mimo straty Or³a, Jastrzê-
bia i wycofania z eksploatacji Wilka, odnios³y znaczne
sukcesy. Przyczyni³y siê do nich g³ównie – epopeja Or³a
oraz dzia³ania Soko³a i Dzika308. Operuj¹c z baz bry-
tyjskich przeby³y ponad 190.000 Mm, przeby³y na mo-
rzu ponad 25.000 godzin – w tym w zanurzeniu oko³o
5000 godzin. Przeprowadzi³y ponad 70 patroli, blokad
i innych dzia³añ bojowych na morzu, wykonywanych
przez tê klasê okrêtów. Zatopi³y oko³o 70.000 BRT ró¿-
nych jednostek, g³ównie na Morzu Œródziemnym309.

Wilk – 2 wrzeœnia 1939 roku, zamierzaj¹c zaatako-
waæ jednostkê przeciwnika zosta³ wykryty i obrzucony
BG, ale nastêpnego dnia zdo³a³ postawiæ ZM z 20 min
na linii Hel-Gdañsk. W dwa dni póŸniej – 5 wrzeœnia,
wykry³y go 4 tra³owce, a Wilk ponownie zosta³ zaata-
kowany a¿ 32 BG. W nastêpnych dniach by³ wielokrot-
nie bombardowany przez samoloty i BG rzucanymi
z tra³owców. Wobec uszkodzenia i wyczerpania zapa-
sów, okrêt uda³ siê do Anglii i 20 wrzeœnia zawin¹³ do
portu w Rosyth. Noc¹ 20/21 czerwca 1940 roku stara-
nowa³ i prawdopodobnie zatopi³ nierozpoznany OP. Od
kwietnia 1942 roku na Wilku, bêd¹cego ju¿ w rezerwie,
szkolili polscy podwodniacy na nastêpne OP. Okrêt
w operacjach bojowych przeby³ 9978 Mm, na morzu
przebywa³ 3168 godzin, a w zanurzeniu – 1326 godzin.

Orze³ – w czasie s³u¿by w POMW przeprowadzi³ 7
patroli. W marcu na wodach holenderskich zatrzyma³
statek duñski, ale po stwierdzeniu braku kontraban-
dy, puœci³ go wolno. Natomiast w kwietniu zatopi³ trans-
portowiec. Przebywa³ na morzu oko³o 120 dni.

Jastrz¹b – w czasie swego pierwszego patrolu zo-
sta³ zatopiony.

Sokó³ – po s³u¿bie patrolowej na podejœciu do Bre-
stu i na Zatoce Biskajskiej, operowa³ na Morzu Œród-
ziemnym i na wodach przyleg³ych mórz, dzia³aj¹c prze-

305 W zarz¹dzeniach polskich nazywano je Okrêtami stra¿niczymi
(Piaskowski, Album, s. 125). W paŸdzierniku zosta³y wcielone do Grupy
Traulerów (patrolowce), a kiedy minê³o niebezpieczeñstwo niemieckiej
inwazji na wyspy brytyjskie, oba œcigacze utworzy³y Grup Okrêtów
Stra¿niczych.

306 Tam¿e, s. 124.

307 Poszczególne kutry mia³y nastêpuj¹c¹ iloœæ wyjœæ na patrole:
P1 – 16; P2 – 47; P3 – 51; P4 – 51; P5 – 61; P6 – 42; P7 – 37; P8 – 49; P9
– 57; P10 – 21; P11 – 52; P12 – 47.

308 KMW, a w œlad za nim polskie w³adze cywilne i wojskowe
niemal przez ca³¹ wojnê potrafi³y wykorzystywaæ epopejê i dzia³ania
bojowe Or³a w interesie polskim. Nadawano temu rozg³os przy ka¿dej
nadarzaj¹cej siê okazji – œwi¹t pañstwowych, wojskowych, morskich,
zwyciêskich operacji alianckich i innych. Mia³y one odzwierciedlenie w
radio, prasie polskiej, angielskiej i w innych sojuszniczych. Dziêki temu
Orze³ stanowi³ równie¿ symbol polskoœci w kraju, po zakoñczeniu woj-
ny. Nie potrafiono temu przeciwstawiæ siê nawet w okresie silnej so-
wietyzacji.

309 Rudzki, Polskie okrêty, s. 163. W czasie wojny powszechnie
znano dowódcê Or³a kmdr. ppor. Jana Grudziñskiego, którego czyny
szczególnie nag³aœniano i stawiano go za przyk³ad patrioty. Natomiast
w tropieniu przeciwnika i w skutecznych operacjach bojowych na mo-
rzu najbardziej zas³u¿yli siê dowódcy Dzika i Soko³a – kmdr. ppor. kmdr
ppor. Boles³aw Romanowski, Borys Karnicki, Jerzy Klopotowski i An-
drzej K³optowski. W czasie wojny nazwisk tych powszechnie nie poda-
wano ze wzglêdu na bezpieczeñstwo ich rodzin w kraju.
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ciwko w³oskiej ¿egludze. 2 listopada 1941 roku zatopi³
statek transportowy Balilla, prawdopodobnie uszko-
dzi³ kr¹¿ownik pomocniczy Citta di Palermo i niszczy-
ciel Ascari. 2 lutego nastêpnego roku Sokó³ zatopi³
u brzegów Tunisu w³oski szkuner motorowy Giuseppi-
na. 7 paŸdziernika 1943 roku w na Adriatyku zatopi³
transportowiec Eridania, 11 listopada na Morzu Egej-
skim zatopi³ ma³y szkuner Argentina, a potem najpraw-
dopodobniej 7 niewielkich jednostek ogniem artyleryj-
skim. Ponownie bêd¹c na Adriatyku, zatopi³ 2 ¿aglowce
wy³adowuj¹ce ¿o³nierzy na l¹d. Pod polsk¹ bander¹ So-
kó³ przebywa³ 630 dni na morzu, odby³ 32 patrole,
wykona³ 15 ataków torpedowych i 11 artyleryjskich,
zatopi³ i uszkodzi³ 42 okrêty i statki o ³¹cznym tona¿u
38.860 t. Ponadto uszkodzi³ 1 kr¹¿ownik pomocniczy,
1 niszczyciel i kilka innych jednostek przeciwnika310.

Dzik – operowa³ na szlakach murmañskich konwo-
jów, a potem na wodach Zatoki Biskajskiej i w Zatoce
Lyoñskiej. Okrêt z Algieru skierowano na Maltê, sk¹d
prowadzi³ operacje przy brzegach W³och, Grecji i na
Adriatyku, a w koñcu 1943 roku bazuj¹c w Bejrucie,
operowa³ na Morzu Egejskim. Dzik pod polsk¹ bander¹
przeby³ 31.440 Mm, zatopi³ 18 statków i okrêtów o to-
na¿u oko³o 35.080 t. i uszkodzi³ statków o ³¹cznym to-
na¿u 10.000 t., wykona³ 11 ataków torpedowych311.

W czasie walk uleg³o zatopieniu 6 polskich okrê-
tów:
– kr¹¿ownik Dragon – 8 lipca 1944 roku uszkodzony

torped¹ odpalon¹ z ¿ywej torpedy tak, ¿e okrêt nie
nadawa³ siê do remontu;

– 3 niszczyciele – Grom zatopiony 4 maja 1940 roku
pod Narwikiem trafiony bombami lotniczymi (wraz
z okrêtem zatonê³o 59 cz³onków za³ogi); Kujawiak
poderwa³ siê na minie i zaton¹³ opodal portu La
Valetta 16 czerwca 1942 roku zginê³o 12 maryna-
rzy); Orkan trafiony torped¹ z U-boota zaton¹³ 8
paŸdziernika 1943 roku wraz z okrêtem zginê³o 178
ludzi);

– 2 OP – Orze³, który wyszed³ na patrol 23 maja 1940
roku i ju¿ nie wróci³ (zginê³o 55 ludzi); Jastrz¹b
omy³kowo zaatakowany przez okrêty alianckie 2 ma-
ja 1942 roku zaton¹³ (zginê³o 5 ludzi).
Ponadto 26 listopada 1941 roku zosta³ storpedo-

wany przez samolot Medoc. Razem z okrêtem utonê³o
48 ludzi. Co prawda okrêt nie p³ywa³ ju¿ w sk³adzie
POMW, ale jego dowódc¹ by³ Polak – kmdr por. Roman
Stankiewicz, który zaton¹³ wraz z okrêtem.

Z baz brytyjskich operowa³o 47 okrêtów POMW, któ-
rego straty wynios³y 12,7%. Jednak w stosunku do flot
sojuszniczych nie by³y one zbyt du¿e.

Na skutek dzia³añ bojowych 7 polskich okrêtów od-
nios³o powa¿ne uszkodzenia: Burza, Garland, Sokó³,
Œl¹zak, S 2, B³yskawica trzy razy, a S 3 dwa razy.

Poleg³o 437 osób, a wœród nich 4 dowódców okrêtów
– kmdr ppor. Jan Grudziñski, (Orze³), kmdr por. Ro-
man Stankiewicz (Medoc), kmdr por. Stanis³aw Hry-
niewiecki (Orkan) i kpt. mar. Janusz Soko³owski (S 1)312.

310 IPMS, MAR. A. V. 28; Piaskowski, Album, s. 90; Ten¿e, Kroni-
ki, t. 3, passim; Romanowski, Dzia³ania polskich, passim; Ten¿e, Torpe-
da, passim; Rudzki, Tam¿e, s. 147nn.

311 IPMS, MAR, A. V. 29; Piaskowski, Album, s. 110.
312 J. Pertek, Ma³a flota wielka duchem, Poznañ 1989, s. 538–562.

Natomiast Waœko, Witkowski podaj¹ inne dane: poleg³o 404, a 46 mary-

narzy zmar³o z innych przyczyn (Tam¿e, s. 18). Za nimi powtórzy³ Ko-
siarz (Flota Bia³ego Or³a, s. 632). Zaœ Tumaniszwili, ¿e na 409 oficerów
zginê³o lub zmar³o z odniesionych ran 23, a na 4071 podoficerów
i marynarzy straty wynios³y 414. Natomiast we flocie handlowej zginê-
³o lub zmar³o 200 ludzi (Udzia³ Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie
œwiatowej, NS 1986, nr 158, s. 4).

313 J. Czerwiñski, Straty korpusu oficerskiego, NS 1989, nr 167,
s. 1–5.

314 S³omiñski, Moralnoœæ, s. 75. Natomiast Piaskowski podaje, ¿e
w tym czasie zginê³o lub zmar³o z odniesionych ran oko³o 35 oficerów
i ponad 700 podoficerów i marynarzy (Album, s. 134).

Ponadto 191 osób zosta³o rannych, w tym 13 oficerów
oraz 178 podoficerów i marynarzy, a 45 marynarzy
zmar³o z innych przyczyn. We wrzeœniu 1939 roku na
Wybrze¿u poleg³o 22 oficerów, 331 podoficerów i mary-
narzy, w Oddziale Wydzielonym Wis³a, na Polesiu i pod
Kockiem 11 oficerów, 43 podoficerów i marynarzy, w Ka-
tyniu 4 oficerów, w Starobielsku 8 oficerów oraz w obo-
zach niemieckich 19 oficerów313.

W sumie, w czasie dzia³añ wojennych w kraju oraz
z baz brytyjskich, poleg³o lub zmar³o z odniesionych
ran i chorób 124 oficerów oraz 788 podoficerów i mary-
narzy314.

OPMW wyszed³ zwyciêsko w sensie osi¹gniêtych wy-
ników w walkach z si³ami morskimi III Rzeszy niemiec-
kiej i W³och, wspieraj¹c Royal Navy w najtrudniejszych
chwilach dla Wielkiej Brytanii. Zapewni³ trwa³oœæ i ci¹-
g³oœæ polskiej banderze wojennej, która ani na chwilê
nie zniknê³a z mórz.
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Ba³tyk jest wewnêtrznym, szelfowym morzem Atlan-
tyku, którego graniczny akwen stanowi obszar cieœni-
nowo-wyspiarski, o ma³ych g³êbokoœciach. Œrednia g³ê-
bokoœæ wynosi 86 m, a maksymalna – 458 m, przy
czym g³êbokoœæ 40 m i wiêksza wystêpuje na powierzch-
ni 40% morza, a powy¿ej 100 m na powierzchni oko³o
10%. Linia brzegowa silnie rozbudowana, a wybrze¿a
maj¹ ró¿ny charakter i konfiguracjê. Do Ba³tyku zali-
cza siê równie¿ cieœniny duñskie: Ma³y Be³t i Du¿y Be³t,
Sund, Kattegat ³¹cz¹ce go z Morzem Pó³nocnym oraz
zatoki – Botnick¹, Fiñsk¹, Rysk¹, Gdañsk¹ i Pomor-
sk¹1.

Wa¿ny rejon strategiczny na Ba³tyku stanowi¹ cie-
œniny duñskie – zapewniaj¹ce naturalne po³¹czenie tego
morza z Morzem Pó³nocnym i Atlantykiem. St¹d decy-
duj¹ce znaczenie mia³o, po której stronie znajduje siê
Dania, co stanowi³o klucz do panowania na Ba³tyku.
Wyjœcie z Ba³tyku na inne morza stanowi równie¿ sys-
tem kana³ów: Kiloñski, Gota i Bia³omorski, które nie
by³y tak dogodne jak cieœniny duñskie.

Kana³ Kiloñski zbudowano w latach 1887–1895,
przebudowano go i pog³êbiono w latach 1909–1914. Ma
nastêpuj¹c¹ charakterystykê: d³ugoœæ – 98,7 km, sze-
rokoœæ – na powierzchni wody – 103 m, szerokoœæ na
dnie – 44 m, g³êbokoœæ – 11,3 m, wysokoœæ mostów –
43–45 m, prêdkoœæ jednostek na kanale – oko³o 8 w.,
a czas przejœcia przez kana³ wynosi 7–8, 5 godzin. Na
trasie kana³u znajduje siê 11 mijanek, które maj¹
z zasady ponad 300 m szerokoœci, a ruch na ca³ej tra-
sie zabezpiecza system oznakowania nawigacyjnego
i sygnalizacyjnego, umo¿liwiaj¹c nieprzerwany ruch
w jedn¹ i drug¹ stronê. Kana³ wi¹¿e ze sob¹ porty Ba³-
tyku z Morzem Pó³nocnym, a przez system wodny £aby,
Wezery i Elms, z doln¹ Saksoni¹ i Zag³êbiem Ruhry.
Skraca drogê z jednego morza na drugie o 685 km.2

Gotajski Kana³ zbudowano w latach 1810–1832
i wielokrotnie go modernizowano. Nale¿y do systemu
dróg œródl¹dowych Szwecji, usprawniaj¹cy komunika-
cjê wodn¹ z Ba³tyku do Kattegatu, pozwalaj¹cy na prze-
chodzenie jednostek do 3500 t noœnoœci, a wiêc pe³no-
morskich. Ma 58 œluz, a d³ugoœæ ca³ej drogi wodnej
prowadz¹cej przez rzekê Gota, jeziora Wener, Wetter,
Boren i Royen, wynosi oko³o 387 km.3

Kana³ Bia³omorsko-Ba³tycki zbudowano w latach
1931–1933. £¹czy Morze Bia³e przez jezioro Onega z Ba³-
tykiem, ma 227 km d³ugoœci i 19 œluz, skraca drogê
miêdzy St. Petersburgiem a Morzem Bia³ym o oko³o 4000
km. Przebiega przez jeziora i sztuczne zbiorniki, wie-
lokrotnie by³ modernizowany, a poprzez maryjski sys-
tem wodny ³¹czy Morze Bia³e z dorzeczem Wo³gi. Tam
zaœ zbudowano kana³ Wo³ga-Don, ukoñczony w 1952
roku. Ca³oœæ tego systemu rzecznego wi¹za³ rzeki so-
wieckie w czêœci europejskiej4.

Bilans wodny poza wodami z rzek i opadów, wspie-
rany jest przez przep³yw z Morza Pó³nocnego, sk¹d s³o-
ne wody na Ba³tyk przep³ywaj¹ w okresie sztormów.
Powoduje to przemieszanie siê wód ba³tyckich i ró¿nic
w zasoleniu, co utrudnia pracê urz¹dzeñ hydroakustycz-
nych i hydrolokacyjnych, a wiêc obni¿a mo¿liwoœæ wy-
krywania OP, min dennych itp. Jednak dla skrytego
dzia³ania OP jest to korzystne.

Cechê Ba³tyku stanowi zmiennoœæ pogody, a o jego
klimacie decyduje po³o¿enie geograficzne w stosunku
do stref klimatycznych i s¹siedztwo Atlantyku. Latem
Ba³tyk ulega czêœciowo oddzia³ywaniu zwrotnikowych
mas powietrza, a zim¹ nap³ywaj¹ czêsto masy ark-
tycznego powietrza. Wiatr nie stanowi istotnej prze-
szkody w p³ywaniu, ale gdy napêd okrêtu jest niespraw-
ny w pobli¿u l¹du, silny wiatr mo¿e zdryfowaæ jednostkê
na brzeg lub przeszkodê nawigacyjn¹. Mo¿e byæ te¿
przyczyn¹ awarii podczas manewru w porcie lub œcie-
œnionym miejscu, a ponadto – wiatr i falowanie mog¹
uszkodziæ kad³ub, jego mechanizmy i urz¹dzenia,
zmniejszaj¹ prêdkoœæ jednostki. Podczas przechy³ów
nastêpuje zmiana warunków pracy maszyn i powstaj¹
ró¿ne opory na kad³ub, a silne ko³ysanie doprowadza
do przeci¹¿eñ dynamicznych, utraty sterownoœci, wy-
nurzeñ dziobu i rufy, œrub, dostawania siê na pok³ad
mas wody powoduj¹cych niszczenie nadbudówek, przy-
kryæ luków i inne uszkodzenia. Powodem wielu awarii
jest równie¿ ograniczona widzialnoœæ, a wprowadzenie
radiolokacji nie wyeliminowa³o ich. Na Ba³tyku wystê-
puj¹ czêsto mg³y, opady deszczu i œniegu. Szczególnie
szkodliwy wp³yw mia³a mg³a, gdy okrêty musia³y iœæ
po okreœlonych torach wodnych wœród pól minowych.
Ogromne ³awice mgie³ przemieszczaj¹ siê wraz z fron-
tami atmosferycznymi lub podlegaj¹ wiatrom. St¹d
okreœlenie ich miejsca i czasu jest trudne. Ograniczona
widzialnoœæ zmusza do zmniejszenia prêdkoœci, powo-

Ocena flot wojennych pañstw nadba³tyckich
w aspekcie zmian polityczno-wojskowych

w wyniku drugiej wojny œwiatowej

Rozdzia³ IV

1 Locja Ba³tyku, t. 502, Gdynia 1980, t. 504, Gdynia 1978, t. 507,
Gdynia 1982.

2 R. Piotrowicz, Rzeki Niemiec i Kana³ Kiloñski, M. 1937, nr 1,
s. 16; R. Pluta, Kana³ Kiloñski, PM 1967, z. 9, s. 76–84.

3 R. Schonknecht, A. Gewiese, Auf Flussen und Kanalen, Ber-
lin 1988, s. 183nn; S³ownik Geografii Œwiata, t. I, Warszawa 1977, s.
363.

4 S. Nowakowski, Wielka Geografia Œwiata, Warszawa, b.r.w.,
s. 310; S³ownik Geografii Œwiata, s. 178.
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duj¹ przestoje na podejœciach do w¹skich torów wod-
nych i portów oraz ogranicza ruch w portach. Natomiast
zalodzenie morza stwarza du¿e trudnoœci w p³ywaniu.
Lód zimowy na Ba³tyku tworzy siê co roku i w czasie
odwil¿y zanika i jest trudny do umiejscowienia na
mapie. Czêœæ pó³nocna Ba³tyku (Basen Botnicki) oraz
czêœæ wschodnia Zatoki Fiñskiej, pokryte s¹ lodami
ca³kowicie od listopada do maja. Na pozosta³ych wo-
dach morze zamarza tylko w pasie przybrze¿nym –
Basen Gotlandzki na 3–4 miesi¹ce, Basen Bornholm-
ski na 2 miesi¹ce. Zdarza³y siê surowe zimy i wówczas
zamarzanie przekracza³o przeciêtne w latach 1939,
1941, 1946 i 1956. Mo¿liwoœci p³ywania w warunkach
lodowych zale¿a³y od rodzaju zalodzenia, klasy okrêtu,
wytrzyma³oœci i mocy maszyn. Tra³owce, œcigacze itp.
mog³y p³ywaæ w tzw. kaszy lodowej, której warstwa nie
przekracza³a 20–30 cm. Mog³y p³ywaæ równie¿ w sta-
³ym lodzie, którego gruboœæ nie przekracza³a 5 cm. Nisz-
czyciele, œrednie OP, holowniki, mog³y p³ywaæ w lodzie
o gruboœci 10 cm, tj. warstwie lodu, która utrzymuje
siê po up³ywie 3–4 dni od chwili rozpoczêcia zamarza-
nia spokojnej wody. Lodo³amacze pokonywa³y lód o gru-
boœci 60–70 cm. Dotyczy³o to jednak wód p³ytkich –
cieœnin, zalewów, podejœæ do portów itp. Inaczej by³o
z dala od brzegu, gdzie wystêpuj¹ ró¿ne formy lodowe.
Tam, gdzie lód by³ zwarty, mog³y p³ywaæ okrêty o silnej
konstrukcji, a w lodach st³oczonych – w asyœcie lodo³a-
maczy. Jeden lodo³amacz móg³ przeprowadziæ 5 okrê-
tów5.

Warunki pogodowe mia³y istotny wp³yw na opera-
cje bojowe na Ba³tyku, ale nie stwarza³y wiêkszych trud-
noœci dla kr¹¿owników, niszczycieli, dozorowców i du-
¿ych œcigaczy OP. W czasie wojny i w latach nastêpnych,
na Ba³tyku u¿ywano i zamierzano u¿ywaæ si³y lekkie,
lotnictwo oraz wszystkie dostêpne œrodki walki, a flo-
ta wojenna zasadniczo dzia³a³a i mia³a nadal dzia³aæ
na rzecz nadmorskich wojsk l¹dowych. Pogoda mia³a
wiêc wp³yw na budowê odpowiednich okrêtów i mo¿li-
woœæ ich póŸniejszego wykorzystania w walkach, na
wspó³dzia³anie floty z lotnictwem i decydowa³a o de-
sancie morskim. Dlatego do planowania dzia³añ bojo-
wych istotne znaczenie mia³a znajomoœæ cykli wiatrów,
zjawisk lodowych i opadów atmosferycznych w rejonie
operacji bojowej.

Warunki pogodowe mog³y sprzyjaæ lub utrudniaæ
operacje bojowe. Co prawda nie decydowa³y o wyniku
walki, ale ich lekcewa¿enie obni¿a³o szanse zwyciêstwa,
mog³o doprowadziæ do przerwania operacji bojowej
i spowodowaæ straty. Mia³y wp³yw na wykorzystanie
artylerii okrêtowej – podstawowego œrodka ka¿dej nie-
mal bitwy jednostek nawodnych. Przy du¿ych przechy-
³ach powstawa³ znaczny rozrzut pocisków – zw³aszcza
w odleg³oœci, uniemo¿liwiaj¹c trafienie w cel. Pociski
pada³y wiêc na ca³ej donoœnoœci artylerii i w du¿ym
sektorze kierunków. Wp³ywa³ na to stan morza, rodzaj
okrêtu i kurs jakim on szed³ w stosunku do fali. Sku-
tecznoœæ strzelania ma³ych okrêtów przy stanie morza
4–5’ by³a znikoma bez wzglêdu na to, jakim okrêt szed³

kursem, a wykorzystanie artylerii œrednich okrêtów
ogranicza³ stan morza 5–6’. Ponadto bryzgi wody zale-
wa³y lufy, na co najbardziej nara¿one by³y armaty dzio-
bowe. Tylko do stanu morza 4’ nie by³o ograniczeñ
w strzelaniu artylerii œrednich okrêtów. Przy wy¿szym
stanie morza nale¿a³o zmniejszyæ prêdkoœæ okrêtu lub
zmieniæ kurs do fali6.

G³êbokoœci Ba³tyku wywiera³y zasadniczy wp³yw na
sposoby, zakres i u¿ycie OP. Okreœla³y one mo¿liwoœci
uchylenia siê przed obserwacj¹, wykryciem i atakowa-
niem ze strony ON. Warunki tego morza utrudnia³y
wykonanie zadañ przez OP z powodu ma³ych g³êboko-
œci, du¿ej iloœci ³awic, mielizn, przy podejœciach do por-
tów i baz morskich oraz na przybrze¿nych torach wod-
nych w¹skiego, o ma³ych g³êbokoœciach wejœcia na
Ba³tyk. Z drugiej jednak strony by³y warunki stwarza-
j¹ce dla OP dogodne ukrycia pod pozornym dnem. Do-
œwiadczenia wojenne wykaza³y, ¿e Ba³tyk nie posiada³
warunków do prowadzenia wojny podwodnej na du¿¹
skalê. Jednak w³aœciwoœci hydrologiczne tego morza
stwarza³y dla OP szczególnie korzystne mo¿liwoœci pod
wzglêdem maskowania i taktycznym, których np. nie
ma na oceanie. Chodzi³o tu o wykorzystanie wywo³y-
wanych przez ruchy poziome i pionowe warstw wody,
które maj¹ du¿e zró¿nicowanie w³aœciwoœci hydrologicz-
ne utrudniaj¹ce wykrycie i zniszczenie OP. Poniewa¿
ciep³y pr¹d g³êbinowy powsta³y przy d³ugotrwa³ych wia-
trach zachodnich przenika a¿ do wschodnich wybrze¿y
Ba³tyku, a ró¿nice temperatur wody i zasolenia s¹ znacz-
ne, stwarza³o to dogodne warunki do dzia³añ bojowych
OP niemal na ca³ym obszarze tego morza. Pionowy roz-
k³ad temperatury i zasolenia, maj¹cych zasadniczy
wp³yw na gêstoœæ wody morskiej, a tym samym na pracê
urz¹dzeñ hydroakustycznych s³u¿¹cych do poszukiwa-
nia i zwalczania OP – by³ na ogó³ znany. Stosowane
urz¹dzenia do wykrywania OP pracowa³y na zasadzie
analizy fali elektroakustycznej, odbitej od kad³uba
okrêtu. Normalnie prosty przebieg impulsu wysy³ane-
go przez stacjê hydroakustyczn¹ ulega³ w silnie zaso-
lonej wodzie zmianom pod wzglêdem kierunku i prêd-
koœci, co utrudnia³o wykrycie OP. Na Ba³tyku OP mog³y
wykorzystywaæ równie¿ tzw. pozorne dno, na którym
mog³y one le¿eæ jak na dnie po zastopowaniu silników7.
Dziêki temu OP mog³y znacznie zwiêkszyæ czas prze-
bywania w rejonie operacji bojowej, w warunkach sku-
tecznego maskowania.

Pogoda mia³a równie¿ wp³yw na u¿ycie torped przez
OP, ON i samoloty. Ich u¿ycie by³o mo¿liwe w rejonach
o g³êbokoœciach powy¿ej 10 m, poniewa¿ przy mniej-
szych torpeda po odpaleniu mog³a dotkn¹æ dna i ulec
uszkodzeniu. Natomiast przy u¿yciu z samolotu g³êbo-
koœæ morza nie mog³a byæ mniejsza ni¿ 15–20 m. U¿y-
cie torped uniemo¿liwia³ lód, podobnie jak rzadko p³y-
waj¹ca kra – torpeda mog³a uderzyæ w krê i wybuchn¹æ.
Strzelanie torpedowe utrudnia³o falowanie, zwiêksza-
j¹c myszkowanie i zmniejszaj¹c zasiêg torped. Przy
ma³ym zanurzeniu torpedy i du¿ej fali, mog³a ona wy-
skakiwaæ, co demaskowa³o atak. Przy stanie morza 4’

5 M. Holec, Uwagi o metodyce opracowania zjawiska mg³y. Zbiór
prac WSMW 1966, nr 16; Ten¿e i P. Tymañski, Wp³yw warunków hydro-
metereologicznych na ¿eglugê, PM 1969, z. 1, s. 63; J. Sauk, M. Holec,
W³aœciwoœci prowadzenia nawigacji w lodach, Tam¿e, z. 2, s. 30; J. Urbañ-
ski, Wp³yw hydrometeorologicznych na ¿eglugê, Tam¿e1965, s. 64–70; Wy-
bór kursu i szybkoœci okrêtu w czasie sztormowania, Tam¿e 1959, z. 4, s. 26.

6 L. Krasnowiecki, Znaczenie warunków hydrometeorologicznych
w dzia³aniach bojowych na morzu, PM 1959, z. 7–8, s. 57; Urbañski,
Wp³yw..., s. 76.

7 Pozorne dno – warstwa wody o du¿ym gradiencie gêstoœci
(gradient – przyrost gêstoœci wody morskiej na 1 m g³êbokoœci, 20–40
razy wiêkszy od normalnego).
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zanurzenie torpedy nie mog³o przekraczaæ 2 m, a przy
5’ 2,5–3 m. ON przy stanie morza powy¿ej 5’ nie mog³y
wykorzystywaæ torped, a przechy³y, zw³aszcza mniej-
szych okrêtów, powodowa³y uszkodzenie torped w cza-
sie ich odpalania. Nie by³o jednak ograniczeñ przy strze-
laniu torped przeciw OP w zanurzeniu8.

Ba³tyk mia³ warunki pozwalaj¹ce na u¿ycie wszyst-
kich rodzajów i typów min morskich. Czasami tylko
w ujœciach rzek i piaszczyste dno mog³y zamulaæ miny,
obni¿aj¹c w ten sposób pewnoœæ dzia³ania zapalników
niekontaktowych. Morze to, a szczególnie rejon cieœnin
oraz zatok, by³y dogodne do operacji minowych, ponie-
wa¿ sk³ady minowe znajdowa³y siê blisko i ich posta-
wienie mog³o nast¹piæ w ci¹gu kilku godzin. Akweny te
by³y trudne do nawigacji ze wzglêdu na czêste mg³y,
pr¹dy, p³ywy, zalodzenie, sztormy i zmiennoœæ zasole-
nia co wp³ywa³o ujemnie na trwa³oœæ i dok³adnoœæ mino-
wania oraz tra³owania. Wiêksza czêœæ morza i strefa
cieœnin jest p³ytko wodna, g³êbokoœci rzadko przekra-
czaj¹ 30–40 m, a tylko oko³o 12% powierzchni ma g³ê-
bokoœæ powy¿ej 100 m. Dolna granica dla wiêkszoœci
min wynosi³a 5 m, a miny kotwiczne mo¿na by³o sta-
wiaæ na najwiêkszych g³êbokoœciach. Denne stawiano
na g³êbokoœci 50–60 m9. Nie³atwe by³y równie¿ warun-
ki usuwania min. Stan morza ogranicza³ tra³owanie,
które mo¿liwe by³o do stanu morza 4’, a przy wykorzy-
staniu niektórych tra³ów do 5’. Wynika³o to z zachowa-
nia siê holowanego tra³u w wodzie, przy czym u¿ycie
tra³ów kontaktowych by³o bardziej utrudnione od tra-
³ów niekontaktowych. Du¿e trudnoœci by³y przy tra-
³owaniu ujœæ rzek ze wzglêdu na silne pr¹dy, a przy
zalodzeniu powy¿ej 1’ nie mo¿na tra³owaæ. Zasolenie
i temperatura wody wp³ywa³y na jej gêstoœæ, a wiêc
i na przewodowoœæ elektryczn¹ wody morskiej, co g³ów-
nie oddzia³ywa³o na tra³owanie tra³ami elektromagne-
tycznymi otwartymi. Zaœ rzeŸba i rodzaj dna wp³ywa³y
na skutecznoœæ pracy tra³ów akustycznych, poniewa¿
pofa³dowane dno powodowa³o zniekszta³cenia akustycz-
ne. Ponadto zamulenie utrudnia³o u¿ycie do min tra-
³ów akustycznych i ciœnieniowych10.

Lotnictwo odgrywa³o zasadnicz¹ rolê w si³ach zbroj-
nych pañstw nadba³tyckich, przy czym by³o to lotnic-
two brzegowe, operuj¹ce z odpowiednio rozmieszczonych
lotnisk, obejmuj¹c ca³e morze. Zaczêto do tego dosto-
sowywaæ struktury flot, w których w drugiej po³owie
lat 50. nie by³o miejsca dla du¿ych ON. Rozmiary mo-
rza oraz odpowiednio rozmieszczone lotniska na wy-
brze¿ach dawa³y mo¿liwoœæ skutecznych operacji,
a krótki czas lotu z lotnisk l¹dowych pozwala³ na d³u¿-
sze oddzia³ywanie na ON i OP.

W latach 50. zaczêto równie¿ zwracaæ uwagê na mo-
¿liwoœæ zastosowania broni atomowej w rejonie Ba³ty-
ku. Jednak bazy morskie w wiêkszoœci budowano
w os³oniêtych zatokach od wiatrów, z dogodnymi ko-
twicowiskami. Zniszczeniu lub uszkodzeniu mog³y ulec
obiekty i urz¹dzenia na brzegu i w portach. Zaœ umiesz-
czone w w¹wozach, wœród wzgórz, parowach, by³y os³o-
niête przed fal¹ uderzeniow¹ i mog³y doznaæ niewiel-
kich uszkodzeñ. W zabezpieczeniu przed broni¹ atomow¹
uwzglêdniano doœwiadczenia u¿ycia jej w Japonii, po-

tem doœwiadczenia amerykañskie, co wykorzystali g³ów-
nie Szwedzi.

Specyfika Morza Ba³tyckiego mia³a istotny wp³yw,
g³ównie po zakoñczeniu II-giej wojny œwiatowej, na
kszta³t flot wojennych. Do 1939 roku badañ nad kie-
runkiem rozwoju flot i odpowiednich klas okrêtów nie
prowadzono, a ka¿de pañstwo nadba³tyckie rozwija³o
w³asne si³y morskie we w³aœciwy sobie sposób. Zasad-
niczo dominowa³o przekonanie o potrzebie okrêtów ar-
tyleryjskich i minowych, a badania prowadzono wy³¹cz-
nie na doœwiadczeniach z I wojny œwiatowej. Jednak
w drugiej po³owie lat 30. coraz powszechniejsze by³o
przekonanie o potrzebie si³ lekkich, których wyrazem
mocy by³y niszczyciele, lotnictwo oraz ma³e OP11. Ostat-
nia wojna potwierdzi³a znaczenie lekkich si³ na ma-
³ych morzach. Dlatego na Ba³tyku uwzglêdniano sze-
reg wymagañ w budownictwie okrêtowym takich jak:
du¿a prêdkoœæ, silne i uniwersalne uzbrojenie, krótki
czas przejœcia okrêtu w stan gotowoœci bojowej, ma³e
potrzeby w zabezpieczeniu bojowym przez inne si³y floty,
odpowiedni promieñ dzia³ania, mo¿liwoœæ postoju we
wszystkich bazach, portach i przystaniach, dobre w³a-
œciwoœci morskie, krótki czas przywrócenia gotowoœci
bojowej lub uzupe³nienia zapasów. D¹¿ono wiêc do two-
rzenia flot ma³ych, o du¿ej prêdkoœci i ruchliwoœci oraz
przydatnoœci do œcis³ej wspó³pracy z lotnictwem12. Dla-
tego po zakoñczeniu wojny floty ba³tyckie jako zasad-
nicze si³y mia³y ma³e okrêty, w tym: tra³owców – 277,
dozorowców – 47, œcigaczy – 220 i œcigaczy torpedo-
wych – 7813.

W latach 1939–1959 na Ba³tyku rozwija³y siê si³y
morskie w kilku pañstwach, tworz¹cych ró¿ne uk³ady
polityczne lub staraj¹ce siê zachowaæ neutralnoœæ. W cza-
sie wojny morze to stanowi³o zasadniczo uboczny teatr
dzia³añ wojennych w Europie i by³o wewnêtrznym mo-
rzem III Rzeszy niemieckiej niemal do koñca 1944 roku.
Dzia³ania wojenne polsko-niemieckie na œrodkowym
i po³udniowym Ba³tyku trwa³y we wrzeœniu 1939 roku,
a we wschodniej czêœci morza miêdzy si³ami sowiecki-
mi a fiñskimi. W nastêpnym roku Niemcy opanowali
Daniê, a wiêc cieœniny ba³tyckie, uzyskuj¹c panowanie
na morzu. Zaœ Sowieci w porozumieniu z Rzesz¹ opa-
nowali republiki nadba³tyckie, w³¹czaj¹c je w sk³ad
swego pañstwa. Co prawda w ten sposób wyszli szero-
kim frontem nad Ba³tyk, ale ich flota nie odegra³a wiêk-
szej roli a¿ do koñca 1944 roku. Jedynie Szwecja zdo-
³a³a zachowaæ neutralnoœæ nie tylko w toku wojny, ale
i po jej zakoñczeniu.

W wyniku II. wojny œwiatowej III Rzesza zosta³a
pokonana i okupowana przez aliantów, a nastêpnie ze
stref okupacyjnych utworzono NRF i NRD. Nie odro-
dzi³y siê republiki nadba³tyckie – Litwa, £otwa i Esto-
nia, a w miejsce II Rzeczypospolitej powsta³o niesuwe-
renne pañstwo polskie zale¿ne od Sowietów. Równie¿
Finlandia, przy zachowaniu pozorów neutralnoœci, by³a
uzale¿niona od Sowietów – g³ównie pod wzglêdem wojsko-

8 Urbañski, Tam¿e, s. 81.
9 W. Grz¹dkowski, Pogl¹dy na zastosowanie broni podwodnej na

p³ytkich morzach, PM 1981, z. 10, s. 8–9.
10 Urbañski, Tam¿e, s. 80.

11 Warunki nawigacyjne Ba³tyku przemawia³y na rzecz ma³ych OP,
co uwzglêdni³o wiêkszoœæ pañstw. Np. w po³owie lat 30. wœród 80 OP
tylko 11 OP mia³o wypornoœæ powy¿ej 660 t., a 35 OP poni¿ej 300 t. Du¿e
OP mia³y ograniczone mo¿liwoœci operacyjne, a w wielu rejonach Ba³-
tyku nie mog³y one w ogóle dzia³aæ (Cz. Ciesielski, Polska flota wojen-
na, passim).

12 J. K³ossowski, Wspó³dzia³anie lotnictwa z marynark¹ wojenn¹,
B 1949, z. 3, 205.

13 St. Mañkowski, Ma³e okrêty wojenne, Warszawa 1971, s. 195.
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wym i polityki zagranicznej. Zaœ na Ba³tyku panowanie
przejê³a flota sowiecka, która prowadzi³a systematyczne
przygotowania do opanowania cieœnin duñskich. Rosn¹-
ca w si³ê Armia Czerwona i coraz agresywniejsze poczy-
nania sowieckie zmierzaj¹ce do wprowadzenia komuni-
zmu poza podleg³e sobie kraje, spowodowa³o powstanie
obronnego paktu pañstw demokracji zachodniej – NATO,
a w odwecie Sowieci powo³ali swój – Uk³ad Warszaw-
ski. W rejonie Ba³tyku do NATO wesz³a Dania i NRF,
a do Uk³adu Warszawskiego – Sowieci, Polska i NRD.
Neutralnym pañstwem zosta³a tradycyjnie Szwecja i czê-
œciowo Finlandia.

Flota szwedzka

W okresie miêdzywojennym Szwecja wzmacnia³a flotê
wojenn¹ i artyleriê nadbrze¿n¹, staraj¹c siê mieæ ta-
kie si³y, aby móc obroniæ w³asn¹ neutralnoœæ. Nie ro-
œci³a ¿adnych pretensji terytorialnych i nie mia³a ¿ad-
nych planów wojennych wobec innych pañstw i liczy³a,
¿e w razie potrzeby jej neutralnoœæ popr¹ mocarstwa
zachodnie. Po zawarciu uk³adu morskiego miêdzy Wiel-
k¹ Brytani¹ a Niemcami, od 1935 roku Szwecja zaczê-
³a rozbudowywaæ swoj¹ flotê wojenn¹ i jednoczeœnie
d¹¿y³a do utrzymywania poprawnych stosunków z III
Rzesz¹. W 1939 roku tona¿ tej floty wynosi³ 74.000 t.,
obejmuj¹c: 8 pancerników obrony wybrze¿a, 2 kr¹¿ow-
niki, 15 niszczycieli i torpedowców, 16 OP, 1 du¿y i kil-
ka mniejszych stawiaczy min, 6 tra³owców, 36 jedno-
stek stra¿niczych, 13 motorówek stra¿niczych, 2 œcigacze
torpedowe, jednostki pomocnicze i specjalne. Pancerni-
ki by³y stare – 5 zbudowano w latach 1900–1905, a 3
w czasie I wojny œwiatowej, ale po modernizacji w istot-
ny sposób wzmacnia³y artyleryjsk¹ obronê wybrze¿a.
Równie¿ wiele okrêtów pozosta³ych klas nale¿a³o do
starych typów, ale uzbrajano je w nowoczesny sprzêt
do zwalczania celów nawodnych i powietrznych, zwra-
caj¹c uwagê równie¿ na broñ podwodn¹. Szwedzkie
niszczyciele stosunkowo ma³e, o niewielkim zasiêgu p³y-
wania, mia³y du¿¹ prêdkoœæ i silne uzbrojenie torpedo-
we. W³aœciwie ca³a flota wojenna tego pañstwa mia³a
charakter obronny, dlatego okrêty operowaæ mog³y bli-
sko w³asnych wybrze¿y, ale mia³y silne uzbrojenie14.
Flota ta mog³a równie¿ w razie potrzeby zostaæ wzmoc-
niona dodatkowymi si³ami minowymi po zmobilizowa-
niu licznych statków rybackich i promów oraz innymi
jednostkami, które po przezbrojeniu mog³y pe³niæ za-
dania pomocnicze.

W obliczu zbli¿aj¹cej siê wojny, si³y zbrojne Szwe-
cji zaczêto szybko rozbudowywaæ, a w czasie jej trwa-
nia nast¹pi³ ich gwa³towny wzrost. Rozwijano je g³ów-
nie w oparciu o w³asny przemys³, sprowadzaj¹c jedynie
niektóre nowoczesne elementy z zagranicy. Ale w toku
wojny liczono wy³¹cznie na w³asne mo¿liwoœci technicz-
ne. Rosn¹ce zapasy ró¿norodnego uzbrojenia i wyposa-
¿enia wojskowego pozwala³y na wzrost mocy bojowej
wojsk l¹dowych, lotnictwa i floty wojennej oraz po-
wszechnej obrony kraju.

Szwecja w czasie niemieckiej inwazji na Daniê i Nor-

wegiê nie mog³a im udzieliæ pomocy, poniewa¿ samot-
nie nie opar³aby siê III Rzeszy lub Sowietom, albo obu
na raz15. Dlatego zachowano neutralnoœæ, a nastêpnie
wspó³pracê gospodarcz¹ z Niemcami. 29 maja 1940
roku parlament szwedzki uchwali³ dekret o powo³aniu
ochotniczej obrony terytorialnej, która w ci¹gu kilku
miesiêcy osi¹gnê³a stan 100.000 ludzi, co – jak na tam-
tejsze warunki – by³o du¿o. W jednostkach tych s³u¿yli
przedpoborowi w wieku 15–18 lat oraz rezerwiœci po
ukoñczeniu 47 roku ¿ycia. Odt¹d si³y zbrojne Szwecji
stale ros³y, a do s³u¿by pomocniczej zg³osi³o siê ochot-
niczo ponad 110.000 kobiet. Opracowano plany wojny,
które stale modernizowano, wzmacniano stale obronê wy-
brze¿a. Lotnictwo obejmowa³o 1310 samolotów, w tym
450 myœliwskich, 560 bombowców i 300 samolotów roz-
poznawczych. Jednak oko³o po³owa tych samolotów by³a
przestarza³ych. Ale Szwecja dysponowa³a siln¹ artyle-
ri¹ plot w sk³adzie 1900 armat kalibrów 75–100 mm
i 800 automatycznych armat kalibrów 20–40 mm –
wszystkie nowoczesne. Co siê tyczy floty wojennej, plano-
wano zwiêkszyæ jej wartoœæ bojow¹ o 150–200%, zwra-
caj¹c g³ówn¹ uwagê na okrêty pe³nomorskie, z pomi-
niêciem pancerników i ma³ych torpedowców. Zak³adano
utworzenie 3 zespo³ów ofensywnych, ka¿dy z³o¿ony
z kr¹¿ownika, niszczycieli i torpedowców. Ich celem by³o
zwalczanie inwazji przeciwnika ju¿ na morzu – jego
zdziesi¹tkowanie i dezorganizacja oraz danie mo¿li-
woœci przygotowania siê drugiej linii obrony, któr¹ sta-
nowi³y si³y obrony wybrze¿a16.

Spo³eczeñstwo szwedzkie i ¿ycie gospodarcze tego
pañstwa penetrowane by³y przez Niemców, a szwedzcy
sympatycy III Rzeszy wspierali ich. Radykalna zmia-
na nastrojów proniemieckich nast¹pi³a dopiero od 1943
roku, a wiêc wówczas, gdy Niemcy zaczêli ponosiæ klê-
ski – g³ównie na wschodzie. Pod presj¹ III Rzeszy Szwe-
cja przepuœci³a przez swe terytorium wojska niemieckie
udaj¹ce siê do Norwegii i Finlandii, a miêdzy sztaba-
mi Szwecji i Niemiec by³y poprawne kontakty wojsko-
we niemal przez ca³y czas trwania wojny. By³y nawet
zabiegi o w³¹czenie Szwecji do koalicji z Niemcami
i W³ochami, ale najwa¿niejsza dla III Rzeszy by³a skan-
dynawska ruda ¿elaza17. Aby zapewniæ produkcjê na
potrzeby si³ zbrojnych, Niemcy musieli importowaæ ze
Szwecji oko³o 9 milionów ton rudy ¿elaza rocznie, czyli
750.000 t miesiêcznie, ale do koñca wojny import ten wy-
nosi³ oko³o 10 milionów ton18. Rzesza stosowa³a spe-
cjalny status w zamian za pewne koncesje wed³ug pla-
nów, w stosunku do Szwecji. W Berlinie zdawano sprawê,
¿e ruda ¿elaza w warunkach okupacji nie dociera³aby
do Rzeszy tak skrupulatnie i rytmicznie, jak to siê
odbywa³o dobrowolnie ze strony Szwecji19. Obok sta³ej
groŸby zbrojnej interwencji, Niemcy stosowali wobec
Szwecji najskuteczniejsz¹ metodê wymuszania pos³u-

14 Ciesielski, Tam¿e, s. 252; Marynarka Wojenna, RMK 1938, s. 251.
W 1938 roku opracowano plany nowego typu ciê¿kiego kr¹¿ownika, który
mia³by zast¹piæ pancerniki. Zamierzano zbudowaæ 3 takie jednostki
(Z ¿ycia Marynarki Wojennej, M. 1938, nr 11).

15 Churchill, Druga..., s. 231.
16 J. Modrzejewski, Plany organizacji i rozbudowy flot skandy-

nawskich, PM 1947, nr 2, s. 46–47.
17 Z. Bagiñski, Królestwo Szwecji, Warszawa 1978, s. 52.
18 I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967, s. 335.
19 Bagiñski, Tam¿e, s. 53. Dostawy szwedzkiej rudy odbywa³y siê

przez ca³y rok, nawet wówczas, gdy Ba³tyk zamarza³ w rejonach organi-
zowania transportów tego surowca. Wykorzystywano wówczas szlaki norwe-
skie, a rudê z kopalni w Kirunie transportowano z Narwiku (Perepeczko,
Wojna..., s. 6). W 1942 roku oko³o 60% rudy szwedzkiej z Narwiku do
Niemiec odbywa³a siê na statkach szwedzkich, fiñskich i duñskich (Wiado-
moœci ze œwiata, PnaM 1943, z. I, s. 15). Rudê tê dostarczano rocznie do
Rzeszy przez Ba³tyk oko³o 7–8 milionów ton, a przez Narwik 2–3 miliony ton.
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szeñstwa – zmniejszenie dostaw wêg³a. Np. wywóz kok-
su do Szwecji zmniejszy³ siê w 1940 roku o 300.000 t,
a poniewa¿ zbiory w tym roku by³y o 38% ni¿sze ni¿
w poprzednim, pañstwo to odczuwa³o du¿e trudnoœci go-
spodarcze. Brak paszy zmusi³ w³adze do wydania za-
rz¹dzenia o przymusowym uboju 15% ¿ywca w Szwe-
cji, a trudnoœci pog³êbia³a sama wojna. W 1940 roku
Szwecja straci³a 78 statków, które zatonê³y na niemiec-
kich polach minowych lub zosta³y zatopione przez
U-booty20. Szwedzi musieli wiêc iœæ na wiele ustêpstw
wobec Rzeszy, nie zawsze przestrzegaj¹c neutralnoœci.
Np. w 1942 roku Szwedzi zbudowali 45 statków rybac-
kich dla Niemców, które w Rzeszy mia³y zostaæ przero-
bione na tra³owce. Zdo³ano przerobiæ 38 z nich. Ponad-
to Rzesza u¿ywa³a swobodnie szwedzkich tankowców,
które Szwedzi wycofali z wód niemieckich dopiero pod
koniec 1943 roku21. Napór wojsk sowieckich i aliancka
ofensywa na zachodzie powodowa³y jednak coraz czê-
œciej napiêcia. 13 czerwca 1944 roku radio szwedzkie
poda³o ostrze¿enie dla rybaków, ¿e na wodach teryto-
rialnych Szwecji postawiono nowe pola minowe. W gar-
nizonach wybrze¿a og³oszono alarm, a artyleria plot
otrzyma³a rozkaz otwarcia ognia do ka¿dego samolotu
bombowego, naruszaj¹cego neutralnoœæ Szwecji. Zaœ
Gdynia w tym czasie by³a zat³oczona okrêtami i stat-
kami za³adowanymi wojskiem niemieckim. Ponadto od
10 dni port gdyñski zosta³ zamkniêty dla szwedzkich
statków22. By³y to jednak dzia³ania z obu stron nie ma-
j¹ce wiêkszego wp³ywu na dostawy rudy ¿elaza i ró¿-
nych urz¹dzeñ technicznych dla Rzeszy, która w zdecy-
dowanej mierze czerpa³a ze Szwecji œrodki do prowadzenia
wojny. Jednoczeœnie Szwecja prowadzi³a dalsze inten-
sywne zbrojenia, w tym na morzu. Do koñca wojny jej
flota wojenna liczy³a 185 okrêtów, w tym 7 pancerników
obrony wybrze¿a, 4 kr¹¿owników, 27 niszczycieli i torpe-
dowców, 24 OP, 42 tra³owców i wiele innych jednostek.
Natomiast flota handlowa tego pañstwa w toku wojny
ponios³a znaczne straty i wynosi³y one 202 statki23.

U podstaw dalszego rozwoju szwedzkiej floty wo-
jennej leg³y doœwiadczenia z ostatniej wojny, w czasie
której za³ama³a siê koncepcja pasywna. Budowa floty
wojennej tylko po to, aby swoim istnieniem powstrzy-
mywa³a napastnika zawiod³a. Za³ama³a siê równie¿
koncepcja obrony wybrze¿a oparta na wykorzystaniu
naturalnych warunków, jako pomocniczego elementu
floty i przygotowanie tej floty wy³¹cznie do dzia³añ obron-
nych24. Dlatego ju¿ w czasie wojny Szwedzi modernizo-
wali swoj¹ flotê wojenn¹, która po jej zakoñczeniu by³a

drug¹ co do wielkoœci i si³y bojowej na Ba³tyku – po
flocie sowieckiej. W dalszych planach rozbudowy si³
morskich uwzglêdniono si³y lekkie – niszczyciele, OP,
œcigacze i okrêty minowe, których za³o¿eniem by³a obro-
na w³asnego wybrze¿a. Do tego rozbudowywano silne
lotnictwo i l¹dow¹ obronê wybrze¿a. Trudne pod wzglê-
dem nawigacyjnym wybrze¿e bogate w ska³y i skaliste
wysepki, fiordy, w nowych warunkach sztuki wojennej
wymaga³o okrêtów o dobrych w³aœciwoœciach manew-
rowych, wzmocnionych kad³ubach odpornych na uderze-
nia o ska³y i kamienie. Zadania te realizowano wed³ug
odpowiednich planów, które modyfikowano wraz z roz-
wojem techniki bojowej w innych flotach. Pierwszy taki
plan – tzw. 10-letni, opracowano w 1947 roku i obej-
mowa³ on lata 1947–1957. Przewidywano w nim budo-
wê m.in. 2 kr¹¿owników torpedowych, ma³e niszczycie-
le przybrze¿ne i a¿ 36 torpedowców przybrze¿nych. Po
kilku latach plan ten jednak zmodyfikowano, ponie-
wa¿ okrêty w pierwszej wersji nie odpowiada³y potrze-
bom nowoczesnej sztuki wojennej. Dlatego w 1951 roku
opracowano plan na lata 1952–1958, który przewidy-
wa³ g³ównie budowê 4 nowoczesnych niszczycieli, 3 OP,
11 du¿ych dozorowców, 12 tra³owców i kilka innych
mniejszych jednostek. Poniewa¿ ze wzglêdów finanso-
wych i tego planu nie mo¿na by³o ca³kowicie zrealizo-
waæ, w 1956 roku opracowano dodatkowy – obejmuj¹cy
budowê 2 niszczycieli rakietowych, 2 silne fregaty prze-
ciw OP i 6 OP. Dalsze modyfikacje planu przewidywa³y
pocz¹wszy od 1958 roku, przez 2 lata budowê g³ównie
œcigaczy torpedowych, jednostek patrolowych oraz tra-
³owców. Ponadto przebudowê i modernizacjê ON, budo-
wê dla artylerii nadbrze¿nej kutrów przybrze¿nych do
prac minowych i inne oraz rozwijano prace badawcze
nad budow¹ ma³ych OP i zastosowaniem nowych ro-
dzajów broni. D¹¿¹c do unowoczeœnienia floty wojen-
nej, w 1959 roku dowództwo MW Szwecji przedstawi³o
dalszy – 7-letni plan, który przewidywa³ zamianê prze-
starza³ych okrêtów i rakietyzacjê floty25.

Szwedzi rozwój floty opierali g³ównie o w³asn¹ myœl
techniczn¹ i potencja³ przemys³owy, prowadz¹c jedno-
czeœnie badania nad nowymi œrodkami walki. Ju¿ w 1945
roku rozpoczêli prace badawcze nad pociskiem kiero-
wanym bliskiego zasiêgu. W tym celu utworzono spe-
cjalne biuro pod nazw¹ Robot-Vapenbyran, wci¹gaj¹c
do wspó³pracy szwedzkie firmy zbrojeniowe Saab i Bo-
fors. W 1955 roku pracowano tam nad 6 ró¿nymi typa-
mi PK: nad dwoma dla MW, 1 plot, 1 do walk naziem-
nych oraz ppanc. rakietowym. Dla floty opracowano PK
bliskiego zasiêgu Agaton 315 – zwany te¿ Robotem 315,
którego wzorem poprzedzaj¹cym by³ wzór 310. Jednak
prace nad nim przerwano jesieni¹ 1946 roku. Projek-
towanie wariantu Agaton 315, który w latach 50. wszed³
na uzbrojenie, rozpoczêto w 1949 roku. Pierwsze próby
przeprowadzono w 1954 roku na poligonie doœwiadczal-
nym w Karlsborg w pó³nocnej Szwecji oraz na jeziorze
Wettern, a dalsze – przeprowadzono w latach 1955–1956,
zaœ w 1957 roku wesz³y na uzbrojenie najnowszych szwedz-
kich niszczycieli26. Ponadto w 1957 roku flota otrzyma-

20 Przegl¹d prasy, PnaM 1941, nr 1, s. 16. Mimo poprawnych stosun-
ków coraz czêœciej dochodzi³o do nieporozumieñ miêdzy Szwedami
a Niemcami. W 1943 roku niemieckie tra³owce zatopi³y 2 szwedzkie
kutry rybackie, w tym 12 rybaków. Na szwedzkie protesty Niemcy odpo-
wiedzieli, ¿e kutry ³owi³y w niedozwolonym miejscu, ale Szwecja nie
uzna³a tego zakazu. Nast¹pi³a równie¿ wymiana ognia miêdzy samolo-
tami szwedzkimi a niemieckimi patrolowcami, zaœ szwedzka artyleria
ostrzela³a niemiecki samolot (Ginsbert, Wojna..., s. 7).

21 Mc Lachlan, Tam¿e, s. 244–245.
22 Dziennik Obozowy, nr 110.
23 Flota handlowa Szwecji na pocz¹tku wojny liczy³a 1238 statków.

Po³owa z nich zosta³a na Ba³tyku, a pozosta³e wydzier¿awiono Wielkiej
Brytanii i Stanom Zjednoczonym. Najwiêksze straty ponios³a w pierw-
szych trzech latach wojny: 1939 roku – 21 statków, 1940 – 59 statków, 1941
– 33 statki, a w 1942 roku – 31 statków (Wiadomoœci, Tam¿e, s. 15).

24 Modrzejewski, Plany, s. 45. Przed wojn¹ pañstwa skandynawskie
przypuszcza³y, ¿e si³y lekkie poparte przez pancerniki obrony wybrze¿a
lepiej wykorzystaj¹ swe mo¿liwoœci operacyjne na wodach szkerów, fior-
dów, p³ytkich cieœninach i w w¹skich zatokach, ani¿eli pe³nomorskie okrê-
ty niemieckie.

25 Kronika, PM 1958, z. 2, s. 107; Tam¿e, z. 5, s. 109; Tam¿e, 1959,
z. 5, s. 108; Modrzejewski, Tam¿e, s. 50. W 1960 roku przyjêto nowy
program reorganizacji systemu obrony pañstwa, planowany do 1972
roku. Ujêto w nim równie¿ flotê wojenn¹, a poszczególne zadania
realizowano etapami.

26 T. Burakowski, A. Sala, Pociski kierowane na okrêtach nawod-
nych i podwodnych, PM 1958, z. 4, s. 55; Kroniki, Tam¿e, z. 2, s. 107, z. 3,
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³a nowy œrodek podwodny do wykrywania min, zatopio-
nych okrêtów i samolotów27, a w roku nastêpnym mio-
tacz rakietowych BG typu M-4928. Wprowadzano rów-
nie¿ nowe radary artyleryjskie, m.in. na kr¹¿owniku
Gota Lejon, co zwiêkszy³o skutecznoœæ ognia z armat.
W kraju produkowano miny i torpedy, a niemal wszyst-
kie szwedzkie jednostki – w³¹cznie z kr¹¿ownikami –
przystosowane by³y do stawiania min. Flota by³a uzbra-
jana i wyposa¿ana równie¿ w najnowoczeœniejszy sprzêt
pochodz¹cy z zagranicy, ale ten, którego na miejscu nie
produkowano.

W latach 50. Szwecja przyst¹pi³a do budowy ukryæ
dla swych si³, co mia³o zabezpieczyæ j¹ przed skutkami
uderzenia broni atomowej. Podziemne ukrycia mia³y
chroniæ znaczn¹ czêœæ okrêtów i samolotów, artyleriê
nadbrze¿n¹, stacje radiolokacyjne, SD, sk³ady amuni-
cji itp. W 1955 roku zbudowano lub by³o w budowie
oko³o 500 takich podziemnych ukryæ. Podziemne bazy
– ukrycia dla okrêtów – budowano w formie tuneli o wy-
sokoœci 23,3 m i szerokoœci 17,4 m. Mog³y tam bazowaæ
ró¿ne okrêty o wypornoœci do 2600 t, a przed fal¹ ude-
rzeniow¹ os³aniano je masywnymi wrotami. Obok ta-
kich basenów budowano warsztaty remontowe, sk³ady
i pomieszczenia dla ludzi29.

Szwedzka flota wojenna sk³ada³a siê z trzech cz³o-
nów: floty przybrze¿nej, si³ miejscowych floty i artyle-
rii nadbrze¿nej.

W zale¿noœci od klas okrêty dzielono na grupy: okrê-
ty bojowe (kr¹¿owniki, niszczyciele, œcigacze torpedo-
we, OP, dozorowce, stawiacze min i tra³owce); okrêty
pomocnicze (okrêty-bazy, zbiornikowce, transportowce
itp.); okrêty szkolne (wszystkie okrêty szkol¹ce stale
lub okresowo s³uchaczy szkó³ morskich); okrêty ratun-
kowe: awaryjno-ratunkowe.

Ponadto do jednostek marynarki wojennej zalicza-
no lodo³amacze p³ywaj¹ce z za³ogami floty wojennej
i jednostki hydrograficzne wykonuj¹ce prace dla biura
map morskich i biura hydrograficznego.

Pod wzglêdem taktycznym flota ta by³a zorganizo-
wana nastêpuj¹co: okrêt pojedynczy (ka¿dy okrêt uzbro-
jony nie wchodz¹cy w sk³ad ¿adnego zespo³u okrêtów);
grupa (2 okrêty); dywizjon (2–6 okrêtów tej samej kla-
sy); flotylla (dwa lub wiêcej dywizjonów) i eskadra (1
kr¹¿ownik, 1 dywizjon niszczycieli, 2 dywizjony œciga-
czy torpedowych, 1 dywizjon OP i innych okrêtów w za-
le¿noœci od potrzeb)30. Si³y te prowadziæ mia³y nastê-

puj¹ce zadania bojowe: ka¿da eskadra operowaæ mia-
³a przeciw konwojom, zw³aszcza przewo¿¹cym wojska
desantowe; si³y podwodne mia³y zwalczaæ konwoje lub
ubezpieczaæ w³asne konwoje na Ba³tyku i Morzu Pó³-
nocnym; si³y eskortowe mia³y ubezpieczaæ w³asne kon-
woje przybrze¿ne. Okrêty szwedzkie oznaczone by³y
znakami taktycznymi naniesionymi bia³¹ farb¹: nisz-
czyciele na dziobie, OP na kiosku. Jednostki niektórych
klas oznaczono literami i cyframi, inne samymi litera-
mi lub cyframi31.

Szwecja nie utrzymywa³a floty wojennej w pe³nej
gotowoœci bojowej przez ca³y rok, a od kwietnia do li-
stopada. Wynika³o to z kosztów i zasobów ludzkich,
a zamarzanie wód przybrze¿nych uniemo¿liwia³o okrê-
tom p³ywanie. Okres jesienno-zimowy przeznaczano
g³ównie na szkolenie teoretyczne, a na wiosnê przystê-
powano do organizacji jednej eskadry, w sk³ad której
wchodzi³o oko³o po³owy okrêtów z ka¿dego typu. Nato-
miast pozosta³e jednostki pozostawa³y w rezerwie, prze-
chodz¹c remonty lub modernizacjê. Latem organizowano
drug¹ eskadrê, ale w jej sk³ad wchodzi³y okrêty szkol-
ne i by³a podporz¹dkowana szko³om wojenno-morskim.
W czasie kampanii wiosenno-letniej przeprowadzano
manewry lotniczo-morskie z udzia³em samolotów, œmi-
g³owców, artylerii nadbrze¿nej i okrêtów. Celem takich
æwiczeñ by³a obrona przed desantem wybrze¿a oraz
wysp szwedzkich na Ba³tyku.

Flota szwedzka mia³a doskona³e bazy i kotwicowi-
ska oraz oko³o 200 ró¿nych portów, z których w razie
koniecznoœci mog³y korzystaæ okrêty. G³ównymi baza-
mi morskimi by³y Sztokholm, Karlskrona i Goeteborg,
a w latach 50. w zwi¹zku z rozwojem nowej techniki wo-
jennej i broni atomowej budowano nowe obiekty bazo-
wania okrêtów. M.in. now¹ bazê dla floty zaczêto budo-
waæ w rejonie szkerów sztokholmskich, a jej zakoñczenie
planowano w 1965 roku.

Flota przybrze¿na stanowi³a g³ówn¹ si³ê uderzenio-
w¹ i sk³ada³a siê z nowoczesnych okrêtów, g³ównie kr¹-
¿owników, niszczycieli, OP i œcigacz torpedowych. Jej
zadaniem by³a obrona przeciwdesantowa od strony
morza, ochrona przybrze¿nych linii komunikacyjnych,
niszczenie konwojów przeciwnika w rejonach dzia³ania
oraz na wodach przybrze¿nych, a tak¿e wspó³dzia³anie
z innymi rodzajami wojsk w czasie dzia³añ przeciwde-
santowych. W jej sk³ad wchodzi³y 3 eskadry, a w razie
potrzeby organizowano zespo³y uderzeniowe, z³o¿one
z niszczycieli i œcigaczy torpedowych, do przeprowa-
dzania szybkich wypadów w rejony g³ównych linii ko-
munikacyjnych przeciwnika i jego baz. Przewidywano
równie¿, ¿e we flocie przybrze¿nej mo¿e zostaæ zorga-
nizowana flotylla OP do wykonania zadañ specjalnych.

Si³y miejscowe floty bazowa³y w 4 okrêgach mor-
skich, na które podzielone by³o wybrze¿e Szwecji. Ze-
spo³y okrêtów sk³ada³y siê ze starszych jednostek, prze-
wa¿nie dozorowców, tra³owców, OP, ma³ych œcigaczy
torpedowych, stawiaczy min i kutrów patrolowych. Jed-
nak w czasie pokoju ich iloœæ by³a ma³a i obejmowa³a
zasadniczo kutry patrolowe, tra³owce redowe i jednost-
ki pomocnicze. Si³y miejscowe floty podlega³y bezpo-
œrednio dowódcom okrêgów morskich i mia³y za zada-

s. 113, z. 12, s. 109; K. E. Westerlund, Die Ersten Seeziel-FK-Zerstorer: Die
schwedischen „Halland” und „Smaland”, MR 1977, z. 12, s. 706. Produkcjê
Robot – 315 uruchomi³y Centralne Wojskowe Zak³ady Lotnicze w 1957
roku. Pocisk mia³ nastêpuj¹c¹ charakterystykê: prêdkoœæ – 1000km/godz;
zasiêg – 30km; d³ugoœæ – 6,8 m, rozstaw skrzyde³ – 2,5 m; ciê¿ar startowy
– 1350 kG (Rakiety i pociski kierowane, praca zbiorowa, t. II, Warszawa
1960, s. 330).

27 By³a to p³askodenna ³ódŸ kierowana przez p³etwonurka, maj¹-
c¹ stery g³êbokoœciowe i okno do obserwacji. £ódŸ tê holowa³ tra³owiec
z prêdkoœci¹ 4 w., a p³etwonurek obserwowa³ g³êbiê i gdy trzeba by³o,
zanurza³ siê za pomoc¹ sterów do g³êbokoœci 30 m i oznacza³ boj¹
zatopiony obiekt.

28 Miotacz montowano na dziobie niszczyciela, mia³ on 4 lufy
kalibru 380 mm, strzelaj¹ce pod k¹tem 150’ na ka¿d¹ burtê na odleg³oœæ
400––900 m, przy dopuszczalnym zanurzeniu bomb 250 m. Nastawa
g³êbokoœci wybuchu bomb oraz ich odpalanie odbywa³o siê automatycz-
nie – zdalnie, przy pomocy urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych z hydrolokato-
rem /T. S., Wspó³czesne œrodki zwalczania okrêtów podwodnych, PM
1958, z. 2, s. 60/.

29 Bazy morskie i system bazowania floty dziœ i jutro, Tam¿e, 1961,
z. 10, s. 16–17.

30 Z. Bagiñski, Organizacja si³ morskich Szwecji, PM 1960, z. 3,
s. 77–78.

31 Poszczególne klasy oznaczono: niszczyciele (6 do 23), OP (71 do
76), tra³owce bazowe (51 do 66), tra³owce redowe (M 51 do M 68),
œcigacze torpedowe (T 101 do T 112), kutry dozorowe (J 21 do J 76), kutry
desantowe (J 324 do J 327), transportowce i bazy p³ywaj¹ce (251 do 318).
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nie: przeprowadzanie prac tra³owo-minowych w rejo-
nach przybrze¿nych, zabezpieczenie ¿eglugi na przy-
brze¿nych liniach komunikacyjnych, s³u¿bê patrolow¹
wzd³u¿ wybrze¿y i na wodach os³oniêtych.

Okrêty artylerii nadbrze¿nej wchodzi³y w jej sk³ad.
Na wodach otwartych si³y morskie przeciwnika zwal-
cza³aby flota, ale po jego dojœciu do wybrze¿y ju¿ arty-
leria nadbrze¿na i by³a to g³ównie obrona przeciwde-
santowa. Mia³a ona do dyspozycji szereg œrodków
ogniowych – pocz¹wszy od armat sta³ych, ruchomych
i rakiet po broñ maszynow¹, rozmieszczone w w¹skich
przejœciach, na ma³ych wyspach i fiordach. Œrodki ognio-
we uzupe³nia³y: obrona minowa, obrona przeciw OP, ko-
mandosów przybrze¿nych, kompanie strzelców i miota-
czy min oraz inne. Obrona minowa i przeciw OP polega³a
na zastosowaniu min kotwicznych stawianych na przej-
œciach i na wodach os³oniêtych. Ponadto bony zagrodo-
we, sieci przeciw OP i ON, tzw. zrywacze œrub oraz in-
ne przeszkody stawiane w odpowiednich miejscach.
Artyleria ta mia³a w³asne okrêty w sk³adzie organiza-
cyjnym pu³ków oraz grup artylerii: stawiacze min, tra-
³owce, kutry patrolowe, kutry desantowe, barki trans-
portowe, holowniki do tarcz. Stawiacze min obok zadañ
minowych, wykorzystywano do k³adzenia kabli podwod-
nych oraz do transportu sprzêtu na wyspy. Ponadto
artyleria nadbrze¿na posiada³a rozleg³¹ sieæ aparatu-
ry hydroakustycznej, która znajdowa³a siê w sieci po-
sterunków obserwacyjno-meldunkowych32.

W latach 50., w wyniku doœwiadczeñ brytyjskich i woj-
ny koreañskiej, Szwecja odchodzi³a od du¿ych okrêtów,
zmierzaj¹c do tworzenia nowoczesnych zespo³ów nisz-
czycieli, œcigaczy torpedowych, OP i tra³owo-minowych.
Zrezygnowano z pancerników33, zamierzano zrezygno-
waæ nawet z kr¹¿owników, a si³y lekkie charakteryzo-
wa³y siê doskona³ymi walorami bojowymi i nowocze-
snoœci¹34. W ten sposób Szwecja zamierza³a i tym
razem obroniæ swoj¹ neutralnoœæ, maj¹c mimo wszyst-
ko za potencjalnego przeciwnika nie tylko flotê sowiec-
k¹, ale i Uk³ad Warszawski na Ba³tyku.

Flota fiñska

Finlandia nale¿a³a do pañstw nadba³tyckich i podob-
nie jak Szwecja d¹¿y³a do zachowania swej suweren-
noœci i nieanga¿owania siê w konflikty polityczne. Maj¹c
bardzo d³ugie wybrze¿e morskie – 4600 km, rozci¹ga-

j¹ce siê nad Zatok¹ Botnick¹ i Fiñsk¹, zmuszona by³a
równie¿ do utrzymywania odpowiednich si³ morskich.
W pobli¿u l¹du, zw³aszcza krañców po³udniowo-zachod-
nich i w Zatoce Botnickiej jest oko³o 30.000 wysepek
i skalistych szkerów, a archipelag Wysp Alandzkich li-
cz¹cy 6.554 wysp stanowi pomost miêdzy Finlandi¹
a Szwecj¹. P³ytkie wody, d³ugie okresy zalodzenia i liczne
przeszkody nawigacyjne, utrudnia³y ¿eglugê35.

W 1939 roku zaostrza³y siê stosunki z Sowietami, któ-
re zmusi³y Finlandiê do przygotowañ obronnych. Flota
fiñska otrzyma³a wówczas dwa zadania: g³ówne – obro-
na linii komunikacyjnych miêdzy Szwecj¹ i Finlandi¹
(têdy przechodzi³y surowce, uzbrojenie i zaopatrzenie
z pañstw zachodnich) przez operacje si³ morskich ma-
j¹cych nie dopuœciæ sowieckich OP na wody Zatoki Bot-
nickiej; dodatkowe – ograniczanie dzia³alnoœci sowiec-
kich jednostek przy po³udniowych wybrze¿ach Finlandii.
By³y to zasadnicze zadania si³ morskich tego pañstwa,
do wykonania których Finlandia przygotowywa³a w okre-
sie miêdzywojennym flotê, obronê wybrze¿a i jednost-
ki artylerii. W du¿ym stopniu naœladowano w tym Szwe-
cjê, która równie¿ posiada³a rozleg³e wybrze¿e morskie
i doœwiadczenie w organizowaniu odpowiedniej obrony.
Flota mia³a oparcie w 60 portach, ale wiêkszoœæ z nich
nale¿¹cych do najwiêkszych (Helsinki, Kotka, Hamina,
Turku i kilka innych) le¿a³y na po³udniu kraju. W czê-
œci pó³nocnej wa¿n¹ rolê odgrywa³y Oulu i Vaasa. G³ówna
baza floty fiñskiej znajdowa³a siê w Turku (Abo). Si³y
morskie Finlandii by³y niewielkie i zgodnie z za³o¿e-
niami przygotowywano je do operacji na wodach Zato-
ki Fiñskiej i Botnickiej. W ich sk³ad wchodzi³y: 2 pan-
cerniki obrony wybrze¿a, 4 kanonierki, 7 œcigaczy,
1 du¿y stawiacz min, 5 ma³ych stawiaczy min, do sta-
wiania min przystosowano równie¿ 2 tra³owce, 17 ku-
trów tra³owych, 15 patrolowców, 9 lodo³amaczy, szkolny
okrêt ¿aglowy, 5 OP oraz szereg jednostek pomocni-
czych36. Najwiêksz¹ uwagê zwrócono jednak na system
obrony fiñskiej artylerii nadbrze¿nej, który zosta³ zorga-
nizowany znakomicie i odpowiada³ najnowszym wymo-
gom morskiej sztuki wojennej. Artyleria ta, odpowied-
nio zabezpieczona, broni³a dostêpu do baz morskich,
portów oraz sam¹ stolicê pañstwa – Helsinki. W jej
sk³ad wchodzi³y armaty kalibrów 305 mm, 254 mm,
203 mm i 152 mm oraz mniejszych kalibrów, a ponad-
to mog³a byæ wsparta w razie potrzeby artyleri¹ l¹do-
w¹ ko³ow¹. By³y to ró¿norodne armaty, których ogieñ
w najwa¿niejszych rejonach zazêbia³ siê, pokrywa³
znaczne akweny morskie i skutecznie móg³ os³aniaæ
ZM. Cele nawodne mog³y byæ zwalczane ju¿ z odleg³o-
œci oko³o 24.000 m, w³¹cznie z pancernikami, co by³o
istotne g³ównie w stosunku do sowieckich pancerników
i ciê¿kich kr¹¿owników. Artyleriê tê wspiera³y armaty
2 pancerników obrony wybrze¿a, które mia³y dobre za-
lety bojowe i zbudowane zosta³y w latach 30-tych37.
Mog³y operowaæ w trudnych warunkach pogodowych,
mia³y wzmocnienia przeciwlodowe, ale by³y wra¿liwe
na trafienia torpedami i miny. Od 1 paŸdziernika 1933
roku tworzy³y samodzielny zespó³ pancerników, bêd¹c
w kampanii ka¿dego roku od kwietnia do paŸdzierni-
ka, przebywaj¹c zim¹ w Helsinkach. Nie mia³y jednak

32 Z. Bagiñski, Szwedzka artyleria nadbrze¿na, PM 1959, z. 9, s. 76–77;
Ten¿e, Organizacja..., s. 77–80; G. P., Szwecja. Przemys³ okrêtowy, flota
handlowa, porty i si³y morskie, PM 1962, z. 1, s. 53–74; H. W., Pogl¹dy
szwedzkie na obronê wybrze¿y, PM 1957, z. 5, s. 48–50; E. Pioterek, Szwedz-
kie si³y morskie, PM 1957, z. 7–8.

33 A. Fleks, Pancerniki szwedzkie w latach 1880–1914, OW 1993,
nr 2, s. 11nn.

34 Z. Bagiñski, Silniki szwedzkich kutrów torpedowych, PM 1959,
z. 6, s. 73–74; Niszczyciele rakietowe, PM 1968, z. 11, s. 43; P. Rudberg,
Sweden – A Borderland in the North and its Naval Defence System, MR
1979, z. 7; R. Wanta, Czy kutry torpedowe straci³y swe znaczenie, PM 1957,
z. 4, s. 17–18. Szwedzi zamierzali zastosowaæ u siebie równie¿ lilipucie
OP, które mia³y byæ wykorzystane do obrony portów, umocnionych rejo-
nów wybrze¿a oraz do dzia³añ w szkerach. Ponadto do rozpoznania, ponie-
wa¿ ze wzglêdu na ma³e rozmiary mog³y ³atwo pokonywaæ zapory prze-
ciw OP. W tym celu podpisali kontrakt z Wielk¹ Brytani¹ na kupno
lilipuciego OP Stickbleack X-51, który Szwedzi otrzymali w sierpniu 1958
roku, a chcieli mieæ 4. Jednoczeœnie w Szwecji w 1959 roku pracowano
nad konstrukcj¹ w³asnego OP lilipuciego (J. Bielakow, Rozwój „lilipu-
cich” okrêtów podwodnych, PM 1975, z. 10, s. 40; Kroniki, PM 1958, z. 7,
s. 108, z. 9, s. 114).

35 Locja nr 507 i 508.
36 A. Kadulski, Wp³yw warunków nawigacyjnych i atmosferycz-

nych Ba³tyku na budowê okrêtów wojennych, PM 1936, z. 90, s. 662;
Marynarka Wojenna, Rocznik, s. 244.
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os³ony ze strony si³ lekkich – g³ównie ma³ych niszczy-
cieli, na otwartych wodach, ale odporne by³y na ataki
lotnicze.

Po wojnie z Polsk¹ w 1939 roku, rywalizacja nie-
miecko-sowiecka na Ba³tyku i podzia³ stref wp³ywów
w Europie Wschodniej, doprowadzi³y do napadu Armii
Czerwonej 30 listopada 1939 roku na Finlandiê. Sowie-
ci, mimo przygniataj¹cej przewagi swych wojsk, nie byli
w stanie pokonaæ ma³ego pañstwa nadba³tyckiego, za
którym ujê³o siê wiele krajów38. Agresja sowiecka by³a
nawet przedmiotem obrad Zgromadzenia Rady Ligi
Narodów, a nastêpnie czyniono próby zbrojnej pomocy
dla Finlandii. Francja zamierza³a przeprowadziæ desant
w rejonie Petsamo, a nawet w rejonie Baku i w Skandy-
nawii. Zamiarem aliantów by³o przeciêcie dostaw rudy
dla Niemiec, zmuszenie Szwecji do rezygnacji z neu-
tralnoœci i przejêcie kontroli nad ca³¹ Skandynawi¹ oraz
Finlandi¹. W dzia³aniach tych mia³y wzi¹æ równie¿ si³y
polskie – m.in. powo³ana w tym celu Brygada Strzel-
ców Podhalañskich, piloci i okrêty, a Sikorski widzia³
w tym du¿e korzyœci polityczne dla Polski39. Z tych za-
miarów nic nie wysz³o dla sprawy aliantów, natomiast
Niemcy starali siê w ró¿ny sposób osi¹gn¹æ tam wp³y-
wy, co siê im powiod³o.

Po wybuchu wojny z Sowietami w 1939 roku, fiñ-
skie si³y zbrojne znacznie rozbudowano, a pañstwo to
uzyska³o licz¹c¹ siê pomoc materia³owo-techniczn¹ ze
strony krajów zachodnich. Dalszy etap rozbudowy si³
zbrojnych Finlandii mia³ miejsce od lata 1941 roku
w zwi¹zku z przewidywanym udzia³em tego pañstwa
w wojnie z Sowietami po stronie III Rzeszy. M.in. Niemcy
wzmocnili flotê fiñsk¹ kilkoma jednostkami, a po wy-
buchu wojny w 1941 roku, Kriegsmarine mog³a korzy-
staæ z baz fiñskich. Jednoczeœnie flota fiñska wspó³-
dzia³a³a z Kriegsmarine na Ba³tyku, a w walkach
aktywny udzia³ bra³y niemal wszystkie fiñskie okrêty.

Zasadniczo operacyjne kierownictwo wojn¹ morsk¹
na Ba³tyku sprawowali Niemcy, g³ównie zaœ w wojnie pod-
wodnej. Fiñskie OP dzia³a³y wiêc wspólnie z U-boota-
mi. W toku dzia³añ wojennych walcz¹ce strony stawia-
³y ZM przez stawiacze min, tra³owce, OP i ON ró¿nych,
które chroni³y samoloty, artyleria nadbrze¿na i jednost-
ki nawodne. Finowie do stawiania min przystosowy-
wali nawet kanonierki, które zabiera³y na pok³ad 20–30
min, a niektóre nawet do 40 min. Niektóre kanonierki
przebudowywano ze statków, uzbrajaj¹c je w armaty
kalibrów 105 mm, 40 i 20 mm. Fiñskie ON – kanonier-
ki, patrolowce, tra³owce i œcigacze wspó³dzia³a³y z woj-
skami l¹dowymi oraz zwalcza³y sowieckie OP i ich si³y

lekkie. Wa¿n¹ rolê w si³ach zbrojnych Finlandii ode-
gra³a flotylle na £adodze i Onedze, jako niezbêdny ro-
dzaj wojsk w tych rejonach. W pierwszej kolejnoœci
powsta³a flotylla na £adodze, której zacz¹tkiem by³y
szybkie motorówki uzbrojone, nastêpnie zdobyczne
uzbrojone parowce spe³niaj¹ce rolê kanonierek. Flotyl-
la ta by³a stale rozbudowywana, w³¹cznie o 12 jedno-
stek w³oskich. Podobnie by³o na Onedze, gdzie pocz¹t-
kiem flotylli by³o 10 szybkich jednostek. I tu równie¿
tworzono dywizjony w oparciu o wydobywane sowieckie
statki, które na miejscu uzbrajano. Obie te flotylle
wspó³dzia³a³y z wojskami l¹dowymi i s³u¿y³y g³ównie
oddzia³om fiñskiej piechoty. Niektóre z tych okrêtów
mia³y silne uzbrojenie jak na warunki jeziora, w sk³ad
którego wchodzi³y armaty kalibru 76 mm. Wraz z nie-
powodzeniami na froncie, flotylle te zwijano. Z £adogi
wycofano, a na Onedze zatopiono40. Za³ogi okrêtów fiñ-
skich by³y doskonale wyszkolone, a wielu d.o. jeszcze
przed wojn¹ szkoli³o siê na okrêtach brytyjskich, g³ów-
nie artyleryjskich. Kadra i marynarze byli przekonani
o s³usznoœci walki z Sowietami traktuj¹c j¹ jako obro-
nê przed utrat¹ niezawis³oœci i obowi¹zki swoje wype³-
niali doskonale. Fiñskie jednostki maj¹c na uzbroje-
niu armaty plot produkcji szwedzkiej, doskonale radzi³y
sobie z samolotami sowieckimi, nie daj¹c siê zatopiæ,
a sowieccy piloci nie mogli poszczyciæ siê wiêkszymi suk-
cesami w walce z okrêtami fiñskimi. Finowie byli o wie-
le lepsi w tej wojnie od swojego przeciwnika. Fiñska
flota wojenna ponios³a równie¿ straty: 1 pancernik obro-
ny wybrze¿a, 2 stawiacze min, 10 tra³owców i kilka
mniejszych jednostek.

Po zawieszeniu broni i przejœciu Finlandii na stro-
nê aliantów, 28 wrzeœnia 1944 roku jednostki fiñskie
rozpoczê³y walki z wojskami niemieckimi w pó³nocnej
czêœci kraju. Jednoczeœnie, zgodnie z warunkami zawie-
szenia broni, zaczêto demobilizacjê wojska, a Niemcy
opuœcili ostatni skrawek Finlandii dopiero 27 kwietnia
1945 roku. Zaœ flota nie anga¿owa³a siê w walkach.

W wyniku Traktatu Paryskiego z 1947 roku, mary-
narka wojenna Finlandii ograniczona zosta³a do 10.000
tona¿u i 4500 personelu. Traktat zabroni³ wyposa¿a-
nia floty fiñskiej w OP i œcigacze torpedowe41. Ponadto
Finom pozwolono utrzymywaæ 60 samolotów, ale bez
bombowców i myœliwsko-bombowych. W sk³ad floty po
wojnie wchodzi³y: 1 patrolowiec, 3 kanonierki, 2 sta-
wiacze min, kilka okrêtów pomocniczych, ale w nastêp-
nych latach rozbudowywano si³y morskie. Programy ich
rozbudowy obejmowa³y wy³¹cznie jednostki ma³e, prze-
znaczone do ochrony rozleg³ego wybrze¿a, nie mog¹ce
spe³niaæ roli ofensywnej. W drugiej po³owie lat 50. si³y
morskie Finlandii obejmowa³y: 2 stawiacze min, 5 tra-
³owców redowych sklasyfikowanych równie¿ jako œciga-
cze OP, 20 kutrów tra³owych i 18 kutrów patrolowych.
Ponadto kilkanaœcie jednostek pomocniczych, takich jak
lodo³amacze, holowniki, szkolne itp. Przy tym lodo³a-
macze w czasie pokoju podlega³y w³adzom cywilnym.
Flota fiñska by³a wówczas najmniejsz¹ i najs³absz¹
na Ba³tyku, a w jej sk³ad wchodzi³y okrêty nieprzekra-
czaj¹ce 400 ton wypornoœci, uzbrojone w armaty kali-
bru 40 i 20 mm, KM, BG i miny. Nie stanowi³a wiêc

37 Pancernik Vainamoinen zosta³ zwodowany 28 grudnia 1930 roku,
a drugi – Ilmarinen, 9 lipca 1931 roku (mia³y nastêpuj¹c¹ charakterysty-
kê: wyp. 3900 t; wymiary – 93,0x16,9x4,5 m; 15 w.; uzbrojenie – 4x254,
8x105, a od 1941 wzmocniono obronê plot 4x40 i 8x20, za³oga – 329;
nowoczesna CA). 13 wrzeœnia 1941 roku Ilmarinen wszed³ na rosyjsk¹ ZM
i poderwa³ siê na dwóch minach i zaton¹³ w ci¹gu 7 minut. Zginê³o 271
ludzi, a 132 zdo³ano uratowaæ. Zaœ drugi pancernik Finlandia przekaza³a
Sowietom jako czêœæ zap³aty za tzw. dobro poniemieckie. Okrêt 5 lipca
1947 roku w Turku zmieni³ banderê i nazwê na Wyborg. Pod sowieck¹
bander¹ s³u¿y³ jako element obrony pozycji artyleryjsko-minowej. Wyco-
fany ze s³u¿by w 1957 roku wkrótce pociêty zosta³ na z³om (J. Malinow-
ski, „Klucze” marsza³ka Mannerheima, OW 1993, nr 1).

38 Z. Czarnotta, Z. Moszumañski, Wojna zimowa, Warszawa 1994;
M. Jacobson, Diplomatie im finnischen Winterkrieg 1939–1940, Düssel-
dorf-Wien 1970; T. Konecki, Wojna radziecko-fiñska 1939–1940, Warsza-
wa 1998; C. G. E. Mannerheim, Wspomnienia, Warszawa 1996; F. A.
Upton, Finland 1939–1940, London 1940.

39 Konecki, Tam¿e, s. 68 nn.

40 P.O. Ekman, Die Schiffe und Boote der finnischen Marine im
Zweiten Weltkrieg, MR 1980, z. 12, s. 713nn.

41 OP zosta³y sprzedane do Belgii w 1953 roku, ale jeden – Vesik-
ko, w 1962 roku zosta³ zatrzymany w Helsinkach jako pomnik.
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wiêkszej si³y bojowej, ale dostatecznie zapewnia³a ochro-
nê granicy morskiej w czasie pokoju42.

Floty republik ba³tyckich

Republiki ba³tyckie – Litwa, £otwa i Estonia, obejmo-
wa³y te wybrze¿a, którymi zainteresowani byli Sowie-
ci, zamierzaj¹cy przy nadarzaj¹cej siê okazji opano-
waæ je si³¹. Rosjanom by³y potrzebne ich porty morskie
i lotniska, których opanowanie dawa³o mo¿liwoœæ pa-
nowania przynajmniej na czêœci Ba³tyku. Po niepowo-
dzeniu polskiej wojny obronnej w 1939 roku pañstwa
ba³tyckie straci³y nadziejê na to, ¿e ktokolwiek ujmie siê
za nimi w razie sowieckiej agresji. W obliczu 30-krot-
nej przewagi militarnej, maj¹c powa¿ne trudnoœci fi-
nansowe i nie mog¹c liczyæ na pomoc zbrojn¹ innych
pañstw niebawem sta³y siê ³upem Armii Czerwonej43.
Pocz¹tkiem utraty suwerennoœci stanowi³a zgoda rz¹-
dów tych krajów na utworzenie na swych terytoriach
sowieckich baz wojskowych. Pañstwa te, aby obroniæ
swoj¹ suwerennoœæ, rozwija³y si³y zbrojne, w tym rów-
nie¿ niewielkie floty wojenne, oprócz Litwy – nie posia-
daj¹cej w³aœciwie marynarki wojennej.

Litwa nie by³a w stanie utworzyæ si³ morskich, ponie-
wa¿ pocz¹tkowo nie by³o zainteresowania tym rodza-
jem si³ zbrojnych, brak by³o baz morskich, okrêtów, za³óg
i œrodków finansowych. Dwa niewielkie porty – Po³¹ga
i przystañ w Œwiêtej, nie mog³y przyjmowaæ wiêkszych
jednostek morskich. Jednak koniecznoœæ zabezpiecze-
nia interesów w obrêbie wód terytorialnych zmusi³ w³a-
dze litewskie do powo³ania 14 czerwca 1923 roku Stra¿y
Przybrze¿nej, sk³adaj¹cej siê z ma³ych jednostek. Jed-
noczeœnie pod koniec lat 20. zaczê³y powstawaæ plany
utworzenia litewskiej marynarki wojennej44. 1 sierp-
nia 1935 roku utworzono Litewsk¹ Marynarkê Wojen-
n¹, której okrêty nosi³y przed nazw¹ – L.K.L., czyli Li-
tewski Okrêt Wojenny. Jednoczeœnie przejêto od Stra¿y
Granicznej najwiêksz¹ jednostkê – Prezidentas Smeto-
na45, ale by³ to pierwszy i ostatni okrêt floty wojennej
tego pañstwa. Okrêt s³u¿y³ jako jednostka szkolenio-
wa, wychodzi³ na morze 10–12 razy do roku, w tym

odbywa³ 2–3 d³u¿sze rejsy. Remonty i naprawy odby-
wa³ w portach ³otewskich. Wobec braku œrodków finan-
sowych rzadko odbywano strzelanie, brak by³o równie¿
min morskich. Mimo trudnoœci finansowych Litwa za-
mierza³a zakupiæ 6 OP, kilka œcigaczy torpedowych oraz
zorganizowaæ kilka baterii nadbrze¿nych. Po zajêciu
przez Niemców K³ajpedy 22 marca 1938 roku, wszyst-
kie si³y marynarki wojennej zosta³y przebazowane.
Jednostki Stra¿y Przybrze¿nej przesz³y do Œwiêtej,
a Prezidentas Smetona, ze wzglêdu na du¿e zanurzenie
sta³ na redzie tego portu. W 1940 roku we flocie litew-
skiej s³u¿y³o 7 oficerów, 12 podoficerów oraz oko³o 60
marynarzy.

Po utracie suwerennoœci Litwy 15 czerwca 1940 ro-
ku, Armia Czerwona przyst¹pi³a do zajmowania obiek-
tów wojskowych Litwy46. Jednostki zajête przez Rosjan,
pocz¹tkowo p³ywa³y z mieszanymi za³ogami sowiecko-
-litewskimi, a póŸniej wy³¹cznie z sowieckimi.

Geopolityczne po³o¿enie £otwy, z szerokim dostêpem
do morza, z wieloma portami morskimi i morsko-rzecz-
nymi, stanowi³y przyczynek sta³ego zainteresowania
tym pañstwem ze strony Sowietów. £otwa pocz¹tkowo
zdo³a³a obroniæ swoj¹ niepodleg³oœæ przy pomocy wojsk
polskich, wypieraj¹c z kraju bolszewików, ale pod ko-
niec lat 30. sytuacja polityczna w tym rejonie by³a ju¿
inna – niekorzystna dla tego pañstwa. Licz¹c siê ze
sta³ym zagro¿eniem ze strony sowieckiej, £otwa przez
wszystkie lata niepodleg³oœci stara³a siê rozwijaæ si³y
zbrojne mimo du¿ych trudnoœci ekonomicznych. Ponie-
wa¿ obawiano siê agresji sowieckiej od strony l¹du,
mniejsz¹ uwagê zwracano na rozbudowê floty wojen-
nej. Dlatego zasadnicze jednostki bojowe wesz³y do s³u¿-
by w latach 20-tych: w 1926 roku 2 tra³owce, a w na-
stêpnym 2 OP.

Si³y morskie £otwy sk³ada³y siê z floty, lotnictwa
morskiego i artylerii nadbrze¿nej. W sk³ad floty wcho-
dzi³y: okrêty bojowe – 2 OP i 3 tra³owce oraz jednostki
pomocnicze – 3 motorówki, 3 lodo³amacze, okrêt hy-
drograficzny oraz okrêt szkolny47. Lotnictwo morskie
pocz¹tkowo u¿ywa³o samolotów produkcji francuskiej
i w³oskiej, a póŸniej belgijskiej, czechos³owackiej i bry-
tyjskiej. W 1939 roku by³o podporz¹dkowane dowódz-
twu lotnictwa i liczy³o 16 samolotów. Dzieli³o siê na 2
eskadry – uderzeniow¹ i rozpoznawcz¹. Zaœ artyleria
nadbrze¿na sk³ada³a siê z kilku baterii sta³ych48. Mo-
g³a ona byæ wsparta przez ko³ow¹ artyleriê l¹dow¹.

5 paŸdziernika 1939 roku £otwa i Sowieci podpisa-
li tzw. pakt o wzajemnej pomocy, który by³ w istocie
aktem kapitulacji. Na jego podstawie Armia Czerwona
zak³ada³a bazy morskie dla floty sowieckiej w Lipawie
i Windawie i rozbudowywa³a artyleriê nadbrze¿n¹ miê-
dzy Windaw¹ a Pitrags. Przejê³a ³otewskie lotniska
i rozbudowywa³a je dla w³asnych potrzeb. Zaœ w na-
stêpnym roku – 17 czerwca, wojska sowieckie zajê³y
ca³e terytorium £otwy. Sowieci przejêli ³otewskie okrê-

42 G. P., Finlandia. Si³y morskie – budownictwo okrêtowe – flota
handlowa – porty, PM 1962, z. 4, s. 54–55; Kronika, PM 1959, z. 6, s. 116; E.
Pioterek, Marynarka wojenna Finlandii, PM 1961, z. 9, s. 84–85.
W latach 60-tych i 70-tych flota wojenna Finlandii otrzyma³a nowocze-
sne jednostki bojowe, o wszechstronnym przeznaczeniu mog¹cych prze-
prowadzaæ operacje bojowe w nowoczesnych warunkach obronnych
(J. Klenberg, Tasks and Activities of the Finnish Navy, MR 1980, z. 12,
s. 707 nn.). Natomiast w drugiej po³owie lat 90. w sk³ad floty fiñskiej
wchodzi³o 127 jednostek, w tym 2 korwety, 12 œcigaczy rakietowych, 6
œcigaczy artyleryjskich, 5 du¿ych okrêtów patrolowych, 2 stawiacze min,
13 tra³owców, 47 okrêtów wsparcia i zaopatrzenia oraz inne jednostki.

43 M. Majewski, Po³o¿enie geopolityczne na Ba³tyku w roku 1920
a dziœ, PM 1937, nr 95, s. 93; J. Meister, Kurze Gescichte der Litauischen
Marine, MR 1976, z. 12.

44 W tym celu zaczêto przygotowywaæ kadry. Latem 1928 roku
wys³ano dwóch Litwinów – Povilasa Labanauskasa (przysz³ego dowódcê
MW) i Vytautasa Kuizinasa do Akademii MW w Livorno. Po ukoñcze-
niu studiów pierwszy odbywa³ praktyki na okrêtach ró¿nych klas, a
potem studiowa³ taktykê OP w Tulonie (K. Rokiciñski, Si³y morskie
Estonii, Litwy i £otwy 1919–1940, OW 1993, nr 3, s. 24). W 1938 roku
podano wiadomoœæ, ¿e rz¹d litewski ma zamiar budowaæ w stoczniach
w³oskich 2 niszczyciele i 2 OP. W tej sprawie wyjecha³a do W³och
litewska misja celem omówienia budowy jednostek w stoczniach na
miejscu (Marynarka Wojenna, RMK 1938, s. 248).

45 By³ to ex niemiecki tra³owiec M-59, zbudowany w 1917 roku
(wypornoœæ – 525 t; wymiary – 56x7,3x2,2 m; uzbrojenie – 2x20 „Oerli-
kon”, 2 CKM, 2 LKM, miny).

46 19 czerwca z nazwy usuniêto cz³on Smetona, zmieniaj¹c osta-
tecznie nazwê na L.K.L. Pirmunas (Przodownik). 30 lipca okrêt przeka-
zano Sowietom, a po rozwi¹zaniu wojsk litewskich okrêt wcielono w
sk³ad Floty Ba³tyckiej pod nazw¹ Otlicznik. W 1941 roku nazwê ponow-
nie zmieniono na Korall i wcielono w sk³ad Stra¿y Granicznej. 1 lutego
1945 roku Korall zaton¹³ po wejœciu na minê lub zosta³ storpedowany
(L. Seaman [RCN] R. Brytan, Okrêty Litewskiej Stra¿y Morskiej i Mary-
narki 1923–1940, OW nr 11, s. 28).

47 Conway’s, s. 353; Taschenbuch, s. 177.
48 Rokiciñski, Tam¿e, s. 23–24.
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ty, lotnictwo morskie i artyleriê nadbrze¿n¹, wcielaj¹c je
w sk³ad w³asnych si³49. Rozpoczê³y siê równie¿ represje
NKWD wobec polonii ³otewskiej, a internowanych pol-
skich ¿o³nierzy z kampanii wrzeœniowej po aresztowa-
niu wywieziono w g³¹b pañstwa sowieckiego50.

Estonia zajmowa³a wa¿ne po³o¿enie strategiczne,
czym zainteresowani byli Niemcy i Sowieci. Uzyskanie
tam wp³ywów przez Rzeszê, dawa³o dla Kriegsmarine
mo¿liwoœæ zablokowania si³ sowieckich w Zatoce Fiñ-
skiej, natomiast Sowieci zainteresowani byli mo¿liwo-
œci¹ wyprowadzenia swej floty z tego rejonu na pozosta-
³e wody Ba³tyku. Estoñczycy zdawali sprawê z wa¿noœci
swego po³o¿enia i zagro¿enia z tym zwi¹zanego, stara-
j¹c siê nawi¹zaæ odpowiednie stosunki polityczne z in-
nymi krajami oraz przygotowaæ w³asne si³y zbrojne do
ewentualnej obrony51. Rozbudowywano równie¿ w mia-
rê mo¿liwoœci finansowych flotê wojenn¹, która wœród
pañstw ba³tyckich by³a najwiêksz¹.

W sk³ad estoñskiej marynarki wojennej wchodzi³a
flota wojenna, artyleria nadbrze¿na i Flotylla Jeziora
Pejpus.

Pierwszym okrêtem, który wszed³ do s³u¿by po za-
koñczeniu dzia³añ wojennych by³ patrolowiec Sulev52,
a nastêpne starano siê budowaæ w kraju poza OP.
W 1936 roku w Wielkiej Brytanii zbudowano 2 OP –
najnowoczeœniejsze jednostki floty estoñskiej. By³y to
okrêty torpedowo-minowe, uzbrojone w 4 wyrzutnie tor-
pedowe 533 mm i mog¹ce zabraæ 20 min, stanowi¹ce
g³ówn¹ si³ê uderzeniow¹ floty. W si³ach nawodnych,
oprócz flagowego patrolowca, s³u¿y³y 2 stawiacze min
mog¹ce zabraæ po 150 min, 3 kutry tra³owe, 3 kutry
patrolowe, 4 ma³e kanonierki, 5 lodo³amaczy i 6 jedno-
stek pomocniczych53. W 1939 roku stocznia krajowa wy-
budowa³a dla Stra¿y Granicznej patrolowiec, a w na-
stêpnym roku trwa³y zawansowane prace nad 3 okrêtami
(patrolowiec oraz 2 stawiacze min). Oprócz ju¿ budowa-
nych okrêtów w stoczni talliñskiej, zamówiono 4 torpe-
dowce przystosowane do stawiania min, w Finlandii za-
mówiono 3 OP, a w Wielkiej Brytanii 4 œcigacze torpedowe.

Najwa¿niejsze punkty strategiczne na wybrze¿u by³y
chronione przez kilka baterii artylerii nadbrze¿nej54.
Mog³y one otrzymaæ wsparcie jednostek artylerii wojsk
l¹dowych.

Flotylla Jeziora Pejpus sk³ada³a siê z dawnych
uzbrojonych carskich parowców pasa¿erskich, które do
tego celu zosta³y odpowiednio przystosowane. Ponadto
w jej sk³ad wchodzi³o kilka innych mniejszych jedno-
stek, uzbrojonych g³ównie w broñ maszynow¹.

Si³y morskie Estonii budowane z du¿ym nak³adem
œrodków, nie wykona³y swego zadania w obliczu Sowie-

tów. By³y bierne tak jak pozosta³e republiki ba³tyckie,
a Sowieci szukali pretekstu do ingerencji. Ucieczka pol-
skiego OP Orze³ z Tallina spowodowa³a wiele zamiesza-
nia i usuniêcie ze stanowiska dowódcy MW, jego szefa
sztabu oraz inne nastêpstwa. Moskwa fakt ten wyko-
rzysta³a do prowokacji twierdz¹c, ¿e Estonia nie potra-
fi utrzymaæ swej neutralnoœci i 19 wrzeœnia 1939 roku
postanowi³a skierowaæ do obrony jej neutralnoœci w³asne
si³y zbrojne. Ju¿ wieczorem tego dnia sowieckie okrêty
zajê³y pozycje wzd³u¿ ca³ego wybrze¿a estoñskiego, co
œwiadczy o tym, ¿e plany zajêcia Estonii opracowano
ju¿ o wiele wczeœniej. W kilka dni póŸniej w rozmo-
wach estoñsko-sowieckich w Moskwie, Rosjanie nawi¹-
zali do ucieczki Or³a i za¿¹dali podpisania paktu woj-
skowego miêdzy Estoni¹ a Sowietami, zgodnie z którym
Rosjanie mogli zak³adaæ bazy morskie i lotnicze na
ca³ym terytorium Estonii. Ju¿ 2 paŸdziernika 1939 roku
wyjecha³ pierwszy poci¹g z sowieckimi komisjami woj-
skowymi55.

Po kolejnych ultimatach, przyjêtych przez rz¹d es-
toñski, Sowieci uzyskali bazy na wyspach Hiiumaa i Saa-
rema, a 16 czerwca 1940 roku Armia Czerwona wkroczy-
³a na terytorium Estonii. Ostatecznie jednak pañstwo
to utraci³o swoj¹ suwerennoœæ 6 sierpnia 1940 roku,
rozwi¹zano armiê estoñsk¹, a flotê wcielono w sk³ad
sowieckiej Floty Ba³tyckiej.

Pañstwa ba³tyckie nie stawi³y zbrojnego oporu Ar-
mii Czerwonej i uleg³y naciskom politycznym Moskwy,
po czym wcielono je w sk³ad pañstwa sowieckiego. Ich
si³y zbrojne uleg³y rozwi¹zaniu, a okrêty wcielono do
floty sowieckiej. W pañstwach tych aktualnie rodzi siê
nawet pytanie, czy kraje ba³tyckie powinny stawiæ opór
zbrojny agresji, jak uczyni³a to Finlandia, które pozo-
staje nierozstrzygniête do dziœ56.

Flota duñska

Królestwo duñskie zajmowa³o wa¿ne po³o¿enie strate-
giczne, poniewa¿ zamyka³o wyjœcie z Ba³tyku na Mo-
rze Pó³nocne i dalej. Ponadto stanowi³o pomost pomiê-
dzy pó³wyspem skandynawskim a Europ¹ Œrodkow¹.
Kraj to nizinny i na wpó³ wyspiarski, obejmuj¹cy Da-
niê w³aœciw¹, Wyspy Owcze oraz Grenlandiê. Zachod-
nie wybrze¿e Jutlandii obejmowa³y pasma mierzei
i wydm, zamykaj¹ce liczne zalewy i jeziora lagunowe
i s¹ ubogie w naturalne porty. Natomiast wschodnioju-
tlandzkie wybrze¿e i archipelag s¹ rozwiniête, z g³êbo-
ko wchodz¹cymi fiordami oraz cieœninami. Wiele tu
dogodnych portów nie wymagaj¹cych urz¹dzeñ ochron-
nych, a statki mog¹ docieraæ daleko w g³¹b l¹du. Wody
u brzegów Danii s¹ p³ytkie, zw³aszcza w zatokach. Je-
dynie w po³udniowej czêœci Ma³ego Be³tu najwiêksza
g³êbokoœæ siêga 20–30 m, a w Samso Be³t przekracza
80 m. Rzeki duñskie s¹ krótkie, nizinne i nie odgrywa-
j¹ wiêkszej roli w gospodarce kraju, a tym bardziej
w zakresie wojskowym.

Si³y morskie odgrywa³y zawsze istotn¹ rolê w za-
kresie obronnoœci tego pañstwa, a w omawianych cza-
sach mo¿na je podzieliæ na 5 okresów:

49 Pod sowieck¹ bander¹ 2 tra³owce nosi³y numery burtowe –
T 298, T 299, a nastêpnie T 51, T 57. Zaœ oba OP po zbombardowaniu
przez niemieckie samoloty poru w Lipawie, uleg³y samozatopieniu 24
czerwca 1941 roku (Conway’s, Tam¿e).

50 A. Skrzypek, Stosunki polsko-³otewskie 1918–1939, Gdañsk 1997,
s. 146.

51 P. £ossowski, Stosunki polsko-estoñskie 1918–1939, Gdañsk
1992, passim.

52 By³ to poniemiecki torpedowiec A-32, który zaton¹³ 25 paŸ-
dziernika 1917 roku w Monsundzie. Wydobyty z dna i wyremontowany
w 1923 roku, zmodernizowany, przeklasyfikowany zosta³ na patrolowiec
i do koñca republiki pe³ni³ funkcjê okrêtu flagowego floty wojennej
Estonii. Zamierzano równie¿ wydobyæ 4 jednostki floty carskiej zatopio-
ne w czasie I. wojny œwiatowej, ale ostatecznie zrezygnowano z tego
zamiaru (Rokiciñski, Tam¿e, s. 22).

53 Taschenbuch, s. 176–177.
54 Rokiciñski, Tam¿e, s. 22–23.

55 Bratbank, Tam¿e, s. 31–32.
56 I. Viksne, £otewska polityka obronna: aspekt militarny, Biule-

tyn Ba³tycki 1 (2) – odb. w posiadaniu autora. Dr Ilmars Viksne jest
szefem zespo³u badawczego Oœrodka Badañ nad Obronnoœci¹ w Rydze.
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1. 1939–1940 – okres neutralnoœci;
2. 1940–1943 – okres formalnej okupacji;
3. 1943–1945 – okres faktycznej okupacji;
4. 1945–1949 – okres odbudowy zniszczonej floty;
5. 1949–1959 – okres rozbudowy w ramach NATO.

W pierwszym okresie Dania deklarowa³a neutral-
noœæ, unikaj¹c sytuacji konfliktowych i popiera³a Szwe-
cjê, widz¹c w tym gwarancjê nienaruszalnoœci swego po-
siadania. Ograniczy³a maksymalnie aktywnoœæ w³asnej
floty wojennej, a w razie naruszenia wód terytorialnych
zamierzano sk³adaæ formalne protesty pisemne.

Do 1935 roku Dania liczy³a na wsparcie Wielkiej Bry-
tanii w utrzymaniu swej neutralnoœci, a nastêpnie przy-
jê³a 2 kierunki polityki – œcis³e zwi¹zanie ze Szwecj¹
i Norwegi¹ oraz ugodowoœæ wobec III Rzeszy niemieckiej.
Mia³a jednak s³ab¹ i przestarza³¹ flotê wojenn¹, której
trzonem by³y 2 pancerniki obrony wybrze¿a, mog¹ce s³u-
¿yæ jako baterie p³ywaj¹ce. Ponadto w sk³ad floty wcho-
dzi³y: 17 ma³ych torpedowców, 12 OP (w tym 4 zbudowa-
ne w latach 1937–1939), 17 jednostek minowych oraz
ró¿nego rodzaju ma³e patrolowce, jednostki pomocnicze
i specjalne57. Flota mia³a do dyspozycji równie¿ w³asne
lotnictwo, ale nie przedstawia³o ono wartoœci bojowej.

Pod koniec sierpnia 1939 roku flotê wojenn¹ posta-
wiono w stan gotowoœci, a 3 wrzeœnia przebazowano
czêœæ si³ z Kopenhagi do Aarhus. Na ¿¹danie Niemców
Duñczycy postawili ZM w cieœninach i zorganizowali
pilota¿ przez pola minowe dla wszystkich okrêtów i stat-
ków58. Na dworze kopenhaskim zdawano sobie spra-
wê, ¿e strategiczne po³o¿enie tego pañstwa, s³abego mi-
litarnie, nie mog¹cego liczyæ na silnych sojuszników,
sta³o siê punktem zainteresowania Wielkiej Brytanii
i III Rzeszy, i ¿e w ró¿ny sposób bêd¹ one zabiegaæ o opa-
nowanie cieœnin duñskich, a tym samym Danii. Bli¿ej
jednak znajdowali siê Niemcy i oni przyst¹pili do dzia-
³añ maj¹cych niemal pokojowo opanowaæ Daniê tym
bardziej, ¿e mieli tam swoich zwolenników oraz uleg³e
w³adze. W 1940 roku placówki dyplomatyczne infor-
mowa³y rz¹d duñski o przygotowaniach wojsk niemiec-
kich do zajêcia Jutlandii. Ten jednak nie podj¹³ ¿ad-
nych kroków obronnych, nie zarz¹dzono mobilizacji,
a granice pozosta³y niemal bezbronne. W kwietniu 1940
roku pod naciskiem Niemiec, rz¹d duñski usun¹³ z Ko-
penhagi poselstwa Wielkiej Brytanii, Francji i Polski59.
A na ¿yczenie w³adz niemieckich, g³ówne si³y wojsk
duñskich skoncentrowano w pó³nocnej czêœci Pó³wyspu
Jutlandzkiego i na Zelandii, do ewentualnej obrony Danii
przed pañstwami zachodnimi.

9 kwietnia 1940 roku wojska niemieckie zajê³y
Daniê, a ówczesny rz¹d tego pañstwa podporz¹dkowa³
siê Rzeszy i utrzyma³ przy w³adzy. Armia nie stawia³a
oporu, a flota wojenna nie przeprowadzi³a ¿adnych dzia-
³añ bojowych, chocia¿ mog³a pewne operacje przepro-
wadziæ – chocia¿by minowanie. Jedynie okrêt hydro-
graficzny Freja wzi¹wszy na pok³ad oddzia³ ¿o³nierzy
i przedar³ siê do pobliskiej Szwecji60. Po wkroczeniu

Niemców, Dania udzieli³a poparcia planom niemieckim,
którzy usprawiedliwili tê agresjê uprzedzeniem Angli-
ków i Francuzów w zajêciu jej baz morskich. Mimo ule-
g³oœci Duñczyków, jej flota zosta³a ograniczona w samo-
dzielnoœci, rozdrobniono j¹ przebazowuj¹c z baz g³ównych
do portów prowincjonalnych. Dania przekaza³a czêœæ
okrêtów Niemcom, a ci zezwolili oficerom duñskim s³u-
¿yæ w wojsku Rzeszy, a nawet rozpoczêto formowanie
ochotniczego korpusu. A Kriegsmarine uzyska³a dobre
bazy i fiordy, w których mog³y kotwiczyæ w ukryciu jej
jednostki.

Wobec rozwijaj¹cego siê ruchu oporu na terenie Danii,
Niemcy przyst¹pili do faktycznej okupacji kraju. W prze-
widywaniu rozbrojenia wojska duñskiego przez Niem-
ców postanowiono, ¿e si³y zbrojne Danii nie powinny
stawiaæ oporu, ale tego postanowienia rz¹du dowódca
marynarki wojennej – admira³ A. H. Vedel nie wykona³
do koñca. Ju¿ 26 wrzeœnia 1942 roku poleci³ on d.o. wszyst-
kich okrêtów, by w razie próby przejêcia jednostek przez
Niemców ujœæ do Szwecji lub je zatopiæ. Gdy 29 sierp-
nia 1943 roku o godzinie 0400 dowiedziano siê o akcji
niemieckiej przeciwko wojsku duñskiemu, przez radio
dla floty wojennej podano rozkaz: ostre pogotowie. Zaœ
siedem minut póŸniej nakazano zatopiæ okrêty lub ucie-
kaæ do Szwecji. 13 jednostek dotar³o do Szwecji, a 30
zosta³o zatopionych, w tym 2 pancerniki obrony wy-
brze¿a, zatopiono. Niemcom nie uda³o siê wiêc zaj¹æ
floty duñskiej, na co mocno liczyli61. Po samozatopie-
niu floty, rozkazem dowództwa czêœæ oficerów w tajem-
nicy, przez Szwecjê, wys³ano do Wielkiej Brytanii. Wielu
przedosta³o siê tam równie¿ w latach nastêpnych. Zaœ
Niemcy 29 sierpnia 1943 roku rozwi¹zali duñskie si³y
zbrojne62. Co prawda duñska flota wojenna nie bra³a
udzia³u w walkach, to w czasie II-giej wojny œwiatowej
ponios³a powa¿ne straty: 2 pancerniki obrony wybrze-
¿a, 16 torpedowców, 9 OP, 8 stawiaczy min, 13 tra³ow-
ców, 8 statków pomocniczych, 47 kutrów rybackich
i ró¿nych ma³ych jednostek.

W latach 1945–1949 Dania odbudowywa³a swoj¹
zniszczon¹ flotê wojenn¹. Od 1 czerwca 1945 roku roz-
poczêto odtwarzanie organizacji floty wojennej oraz od-
zyskanie okrêtów i zakup nowych. Do kraju wróci³y okrê-
ty i statki, którym uda³o siê przedostaæ do Szwecji
w 1943 roku, a nastêpnie do³¹czy³y do nich odnalezio-
ne w portach niemieckich dawne jednostki duñskie. Po-
niewa¿ g³ównym zadaniem floty duñskiej by³o oczysz-
czenie wód morskich z min, najwa¿niejsze by³y wówczas
tra³owce. Dlatego Wielka Brytania przekaza³a w la-
tach 1945–1946 10 tra³owców i 20 poniemieckich ku-
trów tra³owych. Prace tra³owe trwa³y do lat 50., ale

57 Taschenbuch, s. 62–65.
58 P. Kacprzak, Si³y morskie Danii, PM 1971, z. 5, s. 53.
59 W. Czapliñski, Dzieje Danii nowo¿ytnej (1500 – 1975), Warsza-

wa 1982, s. 293. 8 kwietnia 1940 roku szef Sztabu Generalnego wobec
koncentracji wojsk niemieckich nad granic¹ Danii zaproponowa³ og³o-
szenie mobilizacji, która rz¹d zdecydowanie odrzuci³

60 T. Cieœlak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich,
Warszawa 1978, s. 324nn; M. Lacki, Agresja Niemiec hitlerowskich na
Daniê w 1940 roku, PM 1970, z. 4; Pertek, Napaœæ..., s. 38–39.

61 Czapliñski, Tam¿e, s. 299; Ten¿e, Ruch oporu w Danii 1940–1945,
Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1973, s. 117–118; G.P., Dania. Si³y
morskie – flota handlowa – budownictwo okrêtowe – porty, PM 1962, z. 3,
s. 70–71. Zatopiono: 2 pancerniki obrony wybrze¿a, 8 OP, 2 kanonierki
ochrony rybo³ówstwa, 1 stawiacz min, 6 torpedowców, 4 tra³owce, 1 bazê
OP, 2 bazy tra³owców. Wiêkszoœæ zatopiono w porcie kopenhaskim, a
pozosta³e w Korsor i Dakoen. Inne jednostki próbowa³a uciec. Pancernik
obrony wybrze¿a Niels Iuel – 29 sierpnia zbombardowany przez lotnictwo
niemieckie w czasie próby ucieczki do Szwecji i maj¹c ster uszkodzony,
wszed³ na mieliznê. Œci¹gniêty i przyholowany do Kilonii celem remontu,
ale w marcu 1944 roku zatopi³o go lotnictwo brytyjskie. Te jednostki,
które usz³y do Szwecji, zosta³y tam internowane i po wojnie wróci³y do
Danii (E. Pioterek, Duñska marynarka wojenna, PM 1958, z. 12, s. 62–63).

62 Wkrótce w Szwecji utworzono duñsk¹ brygadê piechoty. Ponad-
to grupa lotników duñskich walczy³a w póŸniejszym okresie w sk³adzie
RAF, dzia³a³a równie¿ na Grenlandii. Ponadto w Szwecji formowano 1
eskadrê lotnictwa bombowego.
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du¿¹ pomoc Dania otrzyma³a od Niemieckich Si³ Tra-
³owych. Drugim wa¿nym zadaniem by³o równie¿ two-
rzenie si³y uderzeniowej. Od Anglii kupiono i wydzier-
¿awiono 5 fregat i 1 korwetê, a w 1947 roku 3 OP.
W wyniku podzia³u zdobyczy po flocie niemieckiej, Da-
nia otrzyma³a kilkanaœcie œcigaczy, 2 du¿e tra³owce oraz
okrêt, który zmodernizowano na ich bazê. Œcigacze te
do koñca lat 50. stanowi³y podstawow¹ si³ê uderzenio-
w¹ floty duñskiej.

Flota duñska dysponowa³a samodzieln¹ morsk¹ dok-
tryn¹ wojenn¹ o charakterze defensywnym, bazuj¹ca
na przedwojennej. Zmodyfikowano jednak ewentualne
zagro¿enia, wprowadzono poprawki w zakresie wspó³-
pracy z flotami sojuszniczymi, a flota wojenna mia³a
utrzymaæ wysoki stan gotowoœci bojowej w czasie po-
koju i zagro¿enia. W razie dzia³añ wojennych mia³a
czynnie w³¹czyæ siê do walk w strefie morskich intere-
sów Danii. Do po³owy lat 50. akceptowano mo¿liwoœæ
u¿ycia broni atomowej, co mia³o wp³yw na przygotowa-
nie i wyposa¿enie okrêtów.

W 1948 roku rozpocz¹³ siê wstêpny okres dzia³al-
noœci Skandynawskiej Unii Obronnej, celem po³¹cze-
nia wysi³ku wojskowego Danii, Norwegii i Szwecji do
zabezpieczenia ich politycznych interesów, ale rozmo-
wy w tej sprawie przerwano. Dania wst¹pi³a do NATO
zrywaj¹c z dotychczasow¹ neutralnoœci¹ licz¹c na po-
moc sojuszników.

W latach 1949–1959 nast¹pi³ rozwój floty duñskiej,
a pomoc w sprzêcie oraz w œrodkach finansowych po-
zwoli³o na wprowadzanie nowych okrêtów i rozbudowê
bazy brzegowej. Szczególn¹ uwagê zwrócono na przygo-
towanie nowoczesnych baz morskich, maj¹cych stano-
wiæ oparcie dla flot wojennych NATO przeciw si³om so-
wieckim na Ba³tyku. Dania posiada oko³o 80 portów
morskich, z których najwiêksze to: Kopenhaga, Aalborg
i Aarhus.

W 1951 roku przyst¹piono do reorganizacji struk-
tury wojsk l¹dowych i marynarki wojennej, w rezulta-
cie czego zlikwidowano ich tradycyjn¹ odrêbnoœæ, zaœ
nowe struktury odpowiada³y ju¿ nowoczesnym wymo-
gom sztuki wojennej. Na zagro¿onych odcinkach rozpo-
czêto budowê rejonów umocnionych, flota zaœ przyjê³a
zwiêkszone zadania w zakresie kontroli cieœnin duñ-
skich i zachodniego Ba³tyku63.

Po³o¿enie geograficzne i s¹siedztwo sowieckie, a na-
stêpnie Uk³adu Warszawskiego powodowa³y, ¿e floty Da-
nii i Norwegii wspó³pracowa³y ze sob¹. Poniewa¿ obie
by³y mimo wszystko s³abe, przewidziano wsparcie dla
nich przez Royal Navy. Razem, odpowiednio zorganizo-
wane, mia³y nie dopuœciæ do przejœcia si³ sowieckich
przez cieœniny na Morze Pó³nocne i dalej na Atlantyk.
Prowadzono wspólne æwiczenia floty duñskiej, norwe-
skiej, angielskiej, bra³y w nich równie¿ udzia³ okrêty
amerykañskie.

Na rozbudowê floty duñskiej mia³a wp³yw równie¿
wojna koreañska. Po jej zakoñczeniu analizowano dok-
trynê wojenn¹, ale nowe podstawy polityki obronnej
przyjêto dopiero w 1960 roku. Doktryna narodowa tego
pañstwa zosta³a ograniczona na rzecz koalicyjnej,
a g³ównym jej celem by³o zabezpieczenie morskich in-

teresów Danii na morzu. Flota duñska mia³a uniemo¿-
liwiæ przeciwnikowi przerwanie w³asnych linii komuni-
kacyjnych i opóŸniaæ jego dzia³ania bojowe a¿ do na-
dejœcia pomocy sojuszniczej, a jej g³ównym zadaniem
by³o zablokowanie wyjœcia Sowietom z Ba³tyku. Dlate-
go flota duñska koncentrowa³a siê g³ównie na wojnie
minowej, o czym zadecydowa³y dwa czynniki: pierwszy
– s³aboœæ floty wojennej i ma³e zainteresowanie opusz-
czeniem w³asnych wód oraz drugi – œwietne warunki
geograficzne do minowania wszystkimi rodzajami min.
Wa¿nym zadaniem by³o równie¿ zwalczanie OP na Ba³-
tyku, które w latach 50. stanowi³y trzon si³ uderzenio-
wych sowieckiej floty. Ponadto lekkimi si³ami uderze-
niowymi – dywizjony niszczycieli, œcigaczy torpedowych
i fregat mia³y przeciwdzia³aæ operacjom desantowym
na w³asne wybrze¿a i wyspy i organizowaæ wysuniête
dozory celem przeciwdzia³ania operacjom desantowym
i próbom wyjœcia z Ba³tyku, g³ównie si³ami OP. Zada-
nia dla floty duñskiej modyfikowano w miarê rozwoju
floty, zwracaj¹c g³ówn¹ uwagê na przeciwdzia³anie ope-
racjom desantowym, potem zaminowanie wód, zabez-
pieczenie ¿eglugi sojuszniczej i wsparcie w³asnych wojsk.

Aby wykonaæ te zadania, potrzebne by³y odpowied-
nie si³y morskie, które systematycznie rozwijano. W la-
tach 1953–1954 Anglia wypo¿yczy³a dla Danii 3 nisz-
czyciele na 10 lat, ale pocz¹tkiem zasadniczych zmian
we flocie by³o wprowadzenie w 1955 roku pierwszej no-
woczesnej korwety, z serii 4 okrêtów typu Tryton, zbu-
dowanych we W³oszech na zamówienie NATO. Zaœ wpro-
wadzeniem nowej generacji OP zapocz¹tkowanej w 1958
roku, potencja³ uderzeniowy floty uleg³ rozbudowywa-
niu i modernizacji. Program rozwoju floty wojennej Da-
nia realizowa³a we wspó³pracy ze USA. Np. 5-letni plan
rozwoju duñskiej floty obejmuj¹cy lata 1959–1963
przewidywa³ budowê: 1 OP, 2–3 eskortowców, 7–8 do-
zorowców, 2–3 stawiaczy min, 5–6 tra³owców bazowych,
6 œcigaczy torpedowych, 1–2 okrêtów ochrony rybo³ów-
stwa64. Rz¹d duñski zamierza³ nawet zbudowaæ 2 ma³e
lotniskowce œmig³owcowe do s³u¿by hydrograficznej
i ochrony rybo³ówstwa (wypornoœæ 1110 t, 18 w.)65.

Pod koniec lat 50. organizacja si³ morskich Danii
podobna by³a do pozosta³ych flot wojennych Skandy-
nawii, co uwidocznia³o siê g³ównie w organizacji floty,
jednostek szkoleniowych, nadbrze¿nych oraz niektórych
szczebli sztabowych. Wyodrêbnia³y siê w niej 4 czêœci
sk³adowe si³ morskich: dowództwo, flota wojenna, jed-
nostki nadbrze¿ne i ty³owe oraz szkoleniowe.

Dowództwo zajmowa³o siê ca³okszta³tem kierowa-
nia wszystkich czynnoœci si³ morskich wraz z zagad-
nieniami gotowoœci bojowej, szkoleniem kadr i budow-
nictwem okrêtowym. Kontrole wykonywa³y odpowiednie
komórki sztabu g³ównego, a tak¿e inspektorzy rodza-
jów si³ morskich. Szczególn¹ rolê odgrywa³ inspektor
artylerii nadbrze¿nej maj¹cy w³asny sztab i szerokie
uprawnienia w zakresie obrony wybrze¿a. By³o to wyni-
kiem specyficznego po³o¿enia geograficznego Danii, gdzie
obrona cieœnin zajmowa³a najwa¿niejsze miejsce.

Organizacja floty by³a jednolita, skupia³a pod jed-
nym dowództwem wszystkie nowoczesne okrêty bojo-
we i specjalnego przeznaczenia oraz niektóre okrêty

63 W. Topolski, Si³y morskie pañstw NATO akwenów mórz Ba³tyc-
kiego i Pó³nocnego w polityce paktu pó³nocnoatlantyckiego w latach
1949––1981, cz. 1, s. 178–188, 200, 219, cz. 2, s. 661–665. WAP 1988
(maszynopis).

64 A. Charisius, T. Dobias, W. Kozaczuk, NATO. Strategia i si³y
zbrojne 1949–1975, Warszawa 1977, s. 158–159; Kronika, z. 5, s. 109;
Topolski, Tam¿e, cz. 1, s. 184, 191, 199, cz. 2, s. 665–668.

65 Kronika, z. 6, s. 116.
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pomocnicze we flocie przybrze¿nej. Jej dowództwo bez-
poœrednio podlega³o dowódcy si³ morskich.

Flota przybrze¿na obejmowa³a dywizjony i grupy
okrêtów ró¿nych klas lub dywizjony okrêtów ró¿nych
klas wykonuj¹cych wspólne zadanie, np. zwalczanie OP.
Zespo³y floty przybrze¿nej operuj¹ce w ró¿nych akwe-
nach pod wzglêdem operacyjnym podlega³y dowództwu
floty przybrze¿nej. Jedynie pod wzglêdem zaopatrze-
niowym, za³ogowym i organizacyjno-porz¹dkowym pod-
czas postoju w bazach podlega³y dowództwu okrêgów
morskich.

Dowództwu si³ morskich podlega³y okrêgi morskie
– organa administracyjne si³ morskich na obszarach
przybrze¿nych wysp duñskich, Bornholmie, Wysp Ow-
czych i Grenlandii. Dowództwo okrêgu morskiego zajmo-
wa³o siê na swoim terenie zaopatrzeniem, szkoleniem,
zabezpieczeniem baz i innych urz¹dzeñ na wybrze¿u.

Powy¿sza organizacja obowi¹zywa³a w czasie po-
koju i w wojnie, a wiêkszoœæ instytucji znajdowa³o siê
w bazie g³ównej w Kopenhadze66.

Pod koniec lat 50., w porównaniu z s¹siednimi flo-
tami wojennymi Dania poczyni³a niedu¿e przedsiêwziê-
cia w kierunku unowoczeœnienia swojej floty wojennej.
Czêœæ okrêtów, to jednostki wys³u¿one, bez wiêkszej
wartoœci bojowej. Poza fregatami typu Bellona, OP, kil-
koma tra³owcami i œcigaczami torpedowymi, pozosta³e
jednostki by³y wyeksploatowane, mia³y ma³e prêdko-
œci i s³abe uzbrojenie. Flota wymaga³a wiêc wycofania
powa¿nej czêœci okrêtów i wcielenia nowych67. Sytuacjê
tê mia³ zmieniæ 5-letni plan rozwoju floty. G³ówny na-
cisk po³o¿ono na okrêty ma³e, zdolne do operowania na
wodach p³ytkich, trudnych pod wzglêdem nawigacyjnym,
wœród wysp i w cieœninach. Jednoczeœnie starano siê
aby niemal wszystkie ON i OP by³y przystosowane do
stawiania min68.

*  *  *

Wa¿nym wydarzeniem polityczno-wojskowym w re-
jonie Ba³tyku by³o utworzenie si³ zbrojnych w dwóch
pañstwach niemieckich powsta³ych po wojnie – w Nie-
mieckiej Republice Federalnej i Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej. Obie armie powsta³y po rozbiciu
III Rzeszy niemieckiej, zlikwidowaniu aparatu hitle-
rowskiego i zlikwidowaniu nazizmu, w warunkach, gdy
oba pañstwa niemieckie znalaz³y siê w antagonistycz-
nych blokach wojskowych. Decyzje o utworzeniu si³
zbrojnych w tych pañstwach by³y spraw¹ miêdzynaro-
dow¹, a decydentami byli: dla Niemieckiej Republiki

Federalnej – Stany Zjednoczone, zaœ dla Niemieckiej
Republiki Demokratycznej – Sowieci. Od samego po-
cz¹tku powstania tych armii, ich oblicza skierowane
by³y przeciwko sobie – nie tylko jako wrogowie militar-
ni, ale g³ównie ideologicznie. Jednoczeœnie obie armie
i ich floty wojenne by³y szpicami: wojska zachodnionie-
mieckie – dla NATO, a wschodnioniemieckie – dla
Uk³adu Warszawskiego. W jednej i w drugiej nie wyko-
rzeniono ca³kowicie pozosta³oœci faszyzmu, który na-
dal tkwi³ jeszcze w pewnych grupach narodu niemiec-
kiego, z zasady mocno zakamuflowany, daj¹c jednak
o sobie znaæ co pewien czas.

W obu armiach podstaw¹ ich rozwoju byli oficero-
wie wywodz¹cy siê z wojsk III Rzeszy, czêsto maj¹cy
najwy¿sze odznaczenia bojowe hitlerowskie. W jednej
i w drugiej gloryfikowano niemieckie czyny zbrojne
w przesz³oœci, szukaj¹c jednoczeœnie usprawiedliwie-
nia za zbrodnie pope³nione przez wojska niemieckie
na ludnoœci cywilnej w wielu krajach Europy. Zjawiska
te mocno niepokoi³y Polaków, co wynika³o z odpowied-
nio prowadzonej propagandy przeciwko NATO i nie do-
puszczanie w naszym kraju pe³nych ocen tego sojuszu
i w³aœciwego zagro¿enia ze strony komunizmu. Oba-
wiano siê szczególnie dojœcia obu tych armii do domi-
nacji w swoich uk³adach polityczno-wojskowych, co
w praktyce by³o wówczas niemo¿liwe. W polskiej lite-
raturze i publicystyce lat 50. i póŸniejszych, armiê za-
chodnioniemieck¹ oceniano szczególnie negatywnie, upa-
truj¹c w niej Ÿród³o d¹¿¹ce do odebrania Polsce Ziem
Zachodnich i Pó³nocnych. Odwrotnie upatrywano armiê
wschodnioniemieck¹ – widz¹c w niej ostojê przeciwko
takim tendencjom, co w rzeczywistoœci by³o niepraw-
dziwe.

Oba pañstwa niemieckie obok wojsk l¹dowych i lot-
niczych, rozwija³y równie¿ si³y morskie, przy czym Nie-
miecka Republika Federalna sta³a siê wa¿nym ogni-
wem NATO na Ba³tyku.

Flota wojenna
Niemieckiej Republiki Federalnej

– Bundesmarine

Si³y morskie NRF rozwinê³y siê ze S³u¿by Tra³owej,
Formacji S³u¿by Roboczej i Federalnej Stra¿y Granicz-
nej.

We wrzeœniu 1945 roku w angielskiej strefie oku-
pacyjnej powo³ano Niemieck¹ S³u¿bê Tra³ow¹, której
siedzib¹ kolejno by³y: Flensburg, Gluckstadt nad £ab¹,
a od grudnia tego roku – Hamburg. Nadzór nad ni¹
sprawowa³a Royal Navy. Poszczególne zespo³y okrêtów
sk³ada³y siê z du¿ych tra³owców, kutrów tra³owych, po-
mocniczych tra³owców i stawiaczy sieci, przerywaczy
zagród minowych, holowników, okrêtów ratowniczych,
patrolowców przystosowanych do poszukiwania i nisz-
czenia min morskich itd. W sk³ad tej s³u¿by wchodzi³o
531 jednostek i 53 jednostek podleg³ych dowództwu
francuskiemu, obs³ugiwanych przez 27.000 ludzi, ale
w nastêpnym roku stan personelu zmniejszy³ siê do
18.000 ludzi. By³o to wynikiem likwidacji zgrupowania
w Norwegii oraz przekazaniem dla Sowietów ponad
100 tra³owców, z podzia³u floty niemieckiej. S³u¿ba Tra-
³owa w nieco zmienionym sk³adzie dzia³a³a przez ca³y
1947 rok, po czym j¹ zlikwidowano, zastêpuj¹c organi-

66 W marcu 1960 roku rozpoczêto prace nad utworzeniem nowej
organizacji duñskiej marynarki wojennej, co wynika³o z potrzeb nowo-
czesnej taktyki morskiej i wspó³dzia³ania w ramach NATO. W nowej
organizacji nie przewidywano ju¿ floty przybrze¿nej.

67 Pioterek, Tam¿e, s. 63–68; Wanta, Czy kutry..., s. 18. Flota wojen-
na Danii liczy³a wówczas: 9 fregat, 3 OP, 4 dozorowce, 6 stawiaczy min, 14
tra³owców redowych, 15 œcigaczy torpedowych i oko³o 30 jednostek po-
mocniczych i specjalnych. Wœród tej ostatniej grupy istotn¹ rolê odgry-
wa³y 2 warsztatowe, 3 okrêty ochrony rybo³ówstwa, 5 lodo³amaczy
i okrêty hydrograficzne.

68 Na pocz¹tku 1960 roku miêdzy Dani¹ a Stanami Zjednoczonymi
zawarto porozumienie na podstawie którego po³owê kosztów nowobudo-
wanych okrêtów pokrywa³y Stany Zjednoczone. Porozumienie to przewi-
dywa³o budowê 8 fregat, 18 œcigaczy torpedowych, 6 OP, 8 stawiaczy min,
12 tra³owców, 8 kutrów patrolowych i kilka jednostek pomocniczych
(G.P., Dania). Dania w razie potrzeby mog³a zmobilizowaæ niezbêdn¹
liczbê statków (promów pasa¿erskich, towarowych i innych), z zastosowa-
niem jako stawiacze min lub bazy p³ywaj¹ce.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


141

Ocena flot wojennych pañstw nadba³tyckich...

zacj¹ wojskow¹ podobn¹, ale o statusie cywilnym. Wy-
nika³o to z nalegañ sowieckich, którzy ¿¹dali rozwi¹-
zania tej s³u¿by. W ten sposób 1 stycznia 1948 roku
w Cuxhaven powsta³ nowy zespó³ tra³owy – o charak-
terze cywilnym, który przyj¹³ dotychczasowy personel.
Pocz¹tkowo podlega³ brytyjskiej stra¿y granicznej,
a nastêpnie, od pocz¹tku 1951 roku – Royal Navy. Ze-
spó³ Tra³owy przesta³ istnieæ 30 czerwca 1951 roku69.
Czêœæ jednostek przesz³a wówczas do podleg³ej amery-
kañskiemu dowództwu Formacji S³u¿by Roboczej, a czêœæ
do powstaj¹cej Seegrenzschutzu.

Formacja S³u¿by Roboczej podlega³a dowództwu
strefy okupacyjnej floty amerykañskiej, a jej okrêty p³y-
wa³y pod bander¹ amerykañsk¹. Powo³ano j¹ 1 stycz-
nia 1951 roku przez okupacyjne w³adze amerykañskie
i brytyjskie. W jej sk³ad wesz³y okrêty dotychczas eks-
ploatowane przez amerykañsk¹ s³u¿bê transportow¹
oraz jednostki oddane przez Stany Zjednoczone do dys-
pozycji tej s³u¿by. Okrêty wyposa¿ono w nowoczesny
sprzêt i lekkie uzbrojenie, a formacja mia³a w³asne
stocznie oraz szko³ê morsk¹ w Bremenhaven-Lehe. By³a
to silna organizacja, dobrze kierowana, maj¹ca w³asny
sztab oraz okrêty z najnowoczeœniejszym sprzêtem na-
wigacyjnym i tra³owym. Co prawda mia³a status cy-
wilny, ale militarny charakter. We wrzeœniu 1951 roku
3 tra³owce tej s³u¿by: Albatros, Seemowe i Seelowe, wy-
s³ano na wody koreañskie70. W kilka lat póŸniej, 16
kwietnia 1956 roku, baza Formacji S³u¿by Roboczej
w Bremenhaven zosta³a uznana za bazê Bundesmarine,
a 3 czerwca tego roku przekazano jej flotê Formacji.

W lipcu 1951 roku utworzono Federaln¹ Morsk¹
Stra¿ Graniczn¹ – pierwsz¹ organizacjê zbrojn¹ podle-
g³¹ bezpoœrednio rz¹dowi, jeszcze nie w pe³ni suweren-
nej RFN. Pierwszy jej oddzia³ rozpoczêto formowaæ w
Neustadt. W czerwcu 1952 roku wcielono do Stra¿y
flotyllê 6 jednostek jeszcze wojennej budowy typu KFK
(wypornoœæ – 112 t, uzbrojenie 1x20 i 2 CKM, prêdkoœæ
9 w., 16 ludzi), ukoñczono budowê 4 kutrów patrolo-
wych o po³owê mniejszych, ale o podobnym uzbrojeniu
i prêdkoœci 25 w. Te 10 jednostek rozpoczê³o regularn¹
s³u¿bê na wodach terytorialnych NRF. Stra¿ stale roz-
wijano, która osi¹gnê³a stan 3 flotylli dozorowców, 1
flotyllê kutrów patrolowych i 1 flotyllê szkoln¹71.

Powy¿sze formacje pozwoli³y na utrzymanie w s³u¿-
bie oficerów i podoficerów z by³ej Kriegsmarine, którzy
mieli du¿e doœwiadczenie wojenne, ale nie weszli w dzia-
³ania nazizmu. Ponadto by³a mo¿liwoœæ anga¿owania
m³odych Niemców do s³u¿by morskiej, co pozwoli³o na
utrzymanie pewnej ci¹g³oœci tradycji floty niemieckiej.
Zaœ za³ogi okrêtów, dowództwa i sztaby, charakteryzo-
wa³ wysoki poziom wyszkolenia i wykonywanych za-
dañ tra³owych, patrolowych i rozpoznawczych. Dlatego
wraz z powstaniem Bundesmarine, by³o kim obsadzaæ
nowoczesne okrêty.

9 maja 1955 roku NRF sta³a siê cz³onkiem NATO,
a ju¿ 26 listopada tego roku w ministerstwie obrony
tego pañstwa powo³ano oddzia³ si³ morskich. 16 stycz-

nia nastêpnego roku minister obrony Blank obwieœci³
w Wilhelmshaven przyst¹pienie do odbudowy si³ mor-
skich NRF, a w lutym og³oszono, ¿e w ich sk³ad wejd¹
niszczyciele, fregaty, œcigacze OP, tra³owce, okrêty de-
santowe, jednostki pomocnicze, a póŸniej lotnictwo
morskie. Politycy postulowali niezw³oczne rozpoczêcie
budowy 150 okrêtów, w tym 50 pomocniczych i specjal-
nych, rozpoczêto prace projektowe nowych jednostek,
a dawni dowódcy Kriegsmarine ró¿nych szczebli pisali
wspomnienia wojenne i szukali przyczyn niepowodzeñ
w operacjach morskich72. Pierwszymi jednostkami by³y
okrêty wcielone do Bundesmarine ze Stra¿ Granicznej
i Formacji S³u¿by Roboczej tak, ¿e w czerwcu 1956 ro-
ku si³y morskie NRF liczy³y 47 okrêtów.

Bundesmarine mia³a du¿e poparcie spo³eczne i wspar-
cie finansowe od w³asnego rz¹du, rozwija³ siê niemiec-
ki przemys³ stoczniowy chêtny produkowaæ okrêty,
NATO zapewnia³o pomoc materia³ow¹ oraz szkolenio-
w¹, a do s³u¿by wracali œwietnie wyszkoleni oficerowie
i podoficerowie z Kriegsmarine. Si³y morskie NRF roz-
wija³y siê wiêc w oparciu o NATO, ale decyduj¹cy wp³yw
na ich strukturê organizacyjn¹ i wyposa¿enie wywar³y
Stany Zjednoczone.

Plan rozwoju floty wojennej przewidywa³ zrealizo-
wanie w latach 1956–1959 trzech kolejnych etapów:
rozpoczêcie szkolenia za³óg, rozbudowa systemu bazo-
wania oraz utworzenie i przeszkolenie zespo³ów floty,
zaœ plan budowy okrêtów przewidywa³ docelowo 21
eskadr – 182 okrêty, 2 skrzyd³a lotnictwa morskiego –
120/150 samolotów i 1 brygady lub dywizji piechoty
morskiej. Zorganizowano 2 oœrodki szkoleniowe i OSMW,
zaœ przy akademii wojskowej Bundeswehry kurs dla
wy¿szych oficerów.

Zadania Bundesmarine okreœli³ wstêpnie inspek-
tor morskich si³ zbrojnych wiceadmira³ Friedrich Ruge
ju¿ we wrzeœniu 1956 roku wskazuj¹c, ¿e flota winna
sk³adaæ siê z lekkich okrêtów – niszczycieli do 3000 t
wypornoœci, a OP do 300 t wypornoœci, zaœ zadania wy-
nikaj¹ z geopolitycznego po³o¿enia NRF i koniecznoœci
ubezpieczenia NATO. Na Morzu Pó³nocnym: ochrona
i utrzymanie dowozu do portów niemieckich, zagro¿one-
go przez miny, OP i lotnictwo. Dlatego s¹ tam potrzebne
tra³owce, niszczyciele OP, okrêty ochrony portów i samo-
loty. Zaœ na Ba³tyku razem z Dani¹ nale¿y utrzymaæ
dojœcia i wyjœcia z morza. Dlatego flota na tym morzu
musi byæ silniejsza, sk³adaj¹ca siê z niszczycieli, œciga-
czy torpedowych, ma³ych OP, jednostek desantowych, sta-
wiaczy min i silnego lotnictwa morskiego73.

Twórcami strategii floty RFN byli wiêc wy¿si nie-
mieccy dowódcy s³u¿¹cy w Kriegsmarine na czele z ad-
mira³em Ruge, a oprócz niego admira³owie – Karl Adolf
Zenker i Gert Jerchannek.

Najwy¿szym zwierzchnikiem si³ zbrojnych w czasie
pokoju by³ minister obrony, a w czasie wojny kanclerz.
Ministrowi obrony by³ podporz¹dkowany organ wojsko-

69 Pertek, Od Reichsmarine..., s. 296nn. Brytyjczycy wykorzystali
za³ogi niemieckie do obs³ugi si³ tra³owych, celem rozminowania wód
zachodnioeuropejskich – g³ównie na wodach mórz pó³nocnych, anga¿uj¹c
je do szczególnie niebezpiecznych prac.

70 Z. Cieækowski, 30 lat Bundesmarine, PM 1986, z. 1, s. 49.
Wys³ane tra³owce na wody koreañskie nale¿a³y do typu M 35.

71 Tam¿e; J. Miciñski, Marynarka wojenna Niemieckiej Republiki
Federalnej, M. 1957, nr 9, s. 26; Pertek, Tam¿e, s. 309–310.

72 Win¹ za niepowodzenie operacji morskich upatrywano w prze-
wadze technicznej aliantów i b³êdów – g³ównie Hitlera. Spo³eczeñstwo
i polityków przekonywano, ¿e prawa i wolnoœæ s¹ zagro¿one przez woju-
j¹cy komunizm, który w postaci Uk³adu Warszawskiego stworzy³ sobie
niebezpieczny instrument w³adzy i ¿e komunizm respektuje wy³¹cznie
si³ê – poza nim w tym ustroju nie ma niczego. Dlatego Bundesmarine
buduje swoj¹ si³ê w oparciu o sojusz NATO.

73 B. Maszlanka, Bundeswehra, Warszawa 1959, s. 195–197; F.
Ruge, Seemacht und Geschichte, Deutsches Marine Institut (odb. w
posiadaniu autora).
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wy – rada wojskowa. Na jej czele sta³ przewodnicz¹cy,
a cz³onkami byli m.in. szefowie czterech departamen-
tów ministerstwa obrony. Szefem departamentu si³
morskich by³ wiceadmira³ Ruge, któremu podlega³
sztab, dowództwo floty wojennej, dowództwo baz mor-
skich, dowództwo szkolenia i oddzia³ techniczny.

Okrêty podzielono na zgrupowania – Morza Pó³nocne-
go i Ba³tyku, podlegaj¹ce dowództwu floty. Temu dowódz-
twu podlega³y równie¿ 2 skrzyd³a lotnictwa morskiego.

Dowództwu baz morskich podlega³y dowództwa baz
obu mórz. Natomiast dowództwu szkolenia podporz¹d-
kowane by³y 3 oddzia³y: ³¹cznoœci, szkolenia specjali-
stów morskich i szkolenia technicznego oraz szko³y, po-
ligony i jednostki szkolne.

Jednostki p³ywaj¹ce ujêto organizacyjnie w dywi-
zjony – od 8 do 12 okrêtów, a te z kolei tworzy³y eska-
dry – od 2 do 3 dywizjonów. W sk³adzie si³ morskich
zorganizowano dowództwo lotnictwa morskiego, które-
mu podlega³y 2 skrzyd³a74. Terminologiê i wzory orga-
nizacji floty wojennej przyjêto z NATO, gdzie eskadra
stanowi³a ni¿szy zwi¹zek taktyczny, a flotylla – wy-
¿szy, sk³adaj¹cy siê z kilku eskadr.

Rozwijaj¹ca siê flota wojenna mia³a oparcie w ba-
zach morskich, które Bundesmarine uzyska³a po by³ej
Kriegsmarine. Na Morzu Pó³nocnym w ich sk³ad wcho-
dzi³y: Cuxhaven, Bremenhaven i Wilhelmshaven, a na
Ba³tyku: Flensburg, Kappeln, Eckernforde, Kilonia i Neu-
stadt. W bazach tych rozpoczêto rozbudowê nabrze¿y,
odbudowê koszar, magazynów, sk³adów itp. Ponadto
przyst¹piono do budowy dwóch nowych baz morskich –
w Olpenitz i w okrêgu Langballigau.

Bazy floty wojennej obejmowa³y: 2 dowództwa odcin-
ków morskich, 2 arsena³y (Wilhelmshaven i Kilonia), 5
dowództw baz morskich, 2 oddzia³y ³¹cznoœci i 2 eska-
dry ochrony portów.

Pewne problemy by³y z wykorzystaniem bazy w Ki-
lonii i Neustadt. Pierwsza stanowi³a bazê g³ówn¹, a
druga – manewrow¹, ale obie mia³y niedogodne po³o-
¿enie pod wzglêdem wykorzystania operacyjnego. Si³y
bazuj¹ce w Kilonii nie mog³y skutecznie blokowaæ cie-
œnin duñskich tym bardziej, ¿e same mog³y zostaæ za-
blokowane przez zaminowanie Zatoki Kiloñskiej i Feh-
marn-Be³t. Ponadto baza Neustadt znajdowa³a siê
niedaleko granicy NRD. Dlatego koncepcja wspó³pracy
niemiecko-duñskiej przewidywa³a udostêpnienie dla
Bundesmarine wysuniêtych baz morskich na wyspach
duñskich. Pewn¹ rolê w rozbudowie systemu baz Bun-
desmarine odgrywa³ Helgoland, który w czasie wojny
by³ systematycznie niszczony przez aliantów, a po woj-
nie wysadzony przez nich w powietrze. Pod koniec lat
50. na zachód od pó³nocnego cypla Helgolandu utwo-
rzono poligon artyleryjski i torpedowy, a prace rekon-
strukcji sz³y w kierunku rozbudowy oœrodków szkole-
niowych i doœwiadczalnych.

Najwa¿niejsz¹ rolê dla Bundesmarine odgrywa³ Ba³-
tyk. Jego wody prowadzi³y do dalekich obszarów prze-
ciwnika, ods³aniaj¹c jego flanki, które mo¿na by³o ra-
ziæ. Flota zachodnioniemiecka mia³a za zadanie nie
dopuœciæ do przedarcia siê floty sowieckiej z Ba³tyku,
dezorganizowaæ ¿eglugê sowieck¹ i jej wasali oraz uda-
remniæ operacje desantowe Uk³adu Warszawskiego
w cieœninach duñskich. Za³o¿enia operacyjne przewidy-

wa³y u¿ycie na Ba³tyku okrêtów nie wiêkszych ni¿ nisz-
czyciele. Mia³y z nich powstaæ lekkie zespo³y uderze-
niowe, w sk³ad których mia³y wejœæ równie¿ œcigacze
torpedowe. Zespo³y te mia³y wspó³dzia³aæ z flot¹ duñ-
sk¹ w zwalczaniu konwojów, OP, w obronie wysp duñ-
skich przed desantem oraz blokowaæ przejœcia z Ba³tyku
na Morze Pó³nocne. Ponadto flota NRF mia³a wysa-
dzaæ desanty morskie na wybrze¿ach przeciwnika, o czym
œwiadcz¹ plany powo³ania piechoty morskiej oraz okrê-
tów i barek desantowych75.

Wspó³dzia³anie Bundesmarine w ramach NATO
rozpoczê³o siê ju¿ w 1957 roku. 1 kwietnia zosta³y pod-
porz¹dkowane 2 pierwsze zespo³y – 1 i 2 eskadra tra-
³owców, a w tydzieñ póŸniej – 3 eskadra tra³owców.
Szczególny nacisk po³o¿ono na wspó³pracê z flot¹ duñ-
sk¹. W tym celu okrêty niemieckie sk³ada³y szereg wi-
zyt w portach duñskich, m.in. w celu ich zapoznania,
warunków p³ywania na wodach duñskich, wspólnej
obrony itp. Do dzia³añ na wyspach duñskich przygoto-
wywa³y siê równie¿ si³y l¹dowe RFN. Np. w czasie æwi-
czeñ si³ morskich NATO w dniach 19–29 wrzeœnia 1957
roku, obrona przeciwdesantowa wysp duñskich zosta³a
wzmocniona oddzia³ami l¹dowymi RFN. Do ich trans-
portu u¿yto jednostki holenderskie, id¹ce w eskorcie fre-
gat brytyjskich. W tym czasie, po raz pierwszy po woj-
nie, œcigacze torpedowe RFN wesz³y do portów duñskich.
Od 17 maja do 9 czerwca 1958 roku 16 tra³owców i 5 œci-
gaczy torpedowych NRF bra³o udzia³ wraz z flot¹ duñ-
sk¹ w æwiczeniach na Ba³tyku76. Æwiczenia takie z bie-
giem lat by³y coraz liczniejsze i lepiej organizowane.

Flota wojenna NRF realizowa³a swe zadania w ra-

74 W. Jaczyñski, Marynarka wojenna Niemieckiej Republiki Fede-
ralnej, PM 1958, z. 11, s. 51–52.

75 I. N. Potapow, Doktryny morskie pañstw imperialistycznych, War-
szawa 1968, s. 174. NATO wychodzi³o z za³o¿enia, ¿e si³y l¹dowe Uk³adu
Warszawskiego prze³ami¹ armie zachodnie i wejd¹ na ich terytoria,
a wówczas wzroœnie znaczenie morskich linii komunikacyjnych Uk³adu
Warszawskiego. NATO wykorzystuj¹c sytuacjê rozwija³yby si³y morskie
i d¹¿y³oby do przejêcia ca³kowitej kontroli nad Ba³tykiem i cieœninami
duñskimi (Topolski, Tam¿e, cz. 2, s. 613).

76 Jaczyñski, Tam¿e, s. 57.
77 28 wrzeœnia–3 paŸdziernika 1954 roku konferencja w Londynie

przedstawicieli 9 pañstw (Belgii, Francji, Holandii, Kanady, Luksembur-
ga, NRF, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i W³och) wysunê³a
zalecenia: 1. utworzenie w miejsce dotychczasowej Unii Zachodniej Unii
Zachodnioeuropejskiej, powiêkszonej o NRF i W³och; 2. przyjêcie NRF do
NATO; 3. przywrócenie NRF pe³nej suwerennoœci politycznej; 4. zawarcie
umowy miêdzy NRF i NATO w sprawie stacjonowania wojsk paktu na
terytorium NRF, których zasadniczym celem mia³a byæ obrona tego
pañstwa; 5. wydzielenie wojsk cz³onków NATO zintegrowanemu dowódz-
twu paktu; 6. sformowanie przez NRF narodowych si³ zbrojnych podpo-
rz¹dkowanych dowództwu NATO, przy zachowaniu w³asnej odrêbnoœci
politycznej i organizacyjnej; 7. si³y morskie NRF nie bêd¹ posiada³y ON
o wypornoœci powy¿ej 3 000 t, a OP powy¿ej 350 t. Zalecenia te zosta³y
zaakceptowane przez konferencjê parysk¹ szefów pañstw NATO obradu-
j¹cych 19–23 paŸdziernika 1954 roku. Uk³ady paryskie podpisane przez
Stany Zjednoczone, Wielk¹ Brytaniê, Francjê i NRF, formalnie wesz³y
w ¿ycie 5 maja 1955 roku. Uk³ady paryskie znosi³y status okupacyjny
i zlikwidowa³y Wysok¹ Komisjê Sojusznicz¹. 6 czerwca 1955 roku utwo-
rzono Federalne Ministerstwo Obrony, a 28 czerwca rz¹d federalny og³o-
si³ zasady polityki wojskowej. Na pocz¹tku 1956 roku ministerstwo og³o-
si³o programu budowy floty wojennej, którego realizacja mia³a przebiegaæ
w dwóch etapach, z mo¿liwoœci¹ korekt. Pierwszy etap obejmowa³ lata
1956–1959, a drugi 1960–1964. W pierwszym etapie przewidywano 150
okrêtów: 8 niszczycieli, 6 fregat, 30 œcigaczy torpedowych, 6 tra³owców
bazowych, 18 tra³owców redowych, 30 kutrów tra³owych, 2 kutry patro-
lowe, 11 okrêtów-baz, 12 po³awiaczy torped, 2 okrêtu szkolne, 9 zbiorni-
kowców, 16 holowników. W nastêpnym etapie flota mia³a wzrosn¹æ do
210 okrêtów, a ponadto mia³o wejœæ do s³u¿by 58 samolotów. Ponadto 28
sierpnia 1960 roku genera³ Lauris Norstadt pe³ni¹cy obowi¹zki dowódcy
po³¹czonych si³ zbrojnych NATO w Europie, skierowa³ do Unii Zachodnio-
europejskiej pismo dotycz¹ce zezwolenia NRF budowê okrêtów o wypor-
noœci 6000 t. (Topolski, Tam¿e, cz. 1, s. 339).
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mach NATO, maj¹c do tego pe³ne prawa polityczne77.
W pierwszym etapie rozbudowy Bundesmarine chodzi-
³o g³ównie o sformowanie kadry œredniego i ni¿szego
szczebla, zabezpieczenie pod wzglêdem organizacyjnym
i materia³owo-technicznym nowo budowanych okrêtów
i nowo tworzonych zwi¹zków operacyjnych i taktycz-
nych78. Rozbudowa floty wojennej przebiega³a równole-
gle z modyfikacj¹ pogl¹dów na temat prowadzenia ope-
racji bojowych na Ba³tyku, uwzglêdniaj¹ce strategiê
NATO i wnioski ze szkoleñ oraz æwiczeñ flot sojuszni-
czych. Dlatego pierwotne plany rozbudowy floty wo-
jennej w Bundesmarine znacznie zmieniono79. Jednoczeœ-
nie daje siê zauwa¿yæ, ¿e w latach 1956–1965 w roz-
woju floty wojennej preferowano okrêty raczej wiêksze,
g³ównie z powodu chêci podniesienia presti¿u NRF
w NATO i st¹d starania m.in. o amerykañskie niszczy-
ciele, a nastêpnie budowa w³asnych o wiêkszej wypor-
noœci.

Szybka rozbudowa floty wojennej by³a mo¿liwa dziêki
w³asnej produkcji oraz dostaw przez Stany Zjednoczone
i Wielk¹ Brytaniê (zakupione lub wydzier¿awione).

Pocz¹tkowo planowano zbudowaæ 12 niszczycieli, ale
ostatecznie zatwierdzono do produkcji 8. Budowê pierw-
szego rozpoczêto w marcu 1959 roku w Hamburgu,
a od jesieni tego roku w budowie by³y ju¿ 4 okrêty tej kla-
sy80. Do s³u¿by mia³y wejœæ w latach 1960–1963. Do
czasu ich zbudowania Stany Zjednoczone wydzier¿awi-
³y dla Bundesmarine 6 niszczycieli typu Fletcher na 5 lat.
Pierwsz¹ jednostkê tego typu przekazano w styczniu
1958 roku, a ostatni¹ wiosn¹ 1960 roku81.

Nastêpn¹ klas¹ ON obok niszczycieli by³y fregaty,
których budowê rozpoczêto we w³asnych stoczniach
a kilka zakupiono w Anglii. Nowo budowane nale¿a³y
do typu Köln, z których 2 zwodowano (Köln i Emden)
w 1958 i 1959 roku, a do s³u¿by wesz³y w styczniu
1961 roku. Ze wzglêdu na zadania eskortowe, rozwija-
³y dwojak¹ prêdkoœæ – marszow¹ 20 w. i wówczas uru-
chamiano 4 silniki spalinowe po 3000 KM oraz bojow¹
30 w. – dodatkowo uruchamiano 2 turbiny parowe po
13.000 KM. Okrêty te budowano sekcjami na pochylni,
co przyspiesza³o ich produkcjê. Kad³ub wykonano ze stali,
ca³kowicie spawany, a nadbudówki z metali lekkich.

Fregaty zakupione w Anglii: 4 nale¿a³y do typu Black
Swan82, 1 do typu Hunt II83 i 2 do typu Hunt III84. By³y
to okrêty zbudowane przed wojn¹ i w latach 1941–1942,
mocno wyeksploatowane, ale przed przekazaniem Niem-
com gruntownie zmodernizowane. Wszystkie pe³ni³y
s³u¿bê jako okrêty szkolne, np. Brommy i Raule prze-
kazano szkole broni podwodnej, a Scharnhorsta szkole
artylerii morskiej.

Jako fregaty sklasyfikowano te¿ 5 okrêtów typu
Brummer – dawne niemieckie tra³owce typu Rboot 35,
zbudowane w latach 1939–1941. Od 1947 roku pe³ni³y
s³u¿bê we flocie francuskiej, a w 1957 roku zwrócone
Niemcom zosta³y gruntownie zmodernizowane.

Du¿¹ uwagê zwracano na budowê œcigaczy torpedo-
wych, planuj¹c zwodowaæ 40 takich jednostek. Stocz-
nie niemieckie szybko realizowa³y zamówienie dziêki
doœwiadczeniu przy produkcji okrêtów tej klasy dla
Szwecji. W latach 1957–1961 wybudowano 30 œciga-
czy torpedowych typu 140-Jaguar i 10 typu 142-Zo-
bel85.

Bundesmarine d¹¿y³a w ró¿ny sposób do posiada-
nia OP, maj¹ce du¿e tradycje w dziejach niemieckiej
floty wojennej i dla których przeznaczano istotn¹ rolê
w przysz³ym konflikcie wojennym. Dlatego ustalano
miejsca samozatopieñ U-bootów, a plany wydobycia nie-
których z nich utrzymywano w tajemnicy przed alian-
tami. Ostatecznie latem 1956 roku wydobyto z dna
Kattegatu, na g³êbokoœci 56 m, ma³y OP typu XXIII
U-2365, który zosta³ tam zatopiony 5 maja 1945 roku
przez samolot czechos³owacki. Po gruntownym remoncie
ponownie okrêt wodowano na pocz¹tku lipca 1957 roku
i oddano do s³u¿by 15 sierpnia pod nazw¹ Hai – S 170.
By³ to pierwszy OP Bundesmarine (potem – 14 wrzeœnia
1966 roku zaton¹³ na Morzu Pó³nocnym wraz z 19-
osobow¹ za³og¹). Wydobyto równie¿ U-2367 zatopiony
w wodach Wielkiego Be³tu 5 maja 1945 roku, tego same-
go typu co poprzedni OP i wcielono go do s³u¿by 1 paŸ-
dziernika 1957 roku pod nazw¹ Hecht – S 171. Wydo-
byto równie¿ du¿y OP U-2540 typu XXI z chrapami,
który zosta³ zatopiony 3 maja 1945 roku w wodach
Ma³ego Be³tu. Odholowano go do Kilonii i czekano de-
cyzji co do dalszych jego losów, ale ostatecznie wcielo-
no go pod nazw¹ Wilhelm Bauer w sk³ad utworzonej
1 sierpnia 1959 roku grupy szkoleniowej OP w Neu-
stadt. Wszystkie 3 OP stanowi³y jednostki szkolenio-
we, przygotowuj¹ce kadry do obsadzenia 12 nowocze-
snych OP, których budowê zamówiono wiosn¹ 1959 roku.
Pierwszym by³ OP U-1, który wszed³ do s³u¿by 20 marca
1962 roku. Równolegle z tym podjêto budowê dwóch
3000-tonowych doków p³ywaj¹cych, w których od 1961
roku zestawiano sekcje nowych OP.

Obok rozwoju si³ tra³owych ró¿nych typów, wprowa-
dzono kutry patrolowe – w wiêkszoœci przebudowane
w czasie wojny z kutrów rybackich. A niektóre w rze-
czywistoœci by³y œcigaczami OP, np. typu H 11 i H 20.

W korektach programu budowy floty zwrócono szcze-

78 W zakresie budowy okrêtów zmierzano do nowoczesnej floty,
a koncepcja operacyjna bra³a za punkt wyjœcia wymogi NATO oraz
warunki przewidywanego przysz³ego TDW – Ba³tyku. Dlatego od po-
cz¹tku unikano du¿ych ON, a za najbardziej odpowiednie klasy uznano
œcigacze torpedowe, OP, lotnictwo morskie, a ponadto tra³owce, stawia-
cze min i eskortowce. Podstawê uderzeniow¹ mia³y stanowiæ niszczyciele
i œcigacze torpedowe. Zak³adano równie¿, ¿e Bundesmarine w³asnymi
si³ami bêdzie przeprowadzaæ operacje desantowe oraz postulowano przy-
gotowanie odpowiedniego programu budowy okrêtów pomocniczych (Wy-
brane zagadnienia wojennomorskie, ZPMW, Gdynia 1980, s. 125).

79 Wynika³o to z d³ugiego czasu jaki up³ywa³ od skonstruowania
okrêtu do momentu przekazania go do s³u¿by. Obawiano siê równie¿
przestarzenia techniki okrêtowej w procesie budowy oraz potrzeby szyb-
kiego oddania do dyspozycji NATO nowych zwi¹zków taktycznych wo-
bec szybkiego rozwoju sowieckich si³ morskich. To powodowa³o korekty
w programie pod wzglêdem iloœciowym i jakoœciowym, g³ównie w zakre-
sie budowy niszczycieli. Dlatego 1 lipca 1964 roku stan floty wojennej
Bundesmarine znacznie odbiega³ od zak³adanego programu w pierw-
szym okresie jej tworzenia.

80 Mo¿liwoœci stoczni zachodnioniemieckich by³y du¿e, o czym
œwiadczy fakt budowy okrêtów ró¿nych klas dla Grecji i Turcji, okreso-
we remonty okrêtów amerykañskich i angielskich oraz gotowoœæ budo-
wy dla Norwegii du¿ej serii OP (Z. Bagiñski, Marynarka zachodnionie-
miecka w 1960 r., PM 1961, z. 3, s. 69).

81 Okrêty te zbudowano w latach 1942–1943, ale przed przekaza-
niem dla Bundesmarine zosta³y zmodernizowane. Na miejscu nosi³y
znaki burtowe od Z-1 do Z-6.

82 Nadano im nazwy: Hipper, Graf Spee, Scheer i Scharnhorst.
83 Nadano mu nazwê Gneisenau.
84 Otrzyma³y nazwy: Raule i Brommy.
85 Stocznie by³y w stanie wyprodukowaæ wiêcej œcigaczy torpedo-

wych, ani¿eli planowano. Niemcy mieli du¿e doœwiadczenie w produkcji
tych okrêtów, a ponadto badano œcigacze najlepszych wzorów w innych
flotach wojennych. W tym celu zakupiono w Norwegii 2 œcigacze typu
Nasty, a w Anglii 2 typu Brave. Jednoczeœnie prowadzono w NRF inten-
sywne badanie nad nowymi napêdami dla szybkich jednostek.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Rozdzia³ IV

144

góln¹ uwagê na budowê baz p³ywaj¹cych – tzw. Tender,
maj¹ce wykonywaæ szerszy zakres zadañ. Przeznacza-
no je na bazy œcigaczy torpedowych, tra³owców i OP.
Jednostki te, o silnym uzbrojeniu artyleryjskim uni-
wersalnym i przeciw OP, du¿ych prêdkoœciach, przezna-
czano nie tylko do zaopatrywania i pomocy zespo³om
okrêtów bojowych, ale równie¿ do samodzielnych dzia-
³añ – m.in. zwalczanie OP. W³aœciwie nie ustêpowa³y
fregatom. Dlatego sklasyfikowano je w grupie okrêtów
dozoru, gdzie wchodzi³y fregaty itp.

Nawet po³awiacze torped przystosowano do samo-
dzielnych dzia³añ bojowych, zw³aszcza wersjê B. Przy
wypornoœci 1000 t, uniwersalnej artylerii, BG i 2 wy-
rzutni torpedowych, maj¹c prêdkoœæ 24 w., mog³y wy-
konywaæ dodatkowo wiele zadañ bojowych przeciw OP
i innym celom morskim.

Okrêty ró¿nych klas systematycznie wzmacnia³y moc
bojow¹ Bundesmarine. W koñcu 1957 roku liczy³a ona
87 okrêtów bojowych i 11 pomocniczych. W ci¹gu tego
roku otrzyma³a m.in. 4 œcigacze torpedowe, 7 tra³ow-
ców i 2 kutry patrolowe, a jesieni¹ 24 barki desanto-
we. Zaœ lotnictwo liczy³o 48–65 samolotów. W nastêp-
nym roku w sk³ad floty wchodzi³o 104 okrêtów i dwie
grupy lotnictwa morskiego, wyposa¿onego w samoloty
produkcji angielskiej. Dowództwu NATO podporz¹dko-
wano 4 eskadry okrêtów: 1 eskortowców, 2 tra³owców
i 1 œcigaczy torpedowych. W 1959 roku w sk³ad floty
wesz³o 13 tra³owców, 3 niszczycieli, 14 œcigaczy torpe-
dowych, 6 fregat i 2 transportowce. Flota liczy³a pod
koniec tego roku 135 okrêtów bojowych i 28 jednostek
pomocniczych. Natomiast 15 lutego 1960 roku Bunde-
smarine mia³a 137 okrêtów. Z tego w eskadrach po-
szczególnych zgrupowañ floty by³o 93 jednostek (w s³u¿-
bie – 77, w budowie – 14, w rezerwie – 2). Pozosta³e 44
okrêty wchodzi³y w sk³ad zespo³ów jednostek szkolnych,
jako jednostki doœwiadczalne i w dyspozycji dowódz-
twa baz morskich. Ponadto by³o 21 okrêtów pomocni-
czych86.

Rozwijaj¹ca siê flota wojenna pod wzglêdem iloœcio-
wym i jakoœciowym, wymaga³a zwiêkszonego wysi³ku
w zakresie szkolenia kadr. Pocz¹tkowo starano siê
o przeszkolenie we flotach sojuszniczych, np. w stycz-
niu 1955 roku zamierzano przeszkoliæ czêœæ kadr na
okrêtach brytyjskich. 1 listopada 1956 roku otwarto
we Flensburgu-Murwiku OSMW, zaœ 12 grudnia zawar-
to uk³ad miêdzy NRF a Stanami Zjednoczonymi w spra-
wie szkolenia kadr Bundesmarine w Ameryce87. Wcielono
850 oficerów i podoficerów z morskiej policji granicznej
i formacji s³u¿by roboczej. W kwietniu 1957 roku na 2
950 oficerów – 910 wywodzi³o siê z Kriegsmarine. Zaœ
w styczniu tego roku na 1715 podoficerów – 1595 tj.
93% równie¿ wywodzi³o siê z Kriegsmarine88. W na-
stêpnym roku wiêkszoœæ oficerów i podoficerów szkolo-
no na ró¿nych kursach w Stanach Zjednoczonych, Wiel-

kiej Brytanii, Francji, Holandii i we W³oszech. Ponad-
to instruktorzy amerykañscy z tzw. Wojskowej Grupy
Doradczej szkolili kadry na terenie NRF. Nadal rów-
nie¿ werbowano kadry z Kriegsmarine, które przyjmo-
wano na 4-miesiêczny lub kilkutygodniowy okres prób-
ny. Ponadto dla by³ych podoficerów i marynarzy
organizowano szkolenie oficerskie o skróconym okre-
sie, a wœród m³odzie¿y przeprowadzano werbunek do
OSMW z 3-letnim okresem nauczania. Szkolenie pod-
oficerów odbywa³o siê 2 lata, a s³u¿by zasadniczej 18
miesiêcy. Pocz¹tkowym okresem by³o szkolenie rekruc-
kie, a nastêpnie specjalistyczne przeprowadzane w pu³-
ku szkolenia za³óg okrêtowych, a wy³¹cznie specjali-
styczne – w oœrodkach szkoleniowych i na okrêtach.
Podsumowaniem szkolenia okrêtów i zespo³ów by³y
pierwsze æwiczenia si³ morskich NRF przeprowadzone
18–23 czerwca 1957 roku, pod dowództwem admira³a
flotylli Johannessona. Bra³y w niej udzia³: 3 eskadry
tra³owców, 1 eskadra œcigaczy torpedowych, 2 eskadry
kutrów patrolowych i 2 eskadry szkolne – razem 60
okrêtów. Zadaniem szkolenia by³o: tra³owanie, przepro-
wadzanie konwojów oraz obrona przed œcigaczami tor-
pedowymi. Trasa æwiczeñ wiod³a od Kilonii poprzez
Ba³tyk i Morze Pó³nocne do Cuxhaven89.

W 1958 roku przeprowadzano szkolenia specjali-
styczne w innych flotach, g³ównie w zakresie zwalcza-
nia OP i przeprowadzania desantów morskich. M.in.
grupa oficerów Bundesmarine od d³u¿szego czasu prze-
bywa³a w Anglii, zapoznaj¹c siê z organizacj¹ obrony
przeciw OP we flocie brytyjskiej. Ponadto w celach szko-
leniowych w Wielkiej Brytanii przebywa³y 2 zachod-
nioniemieckie eskadry do zwalczania OP. Natomiast
do Stanów Zjednoczonych uda³a siê du¿a grupa – 295
oficerów, podoficerów i marynarzy, którzy tam zapozna-
wali siê z nowym sprzêtem i przeszli krótkie szkolenie
w zwi¹zku z otrzymaniem 6 okrêtów desantowych90.

Bundesmarine zwróci³a równie¿ wiele uwagi na
szkolenie p³etwonurków bojowych, tworz¹c pod koniec
lat 50. podstawy do ich organizacji, jako jednostki do
dzia³añ specjalnych na Ba³tyku. W pocz¹tkowym okre-
sie korzystano z doœwiadczeñ i kadry Kriegsmarine,
z tzw. oddzia³ów K, a oddzia³ zaczêto formowaæ w 1958
roku. Jego dowódc¹ zosta³ podwodniak z lat wojny –
Otto Kretchmer. W szkoleniu uwzglêdniono metody sto-
sowane we flotach: amerykañskiej, brytyjskiej i fran-
cuskiej. M.in. grupê oficerów i podoficerów przeszkolo-
no w Tulonie91.

Pocz¹tkowo flota wojenna NRF nie mia³a takiego
znaczenia jak wojska l¹dowe i lotnictwo, ale w planach
NATO odgrywa³a znacz¹c¹ rolê. Programy rozwoju si³
morskich realizowano sprawnie i w terminie tak, aby
mog³y sprostaæ wymogom nowoczesnej walki na Ba³ty-

86 Bagiñski, Tam¿e, s. 68–72; Charisius, Dobias, Kozaczuk, Tam¿e, s.
184; Eskortowce typu „Koln”. Opracowa³ B. ̄ ytnowski, PM 1961, z. 11, s.
87–94; H. Franz, Marinerustngsprobleme der 70 er Jahre, MR 1971, z. 3;
Herzog, 60 Jahre, s. 297nn; Jaczyñski, Tam¿e, s. 50–54; G. P., Si³y morskie
NRF, PM 1959, z.  12, s.  66–70; Kronika, PM 1958, z. 7,
s. 106, z. 11, s. 95; Maszlanka, Tam¿e, s. 201–202; Ruge, Tam¿e, passim.

87 Skrócono kursy dla oficerów i podoficerów i nadal tworzono
sieæ szkolnictwa wojennomorskiego, w tym 7 dodatkowych dla przy-
sz³ych oficerów. Wynika³o to z rosn¹cych potrzeb m³odych oficerów i
podoficerów, zaœ starsi wywodzili siê z Kriegsmarine

88 Jaczyñski, Tam¿e, s. 50.

89 Tam¿e, s. 52–53. W dniach 10–28 listopada 1958 roku 1 eskadra
bra³a udzia³ w manewrach morskich i lotniczych si³ NATO we wschod-
nim rejonie Atlantyku oraz w pobli¿u Gibraltaru. Od 1957 roku zespo³y
okrêtów NR F 10 razy uczestniczy³y w manewrach si³ morskich NATO
(Kronika, Tam¿e, sz.11, s. 95).

90 Kronika, Tam¿e z. 8, s. 115.
91 Tam¿e, z. 7, s. 197; Z. A.C., P³etwonurkowie bojowi marynarki

wojennej NRF, PM 1970, z. 7–8, s. 89. W 1960 roku rozpoczêto szkolenie
p³etwonurków i nurków, których zadaniem mia³o byæ niszczenie za
pomoc¹ materia³ów wybuchowych okrêtów oraz podwodnych i brzego-
wych urz¹dzeñ obronnych. Zaplanowano równie¿ zorganizowanie od-
dzia³ów dywersyjno-szturmowych wyposa¿onych w miniaturowe OP
i szybkie kutry z ³adunkami wybuchowymi (Kronika, PM 1959, z. 11,
s. 114).
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ku. Flota zachodnioniemiecka maj¹ca pocz¹tkowo cha-
rakter przybrze¿ny, od 1959 roku sta³a siê w pe³ni
morsk¹ i mog³a realizowaæ ró¿norodne zadania bojowe
na morzu. Maj¹c w³asne doœwiadczenia z okresu woj-
ny, kadra dowódcza ró¿nych szczebli szybko przyswa-
ja³a morsk¹ sztukê wojenn¹ NATO i wciela³a je w ¿y-
cie. Jednoczeœnie stopniowo zaczêto przygotowywaæ
okrêty do wojny w warunkach u¿ycia broni j¹drowej
i wyposa¿enia je w rakiety, o które zabiegano nieustan-
nie, g³ównie w Stanach Zjednoczonych. Flota wojenna
NRF sta³a siê niebawem najnowoczeœniejsz¹ na Ba³-
tyku i by³a w stanie wykonaæ zadania w ramach NATO.

Flota wojenna
Niemieckiej Republiki Demokratycznej

– Volksmarine

Drugie pañstwo niemieckie – NRD, powsta³o w sowiec-
kiej strefie okupacyjnej. Komunistyczna Niemiecka
Rada Ludowa istniej¹ca od 19 marca 1948 roku, prze-
kszta³ci³a siê 7 paŸdziernika 1949 roku w Tymczasow¹
Izbê Ludow¹, która powo³a rz¹d tymczasowy i uchwa-
li³a powstanie NRD. W strefie sowieckiej dominuj¹c¹
rolê przejêli niemieccy komuniœci niemal tu¿ po zakoñ-
czeniu wojny, korzystaj¹c z poparcia w³adz i wojsk so-
wieckich. Nowe pañstwo niemieckie zosta³o natych-
miast uznane przez kraje znajduj¹ce siê pod wp³ywem
sowieckim, w tym i przez rz¹d warszawski. Jednoczeœnie
w³adze moskiewskie i warszawskie stara³y siê dopro-
wadziæ do jak najlepszych stosunków z NRD, ale zade-
kretowane pojednanie PRL-NRD w 1950 roku nie sta-
nowi³o pojednania obu spo³eczeñstw. Od koñca wojny
wœród Niemców w sowieckiej strefie okupacyjnej do
Polski i Polaków by³a ogólna niechêæ, nawet na wyso-
kich szczeblach partyjnych92. Dlatego powstanie si³
zbrojnych w tym pañstwie równie¿ u nas przyjêto z nie-
chêci¹ i z rezerw¹. Zaœ agresywna i ha³aœliwa propa-
ganda polskich komunistów na rzecz NRD nie odnio-
s³a oczekiwanego odzewu w polskim spo³eczeñstwie,
gnêbionemu wówczas przez s³u¿by UB i marz¹cemu
o odzyskaniu suwerennoœci spod zale¿noœci sowieckiej.

18 stycznia 1956 roku w NRD powo³ano Narodow¹
Armiê Ludow¹, do której kadry powo³ywano wy³¹cznie
spoœród niemieckich komunistów. Rok wczeœniej – 14
maja 1955 roku NRD przyst¹pi³a do Uk³adu Warszaw-
skiego. Podobnie jak w NRF, tak i w NRD, do si³ zbroj-
nych zaczêto powo³ywaæ oficerów i podoficerów s³u¿¹-
cych wczeœniej w wojskach hitlerowskich, a po wojnie
zdeklarowanych przeciwników III Rzeszy. Dawniejsi fa-
szyœci stali siê wiêc szybko komunistami.

Pocz¹tkowo NRD nie posiada³a wyspecjalizowanych
oddzia³ów o charakterze morskim. Od zakoñczenia woj-
ny w sowieckiej strefie okupacyjnej dzia³a³a flota ba³-
tycka, której jednostki stacjonowa³y niemal w ka¿dym
porcie. Dopiero 15 czerwca 1950 roku na polecenia Rady
Ministrów NRD, w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
tego pañstwa, obok innych centralnych organów Policji
Ludowej, utworzono G³ówny Zarz¹d Policji Morskiej.
Stanowi³a ona czêœæ sk³adow¹ si³ policyjnych NRD.
Policja Morska mia³a na wyposa¿eniu kutry patrolowe
i ma³e tra³owce, u¿ywane do ochrony wybrze¿a i wód

przybrze¿nych. W 1952 roku Policja Morska uleg³a
dalszemu rozwojowi i przyjê³a nazwê Ludowej Policji
Morskiej – podwalinê marynarki wojennej tego pañ-
stwa. Jednostki rozwijano w oparciu o pomoc sowiec-
k¹, a okrêty wykonywa³y takie zadania jak tra³owanie,
æwiczenia na redzie, zwalczanie OP itp. Wiosn¹ 1953 ro-
ku wcielono do s³u¿by pierwszy tra³owiec bazowy o du-
¿ych walorach taktyczno-technicznych, a wkrótce wcho-
dzi³y kolejno nastêpne93.

1 marca 1956 roku rozpocz¹³ pracê sztab morskich
si³ zbrojnych NRD, a 1 maja tego roku policja morska
zosta³a przeformowana w morskie si³y zbrojne. 4 listo-
pada 1960 roku Rada Obrony NRD nada³a marynarce
wojennej nazwê Volksmarine (Marynarka Ludowa), siê-
gaj¹ca wydarzeñ rewolucyjnych z 1918 roku. Nazwê tê
nosi³ w 1918 roku utworzony dywizjon rewolucyjnych
marynarzy niemieckich, walcz¹cy w Berlinie w obronie
rewolucji. Obok Volksmarine istnia³a nadal policja gra-
niczna, a jej jednostki oznaczono liter¹ G przed nume-
rem taktycznym. Natomiast okrêty hydrograficzne pod-
lega³y Morskiej S³u¿bie Hydrograficznej.

Flotê rozwijano w oparciu o dostawy sowieckie na za-
sadach dzier¿awy i zakupu oraz budowano okrêty we
w³asnych stoczniach. Podstawow¹ si³ê ON w 1957 roku
stanowi³y 2 fregaty typu Ryga94 (dozorowce) oraz 8 œci-
gaczy torpedowych – zakupione od Sowietów. Kolejno
nastêpowa³y dalsze dostawy sprzêtu sowieckiego,
a stocznie wschodnioniemieckie przyst¹pi³y do produkcji
jednostek bojowych i pomocniczych. Przejêto równie¿
wiêkszoœæ okrêtów patrolowych od policji granicznej95.
Poniewa¿ NRD znajdowa³a siê w pobli¿u wód NRF
i Danii, Volksmarine od pocz¹tków jej powstania wy-
posa¿ano równie¿ w si³y minowe. Wprowadzono na jej
uzbrojenie dwie serie po 6 jednostek – stanowi¹ce jed-
noczeœnie stawiacze min, tra³owce i patrolowce96. By³y
to udane okrêty, o dobrych w³aœciwoœciach morskich,
maj¹ce silne uzbrojenie plot i minowe, mog¹ce operowaæ
na wodach przybrze¿nych i na pe³nym morzu. W 1957
roku Sowieci przekazali równie¿ 6 ma³ych tra³owców
z by³ej Kriegsmarine: R 811–R 816, zbudowane oko³o
1943 roku. Ponadto 9 kutrów tra³owych (rzecznych) zbu-
dowano w latach 1954–1955 w Berlinie. Nosi³y one
znaki taktyczne 821–829 i by³y uzbrojone w KM. W sk³ad
floty wojennej wchodzi³o równie¿ wiele jednostek po-
mocniczych – okrêty ochrony rybo³ówstwa, holowniki
i inne. W latach nastêpnych rozbudowano si³y desan-
towe.

92 W. Borodziej, Ka¿dy metr kwadratowy. Lewica niemiecka a gra-
nica na Odrze i Nysie, P. 1988, nr 45, s. 14.

93 Cieækowski, Tam¿e, s. 57–60; P. J., Lapp, Die Volksmarine der
DDR, MR 1980, z. 8, s. 475nn; M. Or³owski, Ludowa marynarka wojen-
na NRD, PM 1961, z. 1, s. 50.

94 Obie fregaty nosi³y znaki taktyczne: 1–61 i 1-62.
95 Dla policji granicznej zbudowano w latach 1950–1954 dwie serie

po 24 jednostek patrolowych o kryptonimie Delphin. Wiêksze G 121–126;
G 131–136; G 141–146 i G 151–156 mia³y charakterystykê: wypornoœæ –
75t; wymiary – 29,3x4, 9x1,5 m; prêdkoœæ – 27 w.; uzbrojenie – 2x20, 2KM;
za³oga – 17 ludzi. Nieco mniejsze G 111–116, G 161– 166, G 171–176
i G 181–186 mia³y 58t wypornoœci, 26 w. i 26, 2 m d³ugoœci. Pozosta³e
dane jak wy¿ej. W 1957 roku wiêkszoœæ z tych okrêtów przekazano
z policji granicznej do marynarki wojennej, zmieniono znaki taktyczne
oraz wzmocniono uzbrojenie. Oko³o 40 dalszych podobnych patrolowców
mia³o od kilkunastu do 30 t wypornoœci i armaty kalibru 20mm.

96 Pierwsza seria o znakach taktycznych 6-31 do 6-35 (ex 6-111 do
6-115, ex 611 do 615) oraz 6-71 (ex 6-331, ex 616) mia³y po 500 t wy-
pornoœci. Pierwsze 3 jednostki zbudowano w latach 1952–1953 w Stral-
sundzie, a pozosta³e do 1954 roku w Wolgast. Druga seria 6-72 do 6-74
(ex 6-332 do 6-334, ex 621 do 623) oraz 6-91 do 6-93 (ex 6-11 do 6-133, ex
624 do 626) zbudowano w Wolgast w latach 1954–1956.
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Rozwijaj¹ca siê flota wojenna potrzebowa³a coraz
wiêcej kadr, dlatego obok szkolnictwa morskiego wpro-
wadzano okrêty szkolne, wœród których poczesne miej-
sce zajmowa³ Ernst Thalmann97. Obok szkó³ wojenno-
morskich, szkolenie oficerów w ró¿nych specjalnoœciach
prowadzono w akademiach sowieckich.

Volksmarine prowadzi³a szerok¹ akcjê na rzecz si³
morskich NRD wœród spo³eczeñstwa, a g³ównie m³o-
dzie¿y. W tym celu przysposobienie marynarskie pro-
wadzono na jednostkach czêœciowo przydzielonych przez
marynarkê wojenn¹ Towarzystwu dla Sportu i Techni-
ki.

Okrêty NRD oznaczano nastêpuj¹co. Numer tak-
tyczny sk³adaj¹cy siê z 3 cyfr oznacza³: pierwsza cyfra
– rodzaj okrêtu, podklasa, druga – numer flotylli, trze-
cia – numer kolejny jednostki. Rodzaje (podklasy) okrê-
tów oznaczano cyframi: 1 – ma³e niszczyciele i eskor-
towce, zwane okrêtami ochrony wybrze¿a (KSS); 2 –
kutry (œcigacze) torpedowe (S); 3 – patrolowce (KS); 4 –
kutry patrolowe (KRS); 6 – minowce (stawiacze min),
pe³ni¹ce jednoczeœnie funkcje dozorowców (MLR); 7 –
tra³owce (R).

Volksmarine stara³a siê równie¿ o OP, z których
jednak musia³a zrezygnowaæ. Niemniej w 1957 roku
w Rostocku, w odbudowie znajdowa³ siê OP typu XXIII
(U 2344), wydobyty w czerwcu 1956 roku z dna Ba³ty-
ku. By³ identyczny jak te, które wprowadzono do s³u¿-
by w NRF i zamierzano przygotowaæ go na okrêt szko-
leniowy.

Marynarka wojenna NRD mia³a kilka doskona³ych
baz morskich: Rostock, Wismar, Stralsumnd i Sassnitz,
które odpowiednio zmodernizowano i rozbudowywano.
Dysponowa³a równie¿ odpowiednimi poligonami mor-
skimi do przeprowadzania æwiczeñ i ró¿nych badañ.

Organizacjê si³ morskich w NRD rozpoczêto w 1956
roku, a ju¿ w kilkanaœcie lat póŸniej Volksmarine wy-
przedza³a flotê wojenn¹ PRL pod wzglêdem liczby i ja-
koœci okrêtów98. Sk³ada³a siê z si³ lekkich, g³ównie jed-
nostek minowych i patrolowych, których dzia³ania na
wodach przybrze¿nych ubezpiecza³y okrêty rakietowe
i torpedowe oraz przeciw OP i patrolowe. Ponadto jed-
nostki desantowe przygotowywano do operacji desan-
towych na wyspy duñskie i pobliskie wybrze¿a NRF.
Volksmarine odgrywa³a wa¿n¹ rolê w planach strate-
gicznych floty sowieckiej na Ba³tyku i mog³a zawsze
liczyæ na konkretn¹ pomoc w rozbudowie swoich si³,
w przeciwieñstwie do floty wojennej PRL.

Sowieckie si³y morskie na Ba³tyku

Rosjanie tradycyjnie d¹¿yli do opanowania wybrze¿a
ba³tyckiego i utrzymania na tym morzu floty wojen-
nej99. Podobnie czynili Sowieci, którzy po uzyskaniu
w³adzy rozbudowywali swoje si³y zbrojne i opracowali
odpowiedni¹ do swojej ideologii strategiê. Oparta na
teorii marksizmu-leninizmu i zbudowania komunizmu
na ca³ym œwiecie, zak³ada³a masowoœæ si³ zbrojnych
ró¿nych rodzajów wojsk przeznaczonych do podbojów
s¹siednich krajów. Po ich opanowaniu, wprowadzeniu
tam komunizmu, mia³y one podbijaæ nastêpne itd. Jed-
noczeœnie w oparciu o komunistów w innych pañstwach,
wywo³ywaæ tam rewolucje, aby im udzieliæ potem po-
mocy zbrojnej. Celem pañstwa sowieckiego by³o utwo-
rzenie imperium œwiatowego komunizmu.

Do tej strategii opracowywano równie¿ odpowiedni¹
doktrynê wojny morskiej. Przyjêta w latach 30., potwier-
dzona wynikami I. wojny œwiatowej i rewolucj¹, wyzna-
cza³a dla floty wojennej pomocnicz¹ rolê w stosunku do
wojsk l¹dowych. Mia³a wiêc operowaæ w rejonach przy-
brze¿nych, z wykorzystaniem ZM i artylerii nadbrze¿-
nej oraz lotnictwa myœliwskiego, torpedowo-minowego
i bombowego. ZM mia³y byæ os³aniane przez ON i OP
o ma³ej wypornoœci, mog¹ce bazowaæ w niewielkich por-
tach i mieæ dobre w³aœciwoœci manewrowe. Zaœ zasadni-
cz¹ walkê morsk¹ przewidywano na pozycjach minowo-
artyleryjskich. Jednak przygotowywanie siê wielu krajów
do wojny i nasilenie æwiczeñ bojowych na morzach i oce-
anach sprawi³o, ¿e zadania dla si³ morskich Sowieci
konkretyzowali. Studiowano przebieg wojen, g³ównie
w Polsce i Francji, a w grudniu 1940 roku na naradzie
wy¿szych dowódców przedyskutowano referaty teoretycz-
ne z ró¿nych dziedzin wojskowych. Zaœ na posiedzeniu
G³ównej Rady Wojennej Marynarki Wojennej omówiono
referat pt. O charakterze wspó³czesnej wojny i operacji na
morzu. Na podstawie wyników narady przeprowadzono
gry wojenne i æwiczenia, a nastêpnie opracowywano
plany wojny. W pogl¹dach na wykorzystanie marynar-
ki wojennej zwracano du¿o uwagi na wspó³dzia³anie
floty z wojskami l¹dowymi na kierunkach nadmorskich
w walce z flot¹ przeciwnika, wysadzaniu i odpieraniu
desantów morskich, ogniowe uderzenia na wojska
i obiekty przeciwnika, przewozy wojsk i ³adunków oraz
samodzielne operacje floty. Mia³o to wyraz w tematyce
operacyjnych gier wojennych floty i w Tymczasowej In-
strukcji Prowadzenia Operacji Morskich wydanej w 1940
roku. Zasadniczo sowiecka teoretyczna wojskowa myœl
morska odpowiada³a ówczesnym wymogom wojny i nie
odbiega³a w tym od innych krajów100.

Flota mia³a operowaæ samodzielnie i we wspó³dzia-
³aniu z wojskami l¹dowymi, a jej przygotowania na
Ba³tyku sz³y w kierunku dzia³añ na liniach ¿eglugo-
wych, walki na pozycjach minowo-artyleryjskich u wej-
œcia do Zatoki Fiñskiej, obrona baz morskich od strony
morza oraz obrona przed desantem morskim przeciw-
nika. By³y to za³o¿enia s³uszne, ale niew³aœciwie je re-
alizowano, pope³niaj¹c szereg b³êdów. Przede wszyst-
kim nie uwzglêdniono zagro¿enia baz i pozycji minowo-
-artyleryjskich od strony l¹du, tworzono du¿e eskadry
ON, z³o¿one z pancerników i kr¹¿owników i niedoce-

97 Okrêt zbudowano w 1929 roku w Kopenhadze jako duñski okrêt
ochrony rybo³ówstwa. Podczas wojny przejêty przez Kriegsmarine prze-
chodzi³ ró¿ne koleje losu, a¿ znalaz³ siê w Volksmarine W latach 1953–
–1954 zosta³ przebudowany i zmodernizowany w Wismarze, a w 1957
roku otrzyma³ nowe kot³y. S³u¿y³ jako okrêt szkolny dla podchor¹¿ych.
Mia³ nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 1 050 t; wymiary –
67x10,5x5,1 m; 14,5w.; zasiêg – 3300 Mm przy 12 w.; uzbrojenie – 1x88,
2x40.

98 Cieækowski, Tam¿e, s. 68–70; JOTEM, Marynarka wojenna Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej, M. 1957, nr 11, s. 26–27. Np. w 1969
roku w sk³adzie Volksmarine by³o: 4 fregaty typu Ryga, 10 du¿ych
tra³owców typu Krake, 25 œcigaczy OP typu Hai, 6 tra³owców typu
Habicht (I), 6 tra³owców typu Habicht (II), 6 du¿ych okrêtów desanto-
wych typu Robbe, 12 ma³ych okrêtów desantowych typu Labo, 35 œciga-
czy torpedowych, 12 kutrów rakietowych typu Osa, 12 starszych œciga-
czy torpedowych, 16 œcigaczy OP typu SO 1, 50 kutrów tra³owych, 93
jednostek patrolowych kilku typów. Ponadto szereg jednostek pomoc-
niczych i specjalnych (Lapp, Tam¿e, s. 479).

99 M. Mitchell, The Maritime History of Russia 848–1948, London
1949; D. Woodward, The Russians at Sea, New York, Washington 1966.

100 Radzieckie si³y zbrojne 1918–1968, Warszawa 1970, s. 303–305.
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niano lotnictwa jako si³y uderzeniowej na morzu. Zaœ
OP mia³y ma³y zasiêg p³ywania i ma³¹ autonomicz-
noœæ101. Brak by³o lotnictwa myœliwskiego do wsparcia
floty z dala od w³asnych baz morskich. ON mia³y s³abe
uzbrojenie plot i skazane na dzia³ania na w³asnych
wodach przybrze¿nych, gdzie mog³y uzyskaæ os³onê my-
œliwców z lotnisk naziemnych. Doktryna nie uwzglêd-
nia³a w³aœciwoœci floty wojennej jak: ruchliwoœæ, ci¹g³a
gotowoœæ do dzia³añ, du¿a si³a uderzeniowa, zdolnoœæ
d³ugotrwa³ego oddzia³ywania na przeciwnika ze znacz-
nej odleg³oœci od w³asnych baz. S³abo opracowano formy
dzia³ania floty wojennej, chocia¿ instrukcje, przepisy i
regulaminy zaleca³y poszukiwanie i zdecydowane dzia-
³anie przeciw nieprzyjacielowi. G³ówn¹ treœæ szkolenia
bojowego floty stanowi³o: organizacja wspó³dzia³ania
uderzenia okrêtów artyleryjskich, œcigaczy torpedowych,
lotnictwa i OP na otwartym morzu i na pozycjach mino-
wo-artyleryjskich tworzonych w w¹skich przejœciach i na
podejœciach do baz morskich. Ponadto dzia³ania ude-
rzeniowe, bêd¹ce krótkotrwa³ym atakiem floty na porty,
bazy lub ugrupowania okrêtów przeciwnika na jego przy-
brze¿nych wodach102. Jednak trudno by³o przeprowadziæ
te operacje, poniewa¿ brak by³o tra³owców i œrodków do
tra³owania, co póŸniej sowiecka flota dotkliwie odczu³a.
Sowieci – zw³aszcza decydenci, zafascynowani byli du-
¿ymi ON, dlatego mniejsz¹ uwagê zwracali na tra³owce,
a przecie¿ zdawano sobie sprawê z niebezpieczeñstwa
minowego. Do tego mo¿na by³o wykorzystaæ nawet stat-
ki rybackie i jednostki floty handlowej, ale tego nie zro-
biono chocia¿ by³y du¿e mo¿liwoœci. Dlatego z chwil¹
wybuchu wojny, Sowieci mieli na Ba³tyku tylko 20 no-
woczesnych tra³owców zamiast 100. Ponadto flota so-
wiecka dotkliwie odczuwa³a brak okrêtów do zwalcza-
nia OP i dozorowców. By³y równie¿ trudnoœci w szkoleniu
floty. Tylko baza w Kronsztadzie zamarzaj¹ca na 4–5
miesiêcy w roku zdatna by³a do szkolenia. Okrêty sta³y
tam ju¿ od listopada i nie wychodzi³y na morze, dlatego
dowódcy i za³ogi szkoli³y siê na l¹dzie. Jesieni¹ odbywa-
³o siê zwalnianie do rezerwy i wcielanie m³odego rocznika.
W tym czasie udzielano równie¿ urlopów i dokonywano
przesuniêæ personalnych. Na morze starano siê wycho-
dziæ jak najwczeœniej wiosn¹. Dopiero na pocz¹tku maja
okrêty wychodzi³y na redê Kronsztadu æwicz¹c pojedyn-
czo, ale na morze wychodzi³y rzadko. Gdy zespo³y przy-
stêpowa³y do æwiczeñ i wspólnego rejsu, by³a ju¿ po³owa
lata. Nastêpnie flota poœpiesznie przygotowywa³a siê
do jesiennych manewrów, koñcz¹c rok szkolny103.

Sowiecka marynarka wojenna sk³ada³a siê z flot:
Pó³nocnej, Ba³tyckiej, Czarnomorskiej i Oceanu Spo-
kojnego oraz z flotylli: kaspijskiej, piñskiej (dnieprzañ-
skiej), dunajskiej, amurskiej i oneskiej. W lipcu 1941
roku ponownie sformowano – ³adosk¹ i azowsk¹104.

W czasie wojny z III Rzesz¹ koncepcja wykorzysta-
nia floty wojennej polega³a na ochronie ¿eglugi na szcze-
blu strategicznym tylko na dalekiej pó³nocy – g³ównie
na szlakach do Murmañska. Na pozosta³ych wodach
wspó³dzia³anie z wojskami l¹dowymi, zabezpieczanie
skrzyde³ wojsk przed desantem morskim, przeprowa-
dzanie ataków na skrzyd³a i ty³y przeciwnika oraz za-
bezpieczenie ¿eglugi z Finlandii105. Najbezpieczniejsze
by³y sowieckie wody polarne, chocia¿ w 1943 roku za-
czê³y przenikaæ na Morze Karskie U-booty do zwalcza-
nia przybrze¿nych konwojów106.

Po przebadaniu dokumentów rosyjskich, brytyjskich,
amerykañskich, niemieckich i japoñskich – Sztab G³ów-
ny sowieckiej Marynarki Wojennej dokona³ podsumo-
wania wyników dzia³añ bojowych w³asnej floty wojen-
nej w czasie II wojny œwiatowej. Dzia³ania flot od pocz¹tku
by³y zgrywane z ogóln¹ strategi¹ si³ zbrojnych. A kiedy
wymaga³a tego sytuacja – okrêty, lotnictwo morskie,
obrona wybrze¿a i piechota morska wspó³dzia³a³y
z wojskami l¹dowymi na kierunkach nadmorskich. Floty
sowieckie zatopi³y lub zniszczy³y 1300 statków przeciw-
nika oraz 1200 jego okrêtów bojowych i pomocniczych,
wysadzi³y ponad 100 desantów morskich, w których
wziê³o udzia³ 330.000 ¿o³nierzy, 2000 tysi¹ce okrêtów
bojowych i kilka tysiêcy pomocniczych. Sowiecka flota
przewioz³a przez ró¿ne przeszkody wodne oko³o 10
milionów ludzi i ponad 94 miliony ton ró¿nych ³adun-
ków107.

Bezpoœrednio po 1945 roku rozwój sowieckich si³
zbrojnych odbywa³ siê na podstawie doœwiadczeñ z woj-
ny. Podstaw¹ koncepcji prowadzenia dzia³añ wojennych
sta³a siê tzw. jednolita doktryna wojenna – zeœrodko-
wanie wysi³ków wszystkich czêœci si³ zbrojnych oraz
wszystkich broni i œrodków walki do osi¹gniêcia wspól-
nego zadania. Celem dzia³añ wojennych by³y ty³y prze-
ciwnika, do zaw³adniêcia którymi planowano zastoso-
waæ wszystkie œrodki taktyczne, strategiczne i polityczne.
Trzonem si³ zbrojnych by³y wojska l¹dowe. Od zakoñ-
czenia wojny Sowieci dokonali powa¿nego wysi³ku dla
polepszenia i zwiêkszenia lotnictwa oraz floty wojen-
nej, a jeszcze wiêkszego – w kierunku rozwoju broni
atomowej, innych broni masowego ra¿enia i rakiet. Ich
si³y zbrojne zorganizowane by³y w 6 armii, w odpo-
wiednich strefach obronnych: ARMIA PÓ£NOCNA
w oparciu o Leningrad obejmowa³a obszar od Murmañ-
ska po Ba³tyk; ARMIA ZACHODNIA od Prus Wschod-
nich na po³udnie – Niemcy, Austriê i Polskê, w oparciu
o Miñsk; ARMIA PO£UDNIOWA w po³udniowo-zachod-
niej czêœci pañstwa sowieckiego i w krajach ba³kañ-
skich, w oparciu o Odessê; ARMIA KAUKASKA na ob-
szarze Morza Czarnego, Kaukazu – w oparciu o Tyflis;
ARMIA TURKIESTAÑSKA w obszarze Morza Kaspij-
skiego i Turkiestanu, w oparciu o Taszkent i Frunze;
ARMIA DALEKIEGO WSCHODU oparta o Czitê i W³a-
dywostok. Ka¿da armia by³a autonomiczn¹, ugrupowa-
n¹ dooko³a jednego z 6 g³ównych sowieckich centrów
przemys³owych, sk¹d czerpa³a zaopatrzenie. Wojska
mia³y du¿o sprzêtu z czasów wojny, znaczna czêœæ zdo-

101 Gorszkow, Tam¿e, s. 437; Kuzniecow, Tam¿e, s. 23. Ignoruj¹c
b³êdy w koncepcji wykorzystania floty, przeznaczano jej rolê do operacji
samodzielnie i we wspó³dzia³aniu z wojskami l¹dowymi. Pancerniki
i kr¹¿owniki zamierzano wykorzystaæ wraz z artyleri¹ nadbrze¿n¹ i OP
do walki z flot¹ przeciwnika w rejonach przybrze¿nych. Niszczycieli jako
okrêty uniwersalne, a OP na liniach ¿eglugowych (Marynarka Wojenna
Zwi¹zku Radzieckiego w okresie wielkiej wojny narodowej i dziœ, PM
1966, z. 7–8, s. 44–59).

102 S. G. Gorszkow, Rozwój radzieckiej sztuki wojennomorskiej,
PM 1967, z. 7–8, s. 8–9.

103 Kuzniecow, Tam¿e, s. 25–26.
104 W sk³ad floty wojennej wchodzi³y: 3 pancerniki, 7 kr¹¿owni-

ków, 59 niszczycieli, 218 OP, 22 dozorowce, 80 tra³owców, 269 œcigaczy
torpedowych, a w budowie by³y: 3 pancerniki, 12 kr¹¿owników, 47
niszczycieli i oko³o 100 OP.

105 O dzia³aniach bojowych sowieckiej floty na Ba³tyku w czasie II
wojny œwiatowej podaje E. Kosiarz (Druga wojna œwiatowa na Ba³tyku,
Gdañsk 1988).

106 Go³owko, Tam¿e, s. 162. Jednak operacje niemieckich OP na
tych wodach nie zak³óci³y sowieckiej przybrze¿nej ¿eglugi, a U-booty
przesta³y jej wkrótce zagra¿aæ.

107 Kuzniecow, Tam¿e, s. 539–540.
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byczna i ró¿norodna, inna przestarza³a lub zu¿yta. By³y
braki w wystarczaj¹cej iloœci pojazdów mechanicznych,
st¹d masy transportu konnego i kawalerii108.

Po wojnie, niemal do po³owy lat 50., rozbudowuj¹c
si³y l¹dowe, Sowieci w mniejszym stopniu zwracali
uwagê na jednoczesny rozwój si³ morskich. Wp³yw na
to mia³o zastosowanie broni atomowej, której przypi-
sywano w wojnie zdecydowane znaczenie. Dlatego nie
pracowano nad nowymi rodzajami okrêtów, poprzesta-
j¹c na dotychczasowych w³asnych i zdobycznych po Niem-
cach i W³ochach. Po paru latach nawet kwestionowano
potrzebê floty wojennej, a z chwil¹ zastosowania rakiet
negowano jej istnienie. By³ to oczywiœcie wynik œlepej
wiary w broñ atomow¹ i rakiety, który szczególnie
w Rosji mia³ silne tendencje109. W okresie tym budo-
wano lub modernizowano okrêty uzbrojone w broñ kon-
wencjonaln¹ – artyleriê, torpedy, a rozbudowa floty sz³a
g³ównie w kierunku stworzenia eskadr nawodnych. Flotê
wojenn¹ w planach operacyjno-strategicznych postrze-
gano jako czynnik defensywny, przeznaczon¹ do dzia-
³añ przybrze¿nych, w operacjach w ramach dzia³añ wojsk
l¹dowych. Te pogl¹dy na rolê i przeznaczenie floty kszta³-
towa³y siê w oparciu o doœwiadczenia wojenne na fron-
tach wojsk sowieckich, a ponadto – Sowieci pocz¹tko-
wo nie mieli realnych mo¿liwoœci technicznych do
tworzenia si³ morskich o wysokiej jakoœci110. Mimo to
g³ównym zadaniem floty by³o wspó³dzia³anie z wojska-
mi l¹dowymi oraz dzia³ania na przybrze¿nych komu-
nikacjach przeciwnika, do czego potrzeba by³a znaczna
liczba ON i OP, lotnictwo morskie, piechota morska
i artyleria nadbrze¿na. Jednak brak bazy technicznej
nie pozwoli³ na ich odpowiedni¹ budowê, stwarzaj¹c
pozory odpowiednich si³ zbrojnych. By³y tylko masy

ludzi, o co w sowieckim pañstwie nigdy nie by³o trudno.
Dotkliwie odczuwano brak si³ desantowych. Samoloty
myœliwskie os³ania³y ON tylko w strefie przybrze¿nej,
a uzbrojenie plot okrêtów nadal by³o s³abe. Natomiast
flota pomocnicza, sk³adaj¹ca siê g³ównie z jednostek
bazowych, niezdolna by³a do p³ywania na otwartym
morzu. By³a to wiêc flota wojenna o charakterze przy-
brze¿nym, wy³¹cznie obronnym111. Mimo b³êdnych ocen
co do roli i znaczenia floty wojennej w warunkach u¿y-
cia broni atomowej i rakiet, jej rozwój przebiega³ znacz-
nie szybciej ni¿ przed wojn¹. Np. tona¿ floty oddany
w 1952 roku by³ 3,5-krotnie wy¿szy ni¿ tona¿ okrêtów
bojowych oddanych w 1940 roku. Okrêty mia³y silniej-
sze uzbrojenie artyleryjskie i broni podwodnej i lepsze
w³aœciwoœci manewrowe. Nowe OP mia³y znacznie wiêk-
sz¹ prêdkoœæ podwodn¹ i nawodn¹, zdolnoœæ szybkiego
zanurzania siê, d³ugotrwa³oœæ przebywania pod wod¹
oraz mo¿liwoœæ operowania na du¿ych odleg³oœciach od
baz. W 1953 roku ponad 30% okrêtów bojowych zbudo-
wano ju¿ po wojnie, a czêœæ jednostek z poprzedniego
okresu zmodernizowano112.

Pod koniec lat 40. koncepcje zastosowania floty
wojennej powoli ulega³y zmianie. W pracach nad teo-
ri¹ przygotowania i prowadzenia ró¿nego charakteru
operacji bojowych przewidziano morski TDW, od nowa
opracowano zagadnienia dotycz¹ce operacji wykonywa-
nych przez wojska l¹dowe wspólnie z marynark¹ wo-
jenn¹ oraz samodzielnych operacji morskich. Na kie-
runku nadmorskim zaczêto du¿¹ uwagê przyk³adaæ do
wspó³dzia³ania w desantach morskich, które niedawno
negowano. Rozwiniêto równie¿ zagadnienia prowadze-
nia operacji przeciwdesantowych we wspó³dzia³aniu
z flot¹. Jednoczeœnie uwzglêdniaj¹c perspektywy dal-
szego rozwoju floty, badano zagadnienia samodzielnych
operacji morskich na oceanach, na liniach ¿eglugowych
przeciwnika, a nawet ataki na bazy. Szukano nowych
form i sposobów u¿ycia OP, opracowywano taktykê gru-
powego ich dzia³ania oraz sposoby dowodzenia nimi
podczas rozwijania do walki i wykonywania uderzeñ
na konwoje oraz ci¹g³ego wspó³dzia³ania z innymi si-
³ami morskimi. Ponadto zwrócono uwagê na organiza-
cjê wspó³dzia³ania ON z lotnictwem113.

Jednoczeœnie krytykowana flota sowiecka, maj¹ca
oparcie w licznych bazach, wykonywa³a æwiczenia w obro-
nie w³asnego wybrze¿a i wspó³dzia³anie z wojskami
l¹dowymi. Æwiczono g³ównie: wsparcie ogniowe skrzy-
de³ wojsk na wybrze¿u w natarciu i obronie, wysadza-
nie desantów w obronie przeciwdesantowej, obronê w³a-
snego wybrze¿a od strony morza oraz walkê na pozycji
minowo-artyleryjskiej. W bitwie morskiej przewidywa-
no spotkanie ON, przypisuj¹c g³ówn¹ rolê du¿ym ON,
na rzecz których przeprowadzano rozpoznanie i ude-
rzenia zabezpieczaj¹ce. G³ównym zadaniem w bitwie
morskiej mia³o byæ przeprowadzenie ataku torpedowo-
artyleryjskiego, zasadniczymi si³ami ON we wspó³dzia-
³aniu z lotnictwem torpedowo-minowym. Zaœ OP mia³y
byæ wykorzystane do os³abienia floty przeciwnika na
przejœciu morzem. By³y to wiêc æwiczenia o charakte-
rze obronnym, u w³asnych wybrze¿y, poniewa¿ udzia³
bra³y jednostki o ma³ym zasiêgu: œcigacze torpedowe,
si³y rozpoznawcze i naprowadzania oraz lotnictwo ba-

108 B. M., Nieco o sowieckiej doktrynie prowadzenia dzia³añ wojen-
nych, B 1948, z. II, s. 63–64; Sowieckie si³y zbrojne, B 1948, z. II, s. 123–125.
Celem polepszenia gotowoœci bojowej wojsk, Sowieci przeprowadzili
w latach 1946–1953 studia nad doœwiadczeniami wojennymi. W tych
latach g³ównym zadaniem sowieckiej wojskowoœci by³o uogólnienie
doœwiadczeñ bojowych i na tej bazie rozwijano sztukê wojenn¹. Studia
nad doœwiadczeniami wojennymi rozpoczêli ju¿ w toku jej trwania,
powo³uj¹c w centralnych instytucjach oraz w sztabach zwi¹zków opera-
cyjnych specjalne wydzia³y i sekcje. Ich zadaniem by³o studiowanie,
uogólnianie i przekazywanie wojskom doœwiadczeñ z wojny. Potem
zosta³y one poszerzone i uzupe³nione genera³ami i oficerami z bogatym
doœwiadczeniem bojowym. Zaœ w Sztabie Generalnym wzmocniono
Zarz¹d Studiów Doœwiadczeñ Wojennych. Przy Akademii Wojskowej
im. M. Frunzego w 1946 roku, a przy Akademii Sztabu Generalnego
w 1949 roku, utworzono fakultety historyczne celem szkolenia history-
ków wojskowych przygotowuj¹cych ich do pracy naukowo-badawczej
i do uczelni wojskowych. Wszystkie one do 1953 roku przygotowa³y
i opublikowa³y szereg prac dotycz¹cych przebiegu dzia³añ wojennych,
przyk³ady taktyczne, doœwiadczenia bojowe, co przekazywano wojsku,
dowództwom i sztabom w postaci wydawnictw, wyk³adów, odczytów oraz
konferencji naukowych (Radzieckie..., s. 627–628). Ponadto Sowieci
przejêli wiele niemieckich wzorów sztuki wojennej i pilnie studiowali
sztukê wojenn¹ aliantów. W rezultacie studiów i badañ naukowych,
powsta³y cztery rodzaje sowieckich dzia³añ strategicznych: uderzenie
nuklearne, dzia³ania l¹dowe, obrona powietrzna i przeciwrakietowa
oraz dzia³anie floty.

109 Gorszkow, Tam¿e, s. 256. Zbyt du¿e emocje dotycz¹ce broni
atomowej i rakietowej spowodowa³y ograniczenie znaczenia floty. Wy-
chodzono z za³o¿enia, ¿e wszystkie zadania bojowe mog¹ wykonaæ woj-
ska l¹dowe, a flota jest prawie im zbyteczna. Rakieta mo¿e zniszczyæ
ka¿dy okrêt, nawet OP. Zaœ wojska l¹dowe mog¹ pokonywaæ przeszkody
wodne w³asnymi si³ami, nie potrzebuj¹ równie¿ wsparcia od strony
morza. Desanty morskie utraci³y znaczenie, a ich miejsce przejm¹ de-
santy powietrzna lub p³ywaj¹ca broñ pancerna wojsk l¹dowych (Ten¿e,
Rozwój, s. 16).

110 Tam¿e, s. 290–291. Poza tym Sowieci w tym czasie nie zamie-
rzali przeprowadzaæ ofensywy na inne kontynenty, maj¹c zamiar umoc-
niæ swe pozycje w opanowanych krajach europejskich, a tam wystarcza-
³o zabezpieczenie wybrze¿a i przybrze¿nych szlaków ¿eglugowych.

111 Gorszkow, Tam¿e, s. 440–441.
112 Radzieckie..., s. 617–618.
113 Tam¿e, s. 631–634.
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zowe. By³a to taktyka ju¿ mocno przestarza³a, ponie-
wa¿ ju¿ w drugiej po³owie II wojny œwiatowej odcho-
dzono np. od ataków torpedowych niszczycieli – a te we
flocie sowieckiej jeszcze w latach 50. dysponowa³y sil-
nym uzbrojeniem torpedowym, nawet do 10 wyrzutni.
W innych flotach wojennych wycofano równie¿ samolo-
ty torpedowe, które nie by³y w stanie przeprowadziæ
ataku torpedowego w tych latach. Na podstawie æwi-
czeñ opracowano instrukcje i podrêczniki, które zobo-
wi¹zywa³y flotê do wykonywania wypracowanych dzia-
³añ bojowych na morzu114 .

W po³owie lat 50. koncepcje wykorzystania floty
sowieckiej uleg³y radykalnej zmianie, na co wp³yw mia³a
wojna w Korei, umocnienie stanu posiadania w euro-
pejskich pañstwach satelickich i ugruntowanie tam rz¹-
dów komunistów, wzrost potencja³u przemys³u zbroje-
niowego, powolne odchodzenie ze stanowisk polityków
i dowódców sowieckich o pogl¹dach konserwatywnych
i wchodzenie na ich miejsce nowych, wykszta³conych
w akademiach powojennych, rozwój si³ morskich NATO
– a g³ównie amerykañskich. G³ównie jednak zadecydo-
wa³ o tym rozwój przemys³u, techniki i nauki sowiec-
kiej, które w wiêkszoœci pracowa³y na potrzeby si³ zbroj-
nych, w tym dla floty wojennej. Bo tylko przy jej pomocy
mo¿na by³o rozprzestrzeniaæ idee socjalistyczne w kra-
jach pozaeuropejskich i morzem dostarczaæ zaopatrze-
nie ró¿nym partiom komunistycznym. Wieloletnie pra-
ce badawczo-naukowe da³y po¿¹dane wyniki i w po³owie
lat 50. mog³y ju¿ zajœæ zmiany w zakresie wykorzysta-
nia floty. Wprowadzono nowoczesne samoloty dalekie-
go zasiêgu, oceaniczne OP i kilka rodzajów udanych
rakiet, które zaczêto wprowadzaæ na okrêty. Jednocze-
œnie rozpoczêto wycofywanie z floty du¿ych ON115. Od
po³owy lat 50. Sowieci podjêli prace celem zbudowania
potê¿nej floty wojennej oceanicznej rakietowo-j¹drowej.
Wraz z wyposa¿eniem floty w broñ rakietowo-j¹drow¹
uznano j¹ za zdoln¹ do rozwi¹zywania wa¿nych zadañ
strategicznych116, a sowiecka marynarka wojenna otrzy-
ma³a nowe zadania: przeprowadzanie uderzeñ j¹dro-
wych, zwalczanie floty przeciwnika i jego ¿eglugi na
oceanach i morzach, obrona w³asnej ¿eglugi i obrona
wybrze¿a. G³ówn¹ uwagê zwrócono na du¿e OP z bro-
ni¹ j¹drow¹ – podstawow¹ si³ê uderzeniow¹ floty so-
wieckiej, któr¹ rozwijano wytrwale w tajemnicy przed
opini¹ œwiatow¹. Rozwój morskiej potêgi sowieckiej
zwróci³ obok zaniepokojenia zachodnich polityków za-
interesowanie wojskowych, g³ównie w krêgach maryna-
rek wojennych NATO. Problem ten miano stale na uwa-
dze, a systematyczny rozwój floty sowieckiej pilnie
œledzono od lat 50. a¿ po dni upadku tego pañstwa.
Œledzono go równie¿ w Polsce, ale cenzura nie pozwa-
la³a na w³aœciwe jego oceny.

W zale¿noœci od koncepcji wykorzystania floty i mo¿-
liwoœci przemys³u budowano w ró¿nych okresach ró¿ne

klasy okrêtów. Zasadniczo flotê sowieck¹ tworzono
w oparciu o: produkcjê w³asn¹, zdobycze, pomoc III Rze-
szy, pomoc aliantów, z podzia³u floty w³oskiej, z po-
dzia³u floty niemieckiej i rabunku w polskich portach.

Produkcja w³asna odbywa³a siê na stoczniach so-
wieckich, na podstawie programu opracowanego w 1937
roku przez Ludowy Komisariat Obrony pod nazw¹ Wiel-
ki program budowy okrêtów 1938. Zak³ada³ on budowê
15 pancerników, 15 ciê¿kich kr¹¿owników (tzw. super
ciê¿kich), 28 lekkich kr¹¿owników, 2 lotniskowców, 20
liderów, 144 niszczycieli, 336 OP, 348 œcigaczy torpedo-
wych, 96 okrêtów eskortowych i wielu innych mniejszych
oraz pomocniczych jednostek, ale by³ to program ponad
mo¿liwoœci gospodarcze i techniczne tego pañstwa117.

W sk³ad sowieckiej floty na Ba³tyku wchodzi³a bry-
gada pancerników, brygada kr¹¿owników, 5 brygad nisz-
czycieli, 3 brygady OP i 2 brygady œcigaczy torpedo-
wych118. Si³y morskie tego akwenu obejmowa³y: 2 pancerniki,
2 kr¹¿owniki, 21 niszczycieli i torpedowców, 6 stawiaczy
min, 48 œcigaczy torpedowych, 7 dozorowców, 33 tra-
³owce, 1 kanonierka, 33 ma³e œcigacze i kutry dozorowe,
65 OP, okrêty pomocnicze i specjalne. W sk³ad lotnic-
twa morskiego wchodzi³o 656 samolotów: 172 bombowe
i torpedowe, 353 myœliwskie, 131 rozpoznawcze, a ar-
tyleryjska obrona wybrze¿a obejmowa³a 253 armaty
kalibru ciê¿kiego i œredniego oraz 60 armat kalibrów
45–76,2 mm. Zaœ w sk³ad wszystkich flot wchodzi³o: 3
pancerniki, 7 kr¹¿owników, 59 niszczycieli, 218 OP, 22
dozorowce, 80 tra³owców, 269 œcigaczy torpedowych
i szereg jednostek pomocniczych oraz specjalnych.

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej spowodowa³
przerwanie prac na du¿ych okrêtach, a flota ponios³a
znaczne straty. Zdobycie przez Niemców stoczni w Mi-
ko³ajewie oraz blokada Leningradu uniemo¿liwi³y bu-
dowê pancerników i kr¹¿owników. Mimo to stocznie
sowieckie dostarczy³y flocie 45 niszczycieli ró¿nych ty-
pów, ale wiêkszoœæ ich pochodzi³a z lat 1939–1941.
W latach 1942–1945 zbudowano jedynie 6 okrêtów tej
klasy. W latach wojny zbudowano równie¿ 103 OP, któ-
rych zdecydowana wiêkszoœæ wesz³a do s³u¿by w la-
tach 1939–1943. Zaœ w ci¹gu nastêpnych lat ukoñczo-
no zaledwie 6 OP. Zbudowano jednak du¿e iloœci ma³ych
jednostek bojowych, do czego w³adze sowieckie zmusi-
³a sytuacja na frontach. Masow¹ produkcjê tych jedno-
stek prowadzono na stoczniach œródl¹dzia, g³ównie
w takich miejscowoœciach, jak: Gorki, Jaroslawl, Ry-
biñsk, Stalingrad i Chabarowsk. Wyprodukowa³y one
ponad 1800 œcigaczy torpedowych, œcigaczy artyleryj-
skich, œcigaczy OP, kutrów tra³owych i barek desanto-
wych. Samych jednostek do zwalczania OP zbudowano
oko³o 400. Trudnoœci by³y jednak z budow¹ du¿ych tra-
³owców. W latach 1942–1943 banderê podnios³y jedy-
nie 2 jednostki tej klasy, ale dalsze 2 zwodowane kad³u-
by przeznaczono na barki desantowe. Dopiero w latach
1944–1945 podjêto produkcjê tra³owców na szersz¹

114 Przepisy i podrêczniki sowieckie sta³y siê równie¿ obowi¹zuj¹ce
w polskiej flocie wojennej, np. Taktyka Marynarki Wojennej.

115 S. S. Biere¿noj, Sowietskij WMF 1945–1995. Kriejsiera, bolszije
protiwoodczanyje korabli, esmincy, Moskwa 1995; J. M. Mc Connell, Die
Marine der UdSSR: Struktur und Einsatzpplanung, MR 1980, z.10,
s. 595nn; M. Lacki, Rozwój morskiej sztuki wojennej Zwi¹zku Radziec-
kiego w latach 1918–1978, PM 1979, z. 5, s. 12; W. I. Nikolskij, D. I.
Litinskij, Eskadrionnyje minoscy tipa „Smie³yj”. Projekt 30 bis, Sankt
Petersburg 1994; A. S. Paw³ow, Wojennyje korabli SSSR i Rosji 1945–
–1955, Jakuck 1995.

116 Gorszkow, Tam¿e, s. 293–294.

117 Nadzór nad realizacj¹ programu sprawowa³ Beria, dziêki czemu
Stalin mia³ mo¿liwoœæ osobistej ingerencji w bie¿¹ce prace. Zaœ temu
nale¿a³o g³ównie na rozpoczêciu budowy pancerników Sowietskij Sojuz,
Sowietskaja Ukraina, Sowietskaja Rossija i Sowietskaja Bie³orussija oraz
kr¹¿owników (M. Schiele, Du¿e okrêty nawodne si³ morskich ZSRR 1946–
1991, PM 1996, z. 2, s. 84). Nowe okrêty zaczêto produkowaæ wczeœniej,
a w 1932 roku podjêto tam budowê du¿ych niszczycieli. W latach 1929–
–1940 na sowieckich stoczniach zbudowano 533 okrêtów bojowych (Isto-
rija wojenno-morskogo isskustwa, Moskwa 1969, s. 171).

118 J. Pertek, „Barbarossa” na morzu 1941–1942, Poznañ 1983, s. 19.
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skalê, z uproszczonym z³adem kad³uba. Trudna sytu-
acja w dostawach tra³owców spowodowa³a koniecznoœæ
zmobilizowania wiele statków cywilnych, g³ównie ry-
backich – 283 trawlery i 518 kutrów. W latach 1939–
1945 wyprodukowano ponad 800 kutrów przybrze¿nych
i rzecznych, które pe³ni³y rolê kutrów tra³owych, patro-
lowych, rakietowych, przeciwlotniczych, desantowych,
sanitarnych, transportowych itp. Program wojenny wy-
maga³ dostosowania siê do potrzeb frontów, a tam nie-
zbêdne okaza³y siê dywizjony grupy ma³ych jednostek
bojowych z uzbrojeniem artyleryjskim, rakietowym,
torpedowym oraz do zwalczania OP i minowe. Ich za-
daniem by³o wspieranie oddzia³ów l¹dowych, os³ona
w³asnych i zwalczania konwojów przeciwnika na wo-
dach przybrze¿nych lub na rzekach.

Sowieci zdobyli i przejêli znaczn¹ liczbê ma³ych jed-
nostek polskich, litewskich, ³otewskich, estoñskich, irañ-
skich, niemieckich, rumuñskich, bu³garskich, fiñskich,
mand¿urskich i japoñskich. Wiele z nich mia³o dobre
w³aœciwoœci bojowe i wzmocni³y sowieckie jednostki mor-
skie oraz rzeczne119. W sk³ad si³ morskich wesz³y 2 OP
estoñskie i 3 OP rumuñskie i kilkanaœcie jednostek na-
wodnych. Ponadto Rosjanie zdobyli na Morzu Czarnym
w 1944 roku 29 niemieckich tra³owców KFK, 24 niemiec-
kie du¿e barki desantowe typu F oraz inne jednostki.

Uzupe³nienie swej floty wojennej Sowieci próbowa-
li oprzeæ równie¿ na dostawach z III Rzeszy, w zamian
za pomoc w minimalizowaniu blokady, jak¹ alianci
na³o¿yli na Niemcy. Ju¿ w paŸdzierniku 1939 roku ¿¹-
dali od Niemców sprzeda¿y 2 ciê¿kich kr¹¿owników –
Seydlitza i Lützowa, a nawet Prinz Eugena oraz pla-
nów pancernika Bismarck. Plany dostaw obejmowa³y
maszyny do du¿ego niszczyciela, ró¿norodny sprzêt do
budowy okrêtów, artyleriê morsk¹, ró¿ne instrumenty
precyzyjne itd.120 Jednak spoœród kr¹¿owników Niem-
cy sprzedali tylko Lützowa, a uk³ad w tej sprawie pod-
pisano 11 lutego 1940 roku121. W sumie jednak Sowieci
za dostawy do Rzeszy surowców, ¿ywnoœci, paliw i towa-
rów z krajów trzecich, nie uzyskali wiêkszych dostaw
dla swojej floty wojennej na co liczyli.

Pomocy w zakresie dostaw okrêtów otrzymali do-
piero od aliantów, g³ównie od Amerykanów i to tych
jednostek, których Sowieci bardzo potrzebowali. W 1944
roku otrzymali 2 du¿e ON – brytyjski pancernik Royal
Sovereign oraz amerykañski lekki kr¹¿ownik Milwaukke,
które otrzyma³y nazwy – Archangielsk i Murmañsk.
Wobec niedostatku eskortowców, Amerykanie dostar-
czyli w ramach Lend-Lease Act Flocie Pó³nocnej 9 zmo-
dernizowanych niszczycieli typu flush-deck, zaœ dla Floty
Oceanu Spokojnego 28 fregat typu Tacoma122. Nato-

miast Brytyjczycy w 1944 roku przekazali 4 OP typu S
i U. Amerykanie przekazali Sowietom równie¿ 166 œci-
gaczy torpedowych typu Vosper, Higgins i ELCO123. Po-
nadto alianci przekazali im 99 tra³owców – okrêtów,
których Rosjanie szczególnie odczuwali brak124. Oprócz
tego w 1944 roku Flota Pó³nocna i Flota Oceanu Spo-
kojnego otrzyma³y 60 szybkich kutrów amerykañskie-
go typu RPC, które pocz¹tkowo sklasyfikowano jako
œcigacze OP. Poniewa¿ w³asne stocznie ukoñczy³y jedy-
nie 9 barek desantowych, z czego tylko 4 mia³y w³asny
napêd, alianci zachodni stali siê g³ównymi dostawca-
mi tych jednostek przekazuj¹c: 30 barek desantowych
typu LCI, 13 typu LCT oraz po 2 jednostki typu LCM,
LCV i LPC. Pomoc aliantów zachodnich by³a znaczna
i wzmocni³a si³y morskie flot sowieckich.

Flota sowiecka zosta³a wzmocniona równie¿ okrê-
tami z podzia³u si³ morskich W³och i Niemiec. Ju¿ na
konferencji ministrów spraw zagranicznych Sowietów,
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w Moskwie
1943 roku, Rosjanie postawili problem podzia³u floty
w³oskiej miêdzy sojuszników125. Z ponad 100 w³oskich
okrêtów bojowych Rosjanie ¿¹dali 1 pancernika, 1 kr¹-
¿ownika, 8 niszczycieli i 4 OP, co stanowi³o oko³o 1/3
zdobycznej floty. Jednak sprawa ta przeci¹ga³a siê i na
konferencji w Teheranie Rosjanie ponownie ¿¹dali tych
okrêtów. Jednoczeœnie sugerowali, ¿e mog¹ przyj¹æ okrê-
ty w chwilowe w³adanie, by po wojnie zwróciæ je do dys-
pozycji Narodów Zjednoczonych. Po analizie sytuacji
zachodni alianci orzekli, ¿e nie nale¿y dokonywaæ po-
dzia³u floty w³oskiej, aby nie wywo³aæ nieprzyjaznych
nastrojów wœród samych W³ochów. Dlatego sojusznicy
w miejsce okrêtów zdobycznych, zaproponowali przeka-
zanie czasowo 1 brytyjskiego pancernika – Royal Sove-
reign, 1 kr¹¿ownika, 8 niszczycieli oraz 4 OP. Okrêty te
mia³y zostaæ przekazane Flocie Pó³nocnej do eskorto-
wania konwojów, walki z U-bootami i do obrony wy-
brze¿a. Sowieckie za³ogi wys³ano do portów brytyjskich
w konwoju, które 7 maja 1944 roku zaczê³y przejmo-
waæ okrêty. Na pancerniku przeprowadzano intensyw-
ne szkolenia, w czasie których wykonano 150 ró¿nych
strzelañ artyleryjskich. 17 sierpnia wraz z innymi jed-
nostkami wyszed³ ze Scapa Flow i uda³ siê do Murmañ-
ska. Jednak w drodze utracono 1 OP – W-1, ale przy-
czyn straty nie ustalono. 10 lutego 1947 roku podpisano
traktat pokojowy z W³ochami. Na jego mocy Sowieci
zwrócili aliantom: pancernik, kr¹¿ownik, niszczyciele
i OP, a Flota Czarnomorska przejê³a 33 okrêty w³o-
skie126. Podzia³ floty niemieckiej przebiega³ sprawniej

119 M. Schiele, Radzieckie okrêty wojenne okresu drugiej wojny œwia-
towej, OW 1992, nr 4–6, s. 41–45.

120 Bergman, Najlepszy, s. 105.
121 15 kwietnia 1940 roku holownik Atlatic odholowa³ niewykoñ-

czony okrêt do Leningradu. Tam w dalszej jego budowie pomagali
specjaliœci niemieccy, a jednostkê przemianowano na Pietropaw³owsk.
Okrêt do chwili wojny z Rzesz¹ wykoñczony by³ w 70%. Poniewa¿ nie
móg³ samodzielnie jeszcze p³ywaæ, przeholowano go na bezpieczn¹ po-
zycjê artyleryjsk¹. 17 i 18 wrzeœnia 1941 roku trafiony ciê¿k¹ bomb¹
lotnicz¹ w czasie nalotu na Leningrad osiad³ na dnie basenu portowe-
go. 17 sierpnia 1942 roku po uprzednim podniesieniu przeholowany do
portu handlowego. W 1943 roku okrêt przemianowany zosta³ na Tallin
i na prze³omie 1943/1944 zdolny by³ do prowadzenia ognia artyleryj-
skiego. Pod koniec lat 50. Tallin zosta³ z³omowany w Leningradzie
(H. i W. Trojca, Kr¹¿owniki ciê¿kie klasy „Admiral Hipper”, Warszawa-
Hannower-Speyer 1993, s. 45–46).

122 Okrêty Floty Pó³nocnej przeznaczono do wsparcia os³ony konwojów

murmañskich na podejœciach do sowieckich wód, a eskortowce wziê³y
udzia³ w operacjach przeciwko Japonii w sierpniu 1945 roku os³aniaj¹c
operacje desantowe na Kuryle, po³udniowy Sachalin, pó³nocn¹ Koreê
i Port-Artur (Schiele, Tam¿e, s. 42).

123 Tam¿e, s. 43. Typ ELCO pos³u¿y³ Rosjanom jako wzorzec dla
powojennych œcigaczy Bolszewik, okreœlany w NATO jako P 6 (Tam¿e).

124 W tym by³o: 34 du¿e tra³owce typu AM, 43 œrednie typu WMS,
15 typu MMS i 7 typu TAM.

125 Sowieci dysponowali dok³adnymi danymi o flocie w³oskiej sta-
nu przedwojennego, ale w dniu jej kapitulacji nic bli¿szego nie wiedzie-
li. Dopiero Sztab G³ówny Marynarki Wojennej po usilnych zabiegach
ustali³, ¿e flota w³oska po kapitulacji liczy³a ponad 100 okrêtów bojo-
wych (Kuzniecow, Tam¿e, s. 373–374).

126 Kuzniecow, Tam¿e, s. 373–379. Celem omówienia problemów
przejêcia w³oskiej floty, w Pary¿u 11 lutego 1947 roku rozpoczê³a prace
Komisja Wojennomorska czterech mocarstw. Mia³a ona za zadanie wy-
jaœnienie stanu technicznego okrêtów, wyposa¿enia ich w dokumenta-
cjê techniczn¹, czêœci zamienne, dodatkowy sprzêt, doprowadziæ do
stanu dzia³ania w ró¿nych warunkach oraz wyposa¿yæ w uzbrojenie
i amunicjê. Po odbycie 64 posiedzeñ w Pary¿u komisja 13 paŸdziernika
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i nie nastrêcza³ zasadniczo wiêkszych trudnoœci tym
bardziej, ¿e alianci byli raczej zgodni odnoœnie rozdy-
sponowania okrêtów Kriegsmarine127.

Poza wszelk¹ kontrol¹ Rosjanie dokonali rabunku
w stoczniach polskich wielu poniemieckich ON i OP,
traktuj¹c je jako zdobycz. Wœród nich by³y jednostki
ró¿nych klas, wiêkszoœæ zatopionych, osiad³ych na dnie
z pe³nym wyposa¿eniem, które po zabezpieczeniu odho-
lowywano do portów sowieckich. W du¿ych portach na
pochylniach znajdowa³o siê równie¿ wiele ró¿nych mniej-
szych ON i OP bêd¹cych tam w remoncie lub przygoto-
wywanych do wodowania. Ponadto wywo¿ono poza
wszelk¹ kontrol¹ urz¹dzenia, maszyny, dokumentacjê,
instrukcje, zespo³y gotowe do budowy jednostek, na-
rzêdzia, ca³e warsztaty, dŸwigi, doki p³ywaj¹ce, pojaz-
dy i tabor portowo-sztoczniowy oraz urz¹dzenia stocz-
niowe pozostawiaj¹c ogo³ocone stocznie porostu ze
wszystkiego. Dla pozoracji podpalano magazyny i war-
sztaty, aby zatuszowaæ rabunek. Mia³o to miejsce g³ów-
nie w Œwinoujœciu, Szczecinie, Elbl¹gu i w Gdañsku
oraz w mniejszych portach, które opanowali Sowieci
i dok¹d nie dopuszczano Polaków, opieraj¹c siê na sile
roboczej Niemców. Np. usuniêto z Gdañska polski Ba-
talion Morski, który zosta³ tam skierowany do ochrony
przed kradzie¿ami i sabota¿em niemieckim, aby pol-
scy marynarze nie byli œwiadkami tego, co robili Ro-
sjanie. Wraz z rabunkiem mienia stoczniowego i okrê-
tów Sowieci podpalali, wysadzali w powietrze obiekty –
tego co nie mo¿na by³o wywieŸæ, m.in. nabrze¿e na We-
sterplatte. Dzia³ania rabunkowe zasadniczo przepro-
wadzono na terenie stoczni gdañskiej w 1945 roku,
a w nastêpnych dwóch latach w pozosta³ych portach poza
Gdyni¹. Obrabowano równie¿ arsena³y, sk³ady uzbroje-
nia, laboratoria i inne, do których Polacy nie mieli wstê-
pu i o których nie wiedzieli, poniewa¿ znajdowa³y siê na
terenach pilnie strze¿onych przez Armiê Czerwon¹128 .

Szybko przeprowadzany rabunek powodowa³ straty,
równie¿ po przetransportowaniu tego mienia do por-
tów sowieckich. Niemiecki nowoczesny sprzêt morski
stanowi³ zbyt du¿e trudnoœci do jego eksploatacji, a spe-
cjalistów uprowadzonych przez sowieckie s³u¿by wkrótce
pozbywano siê. O rabunku dokonywanym w polskich
portach przez Armiê Czerwon¹ w³adze polskie wiedzia³y
i tolerowa³y to, a Rosjanie nawet zapraszali Bieruta
i jego najbli¿szych pracowników na pokaz niemieckich
okrêtów.

Flota sowiecka mimo strat wojennych, wiosn¹ 1945
roku dysponowa³a znaczn¹ si³¹. Przemys³ stoczniowy
w ci¹gu wojny przekaza³ jej 5 kr¹¿owników, 45 nisz-
czycieli, 103 OP, 249 œcigaczy torpedowych, 247 kutrów
opancerzonych, 405 œcigaczy OP, 117 tra³owców oraz
836 innych ma³ych jednostek bojowych. Ze zdobyczy (po-
za polskimi portami i póŸniejszymi reparacjami wo-
jennymi) i dostaw aliantów pochodzi³y: 1 pancernik, 1
kr¹¿ownik, 13 niszczycieli, 11 OP, 36 okrêtów eskorto-
wych, 169 œcigaczy torpedowych, 16 monitorów i kano-
nierek rzecznych, 21 kutrów opancerzonych, 87 œciga-
czy OP, 77 kutrów patrolowych, 132 tra³owce, 13 kutrów
tra³owych oraz 90 barek desantowych. Udzia³ w dosta-
wach by³ znaczny – np. w tra³owcach siêga³ 53%, w œci-
gaczach torpedowych 41%, a w grupie eskortowców, mo-
nitorów rzecznych i barek desantowych 100%129.

Ze wzglêdu na rozleg³¹ sieæ wód œródl¹dowych, So-
wieci rozbudowywali flotylle rzeczne130. Rozwijano je
na g³ównych kierunkach operacji Armii Czerwonej na
frontach europejskich i w Azji, które opiera³y siê o rze-
ki lub by³y zgodne z kierunkiem dzia³añ bojowych. Zmu-
sza³o to sowieckie w³adze do rozwoju si³ rzecznych. Ich
trzonem by³y monitory i kanonierki rzeczne, kutry opan-
cerzone, tra³owce rzeczne oraz zmobilizowane statki
(rzeczne towarowe, pasa¿erskie i rybackie). Plany roz-
budowy przewidywa³y budowê g³ównie jednostek o sil-
nym uzbrojeniu artyleryjskim, tra³owych i desantowych
oraz transportowych131. Du¿¹ si³ê ogniow¹ mia³y 3 moni-1947 roku przenios³a siê do Rzymu. Rosjanie przejmowali okrêty nie

wymagaj¹ce remontu, a pozosta³e po technicznej gotowoœci. Terminy
przejêcia by³y w trzech etapach, pocz¹tek mia³ nast¹piæ 15 grudnia 1947
roku, a zakoñczenie 15 czerwca 1948 roku. Przejœcie okrêtów mia³o odbyæ
siê pod bander¹ handlow¹, z w³oskimi cywilnymi za³ogami, pod nadzorem
sowieckich przedstawicieli. Portem odbioru by³a Odessa, chocia¿ W³osi
upierali siê przy albañskim porcie Valona. Jednak wobec zniszczeñ wo-
jennych, W³osi nie byli w stanie dotrzymaæ terminów i przekazanie
okrêtów przeci¹gnê³o siê do stycznia 1949 roku. Przejête okrêty wcielo-
no do zespo³ów, ale wykorzystywano je g³ównie w celach szkoleniowych
i æwiczebnych. S³u¿ba w³oskich okrêtów pod sowieck¹ bander¹ nie trwa³a
d³ugo, a pierwszy z nich poszed³ na z³om w marcu 1955 roku. W³oskie
okrêty w sowieckiej flocie przes³u¿y³y oko³o 10 lat i wszystkie do koñca
1960 roku spisano na z³om. Jedynie transportowiec Ingul ex Monte Kucko,
wy³¹czony z floty 26 czerwca 1964 roku (S. Biere¿noj, S³u¿ba okrêtów floty
w³oskiej w Rosji, OW 1993, nr 3, s. 61–64).

127 Dane dotycz¹ce uzyskanych okrêtów po flocie niemieckiej po-
daje Pertek (Od Reichsmarine, s. 250nn). Okrêty te, podobnie jak
w³oskie, we flotach sowieckich by³y wykorzystywane jako jednostki
szkolne, pomocnicze lub specjalne (Kuzniecow, Tam¿e, s. 520), a niektó-
re bojowe – do ró¿nych eksperymentów.

128 Np. w Gdañsku budowano OP typu XXI. W chwili upadku
Gdañska 4 U-booty sta³y gotowe do wodowania, a dalszych 30 jednostek
znajdowa³o siê w ró¿nych fazach monta¿u. W sumie Sowieci w Gdañsku
zdobyli 45 U-bootów podejmuj¹c wysi³ki w celu ich szybkiego wykoñcze-
nia i odholowania do swoich portów. By³a to dla nich wa¿na myœl kon-
strukcyjna, w czym Rosjanie mieli wiele braków. Jednostki te szybko
wykañczano przy pomocy niemieckich in¿ynierów i robotników, których
nastepnie wraz z okrêtami uprowadzano do portów sowieckich, aby ukryæ
je przed kontrol¹ alianck¹ Ponad 20 U-bootów typu XXI wcielono
w sk³ad floty sowieckiej jako seria TS. Zagarniêto równie¿ lilipucie OP
i ca³y sprzêt, który do nich nale¿a³. Poza tym zrabowano i inne zak³ady
produkuj¹ce OP. Np. wszystkie urz¹dzenia w Penemûnde rozebrano
i za³adowano na statki i przewieziono do Rosji, ponadto przewieziono
tam oko³o 4000 techników i majstrów specjalistów od U-bootów (Miscel-
lanea, B 1948, z. II, s. II).

129 Schiele, Radzieckie, s. 44–45; D. Kornijenko, N. Milgram, Mary-
narka Wojenna ZSRR, Warszawa 1951, s. 169 (praca ta stanowi jednak
materia³ o charakterze propagandowym i zosta³a w Polsce opublikowana
w okresie sowietyzacji, celem gloryfikacji sowieckich si³ morskich).

130 Sieæ rzeczna w czêœci europejskiej dobrze rozwiniêta, rzeki s¹
nizinne, zasobne w wodê i nadaj¹ siê do ¿eglugi z wyj¹tkiem zimy, kiedy
to zamarzaj¹ na oko³o 80 dni w roku. Rzeki uchodz¹ do Morza Kaspij-
skiego, Czarnego, Azowskiego i do Ba³tyku. Miêdzy rzekami zbudowa-
no kana³y, co razem tworzy system dróg wodnych. Najwa¿niejszymi
kana³ami s¹: Wo³¿añsko-Doñski – 210 km, ³¹cz¹cy dorzecze Wo³gi i Do-
nu z Morzem Azowskim i Czarnym, Moskiewski – 128 km, Kana³ Bia³o-
morski- Ba³tycki – 227 km, ³¹cz¹cy Newê z Morzem Bia³ym, Wo³¿añski-
Ba³tycka Droga Wodna – 874 km ³¹cz¹ca Newê z dorzeczami Wo³gi
(M. Fleszar, Europa, Warszawa 1961, s. 205–206; Geografia Powszech-
na, t. VI, Warszawa 1967, s. 47–48). Zaœ na Dalekim Wschodzie dla
wojskowoœci wa¿ne by³o dorzecze Amuru. Niektóre sowieckie rzeki mia-
³y ogromne znaczenie wojskowe, g³ównie zaœ Wo³ga. W czasie II wojny
œwiatowej stanowi³a g³ówn¹ magistralê, któr¹ sz³y transporty ropy z
zag³êbia bakijskiego dla Floty Ba³tyckiej i Pó³nocnej, od tych dostaw
zale¿a³y te¿ losy wojsk l¹dowych. Os³ona tej magistrali by³a wiêc bardzo
wa¿na. Poniewa¿ w Astrachaniu wczeœnie rozpoczyna³ siê sezon ¿eglu-
gowy, tam skupia³y siê statki z rop¹. Dlatego samoloty niemieckie
próbowa³y nalotów na Astrachañ. Nawet by³a specjalna eskadra nie-
miecka do minowania Wo³gi i do nalotów na Astrachañ. Rosjanie po
zwyciêstwie stalingradzkim zlekcewa¿yli os³onê tej rzeki, z czego na-
tychmiast skorzystali Niemcy, wydzielaj¹c 100 samolotów specjalnie do
operacji nad Wo³g¹. Wczesn¹ wiosn¹, gdy ruszy³y lody, samoloty te
zaczê³y minowaæ Wo³gê. W koñcu kwietnia i na pocz¹tku maja pode-
rwa³o siê na nich kilka barek z paliwem, a rozlana ropa p³onê³a na rzece
(Kuzniecow, Tam¿e, s. 313). Przyst¹piono wiêc ponownie do os³ony tej
rzeki.

131 Przy budowie uwzglêdniano uzbrojenie kanonierek w armaty
morskie kalibru 130 mm i haubice, monitory w armaty l¹dowe na pod-
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tory morsko-rzeczne typu Chasan132 , przystosowane do
dzia³añ bojowych na wodach Cieœniny Tatarskiej oraz
w dolnym biegu Amuru. Zosta³y ukoñczone w latach
1945–1947. W latach wojny produkowano jednak g³ów-
nie ma³e, ale silnie opancerzone i uzbrojone kutry opan-
cerzone, do s³u¿by wesz³y równie¿ jednostki zdobyczne.
W 1939 roku sowiecka Flotylla Piñska przejê³a 4 pol-
skie monitory oraz 2 kanonierki, podjête z dna, gdzie
uleg³y samozatopieniu W sierpniu 1944 roku sowiecka
Flotylla Dunajska zdoby³a 5 rumuñskich monitorów,
a tydzieñ przed zakoñczeniem II wojny œwiatowej w sk³ad
Flotylli Amurskiej wcielono 4 mand¿ursko-japoñskie
monitory. Ponadto opanowano grupê kutrów mand¿ur-
sko-japoñskich.

Najbardziej dbano o rozwój flotylli na Dnieprze i na
Amurze, a w czasie wojny równie¿ na Dunaju. Flotylla
na Dnieprze ju¿ w 1938 roku obejmowa³a 8–12 kano-
nierek i monitorów, 15 parowców opancerzonych, licz-
nych motorówek bojowych, eskadrê lotnicz¹ oraz hy-
droplany133. Jej usytuowanie skierowane by³o przez rzeki
Polesia na Rzeczypospolit¹ i w tym celu organizowano
grupy bojowe, bazy, zaopatrzenie i rodzaj jednostek.
Mog³a otrzymaæ wzmocnienie okrêtami Floty Czarno-
morskiej – kutrami artyleryjskimi i innymi bojowymi
jednostkami. Ponadto wzmocnienie mog³a otrzymaæ
równie¿ z DŸwiny i z innych rzek drogami œródl¹dowy-
mi albo kolej¹. Flotylla Dnieprzañska operacyjnie obej-
mowa³a 3 rejony, przydzielone 3 oddzia³om flotylli:
pó³nocny – jednostki o najmniejszym zanurzeniu dzia-
³aj¹ce w górze Dniepru i na Berezynie, przez któr¹ mo¿-
na by³o organizowaæ wspó³dzia³anie z flotyll¹ na DŸwi-
nie zachodniej; œrodkowy – oddzia³ Prypeci; po³udniowy
– w rejonie Kijowa i na po³udnie od tego miasta. Baz¹
g³ówn¹ flotylli by³ Kijów, a pomocniczymi – Czarnobyl,
Mozyrz, Turów i Doroszewice134.

Flotylla amurska stanowi³a istotne wzmocnienie si³
Armii Czerwonej na Dalekim Wschodzie, a jej sk³ad od
lat 30. obejmowa³ du¿e jednostki artyleryjskie135. W cza-
sie wojny odegra³a wa¿n¹ rolê i przyczyni³a siê do roz-
bicia Armii Kwantuñskiej, w czasie której artyleria jej
okrêtów okaza³a siê niezast¹piona w operacjach na da-
lekowschodnim froncie. Szczególnym wyszkoleniem
i dzia³alnoœci¹ bojow¹ wyró¿ni³y siê wówczas monitory
Sun Jat-sen i Swierd³ow136.

Doœwiadczenia wojenne wykaza³y dalsz¹ niezbêd-

noœæ flotylli rzecznych na wodach œródl¹dowych, które
rozwijano i unowoczeœniano137. Wprowadzano artyleriê
zautomatyzowan¹, radiolokacjê i silne uzbrojenie plot,
organizowano wspó³dzia³anie z lotnictwem i oddzia³a-
mi l¹dowymi tak, ¿e flotylle rzeczne stanowi³y istotny
element si³ zbrojnych Armii Czerwonej138.

Po wojnie Sowieci opracowali nowy program budo-
wy okrêtów na lata 1946–1955, który w³aœciwie stano-
wi³ powtórzenie przedwojennych koncepcji139. Program
ten by³ jednak ponad si³y gospodarcze zniszczonego woj-
n¹ pañstwa, dlatego przyst¹piono do dokoñczenia bu-
dowy tych jednostek, które rozpoczêto przed lub w cza-
sie wojny. Na pocz¹tku lat 50. przerwano prace nad
pancernikami140 i ciê¿kimi kr¹¿ownikami, ale nie za-
przestano prac badawczych nad lotniskowcami, chocia¿
decyzje ich budowy od³o¿ono na czas póŸniejszy141.
Z wiêkszych okrêtów budowano jedynie kr¹¿owniki.
W latach 1952–1955 wcielono do s³u¿by 14 kr¹¿owni-
ków typu Swierd³ow, a dalszych 7 jednostek w latach
1953–1956142. Wyprodukowano równie¿ d³ug¹ seriê nisz-

stawach morskich i haubice, ponadto baterie p³ywaj¹ce uzbrojone w ar-
maty morskie kalibru 203 mm, przy czym wszystkie uzbrojone w artyle-
riê plot. Znaczn¹ uwagê przyk³adano do rozbudowy kutrów opancerzo-
nych, a tra³owce obok zadañ tra³owych mog³y stawiaæ miny rzeczne.

132 B. Lemaczko, Die „Taschen”- Schlachtschffe des Amur, MR
1980, z. 6, s. 356nn. O sowieckich monitorach rzecznych szerzej pisz¹:
R. S. Katz, E. L. Gumowskaja, Bojewyje diejstwa monitorow na Dnie-
prie i Dunaje, S 1985, nr 6; Lemaczko, Amurskie pancerniki, M. 1981,
nr 7; V. I. Lysenko, Sowietskije riecznyje monitory, S 1984, nr 7.

133 Jesienne æwiczenia flotylli Dnieprowej, PM 1938, nr 116, s. 918.
134 I. Bieniecki, Flotylla Piñska na tle si³ rzecznych wybranych

pañstw œwiata w latach 1919–1939, PM 1991, z. 10, s. 56; Bartoszyñski,
Propagandowe podró¿e, œródl¹dowe marynarki. Z flotylli dnieprow-
skiej, PM 1933, z. 58, s. 84; (cz.) 20-lecie flotylli dnieprowskiej, PM 1939,
z. 122, s. 1483; (cz.) Flotylla na Dnieprze, PM1938, z. 111, s. 528; (cz.)
Pocz¹tek kampanii na flotylli dnieprowskiej, PM 1939, z. 123, s. 1577.

135 W 1937 w sk³ad Flotylli na Amurze wchodzi³o: 5 du¿ych moni-
torów /950 t, 4x152, 2x75/, 4 monitory /190 t, 2x120, 1x75/, lotnisko-
wiec rzeczny Anna przerobiony z monitora Wicher, oko³o 30 kutrów
uzbrojonych oraz szereg statków pomocniczych (Flotylla na Amurze,
PM 1937, nr 101, s. 690).

136 Kuzniecow, Tam¿e, s. 536; £uny nad Amurem, MP 1947, nr 12,
s. 10–11.

137 Flotylle rzeczne prowadzi³y walki wszêdzie tam, gdzie by³y ku
temu mo¿liwoœci nawigacyjne. Jednostki rzeczne operowa³y nawet
w obronie Leningradu (St. Woliñski, Flotylla rzeczna w walkach o Le-
ningrad, MP 110–11) i na wielu innych frontach.

138 Szczególn¹ uwagê zwracano na jednostki flotylli rzecznych na
Amurze i na wodach Dniepru. Np. po wojnie amurskie monitory mia³y ju¿
bardzo silne uzbrojenie: 6x130 /3xII/, 4x76, 2 /2xII/, 6x45 /3xII/, 10x12,
7 /5xII/. Bardzo silne jednostki rzeczne rozbudowano na Dnieprze i jego
dop³ywach. Po uzyskaniu niepodleg³oœci przez Ukrainê i Bia³oruœ, sta³y
siê one oddzia³ami bojowymi tych pañstw, zorganizowane w dywizjony
rzeczne.

139 Jeden z wariantów przewidywa³ budowê 4 pancerników, 10 super
ciê¿kich kr¹¿owników, 30 kr¹¿owników ciê¿kich, 54 kr¹¿owniki lekkie, 6
du¿ych i 6 ma³ych lotniskowców, 132 lidery i 226 niszczycieli, 495 OP, 300
okrêtów eskortowych i setki mniejszych jednostek bojowych oraz spe-
cjalnych i pomocniczych. W czasie wojny usuwano niedoci¹gniêcia orga-
nizacyjno-techniczne powsta³e wczeœniej, opracowano nowe modele jed-
nostek artyleryjskich, nowe tra³y, miny morskie, stacje radiolokacyjne
i hydroakustyczne, torpedy, BG i inne. Do prac tych starano siê wykorzy-
staæ zdobyte w czasie wojny i przejête od aliantów okrêty oraz jednostki
otrzymane z podzia³y floty w³oskiej i niemieckiej. Starano siê równie¿
wykorzystaæ umiejêtnoœci uprowadzonych in¿ynierów niemieckich.

140 Kreml uwa¿a³ pancerniki za potêgê si³ morskich i d¹¿y³ do ich
posiadania w wiêkszej liczbie, o czym z niepokojem pisano w fachowych
wydawnictwach ju¿ przed wojn¹. By³y po¿yteczne w wojnie z Finlandi¹
w 1939 roku, podchodz¹c do wybrze¿a i manewruj¹c lub staj¹c na
kotwicy ostrzeliwa³y cele w zasiêgu 20–38 km od pozycji ogniowej.
Ogieñ korygowano przez samoloty lub obserwatorów na l¹dzie, co utwier-
dza³o czynniki partyjne o potrzebie tych okrêtów. Jednak wojna z Niem-
cami mia³a charakter l¹dowy i niepotrzebne by³y jednostki wiêksze od
kr¹¿owników. Pancerniki dzia³a³y tylko od przypadku do przypadku, zaœ
lotnictwo ca³y czas wykonywa³o zadania nawet te, które dawniej nale¿a-
³o do okrêtów (Kuzniecow, Tam¿e, s. 538). Poza tym by³y tylko z pan-
cernikami, które starano siê uchroniæ przed lotnictwem niemieckim.
Mimo to Kreml nastawa³ na budowê pancerników, która trwa³a do po-
cz¹tków lat 50. (Sowjetischer Schlachtschiffbau, MR 1975, z. 3, s. 141nn).

141 O lotniskowcach w sowieckiej flocie myœlano ju¿ w latach 20. (R.
Greger, Geschichte des russischen und sowjetischen Bordflugwesens, MR
1979, z. 12, s. 762nn). Na ten cel zamierzano przeznaczyæ pancernik Po³ta-
wa, kr¹¿ownik Izmai³ oraz okrêt szkolny Komsomolec. Do planów nad
tymi okrêtami i do ich budowy zamierzano nawet sprowadziæ specjali-
stów z zagranicy. Ostatecznie w 1938 roku zatwierdzono dane taktyczno-
techniczne dla lotniskowca i prace uwzglêdniono na lata 1938––1942.
Lotniskowiec mia³ zabieraæ 45 bombowców i 15 myœliwców oraz mieæ
siln¹ obronê plot (P. A. Kuzniecow, Nie iskljucza³a i postrojka awianosca...,
Ga 1992, nr 3, s. 63nn.). W 1944 roku zaczêto projektowaæ wiêksze lotni-
skowce na wzór amerykañski, a po wojnie sprowadzono ze Szczecina
lotniskowiec niemiecki. Jednak po kilku latach w³adze sowieckie przyjê-
³y inny projekt – lotniskowce eskortowego, z 22 samolotami odpowied-
nio zmodernizowanymi odrzutowcami MIG-15. I te zamiary przekreœlo-
no. Dopiero na pocz¹tku lat 60. na pok³adach sowieckich okrêtów zaczê³y
pojawiaæ siê pojedyncze œmig³owce, a w 1967 roku wszed³ do s³u¿by
pierwszy lotniskowiec œmig³owcowy do zwalczania OP.

142 S. Breyer, Zwanzig Jahre „Sverdlov” – Klasse, MR 1974, z. 1,
s. 32nn. Kr¹¿owniki typu Swierd³ow by³y modernizowane, uzbrajane
w PK i dostosowywane do nowych wymagañ taktycznych.
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Ocena flot wojennych pañstw nadba³tyckich...

czycieli typu Smie³yj, wcielaj¹c do floty 70 jednostek143.
By³y to jednak niszczyciele przestarza³e, ze s³ab¹ obro-
n¹ plot i g³ównymi armatami kalibru 130 mm morski-
mi, nie mog¹cymi strzelaæ do samolotów. Ponadto mia³y
bardzo silne uzbrojenie torpedowe, którego w nowocze-
snych flotach ju¿ nie stosowano, poniewa¿ nie by³o
mo¿liwoœci przeprowadzenia ataku torpedowego przez
okrêty tej klasy. Uznano ostatecznie, ¿e zasadniczym
ON bêdzie uniwersalny niszczyciel rakietowo-artyleryj-
ski, który w nastêpnych latach odgrywa³ istotn¹ rolê
w sowieckiej flocie.

Po zmianie koncepcji rozwoju si³ morskich w po³owie
lat 50., Sowieci przyst¹pili do rozbudowy si³ podwod-
nych, lotnictwa morskiego dalekiego zasiêgu, lekkich si³
uderzeniowych – œcigaczy torpedowych i rakietowych, prze-
ciwminowych i desantowych144. Zaœ po wojnie, niemal do
koñca lat 50., sowiecka flota maj¹ca du¿o jednostek p³y-
waj¹cych, na pe³nym morzu nie przedstawia³a licz¹cej
siê potêgi. By³a to nadal jeszcze flota przybrze¿na, kur-
czowo trzymaj¹ca siê l¹du, w³asnej artylerii nadbrze¿-
nej i lotnictwa brzegowego oraz pozycji minowo-artyle-
ryjskich. Wœród jednostek mog¹cych operowaæ z dala od
w³asnych baz, by³y OP, na rozwój których zwrócono szcze-
góln¹ uwagê145. W latach 50. Sowieci mieli ich oko³o 350
ró¿nych typów, ale zasadnicz¹ si³ê uderzeniow¹ mia³y sta-
nowiæ OP oceaniczne uzbrojone w rakiety146, które wesz³y
w sk³ad flot w latach 60. Jednoczeœnie Rosjanie usilnie
pracowali nad rakietami mog¹cymi stanowiæ zasadni-
cze uzbrojenie ON i OP. Pierwszy oddzia³ rakietowy
w Armii Czerwonej sformowano 15 lipca 1946 roku na
bazie pu³ku moŸdzierzy gwardyjskich (katiusze). Szkol-
nictwo o tym profilu wprowadzono równie¿ we flocie147,

a dzia³ania badawczo-naukowe i techniczne doprowa-
dzi³y do zbudowania kilku ró¿nych typów rakiet, które
wesz³y na uzbrojenie si³ morskich od pocz¹tku lat 60.

Wzmacniano równie¿ Flotê Ba³tyck¹, która uzyska³a
œwietne warunki do bazowania pocz¹wszy od Zatoki
Fiñskiej, poprzez porty by³ych republik nadba³tyckich
a¿ po NRD. Do dyspozycji tej floty by³y równie¿ bazy
morskie i porty Polski. Niemal ca³a flota sowiecka ukry-
ta by³a w bazach, na zalewach i zatokach, dobrze bro-
nionych przez pozycje minowo-artyleryjskie, artyleriê
nadbrze¿n¹ i lotnictwo silnie rozwiniête wzd³u¿ wy-
brze¿y ba³tyckich148. Wiêkszoœæ okrêtów Floty Ba³tyc-
kiej z uzbrojeniem klasycznym zbudowano do 1960 ro-
ku, a z uzbrojeniem rakietowym wchodzi³y one stopniowo
pocz¹wszy od 1958 roku149. Sowieckie si³y morskie w re-
jonie Morza Ba³tyckiego zajmowa³y przoduj¹c¹ pozy-
cjê, by³y najliczniejsze, rozbudowywa³y system bazowa-
nia tak, aby od po³owy lat 50. rozpocz¹æ przygotowania
do ewentualnego opanowania cieœnin duñskich i uzy-
skaæ dogodne wyjœcie na Morze Pó³nocne.

Koncepcje strategiczne NATO
i Uk³adu Warszawskiego

u¿ycia flot na Ba³tyku

Do 1949 roku na Ba³tyku dominowa³a flota sowiecka,
a spoœród innych pañstw jedynie Szwecja zabiega³a
o rozbudowê si³ morskich celem utrzymania neutral-
noœci. Polska flota nie odgrywa³a istotnej roli poza szko-
leniow¹, tra³ow¹ i hydrograficzn¹ tym bardziej, ¿e zna-
laz³a siê pod kontrol¹ sowieck¹, a jej porty i bazy by³y
do dyspozycji si³ morskich narzuconego sojusznika.
Ponadto kraj zniszczony wojn¹ mia³ wa¿niejsze zada-
nia do zrealizowania ani¿eli rozbudowê si³ morskich,
podobnie jaki czyni³a to Dania – odbudowuj¹ca w³a-
sn¹ gospodarkê, a nie wojsko. Niemcy znalaz³y siê pod
okupacj¹ aliantów, a republiki ba³tyckie zosta³y wch³o-
niête przez pañstwo sowieckie. Równie¿ Finlandia, bê-
d¹ca pod wp³ywami sowieckimi nie odbudowywa³a w³a-
snej floty kieruj¹c wysi³ek pañstwa na tworzenie
nowoczesnej gospodarki.

Po drugiej wojnie œwiatowej funkcjonowa³y narodo-
we doktryny wojenne, okreœlaj¹ce cele polityki obron-
nej, specyficzne dla warunków i charakteru poszczegól-
nych pañstw nadba³tyckich poza Polsk¹ – nie maj¹c¹
w³asnej suwerennoœci150. Od 1949 roku na Ba³tyku za-
czê³y silnie krzy¿owaæ siê interesy wojskowe pañstw
demokratycznych i imperium sowieckiego, mocno ugrun-
towuj¹cego w³asne interesy polityczno-wojskowe od
Zatoki Fiñskiej po strefê okupacyjn¹ w Niemczech. Przy-
jêcie doktryny koalicyjnej NATO przez pañstwa zachod-

143 Czêœæ z tych okrêtów przekazano w latach 1955–1968 si³om
morskim: Egiptu – 6, Polski – 2 i dla Indonezji – 8. Natomiast w
sowieckiej flocie starano siê je modernizowaæ, a nawet zmieniaæ ich
rolê na jednostki np. dozoru radiolokacyjnego.

144 S. Breyer, Die Schnellboot-Entwicklung der sowjetischen Krieg-
smarine, MR 1971, z. 1, s. 1nn.

145 W pierwszym 10-leciu po wojnie budowano udoskonalone OP
wed³ug nowych projektów, z napêdem dieslowskim. G³ówn¹ uwagê
zwrócono na polepszenie parametrów taktyczno-technicznych, zwiêk-
szenie prêdkoœci i zasiêgu p³ywania w zanurzeniu oraz ³adowania aku-
mulatorów pod wod¹ na g³êbokoœci peryskopowej (Gorszkow, Potêga,
s. 309). W tym te¿ celu rozpoczêto prace nad napêdem OP: celem
opracowania lepszych silników Diesla i baterii akumulatorów o du¿ej
pojemnoœci, prowadzono prace nad napêdem Waltera i napêdem o cyklu
zamkniêtym pracy silników Diesla – jednak bez powodzenia, w latach
1953–1954 prowadzono prace nad reaktorem atomowym dla OP, a w la-
tach 1957–1958 rozpoczêto budowê OP o tym napêdzie. Ponadto w la-
tach 1947–1948 zdecydowano budowaæ OP w 3 podklasach: oceaniczne
(du¿e) typu – Z; morskie (œrednie) typu – R i przybrze¿ne (ma³e) typu –
Q. W 1950 roku na Ba³tyku by³o 120 sowieckich OP, a w budowie
dalszych 40 na stoczniach w Leningradzie, Rydze, Kaliningradzie, Ba³-
tijsku i Lipawie (P. Bar¿o, F³ot w atomnych wiek, Moskwa 1956, s. 38).

146 Pierwsze próby startu rakiety spod wody przeprowadzono na
OP B–67 w 1958 roku, ale dopiero w paŸdzierniku 1960 roku wystrzelo-
no pierwsz¹ rakietê z zanurzonego OP. Zaœ pierwsza jednostka uzbrojo-
na w rakiety wesz³a do s³u¿by w 1962 roku (A. Kiñski, Nosiciele strate-
gicznych rakiet balistycznych, MSO 1996, nr 1, s. 13–14). Rosjanie mieli
jednak sporo trudnoœci z ma³ymi OP typu Q, z których pierwszy wszed³
do s³u¿by w 1956 roku. Pierwsze jednostki wyposa¿ono w 2 silniki Die-
sla i turbinê Waltera, co dawa³o prêdkoœæ 18–19 w., ale czêste po¿ary
i eksplozje zmusi³y do u¿ywania wy³¹cznie pierwszego napêdu (Sutow-
ski, Tam¿e, s. 324.

147 Radzieckie, s. 643. Rosjanie badali dorobek w zakresie rakiet
niemieckich od 1947 roku. Po wieloletnich badaniach i próbach przyjê-
to ostatecznie 19 czerwca 1959 roku na uzbrojenie rakietê P 5, z ³adun-
kiem j¹drowym, przeznaczon¹ do niszczenia celów l¹dowych, wystrzeli-
wan¹ z OP, aby zapewniæ odleg³oœæ strategiczn¹. Pierwszy taki OP – K-45
wcielono do s³u¿by 18 wrzeœnia 1960 roku (wypornoœæ podwodna – 5000 t;
autonomicznoœæ – 50 dni; prêdkoœæ podwodna – 25 w.; 6 pocisków P 5 lub
zmodyfikowany wariant P. 5D, precyzja trafienia – 1000 m; 4 dziobowe
wyrzutnie torpedowe 533 i 4 rufowe 406).

148 Bar¿o, Tam¿e, s. 36. W systemie baz sowieckich i obrony wybrze-
¿a istotn¹ rolê odgrywa³a artyleria nadbrze¿na, pokrywaj¹ca ogniem
wejœcia do przystani i ujœæ rzek, chroni¹ca przed wysadzeniem desan-
tów morskich oraz chroni¹ca przybrze¿ne szlaki ¿eglugowe (G. Peren-
cew, Sowietskaja bieregowaja artillerija, Moskwa 1975).

149 Pocz¹tkowo by³y to kutry rakietowe, a nastêpnie niszczyciele
i fregaty. Wiele okrêtów zbudowanych w latach 1956–1976 zakupi³y lub
wydzier¿awi³y floty wojenne pañstw socjalistycznych i arabskich.

150 Doktryna wojenna stanowi prawo w zakresie obronnoœci. Naj-
wiêkszy wp³yw na doktrynê wojenn¹ wywiera polityka pañstwa suwe-
rennego i koalicji oraz potencja³ wojskowy, jakim dysponuje (J. Kaczma-
rek, Zasady polityki wojskowej, MW 1991, nr 5, s. 5). Poniewa¿ Polska
nie by³a pañstwem suwerennym, nie mog³a mieæ w³asnej – w interesie
narodowym – doktryny wojennej.
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nie spowodowa³o przewartoœciowania w doktrynach
narodowych, zaœ amerykañska pomoc gospodarcza i woj-
skowa stanowi³y przyczynê zdominowania Stanów Zjed-
noczonych w koalicji pañstw suwerennych. Kraje de-
mokratyczne wychodzi³y z za³o¿enia, ¿e posiadanie
przez armiê amerykañsk¹ broni atomowej zapewni im
bezpieczeñstwo przed rosn¹cym zagro¿eniem ze strony
sowieckiej i jej rozszerzaj¹cej siê ideologii komunistycz-
nej151. Zasadniczo europejskie pañstwa koalicyjne skon-
centrowa³y siê na rozwoju w³asnej gospodarki, a spra-
wy si³ zbrojnych pozostawi³y na dalszym planie. Wojska
rozbudowywano na tyle, aby powstrzymaæ sowiecki atak
do chwili nadejœcia pomocy zbrojnej ze Stanów Zjedno-
czonych. Zaœ floty wojenne tych pañstw mia³y za zada-
nie zabezpieczaæ dzia³alnoœæ gospodarki morskiej oraz
os³aniaæ granice i wody terytorialne.

W pierwszym okresie istnienia NATO brak tam by³o
koalicyjnej doktryny wojennej. Na wypadek wojny dzia-
³ania zbrojne mia³y byæ prowadzone wed³ug za³o¿eñ
strategii peryferyjnej – kontynuacja u¿ycia si³ zbroj-
nych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, podob-
nie jak w I-szej i II-giej wojnie œwiatowej. Wynika³o to
st¹d, ¿e skromny jeszcze potencja³ wojskowy pañstw
zachodnich nie by³ w stanie pokonaæ rozbudowywanych
sowieckich si³ zbrojnych i zale¿nych od nich krajów. Dla-
tego strategia peryferyjna przewidywa³a wycofanie ar-
mii na peryferie kontynentu, przy jednoczesnym dzia-
³aniu na przeciwnika opóŸniaj¹c jego marsz. Nale¿a³o
przy tym utrzymaæ przyczó³ki umo¿liwiaj¹ce rozwiniê-
cie z nich wsparcia wojsk amerykañskich i brytyjskich.
Ponadto wycofywanie siê spowodowa³oby równie¿ roz-
ci¹gniêcie si³ sowieckich na rozleg³ym obszarze, wyd³u¿e-
nie ich linii zaopatrzeniowych, co znacznie u³atwi³oby
przeciwnatarcie152. Strategia ta przewidywa³a uderze-
nie atomowe i operacje powietrzno-desantowe, a dzia-
³ania bojowe zamierzano prowadziæ wed³ug trzech wa-
riantów u¿ycia wojsk.

Pierwszy wariant – plan krótkoterminowy zak³ada³,
¿e zaistnia³y konflikt zbrojny w 1950 roku zaanga¿uje
wojska NATO w Europie, w tym równie¿ pewn¹ iloœæ
okrêtów. Armie mia³y wycofywaæ siê na peryferie i do
Afryki Pó³nocnej, utrzymuj¹c za wszelk¹ cenê przyczó³ki.
Po tym manewrze wojska amerykañskie i brytyjskie
mia³yby przeprowadziæ bombardowania strategiczne
z u¿yciem broni atomowej, nastêpnie operacje desan-
towe i odeprzeæ ataki przeciwnika.

Drugi wariant – plan œrednioterminowy, przewidy-
wa³ konflikt zbrojny z Sowietami w latach 1951–1952.
Do tego czasu wojska NATO mia³y zostaæ tak rozbudo-
wane, aby mog³y prowadziæ obronê a¿ do Renu. Czas
obrony powinien pozwoliæ na nadejœcie pomocy tak, jak
w wariancie pierwszym.

Trzeci wariant – plan d³ugoterminowy zak³ada³, ¿e
wojna wybuchnie w 1954 roku. Do tego czasu mia³ wzro-
sn¹æ potencja³ militarny NATO tak, by by³o ono zdolne
do prowadzenia wojny na kontynencie europejskim.

W strategii peryferyjnej wa¿n¹ rolê odgrywa³y floty
wojenne. Stany Zjednoczone jedynie przy pomocy floty
mog³y zabezpieczyæ ogromne przerzuty, desanty i wspie-
raæ europejskie pañstwa sojuszu. Natomiast floty wo-
jenne pañstw sojuszników w pierwszej fazie wojny

mia³y os³aniaæ w³asne wojska nadmorskie i odpowied-
nio zabezpieczaæ ich dzia³ania bojowe. Zaœ w drugiej
fazie, mia³y wspó³dzia³aæ z flot¹ amerykañsk¹ i bry-
tyjsk¹ w strefie przybrze¿nej. Strategia ta zosta³a jed-
nak odrzucona przez pañstwa NATO, ale jej elementy
przesz³y do doktryny tarczy i miecza153 . Jej ide¹ mia³o
byæ rozbudowanie si³ zbrojnych sojuszników tak, aby
mogli stawiæ skuteczny opór a¿ do czasu wykonania
przez amerykañskie wojska strategiczne uderzenia j¹-
drowe rozstrzygaj¹ce o losach wojny. Konwencjonalne
wojska NATO mia³y stanowiæ tarczê, a amerykañskie
si³y zmasowanego uderzenia odwetowego – miecz.

Si³y morskie sojuszników mia³y wejœæ w sk³ad tarczy,
przej¹æ kontrolê na poszczególnych akwenach i w rejo-
nach dzia³ania wojsk NATO przyleg³ymi do mórz. G³ów-
ny ciê¿ar ochrony ¿eglugi od Ameryki do Europy mia³y
przej¹æ floty Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Bryta-
nii. Natomiast zadaniem pozosta³ych sojuszników by³a
ochrona newralgicznych linii ¿eglugowych – podejœæ do
portów oraz styku kilku tras w wê¿szych przejœciach
i cieœninach, zwalczanie w powy¿szych rejonach i stre-
fie przybrze¿nej OP i lotnictwa przeciwnika, os³ona kon-
wojów na przejœciach wzd³u¿ wybrze¿y, prowadzenie
rozpoznania oraz zwalczanie si³ nawodnych przeciwni-
ka w wyznaczonej strefie odpowiedzialnoœci.

Kierunki tworzenia i rozbudowy si³ zbrojnych NATO
wytyczy³a sesja Rady NATO obraduj¹ca 15–18 maja
1950 roku w Londynie. W zakresie flot wojennych roz-
wijano plany narodowe, a zobowi¹zania sojusznicze
wp³ynê³y jedynie na niewielkie korekty. Przy tym istot-
ny wp³yw na rozwój si³ morskich NATO wywar³a wojna
koreañska154.

Istotn¹ rolê w zamiarach strategicznych NATO
i Uk³adu Warszawskiego odgrywa³ Ba³tyk, który g³ê-
bokim klinem wrzyna³ siê w skrzyd³o pó³nocnej strefy
operacyjnej tego drugiego ugrupowania wojskowego. Oba
te polityczno-wojskowe ugrupowania w rejonie Morza
Ba³tyckiego wzmacnia³y swoje si³y morskie, wprowa-
dza³y nowoczesne okrêty i samoloty. Na uzbrojenie we-
sz³y ró¿nych typów i rodzajów rakiety, uniwersalna au-
tomatyczna artyleria oraz broñ podwodna o du¿ej sile
ra¿enia. Floty wojenne przeciwników uzyska³y liczne
nowoczesne bazy, porty i kotwicowiska, bronione przez
system baz lotnictwa brzegowego, obejmuj¹cy swym
zasiêgiem ca³y Ba³tyk. Rozwiniêto równie¿ na niespo-
tykan¹ wczeœniej skalê wzajemn¹ obserwacjê i rozpo-
znanie morskie, które prowadzono stale bez wzglêdu
na pogodê i porê roku, z wykorzystaniem okrêtów spe-
cjalnych z urz¹dzeniami rozpoznania radioelektronicz-
nego. Do tego wprowadzono równie¿ samoloty. Ponadto
na Ba³tyku przeprowadzano coraz wiêcej æwiczeñ i ma-
newrów przez floty NATO i Uk³adu Warszawskiego,
które stale by³y obserwowane przez stronê przeciwn¹.

Ba³tyk, cieœniny duñskie i Morze Pó³nocne stanowi-
³y dla NATO ca³oœæ strategiczn¹ i naturaln¹ strefê ope-

151 R. G. Hewlett, F. Duncan, Nuclear Navy (1946–1962), Chicago-
London 1974, passim; Sea Power, A Naval History, s. 874nn.

152 Topolski, Tam¿e, s. 583–584.

153 Pañstwa zachodnie znajdowa³y siê w trakcie rozbudowy powo-
jennej i zasadniczo nie chcia³y poœwiêciæ suwerennoœci dla wspólnej
sprawy (A. Montgomery, Wspomnienia, Warszawa 1961, s. 508–509).

154 Topolski, Tam¿e, s. 587–591. Wp³yw na wzrost mocy obronnej
NATO mia³y postulaty jego dowództwa w latach 50-tych. Zak³ada³y one
zwiêkszenie si³ konwencjonalnych w³¹cznie z morskimi, unowoczeœnie-
nie uzbrojenia i wyposa¿enie si³ zbrojnych, stopniowe ujednolicanie
wyszkolenia bojowego i logistyki, utworzenie zintegrowanej organiza-
cji dowodzenia maj¹c¹ prawo dysponowania wojskami oraz nieprzerwa-
ne rozbudowywanie infrastruktury na obszarze pañstw NATO (Chari-
sius, Dobias, Kozaczuk, Tam¿e, s. 81).
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racyjn¹ morsko-l¹dow¹. Utrata cieœnin przerwa³aby
³¹cznoœæ Skandynawii z Europ¹ œrodkow¹ i grozi³a opa-
nowaniem przez Sowietów Szwecji, Danii i Norwegii –
a wiêc najwa¿niejszych baz morskich i lotniczych do
operacji na szlaki ¿eglugi amerykañskiej i brytyjskiej.
Ponadto grozi³oby skrzyd³om wojsk l¹dowych NATO,
a oprócz utraty baz w rejonie Morza Pó³nocnego, gospo-
darcze oœrodki przemys³owe pañstw zachodnich znala-
z³yby siê w zasiêgu lotnictwa i floty przeciwnika. Dla-
tego utrzymanie panowania w rejonie cieœnin duñskich
mia³o dla NATO szczególne znaczenie, zaœ dla prze-
ciwnika – opanowanie ich155. St¹d si³y morskie NRF
i Danii mia³y rolê wyd³u¿onego ramienia NATO na tym
morzu i w tym kierunku poszed³ równie¿ dynamiczny
rozwój g³ównie Bundesmarine, intensywne æwiczenia
na Ba³tyku, a nade wszystko dzia³alnoœæ naukowo-ba-
dawcza156.

Na Ba³tyku rozwijano pocz¹tkowo g³ównie si³y tra-
³owe. Flota Danii i Norwegii odpowiada³y za kontrolê
cieœnin duñskich i zachodniej czêœci tego morza, a w
dalszej fazie mia³y one zostaæ wzmocnione przez flotê
amerykañsk¹. Sowieckie si³y morskie skoncentrowane
na Ba³tyku, by wyjœæ na Morze Pó³nocne, musia³yby
przedtem sforsowaæ walk¹ cieœniny duñskie, ale czas
tych walk wystarcza³by na przybycie amerykañskich
si³ morskich.

Zakoñczenie wojny koreañskiej ograniczy³o dalszy
rozwój si³ zbrojnych, wprowadzono równie¿ modyfika-
cjê amerykañskiej doktryny wojennej. Wed³ug niej woj-
ska powinny przygotowaæ siê do prowadzenia dwóch
rodzajów wojen. Pierwsza – to wojna totalna przeciw
Sowietom, ich sojusznikom i ca³emu komunizmowi.
Druga zaœ – to wojna lokalna, o ograniczonym charak-
terze, prowadzona w ró¿nych rejonach œwiata, w tym
w rejonie ba³tyckim. Poniewa¿ Sowieci na du¿¹ skalê
rozwijali si³y podwodne, NATO przygotowywa³o odpo-
wiednie si³y do ich zwalczania. Sta³y siê one równie¿
istotnym elementem floty duñskiej i norweskiej, które
jednoczeœnie przygotowywa³y siê do wojny minowej.

W Europie zorganizowano 3 zgrupowania bojowe
si³ morskich, podlegaj¹ce NATO wraz z odpowiednimi
dowództwami:
– dowództwo Pó³nocnego Europejskiego Teatru Dzia-

³añ Wojennych – si³y morskie Danii, Norwegii, Wiel-
kiej Brytanii, wydzielone zespo³y amerykañskie oraz
na prze³omie lat 50. i 60. czêœæ floty NRF, która
znajdowa³a siê w stadium organizacji;

– dowództwo Œrodkowego Europejskiego Teatru Dzia-
³añ Wojennych – flota francuska, holenderska oraz
czêœæ NRF;

– dowództwo Kana³u La Manche – flota brytyjska,
francuska, belgijska i holenderska.
Zdecydowano równoczeœnie o zniesieniu ogranicze-

nia w tona¿u budownictwa okrêtowego w NRF i pañ-
stwo to mog³o budowaæ niszczyciele powy¿ej 3000 t.
wypornoœci oraz OP do 1000 t. wypornoœci. Jednocze-

œnie wprowadzenie Bundesmarine spowodowa³o znacz-
ny wzrost zainteresowañ przez NATO Ba³tykiem i cie-
œninami duñskimi.

Si³y morskie Danii i NRF mia³y za g³ówne zadanie
blokadê cieœnin duñskich, zabezpieczenie w³asnej ¿e-
glugi oraz przeprowadzanie uderzeñ na morskie linie
¿eglugowe przeciwnika we wschodniej i po³udniowej
czêœci Ba³tyku. Do przeprowadzenia tych dzia³añ roz-
wijano odpowiedni system bazowania. Poniewa¿ g³ê-
bokoœæ Zatoki Kiloñskiej i Fehmarn Be³tu by³y podatne
do zaminowania, odleg³oœæ od baz NRD grozi³a odciê-
ciem od ca³ego Schlezwig-Holsztynu, zaœ korzystanie
w czasie wojny z Kana³u Kiloñskiego by³o problematycz-
ne, czyniono starania o mo¿liwoœæ korzystania z baz
duñskich przez okrêty RFN. Cieœniny duñskie odgry-
wa³y wiêc istotn¹ rolê w strategii NATO, która uwzglêd-
nia³a u¿ycie tam ró¿norodnej broni minowej. Zamie-
rzano jej u¿yæ nie tylko do blokady cieœnin, ale i do
obrony przeciwdesantowej Danii oraz jej wysp tym
bardziej, ¿e s¹ tam warunki sprzyjaj¹ce do masowego
u¿ycia ró¿norodnych min morskich. Do ich stawiania
przygotowywano stawiacze min, tra³owce, niszczyciele,
fregaty i promy. Dlatego postawienie obronnych ZM
mog³o byæ przeprowadzone w ci¹gu kilku dób na ca³ym
akwenie cieœnin duñskich.

W koñcu sierpnia 1959 roku odby³a siê w Kilonii
konferencja specjalistów z obrony minowej 9 pañstw
NATO. Jej celem by³o omówienie stanu w technice mi-
nowej paktu oraz znalezienie nowych form wspó³pracy
w tej dziedzinie. Stwierdzono tam, ¿e jednym z pod-
stawowych zagadnieñ jest ochrona jednostek przed mi-
nami dennymi na Ba³tyku i czêœciowo na Morzu Pó³-
nocnym. Postanowiono równie¿ zorganizowaæ w Zatoce
Kiloñskiej doœwiadczalny oœrodek demagnetyzacyjny,
prowadz¹cy doœwiadczenia w kierunku znalezienia no-
wych metod mog¹cych skutecznie chroniæ okrêty przed
tego typu minami157.

Uczestnictwo w NATO stanowi³o g³ówny czynnik od-
dzia³uj¹cy na treœæ narodowych doktryn obronnych.
Uwzglêdnia³y one zasady polityki obronnej przyjêtej
przez Daniê, Norwegiê i NRF w ramach obowi¹zków
sojuszniczych. Uwzglêdniano wiêc nadrzêdnoœæ intere-
sów sojuszniczych – zachodnich demokracji. Na doktry-
nê wojenn¹ wp³yw mia³y g³ównie powi¹zania ze Stana-
mi Zjednoczonymi, po³o¿enie geograficzne oraz wartoœæ
narodowego potencja³u gospodarczego i wojskowego.

Do 1957 roku w pañstwach demokratycznych pano-
wa³o przekonanie o amerykañskim prymacie nuklear-
nym i przewadze morskiej nad sowieckim przeciwni-
kiem. Ogranicza³o to zainteresowanie rz¹dów problemami
morskimi i brakowa³o jasnego pogl¹du co do roli flot
wojennych NATO w przewidywanym konflikcie global-
nym z u¿yciem broni atomowej158.

W latach 1949–1957 floty wojenne Danii, Norwe-

155 Po³o¿enie strategiczne Danii odgrywa³o istotna rolê w strategii
przeciwników. By³a mo¿liwoœæ wypadu si³ morskich i lotniczych NATO na
Ba³tyku i ryglowanie cieœnin. Z Danii mo¿na kontrolowaæ po³¹czenia
miêdzy Ba³tykiem a Morzem Pó³nocnym, ponadto stanowi naturalny
pomost miedzy œrodkowoeuropejskim i pó³nocnoeuropejskim TDW NATO
oraz ma znaczenie jako system baz lotniczo-morskich i dla dowozu zaopa-
trzenia (Tam¿e, s. 156).

156 R. Miecznikowski, Rozwój sztuki operacyjnej i taktyki Marynar-
ki Wojennej, PM 1980, z. 9, s. 79.

157 Kronika, PM 1959, z. 10, s. 109.
158 G³ówny wp³yw na kszta³towanie siê zasad u¿ycia si³ morskich

w latach 1949–1960 mia³y Stany Zjednoczone – lider NATO. W 1955
roku NATO przyjê³o amerykañska strategiê zmasowanego odwetu
w formie koalicyjnej – tarczy i miecza, co pozwoli³o sojusznikom na
wspó³udzia³ w jej kszta³towaniu z uwzglêdnieniem w³asnych mo¿liwo-
œci. Skorzysta³y z tego dynamicznie rozwijaj¹ce siê si³y zbrojne NRF,
korzystaj¹ce z pomocy pozosta³ych pañstw koalicji. Dlatego w krótkim
czasie wojska l¹dowe i flota wojenna tego pañstwa sta³y siê liderem
w si³ach konwencjonalnych tarczy. Ponadto po 1957 roku ze Stanów
Zjednoczonych do pañstw NATO zaczê³a stopniowo przenikaæ doktryna
elastycznego reagowania.
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gii, a od 1956 roku równie¿ NRF, koncentrowa³y siê
g³ównie na podnoszeniu gotowoœci bojowej oraz wypra-
cowaniu zasad wspó³dzia³ania w systemie koalicyjnym.
Nie by³y one anga¿owane poza w³asnymi wodami tery-
torialnymi, prócz æwiczeñ. Jednoczeœnie systematycz-
nie wzmacniano uzbrojenie, organizacjê oraz sposoby
u¿ycia si³ morskich159. Przeprowadzano wspólne æwi-
czenia na Ba³tyku, w których zasadnicz¹ rolê odgrywa-
³a flota duñska. Jej okrêty bra³y czynny udzia³ prawie
we wszystkich æwiczeniach i manewrach organizowa-
nych przez dowództwo NATO w pó³nocnej strefie Euro-
py. Mia³o to na celu g³ównie przygotowanie duñskich
si³ morskich do wspó³dzia³ania z si³ami innych flot so-
juszniczych oraz wykonywanie samodzielnych operacji
– stawianie ZM, tra³owanie cieœnin, zabezpieczenie ¿e-
glugi miêdzy wyspami. Jesieni¹ 1957 roku w ramach ma-
newrów si³ NATO przeprowadzono operacjê pod kryp-
tonimem Brown Jug, których celem by³o zablokowanie
cieœnin duñskich i uniemo¿liwienie okrêtom przeciwni-
ka przedarcie siê przez nie. Obok okrêtów duñskich
udzia³ w nich bra³y oddzia³y l¹dowe, lotnictwo oraz oko³o
50 okrêtów sojuszniczych160. Latem i jesieni¹ 1959 roku
na Ba³tyku przeprowadzono kilka æwiczeñ po³¹czonych
si³ NATO, podobnie jak w 1957 roku. Miêdzy Bornhol-
mem a cieœninami duñskimi odbywa³y siê manewry
zespo³ów floty duñskiej, norweskiej, brytyjskiej i za-
chodnioniemieckiej. Manewry przeprowadzone w dniach
19–25 wrzeœnia tego roku za g³ówny cel mia³y spraw-
dzenie dzia³alnoœci zaopatrzenia wojsk na wypadek
wojny161.

Pañstwa NATO zwraca³y coraz wiêksz¹ uwagê na
ró¿norodn¹ obronê plot, wprowadzaj¹c PK i szybko-
strzeln¹ artyleriê oraz œrodki wykrywania celów po-
wietrznych ju¿ na du¿ych odleg³oœciach. Wynika³o to
z rosn¹cych mo¿liwoœci bojowych lotnictwa sowieckie-
go, które z wysuniêtych lotnisk w NRD mog³o niszczyæ
porty NRF, duñskie, holenderskie, belgijskie, angiel-
skie i czêœæ francuskich, znajduj¹cych siê w jego zasiê-
gu. Mog³o niszczyæ równie¿ czêœæ portów norweskich
w po³udniowej czêœci kraju, a w pó³nocnej – z lotnisk
sowieckich w rejonie Murmañska. Ponadto porty NRF,
Holandii i Belgii le¿¹ nad brzegami rzek w znacznej
odleg³oœci od ujœcia do morza. W wyniku zaminowania
przez lotnictwo odcinka rzeki miêdzy portem a morzem,
wykorzystanie portów by³oby mocno utrudnione i zdol-
noœæ przepustowa znacznie by zmala³a162.

Si³y morskie NATO mia³y mo¿liwoœci wszechstron-
nego rozwoju, który zapewnia³ sojusz. Wprowadzano co-
raz wiêcej elektroniki, automatyzacjê uzbrojenia i sprzê-
tu, nastêpowa³a specjalizacja w klasach okrêtów. Wœród
nich niszczyciele mog³y wykonywaæ niemal wszystkie
zadania bojowe na morzu. Ponadto w pañstwach NATO
w pierwszych latach 50. nast¹pi³o znaczne nasycenie
okrêtami z flot brytyjskiej i amerykañskiej, co u³atwia³o
tworzenie mieszanych (pañstwowych) zespo³ów bojo-
wych. Zaœ wspólne manewry usprawnia³y ³¹cznoœæ, do-
wodzenie i taktykê morsk¹. Unowoczeœnianie i dozbra-

janie okrêtów w najnowsz¹ technikê bojow¹ pozwala³o
na zabezpieczenie cieœnin duñskich i wymusza³y na im-
perium sowieckim zwiêkszanie wysi³ków gospodarczych
na cele wojskowe, co powoli, ale systematycznie pro-
wadzi³o do krachu ekonomicznego systemu komuni-
stycznego. Póki to siê sta³o, system ten dokona³ wiel-
kiego wysi³ku zbrojeniowego, mimo wszystko powa¿nie
zagra¿aj¹c pokojowi w Europie. Celem umiêdzynaro-
dowienia imperialnych d¹¿eñ, Sowieci doprowadzili do
powstania Uk³adu Warszawskiego, jako pewnej prze-
ciwwagi NATO.

Powstanie tego uk³adu wp³ynê³o na zmianê doktry-
ny wojennej i systemu obrony pañstwa sowieckiego oraz
jego satelitów. Stanowi³ u³atwion¹ organizacjê politycz-
no-wojskow¹, tani¹ militarnie i gospodarczo dla Sowie-
tów. Kosztem narodowych si³ zbrojnych niesuwerennych
cz³onków Uk³adu Warszawskiego, korzystaj¹c z ich baz
i œrodków zaopatrzenia na miejscu dla swych wys³a-
nych tam wojsk, Sowieci realizowali w³asne cele poli-
tyczne. Wspólnym dla wszystkich by³ narzucony socja-
lizm, reprezentowany w poszczególnych pañstwach
Uk³adu przez miejscowe partie komunistyczne lub ro-
botnicze. G³ównym wiêc zadaniem by³a obrona, a na-
stêpnie rozszerzanie ideologii komunistycznej, a wiêc
wzrost potêgi sowieckiej.

Uk³ad Warszawski przygotowywany by³ do prowa-
dzenia wojny œwiatowej i do wojen lokalnych, a w razie
konfliktu z NATO, wojna taka mia³aby charakter koali-
cyjny ze strony tego paktu, ale ze strony Uk³adu War-
szawskiego – koalicji ograniczonej163. Stanowi³ prze-
ciwwagê dla NATO164, ponadto da³ Sowietom podstawê
do œciœlejszego uchwycenia si³ zbrojnych pañstw sate-
lickich, przy zachowaniu pozorów ich samodzielnoœci
i suwerennoœci. Formalnie mia³ charakter otwarty i móg³
doñ przyst¹piæ ka¿dy kraj bez wzglêdu na ustrój spo-
³eczny i mia³ obowi¹zywaæ przez 20 lat. W wypadku
utworzenia w Europie systemu bezpieczeñstwa zbioro-
wego, Uk³ad mia³ utraciæ sw¹ moc. Da³ Sowietom pe³-
n¹ swobodê na arenie miêdzynarodowej i w stosun-
kach z satelitami, umo¿liwi³ wystêpowanie bloku jako
ca³oœci w okreœlonych posuniêciach politycznych i u³a-
twia³ swobodê penetracji satelitów. Du¿ym u³atwieniem
dla Sowietów by³o wprowadzenie jednolitej struktury
organizacyjnej oraz mo¿liwoœci kontroli i wydawania
bezpoœrednio dyspozycji poszczególnym czêœciom sate-
lickich si³ zbrojnych. Oficjalnie nie wydawa³a ich Mo-
skwa, a naczelny dowódca zjednoczonych si³ zbrojnych
– zawsze marsza³ek sowiecki. Móg³ on ³¹czyæ poszcze-
gólne zwi¹zki operacyjne i taktyczne satelitów w jedn¹
ca³oœæ, zgrywaæ je, a przez to podnosiæ ich wartoœæ bojo-
w¹ na d³ugo przed konfliktem wojennym. Uk³ad War-
szawski umo¿liwia³ pe³n¹ dowolnoœæ dyslokacji zjedno-

159 Z. Bagiñski, Dowództwo NATO na Ba³tyku, PM 1962, z. 2.
160 Pioterek, Duñska, s. 62.
161 Kronika, Tam¿e, s. 108. Si³y morskie NATO w 1959 roku sk³a-

da³y siê ze 180 lotniskowców i kr¹¿owników, 300 OP, 800 niszczycieli
i fregat, 1700 jednostek obrony wybrze¿a oraz wielu jednostek pomoc-
niczych i specjalnych (Tam¿e, s. 107).

162 P. E. Jacquet, Strategia peryferyjna a bomba atomowa, Warsza-
wa 1957, s. 181–183.

163 Historycy wojskowoœci PRL w ogromnej wiêkszoœci uwa¿aj¹
(wobec du¿ej liczby prac niemo¿liwe jest ich wymienienie), ¿e Uk³ad
Warszawski stanowi³ koalicjê. Jest to jednak b³êdna ocena, poniewa¿
twórcy uk³adu i jego realizatorzy nie reprezentowali polskiego narodu,
roszcz¹c sobie jedynie do tego pretensje. Ich poczynania w tym zakresie
by³y przeciwne narodowym interesom, a sam uk³ad stanowi³ organiza-
cjê d¹¿¹c¹ do wzrostu imperium sowieckiego i œciœlejszego podporz¹dko-
wania Polski jego interesom. Ponadto Polska by³a pozbawiona suwe-
rennoœci, a takie pañstwo nie mo¿e wystêpowaæ w roli koalicjanta.

164 B. Chocha, J. Kaczmarek, Wojna i doktryna wojenna, Warsza-
wa 1980, s. 136; J. Lider, Wojny i doktryny wojenne XX wieku, Warszawa
1966, s. 258nn; Ten¿e, Armie Ludowe. Krótkie zarysy historyczne, War-
szawa 1965; Organizacja Uk³adu Warszawskiego. Dokumenty 1955–1980,
Warszawa 1981.
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czonych si³ zbrojnych, manipulowania nimi, da³ mo¿li-
woœæ ostatecznego ich scalenia z imperium sowieckim.

Z chwil¹ zawarcia Uk³adu Warszawskiego skoñczy³
siê okres pod bezpoœredni¹ dominacj¹ sowieck¹, a roz-
pocz¹³ okres formalnej niezale¿noœci przez wt³oczenie
wojsk narodowych w zjednoczone si³y zbrojne165. Na-
st¹pi³o równie¿ pog³êbienie wspó³dzia³ania si³ morskich
Polski i NRD z flot¹ sowieck¹ na Ba³tyku, a sowieckie
pogl¹dy wywar³y wp³yw na sk³ad i sposób wykorzysta-
nia si³ morskich na Ba³tyku oraz na polsk¹ myœl woj-
skow¹. Jednak polska wojskowoœæ nie ca³kowicie od-
zwierciedla³a sowieck¹, co wynika³o z pewnych ró¿nic
ambicjonalnych przywódców partyjnych i dowódców wy-
sokich szczebli, a nastêpnie zadañ operacyjnych i mo¿-
liwoœci naszej floty wojennej. Dlatego podstawowy kie-
runek rozwoju polskiej floty wojennej dostosowywano
do zadañ, jakie powinna ona wykonywaæ we w³asnej
strefie operacyjnej, ale oczywiœcie na rzecz si³ sowiec-
kich.

Udzia³ polskiej floty w dzia³aniach narzuconego so-
juszu wynika³ z ustaleñ i kolejnych decyzji prosowiec-
kiego Komitetu Obrony Kraju. Podjêto je w latach 1959–
–1962, a dotyczy³y one w³¹cznie floty wojennej w sk³ad
wojsk wydzielonych do dyspozycji zjednoczonych si³
zbrojnych Uk³adu Warszawskiego. W myœl tych decyzji
floty na wypadek wojny mia³y byæ u¿yte w ca³oœci w ra-
mach tzw. Zjednoczonej Floty Ba³tyckiej – czyli oddane
do dyspozycji dowództwa sowieckiego. Jednoczeœnie
trzonem tych si³ by³a flota sowiecka na Ba³tyku, wzmoc-
niona odpowiednimi jednostkami z innych mórz.

W po³owie lat 50. w Rosji nast¹pi³a rewizja pogl¹-
dów w kwestii wykorzystania floty wojennej w³asnej
i satelitów. Spowodowa³a ona zmiany jakoœciowe w sk³a-
dzie sowieckich si³ morskich i spowodowa³a równie¿
zmiany we flotach Uk³adu Warszawskiego. Powsta³
wówczas pogl¹d o wzrastaj¹cej roli floty w tworzeniu
i utrzymaniu wielkiego mocarstwa, a sowieckie dzia³a-
nia posz³y w kierunku zbudowania potê¿nych si³ mor-
sko-rakietowo-j¹drowych, co wzbudza³o powa¿ny nie-
pokój w opinii œwiata zachodniego i polskiej166. Rozwój
tej floty opiera³ siê g³ównie na doœwiadczeniach II-giej
wojny œwiatowej i z obserwacji wojen lokalnych po 1945
roku, g³ównie w Korei. Wp³yw mia³y równie¿ mo¿liwo-
œci techniczne Rosji oraz w pañstwach zale¿nych od
niej. Po opanowaniu techniki rakietowej i j¹drowej oraz
wzrostu mo¿liwoœci produkcyjnych, Sowieci przyst¹pili
do budowy nowej jakoœci okrêtów. Zaœ wzrost budowy
i doskonalenie si³ podwodnych NATO spowodowa³ szyb-
ki wzrost si³ zwalczania OP167, a nastêpnie OP.

Sowieci wiele uwagi zwracali na rozbudowê Floty
Ba³tyckiej, dla której do 1960 roku zbudowano najwiê-
cej okrêtów. Przy jej rozbudowie brano pod uwagê po³o-
¿enie strategiczne – aby wyjœæ na Morze Pó³nocne, trzeba

by³o przedtem sforsowaæ cieœniny duñskie, co wywar³o
wp³yw na budowê odpowiednich okrêtów.

Zmiany w podstawowych za³o¿eniach doktryny wo-
jennej oraz szybki rozwój floty, spowodowa³y zmiany
w sowieckiej sztuce wojennej. Pozosta³e pañstwa Uk³a-
du Warszawskiego bez sprzeciwu przyjê³y now¹ stra-
tegiê wojenn¹ uznaj¹c, ¿e w przysz³ej wojnie du¿¹ rolê
bêd¹ odgrywa³y oceany i morza, a wiêc zwrócono uwagê
na rozwój w³asnych flot wojennych.

Si³y morskie Uk³adu Warszawskiego na Ba³tyku i na
Morzu Czarnym mia³y za zadanie zwalczanie przeciwni-
ka na morzu, niszczenie jego ¿eglugi i obronê w³asnej
oraz zabezpieczenie i wsparcie wojsk l¹dowych. Do re-
alizacji tych zadañ floty te przygotowywano ju¿ od 1956
roku a¿ do 1970 roku. Zasadniczym zadaniem by³o jed-
nak zdobycie panowania na Ba³tyku, opanowanie Da-
nii i wywalczenie wyjœcia na Morze Pó³nocne168. Na prze-
³omie lat 50. i 60. organizowano na Ba³tyku i Morzu
Czarnym tzw. Zjednoczone Floty Wojenne na czas woj-
ny. W czasie pokoju nie tworzono dla nich po³¹czonych
dowództw, a ich rolê spe³nia³y dowództwa i sztaby so-
wieckiej Floty Ba³tyckiej i Floty Morza Czarnego.

Zasadniczymi celami tych flot by³y wspólne dzia³a-
nia, wymiana doœwiadczeñ w szkoleniu operacyjno-tak-
tycznym i bojowym, wypracowywanie i wdra¿anie w prak-
tyce skutecznych metod szkoleniowych. Na czo³o wysuwa³y
siê æwiczenia dowódczo-sztabowe, æwiczenia z u¿yciem
wojsk i gry wojenne, narady i wspólne szkolenia kie-
rowniczej kadry flot oraz opracowywanie i wdra¿anie
jednolitych dokumentów niezbêdnych w czasie wspó³-
dzia³ania169. D¹¿ono wiêc do jednoœci pogl¹dów w za-
kresie morskiej sztuki wojennej. Ponadto wychowywa-
nie za³óg w duchu ideologii marksistowsko-leninowskiej
– dlatego g³ówny nacisk po³o¿ono na pracê polityczn¹,
któr¹ prowadzono stale i systematycznie. Natomiast
dowódcy okrêtów sowieckich, polskich i niemieckich na
spotkaniach opracowywali plany bezpoœredniej wspó³-
pracy. Obejmowa³y one m.in. spotkania specjalistów
okrêtowych, wieczory przyjaŸni, wymianê doœwiadczeñ
organizacji partyjnych i m³odzie¿owych, spotkania
z weteranami wojny i ruch robotniczego, rozgrywki spor-
towe oraz opracowywano gazetki, b³yskawice i ulotki.
Wa¿nym problemem do rozwi¹zania stanowi³a organi-
zacja baz manewrowych oraz wspó³dzia³anie okrêtów
na morzu170.

Szczególne znaczenie mia³y æwiczenia flot, przepro-
wadzane od 1957 roku. Æwiczenia wojsk z udzia³em
flot kierowali ministrowie obrony narodowej, zaœ æwi-
czeniami samych flot – zastêpca naczelnego dowódcy
Zjednoczonych Flot Uk³adu Warszawskiego d s. mor-
skich, a æwiczeniami rodzajów si³ marynarki wojennej
dowódcy flot. Wspó³dzia³anie obejmowa³o dwa etapy:
pierwszy – to lata 1956-1968, a drugi – od 1969 roku.

W pierwszym etapie mimo wysi³ków nie uda³o siê
stworzyæ jednolitego systemu wspó³dzia³ania trzech flot
na Ba³tyku, co nast¹pi³o potem. Od 1956 roku rozpo-
czynano od prostych æwiczeñ i form wspó³dzia³ania,

165 S. J., Uk³ad Warszawski dalszym etapem modernizacji i sowiety-
zacji si³ zbrojnych w Polsce, B 1956, z. I i II, s. 48–52. Rozwijano jednocze-
œnie marksistowsko-leninowsk¹ teoriê wojen wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
jedynie s³uszn¹ walk¹ jest walka o komunizm i jego idea³y. I ¿e jedynie
Sowieci i Uk³ad Warszawski rozwijaj¹ nowoczesne si³y zbrojne w s³usznej
sprawie, a wszyscy inni – to s¹ agresorzy (Strategia wojenna, pod redakcj¹
W. D. Soko³owskiego, Warszawa 1974).

166 Po 1955 roku szybki rozwój floty sowieckiej by³ przedmiotem
wnikliwego zainteresowania teoretyków NATO i specjalistycznych wy-
dawnictw wojskowych na zachodzie.

167 Intensywna rozbudowa si³ morskich w latach 1955–1970 spo-
wodowa³a, ¿e sowiecka flota wojenna sta³a siê œwiatow¹ potêg¹, a jej
obecnoœæ na oceanach i na wielu morzach by³a sta³a.

168 Opanowanie cieœnin duñskich stanowi³oby istotny element
w opanowaniu Norwegii, a tym samym Sowieci dysponowaliby syste-
mem baz morskich i lotniczych od Murmañska poprzez Norwegiê, do
Danii.

169 AMW 3596/78/23, s. 15–27; 2158/61/31, s. 207–210.
170 T. Mandat, Znaczenie sojuszu trzech flot pañstw socjalistycz-

nych na Ba³tyku w zapewnieniu bezpieczeñstwa granic morskich, PM
1985, z. 10, s. 46.
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a g³ównie zaœ próbowano zorganizowaæ obronê Zatoki
Gdañskiej i Pomorskiej. Ponadto 12 grudnia 1956 roku
w Moskwie podpisano porozumienie miêdzy rz¹dami –
sowieckim, polskim i wschodnioniemieckim o wspó³-
pracy w dziedzinie ratowania ¿ycia ludzkiego oraz nie-
sienia pomocy statkom morskim i powietrznym potrze-
buj¹cym pomocy lub ratunku na Ba³tyku171. Podpisano
równie¿ protokó³ o utrzymaniu ³¹cznoœci w sprawach
ratowniczych172.

W maju 1958 roku uzgodniono opracowywanie wspól-
nych planów wspó³dzia³ania floty polskiej i sowieckiej
bazuj¹cych w Œwinoujœciu w obronie Zatoki Pomorskiej
oraz si³ bazuj¹cych w Gdyni-Helu i Ba³tyjsku w obro-
nie Zatoki Gdañskiej. Pracom tym poœwiêcano wiele
uwagi, ale zagadnieñ tych ostatecznie nie rozwi¹zano
w omawianym okresie.

Pierwsze wspólne æwiczenia z udzia³em sztabów
floty polskiej i sowieckiej odby³y siê w lipcu 1956 roku
w rejonie Œwinoujœcia, a ich tematem by³o Obrona bazy
morskiej z morza i powietrza. Problem wszechstronnej
obrony bazy morskiej przed si³ami NATO pojawia³ siê
niemal stale w póŸniejszych latach, jako temat ci¹gle
aktualny.

W latach 1957–1959 zakres æwiczeñ obejmowa³ za-
gadnienia zwi¹zane jak zwykle z powy¿szym tematem,
a nastêpnie organizacjê desantów morskich oraz kon-
wojów przybrze¿nych. Uwzglêdniano w nich wszystkie
zasadnicze zagadnienia operacji morskich, np. os³onê
i obronê konwoju na przejœciu morzem. Æwiczenia pro-
wadzi³y dowództwa i sztaby z udzia³em polskiej floty
oraz sowieckich si³ morskich z bazy w Œwinoujœciu i nie-
mieckich, z bazy w Peenemünde. Na podstawie æwi-
czeñ opracowywano wnioski o potrzebie posiadania dwu-
stronnych, a nastêpnie trójstronnych dokumentów
wspó³dzia³ania flot i takie dokumenty powsta³y. Na
ich podstawie zamierzano przeprowadziæ wspólne æwi-
czenia, do czego d¹¿y³a g³ównie strona polska. Jednak
mimo usilnych nalegañ ze strony polskiego dowództwa,
a¿ do 1960 roku takich æwiczeñ nie uda³o siê przepro-
wadziæ.

Dla si³ morskich NATO i Uk³adu Warszawskiego
w rejonie Ba³tyku najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³y Cie-
œniny Duñskie – jako zasadniczy wêze³ strategiczny
w pó³nocnej czêœci Europy. Istnia³y tylko dwie mo¿li-
woœci: albo ich opanowanie, albo zablokowanie, co wy-
maga³o przygotowywania odpowiednich si³ z obu stron
i dzia³añ operacyjno-taktycznych. Nie by³o w tym nic
nowego, poniewa¿ panowanie nad cieœninami dawa³o
mo¿liwoœæ swobody operacyjnej nie tylko na Ba³tyku,
ale i w podporz¹dkowaniu ca³ej Skandynawii, co uczy-
ni³a III Rzesza. Zapewniaj¹c sobie posiadanie cieœnin
przez podbój Danii i Norwegii, zdoby³a w ten sposób
oboma ich brzegami wraz z portami morskimi. Ich blo-
kadê realizowa³a g³ównie za pomoc¹ ZM oraz syste-
mem artylerii nadbrze¿nej i lotnictwem. ZM pocz¹tko-
wo stawiano w po³udniowej czêœci cieœnin – w Sundzie
i Du¿ym Be³cie, a póŸniej w Kattegacie i Skagerracie.
W ten sposób Niemcy kontrolowali handel pañstw neu-
tralnych (w pierwszych miesi¹cach wojny okrêty nie-
mieckie zatrzyma³y 127 statków ró¿nych bander). Zna-
czenie tych cieœnin stanowi³o wiêc sta³y element
w strategii pañstw i uk³adów wojskowych. Dla NATO

wa¿na by³a ich obrona, dlatego starano siê o w³aœciw¹
jej organizacjê, a obarczenie ni¹ wy³¹cznie Danii nie
zapewnia³o skutecznej obrony cieœnin przed si³ami
Uk³adu Warszawskiego. Dlatego na prze³omie 1958/
1959 roku utworzono tzw. grupê robocz¹, w sk³ad któ-
rej weszli oficerowie NRF, Danii i Wielkiej Brytanii.
Grupa ta przeprowadzi³a badania mo¿liwoœci obrony
cieœnin i wysp duñskich oraz wspó³dzia³anie rodzajów
wojsk NATO na Ba³tyku. Powsta³a wówczas potrzeba
powo³ania nowego organu dowódczego NATO, zaœ w re-
zultacie pracy grupy roboczej uœciœlono wspó³pracê duñ-
sko-niemieck¹ na Ba³tyku. Zmusi³o to Bundesmarine
do reorganizacji ju¿ w 1960 roku swych si³, a w nastêp-
nym – przeniesienie nad Ba³tyk najwa¿niejsze dowódz-
twa (baz morskich, floty wojennej i szkolenia). W ten
sposób przez wspólne si³y, z wykorzystaniem baz mor-
skich i urz¹dzeñ nadbrze¿nych Danii, po³udniowej Nor-
wegii i NRF, ich flot wojennych, starano siê zapewniæ
skuteczn¹ obronê cieœnin.

Natomiast floty Uk³adu Warszawskiego na Ba³ty-
ku przygotowywa³y siê do opanowania Cieœnin Duñ-
skich, co by³o zadaniem bardzo trudnym do wykona-
nia. Cieœniny te stanowi¹ szereg wysp, na których
rozmieszczone by³y forty, rejony umocnione i punkty
oporu. Celem floty sowieckiej by³o w pierwszej mierze
opanowanie i utrzymanie wysp le¿¹cych w cieœninach,
co dawa³o im rozszerzenie baz morskich i lotniczych
i umo¿liwia³oby wyprowadzenie swej floty podwodnej
z Ba³tyku na Morze Pó³nocne i na Atlantyk. Ponadto
u³atwi³oby opanowanie Norwegii. Najwa¿niejszymi ope-
racjami bojowymi dla si³ sowieckich w tym rejonie by-
³yby wiêc dzia³ania desantowe i w tym celu we flotach
Uk³adu Warszawskiego zaczêto rozwijaæ zespo³y de-
santowe. Przewidywano u¿ycie ró¿nych zespo³ów i lot-
nictwa do zwalczania si³ blokuj¹cych cieœniny, przepro-
wadzaæ na nie uderzenia, aby u³atwiæ desanty morskie.

Polskie si³y morskie by³y rozbudowywane przy
ogromnym wysi³ku pañstwa w takim zakresie, jaki by³
korzystny dla sowieckiej Floty Ba³tyckiej. Zasadnicz¹
rolê zwracano na rozbudowê tych klas okrêtów, które
by³y niezbêdne w opanowaniu cieœnin duñskich. W ra-
mach Uk³adu Warszawskiego ros³y wiêc zadania pol-
skiej floty wojennej, a do nich rozwijano odpowiednie
si³y173. Polska flota wojenna przygotowywana by³a prze-
ciw NATO w interesie imperium sowieckiego, a nie Rze-
czypospolitej, co trwa³o wiele dziesi¹tków lat. Rozwi¹-
zanie Zjednoczonej Floty Ba³tyckiej nast¹pi³o dopiero
w 1990 roku. Jako pierwsza odesz³a Ludowa Marynar-
ka Niemieckiej Republiki Demokratycznej z chwil¹ zjed-
noczenia Niemiec 3 paŸdziernika 1990 roku. Po¿egnal-
n¹ imprezê z sowieck¹ Flot¹ Ba³tyck¹ przeprowadzono
13 grudnia 1990 roku na Helu, ale formaln¹ wspó³pra-
cê zakoñczono dopiero 1 kwietnia 1991 roku, do czego
dopingowa³a polska opinia publiczna ¿¹daj¹ca jak naj-
rychlejszego zerwania wszelkich wojskowych kontak-
tów z Sowietami.

171 AMW 3348/69/104, s. 138.
172 Tam¿e, s. 7–11.

173 Szczególnie w latach 1961–1964 nast¹pi³ wzrost zadañ i si³
polskiej floty (AMW 3533/75, t.192, s. 27nn; 3596/78, t. 4, passim).
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W koñcowym okresie wojny KMW zwraca³o wiele uwa-
gi na dalszy rozwój kadr dla floty. Czêœæ za³óg nale¿a³o
wymieniæ ze wzglêdów zdrowotnych, wielu planowano
na nowe okrêty, a ponadto przewidywano du¿e potrze-
by kadrowe po opanowaniu w³asnego wybrze¿a i do
okupacji portów oraz baz poniemieckich. Problem ka-
drowy w Wielkiej Brytanii zamierzano rozwi¹zaæ wcie-
leniem czêœci Polaków – jeñców z by³ej Kriegsmarine,
ochotników z wyzwalanych obozów jenieckich, spoœród
wywiezionych na przymusowe prace do III Rzeszy nie-
mieckiej i wykorzystanie Pomocniczej S³u¿by Kobiet
do obsadzenia stanowisk nie wymagaj¹cych mê¿czyzn.
A po przybyciu do kraju powo³anie ochotników i prze-
prowadzenie poboru do MW. Jednak dla tych ludzi bra-
kowa³o okrêtów, poniewa¿ starania o zwiêkszenie floty
wojennej napotyka³o ju¿ na coraz wiêksze trudnoœci –
Anglia by³a temu niechêtna ze wzglêdów politycznych,
a do wspó³dzia³ania z Royal Navy POMW by³ ju¿ nie-
potrzebny. Brytyjska ¿egluga sta³a siê niemal ca³kowi-
cie bezpieczna, na zakup okrêtów rz¹d polski nie po-
siada³ funduszy, na pomoc w ramach „lend-lease” ju¿
nie by³o nadziei, a sytuacja w kraju by³a politycznie
niekorzystna. Dlatego zakoñczenie wojny w POMW nie
przyjmowano entuzjastycznie. Przewiduj¹c radosne
obchody zwyciêstwa w Wielkiej Brytanii, szef KMW
zezwoli³ na wysy³anie delegacji MW na zaproszenie
brytyjskich w³adz wojskowych lub cywilnych, ale zale-
ca³, aby Polacy zachowywali powagê i nie brali udzia³u
w tañcach i hucznych zabawach. Œwirski pisa³, ¿e Za-
koñczenie dzia³añ wojennych w Europie, nie stanowi jesz-
cze powodu do radoœci. Kraj nasz w dalszym ci¹gu po-
zostaje pod uciskiem przemocy 1.

KMW nadal stara³o siê utrzymaæ wysok¹ dyscypli-
nê za³óg, gotowoœæ bojow¹ okrêtów i nie os³abiaæ szko-
lenia. Dlatego a¿ do rozwi¹zania POMW pozostawa³
zwartym, zdyscyplinowanym i wzorowym organizmem
wojskowym, s³u¿¹cym nadal sprawie polskiej.

Polski Oddzia³ Marynarki Wojennej
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Anglicy wykorzysty-
wali okrêty POMW do ró¿nych w³asnych zadañ – nisz-
czenie niepotrzebnych niemieckich okrêtów, zabezpie-
czanie tra³owania portów i pól minowych, utrzymanie
porz¹dku w portach i na redach, korekta oznakowania
nawigacyjnego i likwidowanie zagro¿enia dla ¿eglugi

na przybrze¿nych wodach niemieckich. Bra³y udzia³
w æwiczeniach i eksperymentach z nowymi urz¹dzenia-
mi okrêtowymi, patrolowa³y przybrze¿ne wody i pro-
wadzi³y ochronê rybo³ówstwa, przeprowadza³y statki
przez pola minowe i kontrolowa³y ruch statków na nie-
bezpiecznych akwenach. Ponadto do wiosny 1946 roku
wykonywa³y zadania o charakterze transportowym:
przewozi³y uchodŸców holenderskich, norweskich, bel-
gijskich i duñskich z Niemiec do ich krajów, dostarcza-
³y do Holandii, Norwegii i Danii zaopatrzenie, g³ównie
¿ywnoœæ. Okrêty polskie p³ywa³y du¿o, spotyka³y miny
dryfuj¹ce, które niszczono ogniem z pok³adu, chodz¹c
g³ównie do portów niemieckich, norweskich i duñskich2.
Nios³y równie¿ pomoc uchodŸcom polskim.

Zadania wykonywane przez polskie okrêty
po zakoñczeniu wojny

Nasilenie ró¿nych zadañ dla okrêtów mia³o miejsce do
koñca 1945 roku. 11 maja Garland z okrêtami brytyj-
skimi i amerykañskimi pe³ni³ s³u¿bê eskortow¹ w kon-
woju 12 statków, a w kilka dni póŸniej os³ania³ pan-
cernik Renown. 4 czerwca d.o. Garlanda otrzyma³ rozkaz
od Admiralicji o rozwi¹zaniu systemu konwojowego
i zakoñczeniu operacji przeciwko U-bootom. Skierowa-
ny do Scapa Flow, Garland bra³ nastêpnie udzia³ w æwi-
czeniach floty w rejonie Wysp Owczych. 2 lipca otrzy-
ma³ w Rosyth rozkaz udania siê do Kopenhagi celem
objêcia os³ony konwoju niemieckich statków. Od 11 do
25 lipca Garland eskortowa³ statki niemieckie kiero-
wane do portów Wielkiej Brytanii, które przejmowa³
na Morzu Pó³nocnym. 25 lipca wyszed³ do Oslo z mary-
narzami norweskimi, a po drodze rozstrzela³ 2 miny
p³ywaj¹ce. Zaœ w dniach 4–8 sierpnia ponownie kon-
wojowa³ statki niemieckie, tym razem id¹ce z Oslo do
Methill.

Piorun 25 maja otrzyma³ rozkaz przewiezienia do
Norwegii oddzia³u brytyjskich marynarzy. W Oslo prze-
j¹³ os³onê statku norweskiego Bergens Fiord z wojskiem
do Tromso, a stamt¹d z Anglikami do Rosyth. Do 21 lip-
ca odby³ jeszcze dwie podró¿e do Norwegii i jedn¹ do
Danii. Okrêt p³ywa³ równie¿ do portów francuskich z po-
dobnymi zadaniami. Na pocz¹tku sierpnia z Burnisland
przewióz³ do Kopenhagi 10 pasa¿erów i 463 paczki dla
Royal Navy.

Krakowiak i Œl¹zak os³ania³y konwoje przybrze¿ne,

Polityczno-wojskowa transformacja polskiej floty wojennej
w latach 1945–1959

Rozdzia³ V

1 Piaskowski, Kroniki, t. 3, s. 211.

2 Np. B³yskawica od lipca do koñca grudnia 1945 roku przewo¿¹c
repatriantów do Danii, Norwegii i Niemiec, przeby³a 10.812 Mm.
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a 27 maja wesz³y do Wilhelmshaven. Tam polscy ma-
rynarze spotkali siê z ¿o³nierzami gen. Maczka3. W mie-
si¹c póŸniej – 30 czerwca, w zwi¹zku z likwidacj¹ 16
flotylli niszczyciel bazuj¹cej w Harwich, do której na-
le¿a³y oba okrêty, wcielono je w sk³ad 21 flotylli bazu-
j¹cej w Sheerness. Œl¹zak do 30 listopada pe³ni³ s³u¿-
bê eskortow¹ konwojów p³yn¹cych wzd³u¿ wschodnich
wybrze¿y Anglii, zawijaj¹c kilkakrotnie do Cuxhaven
i Rotterdamu. Natomiast Krakowiak eskortowa³ kon-
woje niemieckie, pe³ni³ s³u¿bê w ochronie rybow³ow-
stwa, przeprowadza³ przez tory wodne wœród pól mino-
wych szybkie statki, kontrolowa³ ruch statków na
niebezpiecznych odcinkach pól minowych we wschod-
niej czêœci Morza Pó³nocnego4.

Conrad po wojnie wykonywa³ zadania specjalne na
wodach kana³u La Manche i Morza Pó³nocnego. Wcho-
dzi³ do Oslo i Kopenhagi, a w czerwcu wszed³ do portu
w Wilhelmshaven5. Przebywa³ tam tydzieñ, pe³ni¹c
s³u¿bê stra¿nicz¹. W kilka tygodni póŸniej – 1 lipca,
kr¹¿ownik uda³ siê do Oslo z darami PCK dla Polaków
wyzwolonych z niewoli niemieckiej. Od 16 lipca okrêt
przeszed³ do Scapa Flow, rozpoczynaj¹c szereg æwiczeñ,
urozmaiconych regatami wios³owymi i ¿aglowymi.

9 czerwca Grupê Œcigaczy przeniesiono z Portland
do Felixtone, gdzie S 5, S 6, S 8 i S 10, w tydzieñ po-
tem postawiono do I rezerwy.

We wrzeœniu Krakowiak konwojowa³ statki niemiec-
kie z Cuxhaven do Methill, a nastêpnie wykona³ patrol
w ochronie rybo³ówstwa.

Polskie OP wykonywa³y nieco inne zadania. Pocz¹t-
kowo Dzik i Sokó³ skierowane zosta³y do Dundee, gdzie
formowano miêdzynarodow¹ flotyllê OP w sk³adzie 2
jednostek polskich, 5 holenderskich, 2 francuskich i 2
norweskich6. Przez kilka miesiêcy odbywa³y jeszcze
patrole na wodach Skagerraku i u wybrze¿y norweskich,
ale z coraz wiêkszym natê¿eniem bra³y udzia³ w æwi-
czeniach na morzu z samolotami i ON. W æwiczeniach
tych szczególn¹ rolê odgrywa³ Dzik, któremu wczeœniej
– wiosn¹ 1944 roku, zamontowano nowoœæ techniczn¹
w podwodnej flocie alianckiej – chrapy. Jednak tu¿ po
kapitulacji III Rzeszy, miêdzynarodow¹ flotyllê OP roz-
wi¹zano, jednostki holenderskie, francuskie i norwe-
skie przesz³y do rodzimych baz, a polskie – do West
Hartlepool, gdzie stanê³y przy burcie Burzy.

W 1946 roku okrêty polskie by³y mniej wykorzysty-
wane przez Royal Navy. Krakowiak od 22 stycznia pro-
wadzi³ doœwiadczalne æwiczenia torpedowe, a 2 lutego
przeniesiono czasowo dowództwo grupy OP i bazê OP
na Burzê. Wiosn¹ tego roku Burza przesz³a do Har-
wich jako baza OP dla Dzika, Soko³a i Wilka. W dru-
giej po³owie lutego w oparciu o bazê w Rosyth Conrad,

B³yskawica, Garland i Piorun przeprowadza³y indywi-
dualne szkolenia, zespo³owe æwiczenia na morzu i w por-
cie, a za³ogi uczy³y siê jêzyka angielskiego i zdobywa³y
nowe zawody do pracy w cywilu. B³yskawica przez kil-
ka tygodni, od 20 lutego do 16 marca, pe³ni³a w Oslo
s³u¿bê jako okrêt s³u¿bowy.

Za³ogi polskich okrêtów mimo zakoñczenia dzia³añ
wojennych nadal spe³nia³y szereg us³ug dla Royal Navy,
g³ównie w zakresie pomocniczym, transportowym i szko-
leniowym. By³y to jednak ju¿ ostatnie dzia³ania jedno-
stek POMW pod rodzim¹ bander¹ z baz brytyjskich.

Rozwi¹zanie Polskich Si³ Zbrojnych

Sytuacja polityczna Polskich Si³ Zbrojnych stawa³a siê
coraz trudniejsza po wkroczeniu Armii Czerwonej na
ziemie Rzeczypospolitej i zgody Stanów Zjednoczonych
na radzieckie wp³ywy w kraju7. Zaœ rozwi¹zanie Armii
Krajowej 19 stycznia 1945 roku te trudnoœci pog³êbi-
³o8. Po cofniêciu przez Wielk¹ Brytaniê uznania rz¹du
Rzeczypospolitej Polskiej, Anglia jednostronnie przy-
jê³a stanowisko, ¿e znajduj¹ce siê na ziemiach jej impe-
rium Wojsko Polskie podlega wy³¹cznie w³adzom bry-
tyjskim. Zarz¹dzono ust¹pienie Wodza Naczelnego
pozostawiaj¹c dotychczasow¹ administracjê wojskow¹
pod w³adz¹ szefa Sztabu.

Mimo trudnoœci politycznych czyniono starania o za-
chowanie si³ zbrojnych. Anders wielokrotnie usi³owa³
po³¹czyæ wszystkie zwi¹zki taktyczne na jednym ob-
szarze, na terenie Niemiec, d¹¿¹c do ich rozbudowy.
Nowych ¿o³nierzy mia³a zapewniæ akcja werbunkowa
wœród wychodŸstwa, ³¹cznie z by³ymi jeñcami. Inten-
cj¹ tego zamiaru by³o przetrwanie rz¹du polskiego
z jego si³ami zbrojnymi i przygotowanie ich do wojny
ze Zwi¹zkiem Radzieckim9. By³o to jednak sprzeczne
ze stanowiskiem niedawnych aliantów.

PSZ znajdowa³y siê we W³oszech, Anglii, Niemczech
i na Bliskim Wschodzie. Po cofniêciu uznania dla rz¹-
du polskiego, sztab PSZ i rz¹d brytyjski uzgodni³y wy-
danie rozkazów do wojska polskiego o potrzebie zacho-
wania dyscypliny, spokoju i pos³uszeñstwa wobec w³adz
angielskich. By³o to niezbêdne, poniewa¿ wojsko stawa-
³o siê coraz bardziej zrozpaczone, myœla³o o trzeciej
wojnie œwiatowej, a w oddzia³ach prowadzono ró¿no-
rodne dyskusje o zdradzie aliantów i powrocie z broni¹
w rêku do kraju. Najbardziej radykalne nastroje pano-
wa³y w II Korpusie, którego ¿o³nierze uratowali siê
z niewoli radzieckiej i nie chcieli wracaæ pod ich pano-
wanie. Tymczasem Warszawa zamierza³a sprowadziæ
wszystkie polskie oddzia³y pod swoj¹ komendê, wyzna-
czaj¹c im na dowódcê Karola Œwierzewskiego, co by³o
jednak niemo¿liwe do przeprowadzenia i rz¹d angiel-
ski odmówi³. Niemniej 21 wrzeœnia 1945 roku zarz¹-3 Rankiem 6 maja 1945 roku pododdzia³y 1 dywizji pancernej

Maczka zaczê³y wchodziæ do Wilhelmshaven. Dowodzi³ nimi p³k dypl.
Antoni Grudziñski. Ogó³em w tej bazie podda³o siê: dowództwo twier-
dzy, bazy marynarki wojennej i floty, 10 dywizji piechoty i 8 pu³ków
piechoty i artylerii, licz¹cych w sumie – 2 admira³ów, 1 genera³a, 1900
oficerów oraz 32000 szeregowych. Zdobyto: 3 kr¹¿owniki, 18 OP, 205
ró¿nych ON, 94 armaty forteczne, 159 armat polowych, 560 CKM, 370
LKM, 40.000 karabinów, 280.000 pocisków artyleryjskich, 64 milionów
sztuk amunicji do broni rêcznej, 23.000 rêcznych granatów, liczne sk³a-
dy min i torped oraz zmagazynowane zapasy ¿ywnoœci dla 500.000
¿o³nierzy na 3 miesi¹ce (Maczek, s. 208).

4 Piaskowski, Kroniki, t. 3, s. 216.
5 Sikorski, ORP „Conrad”.
6 Piaskowski, Tam¿e, s. 199; Romanowski, Torpeda..., s. 444;

Rudzki, Tam¿e, s. 162.

7 K. Kersten, Narodziny systemu w³adzy. Polska 1943–1948,
Poznañ 1990, s. 133.

8 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. V, Warszawa
1991, s. 239–240; M. Ney-Krwawicz, Komenda G³ówna Armii Krajowej
1939–1945, Warszawa 1990, s. 390. Natomiast Instrukcja Naczelnego
Wodza i rz¹du Rzeczypospolitej z sierpnia tego roku rozwi¹zywa³a De-
legaturê Si³ Zbrojnych na Kraj i nakazywa³a: przyj¹æ rzeczywistoœæ jako
sowieck¹ okupacjê, prowadziæ dalsz¹ walkê polityczn¹ o odzyskanie
niepodleg³oœci i rozwi¹zanie wszelkich konspiracyjnych organizacji woj-
skowych w kraju (Armia Krajowa, s. 493).

9 J. Kuropieska, Z powrotem w s³u¿bie, Warszawa 1984, s. 70.
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dzi³ deklarowanie siê polskich ¿o³nierzy na wyjazdy
indywidualne do kraju, ale akcja ta przybra³a ma³e
rozmiary10. W po³owie 1946 roku Warszawa za¿¹da³a
od Anglii ostatecznego zlikwidowania polskich oddzia-
³ów i oœwiadczy³a, ¿e nie uznaje je za WP11.

22 maja 1946 roku rz¹d brytyjski rozwi¹za³ PSZ
postanawiaj¹c, ¿e zostan¹ one przekszta³cone w Polski
Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia dla rozmiesz-
czenia i zatrudnienia tych, którzy nie chc¹ wróciæ do
kraju w jego obecnej sytuacji12. 27 czerwca 1946 roku
Warszawa pozbawi³a polskiego obywatelstwa genera-
³ów – Andersa, Kopañskiego, Maczka i kilkudziesiêciu
innych wy¿szych oficerów WP za odmowê podporz¹d-
kowania siê Naczelnemu Dowództwu WP. Jednoczeœnie
Anglicy odmawiali im pomocy. Np. Haller otrzymywa³
pobory genera³a, ale w sierpniu 1947 roku wstrzymano
mu dalszej wyp³aty wobec demobilizacji wojsk alianc-
kich. Przeszed³ wówczas w stan cudzoziemców i dotych-
czasowy dokument wojskowy zmieniæ musia³ na reje-
stracjê obcy13.

POMW, podobnie jak ca³e PSZ, z niepokojem przyj-
mowa³ decyzje aliantów co do losów kraju, a uznanie
Tymczasowego Rz¹du Jednoœci Narodowej w Warsza-
wie przez Francjê 2 lipca, a przez Wielk¹ Brytaniê
i Stany Zjednoczone 5 lipca 1945 roku, natychmiast
ujemnie zawa¿y³o na losach naszych okrêtów. Odwo³a-
no attaché morskich w Pary¿u i Londynie, a 11 lipca
1945 roku zamkniêto Poselstwo RP w Sztokholmie.
Z t¹ chwil¹ attaché morski przesta³ byæ uznawany przez
w³adze szwedzkie jako przedstawiciel KMW. Co praw-
da pozosta³ on nadal w Sztokholmie jako osoba cywil-
na, ale mimo wszystko tracono wp³yw na polskie OP
internowane w tym kraju w 1939 roku. 11 i 15 paŸ-
dziernika przekazano Brytyjczykom œcigacze – S 5, S 6,
S 7, S 8, S 9 i S 10, co spowodowa³o zlikwidowanie
Grupy Œcigaczy. Nastêpnie rz¹d warszawski ¿¹da³ od
Anglii zwrotu B³yskawicy, Burzy i Wilka, dlatego prze-
kazano je chwilowo Brytyjskiemu Oddzia³owi Opieki
i Utrzymania. B³yskawicê przekazano Anglikom 28 maja
1946 roku o godz. 15.20. Czêœæ za³ogi natychmiast opu-
œci³a pok³ad okrêtu, a d.o. z pozosta³ymi zszed³ na l¹d 5
czerwca.

W dalszej kolejnoœci przekazywano pozosta³e okrê-
ty. Latem Brytyjczykom zwrócono OP: Dzika 1 sierp-
nia, a Soko³a 3 sierpnia. Natomiast jesieni¹ pozosta³e

okrêty: Garlanda 24 wrzeœnia, a w jednym dniu – 28
wrzeœnia: Conrada, Krakowiaka, Pioruna i Œl¹zaka.
Przed opuszczeniem polskich bander KMW dokona³o
oceny operacyjnej dzia³alnoœci ka¿dego okrêtu, jego
sukcesy i wk³ad w zwyciêstwo aliantów na morzach,
sk³adano równie¿ ho³d poleg³ym i zatopionym jednost-
kom14. Kolejno rozwi¹zywano równie¿ instytucje KMW,
oœrodki szkoleniowe i pozosta³e, a rozkaz dzienny sze-
fa KMW Œwirskiego nr 15 z 3 marca 1947 roku m.in. po-
dawa³ do wiadomoœci, ¿e 31 marca tego roku jest ostat-
nim dniem istnienia polskiej Marynarki Wojennej.

W chwili, gdy floty wojenne – francuska, belgijska,
holenderska, norweska i grecka, operuj¹ce wraz z POMW
z baz brytyjskich, znacznie rozbudowywane przez do-
stawy g³ównie amerykañskie, owacyjnie by³y witane
w swoich macierzystych portach, polska flota wojenna
sta³a siê nagle zbyteczna i niewygodna. POMW prowa-
dzi³ wspólne dzia³ania bojowe z aliantami i w ich inte-
resie, podobna by³a struktura organizacyjna, ta sama
technika bojowa i taktyka. Alianckie floty natychmiast
wykorzysta³y to w swoich krajach do dalszego rozwoju
morskiej sztuki wojennej, opracowywano doœwiadcze-
nia i tworzono podstawy do dalszego rozwoju si³ mor-
skich. Zaœ polska flota wojenna, nowoczesna, ze œwiet-
nie wyszkolonymi za³ogami i sztabami przesta³a
istnieæ, a jej dorobek by³ nikomu niepotrzebny, zaœ do-
œwiadczenia bojowe zaprzepaszczano. Dla Anglii POMW
by³ uci¹¿liwy i niewygodny politycznie, a rz¹d warszaw-
ski widzia³by jedynie chêtnie w swojej flocie wojennej
nowoczesne okrêty operuj¹ce z baz brytyjskich, w tym
kr¹¿nik Conrad oraz czêœæ kadry – g³ównie m³odszej,
któr¹ mo¿naby podporz¹dkowaæ komunistom.

Likwidacja POMW nastêpowa³a wraz z rozwojem
MW w kraju, pod kierownictwem radzieckim i rz¹du
w³adzy komunistycznej. Prosowieckie Naczelne Dowódz-
two WP zabiega³o o to, aby w nowotworzonych ogni-
wach si³ morskich nie by³o zwolenników KMW, chocia¿
oficjalnie zabiegano o kadry z POMW. Jednoczeœnie
przez niemal rok, funkcjonowa³y dwie polskie floty
wojenne – POMW reprezentuj¹cy niezale¿n¹ Rzeczy-
pospolit¹ i MW w okupowanym kraju przez Sowietów,
której struktury od pocz¹tku podporz¹dkowane zosta-
³y obcym interesom.

Powojenne losy okrêtów POMW

B³yskawica, Burza, Wilk oraz Iskra, zosta³y przez Bry-
tyjczyków przekazane dla polskiej MW w kraju. Nato-
miast pozosta³e okrêty Admiralicja wykorzysta³a w ró¿-
ny sposób.

Kr¹¿ownik Conrad pe³ni³ s³u¿bê w Royal Navy jesz-
cze przez blisko dwa lata pod poprzedni¹ nazw¹ – Da-
nae. Jako jednostka mocno przestarza³a i ma³o przy-
datna dla brytyjskiej floty, kr¹¿ownik ten w maju 1948
roku zosta³ skreœlony z listy Royal Navy i oddany do
kasacji. Zosta³ pociêty na z³om w Barrow-in-Furness.

Dwa niszczyciele – Krakowiak i Piorun, równie¿ pe³-
ni³y do koñca s³u¿bê w Royal Navy, pod pierwotnymi
nazwami. Pierwszy w 1959 roku zosta³ pociêty na z³om.
Natomiast drugi – Piorun pod nazw¹ Noble (D 165),

10 Do marca 1946 roku wróci³o do kraju 23.000 ¿o³nierzy z Anglii
i 14.000 z W³och.

11 Sowiecki delegat w ONZ – Andriej Wyszyñski protestowa³
przeciw rzekomemu zagro¿eniu Jugos³awii przez wojska Andersa, co
Anglicy zdementowali, ale 14 marca 1946 roku zawarli z Warszaw¹
porozumienie, w którym zobowi¹zali siê rozwi¹zaæ problem w zamian za
niejasne gwarancje bezpieczeñstwa dla polskich ¿o³nierzy wracaj¹cych
do kraju. PSZ liczy³y 194.460 osób, w tym: wojska l¹dowe – 171.220,
Si³y Powietrzne – 19.400 i POMW – 3840 ludzi.

12 MMW, 103, s. 42nn. O rozwi¹zaniu PSZ: W. Anders, Bez ostat-
niego rozdzia³u, s. 348–388; J. Bia³y (Z. Czarnecki), Wspomnienia
i przysz³oœæ 1941–1947, Londyn 1948, s. 99–118; W. Leitgeber, 1946 –
rok decyzji w sprawie rozwi¹zania Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie
w œwietle dokumentów brytyjskich, „Zeszyty Historyczne” 1977, z. 42,
s. 92–94; B. £okaj, Likwidacja Polskich Si³ Zbrojnych 1945–46, ZH
1976, z. 35, s. 7–63. PKPiR by³ organizacj¹ militarn¹ dowodzon¹ przez
polsk¹ kadrê i podporz¹dkowany wojskowym w³adzom brytyjskim. Po
rozmieszczeniu i zatrudnieniu przestawa³ istnieæ, na co przeznaczono
dwa lata (Piaskowski, Tam¿e, s. 235). Od lipca do paŸdziernika 1946 roku
przetransportowano II Korpus do Anglii do PKPiR. Do koñca tego roku
przez ten Korpus przesz³o 114.000 osób, a 91.000 osiedli³o siê w ró¿nych
krajach Europy Zachodniej i Ameryki.

13 J. Haller, Pamiêtniki, Londyn 1964, s. 331.

14 IPMS, MAR. A. V. 16, s. 1–2; MAR. A. V. 18; MAR. A. V. 19,
s. 1–4; MAR. A. V. 28; MAR. A. V. 29; Po¿egnanie okrêtów, PnaM 1946,
z. 7.
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by³ kilkakrotnie przezbrajany i dostosowywany do dzia-
³añ artyleryjsko-torpedowych. M.in. w tym celu w miej-
sce 1 armaty plot kalibru 102 mm, zamontowano do-
datkowo 5-rurow¹ wyrzutniê torpedow¹ 533 mm. Mocy
obrony plot nie zmniejszono, a okrêt stawa³ siê uni-
wersalny do walki z OP, samolotami i ON. Ostatecznie
jednak, wobec modernizacji ca³ej Royal Navy, okrêt prze-
znaczono na z³om w 1956 roku.

Natomiast pozosta³e dwa niszczyciele – Garland
i Œl¹zak, zosta³y sprzedane do innych flot wojennych.

Garland w grudniu 1947 roku zosta³ zakupiony
przez Królewsk¹ Marynarkê Holandii, w której pe³ni³
s³u¿bê pod nazw¹ Marnix15. 5 stycznia 1948 roku okrêt
przyby³ do Amsterdamu, gdzie w Holenderskiej Spó³ce
Doków i Budowy Okrêtów zosta³ przebudowany jako
okrêt æwiczebny do zwalczania OP i jako okrêt szkole-
niowy do szkolenia technicznego. Po 16 stycznia 1950
roku okrêt ponownie zacz¹³ pe³niæ s³u¿bê i odby³ ra-
zem z holenderskim OP „O 24” pierwszy rejs æwiczeb-
ny na wody Brytyjskiego Wybrze¿a Po³udniowego,
a w koñcu maja – wzi¹³ udzia³ we wspólnych æwicze-
niach Activity.

W 1952 roku Marnix jako fregata przeszed³ grun-
towny przegl¹d. W ci¹gu nastêpnych lat zosta³ przy-
dzielony do okrêtu Zeearend jako jednostka zaopatrze-
niowa. Zaœ 10 kwietnia 1964 roku Marnix sprzedano
panu Jos de Snedt z Antwerpii za 303.300 guldenów.

Pod holendersk¹ bander¹ okrêt nosi³ nastêpuj¹ce
znaki taktyczne: pocz¹tkowo HX, a nastêpnie od paŸ-
dziernika 1950 roku – JT 7, od paŸdziernika 1951 roku
– D 807 i od paŸdziernika nastêpnego roku – F 801.
Jako fregata holenderska Marnix mia³ nastêpuj¹ce
uzbrojenie: 2x105, 6x20, 1 hedgehog, 2 miotacze BG i 4
wyrzutnie BG16.

Œl¹zak pod brytyjsk¹ bander¹ s³u¿y³ pod poprzed-
ni¹ nazw¹ Bedale (F 126). 22 paŸdziernika 1951 roku
Admiralicja zakomunikowa³a mo¿liwoœæ odst¹pienia
3 niszczycieli eskortowych dla rz¹du Indii17. Bedale po
remoncie i modernizacji, sta³ siê okrêtem indyjskim –
INS Godavari, co formalnie nast¹pi³o 18 czerwca 1953
roku w Liverpoolu18. Jego dowódc¹ zosta³ S. M. Kohli,
póŸniejszy admira³ i dowódca indyjskiej MW19. Okrêt
wykonywa³ szereg ró¿nych zadañ bojowych i szkolenio-
wych we flocie indyjskiej, a w 1971 roku bra³ udzia³
w wojnie z Pakistanem. Patrolowa³ wówczas wody za-
chodniego wybrze¿a Cejlonu, celem przechwytywania
przechodz¹cych tam statków pakistañskich. 4 grudnia
tego roku przyczyni³ siê do zdobycia statku przeciwni-
ka Pasni – jako pierwszej zdobyczy indyjskiej floty
w tej wojnie. Godavari zosta³ skreœlony z listy floty
wojennej w 1976 roku i przeznaczony na z³om20. Uzbroje-

nie okrêtu zasadniczo nie ulega³o wiêkszym zmianom.
W 1959 roku zamiast 2 armat kalibru 20 mm, Goda-
vari mia³ ich 421.

Sokó³ wróci³ do poprzedniej nazwy Urchin, a nastêp-
nie skreœlono go z listy floty i przeznaczono na z³om.
Natomiast Dzika Admiralicja przekaza³a w 1947 roku
flocie duñskiej22. Okrêt zosta³ wydzier¿awiony wraz
z dwoma innymi OP na 3 lata, z prawem pierwokupu.
Pocz¹tkowo nosi³ nazwê U 1, a nastêpnie Springeren.

W czasie przekazywania okrêt mia³ radar (usuniê-
ty na pocz¹tku lat 50.), za kioskiem goniometr oraz
azdik. Do Danii przyby³ w paŸdzierniku 1946 roku i do
1947 roku zosta³ przygotowany do s³u¿by. Banderê
duñsk¹ podniós³ w czerwcu 1947 roku, a w lipcu i sierp-
niu uda³ siê do Porsmouth na szkolenie. We wrzeœniu
1947 roku U 1 i U 3 wraz z zaopatrzeniowcem uda³y
siê z wizyt¹ do Sztokholmu, a potem do Karlskrony na
wspólne æwiczenia. W sierpniu 1949 roku okrêt by³ na
3-tygodniowym patrolu æwiczebnym na wodach Skager-
raku, bez ³¹cznoœci z l¹dem, w dzieñ w zanurzeniu, a no-
c¹ wychodzi³ na powierzchniê wody dla ³adowania aku-
mulatorów. Po wejœciu Danii do NATO okrêt otrzyma³
nazwê Springeren (Biegacz) i numer taktyczny NATO
S 321. Jednak tego numeru nigdy nie namalowano na
kiosku. W 1950 roku dzier¿awê przed³u¿ono, a w latach
1954–1955 ustalono, ¿e do chwili wprowadzenia w duñ-
skiej flocie nowych OP typu Delfinen nadal bêdzie
w niej s³u¿yæ. W maju i sierpniu 1951 roku uczestni-
czy³ we wspólnych æwiczeniach z flot¹ norwesk¹, odby-
wa³ ró¿ne inne æwiczenia w ramach NATO i rejsy –
g³ównie do portów brytyjskich23. W latach 1953–1954
okrêt wyposa¿ono w chrapy. Przy ich zastosowaniu okrêt
móg³ iœæ z prêdkoœci¹ 6 w. W 1956 roku ex Dzik otrzy-
ma³ urz¹dzenie do automatycznego sterowania zanu-
rzeniem. Zasadê tego urz¹dzenia oparto na mechanizmie
torpedy24. W paŸdzierniku 1957 roku okrêt zwrócono
Anglikom, a tam niebawem oddano go do kasacji i z³o-
mowano w nastêpnym roku25.

Likwidacja POMW spowodowa³a nie tylko utracenia
okrêtów, ale i dzia³ania maj¹ce na celu pomoc ludziom
tam zatrudnionym. Dlatego nie czekaj¹c na decyzje
w³adz angielskich postanowiono utworzyæ organizacjê
o charakterze samopomocy, której celem by³a adapta-
cja do nowych warunków ¿ycia. W przysz³oœci sta³a siê
ona organizacj¹ kole¿eñsko-spo³eczn¹ ³¹cz¹c¹ rozsia-
ne po ca³ym œwiecie za³ogi okrêtów. Zebranie organiza-
cyjne odby³o siê 5 listopada 1945 roku w Plymouth.
W kilka miesiêcy póŸniej – 7 kwietnia 1946 roku, szef
KMW wyda³ zarz¹dzenie Nowe cele i zadania Mary-
narki Wojennej, skierowane do wszystkich d.o., dowód-
ców oddzia³ów i instytucji POMW. Œwirski stwierdza³,

15 Marnix by³ drugim okrêtem w marynarce holenderskiej nosz¹-
cym takie samo imiê. Pierwszym by³ okrêt parowy 2 klasy Marnix (1865–
1909), który s³u¿y³ od 26 marca 1888 roku jako okrêt gospodarczy dla
s³u¿b torpedowych w Den Helder. St¹d wziê³a siê póŸniejsza nazwa w³a-
sna Nabrze¿a Marnix w Den Helder po³o¿onego na ty³ach Ankerpark.

16 AWA, nr4.
17 By³y to – Godavari (ex Bedale, ex Œl¹zak), Ganga (ex Chid-

dingfold) i Gomati (ex Lamerton). Pod indyjsk¹ bander¹ p³ywa³y one
jako fregaty.

18 Imiê okrêtu wziêto z nazwy rzeki w œrodkowej czêœci Indii,
która p³ynie przez wy¿ynê Dekan szerok¹ dolin¹ i uchodzi delt¹ do
Zatoki Bengalskiej. Przez Hindusów czczona jako œwiêta rzeka.

19 Dowódcami „Godavari” kolejno byli: Kohli, Kale, Nair, Inder
Singh, Gready, Menezes, Sohpar, Mukhrjee, Bakshi, Roy, Randhawa,
Rehhi, Duckworth, Har Dvd Singh, Das, Np Singh i Sridhar More.

20 AWA, nr 5.

21 Weyers..., s. 50–51.
22 Dania otrzyma³a od Anglii 3 OP, w tym Dzika (Morska kronika

zagraniczna. Anglia przekazuje okrêt podwodny „Dzik” marynarce duñ-
skiej, MP 1947, nr 14, s. 21).

23 A. Fleks, „Dzik” w duñskiej flocie, OW, nr 13, s. 52–54.
24 Mechanizm skonstruowano w szwedzkiej firmie ASEA w Väste-

ras przez szwedzkiego in¿yniera Erika Persona oraz zatrudnionego
w tej firmie duñskiego in¿yniera Aage Garde. Urz¹dzenie by³o tajne
i przez wiele lat stosowane tylko na szwedzkich OP. W 1956 roku
sprzedano je do Danii i zainstalowano na tam 3 OP. Po oddaniu tych OP
Anglii, urz¹dzenia te zdjêto (Tam¿e, s. 54).

25 W polskich si³ach OP do tradycji nazwy Dzik wrócono pod
koniec lat 80. 7 grudnia 1988 roku podniesiono banderê na nowym
Dziku, zbudowanym w stoczni leningradzkiej w 1966 roku wed³ug pro-
jektu 641, okreœlanego w NATO jako Foxtrot.
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¿e polska MW funkcjonuje nadal jako czêœæ sk³adowa
PSZ i ¿e nale¿y nadal zachowaæ wysok¹ dyscyplinê,
szkolenie bojowe oraz organizacjê wojskow¹, co pomo-
¿e zrealizowaæ 3 zasadnicze cele: przygotowaæ ludzi do
¿ycia w nowych warunkach pokojowych, zapewniæ za-
trudnienie poza krajem i pomóc w za³atwieniu formal-
noœci tym, którzy zamierzaj¹ wróciæ do Polski. Dlatego
MW przyst¹pi³a do wykonania takich zadañ, jak: prze-
prowadzenie szkolenia zawodowego do pracy w cywilu,
rozwiniêcie wspó³pracy z dzia³em rozmieszczenia i pla-
nowania zatrudnieñ oraz z Samopomoc¹ MW26. W PKPR
powo³ano Skrzyd³o Morskie, na zasadzie ochotniczego
zaci¹gu. Podano jednak do wiadomoœci, ¿e rz¹d war-
szawski zagrozi³ pozbawieniem obywatelstwa wszyst-
kich tych, którzy wst¹pi¹ do PKPR. Zaœ alianci oœwiad-
czyli, ¿e ci, którzy nie wst¹pi¹ do PKPR nie bêd¹ korzystaæ
z pomocy i opieki wojskowej brytyjskiej i ich los jest
niewiadomy.

Skrzyd³o Morskie w terenie podzielone by³o na dwie
grupy: grupa A – dla zdemobilizowanych marynarzy
zatrudnionych w instytucjach i bazach brytyjskich; grupa
B – dla personelu uzupe³niaj¹cego kwalifikacje na za-
wodowych kursach technicznych27. Zdobycie zawodów
technicznych pozwala³o zdemobilizowanym maryna-
rzom podjêcie pracy dobrze p³atnej, poniewa¿ przemys³
w zachodnich pañstwach potrzebowa³ fachowców w ró¿-
nych dziedzinach gospodarki. Zabrak³o jednak ich we
w³asnym kraju.

Od 1947 roku za³ogi POMW i ¿o³nierze PSZ zaczêli
siê rozje¿d¿aæ niemal po ca³ym œwiecie. Wielu wst¹pi-
³o do Royal Navy lub do amerykañskiej floty wojennej.
Wielu s³u¿y³o na statkach pod obcymi banderami. Po-
dobnie zreszt¹ jak i lotnicy. Ci pracowali g³ównie w lot-
nictwie transportowym oraz jako instruktorzy w nowych
pañstwach, np. w Pakistanie. W latach 1948–1949,
w czasie radzieckiej blokady Berlina, stosunkowo du¿o
polskich pilotów lata³o na transportowcach, zaopatru-
j¹cych ludnoœæ od ¿ywnoœci po wêgiel.

Liczne grupy by³ych polskich ¿o³nierzy bra³y udzia³
w ró¿nych wojnach. Wielu z nich przyjmowa³o obce oby-
watelstwo, mia³o fa³szywe paszporty. Do nich do³¹cza-
li potem dalsi i uciekinierzy z kraju. Wielu walczy³o
w zawodowych francuskich jednostkach wojskowych,
g³ównie w Legii Cudzoziemskiej, bra³o udzia³ w wojnie
wietnamskiej po stronie francuskiej i po przeciwnej.
Spotykano tam nawet polskie nazwy czo³gów i fortów
– Krakowiak, Œl¹zak itd.28

Mo¿liwoœci rozwoju
polskiej floty wojennej

Polska flota wojenna operuj¹ca z baz brytyjskich, po-
dobnie jak innych aliantów, mia³a szanse dalszego roz-
woju w oparciu o Royal Navy i pomoc amerykañsk¹.
Zyska³y na tym floty wojenne Francji, Norwegii, Belgii,
Holandii, Grecji, a czêœciowo nawet Jugos³awii. Jedy-
nie w stosunku do POMW post¹piono inaczej, poniewa¿

Polska znalaz³a siê pod ponown¹ okupacj¹ jej czêœci
ziem – tym razem sowieck¹, a w³adzê przejêli komuni-
œci, sprawuj¹cy rz¹dy pod ochron¹ Armii Czerwonej. Nie
by³o wiêc mo¿liwoœci ze strony aliantów zachodnich
dzia³añ na rzecz wzmocnienia polskiej floty wojennej,
któr¹ Sowieci mogliby wykorzystaæ w przysz³oœci w in-
teresie wzmocnienia w³asnego imperium. Dlatego nie
by³o wspólnych koncepcji rozwoju si³ morskich – POMW
i MW w kraju, ponadto one nawzajem wyklucza³y siê.
Koncepcje rozwoju i wykorzystania si³ morskich KMW
wraz z rozwojem PSZ, systematycznie rozpracowywa³o
a¿ do 1945 roku. Wed³ug za³o¿eñ mia³a to byæ MW sil-
na i nowoczesna, dzia³aj¹ca na Ba³tyku w oparciu o so-
jusz z Royal Navy i flot¹ amerykañsk¹. Jej za³o¿enia,
rozbudowa i funkcjonowanie mia³y wy³¹cznie charak-
ter narodowy i koalicyjny z najsilniejszymi wówczas
flotami wojennymi œwiata zachodniego. Natomiast
polscy komuniœci nie pracowali w kierunku rozwoju floty
wojennej, poniewa¿ nie tylko nie rozumieli zagadnieñ
morskich, ale MW by³a dla nich zawsze elementem
obcym klasowo. Dopiero ¯ymierski ze sztabem czynili
pewne starania o MW jako rodzaju si³ zbrojnych pañ-
stwa ludowego, co mia³o na celu wzmocnienie ich pozy-
cji w WP, doprowadzenie do ostatecznego zniszczenia
POMW i podniesienia swego znaczenia wobec Sowie-
tów i PPR. Jednak ju¿ od samego pocz¹tku koncepcje
tej MW nie mog³y s³u¿yæ potrzebie narodu. Co prawda
zawiera³y elementy polskie, ale rozwój floty by³ tak
kierowany, aby w ostatecznoœci s³u¿y³a ona potrzebom
radzieckim – zabezpieczenie szlaku ¿eglugi przybrze¿-
nej ze wschodu na zachód i odwrotnie oraz budowê od-
powiednich baz morskich, przydatnych w przysz³oœci
ich flocie. W latach póŸniejszych ich sens nie ulega³
zmianie, ale koncepcje modyfikowano, doskonalono i do-
stosowywano do dalszych potrzeb polityczno-strategicz-
nych imperium radzieckiego.

Koncepcje rozbudowy floty wojennej KMW

Rozbudowê nowoczesnej floty wojennej rozpoczêto od
powo³ania POMW, a wraz z natê¿eniem wojny i jej
zbli¿aj¹cym siê zakoñczeniem, rodzi³y siê jej doskona-
lone koncepcje. Opierano je na planowanej powojennej
wspó³pracy z Royal Navy, w nowych morskich grani-
cach Rzeczypospolitej i w warunkach wolnoœci ¿eglugi
na Ba³tyku.

Do zasadniczych prac w zakresie planowania roz-
budowy floty przyst¹piono jednak dopiero w 1943 roku,
po desantach alianckich w rejonie Morza Œródziemne-
go, niepowodzeniu ofensywy U-bootów, klêskach nie-
mieckich na froncie wschodnim i dalszej konsolidacji
AK w kraju. By³y to oznaki zbli¿aj¹cego zakoñczenia
wojny. W maju 1943 roku utworzono w KMW Referat
Planowania, który m.in. zajmowa³ siê planowaniem or-
ganizacji i rozbudowy si³ morskich po zakoñczeniu woj-
ny. Zaœ w grudniu tego roku utworzono Referat Portowy,
z zadaniem przygotowania organizacji i administracji
portów29.

Od pocz¹tku sugerowano, ¿e dla Polski konieczno-
œci¹ jest aktywna wspó³praca z Wielk¹ Brytani¹ i spo-
wodowanie zainteresowanie jej Ba³tykiem, jako mo-

26 Piaskowski, Tam¿e, s. 233–234.
27 Tam¿e, s. 242, 246.
28 Pod Dien Bien Phu na stronê Wietnamczyków przesz³o wielu

¿o³nierzy z francuskiej Legii Cudzoziemskiej – Polaków, Niemców i
Wêgrów. Spoœród nich szczególnie pomocny by³ Tadeusz Kubiak, orga-
nizator artylerii wietnamskiej i wspó³twórca armii tego kraju. 29 Polskie Si³y, t. II, cz. 2, s. 392.
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rzem kluczowym dla Europy œrodkowo-wschodniej. Uwa-
¿ano, ¿e bêdzie to mo¿liwe wówczas, gdy Rzeczypospolita
stanowiæ bêdzie realn¹ si³ê na tym morzu, a ponadto –
dysponowaæ bêdzie odpowiednimi bazami. Dlatego m.in.
sugerowano, aby utworzyæ bazy dla polskiej floty wo-
jennej na Rugii, zniszczyæ Kana³ Kiloñski i pog³êbiæ
Sund do przejœcia du¿ych ON30. By³y to jednak postu-
laty trudne do zrealizowania w przysz³oœci, ale w 1943
roku stanowi³y dane do dyskusji przydatne do póŸniej-
szego planowania rozbudowy marynarki wojennej.
Szczególnie plan zasypania Kana³u Kiloñskiego by³
mocno kontrowersyjny31. Co prawda szef KMW mocno
go popiera³, ale to nie mia³o istotniejszego znaczenia póŸ-
niej ani dla dalszego istnienia samego kana³u, ani na
koncepcje rozbudowy floty wojennej.

Najwa¿niejszym dla Polski by³o zabezpieczenie wol-
noœci ¿eglugi na Ba³tyku, a wiêc pozbawienie Niemców
dotychczasowej hegemonii na tym morzu32. By³o to
mo¿liwe przy zapewnieniu Ba³tykowi charakteru mo-
rza otwartego i niedopuszczeniu do panowania nad nim
któregokolwiek z mocarstw kontynentalnych33.

Wolnoœæ Ba³tyku œciœle wi¹zano z postulatami inte-
resów polskich i miêdzynarodowych w rejonie tego mo-
rza: przy³¹czenie do Rzeczypospolitej Prus Wschodnich,
Gdañska oraz klina Pomorza, który oddziela³ zachod-
nie ziemie polskie od morza i zagra¿a³ bezpoœrednio na-
szym portom; objêcie obszaru poza Szczecin okupacj¹
na mo¿liwie d³ugi czas i stworzenie tam takich warun-
ków, aby po jej zakoñczeniu Niemcy nie mogli wykorzy-
staæ swoich portów do celów wojskowych; utrzymanie
niepodleg³oœci pañstw ba³tyckich; niezale¿nie od trak-
tatowego rozbrojenia Niemiec, pozbawienie ich warun-
ków geograficznych do odbudowy w przysz³oœci morskiej
si³y militarnej przez od³¹czenie od nich czêœci obszaru
Szlezwiku-Holsztynu z kana³em Kiloñskim oraz wysp
na Morzu Pó³nocnym i na Ba³tyku; sowieckie bazy
morskie i lotnicze nie powinny siêgaæ tak daleko, aby
mog³y zagra¿aæ polskiemu wybrze¿u i jego portom; wpro-
wadzenie na Ba³tyk si³ Royal Navy; powiêkszenie pol-
skiej MW z lotnictwem morskim do takiego stanu, aby
by³a zdolna zapewniæ wolnoœæ w³asnej ¿egludze z Za-
toki Gdañskiej do cieœnin duñskich i do Szwecji oraz
utrzymywanie wspó³pracy ze Szwecj¹ w zakresie bez-
pieczeñstwa po³udniowego Ba³tyku34.

Rz¹d polski zdawa³ sprawê, ¿e do realizacji tych pla-
nów niezbêdne bêdzie zwiêkszenie tona¿u MW i stwo-
rzenie potrzebnego jej lotnictwa morskiego w granicach
okreœlonych potrzebami strategicznymi pañstwa, któ-
re musi zaj¹æ odpowiednie stanowisko wœród pañstw
morskich35.

Koncepcje rozwoju polskiej floty wojennej zosta³y
zawarte w trzech zasadniczych dokumentach: umowa
polsko-brytyjska z 18 listopada 1939 roku; wstêpny
projekt Rozwój Marynarki Wojennej po wojnie opraco-
wany w grudniu 1943 roku i Plan rozbudowy Marynar-
ki Wojennej opracowany w grudniu 1944 roku.

Pierwsza koncepcja, z listopada 1939 roku, dawa³a
podstawy funkcjonowania POMW oraz przewidywa³a
rozbudowê polskiej floty wojennej w oparciu o Royal
Navy. Pozwoli³o to na rozwój floty, instytucji MW i szkol-
nictwa oraz na udzia³ w wojnie morskiej po stronie alian-
tów. Ponadto nastêpowa³ systematyczny wzrost do-
œwiadczonej kadry oficerskiej, poznaj¹cej i operuj¹cej
nowoczesn¹ morsk¹ sztukê wojenn¹ oraz technik¹ wo-
jenno-morsk¹, wspó³pracuj¹cej z najlepsz¹ flot¹ wojen-
n¹ œwiata – Royal Navy. A to pozwala³o na tworzenie
koncepcji przysz³oœciowych si³ morskich Rzeczypospo-
litej w sposób realistyczny i nowoczesny.

Poniewa¿ POMW nale¿a³ do szczególnie aktywnego
rodzaju PSZ i do wyró¿niaj¹cych siê wœród innych flot
alianckich, KMW wykorzystywa³o ten fakt do dalszego
rozwoju floty widz¹c jej znaczn¹ rolê w pañstwie i po
zakoñczeniu wojny. Dyskusje, studia i analizy politycz-
no-wojskowe sukcesów alianckich od jesieni 1942 roku,
pozwoli³y na opracowanie ju¿ w grudniu 1943 roku
wstêpnego programu elementów do organizacji mary-
narki wojennej po powrocie do Kraju36. Prac w tym
kierunku nie przerwano, nadal prowadzono studia i ana-
lizy dopracowuj¹c poszczególne elementy wszechstron-
nego rozwoju polskich si³ morskich po zwyciêskim za-
koñczeniu wojny, które mo¿na by realizowaæ ju¿ w kraju.
Pozwoli³o to KMW na opracowanie kompleksowego pro-
gram Plan rozbudowy Marynarki Wojennej, ostatecznie
wykonany w grudniu 1944 roku37. Obejmowa³ on 15 lat
od zakoñczenia II wojny œwiatowej: 1945–196038.

Plan M stanowi³, ¿e MW jest czêœci¹ Si³ Zbrojnych
na równi z wojskami l¹dowymi i powietrznymi i ma za
zadanie zapewniæ Pañstwu mo¿liwoœæ swobodnego ko-
rzystania z dróg morskich39. Do wykonania tego zada-
nia MW siê winna sk³adaæ z 3 cz³onów: floty wojennej,
lotnictwa morskiego i obrony wybrze¿a. Kierownictwo ty-
mi trzema cz³onami winna sprawowaæ Centralna W³a-
dza Marynarki Wojennej.

Za³o¿enia polityczno-strategiczne po³o¿enia Polski
przewidzia³y 3 pañstwa – Niemcy, Rosjê i Szwecjê.

Odnoœnie Niemiec zak³adano, ¿e pañstwo to zosta-
nie pokonane i nie odrodzi siê jako si³a militarna. Pañ-
stwo to bêdzie mia³o flotê handlow¹ i ryback¹ oraz prze-
mys³ stoczniowy, ale pod œcis³¹ kontrol¹, aby uniemo¿liwiæ
w przysz³oœci budowê floty wojennej. Niemcy bêd¹ mia³y

30 IPMS, A. 21. 2/16. Brak odpowiednich g³êbokoœci nie pozwoli³
flocie brytyjskiej wykonaæ w odpowiednim czasie plan Catarina na
Ba³tyku.

31 Tam¿e, A. 21. 2/15, s. 1–7.
32 Tam¿e, A . 21. 2/16, s. 1nn.
33 Tam¿e, passim.
34 Tam¿e, s. 12.
35 Tam¿e, MAR. A. V. 1/5.

36 Opracowanie to wykona³ zespó³ oficerów pod kierownictwem
zastêpcy szefa KMW – kmdr. Karola Korytowskiego i akceptowane przez
szefa KMW, a nastêpnie 30 grudnia 1943 roku przekazane dla Sztabu
Naczelnego Wodza (B. Wroñski, Naczelne w³adze, s. 116).

37 IPMS, MAR. A. II. 4/7. Plan, którego autorami byli pracowni-
cy Referatu Planowania pod kierownictwem Korytowskiego, zatwier-
dzi³ 5 grudnia 1944 roku Œwirski. Skierowany 28 kwietnia 1945 roku
do: Ministra Obrony Narodowej – gen. dyw. Mariana Kukiela, szefa
Sztabu Naczelnego Wodza – gen. dyw. Stanis³awa Kopañskiego oraz do
dowódcy Polskich Si³ Powietrznych – gen. bryg. Stanis³awa Ujejskiego,
stanowi³ czêœæ ogólnego planu rozwoju PSZ. Dokument sk³ada siê
z Planu M, Planu M + 3 i za³¹czników.

38 Podobnie przebiega³o planowanie w innych flotach wojen-
nych zachodniej Europy, które zosta³o zrealizowane z dobrym skutkiem
dla poszczególnych pañstw i w ich interesie. Od 1959–1960 roku floty
wojenne NATO stanowi³y ju¿ nowoczesne, dobrze rozwiniête si³y mor-
skie, przystêpuj¹ce niemal wszystkie razem do nowego okresu prze-
zbrojenia – rakietyzacji i elektronizacji.

39 Podstawowym warunkiem wykonania zadañ stawianych przed
MW by³o, wed³ug planu, zabezpieczenie granicy morskiej, baz wojenno-
morskich oraz portów. Poniewa¿ granica morska ró¿ni siê od granicy
l¹dowej tym, ¿e posiada za przedpole morze jako miêdzynarodowy ob-
szar wykorzystywany przez nas i przez domniemanego przeciwnika,
nak³ada na MW specjalne formy rozpoznania.
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jednak pewne zadania zwi¹zane z obs³ug¹ wybrze¿a,
urz¹dzeñ zwi¹zanych z nawigacj¹ oraz gospodark¹ na
wodach wewnêtrznych i zewnêtrznych. Dlatego bêd¹
mia³y mo¿noœæ budowy statków o pewnych typów i o okreœ-
lonym tona¿u, do specjalnego pokojowego przeznacze-
nia. Jednak KMW uwa¿a³o, ¿e to i tak bêdzie stanowiæ
ukryty zal¹¿ek przysz³ej budowy si³ morskich Niemiec,
które rozpocznie siê po ustaniu lub os³abieniu kontroli
przez aliantów40. Dlatego z zagro¿eniem z ich strony
nale¿a³o mimo wszystko liczyæ siê w przysz³oœci.

W stosunku do Rosji zak³adano, ¿e nale¿y utrzymy-
waæ z ni¹ dobre stosunki s¹siedzkie, poniewa¿ pañ-
stwo to jest sojusznikiem aliantów. Dlatego nale¿a³oby
d¹¿yæ do podzia³u wp³ywów na Ba³tyku: w po³udniowej
czêœci Ba³tyku Polska winna utrzymywaæ partnerskie
stosunki z zachodnimi sojusznikami i pañstwami skan-
dynawskimi. Co siê tyczy Rosji na Ba³tyku po wojnie,
tego nie potrafiono oceniæ stwierdzaj¹c jedynie, ¿e flo-
ta tego pañstwa bêdzie na pewno silniejsza ni¿ by³o to
przed wojn¹. Natomiast odnoœnie Szwecji liczono, ¿e
przyjaŸñ z tym pañstwem zamieni siê w realny sojusz
o wspólnych celach na Ba³tyku.

Z za³o¿eñ powy¿szych wynika³o, ¿e Polska, czy te¿
zespó³ pañstw z ni¹ zwi¹zanych, chc¹c ustrzec siê przed
wyprzedzeniem w budowie si³ morskich, musi zadbaæ
o w³asne. Je¿eli na Ba³tyku mia³by nast¹piæ podzia³
wp³ywów, to podstawê jego powstania winien stanowiæ
sojusz Polski z Wielk¹ Brytani¹ i Szwecj¹. A to wyma-
ga³o od Rzeczypospolitej nowoczesnej bazy g³ównej wraz
z szeregiem baz pomocniczych, odpowiedniej floty wo-
jennej z silnym lotnictwem morskim oraz systemu
obronnego, zabezpieczaj¹cego bazy i punkty oparcia od
strony morza, powietrza i l¹du.

Na podstawie za³o¿eñ polityczno-strategicznych, pol-
ska MW powinna zabezpieczyæ linie ¿eglugowe do Mo-
rza Pó³nocnego i do Szwecji oraz w³asne porty, niszczyæ
komunikacje morskie przeciwnika i jego porty, a na
wypadek przewidzianej pomocy Royal Navy, przygoto-
waæ dla niej niezbêdne bazy. Do sprostania tym wymo-
gom, MW winna sk³adaæ siê z floty wojennej, lotnictwa
morskiego, baz dla floty oraz œrodków i urz¹dzeñ obron-
nych na wybrze¿u.

Flota wojenna powinna byæ tak budowana, aby mog³a
operowaæ równie¿ poza Ba³tykiem ze wzglêdu na zobo-
wi¹zania wobec sojuszników, albo te¿ ze wzglêdu na
zagro¿enia naszych interesów poza tym morzem. Swo-
je zadania mog³aby realizowaæ wy³¹cznie wówczas, gdy
bêdzie dysponowaæ zasadniczymi rodzajami okrêtów,
lotnictwa morskiego oraz zabezpieczenie dla remon-
tów i zaopatrzenia. Przewidywano za³o¿enie trzech baz
morskich: Szczecin-Œwinoujœcie, Gdynia-Hel (baza g³ów-
na) i Królewiec-Pi³awa41.

Podstaw¹ do dzia³añ MW stanowi³o wybrze¿e mor-
skie, obejmuj¹ce bazy morskie, komunikacje l¹dowe dla

powi¹zania l¹dowego tych baz ze sob¹, lotniska, sta³e
urz¹dzenia obronne MW, garnizony MW oraz oddzia³y
l¹dowe podleg³e MW. Wybrze¿e morskie mia³oby pod-
legaæ MW, a dowódc¹ wybrze¿a powinien byæ admira³.

Zadaniem urz¹dzeñ obronnych wybrze¿a morskie-
go by³o zapewnienie sta³ej obrony baz morskich od stro-
ny morza i powietrza, zapewnienie czasowej obrony baz
morskich od strony l¹du i powietrza, czyli os³ony od
strony l¹du. Bezpoœredni¹ obronê baz morskich, g³ów-
nie od strony morza, mia³y zapewniæ istniej¹ce wów-
czas twierdze morskie w Œwinoujœciu, Gdyni i Pi³awie42.
Twierdze morskie oraz morskie rejony umocnione by³y-
by œrodkami obrony wiêkszoœci obszarów obronnych na
wybrze¿u morskim, tzw. Morskich Obszarów Warow-
nych.

Przewidywano nastêpuj¹ce Morskie Obszary Wa-
rowne: Bornholm, Rugia, Szczecin-Œwinoujœcie, Gdynia-
Hel, Królewiec-Pi³awa i na Zalewie Kuroñskim (lub K³aj-
peda).

Morskie Rejony Umocnione stanowi³yby s³abszy sys-
tem umocnieñ pó³sta³ych i polowych, których zadaniem
by³o: bezpoœrednia obrona baterii nadbrze¿nych, obro-
na lotnisk i wodowisk, magazynów, œrodków zaopatrze-
nia i stacji wêz³owych oraz zak³adów przemys³u wo-
jennego i pomocniczego (np. Szczecin, Gdañsk, Elbl¹g,
Królewiec).

Plan powsta³ wówczas, gdy nie posiadano jeszcze
najwa¿niejszego elementu – wielkoœci i rodzaju floty
domniemanego przeciwnika. Nie znano równie¿ i in-
nych elementów, które mia³o daæ dopiero zakoñczenie
II wojny œwiatowej. Wiele wynalazków technicznych
jeszcze nie ukoñczono, a ich zastosowanie mog³o prze-
cie¿ wp³yn¹æ na zmiany zasad taktyki i u¿ycia sprzêtu
bojowego w si³ach morskich. Brano jednak pod uwagê
ogólne, znane wskazówki: przyjête za³o¿enia granic
morskich, przyjête zadania, przedwojenny sk³ad floty
rosyjskiej, obecny stan floty szwedzkiej, mo¿liwoœci Nie-
miec, dotychczasowe doœwiadczenia wojenne oraz mo¿-
liwoœci finansowe pañstwa. Na podstawie powy¿szych
przes³anek plan zak³ada³, ¿e polska flota wojenna po-
winna wynosiæ oko³o 325.000 t.43

Flota wojenna wed³ug planu obejmowa³a okrêty bo-
jowe i pomocnicze oraz urz¹dzenia do remontów, prze-
róbek oraz zaopatrzenia.

Przewidywano, ¿e w sk³ad okrêtów bojowych i po-
mocniczych wejd¹: 3 pancerniki, 6 kr¹¿owników, 6 lot-
niskowców, 36 niszczycieli, 24 OP, 200 œcigaczy ró¿nego
przeznaczenia, 12 fregat i korwet, 2 stawiacze min, 36
tra³owców oraz okrêty szkolne, pomocnicze i holowniki.

Urz¹dzenia mia³y obejmowaæ doki od 2000 t. do
35.000 t., warsztaty mechaniczne, elektrownie i trans-
formatornie, zak³ady torpedowe, akumulatorownie,
minownie, zak³ady uzbrojenia, montownie dzia³ mor-
skich, zak³ady optyczne, sk³adnice i warsztaty nawiga-
cyjne. Zak³ady hydrograficzne, radiostacje ró¿nych ty-
pów i urz¹dzenia radiolokacyjne, zbiorniki na paliwa
i smary, zbiorniki na butle tlenowe i acetylenu, maga-

40 Przysz³oœæ wojskow¹ Niemiec oceniono nastêpuj¹co: nikt nie jest
zdolny przewidzieæ w jakim czasie powstanie si³a zbrojna Niemiec i do
jakiej potêgi siê rozwinie. Liczyæ siê trzeba z tym, ¿e gdy zaistniej¹ odpo-
wiednie warunki, potencja³ ludzki, zasobowy i naukowy Niemiec, bêdzie
zawsze tak wielki, ¿e czas zu¿yty przez Niemców na tê odbudowê, bêdzie
wielokrotnie krótszy ni¿ pozwoliæ by sobie na to mog³o ka¿de inne pañstwo,
czy zespó³ pañstw – nie dorównuj¹c liczbowo i zasobowo Niemcom (Tam¿e,
Za³¹cznik nr 1, s. 1).

41 Tam¿e, s. 2–5. Gdyby Szczecin i Œwinoujœcie nie przypad³yby
Polsce, wówczas ze wzglêdu na bezpieczeñstwo bazy g³ównej od strony
Niemiec, zamierzano stworzyæ now¹ bazê pomocnicz¹, przynajmniej
150–200 km na zachód od Gdyni, np. w Ko³obrzegu.

42 Pod nazw¹ twierdzy morskiej okreœlono system sta³ych umoc-
nieñ o charakterze twierdzy pierœcieniowej, rozbudowanych w kluczo-
wych punktach na wybrze¿u morskim. G³ównym zadaniem takiej twier-
dzy by³o zapewnienie bezpieczeñstwa okrêtom oraz urz¹dzeniom
portowym przez artyleryjskie zwalczanie floty przeciwnika i jego lotnic-
twa. Pierœcieniowoœæ twierdzy morskiej zapewnia³a obronê od strony
l¹du, a zw³aszcza obronê przeciwdesantow¹ (Tam¿e, s. 6).

43 Tam¿e, s. 7.
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zyny amunicyjne i materia³ów wybuchowych, sieæ trans-
portowa, kolejki w¹skotorowe, tabor kolejowy i drogo-
wy44.

Realizacja zamierzonego planu rozbudowy MW w cza-
sie obejmowa³a trzy okresy, przeprowadzon¹ w ci¹gu
15 lat, licz¹c od chwili przejêcia przez polskie w³adze
pañstwowe terytorium Rzeczypospolitej i terytoriów oku-
powanych. Czas ten dzielono na trzy okresy, trwaj¹ce
po 5 lat45.

Najwa¿niejszy by³ okres pierwszy – przejœciowy,
zwi¹zany z utworzeniem w³adz naczelnych, sztabów
i dowództw, przejêciem okrêtów, samolotów i materia-
³ów oraz obiektów na wybrze¿u, a tak¿e okrêtów i sa-
molotów od pañstw sprzymierzonych, zorganizowaniem
zaci¹gu personelu, utworzeniem i uruchomieniem obo-
zów szkolnych dla wyszkolenia personelu w iloœci nie-
zbêdnej dla utrzymania i zachowania okrêtów, samo-
lotów, sprzêtu i obiektów, uruchomieniem minimalnej
iloœci jednostek floty, lotnictwa morskiego i obrony wy-
brze¿a, maj¹cych spe³niaæ rolê wyszkoleniow¹ dla dal-
szej rozbudowy MW, rozpoczêciem budowy nowych jed-
nostek oraz remont i modernizacja posiadanych. Okresy
drugi i trzeci mia³y byæ przeznaczone na dalszy rozwój
pracy nad przygotowaniem personelu dla MW, dalszy
ci¹g budowy nowych okrêtów i samolotów oraz moder-
nizacja posiadanych, a tak¿e przygotowanie gotowoœci
bojowej obrony wybrze¿a, uruchomienie dalszych jed-
nostek MW w ramach 15-letniego planu rozbudowy46.
Okrêty – w zale¿noœci od potrzeb, mia³y przebywaæ
w kampanii, w I lub w II rezerwie47.

Dla rozwoju si³ morskich niezbêdne by³o szkolnic-
two MW, które mia³o obejmowaæ Szko³ê Podchor¹¿ych
MW i Szko³ê Specjalistów Morskich.

W zwi¹zku z trudnoœciami w naborze odpowiednich
kandydatów, w SPMW zamierzano rozszerzyæ program
nauki o 1–2 lata48. Pozwoli³oby to wybranym kandyda-
tom zdobycie wielkiej matury, po której zostaliby wcie-
leni do SPMW ju¿ jako normalni podchor¹¿owie. Po-
nadto przyjmowano by tê m³odzie¿, która mia³a ju¿
tak¹ maturê. Starania w tym zakresie by³y wa¿ne,
poniewa¿ przewidywano, ¿e po 15 latach MW bêdzie
potrzebowaæ oko³o 3800 oficerów, w tym – 1300 mor-
skich i 2500 korpusu obrony wybrze¿a.

SSM mia³a szkoliæ dla za³óg okrêtów. Zak³adano,
¿e po 3 latach od chwili zakoñczenia wojny, MW po-
trzebowaæ bêdzie 7000 wyszkolonych podoficerów oraz
marynarzy i ¿eby ten stan osi¹gn¹æ, ju¿ w pierwszym
roku nale¿y rozpocz¹æ szkolenie 2000 ludzi49.

W planowaniu rozwoju floty wojennej, poszczegól-
nych klas okrêtów, ich wypornoœci i za³óg, a tym samym
kosztów, opierano siê na najlepszych jednostkach znaj-
duj¹cych siê na wyposa¿eniu si³ sojuszniczych i przeciw-
ników. Na podstawie wiadomoœci o tych okrêtach, dane
o za³ogach w³asnych planowanych, wypoœrodkowano
i zaokr¹glono.

Pancernik – 60 oficerów i 1500 podoficerów i mary-
narzy (za przyk³ad wziêto: brytyjski – Duke of York,
amerykañski – Indiana, francuski – Richelieu, w³oski
– Impero, niemiecki – Tirpitz i japoñski – Nagato).

Kr¹¿ownik – 20 oficerów i 500 podoficerów i mary-
narzy (za przyk³ad wziêto: polski Dragon, brytyjskie
Aurora i Carlisle, amerykañski San Diego, francuski –
Emil Bertin, w³oski – Luigi Cadorna, niemieckie – Nürn-
berg i Emden, japoñski – Kuma).

Lotniskowiec mia³ liczyæ 25 oficerów i 600 maryna-
rzy oraz podoficerów. Za przyk³ad wziêto japoñski lot-
niskowiec Ryuzyo.

Niszczyciel – 12 oficerów i 175 podoficerów i mary-
narzy (za przyk³ad wziêto: polski – B³yskawica, brytyj-
ski – Duncan, amerykañski – Gridley i w³oski – Aviere).

Okrêt podwodny – 5 oficerów i 45 podoficerów i ma-
rynarzy (za przyk³ad przyjêto: polskie – Sêp i Sokó³,
brytyjskie – Trident i Sealion oraz amerykañskie – typu
S i typu O).

Fregata, korweta – 10–16 oficerów oraz 120–160
podoficerów i marynarzy (za przyk³ad wziêto: brytyj-
sk¹ fregatê River oraz brytyjskie korwety – Flower i Kitta-
wake).

Œcigacze – 1 oficer i 12 podoficerów oraz marynarzy
(w zale¿noœci od wielkoœci za³oga mog³a byæ liczniejsza).

Okrêty pomocnicze – po³awiacze min (traulery),
okrêty bazy (matki), ropowce, okrêty warsztatowe, okrê-
ty hydrograficzne, okrêty szkolne itp. (na wiêkszych stan
za³óg zale¿a³ od przeznaczenia okrêtu, a za przek³ad
brano: amerykañski ropowiec Sabine, amerykañsk¹
matkê OP – Beaver, niemiecki trauler – typu M i nie-
miecki warsztatowiec – Saar)50.

Plany rozwoju floty wojennej i zajêcia przez MW
szerokiego dostêpu do morza wraz z bazami morskimi,
licznymi portami i przystaniami, urz¹dzeniami, stocz-
niami i innymi obiektami gospodarki morskiej, sta-
wia³y pañstwo przed istotnymi zagadnieniami morskimi
w przysz³oœci. Korzystaj¹c z tego KMW sugerowa³o za-
jêcie siê tym problemem jeszcze przed zakoñczeniem
wojny, aby tu¿ po przybyciu do kraju mog³y funkcjono-
waæ odpowiednie organa pañstwowe. Wychodzono z za³o-
¿enia, ¿e MW i MH stanowi¹ zasadniczy cz³on polskiej
polityki morskiej i bêd¹ stanowiæ si³ê napêdow¹ spraw
morskich Rzeczypospolitej51. Ponadto uwa¿ano, ¿e za-
gadnienia morskie mog¹ stanowiæ wa¿ny atut wobec
aliantów co do przysz³oœci Polski. Dlatego zdaniem szefa
KMW nale¿a³o powo³aæ wspólny organ morski – Mini-

44 Tam¿e, za³¹cznik nr 1 do za³¹cznika nr 1 planu M.
45 Tam¿e, za³¹cznik nr 1 do planu M, s. 9. Jednak ostateczne

rozplanowanie w ka¿dym z trzech okresów uzale¿niano od stanu i iloœci
okrêtów, sprzêtu morskiego, lotniczego i obrony wybrze¿a, jakie polska
MW przejmie od marynarki niemieckiej oraz uzyska od pañstw sprzy-
mierzonych. Brano pod uwagê równie¿ œrodki finansowe na utrzyma-
nie, modernizacjê i wyszkolenie.

46 Tam¿e, s. 9.
47 W I rezerwie stan za³óg winien wynosiæ 1/4 stanów w kampa-

nii, a w II rezerwie utrzymuje siê tylko warty oraz niezbêdne minimum
dla utrzymania porz¹dku i czystoœci na okrêtach. Koszty utrzymania
w I rezerwie wynosz¹ 1/4 kosztów w kampanii, a w II rezerwie – 1/10
kosztów w kampanii. Natomiast zu¿ycie ropy w I rezerwie wynosi 25%
iloœci zu¿ytej przez okrêt w kampanii, a w II rezerwie okrêty zu¿ywaj¹
ropê dla celów konserwacji oraz dla ogrzewania pomieszczeñ zajêtych
przez warty (za³¹cznik nr do planu M, s. 2–3).

48 Wynika³o to st¹d, ¿e w Polsce przez 5 lat nie funkcjonowa³y
szko³y, a wiêc trudno by³oby znaleŸæ odpowiednich kandydatów, takich
jak przed wojn¹.

49 Tam¿e, plan M, s. 6.

50 Tam¿e, Za³¹cznik nr 2 do planu „M”, s. 1–2.
51 Tam¿e, MAR. A. V. 1/5. KMW chodzi³o o zespolenie w jednym

kierunku spraw morskich MW i MH. MW podlega³a MON, a MH stano-
wi³a jeden z elementów Ministra Przemys³u, Handlu (Rolnictwa) oraz
Skarbu. Oba te piony rz¹dowe nie by³y w stanie ogarn¹æ ca³okszta³t
spraw morskich, jako zagadnienia pañstwowego. Zreszt¹ ¿aden z obu
Ministrów nie jest przedstawicielem ca³okszta³tu zagadnieñ morskich –
które, rozparcelowane miêdzy nich obu, znajduj¹ oddŸwiêk równie¿
w Ministerstwach: Spraw Zagranicznych, Prac Kongresowych, czêœciowo
Odbudowy Administracji i jego Podsekretariacie. Jest to niewspó³mierne
z wag¹ zagadnienia w stosunku do niektórych, zwyczajowo kreowanych,
resortów, bêd¹cych tutaj li tylko biurami planowania (Tam¿e, s. 2).
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sterstwo Spraw Morskich, obejmuj¹ce MW i MH. Mi-
nistrem móg³ byæ niefachowiec, ale cz³onek rz¹du, przy
czym MW dodatkowo powinna podlegaæ MON pod
wzglêdem wojskowym52. Takie rozwi¹zanie na czas pro-
wadzonej wojny i w pierwszym okresie powojennym
w kraju, dawa³oby wiêksze mo¿liwoœci rozwoju nie tyl-
ko MW, ale i ca³ej gospodarki morskiej. A póŸniej – otwie-
ra³o drogê do utworzenia Ministerstwa MW, o co szef
KMW zabiega³ niemal przez ca³y okres sprawowania
tej funkcji.

Zamiary KMW w uzyskaniu okrêtów
po zakoñczeniu wojny

Polska flota wojenna mia³a sk³adaæ siê z okrêtów POMW,
jednostek przekazanych przez Brytyjczyków i Amery-
kanów, z podzia³u si³ morskich niemieckich i w³oskich,
z nabytków pozostawionych przez Niemców w portach,
przejêtych przez nasz¹ MW oraz z uruchomionej pro-
dukcji stoczniowej w kraju.

POMW sk³ada³ siê wówczas z 1 kr¹¿ownika, 6 nisz-
czycieli, 2 OP i grupy œcigaczy. Wzorem innych flot
alianckich, mo¿na by³o równie¿ liczyæ na dostawy okrê-
tów przez Brytyjczyków i Amerykanów, g³ównie takich
klas okrêtów jak niszczyciele, fregaty, OP, tra³owce, œci-
gacze oraz jednostki pomocnicze. Jednak g³ównym Ÿró-
d³em uzyskania floty wojennej takiej, której budowa
trwa³aby dziesi¹tki lat, wed³ug zamiarów KMW mia³y
stanowiæ okrêty uzyskane od sojuszników w ramach
demobilizacji ich czêœci si³ oraz z podzia³u flot osi53.

Ju¿ we wrzeœniu 1943 roku KMW wystêpowa³o z po-
trzeb¹ wysuniêcia ¿¹dañ Polski odnoœnie floty niemiec-
kiej i ewentualnie w³oskiej. Mog³oby to stanowiæ wa¿-
ny element gry politycznej, ale przy zachowaniu dwóch
czynników: od postulatów stawianych przez Angliê od-
noœnie kontynuowania sojuszu i wspó³pracy z ni¹ na
morzu w warunkach powojennych oraz od rozmiarów
¿¹dañ na rozdzia³ flot niemieckiej i w³oskiej przez Ro-
sjê. ¯¹dania polskie w tej sprawie proponowano ³¹czyæ
z zadaniami, jakie Rzeczypospolita bêdzie sprawowa-
³a w œrodkowej czêœci Europy i na Ba³tyku54.

Po kapitulacji Niemiec, ju¿ w nowej sytuacji politycz-
nej, gdy rz¹d polski nie mia³ mo¿liwoœci objêcia w³a-
snego wybrze¿a i wysuniêcia zwrotu urz¹dzeñ i sprzê-
tu znajduj¹cego siê na l¹dzie, KMW postulowa³o zwrot
jednostek p³ywaj¹cych nale¿¹cych przed wojn¹ do naszej
MW. Nie mia³oby to oczywiœcie nic wspólnego z przy-
sz³ym udzia³em Polski w ¿¹daniach odszkodowañ ze
strony Niemiec, czy te¿ w podziale flot wojennych pañstw,
z którymi Rzeczypospolita by³a w stanie wojniy. Szef
KMW w piœmie z 7 czerwca 1945 roku do Ministra Spraw
Zagranicznych pisa³, ¿e nie mo¿na braæ pod uwagê po-
dzia³u Rzeszy na odrêbne strefy okupacyjne, gdy¿ praw-
ny w³aœciciel jest jeden i nie mo¿e daæ siê ubiec w³adzy
kreowanej w Polsce55. Jednak nie by³o ju¿ politycznych
mo¿liwoœci do zrealizowania tego postulatu.

Zamiary KMW przejêcia poniemieckich ON i OP nie
mog³y siê powieœæ. Nie by³a w stanie ich przej¹æ równie¿

MW w kraju – bo faktycznie nie istnia³a, a wszystko co
siê da³o, rabowa³y radzieckie wojska.

W chwili kapitulacji III Rzeszy niemieckiej w pol-
skich portach i na wodach przybrze¿nych znajdowa³o
siê du¿o poniemieckich okrêtów bojowych, pomocniczych
i specjalnych, ró¿nego sprzêtu morskiego i uzbrojenia.
W Œwinoujœciu zosta³ porzucony kr¹¿ownik Lützow,
który zbombardowany przez lotnictwo amerykañskie
osiad³ ruf¹ na dnie na po³udnie od portu, kr¹¿ownik po-
mocniczy Orion i zatopiony pancernik Schlesien, w Szcze-
cinie niewykoñczony lotniskowiec Graf Zeppelin zosta³
osadzony na mieliŸnie u brzegów jeziora D¹bie, w Gdyni
uszkodzone 2 pancerniki – Gneisenau i Schleswig-Hol-
stein. Niszczyciele typu Elbing i torpedowce znajdowa³y
siê w stoczniach Elbl¹ga i Gdyni56. Wiele niemieckich
OP zatonê³o podczas prób w wodach Zatoki Gdañskiej
i Zalewu Szczeciñskiego.

W lutym 1945 roku przewidywano, ¿e na odzyska-
nym wybrze¿u polskim bêdzie oko³o 30 ró¿nych stocz-
ni. Podzia³ urz¹dzeñ stoczniowych ustalono w Moskwie
10 maja tego roku wed³ug nastêpuj¹cego klucza: Polsce
mia³o przypaœæ 30%, a Sowietom 70%. Jedynie w stocz-
niach gdyñskich po po³owie. By³ to zalegalizowany ra-
bunek, na który przysta³ rz¹d warszawski. Zgodnie
z tym, pierwszy oœrodek znacznego przemys³u wojen-
nomorskiego zdobytego na Niemcach – Elbl¹g, Sowieci
niemal ca³kowicie rozkradli. Przeprowadzano to w szcze-
gólnie bestialski sposób – miasto wci¹¿ pali³o siê, a w nim
trwa³y mordy, gwa³ty i bezwzglêdny rabunek. Rabowa-
no wszystko, co siê tylko da³o, a to czego nie mo¿na by-
³o zabraæ, niszczono i palono. Dla Sowietów najwa¿-
niejszym by³ jednak demonta¿ stoczni w tym mieœcie.
W tym celu od lutego do czerwca 1945 roku kilka tysiê-
cy Rosjan wracaj¹cych z przymusowych prac w Rzeszy,
kilkuset specjalistów niemieckich i ¿o³nierzy sowiec-
kich, intensywnie demontowa³o stoczniê, pracuj¹c w du-
¿ym poœpiechu nawet na 2–3 zmiany.

Po wejœciu do polskich portów Armia Czerwona na-
tychmiast przystêpowa³a do rabowania wszystkiego,
co siê da³o wywieŸæ. Trwa³ demonta¿ i wywóz mienia
portowego, stoczniowego i rybackiego. Sytuacja nie ule-
g³a zmianie nawet wówczas, gdy w po³owie sierpnia
1945 roku podpisano umowê miêdzy rz¹dem warszaw-
skim a moskiewskim, w której Sowieci zrzekli siê pre-
tensji do mienia poniemieckiego na ca³ym terytorium
pañstwa polskiego. Ju¿ 28 sierpnia czerwonoarmiœci
wywieŸli wszystkie obrabiarki i maszyny ze stoczni ry-
backiej w Ustce. Rabunków dokonywano nawet po ofi-
cjalnym przekazaniu stronie polskiej mienia portowe-
go. Np. w 1945 roku Rosjanie przekazali w Ko³obrzegu
zepsuty kuter rybacki, ale po wyremontowaniu go przez
Polaków, natychmiast kuter ten zarekwirowali. W grud-
niu tego roku marynarze sowieccy uprowadzili polsk¹
jednostkê p³ywaj¹c¹, zabierali obiekty brzegowe i bu-
dynki na w³asny u¿ytek57.

52 Szef KMW proponowa³ równie¿, ¿e mo¿na by by³o przyznaæ mu
tytu³ Podsekretarza Stanu w MON z obowi¹zkiem uczêszczania w Ra-
dzie Ministrów i jej Komitecie Politycznym (Tam¿e, s. 3).

53 Tam¿e, A. 21. 2/16.
54 Tam¿e.
55 Tam¿e, MAR. A. V. 1/8.

56 W Gdyni znajdowa³y siê: dok wraz z torpedowcem T-10, dok
z okrêtem patrolowym, dok p³ywaj¹cy z wrakiem okrêtu i okrêtem baz¹
Waldemar Kophamel, ex francuski OP La Favorite (UF 2), baza OP
Frieda Horn, minowiec, wycofane ze s³u¿by OP – U 3, U 4 i U 6, baza OP
Heinz Horn, holowniki i szereg mniejszych okrêtów. Natomiast na
pochylni w Elbl¹gu sta³y kad³uby 4 stawiaczy min. Jednak misja przy-
by³a 28 lipca 1945 roku z Berlina w sk³adzie 3 komandorów – angielskie-
go, francuskiego i sowieckiego za¿¹da³a pociêcia ich na z³om, chocia¿
nadawa³y siê one do odbudowy.

57 M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okrêty, Gdañsk 1985, s. 217,
222, 225, 231–234, 258; A. KaŸmierczak, Stan potencja³u portowo-stocz-
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Sowieci szczególn¹ uwagê zwracali na przejecie
U-bootów. Po zajêciu Gdyni opanowali natychmiast
stoczniê produkuj¹c¹ OP, odszukali pracowników bu-
duj¹cych najnowsze U-booty typu XXI i zlecili im do-
koñczenie pozostawionych na pochylniach kad³ubów. Po
wyposa¿eniu i po próbach na morzu wcielono je do so-
wieckiej floty wojennej. Wkrótce zniknê³a równie¿ z Gdyni
wiêkszoœæ stoczniowców, a w Leningradzie i Rydze, za-
czêto produkowaæ OP – wierne kopie U-bootów58.

Rosjanie przejmowali nawet te OP, które wydoby-
wa³y polskie statki PRO. Z Zalewu Szczeciñskiego na-
tychmiast transportowali je do swojej bazy w Œwinouj-
œciu, a potem dalej na wschód.

Dotyczy to równie¿ stoczni w Gdañsku, gdzie 4 OP
sta³y gotowe do wodowania, a 30 dalszych znajdowa³o
siê w ró¿nych fazach monta¿u. W sumie Sowieci po opa-
nowaniu i zniszczeniu miasta opanowali 45 U-bootów
w ró¿nych stadiach budowy. Przetransportowano je do
baz sowieckich, bêd¹cych poza zasiêgiem aliantów za-
chodnich, aby nie uleg³y zatopieniu jak pozosta³a flota
podwodna Kriegsmarine. Zabrano równie¿ dokumen-
tacjê i niemieckich pracowników technicznych buduj¹-
cych te jednostki.

W Elbl¹gu budowano równie¿ lilipucie OP. W 1945
roku nie zd¹¿yli zniszczyæ w stoczni sekcji tych jedno-
stek, a w 1948 roku œci¹gniêto do Gdyni kilka cz³onów
takich OP. Jednak nie uda³o siê znaleŸæ ich dokumenta-
cji i w latach 1948–1950 nie zdo³ano ich odbudowaæ59.

Powstanie Marynarki Wojennej
w sytuacji podporz¹dkowania kraju

Sowietom
(Brak mo¿liwoœci wspó³dzia³ania
dowództwa Marynarki Wojennej

i Kierownictwa Marynarki Wojennej)

Nasilenie prac KMW zwi¹zanych z planami przejêcia
wybrze¿a polskiego przez MW i oddanych do jej dyspo-
zycji wojsk l¹dowych, mia³o miejsce przy szybkim po-
suwaniu siê wojsk radzieckich do granic Rzeczypospo-
litej. Na czas przejœciowy, a¿ do ustabilizowania siê
stosunków w Polsce, do Dowództwa Wybrze¿a Morskie-
go mia³ zostaæ w³¹czony Generalny Komisariat Wybrze-
¿a, obejmuj¹cy zagadnienia nale¿¹ce do MH60. KMW
zamierza³o powo³aæ specjaln¹ ekipê polsk¹, która mo-
g³aby rozpocz¹æ prace na miejscu, w porozumieniu
z Anglikami, maj¹c zagwarantowan¹ umowê z Rosja-
nami. W sk³ad takiej ekipy mogliby wejœæ ci, których za-
proponuj¹ w³adze polskie. A¿ do powo³ania ca³kowicie
suwerennego Pañstwa Polskiego, a wiêc i w czasie oku-
pacji Wybrze¿a – zwierzchnia w³adza Polskiej Marynarki
Wojennej dzia³aj¹ca na mocy porozumienia, wyp³ywa-

j¹cego ze wspomnianej umowy, w stolicy Imperium Bry-
tyjskiego – nie mo¿e tworzyæ odrêbnej, podlegaj¹cej tej
w³adzy zwierzchniej jakiejœ drugiej marynarki. Zatem
dodane nam okrêty czy statki – mog¹ powiêkszyæ tylko
istniej¹c¹ ju¿ Flotê, a nie tworzyæ odrêbn¹61. Takie dzia-
³ania mia³yby wesprzeæ si³y brytyjskiej floty, która
mog³aby posiadaæ bazy w polskich portach, co zdaniem
KMW zlikwidowa³oby lokalne nieporozumienia Rosjan
z Anglikami. Natomiast polska lewica komunistycz-
na, nie doceniaj¹c spraw morskich, a floty wojennej
w szczególnoœci, by³a zdana wy³¹cznie na to, co jej za-
proponuj¹ Sowieci.

Po powo³aniu w Lublinie PKWN, maj¹c obiecany
przez Sowietów dostêp do morza, polskie w³adze ko-
munistyczne przyst¹pi³y do realizacji ograniczonych
zamierzeñ dotycz¹cych przysz³ej w³asnej floty wojen-
nej. Realizatorem tych zamierzeñ by³ ich przedstawi-
ciel – gen. broni Micha³ ¯ymierski, który w pierwszym
etapie powo³a³ formacjê MW, z³o¿on¹ z kadry morskiej
a nawet cywilów, zwi¹zanych z morzem62. Ju¿ w sierp-
niu 1944 roku ̄ ymierski w rozmowie z kmdr. por. Karo-
lem Kopcem (jedyny starszy oficer polskiej MW w woj-
skach polskich) rozpatrywa³ mo¿liwoœæ zebrania oddzia³u
specjalistów wojskowych i cywilnych morskich. Kiero-
wano ich pocz¹tkowo do 9 Zapasowego Pu³ku Piechoty
stacjonuj¹cego na terenie by³ego obozu koncentracyj-
nego na Majdanku, ale wœród nich niewielu by³o mary-
narzy. W kilka tygodni potem – 29 paŸdziernika tego
roku, ¯ymierski wyda³ rozkaz sformowania do 15 li-
stopada Samodzielnego Polskiego Batalionu Marynar-
ki z miejscem postoju w Lublinie. I ju¿ wówczas korzy-
staj¹c z braku polskich oficerów morskich, zaczêto tam
kierowaæ radzieckich. W lutym 1945 roku jednostce
nadano nazwê 1 Samodzielny Morski Batalion Zapa-
sowy Marynarki Wojennej i przesuniêto do W³oc³awka.
Batalion zosta³ przygotowany do ochrony wybrze¿a gdañ-
skiego w interesie PKWN. Z dala od frontu, marynarze
spokojnie przemieszczali siê do Gdañska i Gdyni i byli
poddani silnej presji politycznej komunistów. Aby ca³-
kiem batalionu nie zdemoralizowaæ, zamierzano nawet
przeprowadziæ atak na Westerplatte, ale Niemcy poddali
siê i nie podjêli walki. By³by to wielki chwyt propagan-
dowy PKWN, z którego jednak nic nie wysz³o. Ponadto
batalion dowodzony przez przedwojennego oficera ma-
rynarki i nie bior¹cy udzia³u w walkach w sk³adzie
piechoty, mia³ œci¹gaæ rzesze ochotników-specjalistów
morskich63. Powsta³ jako pocz¹tek przeciwwagi dla
POMW, którego okrêty w tym czasie jeszcze aktywnie
operowa³y z baz brytyjskich.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej i okupacji czê-
œci ziem Rzeczypospolitej przez Armiê Czerwon¹, wraz
z rozwojem si³ zbrojnych w kraju, przyst¹piono rów-
nie¿ do formowania w³asnej MW nie maj¹cej nic wspól-
nego z POMW. Jej organizacj¹ zainteresowane by³y naj-
wy¿sze w³adze pañstwowe i partyjne. Np. 7 kwietnia
1945 roku na terenie Stoczni Gdañskiej, gdzie skosza-
rowano 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy, przy-
byli z wizyt¹ – przewodnicz¹cy KRN Boles³aw Bierut,

niowego Gdyni w chwili wyzwolenia, PM 1976, z. 6; L. Micha³ków, Nie
tylko wyzwoliciele, Ba 1992, nr 11, s. 18; J. Modrzejewski, Koniec nie-
mieckiej floty wojennej, MP 1947, nr 12.

58 K. Wygna³, Sukcesorzy s³awy, Ba 1997, nr 1, s. 20. Np. OP
Dzik, na którym podniesiono polsk¹ banderê 7 grudnia 1988 roku,
stanowi³ zmodernizowany typ niemieckiego OP.

59 Filipowicz, Tam¿e, s. 286. W 1944 roku w Elbl¹gu zbudowano
360 takich jednostek.

60 Pas wybrze¿a morskiego od wschodnich granic Polski do za-
chodnich, przyznanych Rzeczypospolitej, mia³ tworzyæ terytorium pañ-
stwa pod wzglêdem wojskowym, podleg³y MW jako Wybrze¿e Morskie
(IPMS, MAR. V. 4/6, Rozwi¹zania i rozwiniêcie postulatów Marynarki
Wojennej do rozmów z Rosj¹).

61 Tam¿e, s. 2.
62 MMW, 127, passim. Formacja ta, z chwil¹ opanowania wybrze-

¿a, mia³a obsadziæ porty, przystanie itp.
63 W tym czasie na ziemiach polskich znajdowa³o siê 60 oficerów,

oko³o 500 podoficerów i niemal 1000 marynarzy starszych roczników,
wywodz¹cych siê z floty Rzeczypospolitej sprzed 1939 roku (AMW, 175/
12, s. 39; 2/16, s. 13nn).
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premier Rz¹du Tymczasowego Edward Osóbka-Moraw-
ski oraz inne osobistoœci w³adzy komunistycznej w Pol-
sce. Bierut mówi³ wówczas o potrzebie utworzenia w naj-
bli¿szym czasie organów dowódczych MW i rozwoju si³
morskich w kraju. Nastêpowa³o to powoli, systema-
tycznie, nadaj¹c jej od samego pocz¹tku charakter po-
lityczny i prosowiecki w kilku zasadniczych etapach:
formowania organów dowodzenia (powo³anie ZP MW,
sformowanie Dowództwa i Sztabu G³ównego MW, wej-
œcie do dzia³añ w MW grupy oficerów sowieckich), wpro-
wadzenie do s³u¿by ex sowieckich okrêtów, wprowadze-
nie RSO w 1947 roku, likwidacja narodowych elementów
w polskiej flocie wojennej na prze³omie 1949/1950, wpro-
wadzenie RSO w 1951, wejœcie do Uk³adu Warszaw-
skiego i wprowadzenie nowego RSO w 1959 roku, jako
najistotniejszego elementu podporz¹dkowania polskiej
floty wojennej imperium sowieckiemu i idei socjalistycz-
nej. Jednoczeœnie nie stwarzano ¿adnych mo¿liwoœci
wspó³pracy z POMW, a g³ównie z jej KMW.

Co prawda rz¹d warszawski w swoich dzia³aniach
propagandowych pozwala³ na powrót kadr POMW do
kraju, ale bez wielu dowódców, bez w³asnej wypraco-
wanej w czasie wojny organizacji i pod kierownictwo
komunistycznych w³adz wojskowych. By³o to niemo¿li-
we, poniewa¿ kadra i marynarze POMW w du¿ej mie-
rze pochodzi³a z terenów zajêtych i okupowanych przez
Armiê Czerwon¹, wielu walczy³o z bolszewikami w la-
tach 1919––1920, wielu znalaz³o siê w sowieckich ³a-
grach po 1939 roku (zwolnionych do polskiego wojska
na podstawie umów), wielu pochodzi³o z II Korpusu.
G³êbok¹ niechêæ do prosowieckich w³adz w Polsce po-
g³êbia³o i to, ¿e na Zachodzie powszechnie znano spra-
wy Katynia, terror polityczny pod w³adz¹ sowieck¹,
a w POMW panowa³ powszechnie wrogi stosunek do
komunizmu. Negatywnie przyjêto fakt zerwania przez
aliantów stosunków z Rzeczypospolit¹ i uznanie przez
nich rz¹du prosowieckiego, utratê na kresach swoich
domów rodzinnych i ukryt¹ faktyczn¹ – dalsz¹ okupa-
cjê. Dla POMW, g³ównie zaœ dla oficerów, nie mog³o ju¿
byæ miejsca w nowej, powstaj¹cej w kraju – MW. POMW
do jego rozwi¹zania w 1946 i 1947 roku dowodzili wy-
³¹cznie Polacy, natomiast w kraju od 24 grudnia 1945
roku do 11 listopada 1950 roku równie¿ Polacy, ale pod
kierunkiem sowieckim. W sumie jednak, mimo domina-
cji sowieckiej, by³ to okres polski, stanowi¹cy jak gdyby
przed³u¿enie polskiej myœli morskiej z okresu II Rze-
czypospolitej. Jednoczeœnie powoli, ale i systematycz-
nie, przejmowano wzory obce i uniemo¿liwiano zastoso-
wanie doœwiadczeñ wojennych oraz nowoczesn¹ organizacjê
MW z POMW.

Si³y morskie w kraju formowano pocz¹tkowo obok
POMW. Proces ten rozpocz¹³ siê w latach 1945–1955,
a od wejœcia do UW ich cel by³ ju¿ jasno okreœlony. Pod-
stawowe koncepcje rozwoju floty wojennej i dowodze-
nia ni¹ wypracowano zasadniczo w latach 1946–1956,
przy czym do roku 1949 udzia³ w tych pracach wziêli
oficerowie polscy64 pod nadzorem sowieckich65. Jednak

podstawê rozwoju polskiej floty wojennej w kraju sta-
nowi³a ideologia komunistyczna, która nada³a kierun-
ki jej formowania i powo³ywania ró¿nych instytucji MW.

Pierwszym i najwa¿niejszym dzia³aniem w powo-
³aniu MW w kraju by³o sformowanie aparatu politycz-
no-wychowawczego, jako czynnika kszta³tuj¹cego socja-
listyczne oblicze kadr66. W tym celu 1 maja 1945 roku
zosta³ powo³any Zarz¹d Polityczno-Wychowawczy MW,
powsta³y na zasadzie grupy operacyjnej G³ównego Za-
rz¹du Polityczno-Wychowawczego WP67 . Pocz¹tkowo
pracê polityczn¹ prowadzono w 1 Samodzielnym Mor-
skim Batalionie Zapasowym, ale wraz z rozwojem MW
rozrasta³y siê komórki aparatu polityczno-wychowaw-
czego do znacznych rozmiarów. By³ to pewnego rodzaju
warunek w powstaniu w³asnej MW, bez którego nie
mog³aby ona przecie¿ istnieæ.

Wykazuj¹c socjalistyczne oblicze przysz³ej MW,
w maju 1945 roku zwrócono siê do Zwi¹zku Radziec-
kiego o pomoc kadrow¹, uzasadniaj¹c to brakiem w³a-
snych specjalistów w kraju. Taka pomoc, w interesie
Moskwy zosta³a natychmiast wsparta i do Polski skie-
rowano Morsk¹ Misjê Wojskow¹. Misja ta, w Naczel-
nym Dowództwie WP, opracowa³a odpowiednie doku-
menty powo³uj¹ce 7 lipca 1945 roku DMW i niezbêdne
do formowania podleg³ych mu jednostek68. By³ to odpo-
wiedni okres dla NDWP, poniewa¿ dwa dni wczeœniej
Anglia przesta³a uznawaæ rz¹d Rzeczypospolitej ma-
j¹cy do dyspozycji PSZ, a w ich sk³adzie POMW. W ten
sposób w oczach opinii publicznej i wojska mo¿na by³o
legalnie tworzyæ MW w kraju. Jej organizacjê w znacz-
nej mierze oparto na przedwojennej kadrze znajdu-
j¹cej siê w kraju, wykorzystuj¹c do tego równie¿ przed-
wojenne obiekty wojskowe i koszary oraz obiekty po-
niemieckie na w³¹czonych ziemiach do Polski, a prze-
kazanych dla MW. Wykorzystano te¿ sprzêt i urz¹dzenia
wojskowe pochodz¹ce ze zdobyczy wojennych. Struktu-
ry MW oparto na wzorach przedwojennych, ale dosto-
sowanych do wymogów sowieckich. Brak oficerów o sze-
rokich horyzontach i kwalifikacjach morskich, zdolnych
do nowoczesnego i sprawnego kierowania MW zgodnie
z interesami narodu stanowi³ istotn¹ gwarancjê, ¿e
polska flota wojenna pozostanie wierna narzuconemu
ustrojowi i nie bêdzie próbowa³a wy³amaæ siê spod so-
wieckiej zale¿noœci. Sowieci stworzyli system zabez-
pieczenia swojej kontroli nad polsk¹ MW w ka¿dym
jej ogniwie poprzez tzw. uk³ady sojusznicze, narzucono
kierunki jej rozwoju, a stopniowo eliminuj¹c oficerów
polskich II Rzeczypospolitej, wp³ywali na dowodzenie.
Jednoczeœnie szkolenie tak prowadzono, ¿e nasi ofice-
rowie nie byli przygotowani do samodzielnego dowo-
dzenia i pracy w sztabach. A to sprawia³o, ¿e proszono
Sowietów o doradców oraz o szkolenie polskich kadr
w ich akademiach. W ten sposób powstawa³a stale ro-
sn¹ca spirala zale¿noœci w zakresie kadrowym, szko-

64 Wywodzili siê oni z floty II Rzeczypospolitej: Adam Mohuczy,
W³odzimierz Steyer, Stanis³aw Mieszkowski, Jerzy Staniewicz, Alek-
sander Mohuczy, Boles³aw Romanowski, Zbigniew Przybyszewski, Adam
Rychel i Zbigniew Wêglarz. Swoje koncepcje publikowali na ³amach
PM, M i w innych czasopismach, a ich nazwiska znajduj¹ siê równie¿
w dokumentach AMW i CAW.

65 Byli to sowieccy oficerowie dowodz¹cy nasz¹ MW od lipca do
grudnia 1945 roku oraz wchodz¹cy w sk³ad grupy doradców przy DMW

istniej¹cej od stycznia 1946 roku do listopada 1949 roku, na czele z Iwa-
nem Szylingowskim (AMW, 2/15, s. 41, 49).

66 Kierownictwo aparatem polityczno-wychowawczym w MW po-
wierzono zastêpcy dowódcy 4 dywizji piechoty – pp³k. Józefowi Urbano-
wiczowi, by³emu marynarzowi ³otewskiej floty handlowej. Ju¿ na po-
cz¹tku kwietnia 1945 roku zosta³ on wyznaczony na stanowisko zastêpcy
dowódcy MW ds. polityczno-wychowawczych.

67 Zarz¹d PW MW pocz¹tkowo sk³ada³ siê z 4 jednoosobowych
wydzia³ów: organizacyjnego, propagandy, personalnego i zaopatrzenia.

68 AMW, 2/15, s. 41, 49. Projekt powo³ania MW opracowa³ zespó³
oficerów NDMW z udzia³em Urbanowicza i K³ossowskiego, wed³ug wska-
zañ morskiej misji sowieckiej. Zatwierdzi³ go ¯ymierski.
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leniowym, operacyjno-taktycznym i materia³owym69.
Za³o¿enia organizacyjne powsta³y w czerwcu 1945 roku
w NDWP, gdzie dzia³a³a sowiecka misja morska na
czele z kmdr. Iwanem Szylingowskim70.

Najwa¿niejszym ogniwem MW by³o DMW zorgani-
zowane do 30 lipca 1945 roku. £¹czy³o ono zadania
wykonywane przed wojn¹ przez dwa ogniwa – KMW
i podporz¹dkowane mu Dowództwo Floty. Pe³ni³o funkcjê
dowodzenia, centralnej administracji MW i jej zaopa-
trzenia. Przed wojn¹ KMW wchodzi³o w sk³ad Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych i znajdowa³o siê w War-
szawie (dowództwo Floty w Gdyni), a DMW podlega³
bezpoœrednio Ministrowi ON i znajdowa³ siê na wy-
brze¿u, w Gdyni.

Drugim organem dowodzenia by³ Sztab G³ówny MW,
sk³adaj¹cy siê z oddzia³ów: operacyjnego i wyszkolenia
morskiego, organizacyjno-mobilizacyjnego, ³¹cznoœci,
zwiadu, hydrografii, personalnego, ogólnego i finanso-
wego. W jego sk³ad wchodzi³ równie¿ pomocnik Szefa
Sztabu, bêd¹cy jednoczeœnie szefem Oddzia³u MW przy
MON. Funkcjê tê sprawowa³ kmdr dypl. Jerzy K³os-
sowski.

Trzeci organ stanowi³ Zarz¹d Polityczno-Wychowaw-
czy, ju¿ wczeœniej powo³any, a do 30 lipca silnie rozbu-
dowany kadrowo. Liczy³ 61 ludzi i sk³ada³ siê nadal
z 4 oddzia³ów: organizacyjnego, propagandy, personal-
nego i pracy z oficerami. Ponadto w jego sk³ad wcho-
dzi³ wydzia³ zaopatrzenia, redakcja czasopism i wy-
dawnictwo MW. Nie by³o tam oficerów morskich, a wiele
stanowisk piastowali Sowieci i ludzie obcy ideowo pol-
skim oficerom. Nie darzono ich zaufaniem wierz¹c, ¿e
do kraju wróci rz¹d Rzeczypospolitej i POMW. Tê nie-
chêæ pog³êbia³o i to, ¿e oficerowie polityczni byli ludŸ-
mi niewykszta³conymi, grubiañskimi, nie potrafi¹cymi
nawi¹zywaæ kontaktu z oficerami morskimi. Mimo to,
na tych drugich nastêpowa³ silny nacisk ideologiczny,
który stale rós³. Systematycznie, dwa razy w tygodniu,
organizowano dla nich obowi¹zkowe zajêcia politycz-
ne, wp³ywano na nich poprzez rozmowy indywidualne,
zmuszano do czytania nakazanych lektur i broszur
o charakterze komunistycznym itp.

Ponadto powo³ano G³ówny Port MW, Dom Maryna-
rza, Oddzia³ In¿ynieryjny, Sk³adów G³ównego Portu –
warsztatów remontowych, œrodków p³ywaj¹cych, warsz-
tatów remontowych samochodów. 1 Samodzielny Mor-
ski Batalion Zapasowy mia³ zostaæ przekszta³cony
w Pu³k Morski.

Dowodzenie MW ̄ ymierski powierzy³ sowieckiej mi-
sji morskiej. Jej szef – kontradmira³ Miko³aj Abramow
zosta³ dowódc¹ MW, a jego zastêpca – kmdr Iwan Szy-
lingowski, szefem Sztabu G³ównego MW. Zastêpc¹ do-
wódcy MW ds. polityczno-wychowawczych nadal pozo-
sta³ Urbanowicz. Decyzje te wœród polskich oficerów
w kraju i w Anglii zosta³y przyjête z dezaprobat¹, co
stanowi³o dalsze zaognienie stosunków POMW z MW

w kraju, a polscy oficerowie nie chcieli s³u¿yæ pod dowódz-
twem sowieckim. By³o to m.in. jedn¹ z przyczyn powo-
³ania na miejsce Sowietów oficerów morskich polskich.
24 grudnia 1945 roku obowi¹zki dowódcy MW przej¹³
kmdr Adam Mohuczy (1 marca 1946 roku mianowany
kontradmira³em). Inne stanowiska objêli równie¿ ofi-
cerowie polscy. Jednak przy DMW pozosta³a nadal gru-
pa doradców sowieckich, której szefem by³ nadal Szy-
lingowski71. Nadzorowa³a ona pracê dowództwa polskiej
MW i strzeg³a, aby rozwój naszej MW rozwija³ siê w kie-
runku po¿¹danym dla Sowietów.

Rok 1946 dla polskich si³ morskich zamyka³ dwa
istotne wydarzenia: wiosn¹ zakoñczono proces formo-
wania organów dowodzenia i instytucji MW w kraju,
a jesieni¹ – rozwi¹zano POMW, którego okrêty opuœci-
³y bandery wojenne II Rzeczypospolitej na zawsze. Nato-
miast w latach 1947–1949 nastêpowa³y zmiany struk-
turalne, które zwi¹zane by³y pocz¹tkowo z przechodzeniem
si³ zbrojnych do s³u¿by pokojowej72.

10 lutego 1947 roku Naczelny Dowódca WP mar-
sza³ek Micha³ ¯ymierski zatwierdzi³ do u¿ytku w MW
Regulamin S³u¿by na Okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej
(R.S.O.)73. By³ to szczególnie wa¿ny dokument – istota
funkcjonowania okrêtu, odzwierciedlaj¹cy charakter
floty wojennej. Do jego wprowadzenia na okrêtach pa-
nowa³ pewien chaos zwi¹zany z ró¿n¹ interpretacj¹
i siêganiem przez polskich oficerów do regulaminu obo-
wi¹zuj¹cego w II Rzeczypospolitej i w POMW. Wpro-
wadzenie sowieckiego regulaminu by³o po prostu jesz-
cze niemo¿liwe. Nowy regulamin opracowano wzoruj¹c
siê mimo wszystko na przedwojennym, ale musiano
wprowadziæ ju¿ pewne elementy umo¿liwiaj¹ce kontro-
lowanie za³óg przez aparat polityczno-wychowawczy
w imieniu partii, w³adzy ludowej i Sowietów. W tym
celu na wiêkszych okrêtach przewidziano zastêpcê do-
wódcy okrêtu ds. polityczno-wychowawczych, którego
obowi¹zki i uprawnienia regulowa³ odpowiedni statut
oraz oddzielne instrukcje i zarz¹dzenia74. Taki oficer
wywiera³ decyduj¹cy wp³yw na oficerów w kierunku na-
kazywanym przez ZPW MW. Bra³ udzia³ razem z do-
wódc¹ w opiniowaniu podw³adnych, ich awansach i od-
znaczeniach75. Regulamin zapewnia³ ju¿ obowi¹zkowe
dzia³ania ideologiczne na okrêcie – wiadomoœci praso-
we, gawêdy i pracê kulturalno-oœwiatow¹76. Jednocze-
œnie zachowano jeszcze elementy religijne – nabo¿eñ-
stwa i pogrzeby77.

Codziennie rano i wieczorem, o ile pozwala³y na to
warunki atmosferyczne i stan morza, po odœpiewaniu
Roty, przeprowadzano zbiórkê chc¹cych wzi¹æ udzia³
we wspólnej modlitwie. Na okrêcie, na którym znajdo-
wa³ siê kapelan, w niedziele i œwiêta odprawia³ on na-
bo¿eñstwo w przygotowanym do tego miejscu. Nato-

69 AMW, 2/49/15; K. Frontczak, Formowanie i rozwój wojskowej
administracji terenowej w warunkach przechodzenia Polskich Si³ Zbroj-
nych na stopê pokojow¹, PH 1969, z. 3; L. Janczyszyn, Ludowa Mary-
narka Wojenna 1945–1980, PM 1980, z. 9; W. Radziszewski, Marynarka
Wojenna w latach 1945–1947, Gdañsk 1976, s. 28–29; B. Zalewski,
Koncepcje i programy budowy polskiej floty wojennej w latach 1918–
1980, N 1993, nr 4.

70 Zosta³ on szefem Sztabu G³ównego MW, a przejœciowo równie¿
p.o. dowódcy MW. W po³owie sierpnia zmieni³ go na tym stanowisku so-
wiecki kontradmira³ Miko³aj Abramow.

71 A. Bonda, Formy wspó³pracy Marynarki Wojennej PRL z Mary-
nark¹ Wojenn¹ ZSRR w latach 1945–1949, BH 1971. 5 stycznia 1946
roku ̄ ymierski poleci³ zorganizowaæ do 10 tego miesi¹ca grupê oficerów
sowieckich – doradców przy DMW, w sk³adzie 6 oficerów i 1 pracownika
kontraktowego.

72 AMW, 2/15, s. 323nn.
73 Regulamin S³u¿by na Okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej (R.S.O.),

Gdynia 1947.
74 Tam¿e, art. 210, 211. Równie¿ obowi¹zki i uprawnienia zastêp-

cy dowódcy zespo³u do spraw polityczno-wychowawczych regulowa³y
oddzielne instrukcje i zarz¹dzenia (Tam¿e, art. 847).

75 Tam¿e, art. 825, 826.
76 Tam¿e, art. 580, 583.
77 Tam¿e, art. 130, 131, 677 – 681.
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miast na okrêcie, na którym nie by³o kapelana, d.o.
podczas postoju, w porcie powinien daæ mo¿liwoœæ, za
wyj¹tkiem wachty, wys³uchania nabo¿eñstwa na l¹dzie.
Za³oga do koœcio³a udawa³a siê w szyku zwartym. Nie
wolno by³o zmuszaæ nikogo do brania udzia³u w nabo-
¿eñstwie na okrêcie lub na l¹dzie. Podczas nabo¿eñ-
stwa na okrêcie nale¿a³o podnieœæ flagê „8” na szczycie
masztu.

Zachowano równie¿ elementy religijne w czasie po-
grzebów78. Je¿eli nie by³o na okrêcie ksiêdza, wówczas
d.o. wyg³asza³ krótkie przemówienie i odmawia³ mo-
dlitwê za zmar³ego. W razie zatoniêcia cz³owieka i nie
odnalezienia zw³ok, d.o. na zbiórce za³ogi wyg³asza³ krót-
kie przemówienie i odmawia³ modlitwê za zmar³ego.

Pierwsz¹ powa¿niejsz¹ reorganizacjê przeprowadzo-
no w lipcu 1947 roku, w zwi¹zku z przechodzeniem si³
zbrojnych do dzia³alnoœci w czasie pokoju. W grudniu
tego roku szybki rozwój MW spowodowa³, ¿e sk³ada³a
siê ona z 50 ró¿nego rodzaju instytucji, jednostek brze-
gowych, zespo³ów okrêtów, sk³adnic, komend portów wo-
jennych, oœrodków szkoleniowych itp79.

W lipcu 1948 roku po konsultacjach w Sztabie Gene-
ralnym wojsk sowieckich ustalono, ¿e PMW we w³asnej
strefie operacyjnej zadania bêdzie wykonywaæ samo-
dzielnie, a poza t¹ stref¹, we wspó³dzia³aniu z Radziec-
k¹ Flot¹ Ba³tyck¹80. Celem usprawnienia kierowania
poszczególnym ogniwami dowództwa i si³ami morski-
mi, 17 grudnia tego roku wprowadzono Tymczasow¹
Instrukcjê Organizacji DMW81.

W 1949 roku w sk³ad MW wchodzi³o: organ dowo-
dzenia (Dowództwo, Sztab G³ówny, Zarz¹d Polityczno-
Wychowawczy), Baza G³ówna, s³u¿by techniczne i za-
opatrzenia, Flota, lotnictwo morskie, 3 baterie artylerii
nadbrze¿nej, 14 punktów obserwacji i ³¹cznoœci, bata-
lion ³¹cznoœci, OSMW, SSM. By³a to MW zapewniaj¹ca
jedynie szkolenie, a flota ograniczone zadania bojowe
mog³a wykonywaæ w rejonie Zatoki Gdañskiej82. Jedno-
czeœnie od tego roku nastêpowa³ dalszy rozwój impe-
rium sowieckiego, które stara³o siê dla swoich celów
wojennych wykorzystaæ Polskê. W interesie miêdzyna-
rodowego ruchu robotniczego, polscy komuniœci starali
siê równie¿ wesprzeæ te cele. Dlatego w listopadzie 1949
roku ministrem ON zosta³ marsza³ek sowiecki Konstanty
Rokossowski, a Bierut osobiœcie poprosi³ Stalina o skie-
rowanie do Polski na stanowiska dowódcze 130 genera-
³ów i oficerów. W MW objêli oni stanowiska w DMW,
OSMW, w zespo³ach okrêtów i w lotnictwie83.

W latach 1950–1955 dowodzenie polsk¹ MW po-
nownie przejêli admira³owie sowieccy, a ich oficerowie
zajmowali wszystkie wa¿niejsze stanowiska w jednost-
kach i oddzia³ach84. Mia³o to zasadniczy wp³yw na roz-
wój polskich si³ morskich, które zosta³y dostosowane
do strategii i sowieckich potrzeb wojskowych. Walkê
w obronie wybrze¿a mia³y prowadziæ si³y morskie wcho-
dz¹ce w sk³ad pozycji minowo-artyleryjskich, jako przed-
³u¿onego systemu obronnego wybrze¿a sowieckiego a¿
do strefy okupacyjnej w Niemczech. Dlatego w latach
1950–1956 rozbudowano artyleriê nadbrze¿n¹, system
obserwacji i ³¹cznoœci oraz tra³owe85.

Poniewa¿ oficerowie sowieccy stosunkowo szybko wy-
konali swoje zadania i ostatecznie podporz¹dkowali
polsk¹ MW interesom w³asnym si³om zbrojnym, mo¿-
na ich by³o zast¹piæ ju¿ oficerami polskimi wyszkolone-
mu wed³ug ich wzorów. Zgodnie z wol¹ Rokossowskiego
5 lutego 1954 roku w DMW opracowano plan zamiany
oficerów na ró¿nych stanowiskach, ale polskim dowód-
com, mimo ¿e byli wierni idei socjalistycznej, przydzie-
lono sowieckich doradców wojskowych86.

Sowieci za zgod¹ komunistycznych w³adz polskich
wnieœli wzory w³asne, nast¹pi³a rusyfikacja i ostra wal-
ka z tradycjami i wzorami narodowymi. Gwa³townie od-
chodzono od tradycji polskiego orê¿a, likwidowano zwy-
czaje ukszta³towane w okresie przedwojennym i utrwalane
w POMW. Organizacjê si³ i dowodzenia upodobniono
do struktury floty sowieckiej, w³¹cznie z dyscyplin¹.

Wzmocnieniem sowieckich wzorów w polskiej flocie
wojennej by³o wprowadzenie ich regulaminu okrêtowe-
go, który zdecydowanie odbiega³ od polskich87. Nie by³o
w nim elementów religijnych, a g³ównym celem by³o
wychowanie za³ogi w duchu najg³êbszej przyjaŸni i so-
juszniczej wiernoœci w stosunku do ZSRR oraz brater-
stwa broni z Si³ami Zbrojnymi ZSRR i krajów demo-
kracji ludowych oraz wyrobienie w za³odze wysokiej
czujnoœci politycznej, zabezpieczaj¹cej okrêt przed prze-
nikaniem nañ szpiegów i dywersantów88.

Dalszym podporz¹dkowaniem floty polskiej intere-
som sowieckim stanowi³o utworzenie UW. Pozornie sa-
modzielna, rozwija³a siê nadal wed³ug ich potrzeb, co
maskowano elementami narodowymi. W latach 1956
i 1957 zreorganizowano DMW dostosowuj¹c je do no-
wych potrzeb89. Modyfikowana morska sztuka wojenna
powodowa³a zmniejszanie jednostek szkolnych, zaopa-
trzenia i obs³ugi, a zwiêkszanie za³óg okrêtów – g³ów-

78 Tam¿e, arty. 130, 131.
79 Radziszewski, Tam¿e, s. 32–34. Sk³ad etatowy wynosi³ 7303

osoby (850 oficerów, 2190 podoficerów i 4263 marynarzy). Braki kadro-
we spowodowa³y, ¿e do ogólnego stanu etatowego brakowa³o 1019 lu-
dzi. Na 850 oficerów przewidzianych etatem faktycznie pe³ni³o s³u¿bê
604, a na 2190 podoficerów – 989. Szczególnie brakowa³o oficerów mor-
skich. Na 604 oficerów by³o 71 morskich i 31 technicznych (Tam¿e, s. 34).

80 CAW, 465/57, t. 1592; t. 1593. Takie zasady u¿ycia PMW obo-
wi¹zywa³y a¿ do odzyskania niepodleg³oœci.

81 AMW, 82/7, s. 1–50.
82 W maju 1949 roku na wniosek DMW powo³ano w Sztabie

Generalnym WO Wydzia³ MW, który funkcjonowa³ do 15 listopada 1951
roku. Kierowa³ nim kmdr Jerzy Staniewicz. Zadaniem tego wydzia³u
by³a koordynacja w si³ach zbrojnych spraw zwi¹zanych z rozwojem si³
morskich.

83 CAW, 465/57, t. 1593; E. J. Nalepa, Oficerowie radzieccy w
Wojsku Polskim w latach 1943–1968, cz. I, Warszawa 1992, s. 16–17, 90.
Pocz¹tkowo do MW mia³o przybyæ 6 oficerów sowieckich, ale DMW
prosi³o o dalszych 27. Pierwsza grupa 15 tych oficerów przyby³a do MW
w marcu 1950 roku.

84 MW kolejno dowodzili: kontradmira³ Iwan Szylingowski (10
lipca 1950–7 wrzeœnia 1950), wiceadmira³ Wiktor Czerokow (7 wrzeœnia
1950–2 marca 1953) i kontradmira³ Aleksander Winogradow (3 marca
1953–6 kwietnia 1955). W latach 1945–1955 na ró¿nych stanowiskach
dowódczych w polskiej MW s³u¿y³o 97 o ficerów sowieckich
(w tym 4 admira³ów i 15 komandorów), a spoœród nich a¿ 16 przyjê³o
obywatelstwo polskie.

85 Dzia³ania te poch³onê³y du¿e fundusze, materia³y i zasoby
ludzkie, przygotowano kadry, sztaby i dowództwa, ale to wszystko nie
s³u¿y³o sprawie polskiej, a wy³¹cznie sowieckiej.

86 AMW, 1246/51, s. 239. W 1954 przyby³o 11 doradców sowiec-
kich, a w roku nastêpnym dalszych 9. Ogó³em w latach 1954–1957
w MW przebywa³o 20 oficerów sowieckich doradców wojskowych.

87 Minister ON 16 czerwca 1951 roku zatwierdzi³ i wprowadzi³ do
u¿ytku w MW Regulamin S³u¿by na Okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej
(RSO) – czêœæ I. S³u¿ba Bojowa Okrêtu i czêœæ II. S³u¿ba Codzienna
Okrêtu. Postanowienia nowego regulaminu obowi¹zywa³y od 15 lipca
1951 roku, a jednoczeœnie Rokossowski uchyli³ Regulamin S³u¿by na
Okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej z 1947 roku.

88 RSO, cz. I, s. 43–44.
89 AMW, 2028/60, t. 19; 3282/68, t. 20.
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nie w 1957 roku. Flota odt¹d przeznaczona by³a do
wykonywania zadañ na morzu, a w³aœciw¹ obronê wy-
brze¿a przejê³y wojska l¹dowe i lotnictwo. Oficerów
szkolono w utworzonej w 1955 roku WSMW, a dalsze
specjalistyczne w akademiach sowieckich90.

Od 1957 roku nast¹pi³ dalszy rozwój floty wojennej
bez oficjalnych doradców sowieckich, ale tym razem pod
wp³ywem decyzji podejmowanych w ramach UW91. Roz-
wijano w³asne budownictwo okrêtowe, ale jednostki
o charakterze ofensywnym dzier¿awiono lub zakupy-
wano od Sowietów92.

Dla utrwalenia zamaskowanej formy podleg³oœci pol-
skiej floty wojennej interesom sowieckim w ramach
narzuconego UW, zmieniono równie¿ regulamin s³u¿by
okrêtowej. Wycofano z u¿ycia sowiecki, a z dniem 1 XII
1959 roku wprowadzono Regulamin S³u¿by na Okrê-
tach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (RSO), który obo-
wi¹zywa³ przez 30 lat.

Organizacja, struktura i zadania polskiej floty wo-
jennej w omawianym okresie pozostawa³y pod wp³y-
wem sowieckim i s³u¿y³y g³ównie ich interesom – w prze-
ciwieñstwie do POMW, który s³u¿y³ wy³¹cznie sprawie
polskiej i dlatego zosta³ wyeliminowany, jako niemo¿-
liwy do zaakceptowania przez w³adze prosowieckie.

Koncepcje i programy rozwoju floty
wojennej w kraju

W latach 1947–1949 nast¹pi³ rozwój przemys³u zbro-
jeniowego, o czym zadecydowa³a przynale¿noœæ do blo-
ku sowieckiego. Nacisk na jego natê¿enie po³o¿ono w pla-
nie 5-letnim, przestawiaj¹c w ci¹gu roku 33 wielkie
fabryki i 150 innych zak³adów pracy kooperuj¹cych
z produkcj¹ cywiln¹ na zbrojeniow¹. Czêœæ tej produk-
cji kierowano do krajów arabskich i dalekowschodnich,
popieraj¹cych imperium sowieckie. Dalszy rozwój tego
przemys³u nast¹pi³ w latach 1956–1965, g³ównie na
licencjach sowieckich przyznanych w UW. Nale¿a³y do
nich samoloty wielozadaniowe, lekkie i œrednie œmi-
g³owce, czo³gi, ci¹gniki artyleryjskie, KM, przeciwlotni-
cze zestawy rakiet, maszyny in¿ynieryjne, sprzêt ³¹czno-
œci oraz okrêty specjalne i desantowe. Rozwój przemys³u
zbrojeniowego w latach 50. nastêpowa³ kosztem roz-
woju gospodarczego kraju i obejmowa³ 12 przedsiê-
biorstw lotniczych, 4 sprzêtu pancernego, 7 broni strze-
leckiej i artyleryjskiej oraz 35 amunicji i materia³ów
wybuchowych93. Jednak w latach 40. i 50. nie mia³o to
wiêkszego wp³ywu na mo¿liwoœci produkcji okrêtów.
Sta³o siê to dopiero mo¿liwe po sformowaniu i wzmoc-
nieniu UW. Jednoczeœnie polscy dzia³acze gospodarczy,
korzystaj¹c ze wsparcia komunistów, forsowali w tych
latach rozwój gospodarki morskiej – portów i produk-
cjê stoczniow¹ cywiln¹, co by³o znacz¹ce dla potrzeb nie

tylko polskich, ale i sowieckich94. Zmiany na rzecz pro-
dukcji stoczniowej na potrzeby MW nast¹pi³y wówczas,
gdy by³o to niezbêdne dla sowieckiego imperium forsu-
j¹cego zbrojenia wojenne.

Podobnie postêpowano w innych pañstwach nadba³-
tyckich, gdzie w pierwszych latach powojennych szybko
rozwijano gospodarkê morsk¹, a do rozbudowy si³ mor-
skich przyst¹piono dopiero w obliczu zagro¿enia ko-
munistycznego i wzrostu potêgi sowieckich si³ zbroj-
nych.

Nie bacz¹c na trudnoœci w³asnej gospodarki oraz
rosn¹c¹ polityczno-wojskow¹ zale¿noœæ od Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, w MW tworzono ró¿ne plany rozbudowy si³
morskich, toczono na ten temat dyskusje w sztabach
i na ³amach czasopism. Du¿y wp³yw na to mia³a obro-
na polskiego wybrze¿a w 1939 roku i POMW, którego
czyny stawa³y siê coraz g³oœniejsze w kraju, a polsk¹ ban-
derê wojenn¹ otaczano szczególn¹ czci¹.

Koncepcje te i dyskusje prowadzono w dwóch za-
sadniczych okresach: od odzyskania wybrze¿a w 1945
roku do chwili przejêcia kierownictwa MW przez So-
wietów i od 1950 roku.

W pierwszym okresie czynnie uczestniczyli polscy
oficerowie, chocia¿ pod œcis³¹ kontrol¹ radzieck¹, w dru-
gim zaœ – decydowali Sowieci i ich myœl wojennomor-
ska95. Plany te pocz¹wszy od Abramowa by³y nierealne
i ¿aden z nich nie zosta³ w pe³ni zrealizowany. Zaœ wiêk-
szoœæ – nawet nie zatwierdzono do realizacji.

W 1945 roku wœród oficerów morskich wywodz¹-
cych siê z II Rzeczypospolitej panowa³o przekonanie,
¿e Polska zostanie pañstwem niepodleg³ym i do kraju
wróc¹ okrêty POMW. O mo¿liwoœci sprowadzenia pol-
skich okrêtów z Wielkiej Brytanii by³ przekonany na-
wet dowódca MW – Abramow, który przewidywa³ je
w swoim planie obrony wybrze¿a przes³anym w paŸ-
dzierniku 1945 roku ¯ymierskiemu96. By³o to jednak
niemo¿liwe i dyskusji na ten temat szef KMW nigdy nie
podj¹³by z sowieckim admira³em.

Zasadniczy zamiar okreœlaj¹cy kierunki i etapy roz-
woju floty wojennej zawarto w dokumencie podpisa-
nym 21 lipca 1946 roku przez ¯ymierskiego i Korczyca:
Wytyczne dla rozwoju marynarki wojennej na okres lat
1946–194997. Zadaniem MW w najbli¿szych latach by³o
zapewnienie ochrony polskiego wybrze¿a, dla os³ony
pó³nocnych skrzyde³ ewentualnego frontu na Odrze i Ny-
sie. DMW czasowo mia³o pozostawaæ w Gdyni, a po
ukoñczeniu prac przy odbudowie baz morskich i przy-

90 W latach 1954–1989 500 oficerów ukoñczy³o ró¿ne formy stu-
diów w akademiach sowieckich.

91 Decyzje dotycz¹ce dalszego rozwoju i zadañ dla polskiej floty
wojennej, obowi¹zuj¹ce do 1989 roku, zapad³y w dowództwie UW
w latach 1961 i 1962.

92 AMW, 3533/75, t. 14, s. 118; t. 119, s. 125; t. 131, s. 1–160.
93 J. Staluszka, Polski przemys³ zbrojeniowy w latach 1989–1995,

PM 1996, z. 6, s. 29–30. Np. w Gliwicach i Stalowej Woli w latach 1953–
–1990 wyprodukowano 12.000 czo³gów T-34, T-54, T-55, T-72, 600 haubic
typu GoŸdzik i 16.000 transporterów opancerzonych. W 1992 roku pod
bander¹ 15 pañstw p³ywa³o 277 okrêtów polskiej produkcji.

94 Rozwój gospodarki morskiej powodowa³ mimo wszystko popar-
cie wielu grup spo³ecznych dla komunistów. Korzystali z tego równie
Sowieci, poniewa¿ tanim kosztem polskie stocznie produkowa³y dla
nich ró¿ne statki, a rozbudowane porty morskie dawa³y mo¿liwoœæ w
razie potrzeby utworzenia tam baz morskich bez ¿adnych w³asnych
nak³adów.

95 O rozwoju floty wojennej decydowali: naczelne w³adze pañ-
stwowe pod przewodnictwem Boles³awa Bieruta; naczelne w³adze woj-
skowe – Micha³ Rola-¯ymierski, W³adys³aw Korczyc, Stefan Mossor,
Konstanty Rokossowski, Jerzy Bordzi³owski i Józef Urbanowicz; MW –
Miko³aj Abramow, Iwan Szylingowski, Adam Mohuczy, W³odzimierz
Steyer, Wiktor Czerokow, Aleksander Winogradow, Jan Wiœniewski,
Jerzy Stankiewicz, Stanis³aw Mieszkowski, Marian Wojcieszek, Alek-
sander Mohuczy, Ludwik Schmidt i wielu innych. Natomiast w WOP
decydowa³o MBP, a potem MSW, a koncepcje rozwoju floty WOP opra-
cowywa³ Roman Somnicki. Oni wszyscy decydowali – wed³ug wskazañ
sowieckich i potrzeb partii, o koncepcjach rozwoju floty wojennej i wy-
korzystaniu jej w ewentualnej wojnie.

96 AMW, 2/49/8, t. 7, s. 135nn.
97 CAW, 110/65, t. 9, s. 5–8.
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gotowaniu obrony wybrze¿a, mia³o przejœæ na sta³e do
Warszawy – oko³o 1949 roku. Do 1950 roku miano roz-
budowaæ 5 zasadniczych elementów: obszary wojenne
os³aniaj¹ce bazy morskie, ruchome oddzia³y artylerii
zmotoryzowanej i kolejowej, dwie flotylle, lotnictwo
morskie i l¹dowe oraz piechotê morsk¹, której rezerwê
mia³y stanowiæ oddzia³y WOP98. W tych wytycznych
g³ówn¹ uwagê zwrócono jednak na l¹dow¹ obronê wy-
brze¿a, pomniejszaj¹c rolê i znaczenie floty wojennej
silnie przywi¹zanej do baz i potrzeb obrony l¹dowej.

Powy¿sze wytyczne stanowi³y podstawê prawn¹ do
opracowania Planu rozbudowy marynarki wojennej w la-
tach 1946–1948 przedstawionego 1 sierpnia 1946 ro-
ku99. Prace nad nim przygotowano wczeœniej, przepro-
wadzaj¹c studia, a ró¿ne wersje sprawdzano w toku
æwiczeñ sztabowych i konsultowano w ogniwach MON
i SGWP. By³ to pierwszy plan opracowany po wojnie
w kraju przez oficerów SGMW pod nadzorem sowiec-
kim, który w zakresie floty przewidywa³ zorganizowa-
nie dwóch flotylli – silniejszej z baz¹ w Gdyni i s³ab-
szej, z baz¹ w Œwinoujœciu a ponadto powrót do kraju
B³yskawicy, Burzy, Wilka i Iskry, zakup okrêtu hydro-
graficznego, 2 holowników i 5 motorówek. Przewidywa-
no równie¿ zorganizowanie flotylli rzecznej do dzia³añ
na rzekach granicznych.

Prac nad programowaniem rozwoju polskiej floty
wojennej nie przerywano i prowadzono je nadal. 26 li-
stopada 1946 roku kompleksowy Program rozbudowy
i rozmieszczenia floty wojennej w Polsce w latach 1947–
–1959 przedstawi³ kontradmira³ Adam Mohuczy do ak-
ceptacji kierownictwu MON100. Program przewidywa³
siln¹ flotê wojenn¹ o tona¿u 59.675 BRT, w tym 5 kr¹-
¿owników, 12 niszczycieli, 16 torpedowców-dozorowców,
20 OP, 42 œcigacze torpedowych, 42 œcigaczy OP, 12 tra-
³owców bazowych, 36 tra³owców morskich, 3 okrêty spe-
cjalne, 13 pomocniczych jednostek, a ponadto – 39
wodnosamolotów, 108 samolotów myœliwskich, 54 bom-
bowo-torpedowych, 27 szturmowych i 9 rozpoznawczych.

Ta silna flota mia³a stacjonowaæ: w Bazie G³ównej (Ok-
sywie-Hel) – 2 kr¹¿owniki, 6 niszczycieli, 7 OP, 4 tor-
pedowce, 12 tra³owców, 10 œcigaczy OP, 10 œcigaczy tor-
pedowych i 2 kutry tra³owe; w Œwinoujœciu z Dziwnowem
(baza morska wysuniêta, stanowi¹ca podstawê do ope-
racji wypadowych si³ taktycznych floty) – 2 niszczycie-
le, 3 OP, 4 torpedowce, 6 tra³owców, 4 œcigacze OP, 4
œcigacze torpedowe i 2 kutry tra³owe; w Ko³obrzegu (baza
morska pomocnicza) – 4 tra³owce, 2 œcigacze OP i 2 ku-
try tra³owe; w Ustce (baza morska pomocnicza) – 2 tra-
³owce, 2 œcigacze OP i 2 kutry tra³owe. Ten ambitny
program wzbudzi³ wiele dyskusji i nie móg³ byæ zaak-
ceptowany, g³ównie przez stronê sowieck¹. Tak silna
flota wojenna nie odpowiada³a ich interesom politycz-
nym, poza tym niemo¿liwa by³a równie¿ ze wzglêdów

gospodarczych. By³o to powodem przyspieszenia odej-
œcia Mohuczego i wycofania tego planu przez jego na-
stêpcê – Steyera.

Nowy dowódca MW – Steyer, 3 maja 1947 roku przed-
stawi³ ¯ymierskiemu nowy, tym razem 20-letni plan
rozwoju floty wojennej obejmuj¹cy lata 1948–1967101.
Uwzglêdnia³ on okrêty dzia³aj¹ce w oparciu o ZM, zwal-
czania min, wspierania artylerii nadbrze¿nej, œcigacze
OP i œcigacze torpedowe, a wiêc okrêty od klasy nisz-
czycieli w dó³. Do walki z du¿ymi ON przeciwnika prze-
widywano u¿ycie lotnictwa morskiego, min i szybko-
bie¿nych kutrów. Zak³ada³ œcis³¹ wspó³pracê z sowieck¹
flot¹ wojenn¹ na Ba³tyku i sowieck¹ pomoc w rozbudo-
wie polskiej floty.

W ci¹gu 20 lat zamierzano zbudowaæ flotê wojenn¹
o ³¹cznym tona¿u 33.840–42.000 BRT w sk³adzie: 9 do-
zorowców s³u¿¹cych jednoczeœnie jako korwety do obro-
ny konwojów, 18 wielkich œcigaczy morskich, 24 ma-
³ych œcigaczy morskich, 18 tra³owców (traulerów)
œrednich, 24 tra³owców (traulerów) bazowych, 24 ku-
trów tra³owych, 6 okrêtów podwodnych œrednich, 12
okrêtów podwodnych ma³ych, 24 kutrów torpedowych.
Otwart¹ pozostawiano kwestiê barek desantowych,
poniewa¿ nie przewidywano wiêkszych trudnoœci z ich
budow¹ w razie potrzeby. Zaœ co siê tyczy okrêtów po-
mocniczych, w pierwszej kolejnoœci przewidywano 2
okrêty hydrograficzne dla baz granicznych i 6 holowni-
ków do obs³ugi portów wojennych.

Pierwsze trzy lata przewidywano na przystosowa-
nie do zadañ posiadanych okrêtów i doskonalenie kadr,
a w nastêpnych planowano budowê lub nabycie nowych
okrêtów. Steyer sugerowa³, ¿e po okreœleniu jakie jed-
nostki bêd¹ budowane w kraju, a jakie zostan¹ zaku-
pione za granic¹, sztab MW opracuje zadania opera-
cyjno-taktyczne dla ka¿dego typu okrêtu, aby uzyskaæ
jednostki o du¿ych walorach bojowych. Ponadto, ¿e
w celu u³o¿enia bardziej realnego planu rozwoju floty
konieczne jest wszczêcie rozmów o wspó³dzia³aniu
z sowieck¹ Flot¹ Ba³tyck¹. Prosi³ równie¿ ¯ymierskie-
go o przedstawienie tych spraw polskiemu rz¹dowi ce-
lem zawarcia umowy z Sowietami, dotycz¹cej wspó³-
dzia³ania flot wojennych Polski i ZSRR.

Plan z 3 maja 1947 roku by³ realny pod wzglêdem
gospodarczym i mo¿liwy do zaakceptowania przez So-
wietów i polskie w³adze komunistyczne. Stanowi³ wiêc
niejako materia³ wyjœciowy do analiz i dyskusji. W po-
³owie marca nastêpnego roku odby³a siê w tej sprawie
konferencja w SGWP prowadzona osobiœcie przez ¯y-
mierskiego, a w kwietniu 1948 roku powsta³ udosko-
nalony plan rozwoju floty wojennej na lata 1948–1968102.
W lipcu 1948 roku uda³a siê delegacja polskiej MW do
Moskwy, z obydwoma planami, celem uzgodnienia za-
³o¿eñ rozwoju si³ morskich103. Podczas konferencji w Szta-
bie G³ównym Marynarki Wojennej ZSRR uzgodniono,

98 AMW, 2/49/1, s. 60.
99 Tam¿e, 2/15, s. 338–348. Wytyczne i plan stanowi³y przedmiot

dociekañ kilku póŸniejszych autorów dziejów pocz¹tków polskiej MW
w pierwszych latach powojennych w kraju (Janczyszyn, Ludowa Mary-
narka Wojenna, s. 10; J. Przybylski, Rozwój si³ Marynarki Wojennej do
1956 r., PM 1980, z. 9; Ten¿e, G³ówne kierunki rozwoju Marynarki
Wojennej w latach 1945–1980, PM 1985, z. 10; Ten¿e, 40 lat Ludowej
Marynarki Wojennej (próba usystematyzowania zasadniczych problemów
jej rozwoju), BH 1985, nr 9; Ten¿e, Warunki powstania, zadania i kie-
runki rozwoju Marynarki Wojennej PRL, PM 1989, z. 4; B. Zalewski,
Koncepcje rozwoju polskiej floty wojennej w latach 1918–1980, PM 1996,
z. 2; Radziszewski, Tam¿e, s. 70–86).

100 CAW, IV–111, t. DCLII, s. 2219nn.

101 AMW, 231/1, s. 1nn. Steyer odci¹³ siê od programu Mohuczego i
opar³ siê o potrzeby przedstawicieli sowieckich, w tym swego zastêpcy
do spraw polityczno-wychowawczych Urbanowicza. Autorami planu byli
– Jerzy Staniewicz, Stanis³aw Mieszkowski i Iwan Szylingowski.

102 Tam¿e, 231/1, s. 1nn. Plan zak³ada³ import okrêtów, sprzêtu,
uzbrojenia itd. od Sowietów, ponadto uzyskania licencji pozwalaj¹cych
na rozpoczêcie w Polsce produkcji niektórych klas okrêtów i rodzajów
uzbrojenia. Przewidywano budowê na polskich stoczniach dozorowców,
tra³owców, œcigaczy oraz produkcjê BG, min morskich i tra³ów.

103 Polskiej delegacji przewodniczy³ Steyer, a jej sk³adzie byli Miesz-
kowski i Szylingowski.
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¿e Marynarka Wojenna RP ma samodzielnie rozwi¹zy-
waæ zadania aktywne i obronne we w³asnej strefie ope-
racyjnej, a operacje aktywne w szerszym zakresie wyko-
nywaæ bêdzie, w razie potrzeby, wed³ug planu uzgodnionego
dla ba³tyckiego teatru dzia³añ wojennych Uzgodniono
równie¿ potrzebê posiadania przez Polskê floty wojennej
o docelowej wypornoœci 44.000 t, o sk³adzie przybli¿o-
nym do przewidywanego w planie z 3 maja 1947 roku104.
Podstaw¹ do uzgodnieñ by³ plan z 3 maja 1947 roku,
ale zaproponowano zwiêkszenie liczby tra³owców i œci-
gaczy, a ponadto zwiêkszenie z 12 do 18 ma³ych OP
oraz z 24 do 36 œcigaczy torpedowych105.

Studia i prace nad dalszym rozwojem si³ morskich
w 1948 roku odbywa³y siê w czasie intensywnych dzia-
³añ nad 6-letnim planem gospodarczym, który dotyczy³
równie¿ si³ zbrojnych106. Na polecenie SGWP, DMW
opracowa³o 6 letni plan rozwoju i dozbrojenia Marynar-
ki Wojennej, przes³any do zatwierdzenia przez MON
21 paŸdziernika 1948 roku107. By³ on wynikiem poprzed-
niego planu DMW i stanowi³ czêœæ ogólnego planu
rozwoju WP w latach 1949–1956. Kierownictwo WP prze-
widywa³o, ¿e po zrealizowaniu 6 letniego planu, w stycz-
niu 1956 roku MW osi¹gnie pe³n¹ gotowoœæ operacyjn¹
i mobilizacyjn¹. W planie tym zamierzano zbudowaæ
20 okrêtów o ³¹cznej wypornoœci 1830–2150 BRT: 5
œcigaczy o wypornoœci oko³o 100 t, 5 œcigaczy torpedo-
wych po 60–80 t, 5 kutrów tra³owych o wypornoœci 50–
–70 t, 4 tra³owce po 150 t, 1 tra³owiec o wypornoœci
450 t oraz jednostki pomocnicze. Program ten zamie-
rzano zrealizowaæ w dwóch etapach: w pierwszym zbu-
dowaæ jednostki pomocnicze, a w drugim – okrêty bojo-
we.

Jednak po przejêciu dowodzenia MW przez Sowie-
tów, nast¹pi³a znaczna korekta programu. W interesie
Armii Czerwonej przed polsk¹ MW postawiono zada-
nia maj¹ce na celu os³onê frontu nadmorskiego na kie-
runku zachodnim, uniemo¿liwienie desantu morskiego
wojsk NATO na wybrze¿e oraz zapewnienie ¿eglugi na
wodach przybrze¿nych dla si³ sowieckich i statków ze
wschodu na zachód i odwrotnie.

Wzrost sowieckich zamiarów agresywnych i wojna
koreañska spowodowa³y, ¿e plany rozwoju MW ulega³y
dalszej modyfikacji. G³ówn¹ uwagê zwrócono na rozbu-
dowê wojskowej infrastruktury wybrze¿a morskiego,
rozbudowê sowieckich baz morskich i lotniczych do 1955
roku, a zasadnicz¹ rolê na morzu mia³a odgrywaæ ich
flota wojenna. Dlatego nastêpowa³ szybki rozwój por-
tów polskich. Natomiast flota wojenna Polski mia³a
zadania ograniczone – do obrony bazy g³ównej w Gdyni
pod os³on¹ artylerii nadbrze¿nej i ZM, we wspó³dzia³a-
niu z jednostkami przeciwdesantowymi POW.

21 wrzeœnia 1950 roku Czerokow przedstawi³ Ro-
kossowskiemu w³asn¹ koncepcjê rozwoju floty, któr¹
uzupe³niano kolejnymi postulatami 1953 roku108. Prze-
widywano wybudowanie 4 niszczycieli, 9 dozorowców,

12 OP, 15 tra³owców bazowych, 12 tra³owców redowych,
33 kutry tra³owe, 96 œcigaczy torpedowych, 80 œcigaczy
OP, 21 okrêtów desantowych i 75 ró¿nych jednostek
pomocniczych – ³¹cznie 355 okrêtów o wypornoœci oko-
³o 100.000 BRT. Koncepcja ta odpowiada³a Sowietom,
którzy kosztem Polaków mogliby mieæ do dyspozycji sil-
n¹ flotê wojenn¹. Zaœ propozycje Czerokowa i jego eki-
py mia³y wp³yw na póŸniejsze, obowi¹zuj¹ce do po³owy
lat 60. formy rozwoju polskiej floty wojennej, z pewny-
mi modyfikacjami.

Na 1953 rok przewidywano utworzenie: w Gdyni-
-Oksywiu – dywizjon tra³owców w sk³adzie 4 okrêtów
o wypornoœci 500 t, dywizjon kutrów tra³owych w sk³a-
dzie 12 okrêtów, dozorowiec o wypornoœci 1200 t, okrêt
hydrograficzny, 5 barek samobie¿nych, 6 motorówek ró¿-
nych typów, stawiacz min, holownik o wypornoœci 500 t,
zespó³ okrêtów szkolnych; w Œwinoujœciu – dywizjon
œcigaczy w sk³adzie 14 okrêtów, grupê awaryjno-ratow-
nicz¹ i stacjê demagnetyzacyjn¹; w Dziwnowie – sa-
modzielny dywizjon œcigaczy torpedowych w sk³adzie
26 okrêtów.

W 1954 roku przyst¹piono do sporz¹dzenia nowe-
go, 10-letniego planu perspektywicznego rozwoju floty
wojennej. W tym roku zamierzano zorganizowaæ: 6 do-
zorowców po 1200 t w Gdyni, dowództwo dywizji tra-
³owców i 4 tra³owce po 500 t w Gdyni, dowództwo dywizji
œcigaczy torpedowych i 30 œcigaczy torpedowych po 45 t
w Œwinoujœciu i Dziwnowie, 3 dowództwa dywizjonów
œcigaczy (po jednym w ka¿dej bazie MW), 16 œcigaczy
po 300 t ka¿dy, dowództwo dywizjonu kutrów tra³o-
wych w Gdyni, 10 kutrów tra³owych w Gdyni i Œwinouj-
œciu, 2 ma³e OP w Gdyni i Œwinoujœciu, okrêt hydro-
graficzny w Gdyni, 2 stawiacze min w Gdyni, holownik
o wypornoœci 800 t w Gdyni, 2 holowniki po 500 t w Œwi-
noujœciu i Ko³obrzegu, 10 kutrów motorowych w Gdyni,
5 motorówek i 3 krypy ogrzewcze. Jednak w 1955 roku,
pod wp³ywem przyjêcia NRF do NATO i powstania UW,
plany dotycz¹ce floty wojennej uleg³y dalszej zmianie109.

W 1955 roku zamierzano sformowaæ: dowództwo bry-
gady niszczycieli i dozorowców, 3 dozorowce po 1200 t
w Gdyni, dowództwo brygady tra³owców w Gdyni, 5 tra-
³owców po 500 t w Gdyni, dowództwo brygady œcigaczy
torpedowych w Dziwnowie, dowództwo dywizjonu œci-
gaczy torpedowych w Dziwnowie, 30 œcigaczy torpedo-
wych w Dziwnowie, dowództwo dywizjonu œcigaczy tor-
pedowych dla I brygady, dowództwo dywizjonu kutrów
tra³owych w Gdyni, 10 kutrów tra³owych w Œwinouj-
œciu, 3 œrednie OP w Gdyni, 2 holowniki po 800 t w Gdy-
ni, 2 holowniki po 450 t dla baz operacyjnych, 14 ku-
trów motorowych dla baz operacyjnych, 4 motorówki
dla baz operacyjnych.

W listopadzie 1956 roku SGMW opracowa³ kolejny
projekt rozwoju floty wojennej, który przewidywa³: 16
niszczycieli, 48 ma³ych œcigaczy torpedowych, 24 œred-
nich OP, 36 ma³ych OP, 24 dozorowce, 24 œcigaczy OP,
24 tra³owce bazowe i 24 tra³owce redowe. Natomiast
w 1958 roku SGMW opracowa³ nastêpny perspekty-
wiczny plan rozwoju si³ morskich na lata 1961–1970.
Dokument ten podpisany przez p.o. dowódcy MW – Wi-
œniewskiego, przes³ano do SGWP 16 sierpnia 1958 ro-

104 J. Poksiñski, Flota wojenna Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1951–1967. Koncepcje kontradmira³a W³odzimierza Steyera z 3 maja
1947 roku, Zeszyty Naukowe WAP 1988, nr 3, s. 157–158.

105 Przybylski, 490 lat, s. 13; Radziszewski, Tam¿e, s. 61.
106 L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Pol-

skiego, Warszawa 1988, s. 54.
107 G³ównymi autorami planu byli: Mieszkowski, Staniewicz,

Trzciñski, Wojcieszek i Przybyszewski oraz doradcy sowieccy, pod kie-
rownictwem Steyera

108 AMW, 1421/56, s. 26nn.

109 Plan SGWP z kwietnia 1954 roku przewidywa³, ¿e w 1960 roku
flota wojenna powinna sk³adaæ siê z: 5 niszczycieli, 9 dozorowców, 12
ma³ych OP, 30 tra³owców bazowych, 24 kutrów tra³owych, 2 stawiaczy
min, 4 œcigaczy OP i 72 œcigaczy torpedowych (AMW, 2026/60, t. 8, s. 76).
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ku. W planie zak³adano ca³kowit¹ modernizacjê floty
oraz jej uzupe³nienie o nowe jednostki krajowej pro-
dukcji. Przewidziano budowê w kraju od 1965 roku do-
zorowców, tra³owców bazowych, œcigaczy OP, œcigaczy
torpedowych, okrêtów desantowych, szkolnych i specjal-
nych110.

W wiêkszoœci by³y to plany niewykonalne, absurdal-
ne, oparte bezmyœlnie na wzorach sowieckich i im s³u-
¿¹ce. Przygotowywano je z myœl¹ o wojnie wbrew inte-
resom w³asnego narodu, w warunkach spirali zbrojeñ
bloku komunistycznego i NATO. Istotn¹ rolê odgrywa-
³y w opracowywaniu tych planów ambicje poszczegól-
nych osób, g³ównie w latach 50. Wielu s³u¿alczych pol-
skich oficerów DMW chcia³o w ten sposób zaskarbiæ
sobie przychylnoœæ Sowietów oraz umacniaæ osobiste
pozycje polityczne w oœrodkach w³adzy. W ten sposób
polska MW w kraju stawa³a siê w coraz wiêkszym stop-
niu wasaln¹ w stosunku do sowieckiej, a jej dalszy roz-
wój by³ sprzeczny z d¹¿eniami narodu polskiego111.

W podobny sposób rodzi³y siê koncepcje organizacji
flotylli dla WOP, przy pomocy których polskie w³adze
komunistyczne chcia³y ca³kowicie uszczelniæ morsk¹ gra-
nicê pañstwa. Jednak wzglêdy finansowe nie pozwala-
³y na rozbudowê jednostek pogranicza w takim zakre-
sie, jakie wed³ug dowództwa WOP powinny wejœæ do
s³u¿by. Dlatego starano siê pozyskaæ je w ró¿ny sposób
– z MW, demobilu amerykañskiego, od instytucji cy-
wilnych oraz budowê w³asnych. W swoich poczynaniach
odnoœnie rozbudowy flotylli, WOP od pocz¹tku mia³
wsparcie partii, s³u¿b bezpieczeñstwa i MW, przy fa-
chowej pomocy tej ostatniej. Dla DMW flotylle WOP sta-
nowi³y wa¿n¹ rolê, jako jednostki mobilizacyjne w wa-
runkach wojny.

Departament WOP ju¿ 21 lutego 1947 roku wprost
¿¹da³o od ¯ymierskiego przydzielenia dla swoich jed-
nostek nadmorskich œcigaczy i ³odzi patrolowych112.
Ostatecznie MON przekaza³o dla WOP 15 sierpnia tego
roku œcigacz Hel113. Proszono równie¿ o uwzglêdnienie
w planach rozwojowych wojska 7 kutrów poœcigowych
uzbrojonych w CKM i wyposa¿onych w radiostacje114.
Starania o jednostki czyniono g³ównie dla Oddzia³u
WOP w Gdañsku, który pod koniec 1948 roku dyspono-
wa³ jedynie 4 sprawnymi motorówkami115.

Równolegle ze staraniami o wspó³dzia³anie z MW
w ochronie granicy morskiej, czyniono starania o za-
kup innych jednostek. We Francji Departament Zaopa-
trzenia MON kupi³ nie nadaj¹ce siê do u¿ytku kutry

desantowe typu LCPL. Spoœród 6 po remoncie w 1947
roku uruchomiono tylko dwie jednostki, a pozosta³e, do
1950 roku, nie nadawa³y siê do eksploatacji. Ich remont
by³ nieop³acalny i za drogi koszt w s³u¿bie116. Zamie-
rzano kupiæ kilka jednostek w Holandii. By³y to holow-
niki budowane w 1949 roku, ale ze wzglêdu na zbyt
ma³¹ prêdkoœæ zrezygnowano z nich. Czyniono wiêc sta-
rania o pozyskanie jednostek morskich od polskich in-
stytucji cywilnych.

14 paŸdziernika 1947 roku w Biurze Odbioru Trans-
portów Morskich w Gdañsku odby³a siê konferencja
dotycz¹ca rozdzia³u jednostek p³ywaj¹cych. Jednak
WOP zrezygnowa³ z przydzia³u proponowanych jedno-
stek, poniewa¿ nie nadawa³y siê do s³u¿by granicznej117.
Mimo trudnoœci, nadal czyniono starania o przydzia³
jednostek z instytucji cywilnych nadaj¹cych siê do s³u¿-
by granicznej. Dzia³ania w tym zakresie zintensyfiko-
wano w latach 1949–1951 pod wp³ywem MBP, które
zmusi³o m.in. Ministerstwo ̄ eglugi do wydania 10 sierp-
nia 1949 roku zarz¹dzenia swoim podleg³ym przedsiê-
biorstwom o u¿ywaniu ich statków w ramach WOP. Po-
nadto prowadzono pertraktacje ze stoczniami rybackimi
w Ustce i Dar³owie w sprawie sprzeda¿y budowanych
tam kutrów, nadaj¹cych siê do zaadoptowania do s³u¿-
by granicznej118. Zabiegi te pozwoli³y zorganizowaæ
morskie jednostki WOP, które otrzyma³y wiele jedno-
stek – g³ównie rybackich, holowników i motorówek ró¿-
nego pochodzenia119.

By³y to jednak dzia³ania prowizoryczne i WOP sta-
ra³ siê o jednostki p³ywaj¹ce specjalnie przygotowane
do s³u¿by granicznej. W tym celu prowadzono ró¿ne
dyskusje odnoœnie budowy odpowiednich typów okrê-
tów i motorówek, w czym zasadnicz¹ rolê odgrywa³o
DMW. 19 czerwca 1948 dowódca MW powo³a³ nawet
specjaln¹ komisjê z³o¿on¹ z oficerów MW, przy udziale
przedstawiciela GIOP Somnickiego, celem opracowa-
nia projektu ³odzi motorowych i œcigaczy przydatnych
dla potrzeb ochrony granicy morskiej120. Do czasu wy-
posa¿enia WOP w odpowiednie jednostki, poœcig na
morzu prowadzi³a i nadal mia³a prowadziæ MW121.

Z MW WOP uzgadnia³ projekty jednostek do s³u¿-
by granicznej. Rozwa¿ano mo¿liwoœæ wykorzystania 3
klas okrêtów i kutrów budowanych w Polsce przed woj-
n¹: do s³u¿by na wodach terytorialnych – tra³owca typu
Czajka i kutra patrolowego Batory; do s³u¿by na Od-
rze, zatokach i w du¿ych portach – CKU Okoñ; do s³u¿-
by w interesie poszczególnych stra¿nic przybrze¿nych
i w du¿ych portach – motorówkê z silnikiem 25 KM122.
Mimo to WOP zwraca³ siê do Sowietów z proœb¹ o od-
powiednie konstrukcje, pomijaj¹c w³asne doœwiadcze-

110 E. Koz³owski, Marynarka Wojenna w strukturze i planach rozwo-
ju polskich si³ zbrojnych w latach 1918–1988, PM 1989, z. 4, s. 14;
J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie Wybrze¿a
w latach 1949–1956, WAP, Wydzia³ Nauk Politycznych. Katedra Teorii
Wojen i Historii Wojskowej, Warszawa 1979, s. 67–112; Zalewski, Kon-
cepcje..., 9.

111 Na naradzie polskiego i sowieckiego MON oraz dowództwa UW
w dniach 28–30 marca 1961 roku podjêto decyzje w sprawie sk³adu
i zasad wykorzystania polskich si³ morskich, co zdecydowa³o o póŸniej-
szym sk³adzie i rozwoju polskiej floty wojennej. Mia³y byæ one u¿yte na
liniach ¿eglugowych, w obronie wybrze¿a oraz w operacjach desanto-
wych na wyspach duñskich. Docelowo si³y te mia³y obejmowaæ: dywi-
zjon niszczycieli – 3 okrêty, dywizjon kutrów rakietowych – 4–6 okrê-
tów, brygada OP – 7 okrêtów, brygada œcigaczy torpedowych – 19 okrêtów,
dywizjon ma³ych œcigaczy – 8 okrêtów, brygada tra³owców 12–24 okrêty,
dywizjon tra³owców rzecznych 7 okrêtów, brygada okrêtów desanto-
wych 28 jednostek oraz okrêty pomocnicze i specjalne.

112 AWOP, 218/7, s. 24.
113 Tam¿e, 148/3, s. 88.
114 Tam¿e, 147/12.
115 Tam¿e, 149/31/57, s. 12, 111.

116 Tam¿e, 462/9. Amerykanie chêtnie chcieli udostêpniæ 7 kutrów
patrolowych, wykorzystywanych przedtem przez ¿andarmeriê wojsko-
w¹. By³y to drewniane jachty motorowe, z silnikiem benzynowym, ale
nie mo¿na by³o na nich ustawiæ uzbrojenia i nie nadawa³y siê do s³u¿by
na pe³nym morzu. Natomiast œcigaczy torpedowych i innych œcigaczy
przeznaczonych do demobilu Amerykanie nie zamierzali sprzedawaæ
dla w³adz komunistycznych.

117 Tam¿e, 148/3/57, s. 4. Przedstawicielem Departamentu WOP
na tej konferencji by³ Somnicki.

118 Tam¿e, 462/7/59, s. 241.
119 Tam¿e, 147/6; 150/42; 183/6; 222/38, 39; 224/76; 230/102; 462/9,

s. 73–74; 240–241, 545.
120 Tam¿e, 219/2, s. 8.
121 Tam¿e, 218/40, s. 83. Mimo wspó³dzia³ania z MW, WOP zamie-

rza³ zwróciæ siê do Sowietów o pomoc w opracowywaniu koncepcji jed-
nostek pogranicza.

122 Tam¿e, 218/40, passim.
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nia i dorobek z budowaniu przydatnych jednostek do
ochrony granicy morskiej.

Ostatecznie na ró¿nych konferencjach i naradach
w SGWP i DMW okreœlono zasadnicze rodzaje jedno-
stek p³ywaj¹cych dla WOP i ich iloœci, wprowadzaj¹c
w 1950 roku korekty na korzyœæ wiêkszych okrêtów123.
W pierwszej kolejnoœci przyjêto budowê œcigaczy, a na-
stêpnie – motorówek morskich, rzecznych i portowych.

Zgodnie z ustaleniami w DMW uzgodniono 3 za-
sadnicze rodzaje jednostek dla WOP: okrêt stra¿niczy
(dozorowiec) o wypornoœci 300 t i prêdkoœci 24–26 w;
œcigacz o wypornoœci 50 t i prêdkoœci 25–30 w mog¹cy
operowaæ przy stanie morza 6–8 B; motorówka mor-
ska o d³ugoœci do 12 m i prêdkoœci 22 w. 124 Czyniono rów-
nie¿ zabiegi o jednostki rzeczne. W tej sprawie wiosn¹
1952 roku prowadzono rozmowy na Wêgrzech, które by³y
w stanie budowaæ ma³e kutry.

Zmiany w projektowaniu jednostek p³ywaj¹cych dla
WOP wprowadzi³ Czerokow w 1952 roku. Zasadniczy-
mi by³y okrêty patrolowe, które na wypadek wojny mia³y
byæ wykorzystane przez MW w rejonie baz morskich
i do os³ony przybrze¿nych konwojów oraz kutry patro-
lowe – mog¹ce w czasie wojny pe³niæ funkcje tra³owców
lub jednostek sanitarnych.

Flota WOP zaczê³a rozrastaæ siê od drugiej po³owy
lat 50., wraz z tym powstawa³y plany przerastaj¹ce
mo¿liwoœci bud¿etowe pañstwa. S³u¿y³y one do wzmoc-
nienia politycznej granicy pañstwa oraz do zaspokoje-
nia ambicji MBP (MSW), które korzystaj¹c ze wsparcia
partii i Sowietów potrafi³y utworzyæ obok MW, w³asne
si³y morskie.

Koncepcje rozwoju polskich si³ morskich w kraju
nie uwzglêdnia³y wspó³pracy lub wykorzystanie do-
œwiadczeñ KMW i POMW, opieraj¹c siê wy³¹cznie na
wspó³dzia³aniu z flot¹ sowieck¹ i na jej doœwiadcze-
niach. Jednoczeœnie w kraju zrodzi³y siê dwa kierunki
wykorzystania floty wojennej.

Pierwszy – reprezentowany przez wielu oficerów SGWP
i MON, znacznie ogranicza³ rolê floty wojennej w si³ach
zbrojnych. Wiêkszoœæ z nich bra³a pod uwagê obowi¹-
zuj¹ce wówczas w armii sowieckiej pogl¹dy neguj¹ce
rozbudowê floty. Ponadto obok tego, czêœæ tych oficerów
negowa³a doœwiadczenia floty II Rzeczypospolitej i nie-
zadowalaj¹cy stan obecnej. Odnoszono siê równie¿ ne-
gatywnie do oficerów marynarki wywodz¹cych siê
z przedwojennej floty wojennej, którzy starali siê for-
sowaæ rozbudowê jednostek morskich.

Drugi – postulowa³ powierzenie MW ca³okszta³t
spraw zwi¹zanych z obron¹ wybrze¿a morskiego. Kie-
runek ten reprezentowa³o czêœæ oficerów kierowniczych
organów MW, popieranych czêœciowo przez Mossora
i ̄ ymierskiego125.

Dyskusje na temat mo¿liwoœci i rozwoju floty wo-
jennej toczono nie tylko w dowództwach i sztabach ró¿-
nych szczebli, ale i na ³amach czasopism. Szczególnie
po wojnie pojawi³o siê wiele znacz¹cych artyku³ów, które
w pewnym stopniu wywiera³y wp³yw na sprawy zwi¹-
zane z rozwojem si³ morskich126. Zasadnicze publika-
cje Mieszkowskiego, Mohuczego Nowakowskiego, Klos-
sowskiego, Krzywca i Steyra ukaza³y siê na ³amach
„Przegl¹du Morskiego” i „Marynarza Polskiego”, a Woj-
cieszka, Mieszkowskiego i Berlinga na ³amach „Bello-
ny” (wyd. krajowe). Pojawi³y siê równie¿ szereg publi-
kacji innych autorów, w tym Pertka, nawi¹zuj¹ce do
oceny innych flot wojennych.

W 1946 roku Nowakowski postulowa³ potrzebê kr¹-
¿owników obrony wybrze¿a, niszczycieli, tra³owców,
œcigaczy, okrêtów szkolnych i innych jednostek p³ywa-
j¹cych, odpowiednich dla nich baz zabezpieczonych arty-
leri¹ nadbrze¿n¹ i silne lotnictwo. Autor uwa¿a³, ¿e okrê-
ty nale¿y kupowaæ za granic¹ i budowaæ w kraju, jednak
ze wzglêdu na rozwój w³asnej floty handlowej budow-
nictwo okrêtów mo¿e rozci¹gn¹æ siê w czasie127. Potrze-
bê polskiej floty wojennej popularyzowano w 1946 roku
równie¿ wœród m³odzie¿y na ³amach gazetki morskiej
„M³odzie¿ Morska”128.

Wed³ug Mohuczego w pierwszej kolejnoœci nale¿a³o
formowaæ flotê wojenn¹, a potem bazy, fortyfikacje i ma-
gazyny, jej zadaniem s¹ dzia³ania zaczepne, a nie za-
mkniêcie siê w bazach. Ponadto operacje floty wojennej
na morzu nie zale¿¹ od wojsk l¹dowych, a silna flota
sprzyja rozwojowi przemys³u. Podkreœla³, ¿e flota wo-
jenna wraz z wojskami l¹dowymi i lotnictwem ma za
zadanie broniæ ca³ego kraju, a nie tylko wybrze¿a mor-
skiego129. Pogl¹dy Mohuczego przedstawiane w progra-
mie rozwoju floty i oficjalnie publikowane w piœmie cy-
wilnym, ze wskazywaniem potrzeby przez Polskê nawet
kr¹¿owników, wywo³ywa³y sprzeciw sowieckich oficerów
skierowanych do s³u¿by w WP i tych polskich oficerów,
którzy byli szczególnie w stosunku do nich s³u¿alczy.

Inni publicyœci proponowali flotê wojenn¹ z³o¿on¹
z jednostek lekkich, operuj¹cych wy³¹cznie we wspó³-
pracy z sowieckimi si³ami morskimi. Pogl¹dy na rozwój
floty w aspekcie obrony baz przedstawi³ Stanis³aw Miesz-
kowski (dowódca Floty)130, Marian Wojcieszek (szef Szta-
bu GMW)131 i Zygmunt Berling (komendant ASG)132.

123 Zgodnie z decyzj¹ MON z 5 czerwca 1948 roku w sprawie zapro-
jektowania dla WOP jednostek p³ywaj¹cych, dowódca MW powo³a³ tê
komisjê, w której DIOP reprezentowa³ Somnicki, a komisji przewodzi³
szef SGMW Mieszkowski (Tam¿e, 219/2, s. 7–8).

124 Tam¿e, 224/76. Okrêty WOP mia³y wykonywaæ zadania jako
jednostki stra¿nicze, a jednoczeœnie w razie potrzeby jako œcigacze i do-
zorowce. Natomiast kutry – jako jednostki stra¿nicze, a w razie potrzeby
jako kutry tra³owe lub sanitarne. Wobec trudnoœci pogodzenia okrêtów
i kutrów stra¿niczych z wojennymi, jednostki WOP by³y przeci¹¿one
urz¹dzeniami i sprzêtem, wymagaj¹ce zwiêkszonych za³óg do ich obs³u-
gi, a ponadto – powodowa³o to zmniejszenie prêdkoœci do poœcigu.

125 Zamierzali oni wyposa¿yæ MW w siln¹ artyleriê nadbrze¿n¹
i lotnictwo, a do zabezpieczenia dzia³añ morskich odpowiedni¹ liczbê
okrêtów.

126 W publikacjach krajowych powo³ywano siê na doœwiadczenia
wojenne II wojny œwiatowej na morzu. Jednak ich autorzy, prócz kampa-
nii wrzeœniowej w 1939 roku, nie brali w niej udzia³u bêd¹c albo w nie-
woli albo pozostali w kraju. Wiedzê na ten temat czerpali z materia³ów
oficjalnych, katalogów, roczników i publikacji zachodnich oraz z materia-
³ów dostarczanych przez Sowietów. Jeszcze zajmowali kierownicze sta-
nowiska w MW, w centralnych instytucjach MON, a niektórzy byli dzia³a-
czami LM. Publikowali swoje pogl¹dy na temat rozwoju floty wojennej,
projekty jej wykorzystania w ewentualnej przysz³ej wojnie na Ba³tyku
i nie tylko. Czêœæ z tych publikacji dotyczy³a spraw ogólnych si³ morskich,
a czêœæ wy³¹cznie polskiej floty wojennej.

127 R. Nowakowski, Perspektywy marynarki wojennej, jej cele, za-
dania i mo¿liwoœci rozwojowe, MP 1946, nr 1, s. 4.

128 Np. Bêdziemy mieli równie¿ siln¹ marynarkê wojenn¹ (MP
1946, nr 2–3).

129 A. Mohuczy, Flota konieczna dla bezpieczeñstwa i dobrobytu Pol-
ski, M 1947, nr 5–6. Do tego artyku³u wracano podczas rozprawy s¹dowej
w 1949 roku przeciwko Mohuczemu i innym oficerom polskiej MW, a jego
pogl¹dy zosta³y uznane za wrogie pañstwu komunistycznemu.

130 Okrêty i lotnictwo w walce na morzu i w obronie bazy, B 1950,
z. 1, s. 20–38.

131 Obrona bazy morskiej, B 1950, z. 2–3.
132 O obronie wybrze¿a, B 1950, z. 5–6. Berling stwierdzi³, ¿e Ba³-

tyk sta³ siê wewnêtrznym morzem sowieckim, a polska flota ma zabez-
pieczyæ wybrze¿e przed ewentualnym l¹dowaniem przeciwnika.
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Polityczno-wojskowa transformacja polskiej floty wojennej w latach 1945–1959

Wiele uwagi w publikacjach zwracano na rodzaje okrê-
tów. K³ossowski przewidywa³ rozwój okrêtowej broni
rakietowej, decyduj¹ce znaczenie lotnictwa brzegowe-
go na Ba³tyku oraz wskazywa³ na znaczenie broni ato-
mowej na morzu133. Krzywiec zwraca³ uwagê na zmia-
ny w rodzajach okrêtów i ich uzbrojenia134, podobnie
jak Mieszkowski135. Te i wiele innych publikacji nie
odegra³y wiêkszej roli w tworzeniu si³ morskich w Pol-
sce, a po przejêciu kierownictwa MW przez Sowietów,
podobne ju¿ siê nie ukazywa³y. Do pocz¹tków 1949 roku
ukaza³o siê równie¿ kilka artyku³ów o charakterze wy-
bitnie komunistycznym, potêpiaj¹cym morsk¹ sztukê
wojenn¹ zachodu i wykazuj¹cej wy¿szoœæ sowieckiej.
Zaleca³y one bezkrytyczne wzorowanie siê na sowiec-
kiej MW i nawo³ywa³y do bezgranicznej s³u¿by socjali-
zmowi136. Od koñca 1950 roku te publikacje, które uka-
zywa³y siê w oficjalnych niektórych pismach, stanowi³y
ju¿ powielanie wy³¹cznie myœli sowieckiej. Jednocze-
œnie czêœæ tych pism by³a niedostêpna dla wiêkszej
grupy czytelników.

Natomiast przez ca³y czas istnienia POMW i po je-
go rozwi¹zaniu, prowadzono szerok¹ publicystykê na
³amach polskich pism wojskowych i zagranicznych,
w których ukazywa³y siê istotne pogl¹dy na rozwój flo-
ty wojennej i wszelkich spraw z ni¹ zwi¹zanych.
W przeciwieñstwie do publicystów w kraju, pisali tam
oficerowie walcz¹cy na morzach i maj¹cy doskonale ro-
zeznanie w nowoczesnej wojnie morskiej oraz technice
okrêtowej. Wa¿nym by³o i to, ¿e walczyli pod kierow-
nictwem najlepszej i najnowoczeœniejszej wówczas flo-
cie wojennej – Royal Navy, od które Polacy wiele uczyli
siê. Tych publikacji brakowa³o w kraju i dlatego m.in.
polska myœl wojenno-morska rozwija³a siê niejako na
uboczu nowoczesnoœci, w cieniu sowieckiej i od niej za-
le¿nej.

Zmieniane ci¹gle koncepcje i programy rozwoju flo-
ty wojennej powodowa³y sta³y niedorozwój si³ morskich.
Dla narodu polskiego nie by³o to wa¿ne, poniewa¿ si³y
te w ostatecznoœci nie s³u¿y³y jemu, a imperium so-
wieckiemu i wa¿niejszym by³a rozbudowa gospodarki
morskiej ani¿eli jednostek MW. Nale¿y jednak braæ
pod uwagê to, ¿e ca³kowite zaniechanie si³ morskich
by³o niemo¿liwe w warunkach zale¿noœci od Sowietów
i nale¿a³o je tworzyæ chocia¿by dla celów szkoleniowych
i praktycznych, np. do tra³owania szlaków ¿eglugowych.
Ponadto flota wojenna mimo zale¿noœci stanowi³a spe-
cyficzna enklawê pewnej niezale¿noœci na tle ca³ego WP.

Starania o utrzymanie narodowego
charakteru floty wojennej w warunkach

zale¿noœci od Zwi¹zku Radzieckiego

W wyniku konferencji ja³tañskiej i poczdamskiej Pol-
ska utraci³a suwerennoœæ i sta³a siê pañstwem zale¿-

nym od Zwi¹zku Radzieckiego – pod wzglêdem poli-
tycznym, ideologicznym, gospodarczym i wojskowym.
Nast¹pi³a równie¿ ponowna okupacja – tym razem
przez Armiê Czerwon¹.

Faktyczna sowiecka okupacja na sta³e objê³a wschod-
nie ziemie polskie, a na pozosta³ych mia³a miejsce okre-
sowo w 3 etapach: do koñca 1947 roku, a wiêc do chwili
zlikwidowania prób zbrojnego oporu, w latach 1949–1955
oraz utajona, z pozorami suwerennoœci pañstwa zale¿-
nego, od powstania UW.

Radziecka obecnoœæ w kraju by³a niezbêdna dla pol-
skich komunistów, bez której nie byliby w stanie prze-
j¹æ w³adzy. Ponadto PPR (PZPR) opiera³a swoje istnie-
nie na s³u¿bach bezpieczeñstwa i czêœciowo na wojsku
– rozdzieranego ró¿nymi konfliktami wewnêtrznymi
i mimo silnej sowietyzacji wewnêtrznej, bêd¹cego pod
wp³ywem narodowych idei i Koœcio³a katolickiego. Wio-
sn¹ 1945 roku w wojsku tym pojawi³y siê silne obawy
w zwi¹zku z wypowiedzeniem sowiecko-japoñskiego
paktu. Liczono siê z tym, ¿e rz¹d lubelski dla sp³ace-
nia d³ugu wdziêcznoœci Armii Czerwonej wyœle w razie
wojny na Dalekim Wschodzie wojska polskie. Tam zaœ,
Sowieci, znaj¹c doskonale nastroje antysowieckie w ar-
mii Berlinga, zniszcz¹ j¹137. Ponadto wielu z tych ¿o³-
nierzy wspó³pracowa³o z NKWD, a du¿e grupy dopusz-
cza³y siê grabie¿y, mordów i gwa³tów138.

WP zosta³o powo³ane przez PPR, a jego zal¹¿kiem
by³y regularne jednostki wojskowe zorganizowane na
ziemi sowieckiej i Armii Ludowej w kraju139. W jego
sk³adzie nie by³o MW, do której nawi¹zano dopiero
w 1944 roku. Stanowi³o ono licz¹c¹ siê si³ê w wojnie
z III Rzesz¹ niemieck¹ po stronie aliantów, a nastêp-
nie spe³nia³o okreœlon¹ funkcjê w realizacji celów poli-
tycznych PPR. Od samego pocz¹tku decyduj¹c¹ rolê
w kszta³towaniu oblicza socjalistycznego WP odegra³
aparat polityczny, którego trzonem byli komuniœci –
g³ównie polscy, a w latach póŸniejszych obok nich kie-
rowani przez PPR aktywiœci ZMP. Wojsko to stanowi³o
integraln¹ czêœæ mechanizmu w³adzy polskich komu-
nistów, a PPR przeprowadzi³a w nim na bazie przys³a-
nych oficerów z Armii Czerwonej trzy g³ówne zadania:
represjonuj¹c przedwojenn¹ kadrê, po jej uprzednim
wykorzystaniu fachowym, utworzono korpus oficerski
powolny partii – przynajmniej powierzchownie; tworzo-
no oddzia³y o sk³adzie narodowym, aby po wywo³aniu
w WP nienawiœci do Niemców, Ukraiñców, a nastêpnie
wrogoœci do Anglików, Francuzów i Amerykanów, wy-
tworzyæ szacunek i uwielbienie dla Armii Czerwonej,
co zamazywa³o jej zbrodnie wobec narodu polskiego;
pocz¹tkowo tolerowanie uczuæ religijnych w wojsku, aby
po ca³kowitym przejêciu w³adzy w kraju, przyst¹piæ do
silnej ateizacji trwaj¹cej nieprzerwanie do 1989 roku,
zreszt¹ bez wiêkszego rezultatu.

Oparciem dla PPR (PZPR) w rozbudowie LWP byli
jednak zawsze Sowieci, którzy wyposa¿yli to wojsko
w sprzêt i oddelegowali w jego szeregi tysi¹ce swoich
oficerów. Jednoczeœnie wykorzystywano polskich oficerów
przedwojennych, których nastêpnie w drodze represji

133 Morskie si³y zbrojne, B 1948, z. 12. Autor wysun¹³ dwie koncep-
cje przysz³ej floty wojennej: morsk¹ (broni dotychczasowej floty wojen-
nej i widzi jej przysz³oœæ w modernizacji i zespoleniu operacyjnym z
lotnictwem) i lotnicz¹ (propaguje zast¹pienie floty morskiej przez flotê
powietrzn¹).

134 Przemiany w prowadzeniu wojny morskiej.
135 O zdrow¹ myœl wojenno-morsk¹, MP 1946, nr 3; Jutrzejsze

okrêty, MP 1947, nr 14; Nowa broñ morska, PM 1947, nr 1; Okrêty jutra,
PM 1948, nr 5.

136 B. Kosiñski, F. Walicki, Odrodzona Marynarka Wojenna w s³u¿-
bie Polski Ludowej, MMP 1949, nr 1, s. 5.

137 AK w dokumentach, t. V, s. 383.
138 Tam¿e, s. 352.
139 21 lipca 1944 roku KRN wyda³a dekret o scaleniu Armii Pol-

skiej, utworzonej w ZSRR i AL, zorganizowanej w kraju – w jednolity
organ wojskowy – Wojsko Polskie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej,
5 VIII 1944, p. 1.)
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usuniêto z wojska, co sta³o siê powodem narzekañ na
brak kadr, a w rezultacie nap³yw do LWP dalszych ofi-
cerów z Armii Czerwonej. Ci z kolei przygotowywali
kadry oddane partii i socjalizmowi, czyli Sowietom.

Do szczególnego nasilenia sowietyzacji dosz³o w la-
tach 1950–1955, w których kierowanie i zarz¹dzane
wojskiem przejêli genera³owie i oficerowie z Armii Czer-
wonej na czele z marsza³kiem Konstantym Rokossow-
skim. Wymuszono wówczas na Polsce na ogromn¹ ska-
lê zbrojenia, które pogr¹¿a³y naród w niedostatku i by³y
mu niepotrzebne. Nast¹pi³ wówczas: wzrost liczby si³
zbrojnych i ich gotowoœæ bojowa, wzrost technizacji woj-
ska, modernizacja uzbrojenia, sprzêtu i wyposa¿enia
wed³ug wzorów sowieckich, rozbudowa przemys³u zbro-
jeniowego i przystosowanie gospodarki narodowej do
potrzeb si³ zbrojnych, wyeliminowanie tych elementów
narodowych, które by³y sprzeczne z ideologi¹ komuni-
styczn¹ i rosyjsk¹, wprowadzono zastraszanie i elimi-
nacjê fizyczn¹ starszej kadry zawodowej, nast¹pi³o
szybkie awansowanie ludzi zwi¹zanych wy³¹cznie wy-
wodz¹cych siê z partii i przygotowanych do s³u¿by woj-
skowej przez Sowietów.

W³adze w Moskwie rz¹dzi³y Polsk¹ i w Polsce po-
przez dwa piony: sowiecki (Kreml, doradcy sowieccy
w Polsce, w MBP, ambasador sowiecki, sk¹d sz³y in-
strukcje i decyzje do wykonania) i polski (Bierut, Biuro
Polityczne PZPR, Rokossowski, MBP, jako szczebel wy-
konawczy). Po instrukcje je¿d¿ono do Moskwy, przewa¿-
nie Bierut z dzia³aczami politycznymi. Natomiast
wytyczne wojskowe wprost z sowieckiego sztabu gene-
ralnego otrzymywa³ Rokossowski, o których Bierut nic
nie wiedzia³. Ca³e ¿ycie polityczne i gospodarcze zosta-
³o ujête w ¿elazne kleszcze kontroli, które skoncentro-
wano w MBP. Wykonywali je doradcy sowieccy, otrzy-
muj¹cy instrukcje bezpoœrednio z Moskwy140.

Od 1956 roku nast¹pi³y przemiany polityczne ze-
wnêtrzne, powrót do wojska elementów narodowych, ale
przy braku w kraju opozycji oraz aktywna dzia³alnoœæ
ludzi oddanych PZPR, wyszkolonych przez Sowietów
oraz realizuj¹cych ich koncepcje w zakresie rozwoju si³
zbrojnych. Ró¿nica z poprzednim okresem by³a tylko
ta, ¿e odbywa³o siê to w warunkach narodowych. Osta-
tecznie partia nada³a taki kierunek rozwojowi LWP, aby
odpowiada³ on Sowietom i socjalizmowi. Staj¹c siê czyn-
nikiem zbrojnym partii, LWP znalaz³o siê równie¿
w centrum ¿ycia politycznego kraju. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na izolacjê wojska – g³ównie kadry, od prze-
ciwników politycznych i ideologicznych partii, w tym
Koœcio³a katolickiego. Izolacja i strach trzyma³y wiêc
w pos³uszeñstwie LWP, które partia wykorzystywa³a
dla w³asnych celów politycznych. Jednoczeœnie wojsko
to stanowi³o enklawê polskoœci mimo prób silnej ate-
izacji i rusyfikacji. Wiêkszoœæ kadry pozosta³a wierna
Koœcio³owi katolickiemu, chocia¿ nie mia³a mo¿liwoœci
oficjalnego praktykowania wiary swoich ojców. Czyn-
noœci religijne mia³y miejsce okazjonalnie, co ksiê¿a
doskonale rozumieli – dlatego partii nigdy nie uda³o
siê podporz¹dkowaæ swoim celom wojska duchowo,
a jedynie zewnêtrznie. Jednoczeœnie w WP zdawano
sprawê, ¿e nawet najmniejszy opór orê¿ny sprawi ogrom-
n¹ tragediê dla narodu, poniewa¿ Polska by³a otoczona

przez wrogie jej pañstwa mimo pozornych sojuszy,
a na terenie kraju bazowa³y silne wojska sowieckie.

Wszystkie powy¿sze dzia³ania polityczno-ideologicz-
ne mia³y równie¿ miejsce w MW z tym, ¿e tu przebie-
ga³y bardziej ostrzej i wyraziœciej. Mia³y te¿ wiêksze
natê¿enie i zasiêg, poniewa¿ MW w kraju dziêki d³ugo-
trwa³ej obronie Wybrze¿a w 1939 roku i skutecznej dzia-
³alnoœci POMW nadal cieszy³a siê ogromnym autoryte-
tem nie tyle wœród wojska, ile raczej w spo³eczeñstwie
polskim.

Charakter radzieckiej okupacji
na Wybrze¿u

Po wejœciu na ziemie polskie Armia Czerwona przyst¹-
pi³a do wywozu urz¹dzeñ i inwentarza, a jej zachowa-
nie siê w stosunku do ludnoœci cywilnej by³o szczegól-
nie pod³e141. Represje ros³y i nasili³y siê po opanowaniu
ziem odzyskanych, a rabunek osi¹gn¹³ ogromne roz-
miary. W portach Pomorza Zachodniego trwa³ demon-
ta¿ i wywóz mienia portowego, stoczniowego i rybac-
kiego, a rabunku dokonywano nawet po oficjalnym
przekazaniu stoczni Polakom. Czerwonoarmiœci byli
wrogo nastawieni do polskich osadników, przeprowa-
dzali wypady rabunkowe na polskie wsie, kradli z³o-
wione ryby i sieci rybackie. Zabierali równie¿ sprzêt
rybacki razem z rybakami, np. w Miêdzyzdrojach. Sa-
mowola i bezprawie sowieckiego wojska wzmaga³o ra-
bunki, a ich ¿o³nierze mówili, ¿e maj¹ prawo do wszyst-
kiego co siê znajduje na tych terenach142. Sowieckie
rabunki opóŸnia³y polskie prace nad uruchomieniem
portów oraz aktywizacjê morsk¹ Pomorza Zachodnie-
go. Dlatego eksploatacjê portu w Ustce rozpoczêto do-
piero 17 czerwca 1947 roku, w Dar³owie 9 stycznia 1948
roku, a w Ko³obrzegu 20 marca tego roku.

Dewastowali koleje, a ³¹cznoœæ kolejowa znajdowa-
³a siê w ich rêkach. 11 maja 1945 roku Sowieci wydali
zarz¹dzenie o przyspieszeniu wywozu zdobyczy, po czym
zaczêto wywoziæ warsztaty kolejowe m.in. spod Gdañ-
ska, Warszawy i Gliwic. Z Bydgoszczy wywieŸli 30 fa-
bryk, z Poznañskiego i Pomorza oko³o 80% koni i krów.
Z Górnego Œl¹ska wywieŸli wszystkie sk³ady ¿ywnoœcio-
we, urz¹dzenia techniczne i maszyny zainstalowane
w czasie okupacji, a tak¿e maszyny i urz¹dzenia przed-
wojenne. Na Dolnym Œl¹sku i Œl¹sku Opolskim w czerw-
cu 1945 roku wywo¿enie maszyn i urz¹dzeñ by³o ju¿
w fazie koñcowej. Zniknê³o tam niemal 95% maj¹tku
przemys³owego. Trwa³ jednoczeœnie demonta¿ zak³a-
dów we Wroc³awiu143. Celem u³atwienia wywo¿enia
mienia i sprawnego ruchu wojsk do niemieckiej strefy
okupacyjnej i z powrotem, na terenach Polski powsta³y
specjalne linie tranzytowe, zwane rosyjskimi koryta-
rzami tranzytowymi: z Królewca do Berlina poprzez
Prusy i Pomorze; ze Lwowa do Berlina przez Katowice;
pas linii kolejowej Moskwa-Berlin przecinaj¹cy Wis³ê
w pobli¿u Warszawy144.

W szczególnie krytycznej sytuacji znalaz³y siê rejo-
ny ujœcia Odry i Zalewu Wiœlanego. Rabunki i faktycz-
na okupacja, szczególnie rejonu szczeciñskiego, spowo-

140 Za kulisami bezpieki i partii, Biuro Informacji Studenckiej ZSP,
wyd. III, Warszawa 1989, s. 9.

141 K. Kersten, Tam¿e, s. 131.
142 Micha³ków, Nie tylko..., s. 18.
143 AK w dokumentach, s. 418, 423, 437
144 Wiadomoœci ze œwiata, PnaM 1946, z. 1–2, s. 20.
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dowa³a d³ugotrwa³¹ dewastacjê gospodarcz¹ wybrze¿a
zachodniopomorskiego i nad Zalewem Wiœlanym. So-
wieci przekazali Polsce jedynie rejon Zatoki Gdañskiej,
z baz¹ morsk¹ w Gdyni i na Helu, gdzie znalaz³a siê
zamkniêta nieliczna polska flota wojenna. Pozosta³e
wybrze¿e sami kontrolowali przez wiele lat, ponadto
opanowali ujœcie Odry oraz Zalew Wiœlany. Najwa¿-
niejszym dla Sowietów by³o utrzymanie rejonu ujœcia
Odry pod wzglêdem gospodarczym i wojskowym145.

Ujœcie Odry oraz granica Polski na tej rzece i na
Nysie, stanowi³y wa¿ny element sowieckiej polityki za-
granicznej. Moskwa zabiega³a o te granice, aby w spo-
sób trwa³y uzale¿niæ od siebie Polskê. D¹¿yli do wy-
tworzenia takiej przepaœci miêdzy narodem polskim
i niemieckim, aby Polska zawsze by³ skazana na szu-
kanie gwarancji bezpieczeñstwa w³aœnie u Sowietów.
W ten sposób Moskwa mia³a w rêku atut do porozu-
mienia siê z Niemcami kosztem Polski, je¿eli to bê-
dzie siê op³aca³o Sowietom146. Dla nich by³o to tym ³a-
twiejsze, poniewa¿ od 1945 roku niemieccy komuniœci
zajmowali negatywne stanowisko wobec polskiej gra-
nicy na Odrze i Nysie.

Szczególnie w trudnej sytuacji znajdowa³ siê Szcze-
cin i ca³y rejon ujœcia Odry, co mia³o negatywny wp³yw
równie¿ na organizacjê bazy dla polskiej floty w tym
rejonie. Stan tymczasowoœci wywo³ywa³ pog³oski na-
wet o umiêdzynarodowieniu miasta, a polska admini-
stracja dwukrotnie by³a zmuszana do opuszczenia
Szczecina147. W³adzê sprawowa³ sowiecki komendant
wojenny p³k Aleksander Fiedotow, który nakaza³ pol-
skiej administracji opuœciæ miasto w dniach 16–19 maja
1945 roku148. Rosjanie korzystaj¹c ze stanowiska ame-
rykañsko-brytyjskiego przeciwnego rozszerzeniu w³adzy
rz¹du warszawskiego w rejonie ujœcia Odry, wspierani
przez niemieckich komunistów, nie dopuszczali do
utrwalenia polskoœci w Szczecinie Pozwala³o to im na
rozbudowê infrastruktury wojskowej opartej na bazie
by³ej niemieckiej w rejonie ujœcia Odry, a nastêpnie
swobodne dysponowanie niemieckim maj¹tkiem. Przy
biernej postawie sowieckiej do Szczecina zaczêli wra-
caæ Niemcy, których w po³owie maja 1945 roku by³o
ledwie 6000, po miesi¹cu oko³o 54.000, a na pocz¹tku
lipca 83.000 i liczba ta stale ros³a. Jednak 9 czerwca
polska administracja ponownie rozpoczê³a pracê, przy
jednoczesnej dzia³alnoœci niemieckiej i sowieckiej ko-
mendantury. Po dziesiêciu dniach polska administra-
cja ponownie opuœci³a miasto, pozostawiaj¹c na miej-
scu Komitet Pomocy Polakom maj¹cy broniæ tam
polskiej racji stanu, organizowaæ osadnictwo i udzielaæ
opieki ju¿ mieszkaj¹cym tam Polakom149. Ostatecznie
jednak 28 czerwca tego roku Stalin przekaza³ miasto

Polsce, a konferencja poczdamska zatwierdzi³a w³¹cze-
nie Szczecina i Pomorza Zachodniego do Polski. Jed-
nak stan okupacyjny przez wojska sowieckie trwa³ na-
dal, rozwijano ich bazy wojskowe i trwa³ rabunek. Nowy
okupant zdemontowa³ 80% szczeciñskiego przemys³u
przyportowego – g³ównie okrêtowego, chemicznego, spo-
¿ywczego itp. Sowieci zajêli ca³y port, wszystkie stocz-
nie, wiele przedsiêbiorstw i przyportowe dzielnice miesz-
kaniowe. Od czerwca 1945 roku zaczêli tworzyæ Centraln¹
Bazê Prze³adunkow¹ nr 3601 podporz¹dkowan¹ Lu-
dowemu Komisariatowi Obrony ZSRR w Moskwie. Po
uruchomieniu portu Rosjanie prze³adowywali tu wszyst-
ko, co zabierali z Niemiec, a jednoczeœnie rozpocz¹³ siê
rabunek przemys³u, mienia oraz eksploatacja Ziemi
Szczeciñskiej we wszystkich zakresach150. W porcie po
rabunek cumowa³o jednoczeœnie 20–30 statków oraz
setki barek.

Jedynym ratunkiem dla pañstwa by³o jak najszyb-
sze zasiedlenie Szczecina Polakami i nie czekaj¹c na
jego przekazanie przez Sowietów, rozwijaæ miasto –
próbowaæ przejmowaæ przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci pu-
blicznej w porcie. Usilne starania, mimo oporu ze stro-
ny sowieckiej spowodowa³y, ¿e w koñcu 1946 roku
w rêkach polskich znalaz³y siê nabrze¿a dolnej Odry
i niektóre enklawy w granicach portu centralnego.
Dopiero w 1947 roku, po licznych konsultacjach w War-
szawie, Moskwie i Berlinie, 17 wrzeœnia zawarto Poro-
zumienie miêdzy rz¹dem ZSRR i rz¹dem Rzeczypospo-
litej Polskiej o przekazaniu w³adzom polskim portu
w Szczecinie151. Jednak nadal istnia³a sowiecka baza,
któr¹ w porcie szczeciñskim przejêto w 1955 roku,
a w Œwinoujœciu dopiero w 1992 roku.

W Œwinoujœciu znajdowa³a siê Wojennomorska Baza
Po³udniowo-Ba³tyckiej Floty, któr¹ sowiecka MW stale
rozbudowywa³a i modernizowa³a. Przejmowanie po-
szczególnych nabrze¿y i obiektów poza w³aœciw¹ baz¹
przez Polaków by³o mocno utrudniane przez Sowietów,
którzy jednoczeœnie mocno utrudniali rozwój samego
miasta.

Ponadto zdewastowali porty rybackie na Zalewie
Szczeciñskim. Zajête przez nich, hamowali rozwój i pro-
wadzili rabunkow¹ gospodarkê i nie dopuszczali tam
polskich osadników. Stosowane przez nich k³usownic-
two i niszczenie ryb za pomoc¹ materia³ów wybucho-
wych, mocno nadwyrê¿y³y zasoby rybne na tych wodach.
Jednoczeœnie rozpoczêli zorganizowane po³owy, w opar-
ciu o si³y i tabor niemiecki152. Bazy takie powsta³y wów-
czas w Szczecinie, Œwinoujœciu i Trzebie¿y153. Ich stan
posiadania jednostek rybackich stale rós³ dziêki rabun-
kom i ró¿nym nieuczciwym kombinacjom. Np. w maju
1947 roku od granicy zachodniej do Dziwnowa Sowieci
mieli 113 jednostek rybackich, w tym 86 w Szczecinie.
Zaœ w Dar³owie jeszcze w 1948 roku mieli 23 kutry
rybackie154. Ostatnie enklawy sowieckiego rybo³óstwa
nad Odr¹ istnia³y jeszcze w 1950 roku.

145 A. Makowski, Pomorze Zachodnie w polityce Zwi¹zku Radziec-
kiego 1945 r., PZa 1992, z. 2, s. 53nn.

146 A. Bregman, Jak œwiat œwiatem?, Londyn 1964, s. 204.
147 K. Golczewski, Porzucona twierdza, 1944–1945, Poznañ 1967,

s. 183, 220–222.
148 50 lat Polskiej Gospodarki Morskiej na Pomorzu Zachodnim

1945–1995, opracowanie zbiorowe pod red. Izabelli Dunin-Kwinta i Józefa
Stanielewicza, Szczecin 1995, s. 23.

149 Tam¿e, s. 24. Niejasna sytuacja powodowa³a ró¿ne plotki. We-
d³ug jednej Szczecin mia³ zostaæ wolnym miastem pod protektoratem
sowieckim, angielskim i amerykañskim, inna zaœ, ¿e port bêdzie mia³
miêdzynarodowy charakter z udzia³em rz¹dów Niemiec, Polski i Cze-
chos³owacji. Skrajne pog³oski sugerowa³y, ¿e Szczecin otrzyma Czecho-
s³owacja (A. Hutnikiewicz, Szczecin w polskiej polityce morskiej w latach
1945–1950, Szczecin 1991, s. 46).

150 Tam¿e, s. 26nn; R. Techman, Strefa radziecka w porcie szczeciñ-
skim w latach 1947–1955, ZaH 1994, z. 1, s. 75.

151 50 Lat..., s. 29.
152 Relacja w sprawie radzieckich przedsiêbiorstw rybackich prze-

s³ana wojewodzie szczeciñskiemu przez Stefana Kasiora, naczelnika Wy-
dzia³u Spo³eczno-Politycznego Urzêdu Wojewódzkiego Szczeciñskiego 30
wrzeœnia 1947, N 1994, nr 1, s. 41–43.

153 50 lat..., s. 32–33.
154 R. Techman, Radzieckie bazy rybackie w rejonie ujœcia Odry.

Dokument z roku 1947, N 1994, nr 1, s. 40–41.
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Porty le¿¹ce w ujœciu Odry, port wojenny i handlo-
wy w Ko³obrzegu i port rybacki w Dar³owie, odgrywa³y
wa¿n¹ rolê polityczn¹, gospodarcz¹ i wojskow¹ dla So-
wietów155 . Po rabunku i przekazaniu zubo¿a³ych miej-
scowoœci Polakom, ujœcie Odry sta³o siê wa¿ne dla wojsk
sowieckich z kilku wzglêdów: a) znajdowa³o siê ono na
zapleczu sowieckiej strefy okupacyjnej Niemiec (korzyst-
na lokalizacja baz, zabezpieczenie szlaków komunika-
cyjnych i ewakuacjê, dogodne warunki do zaopatrzenia
swych wojsk oraz do wywozu zdobyczy wojennych i ³a-
dunków reparacyjnych z Niemiec); b) porty, przemys³
okrêtowy, rybny i rolnictwo rejonu s³u¿y³o im do rabun-
kowej eksploatacji, c) te znaczne straty polityczno-go-
spodarcze rejonu szczeciñskiego prowadzi³y do utraty
suwerennoœci pañstwa w obszarach okupowanych przez
Sowietów. Wspó³praca z nimi by³a utrudniona co po-
g³êbia³o i to, ¿e czêœæ wojsk sowieckich na zachód od
Odry (powiat szczeciñski i woliñski), nie podlega³y do-
wództwu Pó³nocnej Grupy Wojsk Sowieckich w Legnicy,
a sowieckiej Wojskowej Administracji Niemiec w Ber-
linie, albo w³adzom wojskowym w Moskwie, Tallinie
lub w Pi³awie156.

W trudnej sytuacji znalaz³y siê równie¿ porty Zale-
wu Wiœlanego, który zosta³ odciêty od morza, co by³o
zwi¹zane z zajêciem Królewca przez Sowietów157. Sta-
rania o przy³¹czenie tego miasta do Polski spe³z³y na
niczym, co spowodowa³o degradacjê gospodarcz¹ Zale-
wu Wiœlanego oraz ca³ego rejonu królewieckiego158.

Co prawda Polska otrzyma³a ujœcie Odry i Wis³y
oraz rozleg³e wybrze¿e morskie miêdzy nimi, ale od po-
cz¹tku znalaz³a siê w niekorzystnej sytuacji wasala.

Ujœcie Odry zamyka³a sowiecka baza morska w Œwi-
noujœciu, maj¹ca si³y do przeprowadzenia uderzeñ w kie-
runku Szczecina, rozlewisk wodnych i na morze. Po-
nadto w rejonie tym stacjonowa³y silne sowieckie wojska
l¹dowe oraz lotnicze. Zaœ rozbudow¹ polskiej floty wo-
jennej tak kierowano, aby na wodach szczeciñskich ni-
gdy nie by³a w stanie podj¹æ samodzielnych operacji
bojowych.

Natomiast ujœcie Wis³y znalaz³o siê w rêkach pol-
skich, ale Zalew Wiœlany z jego licznymi portami nie
mia³ ¿adnego znaczenia ani wojskowego, ani gospodar-
czego. W czêœci radzieckiej Zalewu rozbudowano infra-
strukturê wojskow¹, zaœ Cieœnina Pi³awska stanowi³a
zaporê dla prawid³owego rozwoju czêœci polskiej.

Rabunkowa radziecka gospodarka przy przychylno-
œci polskich komunistów spowodowa³a, ¿e od Kaszub
niemal po Œwinoujœcie powsta³a pustynia gospodarcza
– ogromny szmat wybrze¿a morskiego, z kilkoma ma-
³ymi portami obrabowanymi z infrastruktury portowej
i stoczniowej i dziesi¹tkami kilometrów na wpó³ dzi-

kich pla¿. Nie rozwijano tu oœrodków naukowych, ani
kulturalnych, a ³¹cznoœæ z krajem by³a niedostateczna.
Do dalszej degradacji tych ziem przyczyni³y siê wojska
sowieckie, maj¹ce tam swoje bazy dla wojsk l¹dowych,
lotniczych, a potem rakietowych i nuklearnych. Rów-
nie¿ wojska polskie w ramach UW mia³y tam swoje
nieliczne bazy i poligony i razem z Armi¹ Czerwon¹
skutecznie izolowa³y wybrze¿e od reszty kraju, pozo-
stawiaj¹c kontrolowany korytarz: Gdynia- Szczecin159.

Z chwil¹ wyzwolenia wybrze¿a od Niemców, ochro-
nê granicy morskiej przejê³y sowieckie Wojska Ochro-
ny Pogranicza Owier – ochrana Wodnawo Riejona. W ten
sposób zabezpieczano rozwój w³adzy polskich komuni-
stów na wybrze¿u, rabunek mienia w portach ponie-
mieckich i kontrolê polskiej gospodarki na wybrze¿u.
Owier podlega³ Pó³nocnej Grupie Wojsk Radzieckich,
a ochronê granicy przekazano WOP dopiero po utrwa-
leniu w Polsce w³adzy przez komunistów. Przez ten czas
nie chcieli jednak odpowiadaæ za stan bezpieczeñstwa
na wodach przybrze¿nych i zaczêli przekazywaæ m.in.
MW system obserwacji i ³¹cznoœci wraz z obiektami
i urz¹dzeniami na brzegu160. Zaœ WOP mia³ trudnoœci
w wykonywaniu swoich zasadniczych zadañ, poniewa¿
wszêdzie byli rosyjscy ¿o³nierze161. Dlatego zamiast strzec
bezpieczeñstwa na stra¿nicach prowadzono szkolenie
za szkoleniem162.

Sowieckie bezprawia na polskim wybrze¿u morskim
i na wodach terytorialnych odbywa³y siê bez sprzeciwu
MW i WOP, które nie tylko te fakty ukrywa³y, ale na-
wet odpowiednio zabezpiecza³y. Nawet gdyby któryœ
dowódca polskiej jednostki chcia³ siê sprzeciwiæ lub sta-
wiæ opór, natychmiast zosta³by odizolowany. Bo w ka¿-
dej jednostce funkcjona³ aparat polityczny partii i s³u¿by
specjalne.

Pewne zmiany na granicy i w funkcjonowaniu wojsk
sowieckich w Polsce nast¹pi³y od 1956 roku, co by³o
zwi¹zane z umocnieniem siê komunizmu w Polsce. Rz¹d
radziecki w deklaracji z 30 paŸdziernika 1956 roku z
naciskiem podkreœli³, ¿e w Polsce jego wojska znajdu-
j¹ siê na mocy Uk³adu Poczdamskiego oraz UW. By³y
równie¿ na Wêgrzech, w Rumunii i NRD. Jednoczeœnie
na pocz¹tku listopada partia i rz¹d polski orzek³y, ¿e
wojska sowieckie musz¹ u nas pozostaæ obowi¹zkowo.
Te deklaracje polskich komunistów by³y zrozumia³e,
poniewa¿ Armia Czerwona w Polsce stanowi³a gwa-
rancjê utrzymania przez nich w³adzy. Za jej pobytem
naciskano szczególnie po powstaniu poznañskim i wê-
gierskim, przy czym dla narodu by³a to zwyk³a okupa-
cja. 17 grudnia 1956 roku podpisano w Warszawie umowê
O statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjo-
nuj¹cych w Polsce. Stwierdzenie czasowo polityczne, bo
nie okreœlono tego czasu, a wiêc na sta³e dla wsparcia
komunistów. Ich liczebnoœæ i bazy mia³y zostaæ ustalo-

155 AWOP, 217/4, s. 92–93; CA MSW, 78/21.
156 Techman, Tam¿e, s. 40.
157 Polskie w³adze rz¹dowe i KMW liczy³y, ¿e Prusy Wschodnie

wraz z Królewcem zostan¹ w³¹czone do Rzeczypospolitej. By³y to port
o znaczeniu lokalnym dla Pomorza Wschodniego i Prus, siêgaj¹cy swymi
wp³ywami a¿ do Polesia i Ma³opolski Wschodniej. W latach najlepszych
obroty towarowe Królewca wynios³y w 1937 roku oko³o 3,7 miliona ton
towarów (Znaczenie gospodarcze szerokiego wybrze¿a morskiego dla Pol-
ski, PnaM 1942, z. IV, s. 7).

158 AK, t. III, s. 274, 279, 282–283, 294, 363, 502, t. IV, s. 140.
Sowieci zmienili wszystkie nazwy miast i wsi, a Królewiec otrzyma³
nazwê Kaliningrad (na czeœæ bolszewickiego prominenta Michai³a Kalini-
na). Obszar ten zamieniono w strefê zamkniêt¹ i zmilitaryzowan¹, zak³a-
daj¹c najwiêksz¹ bazê sowieckiej floty wojennej na Ba³tyku. Militarny
charakter tego rejonu sprawi³, ¿e sta³ siê on ruin¹ gospodarcz¹.

159 Polscy komuniœci poza pozornymi dzia³aniami propagandowymi
niczego nie zrobili, aby o¿ywiæ wybrze¿e morskie, nie byli tym zaintere-
sowani. Ju¿ zreszt¹ KPP deklarowa³a w 1932 roku niemieckim komuni-
stom, ¿e gdy obejmie w³adzê kraju, odda Niemcom nale¿ny im „korytarz
pomorski” i Górny Œl¹sk (A. Piskozub, Nauki humanistyczne w krzewieniu
kultury i edukacji morskiej Polak ów czyli od propagandy sukcesu do
sukcesu propagandy, N 1995, nr 2, s. 14).

160 AMW, 34/4, s. 3.
161 A WOP, 4 c, s. 262–263; 147/20/57, s. 72
162 Tam¿e, 165/7. Co prawda WOP zacz¹³ przejmowaæ granicê od

Owieru od kwietnia 1946 roku, ale odbywa³o siê to opornie (Tam¿e,
165/7/58). Sowieckie oddzia³y by³y nadal rozlokowane w miejscach, które
winni przekazywaæ, czego nie robili (Tam¿e, 147/7/57, s. 580).
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ne odrêbnie, miêdzy Warszaw¹ a Moskw¹, w tajemni-
cy przed narodem. Umowê podpisano 1 lutego 1957
roku, wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nast¹pi³a
w Moskwie 27 lutego, a wiêc wesz³a w ¿ycie163. Odt¹d
dalsza zale¿noœæ od Sowietów, z pozorami zewnêtrznej
suwerennoœci, której nie by³o, trwa³a a¿ do upadku ko-
munizmu w Polsce.

Socjalistyczna indoktrynacja
w Polskiej Flocie Wojennej

MW by³a poddana szczególnej indoktrynacji socjali-
stycznej poprzez aparat polityczny, wspó³pracê politycz-
n¹ z organami represji, udzia³ w utrwalaniu w³adzy
ludowej oraz dzia³añ zmierzaj¹cych do formowania kadr
uleg³ych polskim komunistom i Sowietom. Dlatego g³ów-
ne znaczenie przywi¹zywano do rozwóju i umocnienia
aparatu politycznego – gwaranta, ¿e MW bêdzie sta-
nowiæ uleg³y komunistom rodzaj si³ zbrojnych. Szcze-
gólnie wa¿ne by³o to w latach pocz¹tkowych formowa-
nia si³ morskich w kraju, kiedy specjalistami morskimi
z koniecznoœci musieli byæ przez pewien czas oficero-
wie przedwojenni. Jednak wychowanie polityczne i ru-
syfikacja prowadzone przez aparat polityczno-wycho-
wawczy nie by³y uznane przez Sowietów za œrodki
wystarczaj¹ce do utrzymania polskich wojsk w nale¿y-
tym pos³uszeñstwie. Dlatego utworzono specjalny urz¹d
bezpieczeñstwa – Informacjê Wojskow¹. Na kierowni-
czych stanowiskach znaleŸli siê Rosjanie, ale mimo tego,
obok niej istnia³a Tajna S³u¿ba Sowieckiego Bezpie-
czeñstwa, nadzoruj¹ca wojsko i Informacjê Wojskow¹164.

Rola aparatu politycznego w MW ros³a od 1945 ro-
ku165. Jego organizacja zosta³a dostosowana do potrzeb
partii166, a pracownicy tego aparatu przyst¹pili do ak-
tywnej dzia³alnoœci w jednostkach MW167. ZPW MW przy-
st¹pi³ równie¿ do dzia³alnoœci polityczno-wychowawczej
w œrodowisku cywilnym w rejonach bazowania swoich
jednostek. Prace te wykonywali specjalnie dobrani ofi-
cerowie, mog¹cy pracowaæ poza wojskiem168.

Dowódcy okrêtu (jednostki) bezpoœrednio podlega³
zdo pol-wych, natomiast oficer informacji swemu sze-
fowi. Zadaniem tego ostatniego by³o notowanie i mel-
dowanie o wszystkim, co wed³ug niego by³o wa¿ne uwagi
lub podejrzane. Wszystkie rozkazy pisemne, opinie s³u¿-
bowe, wnioski awansowe i inne, podpisywa³ dowódca
i zdo pol-wych169.

Na okrêtach oficerowie pol-wych starali siê byæ ra-
czej neutralnymi, zwalczali przejawy tzw. pruskiej
dyscypliny, a marynarze mogli przychodziæ do nich
z ró¿nego rodzaju za¿aleniami z pominiêciem swoich
prze³o¿onych. Wprowadzono formy zwracania siê przez

obywatelu z dodatkiem stopnia wojskowego, a do pod-
w³adnego lub m³odszego podaj¹c stopieñ lub wy. Nato-
miast cz³onkowie partii zwracali siê czêsto przez to-
warzyszu z dodaniem stopnia wojskowego, tak jak to
by³o w armii sowieckiej.

Na okrêtach w czasie œniadania przez rozg³oœnie
okrêtowe nadawano tzw. prasówki – spreparowany
dziennik propagandowy. W czasie postoju, po godzinach
s³u¿bowych, prowadzono zajêcia kulturalno-oœwiatowe
(KO), a kadra maj¹ca rodziny mog³a iœæ do domu. W ty-
godniu dla marynarzy nie by³o przepustek. Pocz¹tko-
wo w niedziele i œwiêta mo¿na by³o iœæ do koœcio³a, ale
to niebawem zanik³o, a w tym czasie zaczêto za³ogom
organizowaæ seanse filmowe. Dla kadry przeprowadza-
no odczyty historyczno-polityczne i spo³eczno-politycz-
ne, a co kilka tygodni egzamin z ww. tematów przez
zdo pol-wych z przedstawicielem szefostwa pol-wych
i dowódcy.

Uzupe³nieniem procesu programowego szkolenia po-
litycznego stanowi³a praca KO, w której stale doskona-
lono formy i metody. Mia³a równie¿ podnieœæ poziom
wiedzy i kultury za³óg, kadry podoficerskiej i jej rodzin,
ale programowo w duchu komunistycznym. Jednak ro-
biono to powoli, systematycznie i w ten sposób nacisk
ideologiczny nie by³ specjalnie widoczny. Wytworzono
hierarchiê instytucji KO, do których nale¿a³y: œwietlice
dla ma³ych jednostek p³ywaj¹cych i na du¿ych okrêtach,
instytucje poza okrêtami, odpowiednio przygotowywane
wydawnictwa i prasa, zespo³y artystyczne itp.

Pracê œwietlicow¹ prowadzono zasadniczo w œwiê-
ta i dni wolne oraz po zajêciach s³u¿bowych. W tym
celu opracowywano instrukcje, ró¿ne materia³y i po-
radniki, aby mieæ bez przerwy ca³kowity nadzór nad
marynarzami. By³y to zajêcia maj¹ce na celu ideowe
urabianie za³óg – wykonywanie gazetek œciennych, pla-
katów i zbiorowe œpiewanie piosenek marszowych lub
marynarskich. Ponadto organizowano ró¿ne konkursy,
a konkurs gazetek œciennych odbywa³ siê co dwa tygo-
dnie170. Wobec trudnoœci organizacyjnych pracy KO na
okrêtach, próbowano je prowadziæ na szczeblu zespo-
³ów albo korzystaæ ze œwietlic jednostek brzegowych,
g³ównie KPW171. Jednak marynarze szli tam niechêt-
nie i wy³¹cznie na rozkaz. Zaczêto równie¿ wzbogacaæ
tê pracê poprzez wyposa¿anie œwietlic w ró¿ne gry, mapy,
radio oraz organizacjê gier towarzyskich. Do koñca 1949
roku obchodzono równie¿ œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i Wielkanocy, ale ka¿da za³oga na swoim okrêcie. Po-
nadto w œwietlicach zaczêto dbaæ o elementy wystroju
morskiego172. Wprowadzano równie¿ wieczory literac-
kie, seanse filmowe, wysy³anie marynarzy do teatru
i na wystêpy artystyczne173. W ten sposób starano siê
przyci¹gn¹æ marynarzy do tej pracy, aby ³atwiej mo¿na
by³o wt³aczaæ im do g³ów idee socjalistyczne, które jak
gdyby uwiarygodnia³y komunizm w Polsce. Jednocze-
œnie by³ to pocz¹tek rozwoju biurokratyzmu w procesie
pracy politycznej oraz wzrostu sprawozdawczoœci174.

163 M. Tarniewski, Porcja wolnoœci (paŸdziernik 1956), Pary¿ 1979.
164 S. J., Uk³ad Warszawski, s. 52.
165 AMW, 67/1, s. 85; 67/3, s. 3; MMW, 145; 247; 290; 407; 500; 509.
166 AMW, 67/1, s. 196–199; 67/11, s. 264; 67/15, s. 43.
167 Tam¿e, 61/1, s. 50; 67/1, s. 57; 67/3, s. 24; 67/11, s. 84, 19, 64,

438; 67/12, s. 146; 67/14, s. 167–193; 67/15, s. 43, 92, 156–157.
168 Tam¿e, 67/3, s. 81, 217; 67/11, s. 104, 124–125, 306; 67/12,

s. 105; 67/18, s. 482.
169 Na okrêty starano siê dobieraæ oficerów polowych bardziej

wykszta³conych, zasadniczo po specjalnych kursach w £odzi. Natomiast
starsi ofiecorwie informacji pochodzili z Gwardii Ludowej, a m³odsi byli
synami polskich emigrantów do Francji, wychowanych na komunistów,
znali s³abo jêzyk polski. Jedni i drudzy z zapa³em zbierali wszelkie infor-
macje o polskich oficerach przedwojennych.

170 AMW, 67/3, 67/16.
171 Tam¿e, 68/11.
172 Tam¿e, 68/18.
173 Tam¿e, 67/5.
174 Wprowadzono ró¿ne sprawozdania, statystyki i inne, w któ-

rych dowódcy i zastêpcy pol-wych starali siê wypaœæ jak najlepiej w oczach
swoich prze³o¿onych. Np. Flotylla Tra³owców we wrzeœniu 1946 roku
poda³a, ¿e dla marynarzy zorganizowano 4 wieczory literackie, 8 gawêd,
2 wyjœcia do teatru dla 150 marynarzy (AMW, 67/5, k529).
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By³y to jednak zajêcia nudne, których marynarze na
okrêtach unikali wol¹c w tym czasie wykonywaæ prace
konserwacyjne lub inne na rzecz okrêtu. Imprezy te
organizowano wbrew woli za³óg, z narzuceniem tema-
tu i obowi¹zkiem uczestnictwa. Jednak zasadniczo
udzia³ w nich brali marynarze m³odszego rocznika,
poniewa¿ starsi potrafili unikaæ takich zajêæ, o czym
by³o wiadomo a¿ do lat 90. Inaczej by³o w pododdzia-
³ach brzegowych, gdzie by³o ³atwo uchwyciæ marynarzy
tym bardziej, ¿e do pracy KO wykorzystywano tam wzory
z wojsk l¹dowych opracowywane ju¿ od 1943 roku, któ-
re niemal ¿ywcem powielano.

Prasê czytano w czasie szkolenia politycznego, na
prasówkach i pogadankach. Pocz¹tkowo brak by³o bi-
bliotek, dlatego zaczêto gromadziæ ksi¹¿ki oraz bro-
szury. W tym celu opracowano specjalne instrukcje
i zarz¹dzenia o doborze ksi¹¿ek oraz sposobie organi-
zowania bibliotek, które rozwijano g³ównie w podod-
dzia³ach brzegowych. Od wiosny 1947 roku biblioteki
istnia³y równie¿ we Flotylli Tra³owców, dywizjonie œci-
gaczy, dywizjonie OP oraz w grupie kutrów, a na okrê-
tach wprowadzono biblioteczki okrêtowe. Raz w mie-
si¹cu oficer pol-wych lub ktoœ wyznaczony z kadry,
pobiera³ po 20 ksi¹¿ek, a potem je wymienia³. Ksiêgo-
zbiory by³y ró¿ne, aby zachêcaæ marynarzy do czytel-
nictwa175.

Starano siê rozwijaæ artystyczny ruch amatorski.
Powstawa³y ró¿ne kó³ka amatorskie, dla których za-
czêto organizowaæ konkursy na szczeblu zwi¹zków tak-
tycznych, a potem na szczeblu MW176. Co sprytniejsi
marynarze chêtnie brali udzia³ w pracach takich ze-
spo³ów, poniewa¿ zwalniano ich ze s³u¿by i szkolenia
oraz uci¹¿liwych prac okrêtowych.

Organizowano konkursy gazetek œciennych i hase³
politycznych, a najlepsze z nich eksponowano potem
w Domu Marynarza w Gdyni. Wprowadzono równie¿
przepisy o jednolitym wygl¹dzie œwietlic oraz opracowa-
no wytyczne do pracy z aktywem okrêtu177.

W pierwszych latach po wojnie dwojak¹ rolê ode-
gra³y wydawnictwa ksi¹¿kowe i broszury. Prasa i cza-
sopisma, zachowuj¹c nakazany styl i oblicze ideowe,
w ró¿ny sposób przekazywa³y polskie tradycje i w³a-
sn¹ myœl wojenno morsk¹. Jednak z ka¿dym rokiem
by³y coraz mocniejsze naciski ideologiczne.

9 maja 1945 roku ukaza³ siê pierwszy numer pi-
sma „Nasze Morze”, zaczêto równie¿ organizowaæ Wy-
dawnictwo MW. Od 1 wrzeœnia zaczêto wydawaæ „Ga-
zetê Morsk¹”, po nim, od kwietnia 1946 roku „Marynarz
Polski”178. Od 1948 roku po³¹czono „Marynarz Polski” z
organem Ligi Morskiej „Morze” i w ten sposób powsta³o
pismo – miesiêcznik „Morze-Marynarz Polski”, ukazu-
j¹cy siê do lutego1951 roku. Potem znów „Morze”.

Silne naciski ze strony oficerów, g³ównie przedwo-
jennych, spowodowa³o ponowne wydawanie „Przegl¹du
Morskiego”, od pierwszego kwarta³u 1947 roku. Na-
wi¹zano w ten sposób do tradycji pisma fachowego z II
Rzeczypospolitej. Mimo okreœlonej akcji politycznej,

ukazywa³y siê tam artyku³y zwi¹zane z aktualnymi
zagadnieniami wojenno-morskimi. 1 stycznia 1951 roku
pismo to sta³o siê wewnêtrznym dla MW pod nowym
tytu³em „Przegl¹d Marynarki Wojennej” i do 1957 roku
stanowi³o profil nie tylko fachowy, ale i ideowo-poli-
tyczny.

Po likwidacji pisma „Morze-Marynarz Polski”, wpro-
wadzono gazetê „Na stra¿y Wybrze¿a”, stanowi¹c¹ we-
wnêtrzne pismo MW. Charakteryzowa³o siê ono silnym
upolitycznieniem i agresywnoœci¹ do tego, co nie by³o
prosowieckie i socjalistyczne. By³a to gazeta o silnym
nastawieniu inwigilacyjnym. By³o to równie¿ pismo
bardzo perfidne, o charakterze antypolskim i w stycz-
niu 1957 roku zosta³o zlikwidowano.

Inwigilacjê kadry i jej rodziny próbowano prowa-
dziæ równie¿ po s³u¿bie w wolne dni przy pomocy klubu
oficerskiego MW, powsta³ego w miejsce Domu Maryna-
rza. Zaœ w wiêkszych jednostkach MW od koñca 1947
roku zaczêto tworzyæ kluby oficerskie179. Ponadto zor-
ganizowano Ligê Kobiet Rodzin Wojskowych. Pierwsze
takie ko³o powsta³o w czerwcu 1946 roku przy DMW,
a przewodnicz¹c¹ zosta³a Maria Steyerowa180. By³a to
ukryta forma dzia³alnoœci politycznej, maj¹ca na celu
izolowanie rodzin wojskowych od spo³eczeñstwa poprzez
ró¿ne formy pracy daj¹ce po¿ytek rodzinom. Pod ukry-
tym nadzorem organizowano ¿³obki, przedszkola i ró¿-
ne formy wypoczynku dla rodzin kadry. Dawa³o to na
pewno du¿y po¿ytek, ale cele i tematy narzucano w du-
chu idei marksistowskiej.

Od 1950 roku indoktrynacja polityczna w MW przy-
bra³a niespotykane dot¹d wymiary i objê³a ca³okszta³t
¿ycia za³óg okrêtowych, poddaj¹c je zorganizowanej
obróbce. Wprowadzono wówczas kilka kierunków wy-
chowania, które udoskonalano przez nastêpne lata: ide-
ologiczne, patriotyczne i internacjonalistyczne, antyim-
perialistyczne, œwiatopogl¹dowe i wojskowe.

Zasadniczym wychowaniem by³o ideologiczne. Ju¿
od 1945 roku systematycznie prowadzono szkolenie po-
lityczne – 2 razy w tygodniu po 2 godziny, a ponadto
organizowano codzienne informacje prasowe, gawêdy
i pogadanki na tematy w duchu ideologii partii181. Iloœæ
tych godzin wzrasta³a (dla oficerów od 42 do 72 godzin
rocznie, dla podoficerów 160 godzin, tj. dwa razy w ty-
godniu po 2 godziny i dla marynarzy trzy razy w tygo-
dniu po 2 godziny). Obowi¹zkow¹ lektur¹ dla kadry
sta³a siê Krótka historia WKP/b Stalina i Krótki s³ow-
nik filozoficzny, wydawane w masowych nak³adach.

Obok szkolenia politycznego, wprowadzono szkole-
nie partyjne, którego najwy¿sz¹ form¹ by³ Wieczorowy
Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, powo³any w MW
w grudniu 1952 roku182. Ni¿szymi formami szkolenia
partyjnego by³y dywizyjne szko³y partyjne i ko³a stu-

175 Tam¿e, 67/15; 67/17; 68/19; 132/9; 336/142.
176 Tam¿e, 132/19.
177 Tam¿e, 67/3, k. 290; 67/15, k. 112–113.
178 Tam¿e, 8/1; 67/3; 67/4; 67/12; 68/16. Prasa, szczególnie „Mary-

narz Polski” dobrze redagowany, z licznymi materia³ami nt. polskiej
floty wojennej na Zachodzie, by³ poczytny nie tylko w MW, wojsku, ale
wœród spo³eczeñstwa. Pisywali tam oficerowie przedwojenni, którzy
walczyli z Niemcami i obecnie podjêli dalsz¹ s³u¿bê w MW.

179 Tam¿e, 68/20; 132/6; 223/20; 223/31; 336/63.
180 Tam¿e, 68/17; 1991/59/39.
181 Z. Studziñski, Powstanie i rozwój ludowej Marynarki Wojennej

w latach 1944–1948, WPH 1963, nr 3–4, s. 265, p. 44.
182 Do partii wstêpowano w ogromnej wiêkszoœci po to, aby ³a-

twiej awansowaæ, u³atwiæ swym dzieciom wstêp na wy¿sz¹ uczelniê,
korzystaæ z dóbr powszechnie ma³o dostêpnych i w miarê mo¿liwoœci
staæ siê jednym z rz¹dz¹cych. Prawie nikt nie wierzy³ w ideologiê mark-
sistowsk¹, a niewielu mog³o j¹ zrozumieæ lub mia³o ochotê studiowaæ.
Wiêkszoœæ zdawa³o sobie sprawê, ¿e ca³a ideologia partii oparta jest na
k³amstwie i ¿e socjalizm nie zda egzaminu jako ustrój maj¹cy przynieœæ
ludziom dobrobyt. Jedynie znikomy procent wstêpowa³ do partii ze wzglê-
dów ideowych, ale i oni po pewnym czasie dochodzili do wniosku, ¿e
socjalizm nie zdaje egzaminu.
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diowania statutu PZPR, obejmuj¹ce wszystkich ofice-
rów politycznych, dzia³aczy partyjnych m³odzie¿owych
oraz cz³onków i kandydatów partii.

Wychowanie patriotyczne obejmowa³o zagadnienia
ruchu rewolucyjnego i oporu wobec Niemców oraz Szwe-
dów, a ponadto mia³o na celu wyrabiaæ szacunek do go-
d³a pañstwa ludowego, hymnu, bandery wojennej i sym-
boli narodowych. W tym zakresie, mimo silnej sowietyzacji,
nie potrafiono wp³yn¹æ na pominiêcie tych patriotycz-
nych elementów, które wzmacniano eksponowaniem czy-
nów polskich okrêtów – Or³a, Burzy, B³yskawicy i innych
polskich okrêtów. A to rodzi³o nie tylko pytania, ale i w¹t-
pliwoœci. Przy tej formie wychowania wiele uwagi zwra-
cano na sprawy internacjonalistyczne, maj¹ce g³ównie
na celu wpajanie szacunku i oddanie armii sowieckiej
oraz wyrabianie pozytywnego stosunku do œwiatowego
ruchu rewolucyjnego i pañstw walcz¹cych o komunizm.

Wiele uwagi poœwiêcano wychowaniu antyimperia-
listycznemu, g³ównie po przyjêciu NRF do NATO oraz
œwiatopogl¹dowemu. Zaczêto upowszechniaæ œwieck¹
obyczajowoœæ i obrzêdowoœæ, ograniczaæ kontakty z oso-
bami duchownymi, zdejmowaæ krzy¿e ze œcian – pocz¹t-
kowo pod pretekstem np. remontu lub estetycznego wy-
gl¹du. G³oszono marksistowsk¹ wiedzê o wszechœwiecie,
nazywaj¹c go œwiatopogl¹dem naukowym183.

Wa¿ne miejsce zajmowa³o wychowanie wojskowe
i wojenno-morskie, obejmuj¹ce szkolenie bojowe, spe-
cjalistyczne i ogólnowojskowe. Traktowano je jako za-
sadnicze elementy patriotyzmu, morali i dyscypliny woj-
skowej184.

W zakresie umacniania w³adzy partii prowadzono
równie¿ wspó³pracê z organami PPR (PZPR), MO, UB
i WOP, w miejscach stacjonowania jednostek MW185.
By³o to partii niezbêdne, poniewa¿ w okresie organiza-
cji aparatu represji, wstêpowa³y liczne konflikty miê-
dzy WOP, MO i UB w rejonach nadgranicznych, na tle
kompetencji. Ka¿dy z tych organów d¹¿y³ do podpo-
rz¹dkowania sobie drugiego186. Wspó³dzia³anie rozwija-
no zawsze w obliczu nasilonej walki politycznej w kra-
ju, co mia³o miejsce a¿ do upadku socjalizmu w Polsce.
Jednostki MW w poszczególnych miejscowoœciach na-
wi¹zywa³y kontakty z terenowymi ogniwami PPR
(PZPR), pomagaj¹c im w ró¿nych akcjach propagando-
wo-agitacyjnych, w organizowaniu imprez, uroczystoœci
itp. Szczególn¹ uwagê zwracano jednak na wspó³dzia-
³anie z aktywem partyjnym w zak³adach pracy.

Tu¿ po powstaniu ZPWMW nawi¹za³ wspó³pracê
z KW PPR w Gdañsku i KM PPR w Gdyni, dok¹d kie-
rowano do pomocy oficerów i marynarzy. Od pocz¹tku
te¿ organizowano wspó³pracê z terenowymi organami
w³adzy, tj. radami narodowymi, MO, UB i Stra¿¹ Por-
tow¹. Na pocz¹tku 1946 roku ZPMW przes³a³ do jed-

nostek wytyczne z okreœleniem form tej wspó³pracy,
które stale udoskonalano. W poszczególnych miejsco-
woœciach odbywano narady przedstawicieli MW, MO,
UB i Stra¿y Portowej, celem omówienia zasad tej
wspó³pracy, g³ównie w walce z opozycj¹ polityczn¹187.
Raz na dwa tygodnie odbywa³y siê spotkania z przed-
stawicielami MO i UB celem omówienia œciœlejszej
wspó³pracy i œrodków walki z opozycj¹, a oficerowie
polityczni MW prowadzili zajêcia polityczne w podod-
dzia³ach MO188. Pojawi³y siê patrole z³o¿one z milicjan-
tów i marynarzy, ponadto jednostki marynarki zasila-
³y grupy operacyjne, wyje¿d¿aj¹ce w teren189. Nasilenie
walki politycznej PPR z opozycj¹ narodow¹ powodowa-
³a wzrost strachu i histerii, a has³a czujnoœci sta³y siê
codziennoœci¹. M.in. 16 stycznia 1947 roku dowódca MW
Mohuczy i jego zastêpca pol-wych. Urbanowicz, wydali
rozkaz zobowi¹zuj¹cy jednostki MW do zaostrzenia
czujnoœci i stanu bezpieczeñstwa190. Podobne rozkazy
i nakazy ukazywa³y siê potem wielokrotnie.

Przedstawiciele ZPWMW uczestniczyli w konferen-
cjach partyjnych Gdañska i Gdyni i utrzymywali œcis³¹
³¹cznoœæ z Wojewódzkim Urzêdem Informacji i Propagan-
dy. Natomiast w Pañstwowej Szkole Morskiej w Gdyni
oficerowie polityczni prowadzili szkolenie polityczne na
piêciu kursach szyprów i mechaników okrêtowych191.

Flota wojenna zajêta organizacj¹ swych si³, szkole-
niem i codziennymi sprawami okrêtowymi, mimo sta-
rañ partii uwik³ania jej w konflikty z opozycj¹ polityczn¹,
wspieran¹ po cichu g³ównie przez kadrê przedwrzeœnio-
w¹, nie wziê³a udzia³u w walkach zbrojnych. Pod koniec
lat 40. i w 50. flotê starano siê izolowaæ od oporu spo³e-
czeñstwa wobec w³adzy ludowej, co by³o jednak niewy-
konalne. Sprzeciw wobec narzuconej w³adzy opiera³ siê
wówczas na Koœciele katolickim, biernym oporze ró¿nych
œrodowisk spo³ecznych, rozpowszechnianej akcji konspi-
racyjnej i dzia³alnoœci Radia WE192. Rós³ od chwili wkro-
czenia na polskie ziemie Armii Czerwonej, przybieraj¹c
ró¿ne formy. M³odzie¿ ucieka³a do lasu przed ³apanka-
mi NKWD i SB, podobnie ¿o³nierze Berlinga. Ci ostatni
uchodzili ca³ymi kompaniami, z broni¹, a inne gotowe
do dezercji szuka³y kontaktu z opozycj¹ polityczn¹. Szcze-
gólnie g³oœnym echem w wojsku wœród ludnoœci odbi³a
siê ucieczka do lasu kompanii szko³y Podchor¹¿ych
z Che³ma Lubelskiego193. Oficerowie sowieccy mówili na-
wet o maj¹cym nast¹piæ rozbrojeniu wojsk Berlinga,
a jego samego internowaæ w Lublinie194. Wiêkszoœæ woj-
ska Berlinga nastawiona by³a wrogo przeciwko Sowie-
tom i dlatego nie kierowano ich do walki z partyzantk¹.
Natomiast chêtnie wykorzystywano ¿o³nierzy Berlinga
do walki z Ukraiñcami. Umacnia³a siê równie¿ wspó³-
praca NKWD z PKWN, g³ównie przeciwko zwolennikom
AK, która zaprzesta³a walki zbrojnej195. Bezwzglêdna,

183 Wiosn¹ 1951 roku z polecenia szefa GZP WP gen. bryg. Mariana
Naszkowskiego, podjêto kolejne decyzje w celu likwidacji w wojsku wszel-
kich przejawów religijnoœci.

184 Instrukcja GZP WP nr 019 z 26.08.1949 r. w sprawie pracy
politycznej w zakresie szkolenia bojowego.

185 AMW, 19/6, s. 33; MMW, 108.
186 AWOP, 150/3; 150/77. Celem wprowadzenia szczelnoœci grani-

cy, wszystkie organa partii odpowiedzialne za jej bezpieczeñstwo – MO,
UB i WOP, podporz¹dkowano MBP. Wymaga³o to dostosowania nowej
podleg³oœci resortowej do dotychczasowej wspó³pracy z MW odnoœnie
jej udzia³u w uszczelnianiu granicy morskiej. Ju¿ 3 grudnia 1949 roku
odby³a siê w DMW konferencja z udzia³em dowódcy MWM. G³ównego
Inspektora OP, przedstawicieli MBP oraz dowódców nadmorskich bry-
gady OP w Gdañsku.

187 AMW, 19/3.
188 Tam¿e, 67/11, s. 150.
189 Studziñski, Tam¿e, s. 266.
190 AMW, 35/4, s. 10.
191 Tam¿e, 67/11, s. 101, 124.
192 A. Paczkowski, Polska myœl demokratyczna i niepodleg³oœcio-

wa w kraju w latach 1945–1969, W 1993, nr 6, s. 138–154.
193 AK..., t. V, s. 383.
194 Tam¿e, t. V, s. 86; Kersten, Narodziny sysytemu..., s. 126.
195 AK..., passim. NKWD wykorzystywa³o wszystkie dostêpne mo¿-

liwoœci w walce z polskim Pañstwem Podziemnym, w³¹cznie z cz³onkami
niemieckich s³u¿ bezpieczeñstwa. Wspó³praca NKWD z Gestapo prze-
ciwko Polakom mia³a miejsce ju¿ przed 1941 roku (T. Bór-Komorowski,
Armia Podziemna, Londyn 1952, passim).
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faktyczna w³adza komendantów NKWD w terenie, tro-
pi¹cych ¿o³nierzy AK, rekwizycje ¿ywnoœci we wsiach,
mordy i masowe gwa³ty oraz powodowanie zamêtu
w administracji by³y powodem wzrostu oporu, w tym
zbrojnego196. Równie¿ AK, która us³ucha³a pocz¹tkowo
w³adz polskich i wspó³dzia³a³a z Armi¹ Czerwon¹ prze-
ciwko Niemcom, musia³a zareagowaæ i wiele jej oddzia-
³ów równie¿ przyst¹pi³o do walki przeciwko komunistom
na zasadzie obrony197. Ros³y wiêc oddzia³y partyzantki
antykomunistycznej, które skutecznie operowa³y tylko
w Polsce i na Zachodniej Ukrainie198.

Echa walki zbrojnej mia³y miejsce na Wybrze¿u,
gdzie wprowadzono 30-kilometrowy pas izolacji i bar-
dzo surowe kontrole ludnoœci. Poniewa¿ w portach osie-
dli³o siê wielu by³ych ¿o³nierzy PSZ, przekazywali oni
nastroje antysowieckie za³ogom zachodnich bander. Dla-
tego œciga³a je UB i WOP199.

Armia Czerwona, sowieckie s³u¿by bezpieczeñstwa
i polscy komuniœci ostatecznie pokonali opór zbrojny
i polska opozycja antysocjalistyczna zosta³a wyelimino-
wana w latach 1947–1948200. Równie¿ MW w pewnym
stopniu uczestniczy³a w utrwalaniu w³adzy komuni-
stycznej w Polsce, poprzez okreœlone akcje polityczne.
Dzia³ania te nie by³y jednak aprobowane przez mor-
sk¹ kadrê oficersk¹ i podoficersk¹ wywodz¹c¹ siê
z polskiej floty wojennej.

Nacisk ideologiczny na flotê i ludnoœæ cywiln¹ szed³
z aparatu pol-wych, w którym s³u¿yli ludzie bez reszty
oddani komunizmowi. Przy tym wiêkszoœæ z nich to
byli m³odzi ludzie z wojsk l¹dowych przebranych w mun-
dury marynarki, którzy otrzymali stopnie oficerskie po
krótkotrwa³ych kursach. Nienawidzili Niemców, polskich
w³adz na Zachodzie i ludzi bogatych, poniewa¿ wywo-
dzili siê z biednych rodzin ch³opskich i robotniczych.
Nie mieli wykszta³cenia ogólnego, ani wojskowego,
a tym bardziej morskiego i swój awans spo³eczny za-
wdziêczali wy³¹cznie PPR i armii radzieckiej. Stano-
wili trzon organizacyjny i wykonawczy w MW do prze-
prowadzenia akcji ochronno-propagandowych w czasie
referendum 1946 roku i w wyborach do sejmu Ustawo-
dawczego w 1947 roku201. Szczególnie z³¹ rolê w sto-
sunku do floty wykonali w latach 1951–1956.

W utrwalaniu w³adzy ludowej na Wybrze¿u poma-
ga³a wiêc œcis³a wspó³praca ZPWMW z KW PPR i KM
PPR, poniewa¿ aparat pol-wych rekrutowa³ siê z cz³on-
ków PPR i on realizowa³ ideê partii w MW.

Podczas referendum MW wspomaga³a s³u¿by bez-
pieczeñstwa w zakresie ochrony obiektów i ludzi zwi¹za-
nych z referendum, a ponadto prowadzi³a pracê propa-
gandowo-agitacyjn¹ w terenie na rzecz w³adzy ludowej.
Prace do referendum wœród za³óg floty wojennej rozpo-
czêto wiosn¹, a równoczeœnie rozwiniêto wspó³pracê
z MO, UB i WOP w tym zakresie. ZPWMW opracowa³
specjalne wytyczne zwi¹zane z referendum na okres od
10 maja do 30 czerwca 1946 roku, w których g³ównie

chodzi³o o to, aby w jednostkach MW g³osowani trzy
razy tak. Ponadto MW otrzyma³a od Wojewódzkiego
Komitetu Akcji Propagandowej w Gdañsku do zabez-
pieczenia pod wzglêdem propagandowym powiat gdañ-
ski podzielony na 26 obwodów do g³osowania. Na 18
brygad propagandowych 12 wyznaczy³a MW, a ponadto
marynarze brali udzia³ w pracach jednej brygady mie-
szanej – marynarze, milicja i ¿o³nierze202. Jednocze-
œnie grupy oficerów z MW dorywczo wysy³ano do innych
powiatów województwa gdañskiego. Podobne brygady
dzia³a³y w SON na terenie Wolina, Œwinoujœcia i Ka-
mienia Pomorskiego. Wszystkie te brygady operowa³y
od 8 czerwca do 3 lipca 1946 roku.

21 czerwca przeprowadzono wspóln¹ naradê przed-
stawicieli ZPWMW, MO, UB i Stra¿y Portowej, celem
opracowania zasad zabezpieczenia Komisji Wyborczych,
a 30 czerwca – w dniu referendum, w jednostkach MW
podniesiono gotowoœæ bojow¹. Jednoczeœnie ZPMW sta-
ra³ siê wszelkimi si³ami, aby  w tej akcji politycznej
wypaœæ w oczach w³adzy i GZPW jak najlepiej. Pomóg³
w tym fakt zabicia w Œwinoujœciu mata Edwarda Ni-
zio³ka 15 maja 1946 roku, który pozwoli³ zrobiæ szcze-
gólnie licz¹c¹ siê akcjê polityczna na rzecz PPR, a jed-
nostki SON objêto gotowoœci¹ bojow¹ ju¿ od 23 maja.

Nabyte doœwiadczenia w referendum pozwoli³y apa-
ratowi pol-wych lepiej przygotowaæ udzia³ w wyborach
do Sejmu 1947 roku. Do akcji wyborczej skierowano 46
oficerów, 58 podoficerów i 225 marynarzy (póŸniej iloœæ
tê zwiêkszono do 370 marynarzy), których po przeszko-
leniu zorganizowano w 45 grup ochronno-propagando-
wych. Ponadto MW wys³a³a w teren ekipy lekarskie
oraz podjê³a prace na rzecz ludnoœci. W drugiej turze
akcji propagandowej – w styczniu 1947 roku, z MW
wziê³o udzia³ 115 oficerów i 694 podoficerów i maryna-
rzy, zorganizowanych w 49 grup ochronno-propagando-
wych i 7 grup artystycznych. Na okres wyborów w dniach
18–20 stycznia w jednostkach MW wprowadzono stan
pogotowia bojowego203.

ZPWMW stale nabywa³ doœwiadczeñ w zakresie
wpajania za³ogom okrêtów idei socjalistycznych, decy-
duj¹c jednoczeœnie o rozwoju kadr dla floty wojennej.
Dzia³aj¹c w imieniu PPR i maj¹c wsparcie wœród naj-
wy¿szych decydentów WP, swoj¹ dzia³alnoœci¹ organi-
zacyjno-propagandow¹ dzia³a³ na szkodê polskiej ban-
dery wojennej. Staraj¹c siê w³¹czyæ do budowy si³
morskich przedwojenne kadry, jednoczeœnie przygoto-
wywano formy jej wyeliminowania z wojska, po wcze-
œniejszym wykorzystaniu dla swoich celów204. Elimina-
cja polskiej przedwojennej kadry morskiej stanowi³a
drugi czynnik – obok utrwalania w³adzy ludowej, ko-
munistycznej indoktrynacji we flocie wojennej. By³ to
najwa¿niejszy etap podporz¹dkowania WP interesom
PPR i Sowietom205.

W tym celu w³adza ludowa pocz¹tkowo przeprowa-

196 AK..., Tam¿e; Za kulisami bezpieki, s. 56; Z. Siemiaszko, Narodo-
we Si³y Zbrojne, Londyn 1982.

197 M. Go³êbiewski, List otwarty do Pani Hanny Suchockiej pre-
miera rz¹du R.P., NCz 1992, nr 34, s. VII.

198 O terrorze i represjach stalinowskich, WH 1993, nr 1, s. 1–9.
199 AWOP, 148/10, s. 363.
200 Paczkowski, Tam¿e, ms. 150.
201 AMW, 2; 8/49/1; 9; 22; 35; 62/7; 67/1; 67/7; 67/14; 67/19; 68/6;

68/8; 68/15; 68/17; 68/18; 68/24; 82; 267/3; 2052/60/26; AKW PZPR Gdañsk,
1/I/; 1/III/1; 1/V/16; 1/V/17; 1/V/18; 1/V/19.

202 Brygada MW liczy³a 5 osób – oficer, podoficer i 3 marynarzy.
203 Cz. Kuczyñski, Udzia³ marynarzy w akcji wyborczej, Ba 1962,

nr 5; Studziñski, Tam¿e, s. 270; Z dziejów orê¿a polskiego na morzu,
ZPMW, Gdynia 1965, ms. 226nn.

204 KC PPR ju¿ w 1944 roku apelowa³ do robotników o oparcie
rozwoju korpusu oficerskiego o dzia³aczy ruchu robotniczego. Apelowa-
no o tysi¹ce ochotników do szkó³ oficerskich i podoficerskich, zaœ wybi-
jaj¹cych siê aktywistów komunistycznych do szkó³ pol-wych (PPR
VIII.1944–XII.1945. Dokumenty, Warszawa 1959.

205 M. ̄ ymierski, M. Spychalski, Wojsko Polskie 1944–1947. Wybór
rozkazów, przemówieñ i artyku³ów, Warszawa 1947.
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dzi³a udan¹ operacjê propagandow¹ maj¹c¹ na celu
wykreowanie wodza naczelnego, uwielbianego przez spo-
³eczeñstwo – ̄ ymierskiego206. Dziêki tym zabiegom cie-
szy³ siê on popularnoœci¹ i sympati¹ w kraju, widziano
w nim przedwojennego ¿o³nierza, legionistê, skutecz-
nego w wojnie, uk³adnego, nie pokazuj¹cego siê z So-
wietami, chodz¹cego w rogatywce i szarmanckiego.
S³u¿yli u niego przedwojenni polscy oficerowie, a jed-
noczeœnie ma³o kto wiedzia³ o jego powi¹zaniu z Mo-
skw¹, uleg³oœci¹ wobec Sowietów, podleg³oœci¹ wobec
nich i w³aœciwych rz¹dach wojskiem – Sowietami, któ-
rzy te¿ nosili polskie mundury, chodzili w rogatywkach,
a wielu z nich mówi³o nawet ³adnie po polsku. ¯ymier-
ski stara³ siê o wojsko, zale¿a³o mu na nowoczesnych
si³ach zbrojnych, chocia¿ podleg³ych Moskwie. Szcze-
gólnie lubi³ MW, a nawet nosi³ ubiór marynarki, od-
wiedza³ czêsto Gdyniê i okrêty. Mia³ szacunek nie tyl-
ko u swoich, ale i Sowietów, którzy u niego s³u¿yli. By³
jednak figurantem, poniewa¿ zaufanymi Moskwy w WP
byli – Korczyc, Pop³awski i Œwierczewski. To oni otrzy-
mywali bezpoœrednie instrukcje ze SG ZSRR i sprawo-
wali rz¹dy w WP. W parê lat po wojnie swoj¹ osob¹ za-
cz¹³ zagra¿aæ interesom sowieckim, chocia¿ by³ ich
cz³owiekiem i rz¹du warszawskiego207.

Sprawa kadr morskich stanowi³a szczególnie trud-
ne zagadnienie do rozwi¹zania w WP, co przewija siê
we wszystkich publikacjach powojennych. Ich dostatecz-
ny brak z jednej strony utrudnia³ tworzenie si³ mor-
skich, a z drugiej – u³atwia³ sprowadzenie oficerów
sowieckich, stanowi¹c zaporê w kraju dla POMW.
W sierpniu 1945 roku ukaza³ siê apel, wzywaj¹cy by³ych
marynarzy i ludzi zwi¹zanych z morzem, a pe³ni¹cych
s³u¿bê wojskow¹, aby zg³aszali siê do MW208. Jedno-
czeœnie od pocz¹tku tworzenia floty wojennej zalecano,
aby w miarê tworzenia nowych kadr oczyszczaæ je
z elementów niepewnych politycznie i pozostawiaæ tych
oficerów i podoficerów, którzy mog¹ ulec inwigilacji po-
litycznej. Ponadto z góry zak³adano, ¿e oficerowie przed-
wojenni s¹ z natury Ÿle wyszkoleni i nie s¹ w stanie
utrzymaæ gotowoœci bojowej okrêtów209. Mimo to, do 1949
roku w MW na 833 oficerów, w korpusie morskim zna-
laz³o siê 127210. By³a to iloœæ niewystarczaj¹ca, ale s³u-
¿yli i w ten sposób utrzymywali ideow¹ ³¹cznoœæ z flo-
t¹ wojenn¹ II Rzeczypospolitej. Dlatego PPR tworz¹c
nowy korpus oficerski kierowa³a siê socjalistycznym cha-
rakterem MW, du¿ym zapotrzebowaniem na oficerów
w zwi¹zku z rozwojem floty, wykorzystaniem przedwo-
jennych, a nastêpnie oparcie siê na sowieckich specja-
listach. Wraz ze wzrostem liczbowym wykszta³conych
pod kierunkiem sowieckim oficerów, tak prowadzono
dzia³ania partyjno-polityczne, aby podporz¹dkowaæ tê
kadrê bez reszty partii, a tym samym Sowietom. Celem
dalszej sowietyzacji i ca³kowitego zerwania ³¹cznoœci
z POMW i przedwojenn¹ ide¹, zaczêto do MW kiero-

waæ oficerów l¹dowych. Mieli oni spe³niæ dwa zadania:
wzmocniæ liczebnie korpus oficerski MW i wzmocniæ
jego klasowy charakter. Przybywa³o ich coraz wiêcej,
o niskim poziomie intelektualnym, a niektórych wprost
z cywila po kilkumiesiêcznym przeszkoleniu. Miano-
wano podoficerów na oficerów bez ¿adnego przeszkole-
nia, przyjmowano ka¿dego – kto by³ bliski klasowo.

Zmiany kadrowe na du¿¹ skalê nast¹pi³y w 1950 ro-
ku, w wyniku pracy komisji pod kierownictwem Pop³aw-
skiego, pracuj¹cej do po³owy sierpnia tego roku211. Opra-
cowano specjalny plan usuwania polskich oficerów
(przedwojennych i niepos³usznych ideologii komuni-
stycznej) i wprowadzania sowieckich oraz pierwszych
grup promocji powojennej212. Jednoczeœnie nast¹pi³y
represje wobec kadry trwaj¹ce ju¿ od 1949 roku, osi¹ga-
j¹c szczyt w nastêpnych latach213. G³ówn¹ rolê w repre-
sjach odegra³a Informacja Wojskowa, która przepro-
wadzi³a czystki w MW.

Komunistyczna indoktrynacja przy pomocy Sowie-
tów swój szczyt w MW osi¹gnê³a w pierwszych latach
50. i zakoñczy³a zwolnieniami ze s³u¿by oraz represja-
mi wobec polskich oficerów – g³ównie przedwojennych.
W kwietniu 1949 roku szef GZI p³k Stefan Kuhl rozka-
za³ ostatecznie oczyœciæ WP z tzw. elementów wrogich.
Wed³ug GZI MW pod wzglêdem wrogiej dzia³alnoœci
znajdowa³a siê w czo³ówce WP, dzia³a³ tam dobrze zor-
ganizowany wróg, co wynika³o z przedwojennego rodo-
wodu kadry kierowniczej MW. W dwa lata póŸniej nowy
szef GZI p³k Dymitr Wozniesieñski okreœli³, ¿e si³y
morskie s¹ najbardziej penetrowane przez wroga w WP.
W si³ach zbrojnych nast¹pi³o jedno ogromne œledztwo,
kierowane przez zastêpcê szefa GZI MON p³k Antonie-
go Skulbaszewskiego (melioranta, który prawa uczy³ siê
w NKWD). Wspomagali go: sowiecki doradca p³k So³-
dateñkow, szef GZI p³k Wozniesieñski, wiceministro-
wie bezpieczeñstwa publicznego gen. gen. Mietkowski
i Romkowski, a wnioski o aresztowaniach zatwierdza³
osobiœcie Rokossowski. O tych dzia³aniach informowa-
no Bieruta, Bermana i Radkiewicza214. Przeciwko flo-
cie wojennej brutalnie wykorzystano uprowadzenie
¯urawia 1 sierpnia 1951 roku do Szwecji. Wywo³a³o to
tzw. wielkie oburzenie kierownictwa LWP i partii, od-
powiednio rozdmuchiwane i przekazywane w dó³. Na-
tychmiast zareagowa³y organizacje partyjne i ZMP,

206 ¯ymierski by³ agentem NKWD i gestapo, a na rzecz wywiadu
sowieckiego pracowa³ ju¿ w latach 1931–1938.

207 Za kulisami, s. 61.
208 Filipowicz, Ludzie..., passim; Z. Rudomino, Aspekty techniczne

i gospodarcze rozwoju Marynarki Wojennej w latach 1945–1975, PM
1975, z. 6, s. 30.

209 Opinie dla oficerów morskich przedwojennej floty podpisywali
szczególnie z³e Urbanowicz i Szylingowski.

210 AMW, 175/12, s. 39nn; 273/18, s. 18nn, 85nn, 103nn; 1564/58,
t. 20, s. 4nn. Liczba ta by³a zmienna.

211 Tam¿e, 231/9, s. 399nn.

212 Tam¿e, 175, t. 7, s. 59nn; 273, t. 14, s. 24.
213 Organami represji w MW w latach 1949–1956 by³y: MON na

czele z Rokossowskim, Komisja Biura Politycznego KC PZPR, doradcy
sowieccy w organach represji WP, kierownictwo i oficerowie G³ównego
Zarz¹du Informacji, Naczelna Prokuratura WP, Najwy¿szy S¹d Wojsko-
wy oraz rzesze niezidentyfikowanych informatorów. W Informacji Woj-
skowej, w S¹dzie i Prokuraturze byli Sowieci nie ujêci w etatach dorad-
ców lub innych funkcji.

214 Tam¿e, s. 92–93. O represjach w MW: Cz. Ciesielski, Oskar¿eni
o sabota¿ w Marynarce Wojennej 1948–1950, PM 1990, z. 5, s. 59–69;
Ten¿e, Represje wobec oficerów Marynarki Wojennej w latach 1948–1956,
BH 1992, nr 12; T. Pióro, Procesy odpryskowe, P. 1988, nr 38, s. 14;
J. Poksiñski, Tatar-Utnik-Nowicki, Warszawa 1992; Ten¿e, „Spiskowcy”
z Marynarki Wojennej przed Najwy¿szym S¹dem Wojskowym w lipcu 1952
r., A 1988, nr 38; Ten¿e, Dramat cz³owieka i oficera. Komandor porucznik
Zbigniew Przybyszewski – wybitny oficer artylerii Marynarki Wojennej
RP, A 1988, nr 39; Ten¿e, Kawaler Krzy¿a Grunwaldu. Dowódca floty
wojennej R.P. komandor Stanis³aw Mieszkowski (1903–1952), A 1988, nr
40; Ten¿e, ̄ o³nierz sztabów. Komandor Jerzy Staniewicz – wybitny oficer
sztabowy Marynarki Wojennej R. P. (1903–1952), A 1988, nr 43; Ten¿e,
Represje wobec genera³ów i oficerów, P. 1989, nr 13; Ten¿e, Gdzie s¹
pochowani rozstrzelani oficerowie. Protokó³ Komisji Kosztirki, A 1988, nr
43; M. Szerer, Procesy przed Najwy¿szym S¹dem Wojskowym, TS 1981, nr
34, 35, 36, 37.
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a psychoza konspiracji ogarnê³a ca³e WP, g³ównie zaœ
w MW. Wydarzenie to walnie pomog³o GZI w jego dzia-
³alnoœci, które ju¿ bezkarnie typowa³o wrogów pañs-
twa. Natychmiast wiêc znaleziono takich wrogów we
Flotylli Tra³owców i na Sêpie, poniewa¿ tam by³y jesz-
cze niesowieckie. Natomiast IMW celem wykazania siê
przed wy¿sz¹ instancj¹ stwierdzi³a, ¿e ucieczki takie
przygotowywano na okrêtach wszystkich jednostek
MW215.

Dalsza utajona zale¿noœæ Polskiej Floty
Wojennej od Zwi¹zku Radzieckiego

Komunistyczna indoktrynacja w polskiej flocie wojen-
nej nasilana od 1949 roku prac¹ polityczn¹, wspó³dzia-
³aniem kierownictwa MW z ró¿nymi organami represji
w wojsku i poza nim, utrwalenie w³adzy ludowej i znisz-
czenie opozycyjnej polskiej kadry spowodowa³o, ¿e oku-
pant móg³ przejœæ na inne formy podporz¹dkowania
swoim interesom Polski. Sowieckie imperium maj¹c
na celu rozwijanie komunizmu na ca³y œwiat, nie by³o
ju¿ w stanie samo sprostaæ tym wymaganiom. Armia
czerwona potrzebowa³a coraz wiêcej kadr i nowocze-
snego uzbrojenia, musia³a wiêc staraæ siê o pozyska-
nie do tego inne kraje od siebie zale¿ne, daj¹c im pew-
ne swobody narodowe. S³u¿y³o temu utworzenie UW.

Jednoczeœnie dotychczasowe formy sprawowania
w³adzy bezpoœrednio przez Moskwê zosta³y wyczerpa-
ne i przekazano je ekipom partyjnym w poszczegól-
nych krajach, co odbywa³o siê na zasadzie przejmowa-
nia kierownictwa przez grupy m³odszych komunistów.
Dobrano takich, którzy wczeœniej byli szykanowani
przez poprzedni re¿im, dziêki czemu korzystaj¹c z ha-
se³ narodowych natychmiast uzyskali w³adzê wzmac-
niaj¹c w sowich pañstwach komunizm a¿ do jego upad-
ku w latach 90.

Po wprowadzeniu Polski do UW, równie¿ flota wo-
jenna ogarniêta zosta³a odpowiednimi dzia³aniami po-
lityczno-organizacyjnymi. Wa¿n¹ rolê polityczn¹ ode-
gra³ w tym PaŸdziernik 1956 roku. Z jednej strony
wydarzenia tego miesi¹ca da³y pewne korzyœci natury
narodowej, ale z drugiej – w istotny sposób wzmocni³y
w Polsce komunizm i zale¿noœæ od Sowietów. Jedno-
czeœnie w Polsce omal nie dosz³o do sowieckiej inter-
wencji zbrojnej, która jednak zosta³a przeprowadzona
na Wêgrzech.

PaŸdziernikowy zryw ogarn¹³ natychmiast wojsko,
w tym MW. ¯¹dano rehabilitacji represjonowanych ofi-
cerów marynarki i przywrócenia im czci oraz praw oby-
watelskich, ¿¹dano równie¿ zaprzestania dyskrymino-
wania Kaszubów, którym m. in. zabroniono s³u¿yæ na
okrêtach. Marynarze poparli odnowê. Dali oni wyraz
pe³nej solidarnoœci z ca³ym narodem w dziele naprawy
naszej ojczyzny. Potêpili pewne grupy oficerów, którzy
chc¹ hamowaæ dalszy proces demokratyzacji, domaga-

j¹c siê ujawnienia ich i wyci¹gniêcia wniosków216. Na
wiec w Politechnice Gdañskiej 22 paŸdziernika popro-
szono 3 pchor. z WSMW217. Podchor¹¿owie domagali siê
zmiany swego munduru z sowieckiego na polski, nauki
rodzimych tradycji wojskowych, a nie rosyjskich218. Nie
oby³o siê tam bez politycznych incydentów. Za podcho-
r¹¿ymi pod¹¿yli komuniœci, maj¹cy za zadanie storpe-
dowanie wiecu studenckiego. Jeden z nich – kmdr ppor.
Adolf Be³z, nazwa³ podchor¹¿ych zdrajcami, co spotka-
³o siê z ogólnym potêpieniem, a wiec odbywa³ siê nadal
w po¿¹danym kierunku.

Z jednostek floty przepêdzano oficerów informacji,
w WSMW dosz³o do pobicia niektórych oficerów nie-
morskich, a jednego z nich – Janeczka, publicznie skom-
promitowa³ pchor. Tadeusz Szczud³owski219. Nast¹pi³o
równie¿ uroczyste palenie na stosie legitymacji ZMP-
owskich przez podchor¹¿ych, jako ¿e ka¿dy z nich mu-
sia³ byæ cz³onkiem tej organizacji.

Pe³ni¹cy obowi¹zki dowódcy MW kadm Jan Wiœniew-
ski wszem i wobec oœwiadcza³, ¿e marynarze s¹ ca³ym
sercem ze spo³eczeñstwem Wybrze¿a i ¿e nie u¿yj¹ broni
przeciwko swemu Narodowi220. Wyst¹pienie Wiœniew-
skiego, ¿e MW nie u¿yje broni przeciw spo³eczeñstwu,
strzec bêdzie granic i u¿yje broni przeciw wrogom Pol-
ski, powtarzano potem w ca³ym kraju, w ró¿nych œro-
dowiskach. Spowodowa³o to, ¿e uznano go za gwaranta
przemian paŸdziernikowych na Wybrze¿u221. By³ to je-
den z epizodów roz³adowania nastrojów i zneutralizo-
wania spo³eczeñstwa, aby podporz¹dkowaæ go dalszej
dominacji przez Sowietów222.

Du¿e napiêcie w MW panowa³o wobec groŸby inter-
wencji Armii Czerwonej. Ju¿ 19 paŸdziernika nast¹pi-
³y ruchy wojsk, a szef SGWP gen. dyw. Jerzy Bordzi-
³owski wyda³ rozkaz wprowadzaj¹cy stan podwy¿szonej
gotowoœci bojowej. Sowieckie kolumny wojsk pancer-
nych ruszy³y ze swoich garnizonów na terenie naszego
kraju w kierunku Warszawy zatrzymuj¹c siê przed So-
chaczewem. Okupant maszerowa³ równie¿ w kierunku
£odzi i Bydgoszczy, przygotowywa³ siê do skoku na wiel-
kie oœrodki polskiego przemys³u. Zaœ nad granicami
kraju zgrupowa³y siê silne odwody Armii Czerwonej.

215 J. Czerwiñski, ORP „¯uraw” – uprowadzenie czy... prowokacja?,
PM 1989, z. 5; A. Gosk, Porwanie, M. 1989, nr 6–7; J. Przybylski, Czy na
pewno prowokacja? (Jeszcze raz w sprawie OH „¯uraw”), PM 1989, z. 10.
Wœród autorów zdania co do prowokacji w uprowadzeniu okrêtu, czy
ucieczki jego za³ogi za granicê, s¹ podzielone Nie uda³o siê bowiem
dotychczas odnaleŸæ jednoznacznie brzmi¹cych dokumentów lub odszukaæ
sprawców tego czynu. Pozosta³ tylko sam fakt, który we w³asnym intere-
sie spo¿ytkowa³a informacja wojskowa.

216 Wojsko Polskie w nierozerwalnej ³¹cznoœci z ludem, GW 1956, nr
253.

217 Wiec odby³ siê przed politechnik¹ i w alei prowadz¹cej do
bramy g³ównej. Zebra³o siê tam kilkadziesi¹t tysiêcy mieszkañców Trój-
miasta i okolic. Rozpocz¹³ siê o godz. 1700 i trwa³ przez niemal 26
godzin, chocia¿ najwa¿niejsze by³y pierwsze trzy godziny. Najwiêkszy
entuzjazm wzbudzi³o wyst¹pienie adm. Wiœniewskiego i pchor. mar.
Palucha (Tam¿e, nr 254, 256).

218 Wspomnienia Tadeusza Szczud³owskiego, maszynopis w posia-
daniu autora.

219 Janeczek w specjalnym zeszycie prowadzi³ notatki o ka¿dym
pchor. By³y to szczególnie wredne opisy, a odczytane publicznie przez
Szczud³owskiego wstrz¹snê³y pchor.

220 W potê¿nej manifestacji..., DzB 1956, nr 253; Wojsko mówi:
jesteœmy z polskim ludem pracuj¹cym, GW 1956, nr 252; Rozmowa z ma-
sami. Z wiecu przed Politechnik¹ Gdañsk¹, Tam¿e, nr 253.

221 G. Kurkiewicz, PaŸdziernik, Cz 1981., r 42.
222 Wiœniewski by³ zagorza³ym komunist¹, w wojsku s³u¿y³ od

1943 roku, jesieni¹ 1944 roku bra³ udzia³ w zwalczaniu podziemia w
rejonie Zamoœcia i Hrubieszowa. Do chwili przybycia do MW ma³o
znany, ukoñczy³ Wy¿sz¹ Akademiê Wojskow¹ im. Woroszy³owa w Mo-
skwie. Maj¹c 33 lata zosta³ mianowany kontradmira³em. Od paŸdzierni-
ka 1956 do stycznia 1958 roku pe³ni³ obowi¹zki dowódcy MW, poniewa¿
Studziñski przebywa³ na Wy¿szym Akademickim Kursie w Akademii
MW ZSRR w Leningradzie (MMW, kartoteka oficerów). By³ to admira³
nie maj¹cy najmniejszego pojêcia o flocie, a jako pu³kownik skierowany
zosta³ do MW celem ca³kowitego wyczyszczenia kadry oficerskiej z tzw.
elementów wrogich socjalizmowi.
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Polityczno-wojskowa transformacja polskiej floty wojennej w latach 1945–1959

Przeciwko Polsce wyst¹pi³a równie¿ sowiecka flota wo-
jenna, g³ównie w rejonie Zatoki Gdañskiej. Wzd³u¿
Pó³wyspu Helskiego pozycje bojowe zajê³o kilkanaœcie
niszczycieli i dozorowców, a na pe³nym morzu widoczne
by³y kr¹¿owniki. Flota ta dysponowa³a du¿¹ si³¹ ognia
artyleryjskiego: oko³o 24 armat kalibru 152 mm, po-
nad 50 armat kalibru 130–100 mm. Sowieci mogli od-
paliæ torpedy z oko³o 120 wyrzutni torpedowych i po-
stawiæ kilkaset min morskich ró¿nych rodzajów. Na
pozycjach bojowych znalaz³y siê OP w bli¿ej nieokre-
œlonej iloœci. Ponadto silne zwi¹zki taktyczne floty
przeciwnika w gotowoœci alarmowej sta³y w Pi³awie,
Œwinoujœciu i w innych bazach morskich.

By³y to bardzo gor¹ce dni dla polskiej sprawy, ale
do konfliktu zbrojnego nie dosz³o. Zabrak³o wówczas
ludzi, którzy mogliby poprowadziæ do zwyciêstwa mimo
przewagi wroga. 24 paŸdziernika podano do wiadomo-
œci, ¿e w ci¹gu dwóch dni wojska sowieckie opuszcz¹
pozycje bojowe i wróc¹ do koszar. Odesz³a równie¿ flo-
ta przeciwnika223.

Powiew wolnoœci nasilaj¹cy siê w 1956 roku umie-
jêtnie wykorzysta³a PZPR celem umocnienia swego pa-
nowania w systemie sowieckim. Moskwa unowoczeœni-
³a swe imperium i pod pozornymi swobodami jeszcze
mocniej podporz¹dkowa³a swych satelitów, przekazu-
j¹c czêœæ prerogatyw miejscowym partiom. W ten spo-
sób uzyska³a wiêksze mo¿liwoœci rozbudowy imperium,
poniewa¿ w satelickich krajach uzyska³o wiernych so-
juszników, maj¹cych poczucie pozornych wolnoœci224.
Odwil¿ polityczna rozluŸni³a cenzurê. Jednak system
zbudowany w ¿elaznych warunkach dyktatury komuni-
stycznej w latach poprzednich nie tylko dalej gwaranto-
wa³ pe³n¹ kontrolê nad ¿yciem publicznym, ale w du¿ym
stopniu udawa³o mu siê blokowaæ kana³y komunikacji
spo³ecznej. Wiêzienia opuœcili zdziesi¹tkowani i zdru-
zgotani obroñcy polskiej demokracji, którzy nie byli ju¿
w stanie podj¹æ wiêkszej dzia³alnoœci w kraju, w któ-
rym ju¿ w pe³ni panowa³ socjalizm. Zaœ odruchy demo-
kratyczne zaczê³y siê wkrótce pojawiaæ wewn¹trz
PZPR225. Jednak komunizm w Polsce przegra³ z Ko-
œcio³em i wsi¹ oraz zerwano z rusyfikacj¹226.

Pozorne zmiany polityczne zosta³y z radoœci¹ przy-
jête w polskiej flocie wojennej. Jednak ju¿ na pocz¹tku
listopada tego roku W³adys³aw Gomu³ka orzek³, ¿e woj-
ska sowieckie w Polsce musz¹ pozostaæ. Ale odeszli
doradcy sowieccy, którym 12 listopada zorganizowano
uroczyste po¿egnanie, wrêczaj¹c im wysokie odznacze-
nia pañstwowe. Zaœ 17 grudnia podpisano umowê o sta-
tusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonuj¹-
cych w Polsce. Jednak tego czasu nie okreœlono, poniewa¿
sprawy te wynika³y ju¿ z zadañ UW227.

Zwrócono uwagê na rozbudowê floty, a od nastêpne-
go roku zaczêto organizowaæ jednolite zespo³y okrêtów.
Wrócono do polskich wzorów mundurowych, w³asnych
tradycji i historii, a w 1959 roku wprowadzono nowy
RSO wycofuj¹c sowiecki.

Istotnym przejawem pewnych form narodowych we
flocie stanowi³y wizyty okrêtów w obcych bazach mor-
skich i rewizyty jednostek innych bander wojennych
w Polsce. Wizyty i rewizyty okrêtów powi¹zane by³y ze
stosunkami politycznymi z danym pañstwem. Torowa-
³y drogê do kontaktów politycznych na wy¿szym szcze-
blu, prze³amywa³y nieufnoœci miêdzy narodami. Do 1952
roku nie by³o ich, nie licz¹c wchodzenia sowieckich okrê-
tów do polskich baz wedle ich potrzeb228. Pierwsza, tzw.
wizyta przyjaŸni, mia³a miejsce w dniach 15–18 paŸ-
dziernika 1953 roku przez sowiecki zespó³ w sk³adzie
1 kr¹¿ownik i 4 niszczyciele.

Wizyty okrêtów z pañstwami kapitalistycznymi mia-
³y charakter wizyt kurtuazyjnych, a z socjalistycznymi –
wizyt przyjaŸni. Do wizyt w pañstwach kapitalistycz-
nych rozwijano dzia³alnoœæ ideologiczn¹, przygotowuj¹c
do tego za³ogi. Dlatego na inne okrêty przenoszono tych
z za³ogi przeznaczonej do wizyty, którzy mieli rodziny
za granic¹ lub utrzymywali kontakty z osobami w pañ-
stwie kapitalistycznym. W porcie kapitalistycznym s³u¿-
by pe³nili szczególnie dobrani, nie dopuszczano do poje-
dynczych zejœæ na l¹d nawet przed okrêt na molo.
Poruszano siê wszêdzie zbiórkami i nie wolno by³o za³o-
gom kontaktowaæ siê z miejscow¹ ludnoœci¹. Nie wolno
by³o kontaktowaæ siê z polskimi emigrantami, którzy
pragnêli nawi¹zaæ przynajmniej rozmowy z marynarza-
mi. Dopiero w nastêpnych latach, mimo odpowiednich
przygotowañ dochodzi³o do kontaktów z Polakami na
Zachodzie. Natomiast wizyty do portów sowieckich,
a w latach nastêpnych równie¿ do NRD, odbywa³y siê
z okazji œwi¹t pañstwowych i wojskowych, w ramach od-
wiedzania siê tzw. bratnich flot itp. Wytypowane okrêty
polskie sk³ada³y wizyty w Leningradzie, Rydze, Ba³tyj-
sku, Murmañsku i w Sewastopolu. Natomiast w latach
1953–1959 w Polsce z³o¿y³y wizyty okrêty sowieckie
i NRD, a od 1955 roku równie¿ okrêty bandery angiel-
skiej, duñskiej, francuskiej, jugos³owiañskiej i szwedzkiej229.

Wszystkie zabiegi polityczno-propagandowe po 1955
roku s³u¿y³y do dalszego etapu wzmo¿onej sowietyza-
cji polskiej floty wojennej – wt³oczenia polskich si³ zbroj-
nych w ramy Zjednoczonych Si³ Zbrojnych UW230. Sta-

223 T. Górski, Marynarka Wojenna w paŸdzierniku 1956 roku, „Pogl¹-
dy” 1992, nr 2.

224 M. Tarniewski, Tam¿e, s. 84.
225 A. Paczkowski, Tam¿e, s. 150–151.
226 W. Wasiutyñski, Skoñczy³ siê wiek XX, Gdañsk 1991, s. 61.
227 Sowieckie wojska rozmieszczano w zale¿noœci od ich potrzeb

na terenie Wêgier, Polski i NRD. Z Rumunii wycofano je w 1958 roku.
Ich status w Polsce z listopada 1956 roku przewidywa³: ¿e przebywanie
wojsk sowieckich nie bêdzie naruszaæ suwerennoœci PRL; dyslokacjê
i liczebnoœæ ustal¹ specjalne dwustronne porozumienia; ruchy wojsk
poza terenami ich stacjonowania wymagaæ bêd¹ zgody rz¹du i w³aœci-
wych w³adz PRL; jednostki wojskowe oraz ich cz³onkowie wraz z rodzi-
nami zobowi¹zane s¹ przestrzegaæ polskiego ustawodawstwa; terminy,
trasy i porz¹dek tranzytowy przejazdów do NRD przez Polskê okreœlaj¹
specjalne dwustronne porozumienia. Te zasady rozwiniêto i sprecyzo-
wano w umowie polsko-sowieckiej zawartej 17 grudnia 1956 roku.

228 W czasach II Rzeczypospolitej okrêty obcych bander z³o¿y³y
wizyty w Gdyni 29 razy, w których wziê³o udzia³ 70 okrêtów i jedn¹
eskadrê wodnosamolotów ze Szwecji. Poszczególne bandery objê³y na-
stêpuj¹ce iloœci tych wizyt: amerykañska – 1, angielska – 6, duñska – 3,
estoñska – 1, fiñska – 1, francuska – 7, holenderska – 1, jugos³owiañska
– 1, ³otewska – 1, niemiecka – 1, sowiecka – 1, szwedzka – 3 i w³oska –
2. Natomiast polskie okrêty odby³y 19 wizyt kurtuazyjnych i 21 szkole-
niowych (D. Nawrot, Wizyty i rewizyty okrêtów marynarki wojennej
elementem realizacji za³o¿eñ polskiej polityki zagranicznej, PM 1992,
z. 4, s. 37–38).

229 Sowieckie okrêty z³o¿y³y 5 wizyt (paŸdziernik 1953, lipiec 1956,
czerwiec 1957, czerwiec 1958 i czerwiec 1959), w których razem wziê³o
udzia³ 14 okrêtów (2 kr¹¿owniki, 9 niszczycieli, 1 tra³owiec, 1 eskorto-
wiec i 1 OP). Okrêty NRD z³o¿y³y 4 wizyty (czerwiec 1956, czerwiec
1957, czerwiec 1958 i czerwiec 1959), w których udzia³ wziê³o 6 okrêtów
(1 szkolny, 3 eskortowce, 2 tra³owce). Royal Navy z³o¿y³a 3 wizyty
(lipiec 1955, listopad 1958 i paŸdziernik 1959) z udzia³em 4 okrêtów (2
kr¹¿owniki i 2 fregaty). Ponadto jugos³owiañski okrêt szkolny z³o¿y³
wizytê w czerwcu 1956 roku, zespó³ duñski w sk³adzie 1 okrêty szkolny
i 2 niszczyciele w maju 1959 roku, szwedzka eskadra szkolna w czerwcu
1958 roku i francuski niszczyciel w lipcu 1958 roku.

230 S. J., Uk³ad Warszawski, s. 52.
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231 AMW, 2158/61/31, s. 207–210; 3348/69/104, s. 7–11; 3596/78/23, s.
15–27.

nowi³o to poddanie siê dzia³aniu systemu obronnego
Polski doktrynie tego uk³adu, który dla floty wojennej
przewidywa³ przygotowanie zespo³ów do dzia³añ ofen-
sywnych, drugorzêdne znaczenie przygotowañ obronnych,
dostosowanie struktur do dzia³añ zaczepnych na kie-
runku zachodnim oraz uzale¿nienie zdolnoœci bojowej
od dostaw œrodków ogniowych i czêœci zamiennych od
Sowietów. Kierunki wspó³pracy flot UW na Ba³tyku
objê³y ratownictwo, wymianê doœwiadczeñ w szkoleniu
operacyjno-taktycznym i bojowym oraz wypracowywa-
nie i wdra¿anie skutecznych metod szkoleniowych231.

Pogl¹dy polskich kadr wykszta³conych i przygoto-
wanych do prowadzenia wojen wed³ug komunistycznej
nauki wojennej, zdominowanej przez Sowietów, bazo-
wa³y na nierealnych i doktrynerskich pogl¹dach Leni-
na i jemu podobnych. Wpaja³y wizjê wielkich wojen i ab-
surdaln¹ tezê, ¿e ostatecznym celem cz³owieka jest
komunizm, do czego drog¹ mia³y byæ radzieckie si³y
zbrojne i ich satelitów, a wiêc i PRL. Bazuj¹c na tym,
¿e tylko UW mo¿e przynieœæ pokój, teoria komunistyczna
zniewala³a umys³y polskich dowódców, kurczowo trzy-
maj¹cych siê narzuconych przez Sowietów doktryn.
Zabijana przez dziesi¹tki lat nawet najmniejsza sa-
modzielnoœæ ostatecznie zrobi³y swoje. Ponadto dowódcy
wszystkich szczebli musieli byæ przede wszystkim dzia-
³aczami partyjnymi, politycznymi, a dopiero potem
wykonywaæ swoje w³aœciwe funkcje. By³o to wbrew pol-
skim tradycjom, obyczajom i naszej narodowej men-
talnoœci.
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Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej wybrze¿a po³udnio-
wego i wschodniego Ba³tyku dosta³y siê pod dominacjê
radzieck¹ od Zatoki Fiñskiej, po strefê okupacyjn¹ Nie-
miec. W granicach Polski znalaz³y siê ujœcia Odry
i Wis³y oraz szeroki pas wybrze¿a, co wp³ywa³o na
kszta³t tworzenia polskiej floty wojennej zale¿nej od
interesów sowieckich1. Mia³a ona istotne miejsce
w obronie wybrze¿a, które obejmowa³o rozbudowê rejo-
nów i sektorów umocnieñ na szczególnie zagro¿onych
odcinkach wybrze¿a, rozmieszczenie i budowê stano-
wisk baterii nadbrze¿nej, przygotowanie przeszkód
przeciwdesantowych w wodzie, na pla¿ach i na l¹dzie,
rozbudowê baz morskich z przygotowan¹ obron¹ okrê¿-
n¹ oraz rozbudowê lotnisk wzd³u¿ wybrze¿a2. Zaczêto
równie¿ zwracaæ uwagê na rzeki wpadaj¹ce do morza
i rozlewiska w rejonie nadmorskim, stanowi¹ce dogod-
ne rejony do skrytego dzia³ania si³ dywersji podwodnej
przeciwnika. By³y to istotne zagadnienia o charakte-
rze obronnym maj¹ce wp³yw na przygotowywanie okrê-
tów ró¿nych klas do ewentualnych operacji bojowych
na morzu. W zale¿noœci od warunków nawigacyjno-bo-
jowych akwenów operacyjnych, systemu baz morskich
i portów, nastêpowa³ rozwój zadañ floty wojennej.

Zadania floty wojennej

Polska zajmowa³a wa¿ne po³o¿enie strategiczne, które
brali pod uwagê zwalczaj¹cy siê przeciwnicy – Zwi¹zek
Radziecki i pañstwa zachodnie. Mia³a centralne po³o-
¿enie w Europie, z dogodnymi warunkami komunikacji
l¹dowej, lotniczej i rzecznej we wszystkie kierunki,
wœród których zasadnicz¹ rolê odgrywa³y szlaki kolejo-
we ze wschodu na zachód oraz morskie – na tych sa-
mych kierunkach. Mia³o to ogromne znaczenie dla in-

teresów radzieckich, utrzymuj¹cych swoje wojska na
zachód od Odry. Poniewa¿ Polska posiada³a szeroki pas
wybrze¿a morskiego, jego obrona nabiera³a znaczenia
ze wzglêdów operacyjnych i komunikacyjnych – z mo-
rza by³a najkrótsza droga do wtargniêcia si³ przeciw-
nika w g³¹b kraju i przerwanie w ten sposób wszelkiej
³¹cznoœci miêdzy wojskami radzieckimi. Ponadto po-
wsta³yby warunki polityczno-wojskowe do powstania
narodowego przeciwko narzuconej w³adzy i Sowietom.
Ba³tyckie wybrze¿e stwarza³o dogodne warunki do de-
santów morskich i opanowania portów oraz baz mor-
skich. Dlatego w ramach narzuconych zadañ Polska by³a
odpowiedzialna g³ównie za przygotowanie obrony wy-
brze¿a – l¹dowej i lotniczej. Niewielkie odleg³oœci od
baz domniemanego przeciwnika dawa³y mu mo¿liwoœæ
taktycznego zaskoczenia, a polskie wody morskie by³y
dostêpne dla ¿eglugi ró¿nych jednostek – nie ma tu
obszernych mielizn przybrze¿nych i ska³ podwodnych,
szybkich zmian poziomu wody po odp³ywie lub przy-
p³ywie itp. Polska strefa operacyjna3 umo¿liwia³a dzia-
³ania bojowe g³ównie dla lekkich si³ morskich, nie wy-
magaj¹cych du¿ych akwenów do rozwijania ugrupowañ
marszowych i bojowych, daj¹cych siê ³atwo maskowaæ
i rozœrodkowywaæ. Przyjêto wiêc, ¿e najlepszymi okrê-
tami do tych zadañ bêd¹ niszczyciele, dozorowce, œci-
gacze torpedowe i artyleryjskie. Poniewa¿ Ba³tyk nale-
¿y do mórz p³ytkich, jego wody pozwala³y na stosowanie
ró¿norodnych min morskich, co poci¹ga³o za sob¹ roz-
budowê si³ tra³owych. Jednak ma³e g³êbokoœci utrud-
nia³y operacje dla OP. Izobara 40 m przebiega zasad-
niczo w du¿ych odleg³oœciach od wybrze¿a, co
uniemo¿liwia³o ataki torpedowe na ma³e konwoje na
przybrze¿nych torach wodnych chronionych przez arty-
leriê nadbrze¿n¹ i lotnictwo. Warunki pogodowe zasad-
niczo sprzyja³y do dzia³añ bojowych si³om lekkim, nie-
mniej klimat ba³tycki wp³ywa³ na ¿eglugê, a g³ównie –
falowanie, wiatr, sztorm, ograniczona widocznoœæ i za-
lodzenie. Ba³tyk cechuje krótkie falowanie oraz czêsto
wystêpuj¹ca martwa fala. Faluj¹ce masy wody utrud-
nia³y manewrowanie okrêtu, powodowa³y utratê jego
prêdkoœci, ko³ysanie, a tym samym dzia³a³y szkodli-
wie na psychikê za³ogi, mêczy³y j¹ i ogranicza³y wydaj-
noœæ s³u¿by na SB. Szczególnie trudne by³o falowanie

Si³y morskie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozdzia³ VI

1 W rejonach ujœæ g³ównych polskich rzek znalaz³y siê sowieckie
wêz³y strategiczno-komunikacyjne: Zatoka Gdañska – Kaliningrad
i Ba³tyjsk oraz Zatoka Pomorska z Zalewem Szczeciñskim. By³y one
samowystarczalne, mia³y do dyspozycji w razie potrzeby stocznie, ró¿-
norodny przemys³, energiê, zaplecze ¿ywnoœciowe, komunikacjê z kra-
jem (koleje, drogi), a miêdzy nimi silne bazy wojsk l¹dowych i lotni-
czych przeznaczonych do wymuszenia pos³uszeñstwa Polaków oraz przed
ewentualnym desantem od morza.

2 Na obronê wybrze¿a sk³ada³ siê ca³okszta³t si³ i œrodków bojo-
wych zorganizowanych w specjalny system obrony dla ochrony i obrony
wa¿nych punktów i odcinków wybrze¿a morskiego przed si³ami morski-
mi, l¹dowymi i powietrznymi przeciwnika. G³ówne zadania obrony wy-
brze¿a wykonywa³y wojska l¹dowe we wspó³dzia³aniu z marynark¹ wo-
jenn¹ – g³ównie z jej jednostkami l¹dowymi. W tym g³ównie z artyleri¹
nadbrze¿n¹, która zdolna by³a zwalczaæ okrêty przeciwnika. W system
obrony wybrze¿a w³¹czano ZM, bony, sieci i œrodki pomocnicze – wykry-
wania i obserwacji, ³¹cznoœci i inne (Taktyka..., s. 71–73).

3 Strefa operacyjna – czêœæ morskiego TDW, w granicach które-
go wy¿szy zwi¹zek operacyjny (flota lub marynarka wojenna) w okreœlo-
nym czasie lub w ca³ej wojnie wykonuje stoj¹ce przed nim zadania
bojowe. Jej rozmiary zale¿a³y od ogólnej sytuacji na morskim TDW,
stosunku si³, operacyjno-taktycznych promieni dzia³ania si³, charakte-
ru wykonywanych przez nie zadañ oraz geograficzno-nawigacyjnych
warunków (Morski s³ownik..., s. 34).
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na obszarach p³ytkowodnych, gdzie szybko wzrasta
wysokoœæ fal na skutek malej¹cych g³êbokoœci. Na mo-
rzu tym zaznacza siê przewaga wiatrów z kierunków
po³udniowo-zachodnich i zachodnich. Wiatry z innych
kierunków wiej¹ zwykle krótko i powstaj¹ z przyczyn
lokalnych. W spokojne dni, gdy nie ma silnych wiatrów,
obserwuje siê zmiany ich kierunków w ci¹gu doby –
bryza morska i l¹dowa. Najsilniejsze wiatry wystêpo-
wa³y zim¹ i wiosn¹, osi¹gaj¹c szybkoœæ do 15 m/sek.
Wystêpowa³y równie¿ huragany o szybkoœci wiatru 30–
45 m/sek. Wiatr wywiera³ wp³yw na p³ywanie okrêtu
i jego prêdkoœæ powoduj¹c dryf. Najwiêkszy wp³yw wiatr
wywiera³ na barki desantowe, spychaj¹c je z kursu.
Wiatr o charakterze sztormowym utrudnia³ wejœcie do
portu i wyjœcie z niego, manewr przy cumowaniu i holo-
wanie. Oddzia³ywuj¹c na burty i nadbudówki powodo-
wa³ odchylenie jednostki od zamierzonego kursu, móg³
spowodowaæ awariê nawigacyjn¹. Przy silnym wietrze
u marynarzy pracuj¹cych na pok³adzie nastêpowa³o
przedwczesne zmêczenie oczu, po czym pojawia³o siê
³zawienie, co wp³ywa³o na os³abienie ostroœci wzroku
i mog³o doprowadziæ do opóŸnionego zaobserwowania
niebezpieczeñstw na morzu. Na Ba³tyku najwiêcej
sztormów przypada w styczniu, lutym, listopadzie
i grudniu, a najmniej w miesi¹cach letnich od maja do
sierpnia. W wiêkszoœci miesiêcy sztormowych wiej¹
wiatry sztormowe z kierunków zachodnich, a latem
wystêpuj¹ czêsto szkwa³y towarzysz¹ce chmurom bu-
rzowym. Trwaj¹ one krótko, ale ze wzglêdu na nag³e
pojawienie siê i gwa³townoœæ s¹ niebezpieczne dla
ma³ych jednostek. Sztormy powodowa³y du¿e zniszcze-
nia wybrze¿y, uszkadza³y porty i bazy morskie i unie-
mo¿liwia³y operacje bojowe si³om lekkim na morzu.
Pewien wp³yw na dzia³anie okrêtów wywiera³a ograni-
czona widzialnoœæ, poniewa¿ w czasie operacji bojowych
nie u¿ywano œrodków elektronicznych ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ wykrycia jednostki na morzu. Powodowa³y
je mg³a i opady atmosferyczne. Mg³y wystêpuj¹ w mie-
si¹cach zimowych i wczesnowiosennych u ujœcia rzek
i s¹ spowodowane schodzeniem kry lodowej do morza,
oziêbiaj¹c wody w pasie przybrze¿nym. Mg³a przys³a-
nia brzeg, tê¿eje w nocy, a rzednie w godzinach popo³u-
dniowych. Utrudnia³a warunki p³ywania okrêtu, jego
manewrowanie i wyklucza³a mo¿liwoœæ wzrokowej ob-
serwacji. Widzialnoœæ ogranicza³y równie¿ opady atmos-
feryczne – deszcz i œnieg, a w po³¹czeniu z wiatrem lub
przy obni¿onej temperaturze powietrza wp³ywa³y ujem-
nie na stan zdrowia za³óg. Ograniczona widzialnoœæ
zmusza³a okrêty do zmniejszenia prêdkoœci, powodo-
wa³a nawet przestoje, g³ównie na podejœciach do torów
wodnych i portów. Ponadto ogranicza³a ruch w porcie
i prace prze³adunkowe. Ponadto sztormy i mg³y unie-
mo¿liwia³y przy ówczesnej technice wspó³dzia³anie flo-
ty z lotnictwem. Zim¹ Ba³tyk podlega wp³ywom niskiej
temperatury, która powoduje zamarzanie portów i re-
jonów przybrze¿nych. Do szczególnie silnego zamarza-
nia dochodzi w czasie ostrych zim przy bezwietrznej
pogodzie. Wiatry sztormowe utrudniaj¹ tworzeniu siê
pow³oki lodowej, ale zamarzanie Ba³tyku przybiera³o nie-
raz du¿e rozmiary – np. zim¹ 1947/1948 roku. Lód unie-
mo¿liwia³ ¿eglugê w portach i na rzekach, które stawa-
³y siê niemo¿liwe do p³ywania.

Niewielkie odleg³oœci od baz przeciwnika dawa³y
mo¿liwoœci osi¹gniêcia taktycznego zaskoczenia, a pas

wód charakteryzowa³ siê trzema rejonami zagro¿enia
ze strony morza: pierwszy – Zatoka Gdañska, gdzie
okrêty wszystkich klas mog³y podejœæ do brzegu bezpo-
œrednio lub na ma³¹ odleg³oœæ; drugi – pas œrodkowego
wybrze¿a pozwala³ okrêtom desantowym i specjalnym
na bezpoœrednie podejœcie do brzegu, a okrêty innych
klas zale¿nie od zanurzenia mog³y manewrowaæ w od-
leg³oœci 200–1000 m; trzeci – Zatoka Pomorska, trud-
na do ¿eglugi. Ma³e okrêty mog³y tam podejœæ do brze-
gu na odleg³oœæ 0,5–1000 m, a œrednie – na odleg³oœæ
4–8 km. Nadbrze¿ne po³o¿enie portów mog³o u³atwiaæ
przeciwnikowi uderzenia z morza, l¹du, powietrza oraz
dywersjê podwodn¹ i nawodn¹. Z drugiej jednak strony
s³abo rozwiniêta linia brzegowa oraz p³askie wybrze¿e
uniemo¿liwia³y maskowanie si³ morskich przeciwnika
i eliminowa³y zaskoczenie

Mimo okresowych trudnoœci, mo¿liwoœci bazowania
ró¿nych klas okrêtów w polskich portach by³y dobre,
a czêœæ z nich ju¿ Niemcy odpowiednio przygotowali
jeszcze przed wojn¹ i w toku jej trwania. Co prawda
dzia³ania wojenne spowodowa³y znaczne zniszczenia,
ale by³y one mo¿liwe do szybkiego przygotowania do
postoju, remontów i zaopatrywania jednostek bojowych.
Obok portów by³y równie¿ dobre warunki na organizo-
wanie kotwicowisk, rejonów rozœrodkowania okrêtów
i prowadzenia æwiczeñ na morzu. Zasadniczo najlepsze
warunki do bazowania floty znajdowa³y w rejonach ujœæ
Wis³y i Zatoki Gdañskiej oraz w rejonie ujœcia Odry,
gorsze by³y w portach œrodkowego wybrze¿a. Tam mo-
g³y bazowaæ wy³¹cznie mniejsze okrêty bojowe – œciga-
cze ró¿nego przeznaczenia, ma³e tra³owce oraz jednostki
pomocnicze – g³ównie ma³e o charakterze pomocniczym
i specjalne.

Nie uwzglêdniano mo¿liwoœci wykorzystania Zale-
wu Wiœlanego i Szczeciñskiego, gdzie znajdowa³y siê
równie¿ porty – co prawda ma³e, ale maj¹ce po³¹cze-
nia l¹dowe z wiêkszymi oœrodkami przemys³owymi
i zaopatrzeniowymi. Mog³y tam przebywaæ si³y ma³ych
jednostek – tra³owce rzeczne, motorówki uzbrojone
i jednostki pomocnicze zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo
wód przed dywersj¹ podwodn¹ du¿ych oœrodków miej-
skich i przemys³owych. Jednak nie zosta³y one wyko-
rzystane, poniewa¿ znalaz³y siê pod wzglêdem opera-
cyjnym w gestii wy³¹cznie sowieckiej, co spowodowa³o
miêdzy innymi degradacjê gospodarcz¹ tych obszarów.
Nad Zalewem Wiœlanym, który mia³ dobre po³¹czenia
wodne z Gdañskiem i Wis³¹, le¿a³o wiele portów: El-
bl¹g, Tolkmicko, Frombork, Nowa Pas³êka, Piaski, Kry-
nica Morska, K¹ty Rybackie oraz przystanie – Kamie-
nica Elbl¹ska, Nadbrze¿e, S³uchacz, Pêklewo i Kadyny4.
By³y one wczeœniej wykorzystywane przez Niemców nie
tylko w celach gospodarczych, ale i wojskowych, np.
w Elbl¹gu pracowa³a stocznia buduj¹ca okrêty dla Krieg-
smarine. Jednak przejêcie przez Sowietów wyjœcia z Za-
lewu na morze, musia³o doprowadziæ do degradacji tego
rejonu, a polskie okrêty nie mia³y tam wstêpu5.

4 N. £azarienko, A. Majewski, Hydrometeorologiczny ustrój Za-
lewu Wiœlanego, Warszawa 1975; T. Palmowski, Polskie porty i przysta-
nie Zalewu Wiœlanego, N 1993, nr 3; A. Piskozub, Geograficzno-histo-
ryczna jednoœæ zlewiska Zalewu Wiœlanego, V Sejmik Morski w Elbl¹gu,
Warszawa 1989.

5 Rejon strategiczno-komunikacyjny kaliningradzki by³ szcze-
gólnie wa¿ny dla sowieckich si³ zbrojnych, gdzie grupowano zasadnicze
si³y morskie, lotnicze, rakietowe, j¹drowe i l¹dowe przeznaczone g³ównie
do dzia³añ ofensywnych. Dlatego niemo¿liwe by³o wykorzystanie Zalewu
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Nieco inaczej rzecz siê mia³a z ujœciem Odry, która
w latach 50. sta³a siê rzek¹ miêdzynarodow¹, a po-
nadto poprzez sieæ kana³ów ³¹czy siê ona z Wis³¹, Wart¹
i Sprew¹. W dorzeczu jej ujœcia znajduje siê du¿y port
morsko-rzeczny Szczecin i Œwinoujœcie, a nad brzega-
mi Zalewu, Piany, Dziwny i Œwiny szereg ma³ych por-
tów i przystani – Dziwnów, Trzebie¿, Nowe Warpno
i Stepnica6. W tym rejonie znajdowa³y siê dobre wa-
runki dla bazowania i szkolenia mniejszych jednostek
p³ywaj¹cych, a doskona³e zaplecze techniczno-gospodar-
cze zapewnia³o utrzymanie gotowoœci bojowej przez okrê-
ty. Dlatego rejon ten przejêli Sowieci, organizuj¹c w³a-
sn¹ siln¹ bazê w Œwinoujœciu, ustêpuj¹c Szczecin
Polakom. Przez d³ugi czas ich flota mia³a dobre miej-
sce do bazowania oraz mo¿liwoœæ ³¹cznoœci z bazami
w póŸniejszej NRD – stanowi¹cych wraz ze Œwinouj-
œciem nowoczesny system baz morskich. Strona pol-
ska z du¿ym wysi³kiem zdo³a³a otrzymaæ okupowan¹
przez Rosjan czêœæ Œwinoujœcia, co da³o mo¿liwoœæ uru-
chomienia portu handlowego i tworzenia w³asnej bazy
morskiej. Natomiast w Szczecinie w latach 1949–1960
funkcjonowa³a niewielka baza dywizjonu Szczecin WOP,
u wejœcia do w³aœciwego portu.

Zalew Szczeciñski7 by³ wykorzystywany do opera-
cyjnej dzia³alnoœci przez powy¿szy dywizjon i czasami
przez rzeczne kutry tra³owe lub barki desantowe do
æwiczeñ. Jednak w czasie wojny, podobnie jak to czyni-
³a Kriegsmarine, rejon ten mo¿na by³o w ca³oœci wyko-
rzystaæ dla okrêtów ró¿nych klas w celach szkolenio-
wych i zaopatrzeniowych.

Wybrze¿e morskie PRL mia³o kilka portów o ró¿nej
wielkoœci, w których mog³y bazowaæ okrêty ró¿nych klas,
w tym pancerniki, kr¹¿owniki, a nawet lotniskowce –
jak czynili to Niemcy. Do najwiêkszych nale¿a³y – Gdy-
nia, Hel i Œwinoujœcie. Du¿ymi mo¿liwoœciami postojo-
wymi i bazowymi dysponowa³ równie¿ Gdañsk i Szcze-
cin, ale by³y to porty le¿¹ce w g³êbi l¹du, których wejœcia
mog³y zostaæ ³atwo zablokowane przez przeciwnika i nie
nadawa³y siê w zwi¹zku z tym do przebywania w nich
okrêtów bojowych zdolnych do natychmiastowego wyj-
œcia. Mog³y tam jednak przebywaæ jednostki p³ywaj¹ce
mniejsze, remontowane lub nowobudowane. W Szcze-
cinie bazowa³ wy¿ej wspomniany dywizjon rzeczny WOP,
a w Gdañsku w basenie Westerplatte dywizjon morski
WOP. W Zatoce Gdañskiej znajdowa³y siê mniejsze porty
– Jastarnia, Puck i Babi Dó³, a nad otwartym morzem
– W³adys³awowo, £eba, Dar³owo, Ustka i Ko³obrzeg8.
W kilku wiêkszych portach – w Gdyni, Helu i Œwinouj-
œciu przewidywano zasadnicze bazy morskie dla pol-
skiej floty wojennej, a w Ustce, Ko³obrzegu i Dziwno-
wie zapasowe. Rozwiniêto bazy morskie dla jednostek
WOP w Gdañsku, Dar³owie i w Œwinoujœciu. Ponadto
okrêty i kutry patrolowe WOP korzysta³y z baz opera-
cyjnych wysuniêtych: dywizjon WOP z Gdañska w ma-

³ym porcie rybackim Œwibno i Mikoszewo, w porcie ry-
backim na Helu, we W³adys³awowie i £ebie; dywizjon
WOP z Dar³owa korzysta³ z baz w Ko³obrzegu i czasa-
mi Ustki; dywizjon rzeczny ze Szczecina mia³ swoj¹
bazê na okres letni w Nowym Warpnie.

Dla floty wojennej, dysponuj¹cej okrêtami ró¿nych
klas i rosn¹cej pod wzglêdem liczebnym, potrzebne by³y
bazy morskie nowoczesne, chocia¿ w razie wojny mog³y
korzystaæ ze wszystkich dostêpnych im portów cywil-
nych. Jednak wzglêdy polityczne i gospodarcze nie po-
zwoli³y na rozbudowê baz morskich w takim zakresie,
jaki odpowiada³by potrzebom polskiej floty wojennej.

W pierwszych latach powojennych najwa¿niejsze
by³o odtworzenie bazy morskiej w Gdyni. W tym celu
powo³ano w 1945 roku G³ówny Port Marynarki Wojen-
nej, który sta³ siê oœrodkiem zaopatrzenia w ¿ywnoœæ,
sprzêt techniczny, kwatermistrzowski, uzbrojenie, sma-
ry i paliwa oraz w inne niezbêdne materia³y dla okrê-
tów i jednostek nadbrze¿nych Marynarki Wojennej9.
I odt¹d by³a to najwa¿niejsza baza morska, któr¹ sta-
le rozbudowywano i unowoczeœniano, daj¹c jej odpo-
wiedni¹ obronê ze strony morza, powietrza i l¹du. Z roz-
wojem baz morskich ³¹czy³a siê organizacja Obszarów
Nadmorskich, które zaczêto planowaæ ju¿ w 1946 roku.
Pocz¹tkowo zamierzano zorganizowaæ Gdyñski i Szcze-
ciñski Obszar Nadmorski z zadaniem obrony ujœcia
Wis³y i Odry. W ich sk³ad mia³y wejœæ flotylle si³ lek-
kich – silniejsza dla Obszaru Gdyni, s³absza dla Ob-
szaru Szczeciñskiego z baz¹ w Œwinoujœciu. Mia³y one
zapewniæ samodzielnoœæ operacyjn¹, techniczn¹ i za-
opatrzeniow¹. Ich g³ównym zadaniem by³a obrona wy-
brze¿a i przygotowanie siê do operacji ofensywnych na
morzu. W latach 1947–1948 zamierzano zorganizowaæ
kolejno Ko³obrzeski i Ustecki Obszar Nadmorski, a do
tego czasu ich zadania wykonywa³yby dwa poprzednie.
Ka¿dy Obszar Nadmorski mia³ mieæ w³asne dowódz-
two, sztab oraz organiczne oddzia³y: piechoty morskiej,
sta³ej artylerii nadbrze¿nej, ³¹cznoœci oraz saperów.
Mia³y byæ wspierane przez podleg³e bezpoœrednio do-
wódcy MW lotnictwo morskie i ruchome oddzia³y arty-
lerii nadbrze¿nej. O ile organizacja takiego Obszaru
w Gdyni nie napotyka³a na trudnoœci, to tworzenie Ob-
szaru Szczeciñskiego rozwijano z oporami ze strony
sowieckiej. Co prawda w lipcu 1946 roku Sowieci prze-
kazali nam czêœæ przystani o d³ugoœci 220 m10, ale dal-
sze tworzenie bazy stawa³o siê utrudnione. W³aœciwie
Œwinoujœcie znalaz³o siê pod now¹ okupacj¹ i stanowi-
³o dla Sowietów bazê nie tylko morsk¹, ale i port prze-
³adunkowy do transportu zrabowanego mienia na zie-
miach polskich11.

Organizacja Obszarów Nadmorskich stanowi³a pró-
by zamiarów tworzenia warunków obronnych dla wy-

Wiœlanego przez polskie jednostki, a degradacja gospodarcza tego rejo-
nu sprzyja³a interesom sowieckim. Rejon cieœniny ³¹cz¹cej Zalew z mo-
rzem stanowi³ okrêg szczególnie pilnie strze¿ony przez Rosjan pod ka¿-
dym wzglêdem, w³¹cznie z obserwacj¹ przed dywersj¹ podwodn¹.

6 By³ to wa¿ny rejon dla polskiej racji stanu, a koniecznoœæ
posiadania Szczecina mia³a równie¿ wzglêdy bezpieczeñstwa pañstwa
(Mora, tam¿e).

7 O geografii Zalewu Szczeciñskiego, jego portach, p³yciznach,
mo¿liwoœciach prowadzenia nawigacji na samym Zalewie, Œwinie, Dziw-
nie i Pianie, pr¹dach, falowaniu i zalodzeniu patrz: Z. W¹sowski, Zarys
hydrografii Zalewu Szczeciñskiego, PM 1964, z. 7–8, s. 46–58.

8 Plany portów wybrze¿a PRL, DMW Gdynia 1972.

9 AMW 2/49/7, s. 579–580, 583–585; 2/49/15, s. 15. Dowódca MW
17 grudnia 1945 roku powo³a³ na stanowisko dowódcy G³ównego Portu
Marynarki Wojennej kmdr in¿. Konstantego Siemiaszko oraz jego za-
stêpców (AMW 1246/56/1, s. 9; 3768/85/60 s. 77).

10 AMW 2/49/8, s. 3. 23 listopada 1946 roku dowódca MW poleci³ w-
s³aæ na sta³y pobyt do Bazy MW w Œwinoujœciu tra³owiec ¯uraw, œcigacz
B³yskawiczny i szybkobie¿ny kuter tra³owy Nr 2 (AMW 2/49/8, s. 99).

11 Dowódca Pó³nocnej Grupy Wojsk Sowieckich – Konstanty Ro-
kossowski, ¿¹da³ nowych terenów dla swojej Wojennomorskiej Bazy
Po³udniowo-Ba³tyckiej Floty. Jednoczeœnie zapewnia³ uleg³ego ̄ ymier-
skiego, ¿e sowieckie okrêty bazuj¹ce w Œwinoujœciu przejm¹ tra³owanie
na podejœciach do portu i w interesie Polski bêd¹ kontrolowaæ po³u-
dniowy Ba³tyk. W ten sposób sowieckie okrêty przejê³y oficjalnie kon-
trolê na zachodnich polskich wodach, maksymalnie ograniczaj¹c i tak
os³abione kontakty polskiego ruchu oporu z zachodem.
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brze¿a morskiego i rozwoju floty wojennej niezbêdnej
do zagwarantowania polskich interesów na Ba³tyku.
Starania polskich specjalistów sz³y raczej w kierunku
odbudowy, a nastêpnie rozbudowy portów, a dopiero
w dalszej kolejnoœci tworzenie nowoczesnych baz mor-
skich na podstawie utworzonej infrastruktury morskiej.
Podobnie dzia³o siê w innych pañstwach nadba³tyckich
i w krajach zachodnich, gdzie najwa¿niejsz¹ spraw¹ by-
³a odbudowa i rozbudowa w³asnych portów i przystani
cywilnych, a dopiero potem baz dla flot wojennych. Ob-
szary Nadmorskie mia³y wiêc charakter wy³¹cznie ob-
ronny, a nie zaczepny, co nie by³o zgodne z sowieck¹ do-
ktryn¹ polityczn¹, a wiêc musia³y zostaæ zlikwidowane
i przej¹æ wzory obowi¹zuj¹ce w ich flocie wojennej.
W 1949 roku rozwi¹zano flotyllê Szczeciñskiego ON12,
a do lutego 1951 roku przeformowano Szczeciñski ON
na Bazê MW w Œwinoujœciu. Zaœ Dowództwo Floty prze-
kszta³cono na Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu G³ów-
nej Bazy oraz sformowano Dowództwo Bazy MW w Ko-
³obrzegu i Ustce13. Ponadto powo³ano Dowództwo Obrony
Redy Hel. Nast¹pi³ wraz z tym rozwój baz morskich,
który w latach 1951–1956 osi¹gn¹³ znaczne rozmiary14.
Budowano umocnienia na wybrze¿u15 oraz rejony umoc-
nione obejmuj¹ce Pó³wysep Helski, Red³owo, Sobiesze-
wo, Kêpê Oksywsk¹ oraz Westerplatte wraz z przyle-
gaj¹cymi do nich obszarami16. Œwinoujœcie i Ko³obrzeg
stanowi³y odt¹d tzw. bazy wysuniête, w których mia³y
przebywaæ si³y lekkie17.

W toku dalszej reorganizacji systemu bazowania
i zaopatrywania floty do lutego 1956 roku rozformowa-
no bazy III kategorii – a wiêc w Ustce i Ko³obrzegu18,
formuj¹c w ich miejsce dywizjony Obrony Wodnego Re-
jonu. Natomiast w latach 1957–1958 dokonano zmian
w strukturze zaopatrzenia floty, organizuj¹c Komendy
Portów Wojennych w Gdyni i na Helu19. Jednoczeœnie
rozbudowywano port wojenny na Helu i w Gdyni, ros³a
liczba nabrze¿y oraz akwenów portowych mog¹cych
przyj¹æ okrêty sowieckie i w³asne20.

Zasadnicz¹ baz¹ morsk¹ polskiej floty wojennej –

podobnie jak w okresie przedwojennym, pozosta³a Gdy-
nia. Obszar ten nadaje siê do obrony i zabezpieczenia
floty, jest nizinny, otoczony wzgórzami, gdzie mo¿na
wkopaæ obiekty nale¿¹ce do bazy21. Stale wzmacniano
i unowoczeœniano wszystkie rodzaje obrony, jakie mia-
³y nowoczesne bazy morskie na Ba³tyku. Gromadzono
tu g³ówne zapasy na okres wojny, a w innych bazach
tworzono magazyny podrêczne przy KPW. W Gdyni
i Helu znajdowa³y siê sk³ady broni podwodnej dla OP,
ON i samolotów, wyposa¿enie dla tra³owców22. Broñ
podwodn¹ gromadzono równie¿ w Œwinoujœciu i Ko³o-
brzegu, a w latach póŸniejszych czêœciowo w Ko³obrze-
gu i Dar³owie. Jednak plany zaopatrzenia okrêtów
w amunicjê artyleryjsk¹ i broñ podwodn¹, ich groma-
dzenie w odpowiednio przygotowanych magazynach
wzd³u¿ wybrze¿a nie by³o w³aœciwie zorganizowane
i pozostawia³o wiele do ¿yczenia23.

Ju¿ w pierwszych latach powojennych g³ówn¹ uwagê
zwracano na obronê bazy morskiej w Gdyni. Wychodzo-
no z za³o¿enia, ¿e w razie wojny z Zachodem najwa¿-
niejsz¹ czêœci¹ wybrze¿a stanowi ujœcie Wis³y z Gdy-
ni¹ i Gdañskiem, co wi¹za³o siê równie¿ z rozwojem
gospodarki morskiej w drugiej po³owie lat 40.24 Obro-
nê baz morskich, g³ównie Gdyni, organizowano w ten
sposób, by stanowi³y one trwa³oœæ obronn¹. S³u¿y³y do
tego odpowiednio przygotowywane plany, które stale
uaktualniano, poniewa¿ wymaga³y tego zmiany w uzbro-
jeniu i technice wojskowej oraz w przyznawanych fun-
duszach.

G³ówne zadania w obronie baz morskich wykony-
wa³y wojska l¹dowe we wspó³dzia³aniu z Marynark¹
Wojenn¹, a zasadniczym rodzajem si³ Marynarki Wo-
jennej wspó³dzia³aj¹cym z tymi wojskami by³a artyle-
ria nadbrze¿na. W razie koniecznoœci wsparcia dzia-
³añ obronnych, w³¹cza³a siê flota wojenna oraz lotnictwo.
Ponadto do œrodków obrony w³¹czano ZM, bony i sieci,
œrodki wykrywania OP i dywersji podwodnej, obserwa-
cji przeciwnika, ³¹cznoœci i inne.

Istotnym elementem obrony bazy morskiej by³a ar-
tyleria nadbrze¿na, w sk³ad której wchodzi³y armaty
do zwalczania celów morskich, œcigaczy torpedowych
i desantu oraz samolotów. W walkach z tymi celami
brano zawsze pod uwagê granice zasiêgu armat. Do jej
zadañ nale¿a³o: prowadzenie walki z ON, obrona bazy
przed przerwaniem siê okrêtów przeciwnika oraz de-
santu lub zakorkowania portu, odpieranie ataku œci-
gaczy torpedowych na bazê, redy i kotwicowiska, za-
bezpieczenie w³asnych jednostek w bazie i porcie przed
ostrza³em artyleryjskim okrêtów przeciwnika, ogniowe
wsparcie dozoru okrêtowego, os³ona artyleryjska wyj-
œcia i wejœcia okrêtów, ochrona ZM przed ich wytra³o-
waniem przez jednostki przeciwnika, przeciwdzia³anie
stawianiu min przez przeciwnika, zabezpieczanie ¿e-
glugi przybrze¿nej, wspieranie w³asnych oddzia³ów
walcz¹cych w zasiêgu artylerii nadbrze¿nej oraz pro-

12 AMW 145/2, s. 2, 443, 505.
13 Tam¿e, 207/3, s. 83, 144; 207/2, s. 563. Ustalono równie¿ kate-

gorie baz morskich: I kategoria – Gdynia jako Baza G³ówna MW, II
kategoria – Œwinoujœcie i III kategoria – Ko³obrzeg i Ustka.

14 AMW 1997/59, t. 28, s. 84nn. W 1951 roku powsta³ plan organi-
zacji bazy œcigaczy torpedowych w Dziwnowie, gdzie zamierzano powo³aæ
dowództwo i sztab brygady, 3 dywizjony œcigaczy, ponadto mia³o tam
bazowaæ 10 du¿ych barek desantowych i 6 kutrów desantowych podlega-
j¹cych flotylli œrodków desantowych batalionu piechoty morskiej. Baza
mia³a zapewniæ równie¿ jednoczesny remont bie¿¹cy 18 œcigaczy oraz
osi¹ganie gotowoœci bojowej w czasie 2 godzin 6 œcigaczy jednoczeœnie.
Budowê portu w Dziwnowie rozpoczêto w 1955 roku, ale w dwa lata
potem przerwano j¹. Ponownie prace rozpoczêto w 1959 roku, ale ju¿
w 1962 roku znowu je przerwano.

15 Tam¿e, t. 27, s. 173 nn.
16 Tam¿e, 1324, t. 7, s. 1.22. W sierpniu 1952 roku Dowództwo

MW zg³osi³o nawet projekt zamkniêcia Gdyni jako portu handlowego i
wykorzystania go wy³¹cznie dla celów wojskowych (AMW 707/13, s.
115–117). Wi¹za³o siê to z rosn¹cymi zamiarami imperium sowieckiego
do przygotowania si³ przeciwko NATO na Ba³tyku, do czego niezbêdny
by³ nowoczesny port morski – Gdynia.

17 AMW 2/49/8, s. 122nn.
18 Tam¿e, 2026/60, t. 8, s. 17 nn.
19 Tam¿e, 3403/72, t. 21, s. 461. Dzia³a³y one wczeœniej i charak-

teryzowa³y siê sprawnoœci¹ w zakresie zaopatrywania floty, ale zosta³y
zlikwidowane w 1950 roku.

20 Przez wiele lat okrêty sowieckie korzysta³y z polskich portów
wojennych wed³ug w³asnego uznania. Dopiero w 1958 roku oficjalnie
uregulowano zasady wykorzystania portów wojennych przez ich okrê-
ty, ujmuj¹c d³ugoœæ nabrze¿y i wielkoœæ powierzchni magazynowej oraz
sk³adowej.

21 S. Mieszkowski, Wspó³czesne bazy morskie, PZ 1948, nr 125.
Dlatego do 1965 roku i póŸniej, g³ówn¹ uwagê zwracano na organizacjê
obrony tego obszaru.

22 W magazynach na Helu by³o 50% min kontaktowych i 50% min
niekontaktowych, 40% BG oraz 10 kompletów tra³ów mechanicznych
i elektromagnetycznych.

23 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej, passim.
24 A. Szaad, Jeszcze o strategicznym po³o¿eniu Polski, B 1948, z. 5,

s. 499; Za³o¿enia polskiej polityki morskiej, „Gospodarka Morska” 1948,
nr 2, s. 172.
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wadzenie walki na kierunkach naziemnych. Istotnym
elementem tej artylerii by³o wspó³dzia³anie z flot¹.
Taktyka polega³a na tym, ¿e manewrowanie w³asnych
okrêtów winno odbywaæ siê tak, aby nie znalaz³y siê one
w p³aszczyŸnie strzelania artylerii nadbrze¿nej i nie
zakrywa³y sob¹ celu. Rozdzielaj¹c cele, baterii nadbrze¿-
nej wyznaczano cele bli¿ej brzegu, a okrêtom – dalej
na morzu. Przy prowadzaniu ognia zeœrodkowanego
z okrêtu i baterii nadbrze¿nej do jednego celu, k¹t miê-
dzy p³aszczyzn¹ strzelania okrêtu i baterii nie powi-
nien byæ mniejszy od 30’. Zaœ okrêty dozoru mog³y po-
móc artylerii nadbrze¿nej w wykryciu przeciwnika na
morzu i w obserwacji wyników strzelania25.

Obrona bazy morskiej stanowi³a wa¿ny element pra-
wid³owego funkcjonowania floty wojennej, o czym œwiad-
czy³y liczne doœwiadczenia z II wojny œwiatowej. Dlate-
go zagadnieniom tym poœwiêcano wiele uwagi, przenosz¹c
je równie¿ na ³amy czasopism wojskowych26.

Mimo wielu braków organizacyjnych i odpowiednich
funduszy, system baz polskiej floty odpowiada³ wymo-
gom wspó³czesnej walki morskiej i zapewnia³ oparcie
dla okrêtów. Dawa³ im w miarê mo¿liwoœci bezpieczny
postój, zaopatrzenie, remonty oraz warunki szkolenia.
Maj¹c oparcie w bazach morskich, polska flota wojen-
na by³a przygotowywana do okreœlonych zadañ bojo-
wych na morzu, a ponadto – bazy te by³y niezbêdne dla
floty sowieckiej na Ba³tyku.

Rozwój zadañ bojowych polskiej floty wojennej by³
zale¿ny od sytuacji polityczno-wojskowej na Ba³tyku.
Ponadto taktyka nieustannie rozwija³a siê, ulega³a ci¹-
g³ym zmianom i doskonali³a siê przez wprowadzanie
nowego sprzêtu, uzbrojenia oraz lepszych metod ich
u¿ycia w walce27.

Do 1949 roku flota wojenna mia³a za zadanie obro-
nê ujœcia Wis³y i Zatoki Gdañskiej. By³y tam mo¿liwo-
œci bazowania i zaopatrzenia okrêtów oraz sprawne
technicznie porty, funkcjonowa³a równie¿ Baza G³ówna
Marynarki Wojennej. Natomiast obronê ujœcia Odry za-
pewnia³a silnie rozbudowana baza floty sowieckiej
w Œwinoujœciu28. W latach 1946–1948 przyjêto zasady
sowieckiej strategii morskiej, która do po³owy 50. lat
przewidywa³a, ¿e flota wojenna stanowi si³ê pomocni-
cz¹ i dzia³a na rzecz wojsk l¹dowych29.

Jak wynika z analizy dokumentów, plany operacyj-
ne w latach 1945–1959 i nastêpnych zak³ada³y wspó³-
dzia³anie z flot¹ sowieck¹, a potem równie¿ i z NRD.

Na czo³o tych zadañ na czas wojny zawsze wysuwa³y
siê: zwalczanie linii ¿eglugowych przeciwnika i obrona
w³asnych, do czego polska flota w tych latach nie mia-
³a odpowiednich si³. Ponadto oczyszczanie torów wod-
nych z min i wspó³dzia³anie z wojskami l¹dowymi. Ope-
ruj¹c g³ównie w rejonach przybrze¿nych mia³a os³aniaæ
ZM, a zasadnicz¹ walkê morsk¹ przewidywano na po-
zycjach minowo-artyleryjskich. Okrêty mia³y równie¿
przeprowadzaæ patrolowanie, dozorowanie, przeprowa-
dzanie konwojów oraz mniejsze operacje desantowe i prze-
ciwdesantowe. Jednak tylko 2 okrêty, i to po przezbro-
jeniu: B³yskawica i Sêp, mog³y wykonywaæ czêœæ tych
zadañ na otwartym morzu. Pozosta³e jednostki tylko
w rejonach przybrze¿nych lub bazy. Polska flota wojen-
na w 1949 roku dysponowa³a okrêtami o nienajlep-
szym stanie technicznym i ró¿nymi typami. Natomiast
w czasie pokoju: oczyszczanie wód przybrze¿nych oraz
portów z min i wraków; oznakowanie torów wodnych;
pomoc jednostkom morskim WOP w uszczelnianiu gra-
nicy morskiej i policyjno-polityczny nadzór nad ni¹; de-
monstrowanie obecnoœci na morzu oraz gotowoœæ do
obrony nienaruszalnoœci granicy morskiej; zapewnie-
nie bezpieczeñstwa ¿eglugi na polskich wodach mor-
skich.

Po przejêciu kierownictwa i dowodzenia polskimi
si³ami morskimi przez sowieckich admira³ów i ofice-
rów, nast¹pi³o szybkie przygotowywanie floty do dzia-
³añ wojennych przeciwko ju¿ nie domniemanemu nie-
przyjacielowi, a do operacji bojowych z flotami pañstw
zachodnich. Wynika³o to z rosn¹cej potêgi sowieckich
si³ zbrojnych, które wykorzystywa³y wojnê koreañsk¹
dla w³asnych celów politycznych, co z kolei mia³o od-
zwierciedlenie w opracowywanych zadaniach bojowych
dla polskiej floty wojennej. Przygotowano szereg nie-
zbêdnych dokumentów, które pozwala³y organizowaæ
przygotowania i prowadzenie walk przez zespo³y i po-
jedyncze okrêty30, a tym samym stawiaæ im zadania
bojowe na czas wojny i pokoju. W czerwcu 1952 roku
Dowództwo Marynarki Wojennej wprowadzi³o Instruk-
cjê o gotowoœci operacyjnej okrêtów, lotnictwa i jednostek
brzegowych Marynarki Wojennej 31. By³ to dokument re-
guluj¹cy sposób przechodzenia si³ Marynarki Wojennej
ze stanu sta³ej do pe³nej gotowoœci bojowej, zasady ich
rozwiniêcia oraz przyjêcia w³aœciwego ugrupowania.
Ustalono w nim 3 stany gotowoœci operacyjnej, a przej-
œcie z jednego do drugiego zarz¹dza³ dowódca Mary-
narki Wojennej lub jego prze³o¿eni. Okrêty w poszcze-
gólnych stanach gotowoœci operacyjnej dzieli³y siê na:
grupê bojow¹, rezerwow¹ lub zapasow¹.

GOTOWOŒÆ OPERACYJNA nr 3 stanowi³a co-
dzienn¹ gotowoœæ floty, w której okrêty prowadzi³y nor-
malne szkolenie. W sztabach zespo³ów dzia³a³a s³u¿-
ba operacyjna, a na okrêtach dy¿urna.

Okrêty grupy bojowej znajdowa³y siê w jednodobo-
wej gotowoœci do dzia³añ, mia³y 80% amunicji, 75%
zapasów wody pitnej i materia³ów pêdnych. Niszczycie-
le i OP musia³y mieæ zapas ¿ywnoœci na 10 dni, dozorow-
ce i tra³owce na 5 dni, œcigacze na 2 dni, a pozosta³e

25 Taktyka..., s. 76–83.
26 Do g³ównych autorów w tym zakresie nale¿eli: S. Mieszkowski

(Okrêty i lotnictwo, s. 20–42), M. Wojcieszek (Obrona bazy morskiej,
s. 253–266) oraz czêœciowo Z. Berling (O obronie..., s. 502–522).

27 Generalnym zadaniem floty wojennej, wed³ug doktryny so-
wieckiej obowi¹zuj¹cej w Polsce, która zasadniczo nie zmienia³a siê
przez wiele lat by³a: os³ona i wsparcie skrzyde³ wojsk l¹dowych opieraj¹-
cych siê o brzeg morski; zabezpieczenie morskich komunikacji zaopatru-
j¹cych wojska l¹dowe; parali¿owanie komunikacji morskich przeciwnika
zaopatruj¹cych jego wojska l¹dowe; zabezpieczenie manewrem na morzu
wojsk l¹dowych, które wykonuj¹ desanty morskie na skrzyd³a lub ty³y
wojsk przeciwnika; zabezpieczenie ty³ów i skrzyde³ wojsk l¹dowych przed
wysadzeniem desant ów morskich przeciwnika; œcis³e wspó³dzia³anie wojsk
l¹dowych, lotnictwa i floty wojennej (Taktyka..., s. 9–10).

28 W rejonie Zatoki Gdañskiej g³ównymi si³ami morskimi by³y
równie¿ flota i lotnictwo sowieckie wêz³a w Kaliningradzie. Obrona tych
wód przez flotê polsk¹ by³a raczej symbolem dla naszej bandery
i narzêdziem politycznym dla w³adzy komunistycznej.

29 Zak³adano utworzenie zespo³ów si³ lekkich, dobrze uzbrojonych
w artyleriê i broñ podwodn¹, zdolnych do ochrony ¿eglugi przybrze¿nej –
od Zatoki Gdañskiej do Pomorskiej oraz ZM. By³o to jednak niemo¿liwe
ze wzglêdu na brak odpowiednich si³.

30 Zasadniczymi dokumentami by³y te, które po uprzednim uzgod-
nieniu zatwierdza³ Sztab Generalny WP lub Naczelny Dowódca WP
(minister ON): Tymczasowa Instrukcja organizacji Dowództwa Mary-
narki Wojennej z 1948 roku (AMW 82, t. 7, s. 1n.); O organizacji
i zakresie dzia³ania Dowództwa Marynarki Wojennej (AMW 2026/60,
t. XXXVIII, s. 311n.) z 1955 roku.

31 Odpisy w posiadaniu autora.
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jednostki p³ywaj¹ce na 3 dni. Z ka¿dej grupy wydziela-
no okrêty dy¿urne, które znajdowa³y siê w nastêpuj¹-
cych gotowoœciach do wyjœcia na morze od czasu otrzy-
mania sygna³u: tra³owce i dozorowce w 40-minutowej,
œcigacze w 30-minutowej.

Okrêty grupy rezerwowej znajdowa³y siê w cztero-
dobowej gotowoœci do dzia³añ i mia³y 50% amunicji
oraz paliwa.

Okrêty grupy zapasowej przebywa³y w remoncie lub
przechodzi³y modernizacjê.

GOTOWOŒÆ OPERACYJNA nr 2 polega³a na tym,
¿e kadrê wzywano do jednostek, a urlopy i przepustki
wstrzymywano. Ponadto odwo³ywano kadrê i maryna-
rzy z urlopów, a do domów zwalniano tylko 30% kadry.
Rozwijano flagowe punkty dowodzenia i czêœæ poste-
runków sztabowych. Okrêty przechodzi³y w 2-godzinn¹
gotowoœæ do wyjœcia w morze, a 50% grupy bojowej roz-
poczyna³o dozorowanie wybrze¿a. 2 œcigacze wysta-
wiano na liniê bliskiego dozoru Bazy G³ównej.

GOTOWOŒÆ OPERACYJNA nr 1 stanowi³a naj-
wy¿szy stopieñ gotowoœci bojowej floty. Ca³y stan oso-
bowy by³ w jednostkach, wszystkie flagowe punkty do-
wodzenia rozwiniête – a na nich szefowie sztabów lub
dowódcy. Funkcjonowa³y posterunki sztabowe.

Okrêty grupy bojowej i rezerwy pobiera³y pe³ne za-
pasy i by³y gotowe do wyjœcia na morze. Niszczyciele i OP
znajdowa³y siê w 30-minutowej, a pozosta³e okrêty w 20-
minutowej gotowoœci do wyjœcia na morze. W Bazie G³ów-
nej wystawiano daleki dozór sk³adaj¹cy siê z 2 dozo-
rowców lub 2 OP, wydzielano grupê wsparcia dozoru
w sk³adzie: 2 œcigaczy torpedowych, 2 œcigaczy OP i 1 do-
zorowiec. Grupê tê przebazowywano na Hel z obowi¹z-
kow¹ 20-minutow¹ gotowoœci¹ do wyjœcia w morze.

Okrêty grupy zapasowej otrzymywa³y zadanie przy-
spieszenia prac remontowych.

Na zimê 1952/1953 w sk³ad grupy bojowej wyzna-
czono: niszczyciel B³yskawica, 2 tra³owce, 2 dozorowce,
2 barki desantowe i 1 OP. Zaœ w grupie rezerwowej zna-
laz³y siê: 10 tra³owców, 1 dozorowiec, 6 œcigaczy OP, 2
barki desantowe, 2 OP, œcigacz B³yskawiczny, okrêty
szkolne – Zetempowiec i Iskra.

Powy¿szy zamiar u¿ycia okrêtów obowi¹zywa³ do
marca 1954 roku, a przy nieznacznych poprawkach do
koñca 1956 roku. Ponadto w kwietniu 1954 roku wpro-
wadzono instrukcjê alarmow¹, która nakazywa³a roz-
œrodkowanie si³ po og³oszeniu odpowiednich sygna³ów.
Istota tych wszystkich przedsiêwziêæ polega³a na obro-
nie Bazy G³ównej od strony morza i powietrza, a w la-
tach nastêpnych pozosta³ych i ca³ej floty wojennej.

Po poprawkach w instrukcji o gotowoœci operacyjnej
Marynarki Wojennej nadal obowi¹zywa³y jej 3 stopnie:
nr 3 – gotowoœæ codzienna; nr 2 – gotowoœæ podwy¿szo-
na i nr 1 – pe³na gotowoœæ bojowa. Okrêty w zale¿noœci
od stanu technicznego dzieli³y siê na 3 grupy: bojow¹,
rezerwow¹ i zapasow¹.

Okrêty grupy bojowej mia³y byæ zdolne po 24 godzi-
nach wyjœæ na morze do wykonywania zadañ bojowych,
zaœ okrêty grupy rezerwowej gotowoœæ tê powinny osi¹-
gn¹æ po 4 dobach. Natomiast okrêty w grupie zapaso-
wej znajdowa³y siê w remoncie kapitalnym.

Czas osi¹gniêcia stanu gotowoœci operacyjnej nr 1
ze stanu nr 2 przez ca³¹ Marynarkê Wojenn¹ ustalono
na 72 godziny, po czym wszystkie jej si³y mia³y byæ
gotowe do dzia³añ bojowych. Okrêty wówczas mia³y
znajdowaæ siê w 1-godzinnej gotowoœci do wyjœcia na

morze. Wystawiano bliskie dozory, a do ich wsparcia
grupy okrêtów maj¹ce byæ w 20-minutowej gotowoœci
do wyjœcia na morze.

W 1955 roku okreœlono dodatkowo stan zapasów dla
okrêtów, na których powinny znajdowaæ siê 2 normy
bojowe torped, BG i amunicji artyleryjskiej. Pozosta³e
zapasy znajdowa³y siê odkonserwowane w magazynach.

W tym samym roku przyjêto koncepcjê organizacji
obrony wybrze¿a morskiego, a nie tylko bezpoœredniej
obrony Bazy G³ównej. Dlatego obronê powietrzn¹ za-
czê³y przejmowaæ wojska obrony powietrznej kraju,
a obronê przeciwdesantow¹ – wojska l¹dowe, do czego
obie formacje by³y powo³ane. Natomiast Marynarka
Wojenna, a g³ównie jej istota – flota wojenna, wykony-
wa³y wy³¹cznie zadania morskie32 .

Pod koniec paŸdziernika 1956 roku wprowadzono
dyrektywê operacyjn¹ w Marynarce Wojennej w spra-
wie gotowoœci do dzia³añ bojowych. Wed³ug niej okrêty
mia³y posiadaæ 2 jednostki ognia33, z tego 1 w magazy-
nach bazy i 10 dziennych racji ¿ywnoœciowych34. Dla
osi¹gniêcia pe³nej gotowoœci bojowej okreœlono równie¿
normy czasowe: dla okrêtów I linii – 4 godziny, dla
okrêtów II linii – 24 godziny, a dla OP w I linii – 8
godzin. Powy¿sza dyrektywa stanowi³a zasadniczy do-
kument, wed³ug którego flota wojenna przechodzi³a na
wy¿sze stany gotowoœci bojowej i rozwija³a swoje si³y
do dzia³añ operacyjnych. Obowi¹zywa³a a¿ do pocz¹t-
ków lat 60.

Na ten dalszy wzrost gotowoœci i zadañ bojowych
floty, mia³o powo³anie Uk³adu Warszawskiego i odt¹d
po³udniowy Ba³tyk stanowi³ strefê bezpoœredniej stycz-
noœci tego uk³adu z NATO. Ten drugi wciska³ siê g³êbo-
ko w pó³nocne skrzyd³a Uk³adu Warszawskiego, daj¹c
du¿e mo¿liwoœci penetracji systemu wojskowego uk³a-
du. NATO mog³o wys³aæ na Ba³tyk ró¿norodne si³y mor-
skie, a na zachód od Danii mog³y operowaæ lotniskow-
ce, z których samoloty siêga³y wybrze¿y Uk³adu
Warszawskiego. Przyjêto tam podzia³ wojny na 2 okre-
sy: pocz¹tkowy – osi¹gniêcie najbli¿szych celów strate-
gicznych i okres, w którym przewidywano osi¹gniêcie
ostatecznego celu wojny. Operacje bojowe miêdzy Uk³a-
dem Warszawskim a NATO zamierzano przeprowadziæ
w 3 zasadniczych okresach: dzia³añ konwencjonalnych,
decyduj¹cych dzia³añ j¹drowych i dzia³añ zamykaj¹-
cych lub koñcowych. Wed³ug jej zasad ros³y równie¿ i za-
dania bojowe dla polskiej floty wojennej. Jeszcze w 1956
roku mia³a ona za zadanie samodzielnie przeprowa-
dzaæ prace tra³owe w Zatoce Gdañskiej i na wodach
przybrze¿nych, stawiaæ ZM na wodach zatok i przedpo-
lach baz morskich, w rejonach tych patrolowaæ, dozoro-
waæ i konwojowaæ oraz przeprowadzaæ mniejsze operacje
desantowe i przeciwdesantowe. Ponadto we wspó³dzia-
³aniu z flot¹ sowieck¹ wykonywaæ inne zadania bojowe
na morzu wed³ug planów jej dowództwa35.

32 Przybylski, Tam¿e, s. 408–417.
33 Jednostka ognia stanowi³a iloœæ amunicji artyleryjskiej, tor-

ped i BG, ustalona dla odpowiedniej klasy okrêtu, okreœlona na podsta-
wie doœwiadczeñ wojennych oraz w³aœciwoœci i przeznaczenia jednostek
p³ywaj¹cych.

3 4 Racja ¿ywnoœciowa stanowi³a iloœæ œrodków spo¿ywczych, prze-
widziana dla jednego cz³onka za³ogi na dobê. W jej sk³ad wchodzi³y
równie¿ dodatki ¿ywnoœciowe dla pe³ni¹cych s³u¿bê m.in. w maszynowni,
na SB noc¹ i inne.

3 5 Polska mog³a wydzieliæ 1–2 ma³ych grup poszukuj¹co-uderze-
niowych w sk³adzie: 1 niszczyciel, 2 œcigacze OP. Ponadto do dzia³añ
bojowych jednorazowo mo¿na by³o wykorzystaæ 4–5 OP.
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Si³y morskie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

W ostatnich latach 50. do zasadniczych zadañ pol-
skiej floty wojennej nale¿a³o: obrona baz morskich i wy-
brze¿a od Nowej Karczmy do Œwinoujœcia od strony
morza, wsparcie ogniowe wojsk l¹dowych operuj¹cych
wzd³u¿ wybrze¿a, obrona wybrze¿a wraz z wojskami
l¹dowymi, zabezpieczenie linii komunikacyjnych wzd³u¿
w³asnego wybrze¿a i biegn¹cych wzd³u¿ po³udniowej
czêœci Ba³tyku, zwalczanie ¿eglugi przeciwnika w stre-
fie przyleg³ej do cieœnin duñskich i w po³udniowej czê-
œci Ba³tyku, wysadzanie morskich desantów taktycz-
nych i dywersyjnych, prowadzenie rozpoznania baz
morskich, okrêtów na morzu i lotnisk, umocnieñ brzego-
wych i innych obiektów przeciwnika oraz udzia³ w obro-
nie plot kraju z kierunku morskiego. Zadania polskiej
floty wzros³y w latach 1961–196436. Obok dotychczaso-
wych zadañ mia³a uczestniczyæ w zwalczaniu si³ mor-
skich NATO w œrodkowej czêœci Ba³tyku oraz organizo-
waæ w polskich portach system bazowania dla okrêtów
w³asnych i Uk³adu Warszawskiego37. Pocz¹tkowo za-
k³adano, ¿e zasadnicz¹ walkê flota prowadziæ bêdzie
na pozycjach minowo-artyleryjskich. Do zadañ ofensyw-
nych obok OP przewidywano œcigacze torpedowe, które
mog³y operowaæ na minimalnych g³êbokoœciach 20 m
i przy stanie morza do 5’B. Jednak okrêty te zim¹ na-
potyka³y na trudnoœci, poniewa¿ porty: Œwinoujœcie,
Dziwnów, Dar³owo, Ko³obrzeg i Ustka le¿¹ w ujœciach
rzek. Te zaœ zamarzaj¹, a w okresie roztopów nara¿o-
ne by³y na napór kry lodowej. Œcigacze torpedowe prze-
widywano do zwalczania konwojów na linii Niemcy-
Szwecja oraz do przeprowadzenia desantów na po³udnie
od Bornholmu.

Nastêpnie po wprowadzeniu kutrów rakietowych
zdecydowano, ¿e uderzenia na cele morskie NATO bêd¹
przeprowadza³y grupy taktyczne uderzeniowe w sk³a-
dzie: 3 kutry rakietowe i 3 œcigacze torpedowe wspó³-
dzia³aj¹ce z 2 kluczami samolotów myœliwsko-sztur-
mowych. Jedna taka grupa mog³aby zniszczyæ lub
powa¿nie uszkodziæ 2–3 okrêty – niszczycieli, fregat
albo jednostki innych klas. Ostatecznie podstawowe
decyzje w zakresie sk³adu i zasad wykorzystania pol-
skiej floty wojennej w ramach Uk³adu Warszawskiego
i w obronie w³asnego wybrze¿a zapad³y w pierwszym
kwartale 1961 roku38. Polska flota wojenna od po³owy
lat 50. by³a brana pod uwagê, jako istotny element
w walce z jednostkami NATO i w opanowywaniu przez
Uk³ad Warszawski wyjœcia z Ba³tyku na Morze Pó³-
nocne. Nie le¿a³o to jednak w interesie polskiego naro-
du.

Rodzaje jednostek p³ywaj¹cych

Polska flota wojenna – g³ównie w latach 1945–1949,
stanowi³a emocjonalny, patriotyczny oœrodek w Wojsku
Polskim, silnie promieniuj¹cym na spo³eczeñstwo, or-
ganizacje spo³eczne, œrodki masowego przekazu itp.39

Widziano w niej swoiste gniazdo polskoœci i spodzie-
wano siê powrotu naszych okrêtów z Anglii do kraju.
Okrêt pod polsk¹ bander¹ wojenn¹ stanowi³ zawsze
dla nas symbol suwerennoœci. Nie znano tego, co siê
dzia³o w strukturach w³adzy, narastaj¹cej rusyfikacji
tym bardziej, ¿e PPR i aparat polityczny potrafi³y te
nastroje wykorzystaæ dla w³asnych celów. W uroczysto-
œciach zwi¹zanych z morzem i Marynark¹ Wojenn¹
udzia³ brali najwy¿si dostojnicy w³adz komunistycz-
nych, na czele z Boles³awem Bierutem.

Jednak okrêty w tych latach w du¿ym stopniu by³y
zu¿yte, sk³ada³y siê z ró¿nych typów wyprodukowanych
w stoczniach angielskich, holenderskich, francuskich,
polskich, sowieckich, amerykañskich i niemieckich, a ich
stan techniczny posiada³ wiele do ¿yczenia. Równie¿
ich uzbrojenie nie by³o jednolite i sk³ada³o siê z wielu
ró¿nych typów armat tego samego kalibru i broni pod-
wodnej.

W sk³ad polskiej floty wojennej wchodzi³y wy³¹cz-
nie si³y lekkie, które dysponowa³y okrêtami nawodny-
mi i OP. Pierwsze obejmowa³y okrêty bojowe, okrêty
specjalnego przeznaczenia oraz okrêty pomocnicze i ba-
zowe œrodki p³ywaj¹ce. Ich liczba w ró¿nych latach by³a
ró¿na, zmienna, ale stale wzrasta³a, g³ównie od dru-
giej po³owy lat 50.40 Bojowe okrêty nawodne obejmo-
wa³y niszczyciele, œcigacze torpedowe, dozorowce i œci-
gacze OP. Okrêty specjalnego przeznaczenia obejmowa³y
tra³owce i okrêty desantowe. Natomiast w sk³ad okrê-
tów pomocniczych i bazowych œrodków p³ywaj¹cych
wchodzi³y okrêty szkolne, jednostki hydrograficzne,
okrêty ratownicze oraz jednostki bazowe. Zaœ OP obej-
mowa³y du¿e i ma³e.

Bojowe okrêty nawodne

NISZCZYCIELE

W sk³ad grupy niszczycieli wchodzi³y: B³yskawica, Bu-
rza, Grom i Wicher.

B³yskawica zosta³a przejêta od Brytyjczyków 30 czerw-
ca 1947 roku i nazajutrz wysz³a z portu w Rosyth do
Gdyni, dok¹d przyby³a 4 lipca. Ale przedtem, 27 czerwca,
okrêt pobra³ amunicjê artyleryjsk¹, torpedy i BG. W dniu
przekazania przeszed³ próby maszyn, okreœlenie de-
wiacji i demagnetyzacji. Mia³ pe³ne zapasy bojowe – po
160 sztuk amunicji na ka¿de z 8 armat kalibru 101,8 mm,
58 BG umieszczone w wyrzutniach rufowych i 4 torpedy.
Dowódc¹ okrêtu na czas przejœcia mianowano kmdr ppor.

3 6 AMW 3533/75, t. 192, s. 27 nn.; Tam¿e, 3596/78, t. 4 passim.
3 7 Tam¿e, 3596/73, t. IV, s. 181 nn.
3 8 Przybylski, Marynarka Wojenna PRL w latach 1956–1980 (Stu-

dium historyczno-wojskowe), Zeszyty Naukowe, AMW, cz. I, Gdynia
1988, s. 93. Decyzje te mia³y wp³yw na póŸniejszy kszta³t naszej floty
i jej zadañ.

3 9 W propagowaniu polskiej floty wojennej w tych latach du¿¹
rolê odegra³a Liga Morska, która w tym celu wykorzysta³a formy pracy
ukszta³towane jeszcze w latach II-giej Rzeczypospolitej.

40 Pod koniec 1950 roku obejmowa³a: 1 niszczyciel, 3 OP, 3 dozo-
rowce, 12 œcigaczy OP, 2 œcigacze torpedowe, 12 tra³owców, 2 okrêty
specjalne, 8 holowników i szereg innych jednostek pomocniczych
i bazowych, a pod koniec 1956 roku: 50 okrêtów bojowych, 21 okrêtów
i 6 kutrów desantowych, 2 okrêty szkolne, 11 okrêtów specjalnych i 56
pomocniczych. Do 1959 roku wycofano okrêt obrony plot Burza, 5 tra-
³owców redowych, 10 œcigaczy OP i 8 okrêtów desantowych (AMW 3533/75,
t. 114, s. 1 nn.; 2637/63, t. 26, s. 88 nn.). W nastêpnych latach liczba
jednostek p³ywaj¹cych ros³a i obejmowa³a w 1960 roku: 87 okrêtów
bojowych – 3 niszczyciele, 7 OP, 19 œcigaczy torpedowych, 8 du¿ych
œcigaczy OP, 3 dozorowce, 12 tra³owców bazowych, 7 rzecznych kutrów
tra³owych, 12 kutrów tra³owych, 8 okrêtów desantowych i 6 kutrów
desantowych; 2 okrêty szkolne; 70 jednostek specjalnych i pomocni-
czych, w tym – 2 okrêty hydrograficzne, 4 okrêty ratownicze, 6 zbiorni-
kowców i 8 holowników. Natomiast na pocz¹tku lat 80. w sk³ad polskiej
floty wojennej  wchodzi³o 71 okrêtów bojowych, 92 okrêty
i kutry specjalnego przeznaczenia oraz 113 jednostek pomocniczych.
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Boles³awa Romanowskiego, a jego zastêpc¹ kpt. mar.
Zbigniewa Wêglarza41.

Po przybyciu do kraju okrêt, przydzielony do grupy
„N l” – niszczyciele, mia³ nastêpuj¹c¹ charakterysty-
kê: prêdkoœæ maksymaln¹ – 39 w., prêdkoœæ ekonomicz-
n¹ – 15 w.; moc maszyn – 54.000 KM; zu¿ycie paliwa –
przy prêdkoœci maksymalnej – 22.000 kg/godz., a przy
prêdkoœci ekonomicznej – 2500 kg/godz.; rejon operacyj-
ny – 2400 Mm w ci¹gu 160 godzin; wypornoœæ – 2680 t;
wymiary – 114x11,30 m; zanurzenie 3,70–5,0 (œrednie
– 3,86 m); kad³ub stalowy; wysokoœæ kad³uba od dna
do górnego pok³adu – 6,80 m; wysokoœæ od linii wodnej
do masztu – 28 m; wysokoœæ komina – 14 m; za³oga –
16 oficerów, 112 podoficerów i 124 marynarzy; zapasy
wody – do kot³ów 68 t i dla za³ogi 48 t; materia³y pêd-
ne – ropa 376t, oliwa i smary 6700kg; dwie 6-wios³owe
³odzie i 1 motorówka; kompasy magnetyczne mokre –
„Kelvin” (angielski) i „Bamberg” (niemiecki); ¿yrokom-
pas „Sperry” 1 zestaw (angielski); logi elektryczne –
„Czernikiejewa” 1 sztuka (rosyjski); sonda akustyczna
„Hughes’a 1 sztuka (angielska); 4 zdwojone armaty
uniwersalne, szybkostrzelne i pó³automatyczne kali-
bru 102 mm, 2 zdwojone armaty przeciwlotnicze kali-
bru 40 mm typu „Bofors” i 4 pojedyncze armaty prze-
ciwlotnicze kalibru 20 mm „Oerlikon”; 1 poczwórna
wyrzutnia torpedowa A – 533,4 mm; podwójna centra-
la torpedowa A; 2 wyrzutnie BG; 4 miotacze BG; zmy-
lacz torped akustycznych; zapas amunicji – 1200 sztuk
do armat kalibru 102, 2400 sztuk do armat kalibru 40
mm i 4000 sztuk do armat kalibru 20 mm; 4 sztuki tor-
ped; 60 sztuk BG; radar typu 285 i 291, oba angielskie;
ASDIC nieczynny42.

Od paŸdziernika 1949 do po³owy kwietnia 1950 roku
okrêt przebywa³ w remoncie, a nastêpnie zosta³ przezbro-
jony. W miejsce poprzedniego uzbrojenia i urz¹dzeñ za-
montowano sowieckie. W artylerii g³ównej wymieniono
lufy i obejmowa³a ona nadal 4 armaty zdwojone, ale ka-
libru 100 mm wz. PZ-100. Artyleria plot sk³ada³a siê
z armat kalibru 37 mm (2xII, wz. W-11-M i 4xI, wz. 70-K).
Zaœ uzbrojenie podwodne obejmowa³o: 1 wyrzutniê tor-
pedow¹ kalibru 533 z torpedami wz. 53-38, 2 miotacze
BG wz. BMB-2 i 2 zrzutnie BG. Okrêt móg³ zabraæ
równie¿ miny kontaktowe43. Wyposa¿enie radiolokacyjne
i radiowe obejmowa³o: radary – GIJUS-1m.-4, NEPTUN,
hydrolokator TAMIR-5N, radiostacje R-641, R-609.

Mimo d³ugoletniej s³u¿by w warunkach wojennych,
kilku uszkodzeñ uzyskanych w czasie walk, B³yskawi-
ca nadal przez wiele lat nale¿a³a do najwiêkszych i naj-
lepszych jednostek nawodnych w polskiej flocie wojen-
nej. Przysparza³a najmniej k³opotów w zakresie napraw,

nie mia³a wad technicznych i stanowi³a nadal okrêt
zdolny do dzia³añ bojowych w swojej klasie. Okrêt
w okresie powojennym nosi³ znaki taktyczne: N-51, na-
stêpnie 51, a potem do koñca s³u¿by 271.

Nastêpnym niszczycielem, który w kraju sklasyfi-
kowano jako okrêt obrony plot, by³a Burza. 2 maja 1950
roku Dowództwo Royal Navy za¿¹da³o od polskiej am-
basady w Londynie zabrania znajduj¹cych siê w Wiel-
kiej Brytanii 4 polskich okrêtów: niszczyciela Burzy,
OP Wilk i 2 œcigaczy – S 1 i S 2. Polskie w³adze pocz¹t-
kowo nie zamierza³y sprowadziæ tych jednostek do kraju
ze wzglêdu na z³y stan techniczny, ale decyzjê póŸnej
zmieniono. Dziêki temu w lipcu 1951 roku Burzê przy-
holowa³ do Gdyni holownik Polskiego Ratownictwa Okrê-
towego Swaro¿yc44, a okrêt po komisyjnych oglêdzinach
skierowano do remontu. Od 20 marca 1952 roku do 20
marca 1955 roku Burza przesz³a remont kapitalny i mo-
dernizacjê w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni,
a 3 kwietnia tego roku niszczyciel zosta³ wcielony do
Marynarki Wojennej jako okrêt II rangi w klasie okrê-
tu obrony plot, z numerem taktycznym N-52. Remont
i modernizacja spowodowa³y zmianê sylwety jednost-
ki, okrêt zatrzyma³ jeden stary komin – pierwszy za po-
mostem, a zamiast drugiego i trzeciego komina, nad ru-
fow¹ kot³owni¹ otrzyma³ jeden nowy. Komin ten, podwójnej
szerokoœci i o rozszerzaj¹cym siê u do³u p³aszczu, przy-
pomina³ nieco komin B³yskawicy, upodobniaj¹c czêœcio-
wo oba okrêty. Zmieniono uzbrojenie, wyposa¿eni i usu-
niêto wyrzutniê torpedow¹ oraz „je¿a”. Okrêt otrzyma³
4 pojedyncze armaty uniwersalne kalibru 100 mm wz.
B-34-U i 4 zdwojone armaty przeciwlotnicze kalibru 37
mm wz. W-11-M. – 2 na pomoœcie sygna³owym i 2 na
rufie oraz uzbrojenie przeciw OP45. Okrêt by³ przysto-
sowany do stawiania min kontaktowych i mia³ na wy-
posa¿eniu: radiolokator NEPTUN, hydrolokator TA-
MIR-5 £ i radiostacje R-641, R-609.

Okrêt przez kilka lat wykonywa³ zadania bojowe
i szkoleniowe, w zakresie zwalczania samolotów, celów
brzegowych i nawodnych oraz wiele innych46. Jednak
Burza, mocno eksploatowana w czasie wojny i zaniedba-
na po jej zakoñczeniu, wymaga³a dalszych remontów,
które okaza³y siê nieop³acalne. Poniewa¿ jednostka ta
nie mog³a ju¿ wykonywaæ funkcji bojowych, skierowano
j¹ do adaptacji na okrêt – muzeum. 24 lutego 1960 ro-
ku okrêt obrony przeciwlotniczej Burza zosta³ skreœlo-
ny z listy jednostek bojowych polskiej floty wojennej
i 31 maja tego roku oficjalnie przemianowany na okrêt-
muzeum47.

W latach 1957–1958 wcielono do polskiej floty wo-
jennej 2 niszczyciele projektu 30 bis, które zosta³y wy-
dzier¿awione od Zwi¹zku Radzieckiego: Grom – 15 grud-
nia 1957 roku, a Wicher 29 czerwca nastêpnego roku.41 Do koñca lipca 1947 roku uzupe³niano za³ogê okrêtu, zaokrê-

towuj¹c 84 oficerów, podoficerów i marynarzy do 32-osobowej grupy
przyby³ej z Anglii. Dowódcami okrêtu kolejno byli: kmdr ppor. Boles³aw
Romanowski 20 czerwca–20 lipca 1947; kmdr ppor. Wac³aw Krzywiec 21
lipca 1947–maj 1948; kmdr ppor. Zbigniew Wêglarz maj 1948–4 lipca
1950; kmdr ppor. Zdzis³aw Studziñski 4 lipca 1950–24 paŸdziernika; kpt.
mar. Stanis³aw Mielczarek 25 paŸdziernika 1952–23 listopada 1954; kpt.
mar. Hieronim Kubera 23 listopada 1954–18 stycznia 1957; por. mar.
Kryspin Lech 4 lutego 1957–18 sierpnia 1962.

42 AMW 34/57, s. 12–13.
43 Po kapitalnym remoncie i przezbrojeniu B³yskawica mia³a na-

stêpuj¹c¹ charakterystykê: 2830 t; 113,9x11,5x3,8 m; prêdkoœæ maksy-
malna – 39 w., a ekonomiczna – 21 w.; 54.000KM; zasiêg dzia³ania –
2270 Mm, za³oga – 260; zapas paliwa – 390 t. 9 sierpnia 1967 roku w cza-
sie awarii kot³owni zginê³o 7 ludzi za³ogi. Okrêt niebawem wycofany
z linii, skierowany zosta³ jako okrêt oplot do Œwinoujœcia, gdzie pe³ni³
s³u¿bê do 1975 roku.

44 „Burza”, okrêt – bohater, „7-my G³os Tygodnia”, 1960, nr 25.
45 Pertek, „Burza” weteran..., s. 116–118. Burza po generalnym

remoncie i modernizacji zasadnicze dane techniczne z okresu z czasów
wojny nie zmieni³a, ale zmianom uleg³o uzbrojenie i sylweta okrêtu.
Charakterystyka okrêtu by³a nastêpuj¹ca: 2240 t; 107,0x11,2x3,1 m;
prêdkoœæ maksymalna – 33 w., ekonomiczna – 20 w.; 34.000KM; zasiêg
dzia³ania – 3600 Mm; za³oga – 190; zapas paliwa – 340 t.

46 Ba 1960, nr 13, 20.
47 Okrêt przez 16 lat stanowi³ muzeum, które zwiedzi³o oko³o

3.750.000 osób, po czym 28 czerwca 1976 roku nast¹pi³o opuszczenie
bandery. Jeszcze przez pewien czas Burza s³u¿y³a jako poligon przeciw-
po¿arowy, ale w 1977 roku zosta³a z³omowana. Starania o postawienie
tego okrêtu jako muzeum w Szczecinie nie da³y rezultatu, z wielk¹
szkod¹ dla polskiej sprawy.
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Si³y morskie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Okrêty te zosta³y zbudowane w 1949 roku, nale¿¹ce do
typu Skoryj, wydzier¿awiono na podstawie odpowied-
niego porozumienia 1 sierpnia 1957 roku48. Pod polsk¹
bander¹ s³u¿bê pe³ni³y do 1971 roku i mia³y nastêpu-
j¹c¹ charakterystykê: 3071 t; 121,2x12,0x4,2 m; prêd-
koœæ maksymalna – 34 w., a ekonomiczna – 15,2 w.;
60.000 KM; zasiêg 2900 Mm; za³oga – 297; zapas pa-
liwa – 750 t; uzbrojenie: 2xII – 130 wz. B-2£M, 1xII –
85 wz. 90K, 7xI – 37 wz. W-11; 2 piêciorurowe wyrzut-
nie torpedowe z torpedami wz. 53-38, 2 miotacze BG,
2 zrzutnie BG, miny wz. KB; radary GIJUS, RIF, FA-
KIE£, CHROM-K, NICHROM, radiostacje – R-641, R-
609. Grom rozpocz¹³ s³u¿bê z numerem burtowym 53,
zmienionym nastêpnie na 273, a Wicher otrzyma³ nu-
mer burtowy 54, zast¹piony póŸniej numerem 274.

Armaty kalibru 130 mm by³y armatami morskimi
i nie nadawa³y siê do zwalczania samolotów. By³y to
jednostki ma³o przydatne do operacji w nowoczesnej
wojnie, mia³y zbyt s³ab¹ artyleriê plot, a armaty g³ów-
ne zajmuj¹ce du¿o miejsca mog³y zwalczaæ co najwy¿ej
cele nawodne i brzegowe, a to pod koniec lat 50. nie
wchodzi³o w grê. Ponadto nadmierna liczba wyrzutni
torpedowych – 10, w warunkach ba³tyckich nie rokowa-
³a nadziei na ich zastosowanie. Po prostu nie by³oby
mo¿liwoœci tego silnego, ale zbytecznego uzbrojenia jak
wykorzystaæ. Zaœ urz¹dzenia elektroniczne by³y prze-
starza³e, podobnie jak do KO. Niszczyciele te chêtnie
eksponowano na zewn¹trz, przy okazji ró¿nych wizyt,
ale zdawano sprawê z ich ma³ej przydatnoœci do ope-
racji bojowych na Ba³tyku. Zosta³y wydzier¿awione
g³ównie dlatego, ¿e planowano je zgodnie z ówczesn¹
taktyk¹ morska wykorzystywaæ jako wsparcie œcigaczy
torpedowych pr.183 przy jednoczesnej os³onie lotniczej49

– a wiêc do operacji torpedowych w ograniczonym za-
kresie i ma³o prawdopodobnym. Do dzia³añ samodziel-
nych nie nadawa³y siê ze wzglêdu na s³aboœæ obrony
plot, trudne by³y równie¿ w walce z OP. W sprzyjaj¹-
cych warunkach mog³y jednak postawiæ ZM. Ponadto,
mia³y s³u¿yæ do przygotowania kadr do obsadzenia pla-
nowanych do budowy w Polsce fregat, które od po³owy
lat 60. mia³y wejœæ w sk³ad polskiej floty wojennej.

W paŸdzierniku 1957 roku zorganizowany zosta³ 7
Dywizjon Niszczycieli w sk³adzie 4 okrêtów – B³yska-
wica, Burza, Grom i Wicher, który wraz ze œcigaczami
torpedowymi mia³ stanowiæ zespó³ uderzeniowy floty.
Dywizjon rozformowano w 1971 roku, a 3 ówczesne pol-
skie niszczyciele – Warszawê, Groma i Wichra, wcielo-
no do 3 Flotylli Obrony Wybrze¿a.

KUTRY (ŒCIGACZE) TORPEDOWE

Œcigacze torpedowe stanowi³y istotny element w pol-
skich si³ach morskich, ale dopiero od koñca lat 50. Po-
cz¹tkowo, od 1946 roku, w sk³adzie floty wojennej by³y
tylko 2 okrêty tej klasy, przekazane przez Sowietów:
Tp 1 (76), nastêpnie ST-81, a potem KT-81 oraz Tp 2 (ex
116), nastêpnie ST-82, a potem KT-8250. By³y to jed-

nostki bliŸniacze, nieznacznie ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹,
o nastêpuj¹cej charakterystyce: wypornoœæ – 32/35 t –
37,2 t; 21,70x4,10x0,93 (dziób)–1,60 (rufa) m; wyso-
koœæ kad³uba – 2,15 m; wysokoœæ masztu dziobowego –
5,30 m; wysokoœæ masztu rufowego – 3,60 m; 3 silniki
Packard lotnicze o mocy 1200 KM ka¿dy; zu¿ycie pali-
wa – 786 kg/godz. przy prêdkoœci maksymalnej; 3 œru-
by; prêdkoœæ maksymalna – 35 w., ekonomiczna – 27 w.,
ale w toku eksploatacji tê ostatni¹ uznano za maksy-
maln¹, a za ekonomiczn¹ – 21 w., a nastêpnie – 15,2 w.;
zapas benzyny – 4800 kg; rejon operacji 6 godz. – 200
Mm; uzbrojenie torpedowe – 2 wyrzutnie odpalane na
burty, wz. B.S.-7 (torpedy wz. 53-38) i uzbrojenie prze-
ciw OP – 1 zrzutniê BG – „R” i 12 BG (8 BG typu M.-1
i 4 BG wz. B-1). Uzbrojenie artyleryjskie nieco ró¿ni³o
siê na obu okrêtach: Tp 1 mia³ 1 armatê Oerlikon 20
mm, 4 WKM Colt 12,7 mm (2xII), natomiast Tp 2 mia³
1 podwójn¹ armatê Szwak kalibru 20 mm, jedn¹ poje-
dyncz¹ armatê Szwak kalibru 20 mm umieszczon¹ po-
nad p³aszczyzn¹ pok³adu na dziobie i 1 WKM DSzK
12,7 mm na nadbudówce; zapas amunicji do 20 mm –
500 sztuk, do WKM – 4000 sztuk. W sk³ad za³ogi wcho-
dzi³o 12 ludzi51.

Œcigacze te mia³y drewnian¹ konstrukcjê, by³y in-
tensywnie eksploatowane i w 1954 roku zosta³y skie-
rowane na remont. Wymieniono poszycie, ujednolicono
kszta³t nadbudówek i uzbrojenie, po czym ka¿dy z nich
dysponowa³ 2 sprzê¿onymi WKM 12,7 mm ustawiony-
mi na œródokrêciu za nadbudówk¹. Po remoncie i prze-
zbrojeniu, œcigacze te stanowi³y jednostki szkoleniowe
dla OSMW52.

Starania o œcigacze torpedowe dla polskiej floty wo-
jennej trwa³y niemal nieprzerwanie od ostatnich lat
30., jako niezbêdnych jednostek dla zespo³ów uderze-
niowych do zwalczania celów nawodnych na Ba³tyku.
Te, które p³ywa³y pod polska bander¹ od 1946 roku, nie
stanowi³y jednak wiêkszej wartoœci bojowej i by³o ich
zbyt ma³o – ostatecznie nadawa³y siê jedynie do celów
szkoleniowych. W innych flotach wojennych na Ba³tyku
równie¿ rozwijano zespo³y tych jednostek, g³ównie od
pierwszych lat 50. Podobnie by³o wówczas i w naszej
flocie. Zak³adano nawet zorganizowanie dywizji œciga-
czy torpedowych z baz¹ w Dziwnowie, w oparciu o so-
wieckie dostawy53. By³y to œcigacze torpedowe pr. 183,
wydzier¿awione w latach 1956–1958, o dobrej drew-
nianej konstrukcji, odpowiadaj¹ce warunkom walki na
Ba³tyku, z których pierwszych 5 przejêto 27 listopada
1956 roku54. W 1958 roku wydzier¿awiono nastêpnych
11 jednostek. Nale¿a³y one do radzieckiego typu P 6
i mia³y nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 67 t;
25,5x6,13x1,6 m; prêdkoœæ maksymalna – 43,3 w., prêd-
koœæ ekonomiczna – 32,9 w.; zasiêg przy prêdkoœci eko-
nomicznej – 690 Mm; zasiêg przy prêdkoœci maksy-
malnej – 420 Mm; zapas paliwa – 10,3 t; napêd – 4
silniki wysokoprê¿na o ³¹cznej mocy – 4800 KM; uzbro-
jenie zasadnicze – 2 wyrzutnie torpedowe – 533 mm;

48 AMW 2028/60, t. 13 passim; 3282/68, t. 27 passim. Na podsta-
wie tego porozumienia wydzier¿awiono ponadto œcigacze torpedowe
i œcigacze OP.

49 Taktyka..., passim.
50 AMW, 8/13. Nale¿a³y do 72 œcigaczy torpedowych typu D 3,

które zbudowano w latach 1939–1944. W radzieckiej flocie wojennej
nosi³y oznaczenia: najpierw No. 76 i No. 116, a od 14 kwietnia 1944
roku TK 76 i TK 116. Budowê ich rozpoczêto w 1939 roku, a wodowano

w 1941 roku, zaœ do Floty Ba³tyckiej wcielono 4 lipca 1943 roku. TK 116
od grudnia 1943 roku do kwietnia 1945 roku wchodzi³ w sk³ad Floty
Pó³nocnej (do Murmañska i z powrotem transportowano go kolej¹). KT
76 zatopi³ jeden okrêt niemiecki.

51 AMW34/57, s. 48–49.
52 M. Soroka, Polskie okrêty wojenne 1945–1980, Gdañsk 1986,

s. 32–35.
53 AWM 1997/59, t. 28, passim; 2024/60, t. 6 passim.
54 Tam¿e, 2027/60, t. 18, s. 258.
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2xII – 25 mm; 2 zrzutnie BG; okrêt móg³ zabraæ rów-
nie¿ 6 min kontaktowych. Na wyposa¿eniu znajdowa³y
siê: radar typu „¯arnica” o zasiêgu do 10.000 m i ra-
diostacja „R-609”. W sk³ad za³ogi wchodzi³o 14 ludzi
(2 oficerów, 9 podoficerów i 3 marynarzy). Okrêty tego
typu charakteryzowa³y siê dobrymi w³aœciwoœciami ma-
newrowymi i morskimi i mog³y wychodziæ na morze
przy jego stanie 8’B.

Kutry torpedowe typu 183 maj¹c dobry stan tech-
niczny, mog³y byæ eksploatowane bez wiêkszych trud-
noœci przez najbli¿sze 10 lat. Tworz¹c grupy bojowe
przy wsparciu ognia niszczycieli lub baterii nadbrze¿-
nej i lotnictwa, stanowi³y licz¹c¹ siê si³ê uderzeniow¹
na morzu. Pocz¹tkowo oznaczone by³y liczbami dwucy-
frowymi z dwiema literami KT – np. KT – 86, a póŸniej
nosi³y trzycyfrowe numery burtowe, bez liter – np. 486.

DOZOROWCE

Pod koniec lipca 1949 roku rozpoczê³y s³u¿bê w dywi-
zjonie dozorowców 3 tra³owce, sklasyfikowane nastêp-
nie jako dozorowce: D 45, potem 325 (Czajka); D 46,
potem 326 (Mewa) i D 47, potem 327 (Rybitwa)55. We-
sz³y nastêpnie w sk³ad Dywizjonu Dozorowców i Du-
¿ych Œcigaczy. Okrêty te jako dozorowce mia³y nastê-
puj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 280 t; 45,7x5,8x
1,60 m; prêdkoœæ maksymalna – 14,5 w., a ekonomicz-
na – 8 w.; 700 KM; zasiêg p³ywania – 1800 Mm; za³oga
– 38 osób; zapas paliwa – 27 t; uzbrojenie – 1xII-37 mm
(wz. W-11-M), 1xII WKM-12,7 mm (wz. 2M-1); 2 zrzut-
nie BG; mog³y zabraæ 16 min; radar LIN, ¯ARNICA,
hydrolokator – TAMIR-10, radiostacja R-60956. S³u¿bê
bojow¹ pe³ni³y do 1968 roku. By³y to jedyne okrêty tej
klasy, a zadania dozorowe w polskiej flocie pe³ni³y oprócz
nich, pe³ni³y równie¿ inne rodzaje okrêtów.

ŒCIGACZE OKRÊTÓW PODWODNYCH

Ostatni¹ klasê nawodnych okrêtów bojowych stanowi-
³y œcigacze OP – ma³e i du¿e. Pierwsze s³u¿y³y w latach
1946–1962, a drugie w latach 1955–1972.

5 kwietnia 1946 roku podniesiono polsk¹ banderê
na 12 ma³ych œcigaczach OP przekazanych przez flotê
radzieck¹, które otrzyma³y nazwy: Dzielny (DZ, ex 328),
Szybki (SZ, ex 546), Sprawny (SP, zmieniony na SN, ex
372), Dziarski (DR, zmieniony na DS, ex 327), Karny
(KR, zmieniony na KN, ex 329), Bezwzglêdny (BW, ex
325), Nieuchwytny (NW, ex 369), Odwa¿ny (OW, ex 370),
Bystry (BS, ex 326), Œmia³y (SM, zmieniony na S£, ex
371), Niedoœcig³y (ND, ex 368). By³y to drewniane okrê-
ty nale¿¹ce do typu MOD 3, zbudowane w 1944 roku,
a 12-tym œcigaczem by³ B³yskawiczny (B£, nastêpnie
S 71, ex 552) typu BMO57.

W lipcu 1949 roku œcigacze te mia³y nastêpuj¹c¹ cha-
rakterystykê: wypornoœæ – 40,2/43,5 t; 23,4x4,0x0,85 m;
wysokoœæ kad³uba – 2,40 m; wysokoœæ masztu – 6,40 m;
2 silniki lotnicze Packard typu 4M-2500 WB o mocy 1200
KM ka¿dy (po remoncie zast¹pione silnikami typu M-50
o mocy 1000 KM ka¿dy); zu¿ycie paliwa przy prêdkoœci
maksymalnej – 524 kg/godz.; prêdkoœæ maksymalna –

28 (25) w., a ekonomiczna – 15,2 (12) w.; zasiêg p³ywa-
nia – 800 Mm; rejon operacyjny 11 godzin – 290 Mm;
za³oga – 23 osoby; zapas paliwa (benzyny) – 6 t; zapas
s³odkiej wody – 450 l; zapas wêgla – 0,20 t; zapas oliwy
i smarów – 490 kg; uzbrojenie 1x37 (wz. 70-K) z zapa-
sem naboi 400 (500) sztuk, 2 Colt 12,7 z zapasem na-
boi 400 sztuk; 2 zrzutnie BG; 8 BG B1 i 24 BG M158.
Okrêt móg³ zabraæ 12 min wz. KB, mia³ radar LIM, hy-
drolokator TAMIR-11 i radiostacjê R-60959.

Budowê tych œcigaczy rozpoczêto w Leningradzie
w 1943 roku, a ukoñczono w Batumi, dok¹d przetrans-
portowano w 1944 roku kolej¹ (w kwietniu – 5, w maju
– 1, w lipcu – 5). Po ukoñczeniu i uzbrojeniu wcielono
je do Floty Czarnomorskiej, a nastêpnie ponownie prze-
transportowano kolej¹ nad Ba³tyk, gdzie 13 grudnia
1944 roku wcielono do Floty Ba³tyckiej. Operowa³y g³ów-
nie na wodach Zatoki Ryskiej. Mia³y poszycie ze spe-
cjalnego gatunku sosny. Gruboœæ desek poszycia: ze-
wnêtrznej warstw wynosi³a 12–14 mm, obu warstw
wewnêtrznych po 8 mm, co dawa³o ogóln¹ gruboœæ po-
szycia 28 mm (30 mm). Miêdzy poszczególnymi war-
stwami poszycia w³o¿one by³o specjalne p³ótno na la-
kierze, a ca³e poszycie spojono nitami. Co roku, przed
ka¿d¹ kampani¹, zewnêtrzne poszycie konserwowano60.
Œcigacze te wesz³y w sk³ad zespo³u sk³adaj¹cego siê
z 3 grup. Do pierwszej nale¿a³y: B³yskawiczny, Bystry,
Dziarski, Dzielny i Karny, które póŸniej otrzyma³y nu-
mery burtowe od S 51 do S 56, zaœ do drugiej grupy
nale¿a³y: Nieuchwytny, Niedoœcig³y, Odwa¿ny, Œmia³y,
Sprawny i Szybki z numerami burtowymi od S 61 do S
65.

12-tym œcigaczem OP, wiêkszym od pozosta³ych 11,
by³ B³yskawiczny nale¿¹cy do sowieckiego typu BMO
(MO 54). Jego budowê rozpoczêto wiosn¹ 1944 roku,
a w sk³ad Floty Ba³tyckiej wszed³ 30 listopada tego
roku z przeznaczeniem do zespo³u operuj¹cego na wo-
dach Zatoki Ryskiej. Nosi³ pocz¹tkowo oznaczenie B£,
nastêpnie S 71. By³ to okrêt konstrukcji metalowej
z opancerzon¹ nadbudówk¹, której bulaje mia³y pro-
stok¹tne pokrywy pancerne z przeziernikami, z nastê-
puj¹c¹ charakterystyk¹: wypornoœæ – 62/73,8 t; 24,7x
4,2x1,1 m; uzbrojenie: 1 pó³automatyczna armata ka-
libru 45 mm z zapasem 500 sztuk amunicji, 1 automa-
tyczna armata kalibru 37 mm 70-K z zapasem 500
sztuk amunicji, 2/II/2 WKM Colt 12,7 mm z zapasem
8000 sztuk amunicji61, 2 zrzutnie BG z zapasem 12 ma-
³ych i 30 du¿ych BG; 2 tory minowe od œródokrêcia do
rufy; 2 silniki Packard typu 4M-2 500 WB o mocy 1200
KM ka¿dy – napêdzaj¹ce 2 œruby prawoskrêtne, silnik
marszowy typu „Continental” o mocy 110 KM przy 3000
obr./min. i 88 KM przy 2200 obr./min. – napêdzaj¹cy
œrodkow¹ œrubê lewoskrêtn¹ (w wyniku modernizacji
silniki te zast¹piono 2 silnikami M.-50 o mocy 1000 KM
ka¿dy i silnikiem Albin G-6D o mocy 70 KM); zapas

55 S³u¿bê zakoñczy³y w latach 70. jako barki koszarowe: BK 1, BK 2
i BK 3.

56 AMW, 2/12; 82/3.
57 AMW 8/13; 8/49/31.

58 AMW 34/57, s. 55–77.
59 W 1952 roku zdjêto ze œcigaczy 12,7 mm Colty, a na ich miejsce

zamontowano WKM DSzK na podstawie s³upowej.
60 T. Wajs, Remont poszycia œcigaczy typu „Dziarski”, PM 1948,

z. 6, s. 76–79. Bywa³o, ¿e uszkodzenia powsta³e w czasie eksploatacji
œcigaczy naprawia³a za³oga. Np. 27 czerwca 1946 roku za³oga Szybkiego
usunê³a uszkodzenie we w³asnym zakresie (AMW 8/49/31).

61 Zdwojony Colt ch³odzony wod¹, ustawiony za nadbudówk¹ po
prawej burcie, po modernizacji zosta³ zdjêty, a na jego miejsce ustawio-
no WKM typu DSzK 12,7 mm. Zaœ znajduj¹ce siê na nadbudówce obro-
towe stanowisko podwójnego Colta ch³odzonego powietrzem zlikwido-
wano, celem przesuniêcia masztu.
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paliwa – 6 t; prêdkoœæ maksymalna – 20 w., za³oga –
24 ludzi62. Œcigacz ten zgodnie z planem przydzielony
zosta³ do Szczeciñskiego Obszaru Nadmorskiego63 z ba-
z¹ w Œwinoujœciu, gdzie przebywa³ do koñca swojej s³u¿-
by. By³ to okrêt o dobrych w³aœciwoœciach morskich
i silnym uzbrojeniu, dlatego móg³ wykonywaæ zadania
nie tylko jako œcigacz OP, ale i jako œcigacz artyleryj-
ski.

Podobn¹ funkcjê jak poprzedni – œcigacza OP i ar-
tyleryjskiego – spe³nia³ œcigacz Bitny (S 72), który mia³
nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – oko³o 50 t;
28,7x4,7x1,3 m; 2 silniki Hispano Suiza o mocy 900 KM;
uzbrojenie – 2x37 mm i 2 zrzutnie BG64. Okrêt przeby-
wa³ w stoczni w latach 1951–1953, ale zmiany w wypo-
sa¿eniu i napêdzie rozwa¿ano jeszcze w ostatnich miesi¹-
cach 1955 roku. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê jako jednostka
eksperymentalna obsadzana za³ogami z remontowa-
nych œcigaczy OP. Nie wchodzi³ w sk³ad zespo³u œciga-
czy OP i by³ eksploatowany do 1957 roku65.

W sk³ad du¿ych œcigaczy OP wchodzi³o 8 okrêtów
wydzier¿awionych od Zwi¹zku Radzieckiego. Pierwsze
cztery: Czujny (DS 41, nastêpnie 361), Nieugiêty (DS 42,
nastêpnie 362), Zawziêty (DS 43, nastêpnie 363) i Zwrot-
ny (DS 44, nastêpnie 364) wesz³y w sk³ad polskiej floty
27 maja 1955 roku. Zaœ kolejne cztery: Zwinny (DS 45,
nastêpnie 365), Zrêczny (DS-46, nastêpnie 366), Wy-
trwa³y (DS 47, nastêpnie 367) i GroŸny (DS 48, nastê-
pnie 368) wesz³y do s³u¿by 15 grudnia 1957 roku. By³y
to okrêty typu BO projektu 122 bis, które pe³ni³y s³u¿-
bê do 1972 roku, jako zespó³ zwalczania OP, chocia¿
ich eksploatacjê przewidywano do 1965 roku.

Okrêty te – jednopok³adowe z nadbudówk¹ w czê-
œci dziobowej, o napêdzie dieslowskim, posiada³y 3 wa³y
œrubowe. Przeznaczone by³y do poszukiwania i zwal-
czania OP, konwojowania transportowców w rejonach
przybrze¿nych, ponadto do pe³nienia dozoru, obserwa-
cji i ³¹cznoœci oraz do wspierania oddzia³ów desanto-
wych.

Kad³ub g³ówny zbudowany ze stali „ST-4”, mniej
odporne konstrukcje ze stali „ST-3”, nadbudówki dura-
luminiowe, kabina nawigacyjna z p³yty pancernej chro-
ni¹cej przed pociskami broni ma³okalibrowej. Wymia-
ry: d³ugoœæ na linii wodnej miedzy pionami – 49,50 m;
d³ugoœæ maksymalna – 52,24 m; szerokoœæ maksymal-
na – 6,48 m; wysokoœæ burt (na œródokrêciu) – 3,60 m;
wysokoœæ nawodna z masztem – 15,00 m, a z masz-
tem sk³adanym – 8,00 m.

Wypornoœæ i zanurzenie: kad³ub – 257,5 t; standard
– 300,0 t; normalna – 318,0 t; pe³na – 336,0 t; maksy-
malna – 344,5 t; zanurzenie przy wypornoœci kad³uba
– 1,96 m, standardowej – 2,10 m, normalnej – 2,18 m,
pe³nej – 2,26 m, maksymalnej – 2,29 m. Zanurzenia
dla wszystkich wypornoœci przyjête s¹ bez uwzglêdnie-
nia owiewki hydrolokacyjnej. Przy opuszczeniu owiew-
ki zanurzenie dla wszystkich wypornoœci zwiêksza siê
o 1,275 m. Statecznoœæ i p³ywalnoœæ pozwala³y na prowa-
dzenie operacji bojowych przy sile wiatru do 8’B i mo¿-
liwoœci p³ywania na morzu przy sile wiatru 10–11 ’B.

Okrêt móg³ utrzymaæ siê na wodzie przy zatopieniu
dwóch jakichkolwiek przedzia³ów z zachowaniem do-
datniej, pocz¹tkowej wysokoœci metacentrycznej.
Prêdkoœæ i zasiêg p³ywania: okrêt osi¹ga³ maksymal-
n¹ prêdkoœæ przy normalnej wypornoœci, na wodzie nie-
ograniczonej, przy stanie morza i wiatru nie wiêkszym
ni¿ 3’B i pracy 3 silników, przy pe³nym obci¹¿eniu 600
obr./min. – 18,8 do 19 w. Zasiêg p³ywania przy pe³nym
zapasie paliwa: przy p³ywaniu ekonomicznym z prêd-
koœci¹ 12 w. przy pracy 2 burtowych silników – 3000
Mm; przy pe³nej prêdkoœci oraz pracy 3 silników – 1000
Mm. Zapasy: pe³ny zapas paliwa – 31,5 t; pe³ny zapas
oleju i smarów – 2,0 t; pe³ny zapas wody s³odkiej – 14,7 t;
zapas prowiantu – 2,34 t; zapas martwy paliwa – 0,56 t;
zapas martwy oleju – 0,14 t; zapas martwy wody –
0,45 t. Samowystarczalnoœæ – 10 dób. Zwrotnoœæ i zdol-
noœci manewrowe: œrednia cyrkulacji przy biegu naprzód
by³a nie wiêksza od 5 d³ugoœci okrêtu.

Za³oga: oficerów – 4, podoficerów – 25, marynarzy –
31, razem – 60 ludzi. Rozmieszczenie: oficerowie w ka-
binach jedno i dwu osobowych, podoficerowie i maryna-
rze w 3 pomieszczeniach.

Ogólne rozmieszczenie: okrêt posiada³ jednolity gór-
ny pok³ad, dwupiêtrow¹ dziobow¹ nadbudówkê z po-
mostem. Na ca³ej swej d³ugoœci okrêt posiada³ 9 wo-
doszczelnych grodzi.

Artyleria sk³ada³a siê z 1 armaty 85 mm, 2 armat
37 mm i 3 WKM kalibru 12,7 mm.

Armata kalibru 85 mm – pó³automatyczna, uni-
wersalna armata morska z tarcz¹ ochronn¹, ustawio-
na na g³ównym pok³adzie w p³aszczyŸnie symetrii na
wrêdze 23. Amunicja do tej armaty w iloœci 230 sztuk
zespolonych pocisków by³a rozmieszczona: 21 sztuk
w parkach amunicyjnych, a pozosta³e w komorze amu-
nicyjnej nr 1. W komorze tej pociski przechowywano na
pó³kach, które mia³y otwory utrzymuj¹ce pocisk w po-
zycji ukoœnej. Dolna czêœæ pó³ki by³a sk³adana. Poda-
wanie pocisków z komory rêcznie przez 2 szyny i w³az
na pok³adzie, przy grodzi na wrêdze nr 28. £adowanie
amunicji do komór amunicyjnych rêczne, przy pomocy
liny z bloczkiem umieszczonym w komorze. ZIP do ar-
maty przechowywany by³ w komorze amunicyjnej nr 1.
Natomiast rurê rdzeniow¹ lufy i pompê przechowywa-
no w bazie. Kierowanie ogniem prowadzono z pomostu
przy pomocy telefonów, buczków i rur g³osowych. Na-
prowadzanie odbywa³o siê przy pomocy automatycz-
nych przyrz¹dów ustawionych na armacie, a dla okre-
œlenia odleg³oœci s³u¿y³ przenoœny dalmierz.

Dwie armaty kalibru 37 mm – plot, automatyczne
z tarcz¹ ochronn¹, zamontowane by³y na g³ównym po-
k³adzie w p³aszczyŸnie symetralnej: pierwsza na wrê-
dze nr 68, druga na wrêdze nr 81. Amunicja wynosi³a
2000 sztuk rozmieszczonych: w komorze amunicyjnej
nr 1 – 300 sztuk, w komorze amunicyjnej nr 2 – 1460
sztuk oraz w 3 parkach amunicyjnych w rejonie wrêg
62–63 – 120 sztuk i pod platformami – 120 sztuk.
Amunicja w komorach amunicyjnych znajdowa³a siê
w etatowych skrzynkach umocowanych do przegród
o ¿elaznej konstrukcji. Podawanie amunicji z komór
rêczne przy pomocy talii. ZIP dla 37-mek znajdowa³
siê w komorze amunicyjnej nr 1. Kierowanie ogniem
odbywa³o siê z pomostu przy pomocy telefonów, bucz-
ków i rur g³osowych.

3 zdwojone WKM-y by³y zamontowane: pierwszy
w czêœci dziobowej na spardeku, na wrêdze nr 30; dwa

62 Soroka, tam¿e, s. 43–45.
63 AMW 145/2, s. 500.
64 Œcigacz ten zosta³ zbudowany w Stoczni Marynarki Wojennej

na poniemieckim kad³ubie, który odnaleziono w Toruniu. Takie lekkie
kad³uby, daj¹ce siê rozmontowaæ, produkowali Niemcy w P³ocku.

65 AMW 1421/2; Soroka, tam¿e, s. 45–46.
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na pok³adzie po obu burtach na wrêdze nr 59. Zapas
naboi do WKM wynosi³ 12.000 sztuk. W parkach amu-
nicyjnych znajdowa³o siê 3000 sztuk, a w komorze amu-
nicyjnej nr 2 – 9000 sztuk.

Ponadto na okrêcie by³o: KBK – 24 sztuki, PM – 15
sztuk, PW – 5 sztuk. Broñ rêczna przechowywana by³a
w stojakach, w korytarzu nadbudówki i w komorze amu-
nicyjnej nr 1 i 2.

Broñ podwodna obejmowa³a: 2 zrzutnie du¿ych BG
i 2 rakietowe miotacze BG. Miotacze by³y zamontowa-
ne na pok³adzie g³ównym na wrêdze nr 88, symetrycz-
nie po obu burtach. Zrzutnie du¿ych BG (po 6 bomb
w ka¿dej) by³y zamontowane na zakoñczeniu rufy sy-
metrycznie po obu burtach. Na okrêt normalnie przyj-
mowano 30 sztuk BG „BMB-1”, które by³y rozmiesz-
czone: na 2 zrzutniach 12 sztuk, w komorze amunicyjnej
nr 2 – 18 sztuk oraz 32 rakietowe BG. Wyci¹ganie BG
na pok³ad z komory amunicyjnej przeprowadzano rêcz-
nymi dŸwigarkami, zamontowanymi na bomie. Rzuca-
nie bomb miotaczami przeprowadzano rêcznie lub z ka-
biny nawigacyjnej. Obs³uga zrzutni BG – rêczna. Okrêt
móg³ równie¿ zabraæ 18 min wz. 08/39.

Sprzêt obrony przeciwchemicznej sk³ada³ siê z: ru-
chomego fumatora zamontowanego na szynach mino-
wych w rufowej czêœci okrêtu; œwiec dymnych 10 sztuk,
z których 8 sztuk przechowywano w pomieszczeniu ste-
rowym, a 2 sztuki na zrzutniach BG. Do wystawienia
œwiec dymnych przewidziane by³y ruchome kosze – na
zrzutniach i przy falochronie; indywidualna obrona
przed œrodkami truj¹cymi obejmowa³a maski przeciw-
gazowe dla ca³ej za³ogi i 10% ponad stan przechowy-
wanych w pomieszczeniu za³ogi, na SB i SD; dla prze-
prowadzania odka¿ania okrêt zaopatrzono w zapas
wapna chlorowanego, lekkie komplety odzie¿y ochron-
nej wraz z wyposa¿eniem dla nich. Wapno chlorowane
– 140 kg, znajdowa³o siê w 2 skrzyniach zamontowa-
nych po obu stronach komina. Przewidziano mo¿liwoœæ
zaopatrzenia okrêtu w sprzêt dla sekcji minerskiej 3 kla-
sy, z przechowaniem zapalników i detonatorów w schow-
ku u d.o.

Œrodki ³¹cznoœci: w kabinie radio – 1 nadajnik krót-
kofalowy o mocy 0,25 kW, 1 stacja nadawczo-odbiorcza
UKF, 1 odbiorcza (na wszystkie fale), 1 odbiornik krótko-
falowy, 1 urz¹dzenie goniometru; na pomoœcie bojowym
i w kabinie nawigacyjnej by³y zamontowane przenoœne
punkty ³¹cznoœci do utrzymania ³¹cznoœci z zewnêtrz-
nymi korespondentami i radiotelegrafist¹; anteny ³¹cz-
noœci radiowej obejmowa³y – 1 jednostronna antena
w kszta³cie rosyjskiej litery „G” dla nadajników KW
i odbiorników, sztywna antena wysokoœci 6 m dla od-
biorników, 2 sztywne anteny o wysokoœci 6 m dla od-
biorników, wibrator dla aparatury nadawczo-odbiorczej
UKF, antena awaryjna wysokoœci 15 m przechowywana
w radiokabinie, okr¹g³y obrotowy pierœcieñ dla gonio-
metru; w kabinie radiostacji by³a zamontowana stacja
radiolokacyjna okrê¿nej obserwacji, a jego antena by³a
umieszczona na topie masztu; w przedziale hydroloka-
cji by³y zamontowane urz¹dzenia hydrolokacyjne oraz
powrotno-wyci¹gowe, przyrz¹dy kierowania i kontroli
stacji, a pulpit pomiarowy i rekorder w kabinie nawi-
gacyjnej SD i g³oœniki na pomoœcie; obserwacja morza
i powietrza obejmowa³a – 1 stanowisko sygnalistów
w rejonie masztu, 2 stanowiska sygnalistów rufowej
czêœci skrzyde³ pomostu po obu burtach, 1 stanowisko
obserwatora dziobowego w sektorze przy flagsztoku.

Urz¹dzenia nawigacyjne obejmowa³y: 2 kompasy
magnetyczne 5-calowe – 1 na pomoœcie bojowym na
wysokiej podstawie jako g³ówny, 1 w kabinie nawiga-
cyjnej na niskiej podstawie jako podró¿ny, kompas ³o-
dziowy 3 calowy ustawiony w przedziale sterowym oraz
¿yrokompas66.

Okrêty 122 bis w pierwszych latach s³u¿by zdolne
by³y do wykonywania zadañ, do jakich je zbudowano.
Co prawda póŸniej ich przydatnoœæ do zwalczania OP
wprowadzanych w NATO mala³a, poniewa¿ mia³y apa-
raturê hydroakustyczn¹ zdoln¹ do skutecznego dzia³a-
nia wy³¹cznie przy prêdkoœci 15 w., ale inne dzia³ania
na w³asnych wodach mog³y jeszcze nadal wykonywaæ
nale¿ycie. Ponadto charakteryzowa³y siê dobrymi wa-
runkami nawigacyjnymi i niez³ym stanem technicznym.

Okrêty specjalnego przeznaczenia

TRA£OWCE

Wœród okrêtów do poszukiwania i zwalczania min wy-
stêpowa³y tra³owce redowe, bazowe, rzeczne i kutry tra-
³owe. Nie by³o stawiaczy min, ale niemal wszystkie
rodzaje tra³owców, œcigacze OP, œcigacze torpedowe
i niszczyciele mog³y zabieraæ na swój pok³ad okreœlone
iloœci ró¿nych typów min. Ponadto do minowania mo¿-
na by³o wykorzystaæ przy nieznacznych przeróbkach
statki rybackie wszystkich typów, promy i niektóre stat-
ki ¿eglugi przybrze¿nej. W ten sposób do stawiania
ZM przygotowywa³y siê inne pañstwa nadba³tyckie,
poniewa¿ nie wymaga³ zbyt du¿ych nak³adów finanso-
wych, a utrzymywanie stawiaczy min w wiêkszej iloœci
by³o zbyt kosztowne. Do kontroli pól minowych i sieci
zagrodowych zamierzano wykorzystywaæ równie¿ ró¿-
nego rodzaju statki odpowiednio do tego przygotowane
i uzbrojone w szybkostrzeln¹ artyleriê ma³okalibrow¹.
Jednak do pracy przy bonach i sieciach niezbêdna by³a
pewna adaptacja czêœci dziobowej statków na wzór
kablowców i wyposa¿enie ich w odpowiedni sprzêt: bomy
³adunkowe, ³adownicze itp.67

Do najniezbêdniejszych okrêtów w naszej flocie na-
le¿a³y tra³owce. Uruchomienie gospodarki morskiej, por-
tów, stoczni i rybo³ówstwa, wymaga³o zabezpieczenia
¿eglugi przez rozminowanie portów, red, kotwicowisk
i torów wodnych, a nastêpnie wszystkich wód przybrze¿-
nych. Prace tra³owe na polskich wodach trwa³y a¿ do
pocz¹tków lat 70., przy czym tra³owce rodzimej pro-
dukcji na licencji sowieckiej, podjê³y tra³owanie dopie-
ro przed koñcem lat 50. Poniewa¿ zadania tra³owe mia³y
ogromne znaczenie gospodarcze, dlatego budowa si³
tra³owych i ich unowoczeœnianie by³y s³uszne i s³u¿y³y
interesom narodowym.

Zal¹¿ek si³ tra³owych stanowi³y Czajka (CJ, nastêp-
nie CK), Mewa (MW), Rybitwa (RB) i ¯uraw (¯W), któ-
re przed wojn¹ w polskiej flocie wojennej nazywano
minowcami. Po rewindykacji z Niemiec by³y pocz¹tko-
wo okreœlane jako trawlery (traulery), a od po³owy 1947
roku jako tra³owce68. Zosta³y zdewastowane przez Niem-

66 ZAW 10, s. 13–20.
67 Piwowoñski, Statek handlowy a okrêt wojenny, s. 49.
68 AMW, 287/1. Po sprowadzeniu okrêtów internowanych w Szwe-

cji nadesz³a od Polskiej Misji Repatriacyjnej wiadomoœæ o odnalezieniu
w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej 4 polskich tra³owców. Przypadkowo
natrafi³ na nie cz³onek Misji – Tadeusz Konarski, poszukuj¹cy zrabowa-
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ców, ogo³ocone ze sprzêtu, a wiele mechanizmów celo-
wo zniszczono69. 25 stycznia 1946 roku zosta³y obsadzo-
ne przez polskie za³ogi, przyst¹piono do prac remontowych
i wyposa¿eniowych, a prace koñcowe przeprowadzono
w Kilonii. 10 marca wysz³y do Polski, przybywaj¹c po
2 dniach do Gdyni.

Okrêty mia³y nastêpuj¹c¹ charakterystykê: prêd-
koœæ – 8/12 w.; moc maszyn – 1040 KM; zu¿ycie paliwa
przy prêdkoœci maksymalnej – 80 kg, a przy ekono-
micznej – 50 kg; rejon operacyjny 250 godz. – 2000 Mm;
wypornoœæ – 182,9 t; wymiary 45,50x5,50x2,0 m; wyso-
koœæ kad³uba – 3,65 m; wysokoœæ masztu – 16 m; wyso-
koœæ komina – 5,77 m; za³oga – 3 oficerów, 19 podofice-
rów, 11 marynarzy; zapas wody – 14 t; zapas ropy – 25 t;
wêgla – 0,5 t; zapas oliwy i smarów – 500kg; 1 ³ódŸ 6-
wios³owa; armaty 20 mm; 2 tra³y mechaniczne „Orope-
za” i 1 tra³ akustyczny70.

Po powrocie do kraju oddano je do remontu, który
pierwszy opuœci³ ¯uraw – 1 listopada 1946 roku. Okrêt
ten skierowany zosta³ do SON-u w Œwinoujœciu, ale
ju¿ od grudnia tego roku wielokrotnie wykonywa³ za-
dania na rzecz S³u¿by Hydrograficznej MW. W maju
1947 roku oddano go do dyspozycji Oddzia³u Hydro-
graficznego i zamontowano na nim urz¹dzenia hydro-
graficzne. Od 15 sierpnia 1948 roku ¯uraw przydzielo-
no na sta³e do Oddzia³u Hydrograficznego jako HG-11,
a w 1951 roku nadano mu nazwê Kompas. Pocz¹tkowo
zostawiono na nim sprzê¿on¹ 20 mm armatê (na dzio-
bie), ale od 1953 roku by³ ju¿ bez uzbrojenia.

Pozosta³e jednostki pozostawa³y w remoncie d³u¿ej
i do s³u¿by wesz³y w po³owie 1947 roku. Pocz¹tkowo
podporz¹dkowano je OSMW, nastêpnie do SON w Œwi-
noujœciu, a nastêpnie ponownie znalaz³y siê w Gdyni
tworz¹c pod koniec lipca 1949 roku dywizjon dozorow-
ców. Ostatecznie Czajka, Mewa i Rybitwa nie zosta³y
wykorzystane jako tra³owce, do czego je zbudowano.

Drug¹ grupê tra³owców stanowi³o 9 okrêtów przeka-
zanych przez Sowietów w ramach odszkodowañ wojen-
nych, typu BTSZCZ (T 301), zwanych w polskiej flocie
tra³owcami typu Albatros lub Kormoran, ale powszech-
nie zwanych kaczorami71. W Polsce sklasyfikowano je
jako tra³owce redowe, nadaj¹c im nastêpuj¹ce nazwy
i znaki taktyczne: Albatros (AL, nastêpnie AB, a potem
T 21), Czapla (CP, nastêpnie CL, a potem T 11), Ja-
skó³ka (JK, nastêpnie T 14), Jastrz¹b (JS, nastêpnie

JT, a potem T 23), Kania (KN, nastêpnie T 25), Kondor
(KD, nastêpnie T 12), Kormoran (KR, nastêpnie KM,
a potem T 24), Krogulec (KG, nastêpnie T 13), Orlik
(OL, nastêpnie OK, a potem T 22).

Okrêty te mia³y nastêpuj¹c¹ charakterystykê: na-
pêd – silniki Diesla o ³¹cznej mocy 480 KM; 3 œruby;
prêdkoœæ – 11/8 w.; zu¿ycie paliwa – przy prêdkoœci
maksymalnej 30 kg/godz., a przy ekonomicznej 18 kg/godz.;
rejon operacyjny – 118 godzin 300 Mm i 130 godzin
2400 Mm; wypornoœæ – 140/145,8–180 t; wymiary –
38x5,70x1,43 m; wysokoœæ kad³uba – 2,61 m; wysokoœæ
masztu – 9,80 m; wysokoœæ komina – 5,75 m; zapas wo-
dy – 6 t; zapas ropy – 12 t; zapas oliwy i smaru – 340 kg;
1 ³ódŸ 4-wios³owa; uzbrojenie – 2 pojedyncze armaty
kalibru 45 mm 21KM wz.43 z zapasem amunicji 500
sztuk, 2 WKM zdwojone kalibru 12,7 mm systemu
„Colt” z zapasem amunicji 4000 sztuk (w 1952 roku tra-
³owce przezbrojono z Coltów na WKM typu DSzK wz.38
na podstawie s³upowej; windy tra³owe elektryczne –
1 sztuka; tra³ kontaktowy „Szulca”, tra³ akustyczny –
BAT-2p., tra³ elektromagnetyczny – PEMT- 3; mog³y
zabraæ na pok³ad 18 min kontaktowych wz. 08/39; za-
³oga – 3 oficerów, 21 podoficerów i 9 marynarzy72.

Tra³owce te w ci¹gu swej s³u¿by przetra³owa³y oko-
³o 300 Mm kwadratowych, ale w latach 1958–1959 zo-
sta³y wycofane ze s³u¿by. By³y s³abej konstrukcji i nie
nadawa³y siê do dalszej eksploatacji73.

Do s³u¿by wprowadzono równie¿ 3 drewniane tra-
³owce bazowe zakupione z demobilu amerykañskiego
typu BYMS (brytyjskie oznaczenie amerykañskiego typu
YMS): Delfin (DF, potem T 31 ex – BYMS 2211), Foka
(FK, potem T 32 ex – BYMS 2257) i Mors (MS, potem
T 33 ex – BYMS 2282)74. Wcielono je do polskiej floty
wojennej 7 kwietnia 1948 roku. Mia³y one nastêpuj¹c¹
charakterystykê: prêdkoœæ – 12,3/10,8 w.; 2 silniki Die-
sla GMC o ³¹cznej mocy 1000 KM; 2 œruby; zu¿ycie pa-
liwa – 146 kg/godz. przy prêdkoœci maksymalnej i 134
kg/godz. przy ekonomicznej; rejon operacyjny – 277 go-
dzin – 3000 Mm; wypornoœæ – 298 t; wymiary – 42,3x
9,47x2,30 m; wysokoœæ kad³uba – 3,93 m; wysokoœæ
masztu – 16,86 m; wysokoœæ komina – 6,40 m; zapas
wody – 6,2 t; zapas ropy – 19,4 t; zapas oliwy i smarów
– 896,4 kg; 1 ³ódŸ 4-wios³owa; uzbrojenie – 1x85 mm,
2xII WKM systemu Colt z zapasem 4000 sztuk amu-
nicji. Tra³ akustyczny S.A.-IV, tra³ elektromagnetyczny
TEM-VI, tra³ kontaktowy Oropes; za³oga – 3 oficerów,
21 podoficerów i 11 marynarzy75.

Okrêty te pe³ni³y s³u¿bê tra³ow¹ i czêœciowo dozo-
row¹ do po³owy lat 50.: Foka do 12 grudnia 1955 roku,
a pozosta³e dwa do 26 czerwca 1957 roku. Po wycofa-
niu ze sk³adu floty zosta³y przeznaczone do kasacji76.

Wycofywanie ze s³u¿by tra³owej nie nadaj¹cych siê
jednostek i sta³e potrzeby prac tra³owych – g³ównie
przy poszerzaniu torów wodnych z Zatoki Pomorskiej

nych statków handlowych. Bêd¹c oficerem marynarki ³atwo je rozpo-
zna³ i powiadomi³ Sztab Generalny WP. W 1939 roku okrêty te zosta³y
zatopione przez w³asne za³ogi, nastêpnie wydobyte i wyremontowane
przez Niemców. W koñcu wojny sta³y w Travemünde (Radziszewski,
tam¿e, s. 44). Pod niemieck¹ bander¹ s³u¿y³y jako: okrêty eksperymen-
talne – ¯uraw (Oxhoft) i Czajka (Westerplatte); okrêty do wy³awiania
torped æwiczebnych – Rybitwa (TFA 7) i Mewa (TFA 8).

69 AMW 67/15, s. 146–147. Okrêty przed wyjœciem do Polski po-
bra³y z poniemieckiego arsena³u 20 mm armaty FLAK Mi-38 oraz kom-
plety tra³ów kontaktowych typu „Szulca”. Czajka otrzyma³a 8 armat
(1 poczwórn¹ i 2 podwójne), Mewa 7 armat (1 podwójn¹, 1 pojedyncz¹
i 1 poczwórn¹), ̄ uraw 5 armat (po 2 podwójne na dziobie i rufie, 1 poje-
dyncz¹ na œródokrêciu), Rybitwa 4 armaty (1 podwójn¹ i 2 pojedyncze).

70 AMW 34/57, s. 40–47.
71 Soroka, tam¿e, s. 57–59. Nale¿a³y one do 92 tra³owców pr. 253 £,

zbudowanych w latach 1943–1945. Sowieci sklasyfikowali je jako tra-
³owce bazowe, a we Flocie Ba³tyckiej nosi³y nastêpuj¹ce numery:
T-225, T-228, T-231, T-241, T-243, T-244, T-246, T-465, T-467. Budowê
pierwszych trzech rozpoczêto pod koniec 1944 roku, wodowano wiosn¹
1945 roku, a do s³u¿by wesz³y 19 listopada tego roku. W tym samym
dniu wszed³ do s³u¿by równie¿ T-241, chocia¿ jego budowê rozpoczêto
w 1945 roku. Ostatnie 5 tra³owców rozpoczê³o s³u¿bê w grudniu 1945
roku.

72 AMW 34/57, s. 22–23.
73 Filipowicz, tam¿e, s. 284. Do Centralnego Oœrodka Szkolenia

Morskiego LP¯ w Jastarni przekazano – Krogulca, Kormorana, Kaniê
i Orlika, gdzie otrzyma³y nazwy – Mars, Jowisz, Jupiter i Orion. Albatro-
sa, Czaplê i Kondora przekazano dla ¯eglugi Mazurskiej, a pozosta³e
dwa – Jaskó³ka zosta³a poligonem przeciwpo¿arowym, natomiast Ja-
strz¹b przeznaczony zosta³ na poligon chemiczny.

74 AMW 35/36, s. 197. Ministerstwo ̄ eglugi zakupi³o je i odst¹pi-
³o MW z demobilu brytyjskiego w zamian za przetra³owanie torów
wodnych.

75 AMW34/57, s. 48–49.
76 Soroka, tam¿e, s. 61.
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do Œwinoujœcia oraz na Zatoce Gdañskiej, powodowa³y
starania o nowoczesne tra³owce. Poniewa¿ w³asne mo¿-
liwoœci projektowo-produkcyjne by³y mocno ograniczo-
ne przez Sowietów, budowa nowych tra³owców zosta³a
oparta na ich licencji i dostawach sprzêtu oraz uzbro-
jenia i wyposa¿enia okrêtowego.

CBKO-2 zaadaptowa³o licencjê tra³owca bazowego
projektu 254K, który by³ wówczas dobrym okrêtem, mia³
obronê plot, przeciw OP i minom, móg³ równie¿ stawiaæ
miny. Trzy pierwsze jednostki wcielono w latach 1956–
–1957, a nastêpne – zmodernizowane (254 M) – wcielo-
no w latach 1958–1959. Tra³owce zmodernizowane mia³y
du¿y ¿urawik tra³owy na rufie, a 254 K dwa mniejsze.
Uleg³o równie¿ zmianie uzbrojenie artyleryjskie oraz
nieznacznie inne elementy jednostki.

Tra³owiec 254 K mia³ nastêpuj¹c¹ charakterysty-
kê: wypornoœæ – 570 t; wymiary – 59,5x8,76x2,3 m;
prêdkoœæ maksymalna – 15 w., a ekonomiczna – 10 w.;
2x400KM; zasiêg p³ywania – 3200 Mm; za³oga – 71
osób; zapas paliwa – 67,5 t; uzbrojenie – 2x2 37 mm
W-11-M., 4x2 12,7 mm WKM 2M.-1; 2 RMBG; tra³y –
MT-2, TEM-52, BGAT; 10 min wz. KB; radar – LIN,
TRN-823, CHROM-K, RIN; hydrolokator – TAMIR-11;
radiostacja R-609. Natomiast tra³owiec 254 M mia³ na-
stêpuj¹ce dane: wypornoœæ – 570 t; wymiary – 59x8,5x
2,45 m; prêdkoœæ maksymalna – 15,4 w., a ekonomicz-
na – 10 w.; 2200 KM; zasiêg p³ywania – 1600 Mm; za-
³oga – 73; uzbrojenie – armata 2x2 kalibru 37 mm
W-11-M., armata 2x2 kalibru 25 mm 2M.-3 m, WKM
2x2 kalibru 14,5 mm; 2 burtowe miotacze BG; tra³y –
MT-2, TEM-52 M., BGAT; 12 min wz. KB; radar – LIN,
TRN-823, CHROM-K, RIN-K; hydrolokator – TAMIR
11; radiostacja R-60977.

By³y to udane okrêty, du¿e, technicznie sprawne,
odpowiadaj¹ce ówczesnej obronie przeciwminowej i wy-
konywa³y wszystkie zadania tra³owe na polskich wo-
dach. Nosi³y znaki taktyczne T-61 itd., a potem 601
itd. Mia³y jednak nieco za ma³¹ prêdkoœæ w czasie tra-
³owania – 8 w., ale tra³owców o takiej prêdkoœci w in-
nych flotach wojennych by³o wówczas wiele.

W latach 1954–1956 na radzieckiej licencji zbudo-
wano siedem drewnianych rzecznych kutrów tra³owych
projektu 151, które przeznaczone by³y do operacji na
Zalewie Szczeciñskim: TR 41 (potem 811), TR 42 (potem
812), TR 43 (potem 813), TR 44 (potem 814), TR 45
(potem 815), TR 46 (potem 816), TR 47 (potem 817)78.

Jednostki te mia³y nastêpuj¹c¹ charakterystykê:
wypornoœæ – standardowa – 46,4 t, pe³na – 51,0 t; wy-
miary – 27,7x4,0x0,70 m; 2 silniki 12-cylindrowe Wola
300 o mocy 300 KM; 2 œruby, 2 stery czêœciowo zrówno-
wa¿one; prêdkoœæ maksymalna – 15 w. (póŸniej – 12 w.),

a ekonomiczna – 10 w.; zasiêg p³ywania – 500 Mm; auto-
nomicznoœæ – 5 dób; za³oga – 16; zapas paliwa – 3 t;
uzbrojenie – 1xII armata 25 mm wz. 2M-3M, 1xII WKM
14,5 mm; tra³y – SEMT-1, BAT-2; 25 min JAM; radio-
stacja R-609.

Jednostki te wykonywa³y zadania szkoleniowe i okre-
sami równie¿ bojowe, m.in. przeprowadzi³y tra³owanie
bojowe na wodach Zatoki Pomorskiej w pobli¿u Miê-
dzyzdrojów. Jako kutry tra³owe s³u¿y³y niemal do koñ-
ca 70. lat. Piêæ z nich skreœlono z listy floty wojennej
w latach 1969–1970, a dwa pozosta³e pe³ni³y s³u¿bê
pomocnicz¹ jeszcze przez rok79.

Poza tra³owcami rzecznymi, w polskiej flocie wojen-
nej pe³ni³y s³u¿bê równie¿ kutry tra³owe, mog¹ce ope-
rowaæ na wodach przybrze¿nych, w ujœciach rzek i na
zalewach.

Pierwsze – to cztery szybkobie¿ne kutry tra³owe,
przebudowane z poniemieckich kutrów desantowych pro-
dukcji wojennej. Odpowiedniej adaptacji dokona³a
Stocznia G³ównego Portu Marynarki Wojennej w 1946
roku, po czym nosi³y numery – nr 1, 2, 3 i 4. Mia³y one
zasiliæ SON. Pierwszy szybkobie¿ny kuter tra³owy – nr 2,
zosta³ skierowany tam pod koniec listopada 1946 roku
holowany przez ̄ urawia z Gdyni do Œwinoujœcia, w asyœ-
cie œcigacza B³yskawicznego. Jednak 30 listopada, po
ósmej, 200 m od boi nr 5 trawersu szczeciñskiego, dziób
kutra tra³owego nr 2 zanurzy³ siê i ca³a jednostka po-
sz³a szybko pod wodê, ton¹c na g³êbokoœci 12 m. Co praw-
da towarzysz¹ce dwa inne okrêty przysz³y z natych-
miastow¹ pomoc¹, ale mar. Tadeusz Dzierzgowski uton¹³.
Œcigacz B³yskawiczny jeszcze przez 2 godziny przeby-
wa³ na miejscu tragedii, wy³awiaj¹c z wody p³ywaj¹ce
rzeczy. Wypadek mia³ miejsce przy stanie morza 3’B
(wiatr ONO)80.

Pozosta³e jednostki spe³nia³y funkcje pomocnicze na
rzecz kutrów torpedowych, a nastêpnie s³u¿y³y w Od-
dziale Pomocniczych Œrodków P³ywaj¹cych i Przystani.
Natomiast jeden z nich – nr 1, pe³ni³ s³u¿bê w Komen-
dzie Portu Wojennego w Œwinoujœciu. Ostatecznie, mimo
prac adaptacyjnych na jednostki tra³owe, kutry te spe³-
nia³y jedynie funkcje pomocnicze w tra³owaniu, stawia-
j¹c wiechy81.

W drugiej po³owie lat 50. w Polsce podjêto ponow-
nie prace nad rozbudow¹ kutrów tra³owych, których licz-
ba ros³a m.in. we flotach NATO. Co prawda do celów
tra³owych w czasie wojny mo¿na by³o wykorzystaæ ku-
try rybackie, ale utrzymywanie specjalnej konstrukcji
kutrów tra³owych w linii okaza³o siê koniecznoœci¹. Tym
bardziej, ¿e prace tra³owe na wodach przybrze¿nych
nale¿a³o prowadziæ nadal, do czego doskonale siê nada-
wa³y w³aœnie kutry tra³owe. Ponadto jednostki te mo-
g³y wykonywaæ wiele innych zadañ na rzecz floty, w³¹cz-
nie z patrolami, rozpoznaniem przeciwdywersyjnym,
przeciwminowym, przeciwchemicznym i wieloma inny-
mi, do których mo¿na by³o wykorzystaæ jednostki ma³e,
o dobrych w³aœciwoœciach morskich i co równie¿ wa¿ne
– niezbyt kosztownych.

77 Tra³owce 254 K i 254 M, w sumie razem 12 okrêtów, bazowa³y
na Helu. PóŸniej, wraz z budow¹ tra³owców bazowych 206 F przeniesio-
no je do Œwinoujœcia, gdzie utworzy³y 12 Dywizjon Tra³owców 8 FOW.
Pod koniec lat 70. tra³owiec Tur zosta³ wycofany i przebudowany na
okrêt badawczy. Natomiast pozosta³e 11 okrêtów pe³ni³y s³u¿bê do lat
1987–1990. Maksymalny stan si³ tra³owych polska flota wojenna osi¹-
gnê³a w po³owie lat 60. W s³u¿bie znajdowa³o siê wówczas 24 tra³owce
bazowe i 32 kutry tra³owe.

78 Budowa tych jednostek by³a kontrowersyjna. 8 lutego 1954
roku na naradzie w sztabie g³ównym MW czêœæ oficerów uwa¿a³a za
niecelow¹ budowê tra³owców rzecznych, poniewa¿ mia³y ograniczone
mo¿liwoœci morskie. Ponadto akwen do operacyjnego wykorzystania
takich jednostek by³ zbyt ograniczony, a zadania takich kutrów w czasie
wojny mog³y przecie¿ wykonywaæ jednostki rybackie. Zdecydowano wiêc,
¿e polskie stocznie zbuduj¹ 5–7 kutrów rzecznych w celach szkolenio-
wych (Przybylski, Rozwój...1949–1956, s. 131–132).

79 Soroka, tam¿e, s. 68.
80 AMW 2/49/8, s. 109–111. Prace wydobywcze ze wzglêdu na

zimê podjêto dopiero wiosn¹ 1947 roku (Tam¿e, s. 110). Przyczyn¹ zato-
niêcia mog³o byæ zderzenie siê kutra z niewidoczn¹ przeszkod¹ podwod-
n¹ lub oderwanie siê dziobnicy, spowodowane wadami konstrukcyjny-
mi albo niew³aœciwie przeprowadzonym remontem (Radziszewski, Tam¿e,
s. 62).

81 AMW, Tam¿e, s. 109.
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Stocznia Pó³nocna w Gdañsku podjê³a budowê drew-
nianych kutrów tra³owych na licencji sowieckiej, w dwóch
wersjach: 361 S – sanitarnej i 361 T – tra³owej82. W sk³ad
naszej floty wojennej wcielono 25 kutrów tra³owych,
z których utworzono 14 i 15 Dywizjon Kutrów Tra³o-
wych w latach 1958–196183. Otrzyma³y one nastêpuj¹-
ce numery burtowe: od TR 51 do TR 75, a nastêpnie od
831 do 842 i od 941 do 953.

Jednostki te mia³y nastêpuj¹c¹ charakterystykê:
wypornoœæ – 19,6 t; wymiary – 15,75x3,41x1,3 m; prêd-
koœæ maksymalna – 14 w. (póŸniej – 11,9 w.), a ekono-
miczna – 8 w.; moc silników – 300 KM; zasiêg p³ywania –
150 Mm; za³oga – 9 osób; zapas paliwa – 0,9 t; uzbro-
jenie – 1xII WKM 14,5 mm 2M – 7; tra³y – MT3KT,
SEMT – 1, BGAT – 2; radiostacja „R-609”.

Jednostki te pe³ni³y s³u¿bê na wodach zamkniêtych,
przybrze¿nych i na Zalewie Szczeciñskim. W du¿ym stop-
niu przyczyni³y siê do ostatecznej likwidacji zagro¿e-
nia minowego na naszych wodach w latach 1965–1973
oraz do szkolenia w zakresie zwalczania niebezpieczeñ-
stwa minowego84.

OKRÊTY DESANTOWE

Do drugiej grupy okrêtów specjalnych nale¿a³y jednostki
desantowe. Myœl zorganizowania w³asnych si³ desan-
towych mia³a miejsce ju¿ co prawda w 1947 roku, ale
jej realizacja nast¹pi³a dopiero na pocz¹tku lat 50. Do
tego czasu w polskiej flocie wystêpowa³o parê jedno-
stek o charakterze desantowym, chocia¿ specjalnego
zespo³u tych okrêtów nie by³o. Wykonywa³y one pomoc-
nicze zadania na terenach portów w Gdyni i Œwinouj-
œcia lub na pobliskich wodach, przy dobrej pogodzie.
By³y to poniemieckie jednostki desantowe wczeœniej
zatopione, nastêpnie wydobyte i wyremontowane przez
Stoczniê G³ównego Portu Marynarki Wojennej w Gdyni
jako promy desantowe. 18 wrzeœnia 1946 roku prom de-
santowy Nr 1 (wypornoœæ – 70 t) przekazano Oddzia³o-
wi Pomocniczych Œrodków P³ywaj¹cych i Przystani,
a 15 lipca nastêpnego roku Komendzie Portu Wojenne-
go Gdynia. Zaœ prom desantowy Nr 2 (wypornoœæ – 60 t)
23 czerwca 1947 roku przekazano dla Komendy Portu
Wojennego w Œwinoujœciu. Dodatkowo, na stanie floty
w lipcu 1949 roku, w grupie BK barki, wystêpowa³y
barki desantowe BD 1 i BD 4085. Wszystkie te jednost-
ki nie mia³y uzbrojenia i nie by³y wykorzystywane w ce-
lach szkolenia w operacjach desantowych.

W 1951 roku utworzono Flotyllê Œrodków Desanto-
wych w sk³adzie barek desantowych du¿ych, œrednich,
ma³ych oraz kutrów desantowych. Zespó³ tworzono
w oparciu o otrzymane od Ministerstwa ¯eglugi barki

i kutry desantowe86, które odbudowano w stoczniach
rzecznych w Toruniu, Tczewie, Pleniewie, P³ocku, W³o-
c³awku i G³ogowie. W latach 1952–1954 odbudowano
tam 21 barek desantowych, które stanowi³y podstawê
si³ desantowych w Polsce87. W po³owie lat 50. okreœlenie
„barka desantowa” zmieniona zosta³a na „okrêt de-
santowy”.

Barki (póŸniej okrêty) desantowe du¿e wchodzi³y
w sk³ad zespo³u 7 jednostek: BDD 1–7 (ODD 1–7). Mia³y
nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 210/230 t
(z ³adunkiem 306–350 t); wymiary – 50,66x6,55x1,3m
(z ³adunkiem); zasiêg – 560 (500) Mm; prêdkoœæ – 7 w.;
za³oga – 19 osób; ³adunek: 3 lekkie czo³gi lub 70 min
morskich oraz 120 ¿o³nierzy; mo¿liwoœæ wype³niania
zadania przy stanie morza – 4’B. Jednostki te mia³y
przykrywane ³adownie oraz pod stanowiska artyleryj-
skie. Jednak uzbrojenia nie posiada³y z wyj¹tkiem
BDD-1, która pocz¹tkowo mia³a 1x85 i 1x37.

Barki (okrêty) desantowe œrednie obejmowa³y 11
jednostek: BDS 50–60 (ODS 50–60). Mia³y nastêpuj¹-
c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 240 t (z ³adunkiem
310–350 t); wymiary – 38,5x10x0,9 m; d³ugoœæ ³adow-
ni – 25 m, zanurzenie z ³adunkiem – 1,2 m; moc ma-
szyn – 495 KM; prêdkoœæ – 6/8 w.; za³oga – 13 osób;
³adunek: 4 lekkie czo³gi lub 4–5 samochodów ciê¿aro-
wych i ponad 100 ¿o³nierzy; zadania na morzu do 4’B.
Nie mia³y uzbrojenia.

Barki (okrêty) desantowe ma³e obejmowa³y 3 jed-
nostki: BDM 100–102 (ODM 100–102). Mia³y nastêpu-
j¹ca charakterystykê: wypornoœæ – 22/52 t; wymiary –
15,2x4,3x1,4 m; 2 silniki o ³¹cznej mocy 330 KM; prêd-
koœæ – 8,5 w.; zasiêg – 520 Mm; ³adunek: samochód ciê-
¿arowy lub lekkie dzia³o samobie¿ne, ewentualnie 120
¿o³nierzy; mo¿liwoœæ dzia³ania na morzu do 4’B88.

Kutry desantowe nale¿a³y do typu LCP/L i obejmo-
wa³y 6 jednostek: KD 19, KD 28, KD 37, KD 46, KD 55
i KD 64. Wszystkie przystosowane by³y do zabierania
oko³o 25 ¿o³nierzy lub 3,7 t ³adunku. Mia³y nastêpuj¹-
c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 6,5 t (z ³adunkiem –
107 t); wymiary – 11,2x3,3x0,71 m; moc silnika – 165
KM; prêdkoœæ maksymalna – 8 w., a ekonomiczna – 6
w.; zasiêg – 145 Mm; zapas paliwa – 460 l; za³oga – 4
osoby.

Jednostki Flotylli Œrodków Desantowych mimo grun-
townego remontu nie przedstawia³y wiêkszej wartoœci
bojowej. Mia³y ma³¹ prêdkoœæ i ograniczon¹ dzielnoœæ
morsk¹, znosi³a je fala, by³y bez uzbrojenia i brakowa-
³o czêœci zamiennych do silników. Nadawa³y siê jednak
do szkolenia i funkcjê tê spe³nia³y do 1961 roku89.

82 W latach 1956–1961 zbudowano 201 kutrów w obu wersjach:
361 S – 60 jednostek (50 dla Zwi¹zku Radzieckiego, a 10 dla WOP, zaœ
361 T a¿ 141 jednostek (100 dla Zwi¹zku Radzieckiego, 11 dla WOP,
1 jako kuter nurkowy K 10, 4 cywilne jako kutry inspekcyjno-patrolo-
we, a pozosta³e dla polskiej floty wojennej jako kutry tra³owe).

83 W póŸniejszych latach kutry patrolowe WOP 361 T zosta³y
równie¿ przystosowane do zadañ tra³owych. W tym celu na rufie za-
montowano urz¹dzenie do holowania tra³ów, a dowódców kutrów prze-
szkolono na specjalnym kursie w WSMW w zakresie tra³owania.

84 Wraz z nasileniem eksploatacji i zu¿ycia kutrów tra³owych,
sukcesywnie je wycofywano. Niektóre przeznaczano do innych celów,
m.in. jako jednostki poligonowe i inne. Ostatni z nich wycofano pod
koniec 1980 roku.

85 AMW 34/57, s. 8. By³y to równie¿ jednostki poniemieckie,
o wypornoœci 36 t ka¿da.

86 By³y to jednostki ró¿nych typów i ró¿nego pochodzenia: 6 du-
¿ych barek desantowych nale¿a³o do niemieckiego typu D i DM, 1 w³os-
ka typu MZ, 14 œrednich i ma³ych barek desantowych pochodzi³o z ame-
rykañskiego demobilu (11 œrednich barek desantowych typu LCT/5
oraz 3 ma³e barki desantowe typu LCM/3).

87 AMW, 35/9;287/5; 366/25; 1421/2; 3282/3. N. Klatka, Absolwen-
ci Politechniki Gdañskiej jako oficerowie Marynarki Wojennej w latach
1951–1957, PM 1997, z. 2, s. 72–75.

88 AMW 1640, t. 89, 90.
89 Spoœród du¿ych okrêtów desantowych – BDD 5 i BDD 6 w paŸ-

dzierniku 1953 roku, przydzielono do zespo³u tra³owców, gdzie pe³ni³y
s³u¿bê przez 2 lata. 28 grudnia 1957 roku skreœlono ze stanu floty –
ODD 1 i ODD 2, a ostatnie 24 wrzeœnia 1963 roku – ODD 5 (863), ODD 6
(864), ODD 7 (865). Œrednie okrêty desantowe równie¿ sukcesywnie
wycofywano ze s³u¿by: BDS 56 skierowana zosta³a do s³u¿by jako baza
nurków, 28 grudnia 1957 roku skreœlono ze stanu floty – ODS 57 i ODS 60,
zaœ 5 stycznia 1958 roku – ODS 52, ODS 55 i ODS 57. Natomiast w 1960
roku wycofano pozosta³e œrednie okrêty desantowe. Ma³e okrêty desan-
towe eksploatowano najd³u¿ej, a kutry desantowe a¿ do 1962 roku.
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Okrêty pomocnicze
i bazowe œrodki p³ywaj¹ce

Wœród jednostek pomocniczych przez kilka lat wystê-
powa³y 2 nietypowe jednostki: ciê¿ki kuter uzbrojony
Okoñ90 (ex Nieuchwytny) oraz kuter uzbrojony Lin. Pierw-
sza jednostka – Okoñ, mia³a nastêpuj¹c¹ charaktery-
stykê: prêdkoœæ – 12,5/10 w.; moc maszyn – 400 KM;
zu¿ycie paliwa przy prêdkoœci maksymalnej – 35 kg/
godz., a przy prêdkoœci ekonomicznej – 20 kg/godz.; re-
jon operacyjny – 150 godzin/1500 Mm; wymiary – 24,50x
4,00x0,50 m; wysokoœæ kad³uba – 1,30 m; wysokoœæ
masztu – 6,70 m; za³oga – 1 oficer, 10 podoficerów i 4 ma-
rynarzy; zapas wody – 80 l; zapas ropy – 3 t.; zapas
wêgla – 0,15 t.; zapas oleju i smarów – 245 kg; uzbro-
jenie – armata 1x37 z zapasem 200 sztuk naboi, 1x12,7
WKM DSzK z zapasem 2000 naboi. Jednostkê tê skie-
rowano do s³u¿by w WOP-ie. Natomiast druga jednostka
– Lin, przewidziana zosta³a na z³om. Kuter ten mia³
nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wymiary – 11,10x2,65x
0,70 m; wysokoœæ kad³uba – 1,30 m; za³oga – 5 podofi-
cerów i 1 marynarz; uzbrojenie – armata 1x37 z zapa-
sem 200 sztuk naboi i 1x12,7 WKM DSzK z zapasem
2000 sztuk naboi91.

OKRÊTY SZKOLNE

Do okrêtów szkolnych nale¿a³y: Iskra i Zetempowiec (póŸ-
niej Gryf)92.

Iskra w czasie wojny pe³ni³a s³u¿bê jako baza œci-
gaczy brytyjskich w Gibraltarze. W 1948 roku dopro-
wadzona do dawnego stanu, 1 lipca tego roku przyby³a
na redê w Gdyni, a 26 lipca wesz³a w sk³ad floty93.
Okrêt – trzymasztowy szkuner, mia³ nastêpuj¹c¹ cha-
rakterystykê:
1. Dane taktyczno-techniczne

a) o¿aglowanie – gaflowe; wypornoœæ – 500 t.; d³u-
goœæ na linii wodnej – 38 m; d³ugoœæ od dziobu do rufy
– 40,5 m; d³ugoœæ z bukszprytem i jolk¹ – 53,5 m; szero-
koœæ – 7,8 m; wysokoœæ od stêpki do pok³adu – 4,76 m;
zanurzenie rufa – 3,40 m, dziób – 2,60 m; wysokoœæ
masztów ze steng¹ – 29,8 m; wysokoœæ kolumny – 22,6 m;
d³ugoœæ bukszprytu – 10,5 m; wysokoœæ stengi – 7,95 m;
d³ugoœæ bomów – 10 m; d³ugoœæ gafli – 8,25 m; d³ugoœæ
rei – 11,5 m; d³ugoœæ zastrza³ów – 8 m; d³ugoœæ wyty-
ków – 6 m; odstêp miêdzy masztami – 11 m; powierzch-
nia o¿aglowania – 582 m2 (¿agle g³ówne – 108 m2, top-
sle – 40 m2, sztaksel – 35 m2, sztafok – 50 m2, kliwer
– 26,5 m2, bomkliwer – 30,5 m2, bryfok – 120 m2);

b) 4 ³odzie (o d³ugoœci 6 m, szerokoœci 1,80 m i wa-
dze 650 kg); jolka o wadze 260 kg; motorówka – silnik
typu Scamell 52 KM, 16 w., napêdzany benzyn¹ lotni-
cz¹;

c) zbiorniki na wodê: 2 po 14 t., 1 – 5 t., 1 tona wody
morskiej, 1 tona wody s³odkiej, zapas okrêtu na 6 mie-
siêcy dla 32 podchor¹¿ych; wêgiel – 14 t.; ropa – 10 t.;
okrêt posiada³ 4 grodzie wodoszczelne;

d) mechanizmy – silnik spalinowy typu URSUS No-

hab o mocy 200 KM (maksymalnie 260 KM), dwusu-
wowy, czterocylindrowy, o maksymalnej iloœci obrotów
360 (wolna naprzód – 160 obr./min., ma³a naprzód –
220 obr./min., pó³ naprzód – 280 obr./min., ca³a naprzód
– 320 obr./min.);

e) si³ownia pomocnicza: agregat 20 kW dwusuwo-
wy, 4-cylindrowy, wytwarza³ pr¹d 110 V – sta³y; drugi
agregat o mocy 10 kW; znajdowa³a siê tam pompa od-
œrodkowa, która przy 70 amp. pr¹du ci¹gnê³a 70 t wody;
silnik g³ówny uruchamiano sprê¿onym powietrzem;

f) przyrz¹dy nawigacyjne: kompas g³ówny i sterowy,
log elektryczny i mechaniczny, sonda rêczna, mecha-
niczna i elektryczna;

g) winda kotwiczna: kabestan; kotwice – patentowe
(lewa – 476 kg z ³añcuchem o d³ugoœci 138 m, prawa –
481 kg z ³añcuchem o d³ugoœci 142 m), hamulce – mar-
szowy, Legota, ³añcuchowy i taœmowy.
2. ¯agle: kliwry (bomkliwer, kliwer, sztaksel, sztafok),
inne – fok, grot, bezan, 3 topsle i bryfok. Maszty: fok,
grot, bezan.
3. Prêdkoœæ – 7–5 w., za³oga – 5 oficerów, 18 podofice-
rów, 7 marynarzy, 32/52 podchor¹¿ych94.

Okrêt ten przeznaczony zosta³ do szkolenia pod-
chor¹¿ych OSMW, a nastêpnie WSMW, pocz¹tkowo
wzd³u¿ polskiego wybrze¿a, a potem odbywa³ dalsze
rejsy – z zawijaniem do obcych portów.

Drugim okrêtem szkolnym by³ Zetempowiec (póŸ-
niej Gryf). By³ to parowiec, zbudowany w stoczni ko-
penhaskiej jako transportowiec dla Kriegsmarine, typu
Hansa A, któremu nadano nazwê Irene Oldendorff. Wy-
posa¿ony zosta³ w stalow¹ os³onê pomostu i uzbrojony
w 2 KM. Portem macierzystym mia³a byæ Brema, ale
w czasie budowy zmieniono na Lubekê. Certyfikat okrê-
towy nosi³ datê 15 czerwca 1944 roku. W czasie bom-
bardowania statek zosta³ zatopiony jeszcze jako nie-
ukoñczony i wydobyty 10 paŸdziernika 1945 roku.
Odbudowany, zosta³ wcielony do brytyjskiej floty han-
dlowej pod nazw¹ Empire Contess, a nastêpnie przeka-
zany Sowietom, gdzie p³ywa³ pod nazw¹ Omsk. 13 maja
1947 roku z kolei statek przekazano polskiej mary-
narce handlowej, w której p³ywa³ pod nazw¹ Opole,
z portem macierzystym Szczecin. P³ywa³ m.in. na Mo-
rze Œródziemne i Czarne. 19 paŸdziernika 1950 roku
przekazany dla Marynarki Wojennej, po przebudowie
w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i po nadaniu
nowej nazwy – Zetempowiec, 10 lipca 1951 roku okrêt
podniós³ banderê wojenn¹ i wszed³ w sk³ad grupy okrê-
tów szkolnych. W kilka lat póŸniej – 10 kwietnia 1957
roku okrêt otrzyma³ now¹ nazwê – Gryf. Jako okrêt
szkolny s³u¿y³ przez kilkanaœcie lat, ale od 1974 roku
p³ywa³ wy³¹cznie po Ba³tyku. Zu¿ycie mechanizmów,
opalane wêglem maszyny parowe i niezrealizowane pla-
ny przebudowy okrêtu wp³ynê³y na decyzjê wycofania
go ze s³u¿by. W ostatni rejs wyp³yn¹³ po wodach Zatoki
Gdañskiej w 1975 roku koñcz¹c kampaniê 24 wrze-
œnia 1976 roku przekszta³cony zosta³ w hulk – BK-5
(barka koszarowa), a potem wycofany ze s³u¿by 15 grud-
nia 1988 roku i pociêty na z³om.

Gryf mia³ nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ
– 3244/3733/4220 t.; wym. – 91,83x13,50x3,55–5,90 m;
5 grodzi wodoszczelnych – dziób, magazyn i pomiesz-
czenia podoficerskie, pomieszczenie podchor¹¿ych „A”

90 AMW, 2/40.
91 AMW34/57, s. 82 – 85.
92 Pocz¹tkowo planowano na jednostkê szkoln¹ Marynarki Wo-

jennej Dar Pomorza. Jednak w wyniku starañ Ministerstwa ¯eglugi 7
listopada 1945 roku przeznaczono go dla Pañstwowej Szko³y Morskiej.

93 W. Pater, Dzieje ORP „Iskra”, PM 1990, z. 1, s. 64–68; Radzi-
szewski, s. 56–59. 94 AMW 34/57, s. 14–15; ZAW 10, s. 1–9.
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i œwietlica, maszynownia i kot³ownia oraz pomieszcze-
nia podchor¹¿ych „C” i „B”; 3 pok³ady i 2 spardeki;
podwójne dno (tam zbiorniki); 8 ³odzi, 20 tratew i 4
windy; maszyna parowo-t³okowa typu „Lentz” o mocy
1200 KM, 2 kot³y ognio- i wodnorurkowe, 3 paleniska,
bunkry – 475 t. wêgla, zu¿ycie na dobê 20 t., zapas
oleju napêdowego – 10 t.; zu¿ycie wody s³odkiej na dobê
– 20/30 t.; prêdkoœæ maksymalna – 11,2 w., a ekonomicz-
na 10 w. (wolno naprzód – 5 w., ma³a naprzód – podob-
nie, pó³ naprzód – 6 w., ca³a naprzód – 10 w. i maksymal-
na); zasiêg – 5700 Mm przy prêdkoœci ekonomicznej;
zapas ¿ywnoœci na 25 dni dla 400 ludzi – 85 t.; uzbro-
jenie – 2x85 (1xII) „90-K”, 4x37 (2xII) „70-K”; radary
GIJUS 1M-4, RN-213A, radiostacja „R-609”95.

By³a to jednostka o du¿ej dzielnoœci morskiej, od-
porna na wysoki stan morza i z³¹ pogodê. £adownie od-
powiednio zaadaptowane na pomieszczenia oraz spardek
dostosowany do pracy na mapach, dawa³ du¿e mo¿li-
woœci praktycznej nauki nawigacji w dzieñ i noc¹. Zaœ
wyposa¿enie pok³adowe okrêtu pozwala³o na poznawa-
nie praktyki morskiej w ró¿nych warunkach p³ywania.
Co prawda nie by³a to jednostka w pe³ni odpowiadaj¹-
ca warunkom nowoczesnego okrêtu szkolnego, ale po-
dobne p³ywa³y w omawianym czasie równie¿ i w in-
nych flotach wojennych.

Ponadto, czasowo, do szkolenia podchor¹¿ych wy-
korzystywano równie¿ inne jednostki – niszczyciela B³y-
skawicê, œcigacze, niektóre tra³owce i kutry desantowe.
Jednak wprowadzenie do s³u¿by Iskry, a nastêpnie Zet-
empowca, spowodowa³o przejêcie przez nie zasadniczych
funkcji szkoleniowych na morzu – g³ównie dla m³od-
szych roczników OSMW (WSMW).

JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNE

W polskiej flocie wojennej wystêpowa³y okrêty i moto-
rówki hydrograficzne, jako niezbêdne jednostki do pra-
wid³owego dzia³ania Marynarki Wojennej. Do okrêtów
hydrograficznych nale¿a³y – ¯uraw (póŸniej Kompas)
i Ba³tyk, a do motorówek hydrograficznych – Sonda,
Syrena, £ 1 i £ 2.

Starania o jednostki hydrograficzne dla Marynarki
Wojennej trwa³y od pocz¹tku 1946 roku. Jednak nie-
mal do koñca lat 60. by³y one adaptowane z jednostek
o innym przeznaczeniu. Ogranicza³o to w istotny spo-
sób mo¿liwoœci pomiarowe ze wzglêdu na s³abe wypo-
sa¿enie nawigacyjne, hydrograficzne, oceanograficzne,
hydrometereologiczne, brak odpowiednich laboratoriów
i innych niezbêdnych przyrz¹dów i urz¹dzeñ. Okrêtem
hydrograficznym by³ dopiero Kopernik, na którym pod-
niesiono banderê 20 lutego 1971 roku.

Zwracano siê wiêc do Hydrograficznej sowieckiej Ma-
rynarki Wojennej o katalog wydawnictw, aktualne mapy
Ba³tyku, locje i spis latarñ, wiadomoœci ¿eglarskie oraz
urz¹dzenia hydrograficzne96. Czyniono równie¿ stara-
nia o okrêt hydrograficzny ze strony radzieckiej97 oraz
w Ministerstwie ¯eglugi i Handlu Zagranicznego98.

Powsta³ równie¿ wstêpny projekt okrêtu hydrogra-
ficznego o wypornoœci 300–500 t.; wymiarach – 40–60x
6–7x2–2,5 m; prêdkoœci – 10–12 w.; o zasiêgu – 1000 Mm;
z za³og¹ – 50 ludzi (w tym 6–8 oficerów)99. Ostatecznie
jednak musiano liczyæ na w³asne si³y i na proœbê S³u¿-
by Hydrograficznej MW w grudniu 1946 roku oddelego-
wano z SON tra³owiec ¯uraw do oznakowania toru
wodnego na podejœciu do portu w Ko³obrzegu. Ponadto
okrêt ten sprawdza³ oznakowania nawigacyjne na to-
rach wodnych portów – Ustki, Ko³obrzegu, Œwinoujœcia
i Szczecina, wykonywa³ równie¿ pomiary w Miêdzyz-
drojach. Prace hydrologiczne wymaga³y pewnych zmian
konstrukcyjnych. Zamontowano na rufie pok³adówkê,
w której znajdowa³a siê kreœlarnia, zaœ na niej pomost
pomiarowy. Modernizacja spowodowa³a zdjêcie uzbro-
jenia znajduj¹cego siê na rufie i na œródokrêciu, a ponad-
to zmieniono znak taktyczny z ¯W na ¯R. 15 VIII 1948
roku okrêt przemianowano formalnie na hydrograficz-
ny, zmieniaj¹c znak taktyczny na HG 11. Wykonywa³
prace hydrograficzne, w tym oznakowanie torów wod-
nych podczas tra³owañ bojowych. Po incydencie uprowa-
dzenia okrêtu do Ystad w sierpniu 1951 roku, zmieniono
mu nazwê na Kompas, a w latach 1959–1963 przebu-
dowano go w Stoczni MW. Mia³ wówczas nastêpuj¹ce
dane techniczne: wypornoœæ pe³na – 300 t.; wymiary –
45,7x5,5x2,2 m; 2 silniki o mocy po 520 KM; prêdkoœæ
maksymalna – 14,3 w., a ekonomiczna – 8,3 w.; zasiêg
przy prêdkoœci ekonomicznej – 4300 Mm; za³oga – 38
osób; bez uzbrojenia100.

Mimo wielu prób dalszej adaptacji Kompasa do prac
hydrograficznych, nie by³ on w stanie wykonywaæ wszyst-
kich zadañ w tym zakresie. Dlatego do zadañ hydrogra-
ficznych zaadaptowano budowany w Stoczni Gdañskiej
im. Lenina trawler B-10/56. Budowê jednostki rozpoczê-
to 10 czerwca 1953 roku, a 7 listopada 1954 roku pod-
niesiono banderê i pod nazw¹ Ba³tyk wcielono w sk³ad
polskiej floty wojennej101. Okrêt ten przystosowano do
prac pomiarowo-badawczych i hydrograficznych, wyko-
nywa³ zadania dla Marynarki Wojennej, Polskiej Aka-
demii Nauk, Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Geofizycz-
nych oraz innych instytucji cywilnych. Przechodzi³ wiele
modernizacji, a do wa¿niejszych nale¿a³a przeprowa-
dzona w 1961 roku.

Ba³tyk mia³ nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypor-
noœæ – 1178 t.; wymiary – 59,43x9,2x4,4 m; prêdkoœæ
maksymalna – 12,6 w., a ekonomiczna – 11 w.; moc
maszyn 1200 KM; zasiêg p³ywania – 3000 Mm; za³oga
– 60 osób; zapas paliwa – 300 t.; radar – RN-231A,
CHROM-K, NICHROM, radiostacja – R-609102. By³a
to udana jednostka, o du¿ych walorach morskich, wy-
trzyma³a na sztormy, odporna na awarie z winy okrê-
tu, zdolna do dalekich rejsów w ró¿nych warunkach na-
wigacyjnych. Du¿a dzielnoœæ morska by³a powodem

95 J. Banucha, Z historii okrêtu szkolnego „Zetempowiec”, BH
1983, nr 8, s. 93–98; ZAW 10, s. 10–11.

96 AMW 2/49/29, s. 19.
97 M.in. p.o. dowódcy MW Mohuczy 27 czerwca 1946 roku zwróci³

siê do ¯ymierskiego pisz¹c, ¿e wobec aktualnej sprawy podzia³u floty
poniemieckiej miedzy Aliantami po¿¹dane by³oby uzyskanie od Z.S.R.R.
odpowiedniego na ten cel okrêtu (Tam¿e, s. 25).

98 13 lipca 1946 roku Spychalski wz. Naczelnego Dowódcy WP

zwróci³ siê do ministra ¯eglugi i Handlu Zagranicznego o przekazanie
dla Marynarki Wojennej jednostki z przeznaczeniem na okrêt hydro-
graficzny (Tam¿e, s. 30).

99 Tam¿e, s. 40.
100 A. Banachowicz, H. Nitner, Zarys dziejów okrêtów hydrogra-

ficznych Polskiej Marynarki Wojennej 1918–1993, N 1993, nr 4, s. 19.
Kompas pe³ni³ s³u¿bê hydrograficzn¹ do koñca 1971 roku, a nastêpnie
jako barka koszarowa BK 4 w porcie wojennym na Oksywiu. Latem
1981 roku zosta³ odholowany na Hel i tam z³omowany.

101 AMW, 328/3.
102 Po kolejnych modernizacjach okrêt przebudowano na jednost-

kê rozpoznawcz¹ i zadania w tym zakresie pe³ni³ a¿ do koñca 1982 roku.
6 grudnia tego roku Ba³tyk wycofano ze s³u¿by i przeznaczono na z³om.
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przeznaczenia póŸniej Ba³tyku na okrêt rozpoznawczy.
S³u¿ba Hydrograficzna MW wykorzystywa³a równie¿
motorówki. Pierwsza o kad³ubie dêbowym nosi³a na-
zwê Sonda i pochodzi³a z wraka Gneisenau103. Mia³a
ona nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 15 t.;
wymiary – 11x3x1,3 m; napêd pocz¹tkowo stanowi³ sil-
nik niemiecki nieustalonego typu, a w 1953 roku wypo-
sa¿ono j¹ w silnik typu Albin Motor o mocy 90 KM; prêd-
koœæ – 9 w.; akustyczna sonda samopisz¹ca (na mokrym
papierze) z wibratorem wystawnym typu Hughes –
MS F; za³oga – dowódca (jednoczeœnie sternik i sygna-
lista) oraz motorzysta; na czas wykonywania pomia-
rów dodatkowo okrêtowano 2–3 hydrografów. Sonda wy-
konywa³a zadania g³ównie na wodach Zatoki Pomorskiej
i na rzece Dziwnie. Na rzece w 1956 roku z³ama³o siê pió-
ro œruby i motorówkê skierowano do remontu. Jednak
z³y stan kad³uba spowodowa³, ¿e Sondê w 1957 roku
wycofano z eksploatacji104.

Po wycofaniu Sondy z eksploatacji przez jeden se-
zon w 1957 roku MW wydzier¿awi³a od GUM bezpo-
k³adow¹ ³ódŸ motorow¹ Syrena. Poniewa¿ dobrze wy-
konywa³a zadania hydrograficzne, w 1958 roku MW
z³o¿y³a w produkuj¹cej takie jednostki Szczeciñskiej
Stoczni Jachtowej zamówienie na budowê 2 ³odzi son-
da¿owych do pracy w strefie przybrze¿nej. W styczniu
1959 roku zosta³y one wcielone w sk³ad polskiej floty
wojennej i otrzyma³y tam oznaczenia: £ 1 i £ 2, a po
trzech latach wyposa¿ono je w kabiny. Jednostki te
o drewnianej konstrukcji mia³y nastêpuj¹c¹ charakte-
rystykê: wypornoœæ – 2,4 t.; wymiary – 6,9x1,9x0,8 m;
silnik wysokoprê¿ny o mocy 18 KM (od 1966 roku zain-
stalowano silnik Puck-20 o mocy 20 KM); przenoœna
sonda Atlas Werke; za³oga – 2 ludzi105.

OKRÊTY RATOWNICZE

S³u¿ba ratownicza na morzu odgrywa³a istotn¹ rolê w
celu w³aœciwego funkcjonowania si³ morskich, dlatego
ju¿ od 1945 roku polska MW rozpoczê³a organizowaæ
system okrêtowego ratownictwa morskiego. Wobec bra-
ku odpowiednich si³, od 14 grudnia 1946 roku okrêty
polskiej floty ró¿nych klas zaczê³y pe³niæ u naszych wy-
brze¿y dy¿ury ratownicze. W latach tych okrêty dba³y
równie¿ o bezpieczeñstwo ¿eglugi cywilnej, poniewa¿
kapitanaty portów nie dysponowa³y jeszcze jednostka-
mi ratownictwa morskiego.

Pocz¹tkowo do s³u¿by awaryjno-ratowniczej adapto-
wano ró¿ne ma³e jednostki, które m.in. wykonywa³y
prace podwodne i zadania szkoleniowe. Pierwsz¹ tak¹
jednostk¹ by³ podniesiony z dna i wyremontowany we
wrzeœniu 1945 roku przez Stoczniê G³ównego Portu MW
holownik Hel, na którym ju¿ na pocz¹tku nastêpnego
roku zaczêli szkoliæ siê nurkowie. W 1947 roku wydo-
byto z dna i wyremontowano poniemieck¹ barkê de-
santow¹, nadaj¹c jej nazwê – Nurek 1. Do celów szko-

leniowych nurków wcielono równie¿ krypy nurkowe bez
napêdu – KN 1, KN 2, KN 3 i KN 4 oraz motorówki.
Krypy do æwiczeñ na morskim poligonie holowane by³y
przez motorówki. W 1950 roku wydobyto z dna jeziora
Miedwie 2 poniemieckie jednostki, które adaptowano
do s³u¿by ratowniczej nadaj¹c im nazwy – Nurek 2
(potem H 10) i Nurek 3 (potem H 11).

Na pocz¹tku lat 50. przekszta³cono barkê desanto-
w¹ BDS 56 na bazê ratownicz¹ BR 1, a w 1954 roku
wcielono do s³u¿by 2 barki towarowo-remontowe B 8
i B 10. Rok wczeœniej, w Stoczni Pó³nocnej w Gdañsku
zbudowano dla polskiej floty wojennej 4 pontony ra-
townicze. Wszystkie te jednostki u¿ywano do zadañ
pomocniczych w akcjach ratowniczych i do szkolenia106.

Nowymi okrêtami ratowniczymi by³y 4 jednostki
projektu Pr 12 (Kulik), ukoñczone dla polskiej floty wo-
jennej w Stoczni Pó³nocnej w 1955 roku. By³y to spe-
cjalnie wyposa¿one kad³uby lugrotrawlerów rybackich
B 11. Po wcieleniu do s³u¿by nosi³y numery – AR 20–23,
które póŸniej zamieniono na R 20–23. Mia³y one nastê-
puj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 311 t.; wymiary –
32,57x6,7x3,4 m; prêdkoœæ maksymalna – 10 w.,
a ekonomiczna – 8 w.; moc maszyn – 300 KM; zasiêg –
1700 Mm; zapas paliwa – 28 t.; za³oga – 26 osób; radary
– TRN-312, CHROM, NICHRON i radiostacja R-609.
By³y to okrêty o du¿ej dzielnoœci morskiej, dobrze trzy-
maj¹ce siê na fali i sterowne. Z powodzeniem wykony-
wa³y zadania ratowniczo-awaryjne w ró¿nych warunkach
pogodowych i nawigacyjnych107. Ponadto w 1958 roku
ratownictwo MW przejê³o nowy kuter nurkowy K 10.

BAZOWE ŒRODKI P£YWAJ¥CE

Lata 1945–1946 by³y okresem organizacji i pracy nad
przygotowaniem jednostek dzia³aj¹cych w bazach na
rzecz si³ morskich. W tym celu w grudniu 1945 roku
utworzono Oddzia³ Okrêtów Pomocniczych i Przystani,
który w marcu nastêpnego roku przemianowano na Od-
dzia³ Pomocniczych Œrodków P³ywaj¹cych i Przystani
G³ównego Portu Marynarki Wojennej108. Gromadzono
tam ró¿nego rodzaju jednostki, których liczba stale ule-
ga³a zmianie109. Mimo ró¿nych zmian organizacyjnych,
liczba tych jednostek wci¹¿ ros³a, gromadz¹c ró¿ne ro-
dzaje i typy110.

Pocz¹tkowo by³y to kutry motorowe – Korsarz i Ba-
tory oraz holowniki – Hel i Pionier111. 1 stycznia 1946
roku w sk³ad Oddzia³u wchodzi³y: holownik Lech,
motorówka Wanda, kuter motorowy Oksywie, szybko-
bie¿na motorówka Jurata, 2-tonowy dŸwig p³ywaj¹cy,
krypa materia³ów pêdnych, 3 krypy ³adunkowe bez w³a-

103 Z niemieckiego pancernika zdjêto 2 motorówki, które pe³ni³y
s³u¿bê cywiln¹ w porcie. Oznaczon¹ jako Gd 5 w 1947 roku przejê³a MW.
Po zaadaptowaniu jej do s³u¿by hydrograficznej – m.in. wykonanie
w dachu nadbudówki dwóch odsuwanych luków i zainstalowanie na
prawym nadburciu uchwytu do mocowania oscylatora sondy, Sondê
wcielono w sk³ad polskiej marynarki wojennej w 1948 roku.

104 Banachowicz, Nitner, tam¿e, s.  21–22; Soroka, tam¿e, s. 94–95.
Sonda przez 3 nastêpne lata s³u¿y³a do celów szkoleniowych w gdyñ-
skim oddziale LP¯.

105 Tam¿e, s. 95–65.

106 Jednostki te. oprócz barek towarowo-remontowych zaczêto, wy-
cofywaæ ze s³u¿by w latach 60. Jedynie holownik H 11 u¿ywano do prac
transportowych do koñca 1976 roku.

107 R 20 w 1960 roku trafi³ do floty wojennej Indonezji, a pozosta-
³e pe³ni³y s³u¿bê do 1984 roku.

108 AMW 1246/56/1, s. 25.
109 Tam¿e, 8/49/25, s. 128–129.
110 Tam¿e, 2/40; 35; 35/9; 82/3; 287/4; 287/5; 287/6; 1234/2; 1421/2;

3282/3; 3403/1; 3403/3; 3403/21; 3403/5; 3403/9; 3403/13; 3403/17.
111 Pierwsz¹ jednostk¹ bazow¹ by³ Korsarz (dawniejszy polski Pilot

5), którego 7 kwietnia 1947 roku odnaleziono w basenie Stoczni MW.
Jednostka sta³a przy drewnianym pirsie, w dobrym stanie i nastêpnego
dnia wcielono j¹ w sk³ad Morskiego Batalionu pod nazw¹ Korsarz) po-
cz¹tkowo zamierzano nadaæ mu nazwê Pirat). Korsarz przewozi³ z Gdyni
na Hel i do Jastarni marynarzy – po zaminowanej jeszcze Zatoce Gdañ-
skiej. W kwietniu 1946 roku zwrócono go Gdyñskiemu Urzêdowi Mor-
skiemu.
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snego napêdu. W kwietniu do Oddzia³u wcielono moto-
rówkê morsk¹ Wacuœ, ale okaza³a siê ona w³asnoœci¹
GUM. Przekazano j¹ wkrótce GUM wraz z Korsarzem
i dŸwigiem p³ywaj¹cym. Natomiast GUM w maju prze-
kaza³ MW rewindykowane z Niemiec holowniki – Ka-
per i ¯eglarz, 28 czerwca holownik Krakus, a 18 paŸ-
dziernika holownik Mistrz. Ale w lipcu podczas silnego
sztormu zaton¹³ w basenie nr 1 w Gdyni holownik Lech.
Natychmiast podjêto decyzjê o jego wydobyciu, plano-
wano równie¿ wydobyæ z tego samego basenu barkê
³adunkow¹ i kuter motorowy, a z basenu w Wis³oujœciu
2 motorówki – FIAT i Margot. W czerwcu wcielono po-
niemieck¹ barkê desantow¹, któr¹ po wyremontowaniu
skierowano rzekami do Œwinoujœcia. Tam pe³ni³a rolê
promu ³¹cz¹cego oba brzegi kana³u portowego. W dru-
giej po³owie 1946 roku przejêto od GUM 3 przedwojen-
ne polskie barki minowe, przerobione przez Niemców
w 1942 roku na zbiornikowce paliwa p³ynnego: ¯ó³w
(ex Tiegremart), Œlimak (Stutthof) i Krab (Blemdorf).
Poniewa¿ nie by³y one w pe³ni wykorzystane, 12 wrze-
œnia wypo¿yczono dla GUM ¯ó³wia112.

1 wrzeœnia 1947 roku MW posiada³a 37 bazowych
jednostek: 3 zbiornikowce (¯ó³w, Krab i Œlimak); 7
holowników (Kaper, ̄ eglarz, Sokó³, Mistrz, Pionier, Kra-
kus i GD 1); 2 barki desantowe (jedna jako prom
w Œwinoujœciu, a druga – jako baza nurków w Gdyni);
5 barek (2 ³adunkowe, 3 œmieciarki); 14 motorówek
(9 poniemieckich i desantowe z demobilu amerykañ-
skiego); 6 jachtów. Ponadto 3 kutry tra³owe, które przed-
tem wchodzi³y w sk³ad Flotylli Tra³owców. Kutrów tych
u¿ywano do ró¿nych prac w porcie.

Pod koniec 1948 roku do najwiêkszych jednostek
omawianej grupy nale¿a³a Mot³awa. Wydobyli j¹ nur-
kowie MW z dna basenu portowego w Elbl¹gu, po czym
6 grudnia przeholowano j¹ do Gdyni i 16 grudnia wcie-
lono w sk³ad floty nadaj¹c nazwê Mot³awa113. By³a to
przydatna jednostka g³ównie ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
zakwaterowania wiêkszej liczby ludzi – 40 kabin ofi-
cerskich i pomieszczenia dla 400 marynarzy. Przydzie-
lono j¹ pod wzglêdem organizacyjnym KPW Gdynia
i skierowano do remontu. Od nastêpnego roku stan jed-
nostek bazowych zasadniczo ju¿ nie ulega³ wiêkszym
zmianom, ale wprowadzano szereg wyspecjalizowanych,
niezbêdnych do obs³ugi floty wojennej. W 1949 roku
obejmowa³y one 50 jednostek: baza p³ywaj¹ca Mot³a-
wa, 3 zbiornikowce, 6 holowników, 2 kutry motorowe,
kuter poligonowy, 10 motorówek, 2 barki desantowe,
25-tonowy dŸwig p³ywaj¹cy, 7 barek i 9 jachtów.

W latach 50. wprowadzono do s³u¿by 3 stacje dema-
gnetyzacyjne – SD 20, SD 21 i SD 22, z drewnianymi
kad³ubami, w 1954 roku wcielono 3 holowniki BG 7 (po-
tem H 7), BG 8 (potem H 8) i H 9114, a w 1957 roku
wszed³ do s³u¿by holownik H 6115. W latach 1954 i 1955

do s³u¿by wesz³y barki paliwowe B 1, B 2 i B 3 bez
w³asnego napêdu, holowane przez holownik burta
w burtê, które s³u¿y³y w portach wojennych, barki to-
warowo-remontowe B 8 i B 10, barka towarowa B 9.
W 1955 roku czyniono równie¿ starania o okrêt-bazê
dla OP, na któr¹ zamierzano wykorzystaæ pe³nomorski
prom kolejowy Kopernik. By³ to szczególnie nieudany
pomys³, poniewa¿ statek mia³ rozszerzony pok³ad unie-
mo¿liwiaj¹cy cumowanie OP przy jego burcie i co wa¿-
niejsze, mia³ mocno skorodowane kot³y. Ostatecznie
s³u¿y³ we flocie wojennej jako hulk w latach 1955–1956
i ogrzewa³ zim¹ okrêty stoj¹ce w porcie, a nastêpnie
s³u¿y³ jako stacja centralnego ogrzewania w Gdañskiej
Stoczni Remontowej. Wiosn¹ 1958 roku oddano go na
z³om116.

Pe³ni³y równie¿ s³u¿bê ró¿ne krypy do materia³ów
pêdnych, krypy œmieciarki normalne i bagrowniczo den-
no-klapowe, krypy bagrownicze, transportowe, ogrzewal-
ne, doki p³ywaj¹ce, dŸwigi p³ywaj¹ce, warsztaty p³y-
waj¹ce, pontony, tarcze artyleryjskie i inne p³ywaj¹ce
cele bez w³asnego napêdu, jednostki poligonowe, moto-
rówki du¿e, œrednie i ma³e oraz jachty – od kilku do
kilkunastu w zale¿noœci od lat. Ten ró¿norodny tabor
znajdowa³ siê g³ównie w Gdyni, nastêpnie czêœciowo
na Helu, w Œwinoujœciu i w mniejszych portach pol-
skiego wybrze¿a, gdzie bazowa³y okrêty.

Okrêty podwodne

W omawianym okresie pod polsk¹ bander¹ s³u¿y³o 9 OP:
3 du¿e – Sêp, Ryœ i ¯bik, które wróci³y z internowania
w Szwecji oraz 6 ma³ych – Kaszub, Krakowiak, Kuja-
wiak, Kurp, Mazur i Œl¹zak, przekazanych przez Zwi¹-
zek Radziecki. Próbowano równie¿ wcieliæ do s³u¿by
Wilka, ale ostatecznie przeznaczono go na z³om.

25 paŸdziernika 1945 roku ze Szwecji przyby³y do
Gdyni OP – Sêp, Ryœ i ¯bik, które 30 listopada tego roku
wcielono w sk³ad polskiej floty, a 15 grudnia utworzy³y
nowy dywizjon OP117. Poniewa¿ OP wymaga³y gruntow-
nego remontu, zaczêto je kierowaæ do stoczni. Sêpa remon-
towano od 29 marca 1946 roku do paŸdziernika 1948
roku, Rysia od 6 maja 1946 roku do koñca 1948 roku,
a ¯bika od 8 lipca 1946 roku do pocz¹tku 1949 roku.
Trwa³o to d³ugo tym bardziej, ¿e remont ka¿dego OP prze-
widywano na 9 miesiêcy, ale braki materia³owe i ka-
drowe w stoczni spowodowa³y przestoje. Przywrócono im
jednak sprawnoœæ techniczn¹ oraz zmieniono uzbrojenie.

Sêp (B 11, potem P 11, a nastêpnie 291) mia³ na-
stêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 1005/1501 t.;
wymiary – 84,01x6,70x4,22 m; wysokoœæ masztu dzio-
bowego – 13,37 m, wysokoœæ masztu anteny – 5,90 m,
wysokoœæ wierzcho³ka peryskopu – 10,90 m; uzbrojenie
– armatê morsk¹ nieos³oniêt¹ kalibru 105 mm Boforsa
w latach 1951–1952 zast¹piono armat¹ kalibru 100 mm
wz.W-24-P (któr¹ pod koniec lat 50. zdjêto) nieos³oniê-
t¹, poniewa¿ zdemontowano obudowê ³¹cz¹c¹ siê z kio-

112 Radziszewski, Tam¿e, s. 63–64. W póŸniejszych latach otrzyma-
³y one oznaczenie – Z 1, Z 2 i Z 3.

113 AMW, 82/3. By³a to przebudowana przez Niemców w 1940 roku
w Królewcu lichtuga wêglowa z przeznaczeniem na bazê p³ywaj¹c¹
w rejonie portów wojennych Pi³awy, Królewca i Elbl¹ga. Mia³a nastê-
puj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 960 (1000) t.; wymiary – 59x9,6x
2,9 m; za³oga – 22 ludzi.

114 Zbudowany w Szwecji, p³ywa³ pod nazw¹ Achilles w ZP Gdañsk-
Gdynia.

115 Wszystkie holowniki tego okresu zosta³y wycofane pod koniec
lat 70. Jedynie H 6 wycofano dopiero na pocz¹tku 1983 roku. Ponadto
na prze³omie lat 50/60. oznaczenia H 10 i H 11 otrzyma³y kutry nurkowe
– Nurek 2 i Nurek 3.

116 Filipowicz, Tam¿e, s. 250–251; J. Miciñski, S. Kolicki, Pod
polsk¹ bander¹, Gdynia 1962, s. 134.

117 AMW 2/43, s. 4. 27 paŸdziernika 1945 roku rozkazem Naczelne-
go DWP nr 988 za walkê w 1939 roku, za zachowanie gotowoœci bojowej
w Szwecji i sprowadzenie 3 OP do kraju nadano odznaczenia: dla 3 osób
– „Krzy¿ Grunwaldu III kl.”, 11 – „Krzy¿ Walecznych”, 36 – Srebrny
Medal „Zas³u¿ony na Polu Chwa³y” i 2 – br¹zowy „Krzy¿ zas³ugi” (Tam-
¿e, 8/49/33).
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skiem; 1x40 (II) Boforsa L-43 wz. 37 pozostawionej do
koñca s³u¿by; zapas amunicji do armaty 105/100 mm
wynosi³ 100 sztuk naboi, a do armaty 40 mm – 1200
sztuk naboi; 12 wyrzutni torpedowych kalibru 550 mm
z wk³adkami kalibruj¹cymi 533 mm, w tym 8 sta³ych
(2xII na dziobie i 2xII na rufie) oraz 4 obracalne (1xII
pod pok³adem za kioskiem 1xII pod pok³adem przed
kioskiem); 20 torped; 2 silniki Diesla o ³¹cznej mocy
4640 KM; 2 silniki elektryczne o ³¹cznej mocy 1100 KM;
prêdkoœæ na powierzchni – 19/8,9 w., w zanurzeniu –
12/5 w.; zasiêg na powierzchni przy 10 w. – 7000 Mm,
a w zanurzeniu przy 5 w. – 100 Mm; prêdkoœæ zanurze-
nia – 45 sekund; w latach 50. robocza g³êbokoœæ zanu-
rzenia – 80 m; zapas wody – 5,8 t.; zapas ropy – 173 t.;
zapas oliwy i smarów – 11.970 kg; za³oga – 7 oficerów,
52 podoficerów i 3 st. mar.; stacja hydroakustyczna TA-
MIR-5£; szumonamiernik MARS-24118. By³ to okrêt
ci¹gle sprawny, o wysokich walorach bojowych, mog¹cy
prowadziæ nadal operacje w du¿ych odleg³oœciach od
w³asnej bazy.

BliŸniacze OP Ryœ (B 12) i ¯bik (B 13) mia³y nastê-
puj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 980/1014 t.; wy-
miary – 78,5x5,9x4,23 m (zanurzenie: dziób – 3,66 m,
rufa – 4,80 m); wysokoœæ kad³uba – 6,10 m; wysokoœæ
anteny – 6,40 m; wysokoœæ wierzcho³ka peryskopu –
9,50 m; uzbrojenie – 1 armata morska kalibru 100 mm
z zapasem 100 sztuk naboi, 1 podwójnie sprzê¿ony NKM
plot 13,2 mm systemu Hotchkiss z zapasem 4000 sztuk
naboi; 6 wyrzutni torpedowych kalibru 550 mm (4 sta-
³e na dziobie i 2 obracalne pod pok³adem rufowym) z za-
pasem 10 torped i 38 min; 2 silniki spalinowe Diesel-
Vickers o ³¹cznej mocy 1800 KM i 2 silniki elektryczne
o ³¹cznej mocy 1200 KM; prêdkoœæ na powierzchni –
13,3/9,2 w., w zanurzeniu – 8,6 w.; prêdkoœæ zanurzenia
– 60 sekund; robocza g³êbokoœæ zanurzenia – 50 m;
zasiêg na powierzchni – 2500 Mm (5735 Mm/przy 10 w.,
pod wod¹ – 100 Mm przy 5 w.; zapas wody – 5 t.; zapas
ropy – 81,78 t.; zapas benzyny – 72 kg; zapas oliwy i sma-
rów – 7237 kg; 1 ³ódŸ 6-cio wios³owa z przyczepnym
silnikiem; za³oga – 7 oficerów, 40 podoficerów i 3 st.
marynarzy. Okrêty te po powrocie do Polski posiada³y
jeszcze przedwojenne zapasy broni podwodnej: Ryœ
8 francuskich torped wz. 1924V i 5 min francuskiego
typu SM-5, zaœ ¯bik 10 takich samych torped i rów-
nie¿ 5 min. Torpedy wykorzystywano do strzelañ æwi-
czebnych.

Oba okrêty pocz¹tkowo pe³ni³y rolê jednostek bojo-
wych, a nastêpnie s³u¿y³y w charakterze szkolnych. Mi-
mo remontów i prób ich utrzymania, okrêty te ulega³y
czêstym awariom, a niesprawnoœci powodowa³y niebez-
pieczeñstwo p³ywania podwodnego. 1 wrzeœnia 1953
roku specjalnie powo³ana komisja stwierdzi³a, ¿e me-
chanizmy g³ówne i pomocnicze, kad³ub sztywny i lekki
nie zapewniaj¹ bezpieczeñstwa maksymalnego zanu-
rzenia. Dlatego ograniczono ich zanurzenie do 20 m, co
ograniczy³o ich wartoœæ bojow¹. Ponowna komisja
w 1955 roku okreœli³a ich nieprzydatnoœæ taktyczno-
techniczn¹, co spowodowa³o wycofanie z eksploatacji
oba OP: 8 wrzeœnia 1955 roku Rysia, a 9 wrzeœnia tego
roku ¯bika. Obie jednostki z³omowano119. By³y to OP

zniszczone bezczynnoœci¹ w czasie wojny, a w kampa-
nii wrzeœniowej wykaza³y siê ma³¹ przydatnoœci¹ na
Ba³tyku. Ju¿ wówczas mia³y wiele usterek, co pog³êbi-
³o siê w s³u¿bie do 1955 roku.

BliŸniacz¹ jednostk¹ obu powy¿szych OP by³ Wilk,
mocno zu¿yty w czasie wojny s³u¿¹c w POMW. Ju¿ tam
zosta³ skierowany do rezerwy spe³niaj¹c rolê okrêtu
szkolnego. Polska Misja Morska w 1947 roku stwier-
dzi³a, ¿e okrêt nie nadawa³ siê do dzia³añ bojowych,
a zaadaptowanie go do celów szkoleniowych wymaga³o
zbyt du¿ych nak³adów120. Poniewa¿ starania o inny OP
w miejsce Wilka nie przynios³y rezultatu, w paŸdzier-
niku 1951 roku okrêt przyholowano do Gdyni, gdzie
niebawem pociêto go na z³om121.

Od floty sowieckiej wydzier¿awiono 6 ma³ych OP,
udoskonalonego typu M (Malutka) serii XV bis, które
zbudowane zosta³y w latach 1948–1952 i pe³ni³y s³u¿-
bê we Flocie Ba³tyckiej. Okrêty zosta³y przekazane ko-
lejno: Kaszub (M 100, potem P 100, a nastêpnie 301) –
w czerwcu 1954 roku; Mazur (M 101, P 101, 302) – we
wrzeœniu 1954 roku; Krakowiak (M 102, P 102, 303) i Œl¹-
zak (M 103, P 103, 304) – w listopadzie 1954 roku; Ku-
jawiak (M 104, P 104, 303) i Kurp (M 105, P 105, 306)
– w maju 1955 roku.

Okrêty te mia³y nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wy-
pornoœæ – 283/353 t.; wymiary – 49,5x4,4x2,6 (dziób)
i 2,8 (rufa) m; uzbrojenie – 1x45 wz.21-K; 4 wyrzutnie
torpedowe – 533 i 4 torpedy; 8 min AMD-500; 2 silniki
Diesla typu 11-D o ³¹cznej mocy – 1200 KM; 2 silniki
elektryczne typu PG-17 o ³¹cznej mocy 436 KM; prêd-
koœæ – 15,7/7,8 w., ekonomiczna – 10/3 w.; zasiêg na po-
wierzchni przy 8 w. – 3000 Mm, a w zanurzeniu 90 Mm;
zapas paliwa – 28 t.; za³oga – 6 oficerów, 15 podofice-
rów i 10 marynarzy; szumonamiernik MARS-16, ra-
diostacja „R-641”. By³y to jednostki przystosowane do
dzia³añ bojowych na p³ytkich wodach, szkerowych,
a wyspami przy brzegach sowieckich, wywa¿one i przy-
stosowane do d³ugoœci fali na Ba³tyku. Nie nale¿a³y
jednak do nowoczesnych ma³ych OP, poniewa¿ nie dyspo-
nowa³y urz¹dzeniami do pracy silników spalinowych
pod wod¹, a bêd¹ce na ich uzbrojeniu torpedy i szumo-
namierniki nie nale¿a³y do nowych. Przewidywano ich
eksploatacjê do 1965 roku, s³u¿y³y do szkolenia w³a-
snych za³óg i za³óg œcigaczy OP122.

Jednostki p³ywaj¹ce
Wojsk Ochrony Pogranicza

Przeznaczone by³y do patrolowania, rozpoznania, pe³-
nienia dozorów i wykonywania funkcji kontrolnych na
wodach terytorialnych. Stanowi³y specyficzne si³y, któ-
re w razie zagro¿enia wojennego wchodzi³yby w sk³ad
floty wojennej jako patrolowe, œcigacze OP, kutry tra³o-

118 AMW 34/57, s. 16–17. W grudniu 1964 roku nast¹pi³ wybuch³
na okrêcie, w wyniku którego zginê³o 8 cz³onków za³ogi. Sêp spisany
zosta³ ze stanu floty 15 wrzeœnia 1969 roku i nastêpnie z³omowany.

119 Rudzki, Polskie..., s. 183.

120 AMW 777, t. 76.
121 Jeszcze przed wojn¹ okreœlono dane manewrowe Wilka: szyb-

koœæ zanurzenia na 12 – 1 minuta, czas potrzebny na zwrot na 360’ – 5,5
minuty, œrednica cyrkulacji – 360 m, zmiana g³êbokoœci z 12 m na 25 m –
1 minuta (AMW 37/57, s. 33).

122 Przybylski, Marynarka Wojenne..., cz. II, s. 124. Dochodzi³o
równie¿ do awarii. 28 listopada 1957 roku w rejonie Krynicy Morskiej
OP Kaszub wszed³ na mieliznê w z³ych warunkach atmosferycznych.
Zgiê³o wówczas 2 cz³onków za³ogi (Cz. Rudzki, Rozwój i dzia³alnoœæ
okrêtów podwodnych w Marynarce Wojennej PRL w latach 1945–1970,
PM 1989, z. 4, s. 62).
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we i jednostki pomocnicze. W WOP wystêpowa³y: okrê-
ty patrolowe, kutry patrolowe i motorówki patrolowe123.
W latach 40. i 50. obejmowa³y one szereg jednostek ró¿-
nego pochodzenia i typów, nieraz tymczasowo adapto-
wanych do potrzeb s³u¿by granicznej, w tym w wiêk-
szoœci z jednostek cywilnych. Nie by³o równie¿ jednolitej
organizacji s³u¿by morskiej, a ka¿dy oddzia³ nadmor-
ski (brygada) WOP czyni³ starania o jednostki p³ywa-
j¹ce na w³asn¹ rêkê. W 1946 roku na Zalewie Szcze-
ciñskim Stra¿nice WOP mia³y 2 ³odzie wios³owe i 1
³ódŸ motorow¹ z przyczepnym silnikiem. Zaœ KP Gdy-
nia przydzieli³ miejscowej placówce WOP holownik
z za³og¹. Dlatego jedyn¹ form¹ skutecznej pomocy dla
WOP dawa³a MW, której okrêty blokowa³y statki lub
patrolowa³y redy portów124. Ponadto w wyniku uzgod-
nieñ, na rzecz WOP, KP i przedsiêbiorstwa rybackie
dawa³y swoje pok³ady kutrów dla l¹dowych patroli WOP,
id¹cych na ³owiska Wynajmowano równie¿ odp³atnie
jednostki p³ywaj¹ce z za³ogami do innych celów gra-
nicznych. Pod koniec 1947 roku niemal dwuletnie za-
biegi o kutry i motorówki spowodowa³y, ¿e nadmorskie
oddzia³y WOP dysponowa³y: 1 kutrem, 7 motorówka-
mi i 11 ³odziami rybackimi125. Wa¿nym nabytkiem by³
kuter patrolowy Hel (ex Batory), który w sierpniu 1947
roku MW przekaza³a dla 12 Oddzia³u WOP w Gdañ-
sku126. 5 wrzeœnia 1947 roku s/s Tobruk przywióz³ trans-
port zakupionych z demobilu amerykañskiego moto-
rówki, z których w paŸdzierniku uruchomiono pierwsz¹
M 1127. Kilka jednostek wesz³o do s³u¿by równie¿ w na-
stêpnym roku, ale rozwój si³ morskich do s³u¿by gra-
nicznej nast¹pi³ po przejêciu WOP przez Ministerstwo
Bezpieczeñstwa Publicznego. Egzekwowa³o ono od cy-
wilnych instytucji wykorzystywanie ich jednostek p³y-
waj¹cych na rzecz ochrony granicy, nie zawsze zgodnie
z potrzebami gospodarki. Pierwsze jednostki dla WOP
– kutry rybackie, holowniki, przekazano ju¿ wiosn¹ 1949
roku128. W listopadzie tego roku wytypowano 9 jedno-
stek p³ywaj¹cych z ró¿nych instytucji na wybrze¿u, do
wspó³pracy z WOP129. Ponadto szereg jednostek wy-
dzier¿awiono130. Jednoczeœnie przyst¹piono do wytypo-
wania jednostek z taboru portowego w Gdyni i Gdañ-
sku, celem ich uzbrojenia i zaadaptowania do s³u¿by
w WOP131. Czyniono równie¿ starania o jednostki po-
chodz¹ce z demobilu amerykañskiego – typu LCPL132.
Dodatkowo do WOP wcielono 3 kutry rybackie NRF,
zajête przez w³adze polskie za przestêpstwa granicz-
ne133. By³y to jednak próby organizacji flotylli WOP pro-
wizoryczne, które spowodowa³y nabywanie jednostek
do s³u¿by granicznej nie spe³niaj¹cych wymagañ ope-
racyjnych. Zmiana nast¹pi³a dopiero wówczas, gdy ich
miejsce zajmowaæ zaczê³y okrêty, kutry i motorówki

zbudowane specjalnie dla celów ochrony granicy mor-
skiej134.

Ze znanych jednostek w s³u¿bie WOP – obok Bato-
rego, znalaz³ siê równie¿ ciê¿ki kuter uzbrojony Okoñ
(ex CKU Nieuchwytny), który wszed³ do s³u¿by w Dywi-
zjonie Rzecznym Szczecin 1 czerwca 1955 roku. Jednost-
ka ta mia³a nastêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ –
38,5 t.; wymiary – 24,50x4,00x0,50 m; wysokoœæ ka-
d³uba – 1,30 m; wysokoœæ masztu – 6,70 m; 400 KM;
prêdkoœæ – maksymalna – 12,5 w., a ekonomiczna – 10 w.;
zasiêg p³ywania przy maksymalnej – 1062 Mm, a przy
ekonomicznej – 1500 Mm; uzbrojenie – 1 armata 37
z zapasem 200 naboi i 1 WKM DSzK 12,7; zapasy wo-
dy – 80 l, ropy – 3 t., wêgla – 0,15 t., olejów i smarów
– 245 kg; za³oga – 15 ludzi135.

Do jednostek przystosowanych do s³u¿by granicznej
nale¿a³y okrêty patrolowe pr. 9 i 902, kutry patrolowe
typu Wêgierki, 361 S i 361 T oraz motorówki typu M.

4 okrêty patrolowe zbudowa³a Stocznia MW w la-
tach 1956–1959. Pierwszy – OP 201 (Opa 301, 301),
zbudowano na kad³ubie niemieckiego R-boota i prze-
kazano do s³u¿by w 1956 roku. Kszta³t kad³uba i linie
teoretyczne zachowano przy budowie pozosta³ych trzech
– OP 202 (Opa 202, 202), OP 203 (Opa 203, 203) i OP
204 (Opa 204, 204)136. Ich kad³uby i pok³ad by³y drew-
niane, a nadbudówki metalowe. Okrêty te mia³y na-
stêpuj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 193 t.; wymia-
ry – 39,45x5,72x1,83 m; prêdkoœæ maksymalna – 19,4 w.,
a ekonomiczna – 12 w.; 2800 KM; zasiêg p³ywania -
550 Mm; zapas paliwa – 22,2 t.; za³oga – 33 osoby;
uzbrojenie – 2x1 armata 37 70-K, 2x2 WKM 2M-1; 2
miejscowe wyrzutnie BG „B-1”; stacja hydrolokacyjna
Tamir-10; radary – RN-231A, CHROM-K, NICHROM,
radiostacje – R-619, R-6-15, R-641. W czasie wojny
okrêty te mia³y stanowiæ wzmocnienie si³ zwalczania
OP polskiej floty wojennej.

Pod koniec lat 50. CBKO-2 opracowa³o nowy projekt
902 (Gdañsk) okrêtu dozorowego, zbli¿onego do wersji
poprzedniej. Stocznia MW w latach 1959–1961 zbudo-
wa³a 9 takich jednostek, które mia³y kad³ub stalowy,
a nadbudówki aluminiowe. Otrzyma³y numery taktycz-
ne od 205 do 213 oraz nazwy planet i gwiazd. W latach
1971–1975 zosta³y zmodernizowane, a w latach 1984–
–1987 wycofane ze s³u¿by. Okrêty te mia³y nastêpuj¹c¹

123 W 1990 roku po rozwi¹zaniu WOP i powo³aniu Morskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej zaniechano u¿ywania terminów – „okrêt
patrolowy” i „kuter patrolowy”.

124 A WOP 147/16/57.
125 Tam¿e, 218/40, s. 81.
126 Tam¿e, 147/16/57; Tam¿e, 217/42, s. 260. W grudniu 1947 Hel

zosta³ skierowany do remontu. W czasie jednej z prób nast¹pi³o znisz-
czenie silnika marszowego tak, ¿e remont kutra przed³u¿ono a¿ do 1949
roku.

127 Kronika KB WOP, s. 22.
128 A WOP 150/42/57.
129 Tam¿e, 163/35, s. 72.
130 Tam¿e, s. 55, 72.
131 Tam¿e, 462/7/59, s. 241.
132 Tam¿e, 217/45/58; 217/64/58, s. 223–238.
133 Tam¿e, 152/54, s. 101; 224/76, s. 235.

134 Do dozorowców pogranicza, które wesz³y do s³u¿by w 1949 roku
nale¿a³y: DP 51 i DP 52 (holowniki oceaniczne prod. amerykañskiej – 210 t.;
26,3x7,5x2,8 m; 1xII WKM Colt na dziobie, 2 CKM po obu stronach
komina, potem 3 WKM DSzK; 700 KM; 12 w.); DP 53 (stalowy superkuter
produkcji niemieckiej – 100 t.; 20,12x7,75x2,5–2,7 m; pocz. 1 CKM, potem
armata 37, 180 KM, 7–8 w.); DP 54 (œcigacz celny – 55 t.; 23,9x4,3x1,6 m;
1 CKM a potem WKM DSzK; 400 KM; 12,8 w.); DP 55 i DP 56 (kutry
rybackie typu KG-177 – 45 t.; 17,7x5,0x1,6–2,4 m; 1 CKM zamieniony
potem na WKM DSzK, 100 KM, 9 w.); DP 86. Ze s³u¿by wycofano je w
latach 1957–1965. Pierwszy z nich – DP 51 zosta³ w 1966 roku przebudo-
wany na zbiornikowiec paliwa Z 1 w Kaszubskim Dywizjonie Okrêtów
Pogranicza, gdzie wycofano go ze s³u¿by 30 listopada 1988 roku. Do
kutrów patrolowych, które wesz³y do s³u¿by w latach 1947–1955 nale¿a³o
24 jednostki, przebudowane z kutrów rybackich, LCPL i motorówek.
Z nich tylko KP 1 by³ przystosowany od pocz¹tku do s³u¿by granicznej.
Niemal wszystkie by³y uzbrojone w CKM lub WKM i zosta³y wycofane
zasadniczo do koñca lat 50. Szerzej o tych jednostkach pisze Soroka
(Tam¿e, s. 114––136).

135 AMW 34/57, s. 83. Okoñ zosta³ wycofany ze s³u¿by 13 maja
1957 roku i przekazany P¯ Przybrze¿nej, a nastêpnie z³omowany.

136 Na bazie OP 201 CBKO-2 opracowa³o projekt 9 (Oksywie) dla 3
okrêtów stanowi¹cego dozorowce, zbudowane w Stoczni MW. W 1969
roku zmieniono numery taktyczne i nadano im nazwy polskich jezior.
W 1969 roku jako pierwszy wycofano z eksploatacji Opa 301, a nastêpne
w latach 1977–1979.
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charakterystykê: wypornoœæ – 193 t.; wymiary – 39,55x
5,71x1,70 m; prêdkoœæ maksymalna – 19 w., a ekono-
miczna – 12 w.; 2800 KM; zasiêg p³ywania – 800 Mm;
za³oga – 33 osoby; uzbrojenie – 2x1 armata 37 wz. 70-K,
1xII WKM; 2 wyrzutnie BG; stacja hydrolokacyjna Ta-
mir-11; radary – TRN-823, CHROM-K, NICHROM;
radiostacje – R-611, R-619137.

Okrêty pr. 9 i 902 by³y jednostkami spe³niaj¹cymi
wymogi ochrony granicy morskiej, a ponadto spe³nia³y
funkcje du¿ych œcigaczy OP i jednostek dozorowych.
Nale¿a³y do okrêtów o du¿ej dzielnoœci morskiej, wy-
trzyma³e na d³ugotrwa³e przebywanie w trudnych wa-
runkach pogodowych na morzu oraz uzbrojeniu nie od-
biegaj¹cym od jednostek tego rodzaju w innych flotach
wojennych na Ba³tyku. Nale¿a³y do bliŸniaczego typu,
co znacznie u³atwia³o szkolenie za³óg, zaopatrzenie
okrêtów, wszelkiego rodzaju naprawy i remonty. U³a-
twione by³o równie¿ magazynowanie czêœci zamiennych
uzbrojenia i wyposa¿enia okrêtów.

W po³owie lat 50. systematycznie wprowadzano na
wyposa¿enie WOP kutry patrolowe. W pierwszej kolej-
noœci zwrócono uwagê na takie jednostki do s³u¿by na
wodach Zalewu Szczeciñskiego i w ujœciu Odry, szuka-
j¹c mo¿liwoœci ich budowy w NRD i na Wêgrzech. Ci
ostatni przedstawili 2 projekty, z których jeden z po-
prawkami przyjêto. W ten sposób w latach 1953–1954
w wêgierskiej stoczni Balaton-Fured zbudowano sie-
dem kutrów patrolowych rzecznych i zalewowych – KP
101–107. Na pierwszym z nich – KP 105, banderê pod-
niesiono 22 lipca 1954 roku, a na ostatnim w 1955
roku. By³ to prosty, stalowy kuter rzeczny, napêdzany
dwoma silnikami „Skoda”138. By³y to jednostki o moc-
no ograniczonych wartoœciach operacyjnych i o ma³ej
dzielnoœci morskiej. Przydatne jedynie na spokojnych
zalewach i na rzekach, dlatego przydzielone zosta³y do
Dywizjonu Rzecznego Szczecin. Kutry te mia³y nastê-
puj¹c¹ charakterystykê: wypornoœæ – 26,2/27,5 t.; wy-
miary – 21,3x3,5x1,3 m; materia³ kad³ubowy – stal
Simens Martina, 4 grodzie wodoszczelne; uzbrojenie –
1 WKM DSzK 12,7 na s³upowej podstawie; 2 silniki
Skoda typu 6L-160 o mocy 180 KM; prêdkoœæ maksy-
malna – 14,7 w. (zasiêg – 650 Mm), a ekonomiczna –
11,4 w. (zasiêg – 770 Mm); zapas oleju napêdowego –
3200 kg; dwie pr¹dnice; winda kotwiczna rêczna; 2 ko-
twice patentowe rêczne – 50 kg; jedna kotwica mia³a
³añcuch o d³. 60 m; radiostacja Skumbria – 300 km z klu-
czem; 1 kompas Askania; za³oga – 8 ludzi139. S³u¿bê
w ochronie granicy na Zalewie Szczeciñskim pe³ni³y do
1976 roku, po czym je wycofano140.

Udanymi ma³ymi jednostkami by³y drewniane ku-

try patrolowe pr. 361, zbudowane w Stoczni Pó³nocnej
na sowieckiej licencji141. WOP otrzyma³ w drugiej po³o-
wie lat 50. 21 kutrów: 10 w wersji sanitarnej – 361 S
i 11 w wersji tra³owej – 361 T, nosz¹c numery taktycz-
ne od KP 108 do KP 128. Ich charakterystyka by³a
podobna do kutrów tra³owych 361 T pe³ni¹cych s³u¿bê
w polskiej flocie wojennej z tym, ¿e mia³y nieco inne
uzbrojenie: wersja sanitarna mia³a na uzbrojeniu 1 po-
jedynczy WKM kalibru 12,7 DSzK na podstawie s³upo-
wej, a wersja tra³owa – 1 zdwojony WKM kalibru 12,7
2M-1 oraz mo¿liwoœæ do zamontowania bêbna tra³o-
wego na rufie. Obie wersje pe³ni³y s³u¿bê w ochronie
granicy morskiej na w³asnych wodach terytorialnych,
g³ównie na wodach Zatoki Gdañskiej i Pomorskiej. Cha-
rakteryzowa³y siê du¿¹ dzielnoœci¹ morsk¹, ale by³y
ma³o odporne na mróz. Dlatego w okresie zimowym
wycofywano je ze s³u¿by, ustawiaj¹c na nabrze¿u jesie-
ni¹, gdzie sta³y a¿ do wiosny.

Na potrzeby s³u¿by granicznej w rejonie ujœcia Odry,
w latach 1955–1957 zbudowano 40 motorówek pr. 14,
które nosi³y numery od 41 do 80142 i zwano je powszech-
nie emkami. Pierwsza motorówka wesz³a do s³u¿by
w grudniu 1955 roku, a ostatnia równie¿ w grudniu –
1957 roku. By³a to ma³a drewniana jednostka: wypor-
noœæ – oko³o 3 t.; d³ugoœæ – 9,80 m, szerokoœæ – 2 m,
zanurzenie – 0,6 m, wysokoœæ boczna – 1,3 m; silnik
GAZ-51 o mocy 54 KM; prêdkoœæ – 14,5 w.; za³oga 2 lu-
dzi (byli to ¿o³nierze WOP szkoleni w Dywizjonie Rzecz-
nym Szczecin, nie s³u¿yli na nich marynarze). Zim¹
wszystkie motorówki wystawiano na l¹d – g³ównie
w Dywizjonie Rzecznym, a od wiosny do jesieni pe³ni³y
s³u¿bê w nadodrzañskich stra¿nicach. Do ich obs³ugi
Warszawska Stocznia Rzeczna zbudowa³a w 1957 roku
Warsztat P³ywaj¹cy WP-1. Jednostka ta wesz³a do s³u¿-
by w sierpniu tego roku i bazowa³a w Dywizjonie Rzecz-
nym, a¿ do jego rozwi¹zania w 1960 roku.

Jednostki WOP nosi³y pocz¹tkowo nazwy i numery.
Nazwy zwi¹zane by³y przewa¿nie z osobami zwi¹za-
nymi z socjalizmem i rewolucyjnym ruchem robotni-
czym, ró¿nymi przypadkowymi imionami oraz dzielni-
cami Warszawy. W czerwcu 1949 roku przyst¹piono do
ujednolicenia nazewnictwa i numeracji jednostek p³y-
waj¹cych WOP: motorówki otrzyma³y symbole M z nu-
merami 1–19 dla mniejszych i od 20 wzwy¿ dla wiêkszych;
dla jednostek wiêkszych od motorówek nadawano na-
zwy. W maju 1950 roku dotychczasowe nazwy zmienio-
no i jednoczeœnie nadano nowe motorówkom, rezygnu-
j¹c z litery M. Z dniem 1 czerwca 1951 roku nakazano
przemalowaæ nazwy jednostek na numery burtowe143.
Jednostki pe³nomorskie oznaczono symbolem DP (do-
zorowiec patrolowy) z kolejnym numerem, a mniejsze
z motorówkami w³¹cznie – KP (kuter patrolowy) z ko-
lejnymi numerami. W dwa lata póŸniej – w 1953 roku,
jednostki p³ywaj¹ce nosi³y znaki taktyczne i dotych-
czasowe nazwy. Zaœ od po³owy lat 50. jednostki WOP
nosi³y znaki: du¿e okrêty OP (okrêt patrolowy), KP (ku-
ter patrolowy) i M (motorówka).

137 Okrêty patrolowe WOP – w sumie 13 jednostek, stanowi³y
znaczne wzmocnienie si³ ZOP MW, która w tym czasie dysponowa³a
jedynie 8 du¿ymi œcigaczami OP.

138 Poniewa¿ kutry te znad Balatonu do Szczecina mia³y byæ trans-
portowane kolej¹, zawa¿y³o to na ich wymiarach. Ogranicza³a je tzw.
skrajnia kolejowa i dlatego mia³y ma³¹ szerokoœæ i wysokoœæ oraz nie-
proporcjonalnie zwiêkszon¹ d³ugoœæ. A to z kolei zawa¿y³o na ich sta-
tecznoœci. Mog³y wiêc operowaæ na wodach zamkniêtych, ale przy wiêk-
szej fali po prostu dziobem zanurza³y siê. St¹d nie wychodzi³y na wody
Zatoki Pomorskiej, poniewa¿ przy wiêkszej fali mog³y wejœæ pod wodê
dziobem.

139 ZAW nr 10, s. 24.
140 Ostatnie 2 kutry – KP 106 i KP 107 zakoñczy³y s³u¿bê 31

grudnia 1976 roku. 5 spoœród nich przeznaczono do kasacji, jedn¹ usta-
wiono na poligonie chemicznym w Œwinoujœciu, a drug¹ w CSSMW
w Ustce.

141 W latach 1956–1961 zbudowano ich 201 sztuk – czêœæ dla Pol-
ski, a pozosta³e dla floty radzieckiej.

142 Numery od 1 do 40 zarezerwowano dla MW.
143 A WOP 462/7/59, s. 301, 311–312.
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Charakterystyka uzbrojenia
i wyposa¿enia okrêtów

Ka¿dy polski okrêt bojowy (ON i OP) – podobnie jak
i w innych flotach wojennych, stanowi³ system, którego
zasadniczymi elementami by³y: uzbrojenie artyleryj-
skie, broñ podwodna, wyposa¿enie s³u¿¹ce do walki oraz
odpowiednio zorganizowana za³oga, umiej¹ca je wyko-
rzystaæ. Okrêt taki by³ zdolny do ataku i obrony we-
d³ug przeznaczenia taktycznego, a wszystkie inne jed-
nostki mia³y za zadanie zabezpieczenie ich dzia³añ na
morzu. Te drugie mia³y wiêc takie wyposa¿enie i uzbro-
jenie, które zapewnia³y im prace pomocnicze. Jednak
w latach 1945–1959 jednostki pomocnicze i bazowe œrod-
ki p³ywaj¹ce nie posiada³y uzbrojenia za wyj¹tkiem
OS Zetempowiec, ale czêœæ z nich dysponowa³a œrodka-
mi ³¹cznoœci. Technika bojowa polskich okrêtów by³a
ró¿na do 1950 roku i uleg³a zmianie zgodnie z potrze-
bami sowieckimi. Do jej zmiany przys³ano Rosjan, uru-
chomiono produkcjê min, tra³ów, BG na ich licencji,
ponadto sprzêt ³¹cznoœci radiowej, nawigacyjny, arma-
ty morskie kilku kalibrów i inne.

Zasadniczym uzbrojeniem polskich okrêtów bojo-
wych by³a artyleria144. W latach 1945–1952 mia³y one
na uzbrojeniu armaty ró¿nych kalibrów pochodzenia
angielskiego, francuskiego, szwedzkiego, niemieckiego
i sowieckiego Stanowi³y one ró¿norodnoœæ rodzajów
i typów armat, których prawid³ow¹ eksploatacjê utrud-
nia³ brak czêœci zamiennych i czêsto instrukcji oraz
ró¿norodnoœæ amunicji bêd¹cej na wyczerpaniu. Powo-
dowa³o to czêste awarie uzbrojenia, które trudno by³o
usuwaæ.

W latach 1947–1949 do najwartoœciowszych nale¿a-
³a artyleria na B³yskawicy: 8x102 mm umieszczone na
czterech podstawach podwójnych (2 na dziobie i 2 na
rufie), 2 podwójne 4 podwójne 40 mm Boforsa umiesz-
czone osiowo na œródokrêciu, 4x20 mm Oerlikon (2 na
skrzyd³ach pomostu i 2 na nadbudowie rufowej). Arma-
ta kalibru 102 mm by³a uniwersalnym dzia³em szyb-
kostrzelnym „Mk XVI” na podstawie „Mk XIX”, pó³au-
tomatyczna, o szybkostrzelnoœci do 46 strza³ów na
minutê. Zamek klinowy o ruchu pionowym, odpalanie
elektryczne i mechaniczne, kierowanie ogniem z cen-
trali artyleryjskiej. Celowniki na dzia³ach optyczne,
podniesienie luf do 80’. Pocisk z zapalnikiem zegaro-
wym, a ka¿de dzia³o mia³o mechaniczn¹ nastawnicê za-
palnika. Amunicja zespolona o wadze 29 kg, ³adowana
rêcznie, zasiêg pocisku oko³o 16.500 m145. Pozosta³e
armaty by³y automatyczne. Z armat 40 mm i 20 mm
kierowanie ogniem ogranicza³o siê do wskazania celu
i rozkazów ogniowych, poniewa¿ nie mia³y przyrz¹dów
do centralnego kierowania ogniem. Dlatego ka¿da ar-
mata prowadzi³a strzelanie indywidualnie. Natomiast
armata 102 mm do strzelania do celów nawodnych
i podwodnych mia³a urz¹dzenia do kierowania ogniem,
a ca³oœæ obejmowa³a – dalmierz, kon¿ugator przeciw-
lotniczy, kon¿ugator morski, ¿yrokorder przechy³ów,
radar artyleryjski i automat zaporowy.

Dalmierz-dalocelownik znajdowa³ siê na podwy¿-
szeniu na pomoœcie bojowym, gdzie by³o dobre pole ob-
serwacji i nie oddzia³ywa³y bryzgi fal i dawa³ podsta-
wowe elementy do strzelania. Kon¿ugator morski
znajdowa³ siê w CA pod dalocelownikiem i wypracowy-
wa³ – celownik i odchylenie, a przeciwlotniczy równie¿
umieszczony w CA obok morskiego, dawa³ poprawki,
w tym zapalnika. ¯yrokorder przechy³ów znajdowa³ siê
w CA, wspó³pracowa³ z dalmierzem i kon¿ugatorem
przeciwlotniczym, a jego praca oparta by³a na zasa-
dzie ¿yra, które mierzy³o wartoœci k¹towe przechy³u
okrêtu w pionowej p³aszczyŸnie celowania. Elewacja
dalocelownika i + – k¹t przechy³u dawa³y k¹t po³o¿e-
nia celu, przekazywany do kon¿ugatora przeciwlotni-
czego. Ponadto k¹t przechy³u móg³ byæ przes³any do
dalocelownika celem stabilizacji lunet. Radar artyle-
ryjski „285” okreœla³ odleg³oœæ, zbli¿enie (oddalanie)
i KK (namiar). Natomiast radar automatyczny zapo-
rowy s³u¿y³ do odpalenia jednej salwy na z góry okre-
œlonej odleg³oœci zaporowej tak, by wybuch pocisków
nast¹pi³ w chwili, gdy cel znajdzie siê na tej odleg³o-
œci146.

Strzelanie centralne na okrêcie mia³o wiele korzy-
œci: szybkie wskazanie celu dla celowniczych; daloce-
lownik, umieszczony wysoko na pomoœcie bojowym da-
wa³ lepsze pole widzenia, co ubarwia³o celowanie do
odleg³ego celu; lunety celownicze dalocelownika nie by³y
nara¿one na opryskiwanie wod¹; poniewa¿ wszystkie
dzia³a by³y odpalane równoczeœnie, wszystkie pociski
upada³y w tym samym czasie, co u³atwia³o obserwa-
cjê; czas trwania huku i wstrz¹sów by³ krótszy, co przed-
³u¿a³o czas dalmierzyœcie do mierzenia odleg³oœci i ofice-
ra KO do wydawania rozkazów ogniowych; dym z wylotów
luf w znacznie mniejszym stopniu lub wcale nie prze-
szkadza³ dalocelowniczym w celowaniu ci¹g³ym. Nato-
miast strzelanie indywidualne mia³o szereg ujemnych
stron: równoczesne wskazanie celu kilki celowniczym
by³o trudne; armaty umieszczone stosunkowo nisko,
mia³y ograniczone pole widzenia, co utrudnia³o celowa-
nie do dalekich celów; lunety celownicze, umieszczone
na dzia³ach blisko linii wodnej czêsto ulega³y zamgle-
niu przez py³ wodny i bryzgi; ka¿dy celowniczy mia³
swój b³¹d indywidualny – b³¹d ten móg³ byæ niedu¿y,
ale kilka takich powiêksza³o pole rozrzutu; ma³o by³o
prawdopodobne, aby celowniczowie odpalali w tym sa-
mym momencie, a odpalanie dzia³ pojedynczo skraca³o
okres ciszy na okrêcie i przed³u¿a³o zadymienie; ponie-
wa¿ wszystkie dzia³a by³y mniej wiêcej na tym samym
poziomie, dym z jednej armaty przeszkadza³ w celo-
waniu drugiej; obserwacja upadków pocisków, odpala-
nych w pewnych, nawet nieznacznych odstêpach czasu,
by³ na wiêkszych odleg³oœciach i przy s³abej widoczno-
œci bardzo trudna147. By³o to wówczas nowoczesne uzbro-
jenie, ale tylko na jednym okrêcie.

W latach 1945–1952 na uzbrojeniu polskich okrê-
tów by³y nastêpuj¹ce dzia³a:
– Armata morska „Schneider-Creusot” 130 mm wz.

19/24 francuska. Mia³a maskê ochronn¹, a od stro-
ny zamku zas³ony brezentowe chroni¹ce obs³ugê
przed deszczem. Dwie przetrwa³y wojnê na Burzy.

144 Rakiety na polskich okrêtach wprowadzono w latach 60. W lip-
cu 1963 roku ukoñczono równie¿ organizacjê dywizjonu artylerii nad-
brze¿nej, uzbrojonego w 2 pojedyncze wyrzutnie rakiet „ziemia-woda”
typu Sopka (AMW 8282/68, t. 51, s. 45; t. 60, s. 41 i t. 70, s. 32).

145 K. Gorlach, Artyleria ORP „B³yskawicy”, PM 1947, nr 4, s. 75;
Piaskowski, Album, s. 143.

146 Instrukcja artylerii morskiej. Kon¿ugator morski MK II, kon¿u-
gator przeciwlotniczy MK III i ¿yrokorder przechy³ów Mk VII. Opis,
sposób u¿ycia i utrzymanie, MON 1949, s. 3,–6.

147 Gorlach, Tam¿e, s. 76–77.
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Monoblokowa lufa d³ugoœci 5,20 m mia³a 42 gwinty
prawoskrêtne, zamek œrubowo-schodowy z iglic¹ mi-
moœrodow¹. Odpalanie elektryczne. Ciê¿ar pocisku
– 32,5 kg, 6–10 strza³ów na minutê, k¹t podniesie-
nia – 35’, zasiêg – 18.100 m. Amunicja by³a dwudziel-
na – granaty, oœwietlaj¹ce i æwiczebne.

– Armata morska 105 mm wz. 25 typu Bofors na Sê-
pie, ustawiona na specjalnej obracalnej podstawie
morskiej, os³oniêta stalow¹ mask¹ przylegaj¹c¹ do
kiosku. Z chwil¹ zanurzenia okrêtu lufê armaty za-
tykano metalowym korkiem, a do komory nabojowej
wk³adano ³uskê z uszczelk¹ gumow¹. Zewnêtrzne
mechanizmy armaty konserwowano smarem, a przy-
rz¹dy celownicze zak³adano przed strzelaniem. Za-
mek klinowy, ³adowanie rêczne, odpalanie mecha-
niczne. Naboje zespolone, pociski pancerne, burz¹ce
i od³amkowe, ciê¿ar pocisku 15,66 kg. Szybkostrzel-
noœæ 8–10 strza³ów na minutê, k¹t podniesienia –
-10’/+32’, zasiêg 15.400 m.

– Podwójna szybkostrzelna armata uniwersalna „Vic-
kers-Armstrong” 101,6 mm Mk XVI na B³yskawicy.
£adowanie rêczne, odpalanie mechaniczne i elek-
tryczne, naboje zespolone – pociski smugowe, od³am-
kowe i od³amkowo-burz¹ce. Szybkostrzelnoœæ 8–9
strza³ów na minutê, k¹t podniesienia -10’/+85’, pu-
³ap 12.000 m, zasiêg 16.500 m.

– Armata uniwersalna powsta³a w wyniku wymiany
lufy armaty „Vickers-Armstrong” 101,6 mm na lufy
prod. sowieckiej 100 mm na B³yskawicy (takie rów-
nie¿ zamontowano na Burzy). By³a to armata uni-
wersalna P.-2-100 maj¹ca szybkostrzelnoœæ 12 strza-
³ów na minutê, zasiêg maksymalny – 20.130 m,
ogieñ skuteczny – 13.765 m, a pu³ap 12.000 m.

– Armata morska 100 mm prod. radzieckiej W-24-P.
na Sêpie. Mia³a szybkostrzelnoœæ 10–15 strza³ów
na minutê, zasiêg oko³o 20.000 m.

– Armata morska „Schneider-Creusot” kalibru 100 mm
wz. 24A na OP typu Wilk. Ustawiona by³a na pod-
stawie morskiej, przed zanurzeniem na wylot lufy
zak³adano metalowy kurek z zatrzaskami i gumo-
wym uszczelniaczem, a do komory nabojowej wk³a-
dano ³uskê z uszczelk¹ gumow¹. Mechanizmy zewnêtrz-
ne by³y zakonserwowane. Przyrz¹dy celownicze
zak³adano przed strzelaniem. Zamek œrubowy, ³a-
dowanie rêczne, odpalanie mechaniczne. Celowanie
rozdzielone, maksymalne podniesienie lufy – 70’, ciê-
¿ar pocisku 13,5/14,2 kg, szybkostrzelnoœæ oko³o 10
strza³ów na minutê, zasiêg do 15.000 m (9500 m)148.

– Armata uniwersalna kalibru 85 mm 90-K na tra³ow-
cach typu Delfin, BDD 14 i na Zetempowcu. Szybko-
strzelnoœæ 15 strza³ów na minutê, zasiêg maksymal-
ny 15.500 m, pu³ap 11.000 m, ciê¿ar pocisku 9,5 kg.
Do naprowadzenia armaty na cele powietrzne, mor-
skie i brzegowe s³u¿y³y celowniki typu MO i MO-1149.
Przy zwalczaniu celów powietrznych strzela³a do sa-
molotów lec¹cych poziomo z prêdkoœci¹ 100–300
m/sek, do nurkowców, szturmowców oraz do samo-
lotów pocisków150.

– Armata plot kalibru 76 mm typu Vickers-Arm-
strong” na Burzy, pó³automatyczna na podstawie
morskiej, ustawiona w czêœci rufowej niszczyciela. Za-
mek klinowy, ³adowanie i odpalanie rêczne, napro-
wadzanie optyczne. Naboje zespolone, pociski – smu-
gowe, od³amkowe i od³amkowo-burz¹ce, ciê¿ar pocisku
7,2 kg. Szybkostrzelnoœæ 20 strza³ów na minutê, k¹t
podniesienia +90’, pu³ap 6300 m, zasiêg 10.000 m.

– Armata morska pó³automatyczna uniwersalna ka-
libru 45 mm 21-KM wz. 1943 prod. sowieckiej, usta-
wiona na ma³ych œcigaczach OP i tra³owcach BTSZCZ.
By³a przeznaczona g³ównie do strzelañ plot i do wal-
ki z lekkimi jednostkami nawodnymi. Œrednica lufy
w bruzdach 46 mm, g³êbokoœæ gwintów 0,5 mm, sze-
rokoœæ bruzd 6,5 mm, iloœæ gwintów 16, szybkostrzel-
noœæ – przy rêcznym odpalaniu 30 strza³ów na mi-
nutê, a przy automatycznym 40 strza³ów na minutê,
podstawa sta³a – ko³yska, pionowy obstrza³ -10’ do
+85’, poziomy obstrza³ 360’, waga pocisku 1,43 kg,
waga ³adunku prochowego 0,384 kg, waga ³uski 0,575
kg, maksymalny zasiêg do celów morskich 11.000 m,
maksymalny zasiêg do samolotów 7000 m. Naboje ze-
spolone, ka¿dy z nich sk³ada³ siê z pocisku z odpo-
wiednim zapalnikiem i mosiê¿nej ³uski z zap³onnikiem.
Do ³adunku prochowego dodawano stop odmiedza-
j¹cy o wadze 5 g. Stosowano: nabój z od³amkowo-smu-
gowym pociskiem i zapalnikiem MG-5 do celów mor-
skich, powietrznych i brzegowych; nabój z od³amkowo-
-smugowym l¿ejszym pociskiem z g³owicowym za-
palnikiem MG-8, który mia³ samo likwidator (w ra-
zie nietrafienia w cel zabezpiecza³ likwidacjê poci-
sku w ci¹gu 15–20 sekund od chwili strza³u); nabój
z od³amkowym pociskiem, g³owicowym zapalnikiem
KTM-1 do zwalczania celów nawodnych (statki i ma-
³e okrêty nawodne), lekkich odkrytych celów brzego-
wych; nabój z zapalaj¹cym pociskiem i dennym za-
palnikiem MD-6 (zapalnik mia³ ³adunek smugowy,
czas palenia siê ³adunku oko³o 3 sekundy) do zwal-
czania celów nieopancerzonych nawodnych, lekkich
czo³gów i lekkich umocnieñ brzegowych; nabój z pan-
cerno smugowym pociskiem z dennym zapalnikiem
MD-5 do zwalczania lekko opancerzonych jednostek
nawodnych, lekkich umocnieñ brzegowych i czo³gów;
nabój æwiczebny z pociskiem z lanego ¿elaza do na-
boi szkolnych; ³uska by³a jednakowa dla wszyst-
kich rodzajów pocisków151.

– Podwójna armata plot kalibru 40 mm typu Bofors,
wz. 36 na: B³yskawicy i Sêpie. Na OP armata zain-
stalowana by³a na ruchomej platformie, która cho-
wa³a siê w wodoszczelnej studni znajduj¹cej siê
w kiosku. Dzia³o gotowe do strza³u wysuwano hydra-
ulicznie na zewn¹trz studni tu¿ po wynurzeniu siê
okrêtu. Muszka ko³owa, zamek klinowy odpalaj¹cy
poziomo, podawanie nabojów do komory ³adunkowej,
zamykanie zamka i odpalanie – samoczynnie. Na-
boje zespolone, pociski œwietlno-smugowe i smu-
gowe. Ciê¿ar pocisku 0,955 kg, ciê¿ar ³uski 0,8 kg, wa-
ga prochu 0,3 kg, najwiêkszy zasiêg pionowy 4300 m,
a poziomy 6790 m. Szybkostrzelnoœæ praktyczna

148 W. Pater, Uzbrojenie Polskiej Marynarki Wojennej w latach
1945–1952, PM 1991, z. 1; Piaskowski, Tam¿e, s. 132–136; Waœko, Wit-
kowski, Regularne..., s. 21–31.

149 Opis przyrz¹dów celowniczych typu MO i MO-1, MON 1953, s. 5–6.
150 Bojowa tabela strzelania do celów powietrznych sposobem TS-50

85 mm armaty uniwersalnej nie posiadaj¹cej przedniego hamulca odrzu-
tu, WSMW 1956; Praktyczna tabela strzelania do celów powietrz-

nych sposobem TS-50 85 mm armaty uniwersalnej posiadaj¹cej przedni
hamulec i nie posiadaj¹cej przedniego hamulca, WSMW 1956.

151 Instrukcja obs³ugi 45 mm pó³automatycznej armaty morskiej
wz. 43 systemu 21-KM, DMW 1947; Naprawa 45 mm uniwersalnej arma-
ty morskiej 21-K (RS-21-K), DMW 1957.
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100–120 strza³ów na minutê, k¹t ostrza³u pozio-
mego 360’, a pionowego -10’ do +90’.

– Czterolufowa armata plot kalibru 40mm typu „Vic-
kers-Armstrong”, pó³automatyczna, ustawiana po-
czwórnie w osi symetrii okrêtu na specjalnej pod-
stawie morskiej, znajdowa³a siê na Burzy. Armatê
tê popularnie zwano „pom-pom”. Mia³a zamek kli-
nowy poziomo odpalaj¹cy, podawanie nabojów rêcz-
ne, w magazynkach, odpalanie mechaniczne i elek-
tryczne. Muszka ko³owa. Naboje zespolone, pociski
smugowe, od³amkowo-smugowe i od³amkowo-zapa-
laj¹co-smugowe. Ciê¿ar pocisku 0,9 kg, najwiêkszy
zasiêg pionowy 4000 m, poziomy 7500 m. Szybko-
strzelnoœæ 550 strza³ów na minutê. K¹t ostrza³u
poziomego 360’, a pionowego +90’152.

– Armata plot sprzê¿ona kalibru 37 mm wz. 39/W-11
i pojedyncza 70 K bêd¹ce na uzbrojeniu B³yskawi-
cy, dozorowców, œcigaczy typu MOD 3, œcigacza B³y-
skawiczny, BDD 1 i Zetempowca. Ciê¿ar pocisku
0,732 kg, szybkostrzelnoœæ 160–180 strza³ów na mi-
nutê, k¹t podniesienia lufy -5’ do +85’, pu³ap 6700 m,
zasiêg w poziomie 8500 m153.

– Armata przeciwlotnicza automatyczna 20 mm wz.
Mark I typu Oerlikon, na wyposa¿eniu B³yskawicy,
Burzy i œcigacza torpedowego TP 1. By³a przystoso-
wana do strzelañ przy ma³ych i du¿ych katach pod-
niesienia z odleg³oœci¹ skuteczn¹ od 900 do 1100 m.
Lufa mia³a 9 gwintów prawoskrêtnych o g³êbokoœci
bruzd 0,4 mm i zdejmowany t³umik p³omieni. Ar-
mata strzela³a automatycznie na zasadzie odrzutu
zamka, zaryglowanie bezw³adne, ch³odzenie powie-
trzem Naboje podawane z magazynków cylindrycz-
nych na 60 sztuk. Muszka ko³owa o 2 pierœcieniach.
Naboje zespolone, pociski krusz¹ce, krusz¹co-smu-
gowe, krusz¹co-zapalaj¹ce, krusz¹co-zapalaj¹co-
smugowe. Ciê¿ar naboju 0,241 kg. Donoœnoœæ mak-
symalna przy k¹cie podniesienia 45’ oko³o 5715 m,
pu³ap 3000 m, szybkostrzelnoœæ 465–480 strza³ów
na minutê. K¹t ostrza³u poziomego 360’, k¹t pod-
niesienia 75’. Obs³uga 2 ludzi154.

– Armata plot Flak Mi-38 kalibru 20 mm, prod. niemiec-
kiej, na tra³owcach typu Czajka. Szybkostrzelnoœæ 120
strza³ów na minutê, ciê¿ar pocisku 0,13 kg, k¹t pod-
niesienia -12’ do +90’, pu³ap 2200 m, zasiêg 4800 m.

– Armata plot kalibru 20 mm SzWAK na œcigaczu tor-
pedowym Tp 2155.

– NKM 13,2 mm wz. 30 typu Hotchkiss, na uzbrojeniu
Wilka, Rysia i ¯bika. Sk³ada³ siê z karabinu w³a-
œciwego i podstawy morskiej, ch³odzony powietrzem.
Naboje zespolone, pociski zwyk³e, przeciwpancer-
ne, smugowe, smugowo-przeciwpancerne i dymne.
Ciê¿ar pocisku 0,118 kg, ciê¿ar ³uski 0,122 kg, waga
prochu 14,35 kg, si³a przebijania ¿elaza 20 mm i 7
mm pancerza na odleg³oœæ 700–2000 m. Zasiêg 6500
m, pu³ap 3000 m, szybkostrzelnoœæ 4590 strza³ów
na minutê. K¹t ostrza³u poziomego 360’, k¹t pod-
niesienia -5’ do +85’. Amunicja w magazynkach po
30 sztuk, odpalanie mechaniczne przez nacisk peda-
³u, ale ³atwo siê przegrzewa³y156.

– 12,7 mm KM Browning-Colt, zdwojony, przeznaczo-
ny do walki z lotnictwem na ma³ych odleg³oœciach,
do zwalczania celów nieopancerzonych morskich
i lekko opancerzonych l¹dowych oraz si³y ¿ywej.
Ch³odzenie wodne, ³adowanie za pomoc¹ sk³adanej
metalowej taœmy 200 naboi. Do zwalczania celów
powietrznych i szybkich celów morskich mia³ muszkê
ko³ow¹, prócz tego celownik ramowy. Strzelanie se-
riami 5–10 naboi, ci¹g³e w wypadkach wyj¹tkowych.
Amunicja: pocisk zwyk³y do zwalczania samolotów,
si³y ¿ywej i lekko umocnionych punktów; pocisk prze-
ciwpancerny do celów powietrznych, lekko opance-
rzonych, celów l¹dowych i nieopancerzonych celów
morskich; pocisk smugowy do poprawiania strzela-
nia i zapalania ³atwopalnych materia³ów. Wierz-
cho³kowa toru przy maksymalnej donoœnoœci 900 m,
poziom k¹ta ostrza³u 360’, k¹t podniesienia -15’ do
+85’, szybkostrzelnoœæ 500/600 strza³ów na minu-
tê, donoœnoœæ 6855 m. Obs³uga 5 osób: celowniczy,
³adowniczy, taœmowy, obs³uga pompy, wrêczyciel, ale
mo¿na by³o zmniejszyæ. Np. na tra³owcach typu Al-
batros i Delfin do obs³ugi 2 KM potrzeba by³o 7 lu-
dzi: 2 celowniczych, 2 ³adowniczych, 1 taœmowego, 1
do obs³ugi pompy i 1 wrêczyciela. Taœmowy sporz¹-
dza³ taœmy dla 2 KM, obs³uga pompy stwarza³a
cyrkulacjê wody jednoczeœnie w 4 ch³odnicach, a wrê-
czyciel dostarcza³ amunicjê do 2 KM157.
Po przezbrojeniu floty na okrêtach znajdowa³y siê

nastêpuj¹ce armaty kalibrów: 100 mm – 9 (8 na B³y-
skawicy i 1 na Sêpie), 85 mm – 3 (na tra³owcach BYMS),
45 mm – 19 (tra³owce BTSZCZ i œcigacz B³yskawicz-
ny), 37 mm – 36 (B³yskawica, œcigacze MO D 3 i B³y-
skawiczny oraz dozorowce). Ponadto wielkokalibrowe
KM. Zdjêto z uzbrojenia okrêtów armaty, NKM i KM
z okresu przedwojennego i wojennego wprowadzaj¹c wy-
³¹cznie wzory radzieckie tak, ¿e w 1959 roku zasadni-
czymi kalibrami by³y: 130 mm zdwojone armaty mor-
skie wz. „B-2£-M”, 100 mm zdwojone armaty morskie
wz. „P-2-100”, 100 mm pojedyncze armaty morskie wz.
„B-34-U”, 85 mm pojedyncze armaty wz. ”90” (oraz
zdwojone na Gromie i Wichrze), 37 mm pojedyncze arma-
ty morskie wz. „70K”, 37 mm zdwojone armaty morskie
wz. „W-11-M-2”, 25 mm zdwojone armaty wz. „2M-3”
oraz WKM 14,7 mm i 12,7 mm158. Do najwiêkszego
kalibru nale¿a³a armata kalibru 130 mm B-2-£M (do-
noœnoœæ maksymalna – 130 kab., skuteczna – 110 kab.,
szybkostrzelnoœæ 8 strza³ów na minutê), a do najmniej-
szego – armata kalibru 25 mm 2M-3 (donoœnoœæ maksy-
malna – 18 kab., skuteczna – 15 kab., pu³ap – 2000 m,
szybkostrzelnoœæ – 300 strza³ów na minutê)159. Ponad-
to WKM-y kalibrów 14,7 mm i 12,7 mm. WKM kalibru
14,7 mm mia³ zasiêg 8 kab., pu³ap – 1000 m, a szyb-
kostrzelnoœæ 460 strza³ów na minutê. Natomiast WKM
12,7 mm wystêpowa³ w 2 wersjach: DSzK i 2M-1. Pierw-

152 Waœko, Witkowski, Tam¿e, s. 29.
153 Instrukcja artylerii morskiej. 37 mm sprzê¿ona armata przeciw-

lotnicza morska „W-11” 67 kal. Opis, obs³uga i utrzymanie, MON 1955.
154 AMW 2/49/8.
155 Tam¿e.
156 Piaskowski, Tam¿e , s. 137; Waœko, Witkowski, Tam¿e, s. 31.

157 Instrukcja artylerii morskiej. 12,7 mm zdwojony KM Browning-
Colt. Czêœæ I – Opis i utrzymanie, Czêœæ II – Sposób u¿ycia, MON 1949.

158 W lipcu 1960 roku na wyposa¿eniu floty znajdowa³o siê: 8
armat kalibru 130 mm wz. „B-2£-M”; 12 armat kalibru 100 mm: 8 wz.
„P.-2-100” i 4 wz. „B-34-U”, 12 armat kalibru 85 mm, 55 zdwojonych
armat plot kalibru 37 mm wz. „W-11-M”, 73 pojedyncze armaty plot
kalibru 37 mm „70K”, 76 armat plot kalibru 25 mm „2M-3”.

159 Album rysunków do instrukcji artylerii morskiej. 25 mm sa-
moczynna armata przeciwlotnicza 84KM. Opis i utrzymanie, MON 1955;
Instrukcja artylerii morskiej. 25 mm samoczynna armata przeciwlotni-
cza 84KM. Opis i utrzymanie, MON 1955.
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szy by³ l¹dowym pojedynczym WKM na podstawie s³u-
powej morskiej, maj¹cy zastosowanie g³ównie na jed-
nostkach p³ywaj¹cych WOP (typu KP 1 i 361 S)160. Na-
tomiast drugi – 2M-1, stanowi³ powszechnie u¿ywany
w polskiej flocie wojennej i na jednostkach WOP WKM.
Przeznaczony by³ do zwalczania celów powietrznych,
nawodnych lekkich i brzegowych lekkich. Posiada³ 2
lufy ustawione pionowo, maskê pancern¹ os³aniaj¹c¹
celowniczego, celownik kolimatorowy morski, szybko-
strzelnoœæ 300 strza³ów na minutê, pu³ap – 1500 m, zasiêg
poziomy – 2000 m, k¹t podniesienia od -10’ do +85’,
³adowanie taœm¹.

Broñ podwodna obejmowa³a torpedy, miny, BG oraz
niezbêdne urz¹dzenia do ich eksploatacji.

W pocz¹tkowym okresie organizacji floty – do po-
cz¹tków lat 50., na wyposa¿eniu okrêtów znajdowa³y
siê 3 grupy broni torpedowej: torpedy przedwojenne –
„1924 V” (francuskie), „AB” (angielskie) i „IX” (angiel-
skie); torpedy poniemieckie – g³ównie lotnicze „F5b”,
F5W” i japoñskie „TR/91”; torpedy radzieckie – lotni-
cze „45-36” oraz „53-38”. Zgromadzone torpedy nada-
wa³y siê do szkolenia, ale nie przedstawia³y wiêkszej
wartoœci bojowej. Trwa³o to do 1952 roku, kiedy rozpo-
czêto unifikacjê broni podwodnej. Torped tych u¿ywano
do 1953 roku z tym, ¿e niemieckie i japoñskie celem
przystosowania do strzelañ æwiczebnych dorabiano do
nich g³owice æwiczebne. Torpeda „TR/91” po przeróbce
otrzyma³a nazwê „450 LK” (lotnicza krótka)161. W 1952
roku zaczêto wycofywaæ nietypowe torpedy, m.in. „AB”,
„IX” i „1924 V” przeznaczaj¹c je na cele szkoleniowe ze
wzglêdu na z³y stan techniczny, a w kilka lat póŸniej –
w 1956 roku, kupiono sowieckie torpedy okrêtowe typu
„53-39”162. W 1959 roku na ewidencji by³o: 68 torped
„53-38”, 40 torped „38-39” oraz 25 torped „45-36”163.

Po przezbrojeniu na polskich okrêtach stosowano 2
wzory torped – „53-38” i „53-39”, obie parogazowe i obie
eksploatowane do 1980 roku. Znajdowa³y siê na uzbro-
jeniu OP M XIV bis, kutrów torpedowych 183 i nisz-
czycieli 30 bis. Torpeda „53-38” przeznaczona by³a do
zwalczania celów nawodnych o przebiegu prostym z mo¿-
liwoœci¹ odchylenia do 90’. Mia³a nastêpuj¹c¹ charak-
terystykê: kaliber 533,4 mm; ciê¿ar – 1740 kg; prêd-
koœæ 45 w. przy zasiêgu 4000 m i 35 w. przy zasiêgu
8000 m; zanurzenie 2–14 m164. Natomiast druga tor-
peda, przeznaczona równie¿ do niszczenia celów na-
wodnych, te¿ o przebiegu prostym z mo¿liwoœci¹ od-
chylenia do 90’ zanurzeniu i kalibrze jak poprzednia,
mia³a ciê¿ar 1950 kg. Osi¹ga³a jednak wiêksze prêd-
koœci: 51 w. przy zasiêgu 4000 m i 39 w. przy zasiêgu
8000m165.

Torpedy te by³y przestarza³e, nie mia³y urz¹dzeñ do
manewrowania i samonaprowadzania na cel lub przy-
najmniej niekontaktowych urz¹dzeñ zapalaj¹cych. By³y
to torpedy o przebiegu prostym, kontaktowe, z widocz-
nym œladem na wodzie w czasie przebiegu. Podobne
rodzaje torped w innych flotach wojennych, g³ównie
w NATO, wycofano wprowadzaj¹c na ich miejsce nowe
wzory. Wyrzutnie torped – oprócz niszczycieli typu 30
bis, nie mia³y przyrz¹dów do kierowania strzelaniem
torpedowym, daj¹ce mo¿liwoœæ automatycznego wyzna-
czania danych do strza³u. Odbywa³o siê to na oko.

Uzbrojenie minowe stanowi³o wa¿ny element stu-
diów i badañ DMW, które od pierwszych lat powojen-
nych zamierza³o wprowadziæ jak najnowsze jego wzo-
ry166. W 1952 roku MW dysponowa³a tylko dwoma
wzorami min w bardzo ma³ych iloœciach: „08/39” – 10
sztuk i „SM-5” – 8 sztuk. Natomiast od po³owy lat 50.
na uzbrojeniu znajdowa³y siê: miny kotwiczne – gal-
waniczno-uderzeniowe wz. „KB”, „08/39” i „JAM” oraz
antenowe – „AGSB”; miny denne indukcyjne „KMD-
500”, o nastêpuj¹cej charakterystyce:
– Miny wz. KB, 08/39 i JAM, s³u¿y³y do niszczenia

jednostek nawodnych, znajdowa³y siê na wyposa¿e-
niu floty w latach 1952–1980. Mog³y je stawiaæ tra-
³owce, kutry torpedowe, OP, niszczyciele 30 bis i œci-
gacze 122 bis. Mina morska wz. KB mia³a ciê¿ar
1065 kg, g³êbokoœæ morza 12–260 m, a zanurzenie
2,4–9,1 m167; mina morska wz. 08/39 mia³a ciê¿ar
592 kg, g³êbokoœæ morza 10–110 m, a zanurzenie
1,2–6,1 m168; mina morska wz. JAM osi¹ga³a ciê-
¿ar 170 kg, g³êbokoœæ morza 2,5–50 m, a zanurze-
nie 1,5–2,5 m169.

– Mina wz. AGSB s³u¿y³a do niszczenia jednostek na-
wodnych i OP w zanurzeniu, znajdowa³a siê na wy-
posa¿eniu floty w latach 1954–1980. Mog³y stawiaæ
j¹ tra³owce, niszczyciele i du¿e œcigacze OP. Mia³a
ciê¿ar 1140 kg, g³êbokoœæ morza 12–430 m, a zanu-
rzenie 9,1–91,4 m.

– Mina KMD-500 s³u¿y³a do niszczenia jednostek
nawodnych i OP, znajdowa³a siê na wyposa¿eniu
floty w latach 1955–1978 i mog³y stawiaæ j¹ kutry
tra³owe 151. Ciê¿ar miny wynosi³ 500–550 kg, g³ê-
bokoœæ 8–30 m, a zanurzenie 3–30 m.
Uzbrojenie minowe mia³o wiele do ¿yczenia, a posia-

dane nie zabezpiecza³o potrzeb floty a¿ do po³owy lat
60. By³o ono w dobrym stanie technicznym, ale prze-
starza³e pod wzglêdem konstrukcyjnym i nie by³o min
niekontaktowych do stawiania przez samoloty. W kra-
ju produkowano jednak dobre ochraniacze pól mino-
wych wz. OPM-26, ale nie mog³y one byæ u¿ywane na
du¿ych g³êbokoœciach. Pod koniec 1959 roku polska flo-
ta wojenna dysponowa³a nastêpuj¹c¹ liczb¹ min mor-
skich: „08/39” – 350 sztuk, JAM – 300 sztuk, KB –
800 sztuk, AGSB – 300 sztuk i AMD-500 – 30 sztuk.
Równie¿ tra³y stanowi³y pocz¹tkowo znaczn¹ ró¿norod-
noœæ typów. Przejête od Zwi¹zku Radzieckiego tra³ow-
ce w 1946 roku mia³y tra³y: kontaktowy, parny Szulca,
elektromagnetyczny wz. „PEMT-3” i tra³ akustyczny

160 Instrukcja piechoty. 12,7mm wielkokalibrowy karabin maszy-
nowy wz. 1938/46, cz. 1 (opis i utrzymanie), cz. 2 (sposoby i zasady
strzelania), MON 1952.

161 A. Komorowski, Kierunki rozwoju, s. 30–31. 1 stycznia 1952
roku na stanie MW znajdowa³o siê 61 torped: 12 – wz. „53-38”, 17 –
„AB”, 4 – „IX”, 18 – „1924 V” i 10 – „45-36” (Tam¿e, s. 31, tabela 4).

162 AMW 2637, t. 3, s. 226.
163 Komorowski, Tam¿e, s. 32. W 1961 roku torpedy „45-36” z

uwagi na brak nosicieli zamierzano przerobiæ na æwiczebne dla kutrów
torpedowych, ale ostatecznie pociêto je na z³om w 1963 roku.

164 Instrukcja broni podwodnej. Opis torpedy wz. 53-38, MON 1950;
Instrukcja obs³ugi potrójnej wyrzutni torpedowej do torped kal. 533,4
mm, wz. 53/38, MON 1953; Przepisy o obchodzeniu siê z wyrzutniami
torpedowymi wz. BS, MON 1953.

165 Przepisy broni podwodnej. Torpeda wz. 53-39. Opis i obs³uga,
MON 1958; Przepisy broni podwodnej. Torpeda wz. 53-39. Album rysun-
ków, MON 1958.

166 Album min morskich, DMW 1947.
167 Przepisy broni podwodnej. Morska mina kotwiczna wz. „KB”.

Opis, obs³uga i utrzymanie, DMW 1958.
168 Opis i przepis obchodzenia siê z min¹ wz. 1908/39, MON 1955.
169 Przepisy broni podwodnej. Ma³a mina kotwiczna „JAM”. Opis,

obs³uga i utrzymanie, MON 1958.
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„BAT-2”. W 1952 roku na wyposa¿eniu floty znajdowa-
³a siê nastêpuj¹ca liczba kompletów ró¿nych tra³ów:
18 – tra³ów mechanicznych wz. Szulca; 6 – tra³ów me-
chanicznych wz. Oropesa; 15 – tra³ów mechanicznych
wz. „OM”; 34 – tra³ów elektromagnetycznych wz.
„PEMT”; 4 – tra³ów elektromagnetycznych wz. „TEM-
VI” i 30 – tra³ów akustycznych wz. „BAT-2”170. Ponie-
wa¿ zamiary produkcji tra³ów w³asnych nie powiod³y
siê, importowano od Sowietów tra³y kontaktowe: wz.
„MT-2”, „MT-3”, „MKT-1” rzeczne i kutrowe oraz niekon-
taktowe elektromagnetyczne: wz. „PEMT-2”, „SEMT”,
„TEM-52” i akustyczny „BAT-2”. Importowane tra³y by³y
ju¿ zmodernizowane i by³y sprawne w czasie prac tra-
³owych na polskich wodach171.

W latach 1946–1952 na uzbrojeniu okrêtów znaj-
dowa³o siê kilka wzorów BG: „B-1” prod. sowieckiej,
„M-1” prod. sowieckiej i „VII” prod. angielskiej.

„B-1” by³a powszechnie stosowan¹ BG na polskich
ON, prosta w u¿yciu, o nastêpuj¹cej charakterystyce:
waga – 165 kg, waga materia³u wybuchowego – 135
kg, prêdkoœæ toniêcia – 2,3/2,5 m/sek, promieñ ra¿enia
– 23–25 m, g³êbokoœæ wybuchu – 15–300m172. W 1952
roku by³o ich 87 sztuk173.

„M-1” wa¿y³a 41 kg, w tym 25 kg materia³u wybu-
chowego, prêdkoœæ toniêcia – 2,1–2,3 m/sek., promieñ
ra¿enia – 5 m. W 1951 roku by³o 271 takich BG.

„VII” wa¿y³a 184 kg, a z do³¹czonym ciê¿arem wagi
75–259 kg. Materia³ wybuchowy – 136 kg, czas toniê-
cia 3–5 m/sek., promieñ ra¿enia – 25 m. W 1952 roku
by³o 54 takich BG.

Po przezbrojeniu, na wyposa¿eniu floty by³y BG wz.
– „B-1” i „B-2” z przyrz¹dem zapalaj¹cym wz. K-3M
oraz rakietowe BG wz. „RGB-1”. Najd³u¿ej stosowano
„B-1” – w latach 1946–1980, a „RGB-1” w latach 1955–
1963. W 1959 roku na uzbrojeniu by³o: „B-1” 5039 sztuk,
a „RGB-1” 451 sztuk. Jednak stosowane w Polsce BG
nie nale¿a³y do najnowszych. Pierwsze mia³y ju¿ ogra-
niczone walory taktyczne, poniewa¿ szybkoœæ toniêcia
by³a zbyt ma³a. Natomiast „RGB-1” mia³y za ma³y
zasiêg miotania, poniewa¿ miotacze do nich by³y prze-
starza³e. Ponadto na okrêtach nie by³o przyrz¹dów do
kierowania miotaniem BG.

Podobnie jak uzbrojenie, równie¿ sprzêt ³¹cznoœci,
radiolokacji i hydroakustyki stanowi³ ró¿ne typy i ro-
dzaje, utrudniaj¹c prace w tym zakresie.

Na przekazanych przez Sowietów jednostkach, znaj-
dowa³o siê nastêpuj¹ce wyposa¿enie ³¹cznoœci: tra³ow-
ce – nadajnik typu „Buchta – 42” i typu „Bric”, odbior-
nik typu „US” oraz radiostacjê typu „A-7-A”; œcigacze
OP – radiostacjê typu „RSBE-3 bis” i radiostacjê typu
„A-7-A”; œcigacze torpedowe – radiostacje typu „Jowisz”
i „A-7-A”174. Urz¹dzenia te wyprodukowane w latach
1935–1942 by³y ju¿ mocno przestarza³e, o rozbie¿nych
parametrach, co znacznie ogranicza³o prawid³owe funk-
cjonowanie ³¹cznoœci. „Buchta-42”, „RSBE-3bis” i „Jo-

wisz” przystosowane by³y wy³¹cznie do pracy kluczem.
Brak stabilizowanych czêstotliwoœci powodowa³ stratê
czasu na nawi¹zanie ³¹cznoœci oraz k³opoty z jej ci¹-
g³oœci¹. W czasie wojny by³y nadmiernie eksploatowa-
ne, wymaga³y gruntownych remontów, a szczególnie sil-
niki. Natomiast „A-7-A” by³y typowymi radiostacjami
wojsk l¹dowych, które przystosowano do pracy na okrê-
tach175.

Równie¿ polskie okrêty, które wróci³y do kraju po
wojnie, mia³y ró¿ny sprzêt ³¹cznoœci. B³yskawica i Bu-
rza mia³y sprzêt radiowy, a Iskrê pozbawiono tego sprzê-
tu176. Dzia³ sygna³owy na Wilku nie ró¿ni³ siê od przed-
wojennego, ale sprzêt radiowy Anglicy zdemontowali177.
OP, które wróci³y ze Szwecji, mia³y sprzêt ³¹cznoœci
sprzed wojny, dlatego w kraju mog³y wykonywaæ zada-
nia bojowe i szkoleniowe. Mia³y one na wyposa¿eniu
radiostacje typu „AWA” prod. polskiej z 1936 roku i ty-
pu „SM-1K” prod. francuskiej. Natomiast odnalezione
w Niemczech tra³owce mia³y sprzêt radiowy niemiecki
– by³ to typowy sprzêt morski, czêœciowo zdekompleto-
wany i nie gwarantowa³ sprawnego dzia³ania. Zaœ tra-
³owce typu Delfin mia³y radiostacje prod. amerykañ-
skiej typu „LMX” i „COL”.

Okrêty i ³¹cznoœæ brzegowa z nimi mia³y sprzêt ³¹cz-
noœci pochodz¹cy z ró¿nych Ÿróde³, o ró¿nej jakoœci, który
nie zapewnia³ sprawnej ³¹cznoœci. Pocz¹tkowo, aby j¹
usprawniæ, poszczególne typy pogrupowano: prod. nie-
mieckiej dano w rejon Œwinoujœcia, a amerykañskiej
i sowieckiej w rejon Gdyni178. Plany wymiany sprzêtu
³¹cznoœci przewidywa³y wy³¹cznie dostawy sowieckie,
a sam proces wymiany mia³ miejsce w latach 1949–1953.
Wprowadzono wówczas radzieckie nadajniki typu „Del-
fin”, „Buchta-46” i „Skumbria” oraz odbiorniki typu
„Purga 45” i radiostacje typu – „Rejd”, „RBMK” i „RB”179.
Jednak i ten wymieniony sprzêt nie nale¿a³ do naj-
nowszej generacji, nie wnosi³ istotnych zmian w zakre-
sie ich taktycznego wykorzystania. Uzyskano jednak
poprawê w niezawodnoœci, dostêpnoœci do dokumenta-
cji i czêœci zamiennych oraz – co by³o wa¿ne, ograniczo-
no typy sprzêtu ³¹cznoœci z korzyœci¹ dla szkolenia.
Poniewa¿ ró¿norodnoœæ sprzêtu ³¹cznoœci radiowej na-
dal utrudnia³a ³¹cznoœæ stacji nadbrze¿nych z okrêta-
mi na morzu, od 1954 roku czyniono starania o jego
zmianê180. W miejsce dotychczasowych wprowadzono
radiostacje typu „R-607 i 609”, nadajniki typu „R-601,
644 i 647” oraz odbiorniki typu „R-670, 671, 672, 673
i 674”. W 1957 roku zakoñczono wymianê sprzêtu ³¹cz-
noœci radiowej na okrêtach i PO181.

170 Dane taktyczno-techniczne tra³ów podaje Pater (Uzbrojenie
Polskiej Marynarki, s. 44, 48).

171 Tra³ „TEM-52” by³ przystosowany w Polsce do tra³owania naj-
nowszych min niekontaktowych.

172 Przepisy broni podwodnej. Opis i obchodzenie siê z bomb¹ g³êbi-
now¹ wz. B-1 z przyrz¹dem zapalaj¹cym K-3 (PBP nr 51-D), MON 1955.

173 Poniewa¿ szkolenie i zapasy wymaga³y odpowiedniej liczby
BG, opracowano dokumentacjê techniczn¹ opart¹ na wzorach sowiec-
kich w Zak³adach Broni Podwodnej MW, a produkcjê uruchomiono
w Kieleckich Zak³adach Metalowych.

174 AMW 3218/51/2, t. 15, s. 141.

175 Tam¿e, s. 142; Tam¿e, 35/36, s. 93–94. Dopiero w latach 1949–
1953 sprzêt ³¹cznoœci na tych okrêtach zmieniono na nowszy.

176 AMW 777/76, s. 166–167, 186, 191.
177 Tam¿e, s. 183–185. B³yskawica mia³a radiostacjê prod. angiel-

skiej typu BD-3A.
178 Czêœæ sprzêtu ³¹cznoœci prod. amerykañskiej i angielskiej u¿y-

wano do 1954 roku. Natomiast niemieckie s³u¿¹ce na l¹dzie stosowano
do po³owy lat 50., po czym przekazano je urzêdom pocztowym.

179 AMW 37/42/1, s. 85.
180 Tam¿e, 1385/56/1, s. 60nn.
181 Tam¿e, 3071/65/39, t. 15, s. 154; 2139/61/2, s. 12. Sowieci dostar-

czali sprzêt radiowy czêsto zdekompletowany i nie terminowo, co utrud-
nia³o ci¹g³oœæ pracy. Ponadto nie dostarczyli zamówionych na lata 1956–
1957 lamp radiowych zastêpczych, co doprowadzi³o do unieruchomienia
niektórych nadajników (AMW 3071/65/39, t. 15, s. 158). Udan¹ by³a radio-
stacja „R-609”, któr¹ mo¿na by³o nastroiæ na 4 dowolne czêstotliwoœci
zakresu i utrzymaæ ³¹cznoœæ na dowolnym z 4 kana³ów bez koniecznoœci
dostrajania . Czas nieprzerwanej pracy nadajnika wynosi³ do 30 minut,
a odbiornik pracowa³ nieprzerwanie przez ca³¹ dobê (Radiostacja okrêto-
wa R-609 „Akacja”. Opis i obs³ugiwanie, DMW 1957, s. 5–8).
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Radary pochodzi³y pocz¹tkowo równie¿ z ró¿nych
Ÿróde³. B³yskawica mia³a 2 radary angielskie – ostrze-
gawczy „RDF-291” i artyleryjski „RDF-295”182, a Bu-
rza wróci³a bez radarów. W latach 1952–1954 na okrê-
tach zaczêto montowaæ radary sowieckie: na B³yskawicy
i Zetempowcu stacjê radiolokacyjn¹ typu „GIJUS-1M-
4”, na œcigaczach typu „LIN”. Do 1962 roku na okrê-
tach i jednostkach brzegowych wspó³pracuj¹cych z flo-
t¹ zainstalowano nastêpuj¹ce radary:
– obserwacji powietrznej „GIJUS”, zasiêg 50–100 kab.;
– obserwacji nawodnej – „RIF”, zasiêg 50–100 kab.,

„LIN”, zasiêg do 100 kab. i „¯arnica”, zasiêg 30–60
kab.;

– nawigacyjne „NEPTUN”, zasiêg 50–100 kab.;
– do kierowania strzelaniem artyleryjskim i torpedo-

wym „ZARIA” o zasiêgu horyzontalnym.
Wszystkie te radary nie mia³y zabezpieczenia przed

zak³óceniami radiolokacyjnymi. Ponadto w wiêkszoœci
by³y przestarza³e i nie odpowiada³y wymogom taktycz-
no-technicznym walki morskiej, a niektóre podobne by³y
do u¿ywanych w czasie wojny (GIJUS, LIN, ¯ARNI-
CA). Ponadto dostawy sowieckie by³y niekompletne lub
niezgodne z zamówieniami. Np. stacja radiolokacyjna
typu „FLAG” zakupiona w 1957 roku nie mia³a urz¹-
dzenia podnoœno-obrotowego. Z³o¿ono j¹ wiêc w maga-
zynie i nie trafi³a na OP183.

Trudnoœci by³y równie¿ ze stacjami hydrolokacyjny-
mi. Przed przekazaniem nam B³yskawicy, Anglicy usu-
nêli rekordery stacji hydrolokacyjnej typu „A/S 144”
i zniszczyli elementy sk³adowe. Urz¹dzenia tego w pra-
ktyce wiêc nie by³o184. Odnalezione w Niemczech tra³ow-
ce mia³y aparaturê hydroakustyczn¹ typu „NH 6”. Tra-
³owce otrzymane od Zwi¹zku Radzieckiego nie mia³y
stacji hydrolokacyjnych, a œcigacze – typu „TAMIR-8”185.
Sprzêt hydroakustyczny prod. sowieckiej – nowocze-
œniejszy, zaczêto montowaæ na okrêty w latach 1952–
–1954. Na ma³ych œcigaczach wymieniono stacje pods³u-
chu podwodnego typu „TAMIR-8” na „TAMIR-10”, któ-
re zamontowano równie¿ na tra³owcach typu Czajka186.
W nastêpnych latach ujednolicono stacje hydrolokacyj-
ne ograniczaj¹c ich typy do 2 – „TAMIR-10” i „TAMIR-
11”, ale nie nale¿a³y one ju¿ do najnowszych. Ich za-
siêg nie przekracza³ 20 kab. (przy prêdkoœci 12 w.) i nie
pozwala³ na wykrycie OP przy wiêkszych prêdkoœciach.
Maksymalna prêdkoœæ ON, przy której mo¿na by³o
wykryæ zanurzony OP wynosi³a 12–16 w., co mog³o wy-
eliminowaæ je z nowoczesnej walki morskiej.

W marcu 1952 roku zdecydowano kupiæ od Sowie-
tów 2 szumonamierniki, celem umieszczenia ich w Za-
toce Gdañskiej do obrony Bazy G³ównej MW. Mia³y za-
pewniæ pods³uch podwodny i wzmocniæ w ten sposób

obronê bazy przed OP. Szumonamierniki otrzyma³y na
wyposa¿enie PO 13 Hel i PO 11 Westerplatte187. Uru-
chomiono je we wrzeœniu 1955 roku, mia³y zasiêg 3 Mm
przy dok³adnoœci namierzania oko³o 3’188. Jednak nie
przedstawia³y one wiêkszej wartoœci bojowej, poniewa¿
nie mog³y w pe³ni zapewniæ obrony bazy przed przeni-
kaniem OP, a ponadto by³y bardzo kosztowne ze wzglê-
du na koniecznoœæ po³o¿enia kabla podwodnego.

Sposoby wykorzystania
zasadniczych klas okrêtów

Plany organizacji si³ morskich oraz rozwój sztuki wo-
jennej zak³ada³y, ¿e polska flota wojenna, podobnie jak
i innych pañstw nadba³tyckich, bêdzie operowaæ celem
niszczenia okrêtów przeciwnika – g³ównie zaœ jego ze-
spo³ów uderzeniowych na morzu i w bazach. Ponadto
bêdzie przeprowadzaæ niszczenie obiektów gospodar-
czych i wojskowych na wybrze¿u, zwalczanie OP, prze-
prowadzenie blokady wybrze¿y przeciwnika lub okre-
œlonych akwenów, zwalczanie jego ¿eglugi i ochronê
w³asnej, zabezpieczanie operacji desantowych od punktu
za³adowania poprzez przejœcie morzem do wysadzenia
wojsk na wybrze¿u, obronê w³asnego wybrze¿a od stro-
ny morza i wspieranie wojsk l¹dowych operuj¹cych
w pobli¿u oraz ochronê wód terytorialnych. Si³ê ude-
rzeniow¹ mia³y stanowiæ ON – niszczyciele i kutry tor-
pedowe oraz OP, które mia³y otrzymywaæ wsparcie lot-
nictwa morskiego i l¹dowego oraz artylerii nadbrze¿nej.

Ju¿ w pierwszych latach powojennych wyra¿ano po-
gl¹d, ze na morzu zamkniêtym racjê bytu bêd¹ mia³y
ma³e okrêty we wspó³dzia³aniu z lotnictwem189. W kra-
ju nie zdo³ano jednak wówczas opracowaæ w³asnej tak-
tyki, a zw³aszcza sztuki operacyjnej, g³ównie z braku
odpowiednich kadr. Tacy oficerowie, z bogatym doœwiad-
czeniem, s³u¿¹cych u boku Royal Navy pozostali na
Zachodzie, a wœród nielicznych w Polsce wyra¿ano ró¿-
ne pogl¹dy w zakresie sztuki wojennej. Zwracano jed-
nak uwagê na istotê prowadzenia wojny morskiej na
Ba³tyku, której strategia polega³a na funkcji wzmo¿o-
nego wp³ywu kontynentu na przestrzeñ, zasiêg komu-
nikacji i w swobodzie ¿eglugi. Lotnictwo brzegowe po-
krywa³o ca³e morze, co zmusza³o do nadania flocie
wojennej specjalnej struktury, a krótkie linie ¿eglugo-
we nie wymaga³y uci¹¿liwego systemu konwojów. Taka
wojna morska, o ma³ej skali nie by³aby jednak œrod-
kiem do wygrania wojny, ale œrodkiem potrzebnym do
tego190. G³ówn¹ rolê odegrali oficerowie sowieccy, któ-
rzy narzucili w³asn¹ morsk¹ sztukê wojenn¹, wed³ug
której flota wojenna mia³a spe³niaæ rolê pomocnicz¹
na rzecz wojsk l¹dowych. Dzia³ania bojowe mia³a pro-
wadziæ w rejonach przybrze¿nych lekkimi si³ami,
w oparciu o ogieñ artylerii nadbrze¿nej i lotnictwa nad-
brze¿nego191. O¿ywienie w zakresie morskiej sztuki wo-

182 AMW 777/76, s. 166.
183 Tam¿e, 2139/61/2, s. 11nn. Mimo starañ u Sowietów nie rozwi¹-

zano problemu obserwacji powietrza, a jedynymi stacjami ostrzegawczy-
mi by³y typu „GIJUS” na niszczycielach i „Zetempowcu”. Stacje do wy-
krywania celów nawodnych „NEPTUN” mia³y du¿e gabaryty i nie nadawa³y
siê na ma³e okrêty i by³y zawodne w eksploatacji. Istnia³y jednak w kraju
mo¿liwoœci produkcji radarów na potrzeby w³asnej floty i na eksport,
a g³ównie nawigacyjno-ostrzegawczych powszechnie stosowanych na okrê-
tach Pierwsze próby uruchomienia w Polsce produkcji radarów podjêto
w 1956 roku, ale w nastêpnym ju¿ zaniechano. Ówczesne DMW zdecydo-
wa³o o imporcie radarów od Sowietów (Przybylski, Marynarka Wojenna...,
s. 154).

184 AMW 777/76, s. 166.
185 Tam¿e 3218/51/2, t. 15, s. 141.
186 Tam¿e 3500/73, t. 12, s. 25.

187 AMW 241/9, s. 14; 707/12, s. 29, 31; 707/13, s. 31.
188 Tam¿e, 341/3, s. 690; 1997/59, t. 29, s. 70.
189 J. K³ossowski, Flota wojenna przysz³oœci, PM 1947, nr 3, s. 54–67.
190 Ten¿e, Morskie si³y, s. 1234, 1235. Autor dla strategii floty prze-

widywa³ dwa zasadnicze cele: zabezpieczenie w³asnych linii komunikacyj-
nych, które na Ba³tyku by³y krótkie, znajdowa³y siê pod wp³ywem brzegu
i przerywanie ¿eglugi przeciwnika oraz zabezpieczenie w³asnych wybrze-
¿y z bazami wojennymi, portami handlowymi (Tam¿e, s. 1226).

191 Cz. Pertkiewicz, Morska myœl operacyjno-taktyczna w Polsce
w latach 1920–1991, PM 1992, z. 9, s. 51. Morsk¹ sztukê wojenno-morsk¹
w Polsce wpajano powszechnie do korpusu oficerskiego poprzez publika-
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jennej nast¹pi³o dopiero od powstania Uk³adu War-
szawskiego. Do 1959 roku znacz¹ce mia³y spotkania,
narady i konsultacje w zakresie wymiany pogl¹dów na
taktykê i sztukê operacyjn¹. Zasadnicz¹ jednak rolê
odgrywa³y sowieckie szko³y wojskowe, g³ównie Akade-
mia Marynarki Wojennej, do których wysy³ano naszych
oficerów192.

Na Ba³tyku najwiêkszymi okrêtami mog¹cymi swo-
bodnie operowaæ by³y wówczas niszczyciele, chocia¿
w sk³adzie flot Szwecji i Zwi¹zku Radzieckiego znajdo-
wa³y siê kr¹¿owniki lekkie. Zaœ pancerniki w tych pañ-
stwach przestawa³y odgrywaæ operacyjn¹ rolê na mo-
rzu. W drugiej po³owie lat 50. trzonem si³ uderzeniowych
stawa³y siê zespo³y z³o¿one z ma³ych i szybkich okrêtów
– rakietowych, torpedowych i artyleryjskich oraz OP193.
Specyfika ma³ego morza powodowa³a uwzglêdnianie
w sposobach walki takich problemów, jak: sta³e zagro-
¿enie ze strony lotnictwa i min morskich, rozwijanie obro-
ny przeciw atomowej i przeciwdywersyjnej i innych obron
na morzu. Spowodowa³o to z kolei d¹¿enie we wszyst-
kich flotach wojennych do automatyzacji systemów kie-
rowania i uzbrojenia oraz rakietyzacji194.

Flota wojenna PRL pocz¹tkowo nie dysponowa³a
znacz¹cymi zespo³ami taktycznymi. Do chwili przezbro-
jenia charakteryzowa³a siê niskim stanem technicz-
nym oraz ró¿norodnoœci¹ uzbrojenia, co pozwala³o jej
na ograniczone dzia³ania bojowe na wodach Zatoki
Gdañskiej. Jeszcze do 1956 roku ¿aden z zespo³ów nie
sk³ada³ siê z okrêtów jednej klasy, co by³o niekorzyst-
ne w walce morskiej195. Jednolite zespo³y okrêtowe za-
czêto tworzyæ dopiero od 1957 roku – pocz¹tkowo by³y
to du¿e œcigacze OP, kutry torpedowe, niszczyciele, tra-
³owce i kutry tra³owe. Artyleria okrêtowa umo¿liwia³a
obronê plot przed samolotami t³okowymi atakuj¹cymi
z ma³ych pu³apów oraz zwalczanie ma³ych celów na-
wodnych. Flota ta do koñca lat 50. mog³a prowadziæ
operacje obronne na w³asnych wodach, zapewnia³a obro-
nê podejœæ do Bazy G³ównej, mog³a pe³niæ daleki dozór
na przyleg³ych wodach, zaœ dzia³ania zaczepne w ogra-
niczonym zakresie. By³a w stanie wspólnie z artyleri¹
nadbrze¿n¹ wi¹zaæ walk¹ si³y nawodne przeciwnika,
ochraniaæ ZM i linie komunikacyjne w rejonie Bazy
G³ównej i na liniach ¿eglugi przybrze¿nej.

Najsilniejsz¹ i uniwersaln¹ klas¹ polskich ON by³y
niszczyciele, o które zabiegano przed wojn¹, w POMW
i po wojnie – w kraju. Jednak nigdy nie uda³o siê stwo-
rzyæ flotylli tych jednostek lub przynajmniej dywizjonu
o podobnych danych taktyczno-technicznych. By³y to
okrêty najbardziej uniwersalne, nadaj¹ce siê zastoso-
waæ do wszystkich rodzajów operacji morskich na Ba³-
tyku, uzbrojone w siln¹ artyleriê oraz broñ podwodn¹
i odporne na zniszczenia. Ich g³ównymi elementami
obrony by³y: du¿a prêdkoœæ, szybki manewr oraz urz¹-
dzenia do stawiania ZD. Spoœród 4 niszczycieli w la-
tach 50., 2 by³y zbudowane jeszcze przed wojn¹, a 2
wydzier¿awiono pocz¹tkowo od Sowietów. Nie mog³y
wiêc stanowiæ jednolitego zespo³u. Mimo to starano siê
dostosowaæ je do warunków wspó³czesnej walki i mia-
³y wykonywaæ wszystkie te zadania, jakie niszczyciele
wykonywa³y w innych flotach wojennych – g³ównie
w sowieckiej.

Pogl¹dy w zakresie bojowego wykorzystania nisz-
czycieli w Polsce koncentrowano na zagadnienia zwi¹za-
ne z walk¹ artyleryjsk¹ i na wypracowaniu metod wspar-
cia przymorskiego skrzyd³a wojsk l¹dowych. Zagadnienia
te przerabiano i dyskutowano etapami: od dzia³añ po-
jedynczego okrêtu do dzia³añ grupy okrêtów wspó³dzia-
³aj¹cych z artyleri¹ nadbrze¿n¹ i lotnictwem. Wraz
z rozwojem kutrów torpedowych oraz koncepcji ich wy-
korzystania, zmienia³a siê myœl taktycznego wykorzy-
stania niszczycieli. Myœl ta sz³a w kierunku opraco-
wañ zasad wspó³dzia³ania z kutrami torpedowymi,
szczególnie w zwalczaniu si³ lekkich przeciwnika, kon-
wojów i desantu na przejœciu morzem196. St¹d w latach
tych by³o du¿e przywi¹zywanie uwagi do walki torpe-
dowej i wydzier¿awienie niszczycieli maj¹cych na uzbro-
jeniu po 10 torped. Niszczyciel przeprowadzaæ mia³
ataki torpedowe na ON i statki z odleg³oœci 35 kab.
i wiêcej. 35 kab. stanowi³o najmniejsze zbli¿enie do
okrêtu odpieraj¹cego ten atak artyleri¹. Aby torpedo-
wanie by³o skuteczne, przewidywano odpalanie salw¹
torpedow¹ – do pancernika i kr¹¿ownika 5–6 torped.
Moc bojow¹ uzbrojenia torpedowego niszczyciela okre-
œlano mo¿liwoœci¹ pora¿enia przeciwnika z jak najwiêk-
szej odleg³oœci (dzia³anie torpedy zale¿a³o od materia-
³u wybuchowego, konstrukcji atakowanej jednostki
i warunków trafienia). Trafienie w dziób zmniejsza³o
w³aœciwoœci manewrowe, w pobli¿e maszyn – zmniejsza-
³o prêdkoœæ, a w rufê – mog³o pozbawiæ ruchu lub mo-
¿liwoœci manewru.

Niszczyciele mog³y wykorzystywaæ swoj¹ artyleriê
we wszystkich spotkaniach bojowych, jako zasadnicze-
go œrodka w odpieraniu ataku podobnych okrêtów i ku-
trów torpedowych. W walce artyleryjskiej nale¿a³o d¹-
¿yæ do zachowania odpowiedniej pozycji artyleryjskiej,
a odleg³oœæ strzelania przyjmowaæ z uwzglêdnieniem
granicy zasiêgu ognia, mo¿liwoœci obserwacji celu, sku-
tecznoœci strzelania i szybkostrzelnoœæ. Kierunek i po-
zycjê strzelania zak³adano wybieraæ w zale¿noœci od
zadania, mo¿liwoœci wykorzystania miejscowych czyn-
ników (brzeg, przeszkody nawigacyjne, pogoda), a sam¹
pozycjê tak na KK przeciwnika, aby ograniczyæ mu iloœæ
strzelaj¹cych armat i zwiêkszyæ iloœæ w³asnych.

Operuj¹c na liniach ¿eglugowych, niszczyciele mo-
g³y samodzielnie poszukiwaæ ma³y konwój lub pojedyn-

cje idei sowieckich. Potem pojawi³y siê nieliczne w³asne opracowania
wyjaœniaj¹ce sztukê wojenn¹ z okresu II-giej wojny œwiatowej, ale to
nie mia³o wiêkszego wp³ywu na opracowywanie dokumentów i szkole-
nie. Formu³owane wnioski by³y znane powszechnie i w innych flotach
wojennych, o koniecznoœci obrony baz morskich od strony l¹du, o wzra-
staj¹cej roli lotnictwa, OP, min oraz broni atomowej.

192 R. Miecznikowski, Rozwój morskiej myœli wojskowej w czter-
dziestolecie Marynarki Wojennej PRL, PM 1985, z. 6, s. 23.

193 Na Ba³tyku przy organizacji nowoczesnych si³ uderzeniowych
uwzglêdniano cechy tego morza: ograniczony obszar operacji, niedu¿e
g³êbokoœci, zmiennoœæ warunków hydrologicznych oraz ³atwoœæ œledze-
nia okrêtów przez przeciwnika.

194 Œrodki walki na Ba³tyku by³y ró¿ne i zak³adano u¿ycie ich tam,
gdzie mog³y daæ najwiêksze korzyœci. Odnoœnie floty polskiej analiza
dokumentów i publikacji wskazuje, ¿e w naszej Marynarce Wojennej
poza zmianami liczbowymi i wymian¹ okrêtów poszczególnych klas, nie
przewidywano innych zasadniczych zmian, a to wi¹za³o siê z taktyk¹.
Za³o¿ono tworzenie systemu dowodzenia szczebla taktycznego i opera-
cyjnego wed³ug wzorów sowieckich, wprowadzenie morskich szybkich
si³ lekkich nawodnych, zwiêkszenie liczby OP torpedowych ma³ych
i œrednich oraz rozbudowê si³ powietrznych zdolnych do dzia³añ bojowych
na morzu. Trzonem lotnictwa morskiego stawa³y siê samoloty uderzenio-
we i zwalczania OP.

195 Np. w 1956 roku w dywizjonie tra³owców znajdowa³y siê tra-
³owce typu Albatros, Delfin, rzeczne kutry tra³owe, a w grudniu tego
roku na ich miejsce wszed³ tra³owiec bazowy 254 K.

196 H. Pietraszkiewicz, Rozwój polskiej morskiej myœli wojskowej
w latach 1945–1969, RONSiMW 1970, nr 5, s. 30.
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cze statki, byæ naprowadzane na nie samolotami lub
przez OP. Przyjmowano zasadê, ¿e najpierw nale¿y ata-
kowaæ z nastaniem ciemnoœci lub w chwili zmiany szy-
ku z dziennego na nocny. Nale¿a³o wówczas wychodziæ
do ataku z ciemnej czêœci horyzontu oraz zak³óciæ ob-
serwacjê radiolokacyjn¹ przeciwnika. W razie podjêcia
ataku przez zespó³ niszczycieli na konwój przy dobrej
widocznoœci, czêœæ tych okrêtów nale¿a³o wydzieliæ prze-
ciwko jednostkom ubezpieczenia celem zwi¹zania ich
bitw¹ i odci¹gniêcia od statków. Je¿eli niszczyciele wspó³-
dzia³aj¹ w tym z samolotami, to one mia³yby wykony-
waæ odci¹gniecie eskorty od statków przeciwnika, wy-
konuj¹c uderzenia bombowo-szturmowe i torpedowe.
Ubezpieczenie mo¿na by³o równie¿ obezw³adniæ ata-
kami OP i kutrów torpedowych wspó³dzia³aj¹cych
z niszczycielami. W czasie ataku na statki id¹ce bez
ubezpieczenia, niszczyciele nie mog³y podejœæ na ma³e
odleg³oœci, poniewa¿ by³yby nara¿one na ogieñ artyle-
rii ma³okalibrowej i KM.

W czasie wykonywania napadu, niszczyciele uwzglêd-
nia³y mo¿liwoœæ niebezpieczeñstwa ze strony OP os³a-
niaj¹cych konwój, zaœ w czasie poœcigu – uwzglêdniano
mo¿liwoœci spotkania min, które móg³ stawiaæ ucho-
dz¹cy przeciwnik.

Niszczyciele mog³y dzia³aæ równie¿ przeciwko obiek-
tom brzegowym i urz¹dzeniom hydrotechnicznym prze-
ciwnika poprzez ostrza³ artyleryjski urz¹dzeñ porto-
wych, sk³adów paliwa, nadbrze¿nych lotnisk, baterii
itd. Skutecznoœæ ognia artyleryjskiego zwiêksza³a siê,
je¿eli strzelanie prowadzono z kotwicy lub z zastopo-
wanymi maszynami. By³oby to jednak rzadkoœci¹, ze
wzglêdu na ogieñ artylerii przeciwnika z brzegu i ataki
jego lotnictwa. Strzelanie w ruchu mo¿na by³o zabez-
pieczyæ przyrz¹dami KO, wyposa¿enie pozycji ogniowej
w pomocnicze punkty celowania oraz dozory, kierowa-
nie ogniem za pomoc¹ samolotów lub punktów kiero-
wania.

Przy wybieraniu pozycji do strzelania na brzeg uwzglêd-
niano niebezpieczeñstwo minowe i nale¿a³o przepro-
wadziæ wstêpne tra³owanie rejonu manewrowania nisz-
czycieli, je¿eli pozwoli na to sytuacja. Natomiast przed
niebezpieczeñstwem OP, pozycjê strzelania wybierano
na mniejszych g³êbokoœciach – poni¿ej 12 m, a ponad-
to niszczyciel nie zwraca³ siê burt¹ w stronê spodzie-
wanych ataków torpedowych. Aby unikn¹æ ra¿enia od
dzia³ polowych i KM przeciwnika, nale¿a³o manewro-
waæ nie mniej ni¿ 20 kab. od brzegu.

Okrêty te doskonale nadawa³y siê do ubezpieczania
jednostek bojowych, eskortowania OP i konwojowania,
co potwierdzi³a II wojna œwiatowa. W ubezpieczeniu
okrêtów bojowych pe³ni³y obronê plot, przeciw OP i prze-
ciw KT, wykonywa³y zadania wykrycia i odparcia ata-
ków przeciwnika na morzu197. W zale¿noœci od charak-
teru niebezpieczeñstwa, sk³adu si³ i klas ochranianych
okrêtów, niszczyciele zajmowa³y pozycje w ró¿nych szy-
kach marszowych. Szyki tak organizowano, aby mog³y
sprzyjaæ zeœrodkowaniu si³ na niebezpiecznym kierun-
ku oraz utworzyæ wymagan¹ g³êbokoœæ obrony.

Niszczyciele wykonywa³y równie¿ artyleryjskie
wsparcie i wspó³dzia³a³y przy wysadzaniu desantu mor-
skiego, co równie¿ potwierdzi³a II-ga wojna œwiatowa.
Os³ania³y desant na przejœciu morzem, mog³y przewo-

ziæ oddzia³y l¹dowe i wysadzaæ je na l¹d i dawa³y wspar-
cie ogniowe wzd³u¿ wybrze¿a. Do chwili wysadzenia
desantu obezw³adnia³y œrodki ogniowe przeciwnika,
operuj¹c zwykle grupami i prowadz¹c strzelanie we-
d³ug tabeli manewrowej. Wsparcie ogniowe ze strony
niszczycieli mog³o byæ epizodyczne lub systematyczne,
ra¿¹c obiekty niedostêpne dla w³asnej artylerii l¹do-
wej i dezorganizuj¹c obronê artyleryjsk¹ przeciwnika.
Mog³y strzelaæ samodzielnie wybieraj¹c cel i rodzaj
ognia lub w³¹czyæ siê do systemu ognia artyleryjskiego
wojsk l¹dowych.

Wiele uwagi poœwiêcano taktyce niszczycieli w za-
kresie wykorzystania przez nie torped. Celem ataku
torpedowego niszczycieli by³o: zniszczenie lub obezw³ad-
nienie okrêtów, zmuszenie do zaniechania okreœlonego
dzia³ania lub ruchu, zabezpieczenie dzia³añ w³asnym
si³om g³ównym, ograniczenie manewru przeciwnikowi,
odci¹gniêcie czêœci si³ nieprzyjaciela na siebie i napro-
wadzenie przeciwnika na w³asne OP i pola minowe198.
Skutecznoœæ ataku torpedowego niszczycieli mo¿na by³o
osi¹gn¹æ przez: masowe u¿ycie tych okrêtów, prawid³o-
wy wybór i zajêcie na czas pozycji wyjœciowej oraz po-
zycji salwy torpedowej, szybkie i zdecydowane dzia³a-
nia w czasie zbli¿ania siê do przeciwnika i umiejêtne
zastosowanie œrodków bezpieczeñstwa (wsparcie arty-
leryjskie, lotnicze i ZD). W zale¿noœci od liczby nisz-
czycieli, atak torpedowy móg³ byæ pojedynczy, parzysty
lub wspólny. Parzysty polega³ na ataku 2 niszczycieli
z jednego kierunku, zaœ wspólny – jako zeœrodkowany
i rozdzielony. Atak zeœrodkowany – to jednoczesne ude-
rzenie na jeden cel, a rozdzielony – przeciwko kilku
celom lub grupom.

Ataki torpedowe niszczyciele mog³y przeprowadzaæ
w warunkach dobrej, œredniej i ma³ej widocznoœci, z dwóch
burt, z oskrzydleniem, pó³oskrzydleniem i z jednej burty.
Mog³y byæ samodzielne lub zespo³owe z kutrami torpe-
dowymi i samolotami. Jednak w latach 50. pojedynczy
atak torpedowy niszczyciela by³ ju¿ niemo¿liwy, chyba,
¿e przy niespodziewanym spotkaniu z przeciwnikiem
na ma³ych odleg³oœciach, w czasie napadu na pojedyn-
czy statek, uszkodzone okrêty lub w koniecznoœci za-
trzymania nieprzyjaciela nie licz¹c siê z w³asnymi stra-
tami.

Przy ataku zespo³owym niszczyciele mog³y wyko-
naæ jedno lub szereg uderzeñ torpedowych, do czego na-
le¿a³o u¿yæ wiêkszy zespó³. Kolejne, poszczególne fale
niszczycieli atakowa³y torpedami w niewielkich odstê-
pach, które w odleg³oœci miêdzy falami wynosi³y 15–20
kab., w czasie 2–3 minut. Winny atakowaæ parami, ka¿-
da w swoim kierunku. Pozycja salwy torpedowej na
szybkie jednostki nawodne winna znajdowaæ siê na KK
celu = 35–70’ i w odleg³oœci 35 kab., a przy ataku na
okrêty o ma³ej prêdkoœci i statków na KK = 35–100’
i w odleg³oœci 15–20 kab.

Przebieg ataku torpedowego niszczyciela dzieli³ siê
na 4 okresy: taktyczne rozwiniêcie celem zajêcia pozy-
cji, zbli¿enie do przeciwnika na zajêcie pozycji salwy
torpedowej, manewrowanie na kursie bojowym dla od-
palenia salwy torpedowej i manewrowanie powrotne.

Zabezpieczenie ataków torpedowych niszczycieli po-
lega³o na: rozpoznaniu przeciwnika i naprowadzeniu

197 Szpitun, Ogólne zasady sztuki wojenno-morskiej..., s. 27–28.

198 Taktyka..., s. 38–39,125–132. Atak torpedowy to ca³okszta³t dzia-
³añ niszczycieli (manewr, ogieñ) zabezpieczaj¹cych zbli¿enie siê z nieprzyja-
cielem i wykorzystanie przeciwko niemu broni torpedowej (Tam¿e, s. 132).
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niszczycieli, wsparciu ataku celem obezw³adnienia oporu
nieprzyjaciela i jego ochrony, os³onie z powietrza i na
maskowaniu (demonstracyjne dzia³anie grup okrêto-
wych i samolotów, przykrycie ZD przez samoloty, kutry
torpedowe i inne szybkie jednostki, zak³ócenia radiolo-
kacyjne i radiotechniczne).

Niszczyciele by³y zdolne do wspó³dzia³ania z ON, OP
i lotnictwem, co zreszt¹ wykaza³y doœwiadczenia II-
giej wojny œwiatowej. Mog³y wiêc: uczestniczyæ w sk³a-
dzie si³ g³ównych z ON, we wspólnym ataku z kutrami
torpedowymi, samolotami torpedowymi i bombowymi,
przeprowadzaæ wstêpne uderzenia celem os³abienia
przeciwnika i dezorganizowaæ jego ugrupowanie bojo-
we. Ponadto – przeprowadzaæ poœcig, wspó³dzia³aæ z ku-
trami torpedowymi i wyprowadzaæ je do ataku torpe-
dowego199.

Obok niszczycieli, do si³ uderzeniowych w polskiej
flocie wojennej zamierzano wprowadziæ na du¿¹ skalê
kutry torpedowe, których g³ównym uzbrojeniem by³y
torpedy ³adowane do odpowiednich wyrzutni200. Do g³ów-
nych zadañ tych okrêtów nale¿a³o: niszczenie ON i zwal-
czanie ¿eglugi przeciwnika, os³ona desantu morskiego,
obrona w³asnej komunikacji morskiej, zabezpieczenie
rejonu zgrupowania w³asnych si³ i udzia³ w obronie
przeciwdesantowej. We wszystkich tych dzia³aniach
podstaw¹ walki by³yby ataki torpedowe. Do dodatko-
wych zadañ tych jednostek nale¿a³o: stawianie ZM, wy-
sadzanie desantu, szybki przerzut wojsk z lekkim uzbro-
jeniem, wspieranie obrony przeciw OP, rozpoznanie,
dozór, stawianie ZD, wysadzanie grup dywersyjnych,
ratowanie rozbitków, dostarczanie zaopatrzenia dla
okr¹¿onych w³asnych oddzia³ów, wspieranie dozoru,
ewakuacja rannych oraz udzia³ w obronie przeciwmi-
nowej. W tych dodatkowych dzia³aniach nie wykorzy-
stywa³y torped, a ma³okalibrow¹ artyleriê, odpowiednie
wyposa¿enie, du¿¹ prêdkoœæ, zwrotnoœæ i ma³e zanu-
rzenie. By³ to bardzo przydatny okrêt na Ba³tyku – wie-
lozadaniowy, ma³y, zwrotny i szybki. Mo¿liwoœci bojo-
we tych jednostek ros³y pod wp³ywem doœwiadczeñ II
wojny œwiatowej i koreañskiej201. Na Ba³tyku trudno
by³o liczyæ na walki kutrów torpedowych z du¿ymi ON,
bo ich nie by³o. Istnia³a jednak mo¿liwoœæ walki z nisz-
czycielami i innymi jednostkami nawodnymi, które bêd¹
dzia³aæ na morzu samodzielnie, b¹dŸ ubezpieczaæ ma³e
konwoje lub pojedyncze statki. Walka z si³ami by³aby
jednak trudna, poniewa¿ mia³y one na uzbrojeniu ma-
³okalibrowe armaty automatyczne przeznaczone m.in.
w³aœnie do odpierania ataków kutrów torpedowych.
G³ównie niszczyciele na ma³ej odleg³oœci mog³y pokryæ
ogniem z tej artylerii znaczn¹ powierzchniê, utrudnia-

j¹c kutrom torpedowym podejœcie na odleg³oœæ strza³u
torpedowego. Dlatego aby odnieœæ sukces w takiej sy-
tuacji, nale¿a³o zapewniæ u¿ycie du¿ej liczby kutrów
torpedowych atakuj¹cych z ró¿nych kierunków i w mia-
rê mo¿liwoœci we wspó³dzia³aniu z samolotami. Arty-
leria ma³okalibrowa stanowi³a wiêc powa¿ne zagro¿enie
dla kutrów torpedowych, ale nie by³a w stanie unie-
mo¿liwiæ im ataku torpedowego.

Œcigacze torpedowe najwiêksze szanse mia³y wœród
wysp i przy dobrze rozwiniêtym wybrze¿u. Na takich
wodach by³y dobre warunki do maskowania ma³ych
okrêtów, a trudne dla samolotów. Ponadto samoloty na
morzu mog³y byæ wczeœniej wykryte przez radary okrê-
towe, a wykrycie œcigaczy torpedowych w z³ej pogodzie
by³o trudne. Warunki pogodowe nie zawsze sprzyja³y
samolotom, a przygotowane do tego, mia³y ograniczon¹
swobodê dzia³ania. Np. gêsta mg³a, œnieg i deszcz utrud-
nia³y prowadzenie samolotu, a kutry torpedowe mog³y
w tych warunkach operowaæ swobodnie. Samolot móg³
przebywaæ krótko w powietrzu z powodu ograniczonych
zapasów paliwa, a kuter torpedowy d³ugo. Lotnictwo mi-
mo doskonalenia nie by³o jeszcze w stanie wyprzeæ
kutrów torpedowych ze sk³adu flot wojennych, a dosko-
nalenie sposobów wspó³dzia³ania miêdzy nimi powo-
dowa³o wzrost znaczenia œcigaczy torpedowych.

Zespo³y œcigaczy torpedowych mog³y przebywaæ na
morzu przy fali 4–6’B, a nawet wiêcej. W takich wa-
runkach strzelanie torped by³o trudne, ale mo¿liwe. Na
Ba³tyku okrêty te mia³y operowaæ do kilkudziesiêciu
Mm od brzegu, a wiêc przed sztormem mog³y skryæ siê
w bazie. Zim¹ dzia³ania kutrów torpedowych by³y ogra-
niczone ze wzglêdu na przeszkody lodowe. Na wodach po-
³udniowego Ba³tyku pojawiaj¹ siê one zwykle w grud-
niu lub styczniu, a znikaj¹ w lutym lub w marcu.

Pewn¹ przeszkod¹ dla œcigaczy torpedowych by³a
mo¿liwoœæ wykrycia ich przez radary przeciwnika z odle-
g³oœci kilkudziesiêciu Mm, co powodowa³o d³u¿sze prze-
bywanie w strefie ognia artyleryjskiego podczas zbli-
¿ania siê do atakowanego okrêtu. By³o to jednak tylko
utrudnienie, poniewa¿ atak torpedowy by³ mo¿liwy.
W takiej sytuacji mo¿na by³o wykorzystaæ z³e warunki
pogodowe, naturalne zas³ony i ZD, du¿¹ prêdkoœæ i za-
skoczenie. Poniewa¿ pocz¹tkowo mia³y ograniczone pole
widzenia – do 10000 m, powinny byæ wyprowadzane do
walki przez niszczyciele lub samoloty202, a potem œci-
gacze torpedowe mia³y równie¿ radary, co zwiêksza³o
ich zasiêg obserwacji203.

Najskuteczniejszym sposobem dzia³ania kutrów tor-
pedowych, by³o operowanie we wspó³dzia³aniu z inny-
mi si³ami, z zaskoczenia. Uzyskiwano je przez zacho-
wanie ciszy radiowej, bez pracy radaru i w z³ej pogodzie,
a sam kuter by³ trudno wykrywalny. Zespó³ tych jedno-
stek z zasady dzielono na grupy: rozpoznania, atakuj¹-
ce, stawiania ZD, ratownicz¹ i wsparcia artyleryjskie-
go. Ka¿da grupa winna mieæ swego dowódcê, a wszystkie
razem tworzy³y odpowiednie ugrupowanie do wykona-
nia okreœlonego zadania bojowego. Szczególnie trud-
nym zadaniem dla kutrów torpedowych by³o atakowa-
nie niszczycieli, które mog³y otworzyæ ogieñ artyleryjski
na maksymalnym skutecznym zasiêgu oko³o 60 kab.
Niszczyciel w ci¹gu 4–5 minut móg³ wówczas wystrze-

199 Tam¿e, s. 133–139.
200 Na polskich kutrach torpedowych stosowano pocz¹tkowo wy-

rzutniê torpedow¹ wz. „BS”, s³u¿¹c¹ do burtowego wyrzucania torped
wz. 53-38. Na pok³adzie kutra ustawiano dwie niezale¿nie od siebie
dzia³aj¹ce wyrzutnie, z których jedna by³a zamontowana z prawej , a dru-
ga – z lewej burty. Ich ustawienie by³o symetryczne wzglêdem wzd³u¿-
nej osi œcigacza, co zapobiega³o przechy³om okrêtu przy za³adowanych
dwóch torpedach. Wyrzutnie te wyrzuca³y torpedy z szybkoœci¹ 4 m/sek.,
przy tym odleg³oœæ upadku torpedy od krawêdzi burty œcigacza wynosi³a
2 m. Strza³ nastêpowa³ przy zapaleniu ³adunku prochu bezdymnego
o wadze 40 g, znajduj¹cego siê w komorze nabojowej butli strzelniczej.
Odpalenie przeprowadzano z pomostu d.o. za poœrednictwem skrzynki
strzelniczej umieszczonej nad sto³em nawigacyjnym. Strzelanie prowa-
dzono salw¹ lub pojedynczo (Przepisy o obchodzeniu siê z wyrzutniami
torpedowymi).

201 W 1950 roku si³y morskie Pó³nocnej Korei skutecznie wykorzy-
sta³y kutry torpedowe (Wanta, Czy kutry torpedowe..., s. 8).

202 S. Mieszkowski, Okrêty i lotnictwo, s. 27.
203 Tam¿e, s. 12–14.
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liæ 7000–9000 pocisków, które zniszczy³yby prawdopo-
dobnie 3–4 kutry torpedowe. II wojna œwiatowa wyka-
za³a, ¿e do zatopienia niszczyciela potrzeba trafiæ 1–2
torpe-dami, a z salwy torped trafia³a jedna. Potrzeba
wiêc by³o dwóch salw torpedowych204.

Dzia³ania bojowe œcigaczy torpedowych polega³y wiêc
na atakach grupowych z kilku kierunków, co utrudnia-
³o obronê przeciwnika, a najskuteczniejsze by³o jedno-
czesne wystrzelenie torped. Wspólne scentralizowane
strzelanie torped przeprowadzano do okrêtów powy¿ej
od niszczycieli i do transportowców o g³êbokoœci powy-
¿ej 15 m. Pozycjê salwy torpedowej zajmowano od 10
kab. od celu. Gdy d³ugoœæ celu wynosi³a powy¿ej 1kab,
strzelanie salw¹ mo¿na by³o wykonaæ z odleg³oœci 15
kab., przy KK celu = 35–90’. Punkt celowania stanowi³
dziób okrêtu. Wa¿ny by³ wachlarzowy uk³ad torped
w sektorze salwowym, który osi¹gano przez nastawê
ró¿nych k¹tów wyprzedzenia dla ka¿dego kutra torpe-
dowego. Ataki kutrów torpedowych zabezpieczano, aby
przeciwnik nie móg³ uchyliæ od torped, a ponadto prze-
szkodziæ mu w kontrataku. Przeprowadzano je: rozpo-
znaniem, dla okreœlenia elementów ruchu celu; obser-
wacj¹ przeciwnika i naprowadzenie na niego kutrów;
os³on¹ plot; os³on¹ si³ami i innymi dla zwalczania ubez-
pieczenia nieprzyjaciela oraz maskowaniem205.

Œcigacze torpedowe stanowi³y w latach 50. groŸne
si³y torpedowe we flotach ba³tyckich, a okrêty tej klasy
szybko rozwijano. Podobne tendencje mia³y miejsce rów-
nie¿ w Polsce, czego wyrazem by³o wcielenie do floty
w 1956 roku kutrów torpedowych wydzier¿awionych od
Sowietów. Planowano równie¿ w Dziwnowie zorganizo-
waæ dywizjê kutrów torpedowych206. Po krótkim okre-
sie doskonalenia dzia³añ w ma³ych grupach, przyst¹-
piono do szkolenia w sk³adzie zespo³u. Okaza³o siê, ¿e
samodzielna dzia³alnoœæ kutrów torpedowych nie ro-
kuje dobrych rezultatów. Zaczêto wiêc opracowywaæ
zasady wspólnych dzia³añ kutrów torpedowych z okrê-
tami artyleryjskimi, a nastêpnie z lotnictwem myœliw-
sko-szturmowym207.

W polskiej flocie wojennej wiele uwagi zwracano na
rozwój œcigaczy OP jako istotnego elementu do zwal-
czania niebezpieczeñstwa podwodnego208. Taktyka tych
okrêtów polega³a na poszukiwaniu i wykryciu OP prze-

ciwnika, a nastêpnie jego zniszczenie przy pomocy BG.
Poszukiwanie OP – obserwacjê podwodn¹, prowadzono
dwoma sposobami: echo namierzaniem i szumonamie-
rzaniem, a polega³o na systematycznym lub okoliczno-
œciowym kontrolowaniu obszarów wodnych maj¹cym na
celu wykrycie i zniszczenie celu podwodnego. Dzielono
je na: poszukiwanie kontrolne i poszukiwanie na we-
zwanie.

Poszukiwanie kontrolne przeprowadzano w razie
przypuszczenia, ¿e w danym rejonie mog¹ operowaæ OP
nieprzyjaciela. Stanowi³o zabezpieczenie przed mo¿li-
wymi, niespodziewanymi atakami z ich strony. Nale-
¿a³o je przeprowadzaæ wówczas, gdy w³asne jednostki
wychodzi³y lub wchodzi³y do bazy, poniewa¿ formowa-
nie i rozformowywanie szyku stanowi³o najdogodniej-
szy moment do ataków torpedowych przez OP. Poszu-
kiwanie dzielono na systematyczne i okolicznoœciowe
(epizodyczne). Pierwszy rodzaj poszukiwania miano pro-
wadziæ przez ca³y okres trwania dzia³añ bojowych, a dru-
gi – przed wyjœciem lub wejœciem jednostek do portu.
Poszukiwanie na wezwanie przeprowadzano po stwier-
dzeniu obecnoœci OP przeciwnika w danym rejonie
i w przybli¿eniu znane by³o jego miejsce. Do wykona-
nia tego zadania wydzielano grupy œcigaczy z bazy, sto-
j¹cych tam w gotowoœci do natychmiastowego wyjœcia
na morze.

Œcigacze OP poszukiwa³y równie¿ OP przeciwnika
wspólnie z lotnictwem. Samoloty wykrywa³y i powia-
damia³y œcigacze o wykryciu, nastêpnie grupa tych okrê-
tów wychodzi³a z bazy w nakazany rejon morza. Za-
sadniczym œrodkiem ³¹cznoœci samolotów ze œcigaczami
by³y – ³¹cznoœæ radiowa UKF, rakiety oraz ewolucje
wykonywane przez samolot.

Stosowano trzy formy walki z OP: atak, kontratak
i œciganie. Atak polega³ na dzia³aniu pojedynczego okrê-
tu lub grupy œcigaczy OP do wykonania uderzenia BG.
W tym celu nale¿a³o okreœliæ jak najdok³adniej ele-
menty ruchu celu, a manewrowanie w³asne by³o wów-
czas podporz¹dkowane dok³adnemu zrzuceniu BG.
Kontratak polega³ na szybkich uderzeniach BG celem
przerwania przeciwnikowi w wykonaniu ataku torpe-
dowego oraz zmuszenia go do zejœcia na du¿e g³êboko-
œci. Natomiast œciganie polega³o na przeprowadzeniu
szeregu ataków na OP.

Je¿eli nie stwierdzono rezultatów ataków na OP,
organizowano wówczas obserwacjê zagro¿onego rejonu
nawet do 48 godzin209.

204 Marczak, Kutry..., s. 31–44; Szpitun, Ogólne zasady..., s. 33–34.
Zasadniczo niszczyciel mia³ po 12 armat, a kuter torpedowy 2 torpedy.
Niszczyciel w czasie podejœcia do salwy torpedowej móg³ zniszczyæ 4
kutry, a dla jego zniszczenia trzeba by³o 2 torped. Do okreœlonej pozycji
salwy, je¿eli jedna z 6 torped trafia, dojœæ winno 6 kutrów torpedowych.
Dlatego w sk³ad kutrów torpedowych do takiego ataku wynosi³ 10
jednostek. Je¿eli niszczyciele dzia³a³yby w grupie po 3, to dla ich zato-
pienia trzeba by³o wys³aæ 30 kutrów torpedowych (Marczak, s. 41).

205 Taktyka..., s. 140–149.
206 AMW 1997/59, t. 28; 2024/60, t. 6.
207 Pietraszkiewicz, Tam¿e, s. 30–31.
208 Œcigacze OP – ma³e i du¿e, by³y szczególnie przydatne na

przybrze¿nych wodach do zwalczania OP. Ponadto mog³y prowadziæ:
ochronê ma³ych konwojów przed OP, dozór bliski i radiolokacyjny, eskor-
towaæ OP, rozpoznanie wybrze¿y przeciwnika, stawiaæ aktywne ZM,
przewoziæ i wysadzaæ desanty. Ubezpieczenie konwojów mog³y przepro-
wadzaæ w czasie przechodzenia rejonów przybrze¿nych, na niedu¿¹ od-
leg³oœæ. Desanty mog³y wysadzaæ równie¿ na niedu¿ych odleg³oœciach.
Eskortowaæ OP mog³y wówczas, gdy OP nie dysponowa³ czasem i mia³
przed sob¹ do przejœcia du¿y obszar oraz zmuszony do wykonania zada-
nia na powierzchni wody. Œcigacze OP mog³y prowadziæ rozpoznanie
wybrze¿a przeciwnika przez œci¹ganie na siebie ognia artylerii nad-
brze¿nej, wykrywaj¹c w ten sposób stanowiska bojowe wroga. W razie
pilnej potrzeby, œcigacze OP mog³y byæ wykorzystywane do prac tra³o-
wych. Okrêty te mog³y operowaæ skutecznie jedynie w grupach (Takty-
ka..., s. 45–47).

209 Podrêcznik tymczasowy zwalczania okrêtów podwodnych, DMW
1952; Taktyka..., s. 224–234. Od po³owy lat 50. do wykrywania OP zaczêto
coraz powszechniej stosowaæ boje radiohydroakustyczne i wykrywacze
magnetyczne. Boje radiohydroakustyczne stosowano w celu: poszukiwa-
nia OP w ograniczonych rejonach morskich, w razie utraty kontaktu
wzrokowego lub radiolokacyjnego, kontrolnego poszukiwania rejonu;
postawienia barier obronnych na podejœciach do baz i portów, na skrzy-
d³ach konwoju lub na przypuszczalnym kursie OP; kontroli rezultatów
ataków wykonanych na OP przez inne si³y. Boje te mog³y byæ stawiane
przez samoloty i œmig³owce nastêpuj¹co: na krêgu, gdy boje stawiano
wokó³ prawdopodobnego miejsca znajdowania siê OP, grzebieniem, gdy
boje stawiano w kilku liniach równoleg³ych, barier¹, gdy stawiano w
kszta³cie kwadratu lub pó³kola na prawdopodobnym kursie OP. Je¿eli OP
zosta³ wykryty, to jego dalsze œledzenie wykonuje siê za pomoc¹ dodat-
kowej serii boi. Z bojami stosowano równie¿ wykrywacze magnetyczne,
które s³u¿y³y do: poszukiwania OP w ograniczonym rejonie; utrzymania
kontaktu z OP celem okreœlenia jego elementów manewrowych i napro-
wadzenia na niego si³ nawodnych lub powietrznych. Poszukiwanie za
pomoc¹ wykrywacza magnetycznego prowadzono sposobem halsowania
lub na krêgu (Mróz, Wykorzystanie lotnictwa do zwalczania, PM 1959,
z. 7–8, s. 45–46).
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Si³y morskie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

W³aœciwoœci Ba³tyku pozwalaj¹ce na operacje mino-
we, zmusza³y z jednej strony do przygotowania odpo-
wiednich si³ do stawiania ZM, a z drugiej – organizowa-
nia zespo³ów tra³owców do likwidacji niebezpieczeñstwa
minowego na w³asnych wodach.

Poniewa¿ w polskiej flocie wojennej nie by³o spe-
cjalnej budowy stawiaczy min, ich funkcje spe³niaæ
mia³y niszczyciele, kutry torpedowe, œcigacze OP, dozo-
rowce, tra³owce, okrêty desantowe i OP. Ponadto do sta-
wiania min zamierzano wykorzystaæ równie¿ zmobili-
zowane jednostki rybackie, statki ¿eglugi przybrze¿nej,
promy i inne jednostki nadaj¹ce siê do tego celu. Ra-
zem mia³yby one stanowiæ nawodne si³y minowe, któ-
rych dzia³ania bojowe mia³y na celu stawianie ZM do
niszczenia ON i OP, ograniczenie rejonu dzia³añ prze-
ciwnika, stworzenie przeszkód nieprzyjacielowi w prze-
nikaniu do ochranianych rejonów przybrze¿nych, utrud-
nienie ostrza³u pozycji obronnych na wybrze¿u i baz
morskich oraz lotniczych przez okrêty przeciwnika, unie-
mo¿liwienie wysadzenia desantu morskiego. Ponadto
wszystkie te jednostki mog³y przewoziæ wojsko i sprzêt
w operacjach desantowych.

W drugiej po³owie lat 40. i w latach 50. nadal zamie-
rzano stawiaæ ZM aktywne i obronne, manewrowe i ma-
newrowo-pozycyjne.

Aktywne ZM mia³y byæ stosowane na wodach prze-
ciwnika, na jego liniach ¿eglugowych i w portach. Obok
niszczenia okrêtów i statków, zmusza³y one go do syste-
matycznego tra³owania du¿ych obszarów morza i okre-
sowego zaniechania p³ywania przez okrêty i statki. Sku-
tecznoœæ aktywnych ZM mo¿na by³o osi¹gn¹æ przez
skrytoœæ operacji minowania. Jedna aktywna ZM win-
na wynosiæ 200–250 min, któr¹ mog³y postawiæ: samo-
loty, OP i szybkie ON – kr¹¿owniki, niszczyciele i ku-
try torpedowe.

Obronne ZM s³u¿y³y do zabezpieczenia okreœlonego
odcinka wybrze¿a i umo¿liwia³y manewrowanie we w³a-
snym obszarze operacyjnym. Wchodzi³y one w system ru-
bie¿y obrony baz morskich i innych wa¿nych obiektów
wojskowych oraz gospodarczych. W razie niemo¿liwo-
œci sta³ej obrony ZM zamierzano organizowaæ obser-
wacjê, co umo¿liwia³o uzupe³nianie ZM i dzia³añ prze-
ciw tra³owcom nieprzyjaciela. Obronne ZM dzielono na:
pozycyjne, przeciw OP i przeciw desantowe, jako œro-
dek zabezpieczaj¹cy w sk³adzie obronnych pozycji mor-
skich. Stawianoby je w zasadzie w okresie poprzedza-
j¹cym wojnê celem obrony okreœlonych rubie¿y, jako
zasadniczy element pozycji minowo-artyleryjskiej.

Manewrowe ZM mia³y cechy zagród aktywnych
i obronnych, stawiane w walce i przed ni¹ celem: ogra-
niczenia mo¿liwoœci manewrowych, stworzenie dogod-
nych warunków bitwy w bezpoœrednim spotkaniu z prze-
ciwnikiem i utrudnienie mu poœcigu. Stawiano je na
kursie przeciwnika, aby jego okrêt wszed³ na minê.

Manewrowo-pozycyjne ZM to te, które mia³y byæ po-
stawione jako manewrowe, ale po wyparciu przeciwni-
ka z danego obszaru lub utracie swojego pierwotnego
znaczenia, sta³y siê pozycyjnymi.

Stosowano nastêpuj¹ce rodzaje ZM: miny pojedyn-
cze; ³acha minowa – niedu¿a iloœæ min w jednym lub
kilku rzêdach o d³ugoœci do 5 kab.; linia zagrodowa –
postawiona w prostej linii (ma³e linie – do 1 Mm, œred-
nie linie – 1–3 Mm i du¿e linie – ponad 3 Mm); linia
min – odleg³oœæ miêdzy minami 1,5 kab – mog³o byæ
kilka rzêdów; pionowy rz¹d min – rz¹d min postawio-

nych w linii prostej na ró¿nych zanurzeniach; pionowa
zas³ona – rzêdy pionowe na kilku poziomach i pole
minowe – ró¿ne kombinacje linii min oraz poziomych
zas³on210.

W zwalczaniu min zasadnicz¹ rolê odgrywa³y tra-
³owce. Na podstawie wyniku doœwiadczeñ z tra³owania
bojowego, udoskonalono i opracowano taktykê tra³ow-
ców, których g³ównym zadaniem by³o: tra³owanie roz-
poznawcze, niszczenie ZM i przeprowadzenie okrêtów
za tra³ami.

Prace tra³owe wykonywano dwoma sposobami: prze-
tra³owanie i przeszukiwanie. Przetra³owanie – polega-
³o na sprawdzeniu ca³ego rejonu z utrzymaniem usta-
lonego przys³onu miêdzy s¹siednimi pasami tra³owymi,
a w stosunku do g³êbokoœci – z zachowaniem okreœlo-
nego zanurzenia tra³u. Przetra³owaniu podlega³y rejo-
ny manewrowe oraz przybrze¿ne tory wodne, na któ-
rych zachodzi³a mo¿liwoœæ postawienia ma³ych ZM
przez przeciwnika. Sposób ten wymaga³ dok³adnego
zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego. Drugi
sposób sk³ada³ siê z 3 rodzajów przeszukiwania: pro-
ste, dok³adne i szczegó³owe. Proste polega³o na spraw-
dzeniu ca³ego rejonu z odstêpami miêdzy dwoma s¹-
siednimi pasami tra³owymi, wynosz¹cymi podwójn¹
szerokoœæ szyku zespo³u okrêtów tra³uj¹cych; dok³adne
– polega³o na sprawdzeniu ca³ego rejonu z odstêpami
miêdzy dwoma s¹siednimi pasami tra³owymi, wynosz¹-
cymi szerokoœæ zespo³u okrêtów tra³uj¹cych; szczegó³o-
we – polega³o na sprawdzeniu ca³ego rejonu bez odstêpów,
a pasy przetra³owania styka³y siê z sob¹ (przeszuki-
wanie szczegó³owe przeprowadzano g³ównie w tych re-
jonach, gdzie by³o prawdopodobieñstwo min pojedyn-
czych lub ³ach). Przeszukiwanie torów wodnych i rejonów
manewrowych prowadzono wówczas, gdy by³o brak cza-
su na przetra³owanie, a ponadto wykluczano mo¿liwoœæ
postawienia przez przeciwnika ma³ych ZM. Przetra³o-
wanie i przeszukiwanie przeprowadzano wtedy, gdy
okrêty nie mog³y utrzymaæ siê na okreœlonych kursach
przy ostrzale wybrze¿a oraz kiedy nie mo¿na by³o li-
czyæ na dok³adnoœæ zliczenia nawigacyjnego okrêtów.

W zale¿noœci od terminu tra³owanie rozpoznawcze
torów wodnych oraz rejonów manewrowych dzielono na
sprawdzanie systematyczne, wstêpne i kontrolne.
Sprawdzenie systematyczne przeprowadzano w okre-
œlonym czasie, bez wzglêdu na zagro¿enie ze strony
przeciwnika, na wejœciowych i wyjœciowych torach wod-
nych oraz w rejonach nasilonego ruchu p³ywania. Spraw-
dzanie wstêpne torów wodnych przeprowadzano zasad-
niczo przed ka¿dym wejœciem i wyjœciem do bazy tak,
aby do chwili wyjœcia okrêtów z bazy lub podejœcia okrê-
tów do bazy dany tor wodny by³ sprawdzony. Spraw-
dzenie kontrolne przeprowadzano na nowych torach
wodnych i rejonach manewrowych a ponadto, gdy prze-
ciwnik wykry³ istniej¹cy tor wodny i by³y podstawy przy-
puszczaæ, ¿e postawi³ on na nim ZM, co jednak nie by³o
dok³adnie ustalone.

Doœwiadczenia wykaza³y, ¿e nie starcza³o si³ i œrod-

210 Taktyka..., s. 152–156. Zagadnienia zwi¹zane z minami mor-
skimi stanowi³y istotne znaczenie w rozwoju polskiej morskiej sztuki
wojennej przez ca³y okres powojenny, a¿ do najnowszych czasów. By³y
przedmiotem nieustannych studiów, a najlepsze rozwi¹zania z tym
zwi¹zane popularyzowano wœród oficerów marynarki jako obowi¹zuj¹ce
(L. Iwaszko, Regulamin walki Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Pol-
skiej, AMW 1990; A. Makowski, Zasady taktycznego u¿ycia min przez
okrêty nawodne. Taktyka Marynarki Wojennej, cz. I, WSMW 1983, s.
252–281).
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ków do zniszczenia wszystkich ZM. Dlatego w pierw-
szym rzêdzie okreœlano ich granice.

Niszczenie ZM mo¿na by³o przeprowadzaæ tylko spo-
sobem przetra³owania, z dok³adnym owiechowaniem
pasów tra³owych. Rejon przetra³owa³y od min kotwicz-
nych by³ wówczas, gdy pokryto go tra³ami dwukrotnie,
tj. na ka¿dym pasie tra³owym wykonane zosta³y dwa
czyste halsy, na których nie zatra³owano ¿adnej miny
lub protektora pola minowego; przy minach niekontak-
towych, je¿eli przestrzegana by³a wymagana wielokrot-
noœæ oraz odpowiedni re¿im pracy tra³ów.

Wa¿nym zadaniem dla tra³owców by³o przeprowa-
dzanie okrêtów za tra³ami, co mia³o jednak szereg wad:
ograniczona prêdkoœæ, okrêty przeprowadzane za tra-
³ami pozbawione by³y swobody manewrowania, trudno
by³o zabezpieczyæ okrêty prowadzone za tra³ami noc¹,
przed podciêtymi minami lub minami niekontaktowy-
mi o wielokrotnym dzia³aniu. Pas przetra³owania mu-
sia³ byæ nie mniejszy od œrednicy cyrkulacji najs³abiej
manewruj¹cego okrêtu ze sk³adu przeprowadzanych
jednostek211.

Tra³owanie bojowe na wodach polskich prowadzono
ju¿ od 1945 roku. Celem skoordynowania wysi³ków i wy-
miany informacji o sytuacji minowej, a tak¿e o wynikach
tra³owania, powo³ano w 1945 roku Miêdzynarodow¹
Centraln¹ Komisjê z siedzib¹ w Londynie. Dokona³a ona
podzia³u wód europejskich na poszczególne akweny, czu-
waj¹c nad prawid³owym przebiegiem tra³owania. Polska
znalaz³a siê w Strefie Komisji Mórz Barentsa, Ba³tyc-
kiego i Czarnego (BBCz), której szefem zosta³ sowiecki
komandor Czubanow, z siedzib¹ w Moskwie. Czuwa³a
ona nad przebiegiem tra³owania w swojej strefie, a w jej
sk³ad wchodzili przedstawiciele ZSRR, Polski, Anglii,
Finlandii, Turcji, Szwecji, Norwegii i Danii. Na pocz¹t-
ku 1946 roku Komisja ta okreœli³a dla poszczególnych
pañstw strefy odpowiedzialnoœci (strefy wód do rozmi-
nowania), które by³y zobowi¹zane do przeprowadzenia
prac tra³owych, oznakowania pól minowych i torów wod-
nych wolnych od min212. W 1946 roku strona sowiecka
przekaza³a nam mapê z naniesionymi polami i zagro-
dami minowymi, charakterystykê tych pól i zagród,
a tak¿e dane o torach wodnych wolnych od min w pol-
skiej strefie213. Sytuacja minowa w polskiej strefie od-
powiedzialnoœci by³a trudna. Znajdowa³y siê tu miny
niemieckie, sowieckie i brytyjskie, postawione na to-
rach wodnych wiod¹cych do Ustki, Dar³owa, Ko³obrze-
gu, Œwinoujœcia i na Zatoce Pomorskiej214. Wytypowano
cztery rejony, na których postawiono miny kontaktowe
i niekontaktowe: a) rejon Zatoki Gdañskiej, od granicy
z Sowietami poza Rozewie z podrejonami – Zatoka
Gdañska, port Gdynia, port Gdañsk, rejon Rozewie i re-
jon W³adys³awowo; b) rejon Ustki; c) na pó³noc od Ko³o-
brzegu; d) W Zatoce Pomorskiej. Ogó³em w strefie od-

powiedzialnoœci Polski znajdowa³o siê oko³o 2500 min
ró¿nego rodzaju, w wiêkszoœci w rejonach g³ównych por-
tów.

W wodach Zatoki Gdañskiej samoloty brytyjskie po-
stawi³y 1069 min niekontaktowych, wiêkszoœæ w 1944
roku i niewielk¹ liczbê w roku nastêpnym, na pocz¹tku
maja. Spoœród nich 129 min mia³o likwidatory, których
czas dzia³ania up³ywa³ z koñcem kwietnia 1945 roku.
Ponadto i istnia³o w Zatoce 12 pól i ZM. Na pó³noc od
ujœcia Wis³y Œmia³ej istnia³o niemieckie pole minowe
licz¹ce 16 min kontaktowych i 6 ochraniaczy pól mino-
wych. Zaœ na pó³noc od Przekopu Wis³y istnia³o pole
minowe o promieniu 1 Mm, na którym znajdowa³y siê
4 miny niekontaktowe postawione przez sowiecki OP.
Na pó³nocny-wschód od Babich Do³ów by³a niemiecka
ZM z³o¿ona z 24 min kontaktowych, a na pó³nocny-
wschód od Rewy – na torze wodnym prowadz¹cym do
Pucka, Niemcy postawili 2 ZM le¿¹ce niedaleko siebie.
Obie mia³y 50 min kontaktowych i 13 ochraniaczy pól
minowych. Na wysokoœci cypla Hel le¿a³a ZM sk³ada-
j¹ca siê z 20 min kontaktowych postawiona przez so-
wieckie OP, a na pó³noc od Juraty, w odleg³oœci oko³o 6
Mm od brzegu, le¿a³a ZM sk³adaj¹ca siê z 20 min kon-
taktowych postawionych równie¿ przez sowieckie OP.
Przy podejœciu do Nowego Portu Niemcy postawili 10
min niekontaktowych, a w Gdyni sytuacja minowa by³a
jeszcze gorsza. W kana³ach portowych Gdyni Niemcy
postawili 25 min niekontaktowych, maj¹ce zapalniki
nastawione na 1–4 impulsy. Zaœ na redzie, krótko przed
kapitulacj¹, postawili 64 miny niekontaktowe

Na pó³noc od Rozewia na obszarze 24 Mm sowieckie
OP postawi³y pole minowe z³o¿one z 20 min kontakto-
wych. Równie¿ na pó³noc od Stilo w odleg³oœci 3 Mm od
brzegu okrêty te postawi³y ZM z³o¿on¹ z 17 min kon-
taktowych.

U wejœcia do portu W³adys³awowo Niemcy postawi-
li 11 min niekontaktowych, a w odleg³oœci 2 Mm od wej-
œcia do tego portu znajdowa³a siê niemiecka ZM z³o¿o-
na z 12 min niekontaktowych215. Jeszcze 7 czerwca 1946
roku Sztab G³ówny MW informowa³ GUM, ¿e port i po-
dejœcie do W³adys³awowa nie s¹ jeszcze rozminowane
i stanowi¹ zagro¿enie dla ¿eglugi216.

W rejonie Ustki by³y 2 pola minowe postawione
przez Niemców. Rodzaj i iloœæ min nie ustalono, ponie-
wa¿ wiadomoœci o tych polach uzyskano ze znalezionej
mapy niemieckiej, na której naniesiono tylko wspó³-
rzêdne pól minowych i tory wodne prowadz¹ce wzd³u¿
brzegu do Ustki.

Na pó³noc od Ko³obrzegu, oko³o 8–10 Mm od brze-
gu, Niemcy w pierwszych latach wojny postawili 2 ZM
o d³ugoœci 5 Mm i 8,5 Mm, licz¹ce razem 450 min kon-
taktowych. 435 z nich Niemcy wytra³owali sami, ale
15 pozosta³ych min nie znaleŸli. W marcu 1945 roku
w czasie walk o Ko³obrzeg Niemcy postawili na podej-
œciu do portu 33 miny niekontaktowe. Ponadto na pó³-
nocny-wschód od Ko³obrzegu znajdowa³a siê ZM licz¹-
ca 20 min kontaktowych, postawionych przez okrêt
sowiecki.

Na po³udnie od £awicy Odrzañskiej samoloty bry-
tyjskie postawi³y 824 miny niekontaktowe 129 z nich
posiada³o likwidatory, których czas dzia³ania up³ywa³
z koñcem kwietnia 1945 roku. Zaœ na torze wodnym

211 Taktyka..., s. 174–186. Na podstawie doœwiadczeñ opracowano
szereg dokumentów i podrêczników w zakresie obrony przeciwminowej
(A. Makowski, Tam¿e, s. 282–330; Ten¿e, OPM okrêtów podwodnych
i zespo³ów okrêtów nawodnych podczas przejœcia morzem, Taktyka okrê-
tów nawodnych, cz. III, WSMW 1984, s. 159–176).

212 Granice odpowiedzialnoœci strefy polskiej przebiega³y: od grani-
cy polsko-sowieckiej na pó³noc od Braniewa do punktu 55’28 N, 18’40 E,
st¹d prosto na zachód do punktu 55’28 N, 15’32E, dalej na po³udnie do
punktu 54’48 N, 15’32 E, st¹d prosto na zachód do punktu 54’48 N, 14’11 E
bieg³a prost¹ lini¹ do granicy na pó³nocno-zachód od Œwinoujœcia.

213 W. Szczerkowski, Rozminowanie wód Ba³tyku w strefie odpowie-
dzialnoœci Polski po drugiej wojnie œwiatowej, PM 1965, z. 9, s. 71–72.

214 AMW 2/49/8, s. 117nn.

215 Szczerkowski, Tam¿e, s. 73.
216 WAP Gd., GUM/1045, nr 30.
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prowadz¹cym ze Œwinoujœcia do Szczecina, Niemcy
postawili 24 miny niekontaktowe217.

Mimo intensywnych prac tra³owych na wodach przy-
brze¿nych czêœæ min niekontaktowych pozosta³a, sta-
nowi¹c nadal niebezpieczeñstwo, chocia¿ w miarê up³y-
wu lat ono s³ab³o. W 1955 roku wszystkie baterie minowe
znajduj¹ce siê w minach niekontaktowych straci³y swoj¹
zdolnoœæ zasilania uk³adu elektrycznego urz¹dzenia
zapalaj¹cego, ale stanowi³y nadal niebezpieczeñstwo
jako ³adunki materia³u wybuchowego, wyposa¿one
w zapalniki i detonatory. Szczególnie niebezpieczne by³y
miny z czêœciowo skorodowanym kad³ubem, który mo¿-
na by³o ³atwo uszkodziæ218.

Potrzeby gospodarcze wymaga³y szybkiego rozmi-
nowania polskich wód, a prace tra³owe mia³y byæ prze-
prowadzone w kolejnoœci: tra³owanie dla potrzeb ¿eglu-
gi miêdzynarodowej, tra³owanie portów i red, tra³owanie
torów wodnych prowadz¹cych do portów oraz tra³owa-
nie celem skrócenia i poszerzenia ju¿ przetra³owanych
torów wodnych. Miny kontaktowe tra³owano bez wzglê-
du na czas i miejsce ich postawienia, poniewa¿ mog³y
siê zerwaæ z kotwic i dryfowaæ. Natomiast niekontak-
towe tra³owano tylko w portach, na redach i na torach
wodnych, co by³o spowodowane ich mniejsz¹ ¿ywotno-
œci¹. Po up³ywie 3,5–4,5 lat miny niekontaktowe po-
stawione na g³êbokoœci powy¿ej 50 m nie stanowi³y
niebezpieczeñstwa dla ¿eglugi.

Oczyszczanie z min morskich szlaków ¿eglugowych
prowadz¹cych do polskich portów oraz oznakowywanie
torów wodnych prowadzi³y tra³owce sowieckie, polskie
i szwedzkie.

Brak w³asnych tra³owców spowodowa³ zobowi¹za-
nia sowieckiej floty do przeprowadzenia prac tra³owych
na polskich wodach. By³o to w ich interesie, aby mogli:
przetrzeæ szlaki ¿eglugowe od w³asnych baz do portów
strefy niemieckiej; uzyskaæ mo¿liwoœæ korzystania we
w³asnym interesie wojskowym i gospodarczym z pol-
skich portów; stworzyæ dogodne warunki do rabunku
okrêtów, statków, taboru p³ywaj¹cego w polskich por-
tach pozostawionych przez Niemców oraz u³atwiæ ra-
bunek sprzêtu portowego i stoczniowego w tych por-
tach i nie dopuœciæ Polaków do niemieckich wojskowych
instytucji badawczych lub ich wejœcie w struktury pol-
skiej MW. Zaœ pod wzglêdem propagandowym wykaza-
nie: ¿e tylko Sowieci mogli nam pomóc; ¿e przekazali
9 tra³owców, ale Polacy nie s¹ w stanie opanowaæ ich
techniki, zaœ polska flota na Zachodzie stoi bezczynnie
i nie chce rodakom pomóc i ¿e pomoc sowiecka umacnia
w³adzê ludow¹ w Polsce.

Prace tra³owe rozpoczêto w 1945 roku. W maju tego
roku tra³owce sowieckie rozpoczê³y tra³owanie toru
wodnego Gdañsk-Hel, a w czerwcu przyst¹pi³y do roz-
minowywania portu gdyñskiego. Przy tym 1 czerwca
1945 roku w Gdañsku na minie poderwa³ siê sowiecki
holownik, a nastêpnego dnia na redzie tego portu mina
uszkodzi³a kuter tra³owy. Zaœ 22 sierpnia w porcie gdyñ-
skim poderwa³ siê na minie sowiecki kuter tra³owy
i zaton¹³ wraz z 16-osobow¹ za³og¹219.

W pierwszej kolejnoœci tra³owano miny kontakto-
we na torach wodnych Hel-Gdynia, Gdynia – Gdañsk,
Gdañsk – ujœcie Wis³y Œmia³ej – Przekop Wis³y, rozpo-
czêto równie¿ tra³owanie red portów Gdyni i Gdañska.
W po³owie lipca 1945 roku Gdañsk i Gdynia zosta³y
otwarte dla ¿eglugi, a 13 lipca zawinê³y do Gdañska
pierwsze 2 statki bandery fiñskiej, a w trzy dni póŸ-
niej do portu gdyñskiego wszed³ pierwszy statek, rów-
nie¿ bandery fiñskiej. 21 stycznia 1946 roku Bierut
zwróci³ siê do Stalina z pisemn¹ proœb¹ o skierowanie
nowej grupy sowieckich tra³owców do rozminowywania
wód polskiej strefy odpowiedzialnoœci, g³ównie w Zato-
ce Gdañskiej. Podobna proœbê wystosowa³ równie¿ ¯y-
mierski, ale do dowódcy sowieckiej MW – Kuzniecowa.
Ju¿ wiosn¹ 1946 roku sowieckie tra³owce rozpoczê³y
now¹ operacj¹ przeciwminow¹, co by³o na rêkê Moskwie.
Sowieci jednak za¿¹dali, aby dzia³ania ich si³ tra³o-
wych w³¹czyæ do planów polskich i pod ¿adnym pozo-
rem nie ujawniaæ tego wobec innych pañstw. ¯¹dania
te stawiano równie¿ w 1948 roku. W 1946 roku sowiec-
kie okrêty poszerza³y tory wodne, rozpoczê³y tra³owa-
nie pól i ZM w Zatoce Gdañskiej i Puckiej, a razem z
tra³owcami polskimi przetra³owa³y tor wodny Hel-
Gdañsk. Tra³owanie portu gdañskiego zakoñczono 22
czerwca 1947 roku, a gdyñskiego – 8 wrzeœnia tego
samego roku. Zakoñczono równie¿ tra³owanie podejœæ
do portu W³adys³awowo. Rozminowywanie Zatoki
Gdañskiej przez tra³owce sowieckie zakoñczono w 1950
roku220.

W 1945 roku sowieckie okrêty tra³owa³y miny kon-
taktowe i niekontaktowe postawione przez w³asne OP
na szlakach prowadz¹cych do Ko³obrzegu. W latach
1946, 1947 i 1948 prace tra³owe nadal prowadzili, ale
Sowieci nie informowali w³adz polskich o wykonanych
pracach tra³owych i które obszary wodne wolne s¹ od
min. Informacji tych udzielano dopiero po interwencji i
na wyraŸne ¿¹danie strony polskiej. Sowieci zakoñczy-
li tra³owanie na polskich wodach w 1950 roku. Ich ostat-
nie prace mia³y miejsce w maju-sierpniu, tra³uj¹c wody
Przekopu Wis³y od linii brzegowej do Mikoszewa. Po
1950 roku prace tra³owe prowadzi³y okrêty wy³¹cznie
polskiej MW. Do rozminowywania polskich wód teryto-
rialnych, Sowieci nie kierowali swoich si³ tra³owych.
Zadania te wykonywa³y okrêty polskie.

Za³ogi polskich tra³owców nie mia³y odpowiedniego
wyszkolenia i doœwiadczenia do tra³owania i dopiero
przygotowywa³y siê do obs³ugi sowieckich urz¹dzeñ, nie
znanych w Polsce przed wojn¹. Zaœ kadra, a szczegól-
nie oficerowie, sceptycznie odnosili siê do sowieckich
tra³owców i ich sprzêtu tra³owego. By³y równie¿ pewne
problemy z podoficerami natury dyscyplinarnej. Po pro-
stu nie chcieli oni p³ywaæ na okrêtach prowadz¹cych
tra³owanie bojowe ze wzglêdu na ryzyko utraty ¿ycia
i mo¿liwoœci poderwania siê na minie. Nie pomaga³y
nawet kary221.

217 Szczerkowski, Tam¿e, s. 73–74.
218 N. Klatka, J. Niewêg³owski, O pracach rozbrojeniowych mary-

narki wojennej, PM 1965, z. 12, s. 14–18.
219 Podrywanie siê na minach morskich by³o czêste. Wiosn¹ 1945

roku holownik Kapitanatu Portu w Gdyni wszed³ na minê w basenie nr
1 i zaton¹³. Natomiast 8 wrzeœnia tego roku zaton¹³ na minie ko³o
Depek kuter rybacki Puck 1 wraz z 2 cz³onkami za³ogi. 3 stycznia 1948
roku na

pó³noc od Niechorza zaton¹³ na minie szwedzki szkuner Allan. Ujawni-
³o to istnienie nowego pola minowego w tym rejonie, a rejon ten a¿ do
Ko³obrzegu uwa¿ano za wolny od min. Niewytra³owane miny morskie
oraz torpedy i BG pozostaj¹ce w morzu, stwarza³y nadal niebezpieczeñ-
stwo dla ¿eglugi, rybo³ówstwa i prac in¿ynieryjnych.

220 Szczerkowski, Tam¿e, s. 58.
221 AMW 2/49/8, s. 235. W zakresie s³u¿by na tra³owcach by³o

wiele trudnoœci niezale¿nych od za³óg: pocz¹tkowo brak instrukcji ob-
s³ugi w jêzyku polskim, trudnoœci w stoczniach uniemo¿liwiaj¹ce szybkie
remonty tra³owców i trudnoœci kadrowe.
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Tra³owanie min stanowi³o jeden z najwa¿niejszych
elementów morskiej obrony przeciwminowej i jedno
z najwa¿niejszych zadañ polskiej floty wojennej w okre-
sie powojennym. Mimo pocz¹tkowych pewnych trudno-
œci, polskie tra³owce w³aœciwie wykonywa³y swoje za-
dania bojowe, przeprowadzaj¹c skuteczne operacje
tra³owe: w lipcu 1946 – tor wodny Hel-Gdañsk; w czerw-
cu – lipcu 1947 okolice Jastarni; w sierpniu – paŸ-
dzierniku 1947 okolice Rozewia; wiosn¹ 1948 wokó³
Ko³obrzegu; w czerwcu – sierpniu 1948 £awica Odrzañ-
ska, tor wodny do Œwinoujœcia; wiosn¹ 1949 rejon Prze-
kopu Wis³y; w maju – czerwcu 1949 rejon latarni Stilo
i w sierpniu 1949 podejœcia do Ustki oraz Dar³owa i dzia-
³ania te rozwijano.

Na proœbê G³ównego Urzêdu Morskiego polskie tra-
³owce przeprowadzi³y tra³owanie wód w rejonie Ustki,
w kana³ach portowych Gdyni, prowadzi³y te prace w oko-
licach Jastarni i w innych miejscach222. Po remontach
w 1947 roku zaktywizowa³y prace tra³owe, ros³o doœwiad-
czenie, a zapoznanie siê z sowieckim sprzêtem tra³o-
wym pozwala³o na jego w³aœciw¹ eksploatacjê. Tra³o-
waniem w 1949 roku zakoñczono etap likwidacji ZM
kotwicznych w polskiej strefie odpowiedzialnoœci.

W 1950 roku zamierzano tra³owaæ miny niekontak-
towe, ale trudnoœci zwi¹zane z opóŸnieniem remontu
tra³owców, brak dokumentacji, a co najwa¿niejsze brak
tabel tra³owych tra³ów niekontaktowych by³y powodem,
¿e Flotylla Tra³owców prawdopodobnie nie prowadzi³a
tra³owania bojowego. W nastêpnym roku prowadzono
tra³owanie kontaktowe i niekontaktowe, w 1952 roku
tylko niekontaktowe, a w nastêpnych latach prace te
nasila³y siê. Wa¿ne by³o te¿ tra³owanie toru wodnego
Gdañsk-Hel w 1956 roku. Tor ten by³ zagro¿ony, ponie-
wa¿ zima w 1955 roku pokry³a lodami przybrze¿ne wody
Zatoki Gdañskiej. Zamarz³y tory wodne Hel-Gdynia
i Gdynia-Gdañsk, le¿¹ce bli¿ej brzegów. Trzeba by³o
wiêc rozminowaæ akweny pod nowe tory wodne do Gdañ-
ska, wytyczone na g³êbszych wodach, ale zagro¿onych
minami. Tra³owanie toru wodnego przeprowadzono la-
tem 1956 roku, co znacznie poprawi³o bezpieczeñstwo
¿eglugi223. W nastêpnych latach tra³owanie przeprowa-
dzano zgodnie z planami i na potrzeby gospodarki na-
rodowej.

Oczyszczeniem szlaków ¿eglugowych prowadz¹cych
ze Szwecji w rejon Zatoki Gdañskiej zainteresowa-
ni byli Szwedzi, a ich tra³owce przyst¹pi³y do pracy
w 1945 roku. Szwedzkie tra³owce oczyœci³y z min tor
wodny prowadz¹cy z ich portów do wybrze¿a gdañskie-
go – do 16 Mm od niego. Pod koniec lipca 1946 roku
szwedzka MW powiadomi³a polsk¹ MW o ca³kowitym
rozminowaniu obszaru morskiego na szlaku ¿eglugo-
wym Utklippan-Hel do równole¿nika 55’ 12N. Szwedzi
usunêli na rozminowanych wodach ju¿ jako niezbêdne
wszystkie 8 p³aw, s³u¿¹ce dotychczas dla bezpiecznej na-
wigacji. Zaœ 5 p³aw do oznakowania toru wodnego jesz-
cze nie rozminowanego, przylegaj¹cego do Zatoki Gdañ-
skiej, Szwedzi jeszcze zostawili na pewien czas. GUM
zakupi³ te p³awy po to, aby sta³y tam nadal224.

Do operacji bojowych na morzu polska flota wojen-

na przygotowywa³a równie¿ OP, które na jej uzbrojeniu
znajdowa³y siê ju¿ w 1945 roku. Mimo szybkiego roz-
woju si³ i œrodków obrony przeciw OP, by³y one nadal
groŸnym rodzajem si³ floty. Doœwiadczenia z II wojny
œwiatowej wykaza³y, ¿e szczególnie skutecznie mog¹
dzia³aæ we wspó³dzia³aniu z innymi si³ami floty wo-
jennej, g³ównie zaœ z lotnictwem. Jednak polskie OP
w okresie powojennym nie nale¿a³y do najnowszych
i mog³y prowadziæ operacje bojowe na Ba³tyku w ogra-
niczonym zakresie, ale prace nad rozwojem ich taktyki
trwa³y nieprzerwanie. Co prawda Ba³tyk by³ zbyt ma-
³ym morzem do rozwiniêcia wiêkszych si³ OP, ale mo-
g³y one zmusiæ przeciwnika do wzmo¿onego wysi³ku
obronnego na morzu. Doœwiadczenia wykaza³y równie¿,
¿e w razie zagro¿enia wojennego nale¿y przyst¹piæ do
masowej produkcji OP i szybkiego szkolenia za³óg, do
czego polski przemys³ nie by³ przygotowany. Wzros³y
ponadto wymagania w stosunku do baz dla OP, które
w warunkach ba³tyckich by³y mocno nara¿one na ude-
rzenia z powietrza i morza. Zagro¿enie to w stosunku
do polskich OP ros³o wraz z rozwojem lotnictwa i broni
rakietowej, poniewa¿ nie posiada³y one odpowiednio
zabezpieczonych ukryæ przed atakiem przeciwnika.
W zakresie bazowania OP nic siê wiêc nie zmieni³o
w stosunku do 1939 roku225.

OP nadal charakteryzowa³y siê odpowiednimi ce-
chami, do których nale¿a³o: skryte i ciche wykonywanie
zadañ bojowych; u¿ycie uzbrojenia w zanurzeniu i w po-
³o¿eniu nawodnym; w razie zaskoczenia mo¿liwoœæ ca³-
kowitego zanurzenia siê w ci¹gu 30–50 sekund; swo-
bodne poruszanie siê i manewrowanie w zanurzeniu
i na powierzchni; du¿a samodzielnoœæ – przez kilka
dób poza baz¹ mo¿liwoœæ wykonywania zadania bojo-
wego; le¿enie na dnie lub stanie na kotwicy w zanurze-
niu; maj¹c „chrapy” do wykonania zadania bojowego
OP nie wynurza³ siê226. Te cechy charakterystyczne wy-
³¹cznie dla OP mo¿na by³o wykorzystaæ z powodzeniem
równie¿ na Ba³tyku. Jednak specyfik¹ dzia³añ bojo-
wych OP na ba³tyckich liniach ¿eglugowych by³o to, ¿e
silna obrona tych linii utrudnia³a operacje podwodne.
Ponadto OP mog³y wykorzystaæ uzbrojenie torpedowe,
minowe i jeszcze artyleriê, mia³y mo¿liwoœci sukcesu
przy wspó³dzia³aniu z w³asnym lotnictwem zwalczaj¹-
cym samoloty nieprzyjaciela do walki z OP silna obrona
linii ¿eglugowych wymaga³a ma³ych OP o du¿ym zasiê-
gu p³ywania podwodnego, du¿y zapas torped i zdolnoœæ
do pokonywania ZM, a w rejonach ograniczonych pod
wzglêdem nawigacyjnym u¿ycie OP by³o niemo¿liwe227.

Taktykê OP w polskiej flocie wojennej oparto na so-
wieckiej, g³ównie od pocz¹tku lat 50. i przewidywa³a ona
nastêpuj¹ce dzia³ania bojowe: parali¿owanie ruchu okrê-
tów na morskich liniach komunikacyjnych, prowadze-
nie rozpoznania w ró¿nych rejonach i bazach, bliski
i daleki dozór, blokada baz, torów wodnych oraz w¹-
skich przejœæ, ochrona w³asnych linii komunikacyjnych,
wysadzanie grup dywersyjnych z po³o¿enia nawodnego
lub podwodnego, s³u¿ba patrolowa oraz transport – pa-
liwa, amunicji, ¿ywnoœci, ludzi, sprzêtu rannych itp.

222 AMW 9/97 passim; 68/9, s. 1534; 68/16, s. 558.
223 S. Szajna, Rozminowanie Morza Ba³tyckiego w strefie odpowie-

dzialnoœci Polski w latach 1946–1956, BH 1975, nr 6, s. 74–99.
224 J. K. Sawicki, Odrodzenie ¿eglugi morskiej w Polsce, Gdañsk

1988, s. 98–100.

225 £. P. Chijajnen, Rozwitie zarubie¿nych podwodnych ³odok i ich
taktiki, Moskwa 1979; W. A. Hwoszcz, Taktika podwodnych ³odok, Mo-
skwa 1989; K³ossowski, Flota wojenna..., s. 65–66.

226 Taktyka..., s. 67.
227 L. Ratajczak, Mo¿liwoœci u¿ycia okrêtów podwodnych do dzia-

³añ na przybrze¿nych komunikacjach, PM 1964, z. 4, s. 45.
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Do najwa¿niejszych zadañ OP nale¿a³o zwalczanie ¿e-
glugi przeciwnika na Ba³tyku, czyli na morzu zamkniê-
tym. Zamierzano u¿yæ OP z uzbrojeniem torpedowym,
a metody dzia³añ zale¿a³y od organizacji transportu
morskiego. Zak³adano, ¿e w systemie konwojowym naj-
lepszy rezultat osi¹gnie siê masowym uderzeniem tor-
pedowym na statki w konwoju, a w systemie potokowym
– pojedyncze uderzenia torpedowe. OP mog³y atakowaæ
konwój z naprowadzaniem przez inne OP lub samolo-
ty, albo same poszukiwaæ i atakowaæ z wykorzysta-
niem cech sygnalizuj¹cych zbli¿anie siê konwoju: sys-
tematyczne przeloty samolotów ró¿nymi kursami na
ma³ych wysokoœciach, systematyczna praca radarów
lotniczych do zwalczania OP, praca radarów i stacji ra-
diowych statków i okrêtów ochrony, szum œrub okrêtów
ochrony i statków oraz dymy na horyzoncie228.

Wprowadzono cztery metody dzia³añ bojowych OP:
kr¹¿ownicz¹ w nieograniczonym rejonie, kr¹¿ownicz¹
w ograniczonym rejonie, pozycyjno-manewrow¹ i pozy-
cyjn¹. Pierwsza zapewnia³a samodzielnoœæ w dzia³a-
niu, rozleg³y rejon operacji, a OP mog³y dzia³aæ w do-
wolnych jego miejscach. Druga równie¿ obejmowa³a
nieograniczony obszar, ale OP mia³ mniejsz¹ swobodê
manewrowania – otrzymywa³ okreœlony rejon. Trzecia
metoda polega³a na tym, ¿e OP otrzymywa³ kilka sek-
torów – jeden g³ówny, a pozosta³e zapasowe. W odpo-
wiedni sektor okrêt by³ kierowany z l¹du przez dowód-
cê brygady lub dywizjonu. Natomiast czwarta metoda
polega³a na tym, ¿e OP otrzymywa³ okreœlony sektor.
Mia³o to miejsce szczególnie przy w³asnych wybrze¿ach
i przeciw bazom przeciwnika, w w¹skich przejœciach
i na sta³ych liniach ¿eglugowych.

Dzia³ania grupowe OP obejmowa³y trzy metody –
pas poszukiwañ, ruchom¹ zas³onê i wisz¹c¹ zas³onê.
Przy pierwszej metodzie bra³y udzia³ przewa¿nie 3 OP.
Otrzymywa³y one punkty pocz¹tkowe, kierunek do nich,
d³ugoœæ pasa poszukiwania, prêdkoœæ nawodn¹ i pod-
wodn¹. Pasy poszukiwania po³o¿one by³y równolegle do
siebie w odleg³oœci oko³o 10 Mm. OP sz³y razem na po-
zycje, a nastêpnie rozdziela³y siê. Dowódca grupy OP zaj-
mowa³ pas œrodkowy, drugi okrêt z lewej burty, a trzeci
z prawej burty. Sz³y ze swoich punktów z jednakow¹
prêdkoœci¹ w po³o¿eniu nawodnym, utrzymuj¹c sta³¹
³¹cznoœæ na UKF z dowódc¹ grupy. Po dojœciu do koñca
pasa wykonywa³y zwrot na kontrkurs i sz³y z powro-
tem do punktu wyjœciowego, potem nastêpowa³ zwrot
itd. Miedzy pasami poszukiwania by³y linie rozgrani-
czenia, poza które OP nie mog³y wychodziæ. Po zaob-
serwowaniu przeciwnika OP powiadamia³ pozosta³e
okrêty i zanurza³ siê. Przestawa³ iœæ wyznaczonym
kursem i prêdkoœci¹, a manewrowa³ do ataku torpedo-
wego, zak³adaj¹c jednoczeœnie punkt teoretyczny, do-
k¹d wróci po ataku. Ruchoma zas³ona by³a podobna do
poprzedniej metody, ale OP sz³y jako os³ona konwoju
lub zespo³u manewruj¹cego. 3 OP sz³y na okreœlony
KK i odleg³oœæ, a po wykryciu nieprzyjaciela zanurza³y
siê i atakowa³y go. Trzeci¹ metodê stosowano na przy-
brze¿nych torach wodnych przeciwnika. Grupê 3 OP
stawiano w pewnych odstêpach 25–35 Mm od przy-
brze¿nego toru ze sta³ym nas³uchem radiowym, a jed-
noczeœnie prowadzono rozpoznanie lotnicze. Po poda-

niu celu OP opuszcza³y swoje sektory i atakowa³y. Do
stosowania tej metody najlepiej nadawa³y siê ma³e OP,
ze wzglêdu na ma³e g³êbokoœci i swobodê manewrowa-
nia wœród p³ycizn przybrze¿nych.

Zasadniczym sposobem walki OP by³ atak torpedo-
wy, który obejmowa³ 4 fazy: okreœlenie kierunku ruchu
celu; okreœlenie mo¿liwoœci wyjœcia do ataku (okreœle-
nie elementów ruchu celu, zbli¿enie siê do celu); okre-
œlenie kursu bojowego oraz oddanie strza³u; manewro-
wanie posalwowe celem oderwania siê od nieprzyjaciela
lub przygotowanie siê do powtórnego ataku229. Œrednia
odleg³oœæ strza³u torpedowego wynosi³a 10–12 kab. Naj-
skuteczniejszym atakiem by³o strzelanie torped sal-
wami: salw¹ k¹tow¹ i salw¹ czasow¹.

Strzelanie torpedami salw¹ k¹tow¹ polega³o na tym,
¿e po okreœleniu prêdkoœci, d³ugoœci celu i odleg³oœci
salwy, ustalano iloœæ torped w salwie i k¹t rozchy³u
miêdzy skrajnymi torpedami. Torpedy odpalano, gdy
dziób okrêtu celu naszed³ na liniê celowania w pery-
skopie. Pierwsz¹ odpalan¹ torped¹ by³a ta, która po-
siada³a najwiêksz¹ nastawê na ¿yroskopie i znajdo-
wa³a siê z przeciwnej burty od zbli¿aj¹cego siê celu
tzn., je¿eli cel szed³ z lewej burty. PóŸniej odpalano tor-
pedy tej samej burty, a nastêpnie z lewej, gdzie kolejno
odpalane torpedy posiada³y zwiêkszon¹ wartoœæ nasta-
wy na ¿yroskopie. Je¿eli napotkano okrêt o du¿ej ¿y-
wotnoœci to iloœæ torped w salwie nale¿a³o zwiêkszyæ,
a k¹t rozchy³u miêdzy torpedami zmniejszano tak, aby
ogólna szerokoœæ sektora torpedowego odpowiada³a war-
toœci w tabeli. Strzelanie do okrêtu zakotwiczonego pro-
wadzono torpedami z nastaw¹ na ¿yroskopie = 0’.
W po³o¿eniu bez podnoszenia peryskopu, a tylko we-
d³ug namiarów z aparatury hydroakustycznej, iloœæ tor-
ped w salwie nale¿a³o zwiêkszyæ.

Strzelanie torpedami salw¹ czasow¹ polega³o na
tym, ¿e iloœæ torped w salwie, czasowy odstêp miêdzy
torpedami i dope³nienie k¹ta wyprzedzenia wybierano
z tabeli na podstawie prêdkoœci, d³ugoœci celu oraz od-
leg³oœci strza³u. Przy strzelaniu trzema lub wiêksz¹
iloœci¹ torped, peryskop ustawiano na k¹t równy k¹to-
wi wyprzedzenia plus dope³nienie do niego wybierane
z tabeli. Pierwsz¹ torpedê odpalano w momencie, gdy
œrodek celu naszed³ na liniê celowania w peryskopie.
Nastêpne torpedy odpalano w okreœlonych odstêpach
czasowych, wybranych z tabeli. Przy strzelaniu dwie-
ma torpedami dope³nienia do k¹ta wyprzedzenia nie
dawano. Komendê „pal” podawano w momencie, gdy
dziób okrêtu celu naszed³ na liniê celowania perysko-
pu. Drug¹ torpedê odpalano z odstêpem czasowym
wybranym z tabeli230.

Uzbrojeniem pomocniczym OP by³y miny, które bu-
dowano z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci wyrzucania ich
z wyrzutni torpedowych. Do ka¿dej wyrzutni torpedo-
wej mo¿na by³o za³adowaæ jedn¹ du¿¹ minê lub dwie
ma³e. OP bra³y miny zasadniczo tylko do dziobowych
wyrzutni torpedowych, a w zale¿noœci od wielkoœci okrêtu

228 Z. Frankowicz, Wykorzystanie okrêtów podwodnych do zwalcza-
nia komunikacji morskich przeciwnika na morzu zamkniêtym, PM 1961,
z. 3, s. 21.

229 Taktyka..., s. 198–211. Manewrowanie posalwowe odbywa³o
siê w warunkach przeœladowania prze ON przeciwnika, z wybuchami
BG. Mog³o to trwaæ od kilku godzin do kilku dni. OP móg³ byæ zmuszony
do k³adzenia siê na gruncie, wyciszyæ na d³u¿szy czas mechanizmy i
przyrz¹dy, aby wywo³aæ u przeciwnika wra¿enie, ¿e OP zosta³ zniszczo-
ny lub usta³ z nim kontakt (Szpitun, Ogólne zasady..., s. 36–38).

230 Tabele manewrowania i strzelañ torpedowych okrêtów podwod-
nych przy szybkoœci torpedy 43,5 wêz³a (PBP nr 3 C 1956), MON 1956,
s. 5–7.
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odpowiedni ich zapas – na jedno lub dwa powtórne
za³adowania. Wyrzutnie torpedowe rufowe by³y zare-
zerwowane dla torped samonaprowadzaj¹cych siê na
cel, niezbêdnych do obrony231. OP miny stawia³y skry-
cie, gdy nieprzyjaciel nie przeciwdzia³a³, a ich stawia-
nie dlañ by³o niewidoczne. Stawiano je celem minowa-
nia torów wodnych, w¹skich przejœæ i cieœnin oraz na
kursach przejœcia jednostek przeciwnika232.

Na uzbrojeniu wielu OP znajdowa³y siê jeszcze ar-
maty. Przewidywano u¿ycie ich do obrony samolotów
œmig³owych, gdy OP nie móg³ siê zanurzyæ, ponadto do
ostrza³u s³abo uzbrojonych lub bezbronnych jednostek
oraz do niszczenia celów nadbrze¿nych – stacji radio-
lokacyjnych, magazynów itp.233

Nieod³¹cznym elementem taktyki OP by³o wspó³-
dzia³anie z lotnictwem – samoloty naprowadza³y OP
na cel, albo OP naprowadza³y lotnictwo na przeciwni-
ka. W pierwszym wypadku ³¹cznoœæ naprowadzania od
samolotu by³a zorganizowana przez bazê OP lub bez-
poœrednio przez wystawienie na okrêcie drugiego apa-
ratu na pods³uch w sieci rozpoznania lotniczego. Nato-
miast w drugim – OP naprowadza³y samoloty na
przeciwnika: sz³y za jego jednostkami podaj¹c zmiany
w odpowiedniej sieci rozpoznania. Uderzenie OP sto-
sowano zazwyczaj po ataku lotniczym234.

Znaczenie lotnictwa w operacjach bojowych na Ba³-
tyku ros³o systematycznie. Samoloty na Ba³tyku obej-
mowa³y swoj¹ dzia³alnoœci¹ otwarte morze, przenika-
³y do niedostêpnych dla okrêtów zak¹tków wybrze¿a
i do baz morskich, które mog³y bombardowaæ i mino-
waæ. Jednoczeœnie samoloty nie mog³y zast¹piæ okrê-
tów i same wykonaæ operacje morskie. Na przeszko-
dzie sta³y w³aœciwoœci techniczne samolotów, du¿a
zale¿noœæ od bazy, warunków atmosferycznych i od przy-
padku, który na morzu jest zawsze mo¿liwy. Ponadto
samoloty mia³y ograniczony zasiêg i ograniczone mo¿-
liwoœci œrodków walki, a noc¹ na morzu by³y ma³o u¿y-
teczne. Natomiast sztormowy wiatr, silne deszcze lub
œnieg i mg³a, stanowi³y powa¿n¹ przeszkodê dla lot-
nictwa w operacjach bojowych. Mimo tych trudnoœci
z powodzeniem organizowano koordynacjê lotnictwa, lek-
kich si³ nawodnych i OP, g³ównie w celu prowadzenia:
dalekiego rozpoznania przez samoloty, bliskiego roz-
poznania przez samoloty i okrêty, minowania zaczep-
nego przez lotnictwo i OP, minowania obronnego przez
ON, ochrony ¿eglugi235. Lotnictwo w operacjach mor-
skich mia³o wiêc du¿e zalety, mo¿liwoœæ szybkiego skon-
centrowania go w okreœlonych rejonach celem uzyska-
nia iloœciowej przewagi nad przeciwnikiem. Zaœ w latach
50. coraz wiêcej samolotów mog³o operowaæ w trud-
nych warunkach pogodowych, a ponadto stworzono mo¿-

liwoœci do ich szybkiej i masowej produkcji. Dlatego
stanowi³o g³ówn¹ si³ê uderzeniow¹ na morzu236.

Do walki na morzu organizowano lotnictwo mor-
skie, którego g³ównym zadaniem by³o wspó³dzia³anie
z okrêtami ró¿nych klas i oddzia³ów l¹dowych na wy-
brze¿u w zakresie operacyjnym oraz taktycznym. Mo-
g³o równie¿ wykonywaæ samodzielnie zadania w zakre-
sie operacyjnym i taktycznym, a skutecznoœæ osi¹ga³o
wówczas, gdy jego wysi³ek skierowany by³ na g³ównych
kierunkach uderzenia. Do ogólnych zadañ lotnictwa mor-
skiego nale¿a³o: ci¹g³e rozpoznanie morza, l¹du, baz
i portów morskich, linii komunikacyjnych, okrêtów na
morzu i w rejonach zeœrodkowania przeciwnika; ude-
rzenie na si³ê ¿yw¹ i œrodki techniczne, w miejsce ze-
œrodkowania okrêtów na morzu, bazy, porty oraz inne
obiekty; niszczenie jednostek desantowych i innego
sprzêtu technicznego na morzu; prowadzenie walki o pa-
nowanie w powietrzu nad l¹dem, morzem oraz w rejo-
nach baz morskich; minowanie baz, portów i torów wod-
nych nieprzyjaciela; os³anianie lotnictwa i w³asnych
okrêtów na morzu przed uderzeniem lotnictwa prze-
ciwnika; os³ona w³asnych okrêtów operuj¹cych na mo-
rzu przed ON i OP przeciwnika; naprowadzanie w³a-
snych okrêtów i lotnictwa na OP i ON przeciwnika.

G³ównym elementem uderzeniowym lotnictwa mor-
skiego by³y samoloty bombowe. Wspó³dzia³a³y one pod
wzglêdem operacyjnym i taktycznym z wojskami l¹do-
wymi, okrêtami i innymi rodzajami lotnictwa oraz opero-
wa³y samodzielnie. Ten rodzaj lotnictwa wed³ug zadañ
bojowych, dzielono na samoloty bombowe bliskiego
i dalekiego zasiêgu. Morskie lotnictwo bombowe s³u¿y-
³o do: obezw³adniania i niszczenia si³y ¿ywej, œrodków
techniki na polu walki, w ruchu i w miejscu skupienia;
dezorganizowania œrodków ³¹cznoœci i dowodzenia oraz
ty³ów przeciwnika; obezw³adniania i niszczenia odwo-
dów taktycznych i operacyjnych; zwalczania przewozów
kolejowych i samochodowych oraz lotnictwa na lotni-
skach nieprzyjaciela; zwalczania wszystkich celów
morskich na odleg³oœæ strategiczn¹, operacyjn¹ i tak-
tyczn¹; niszczenia desantów morskich w miejscach ze-
œrodkowania, za³adowania, w czasie transportowania
i przejœcia morzem, w chwili prze³adowywania siê de-
santu na œrodki desantowe, podczas l¹dowania desan-
tu na brzeg i na brzegu; niszczenia ON i OP w portach
i na morzu; obezw³adnianie i niszczenie baz morskich
i lotniczych, portów morskich oraz œrodków technicz-
nych na morzu; prowadzenie rozpoznania l¹du oraz wód
przeciwnika.

Obok lotnictwa bombowego, wa¿nym elementem
uderzeniowym si³ morskich by³o lotnictwo torpedowo-
minowe. Wspó³dzia³a³o ono taktycznie i operacyjnie
z okrêtami oraz prowadzi³o dzia³ania bojowe samo-
dzielnie. S³u¿y³o do: zwalczania okrêtów i innych celów
morskich; minowania baz, portów i torów wodnych prze-
ciwnika; przeprowadzania uderzeñ minowo-torpedowych
na ON i OP; obezw³adniania i niszczenia okrêtów prze-
ciwnika w bazach i portach; rozpoznania na morzu.

Morskie lotnictwo szturmowe wspiera³o lekkie si³y
floty na morzu i w rejonach przybrze¿nych oraz desanty.
Zasada jego wykorzystania polega³a na zeœrodkowy-
waniu samolotów szturmowych na zasadniczym kierun-

231 Cieœla, Maltowski, Morska broñ..., s. 220. OP du¿e mog³y za-
braæ 16–24 min du¿ych lub 24–36 min ma³ych; OP œrednie mog³y zabraæ
8–10 min du¿ych lub 12–18 min ma³ych; OP ma³e mog³y zabraæ 2–4 min
du¿ych lub 4–6 min ma³ych.

232 Taktyka..., s. 211–214.
233 Tam¿e, s. 215.
234 Tam¿e, s. 219–220.
235 K³ossowski, Wspó³dzia³anie..., s. 196–203; S. Mieszkowski, Okrêty

i lotnictwo, s. 35nn. W okreœleniu zadañ dla polskiego lotnictwa du¿¹
rolê odegra³y doœwiadczenia z wojny koreañskiej, które przewidywa³y:
os³onê z powietrza baz, portów i okrêtów na postoju; os³onê okrêtów na
przejœciu morzem; zwalczanie lotnictwa przeciwnika; niszczenie bom-
bami i torpedami okrêtów i zespo³ów desantowych; stawianie ZM; t³u-
mienie ognia artylerii plot okrêtów i brzegowej; niszczenie si³y ¿ywej i
techniki wojskowej w dzia³aniach desantowych i przeciwdesantowych

236 R. Wanta, O bojowych mo¿liwoœciach lotnictwa morskiego, PM
1957, z. 6, s. 94–96; Ten¿e, Charakterystyka wspó³czesnego boju, PM
1959, z. 1, s. 11.
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ku operacji wojsk l¹dowych i floty, w obronie i w natar-
ciu. S³u¿y³o wiêc do: zwalczania czo³gów, moŸdzierzy
i si³y ¿ywej celem wsparcia w³asnych oddzia³ów nad-
brze¿nych; niszczenia organów dowodzenia, œrodków
³¹cznoœci i magazynów polowych; niszczenia transpor-
tów kolejowych, samochodowych, rzecznych, powietrz-
nych oraz kolumn marszowych; niszczenia samolotów
na lotniskach; zwalczania ON i OP; zwalczania desan-
tów morskich podczas przejœcia morzem, w czasie prze-
³adowywania na barki, podczas walki o brzeg oraz na
brzegu; zwalczania desantów powietrznych na trasie,
podczas l¹dowania i po wyl¹dowaniu; korygowania
ogniem w³asnej artylerii na cele l¹dowe i morskie; roz-
poznania fotograficznego i wzrokowego, stawiania ZD
na l¹dzie i na morzu.

Morskie lotnictwo myœliwskie stanowi³o podstawo-
wy œrodek walki o panowanie w powietrzu, które pro-
wadzi³o samodzielnie oraz we wspó³dzia³aniu z inny-
mi rodzajami lotnictwa oraz œrodkami obrony plot.
Samoloty myœliwskie mog³y równie¿ niszczyæ si³ê ¿yw¹
i œrodki techniczne ma³ymi bombami oraz broni¹ po-
k³adow¹. S³u¿y³y wiêc: do walki o panowanie w powie-
trzu; zabezpieczenia wojsk przed uderzeniami lotnic-
twa i rozpoznaniem lotniczym; zabezpieczenia dzia³añ
bojowych innego rodzaju lotnictwa oraz os³ony lotnisk
lotnictwa bombowego, torpedowo-minowego i szturmo-
wego; zabezpieczenia wa¿nych obiektów wojskowych
przed uderzeniami lotnictwa przeciwnika; os³ony baz
morskich i okrêtów na morzu przed lotnictwem; os³ony
desantów morskich przed lotnictwem; os³ony portów
i konwojów na morzu; rozpoznania wzrokowego i foto-
graficznego.

G³ównym zadaniem morskiego lotnictwa rozpoznaw-
czego by³o prowadzenie rozpoznania taktycznego, ope-
racyjnego i strategicznego przez obserwacjê i fotografo-
wanie lotnicze. S³u¿y³o wiêc do: wyjaœniania sytuacji
o przeciwniku, jego umocnieniach obronnych, stanowi-
skach dowodzenia, odwodach taktycznych na polu wal-
ki i bliskich ty³ach; wykrywania operacyjnych zgrupo-
wañ si³ przeciwnika; rozpoznawania i obserwacji ruchu
wojsk nieprzyjaciela; odnajdowania sieci lotnisk, baz
morskich i lotniczych przeciwnika; ci¹g³ego rozpozna-
wania obszaru morskiego, baz, portów, linii ¿eglugo-
wych, okrêtów na morzu i skupisk wojsk na brzegu;
rozpoznawania i wykrywania zeœrodkowania okrêtów
w bazach i portach oraz wojsk desantowych na brzegu
przeciwnika; wykrywania miejsca za³adowania desan-
tów morskich i ich przejœcie morzem; rozpoznawania
obrony plot w miejscach zeœrodkowania floty i wojsk;
rozpoznawania baz zaopatrzenia okrêtów, dróg dowo-
zu i dop³ywu; rozpoznawania prac wykonywanych przez
nieprzyjaciela w g³êbi l¹du; naprowadzania w³asnych
okrêtów i lotnictwa na cele morskie i l¹dowe.

Lotnictwo morskie specjalne – transportowe, sani-
tarne, ³¹cznikowe i artyleryjskie, wykonywa³o wszyst-
kie te zadania, jakie mia³o do wykonania w czasie II woj-
ny œwiatowej.

Istot¹ lotnictwa morskiego, jako sk³adowej czêœci
si³ marynarki wojennej, by³o wspó³dzia³anie z ON, OP,
które obejmowa³o wspó³dzia³anie operacyjne i taktycz-
ne. W czasie wspó³dzia³ania operacyjnego samoloty
i okrêty nie by³y zwi¹zane z sob¹ czasem, miejscem
dzia³ania oraz obiektem ataku, podlega³y tylko ogól-
nemu zadaniu prowadzone operacji bojowej. Natomiast
wspó³dzia³anie taktyczne samolotów z okrêtami na

morzu wymaga³o jednoczesnego zeœrodkowania dzia-
³añ wszystkich si³ na jednym obiekcie w okreœlonym
rejonie.

Morskie lotnictwo bombowe, torpedowo-minowe
i szturmowe stanowi³o zasadnicz¹ si³ê uderzeniow¹ si³
morskich, które wspó³dzia³aj¹c z okrêtami wzmacnia-
³y uderzenie na flotê przeciwnika. W czasie wspó³dzia-
³ania operacyjnego samodzielnie przeprowadza³y: kom-
binowane uderzenia na okrêty i konwój przeciwnika
z u¿yciem bomb, min, torped oraz broni pok³adowej;
uderzenia bombowe na obiekty, bazy morskie, lotniska
przybrze¿ne i inne; stawia³y ZM u brzegów nieprzyja-
ciela; swobodne polowanie samolotów torpedowych.
Taktyczne wspó³dzia³anie na morzu stosowano w cza-
sie zmasowanych uderzeñ si³ floty na konwój lub okrêt
i w innych operacjach morskich. Takie wspó³dzia³anie
organizowa³ sztab Marynarki Wojennej.

Z chwil¹ atakowania konwoju lub okrêtów przez w³a-
sne lotnictwo, przerywano ogieñ artyleryjski. Samoloty
bombowe, torpedowe i szturmowe atakowa³y z ró¿nych
kierunków co 3–6 minut, przy scentralizowanym ude-
rzeniu trzymaj¹c siê zasady: pierwsze uderza³y samo-
loty torpedowe, stawiaj¹c jednoczeœnie ZM w kierunku
przeciwnika, nastêpnie atakowa³y bombowce, a z nimi
samoloty szturmowe. Za lotnictwem szturmowym z ró¿-
nych kierunków wychodzi³y do ataku grupy samolotów
torpedowych na niskich pu³apach, nastêpnie kutry tor-
pedowe, os³aniane ZD. Zaœ wiêksze ON przeprowadza-
³y uderzenia artyleryjskie i torpedowe.

Samoloty myœliwskie wspó³dzia³a³y z okrêtow¹ arty-
leri¹ plot i brzegow¹ artyleri¹ plot., a sposoby tego wspó³-
dzia³ania obejmowa³y: rozdzielenie stref os³ony miêdzy
artyleri¹ plot a samolotami myœliwskimi nad os³ania-
nym obiektem; podzia³ wysokoœci miêdzy tymi samo-
lotami a artyleri¹ plot nad bronionym obiektem.

 Lotnictwo rozpoznawcze naprowadza³o w³asne okrê-
ty na przeciwnika i zabezpiecza³o je przed OP, wed³ug
nastêpuj¹cych sposobów: literowanie – samolot znaj¹c
po³o¿enie i charakter celu naprowadza³ kierunkiem
swego lotu grupê uderzeniow¹ na cel; naprowadzanie
przez okresow¹ radioinformacjê o miejscu i dzia³aniu
przeciwnika – samolot po odszukaniu okrêtów nieprzy-
jaciela na morzu nadawa³ meldunek do sztabu MW;
naprowadzanie sposobem „samolot prowadz¹ca radio-
stacja” – samolot w okreœlonym czasie przyjmowa³
funkcjê ruchomej radiostacji prowadz¹cej, wysy³aj¹c
umówione radiosygna³y; naprowadzanie sposobem brze-
gowego radionamierzania – brzegowe radionamierniki
namierza³y samolot naprowadzaj¹cy, okreœla³y miej-
sce jego po³o¿enia i przekazywa³y dane uderzeniowym
zespo³om okrêtowym lub lotniczym; naprowadzanie
sposobem mieszanym stosowano przy wspólnym po-
szukiwaniu i niszczeniu OP we wskazanym rejonie,
w czasie operacji na liniach ¿eglugowych, w okresie zbli-
¿ania siê walki w³asnych okrêtów z przeciwnikiem
i w czasie pomocy uszkodzonym okrêtom i samolotom
na morzu. Dla wskazania miejsca po³o¿enia przeciw-
nika na morzu noc¹, samoloty rozpoznawcze stosowa³y
sygna³y œwietlne: bomby œwietlne lub rakiety lotnicze.
Mia³y one jednak ograniczony zasiêg. Widzialnoœæ bomb
œwietlnych o sile œwiat³a 55 tysiêcy œwiec przy pocz¹t-
kowej wysokoœci œwiecenia 700 m i œrednich warun-
kach pogodowych wynosi³ 30–40 Mm, zaœ odleg³oœæ wi-
dzialnoœci rakiet lotniczych wynosi³a 10–15 Mm.

Lotnictwo morskie intensywnie przygotowywano do
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poszukiwania i zwalczania OP, stosuj¹c wypracowane
zasady: samolot móg³ sam poszukiwaæ lub ze œciga-
czami, po odnalezieniu OP samolot atakowa³ go BG
i przez radio przywo³a³ okrêty, a nastêpnie naprowa-
dza³ je na OP237.

Na podstawie doœwiadczeñ z II wojny œwiatowej
przyjêto, ¿e podczas lotu samolotu z wysokoœci oko³o
400 m, przy œredniej widzialnoœci, OP w po³o¿eniu na-
wodnym mo¿na zauwa¿yæ z odleg³oœci 7–10 Mm przy
KK = 90’ i 270’ oraz z odleg³oœci 5–7 Mm przy KK = 180’
i 0’. Przy pó³zanurzeniu odleg³oœæ ta zmniejsza³a siê
o 1,5 – 2 razy238.

W poszukiwaniu OP samoloty stosowa³y dwie meto-
dy: wzrokow¹ i œrodkami technicznymi, a poszukiwanie
prowadzi³a grupa samolotów sk³adaj¹ca siê z co naj-
mniej dwóch maszyn. Jeden samolot posiada³ urz¹-
dzenia do wykrywania OP, a drugi uzbrojenie do ich zwal-
czania. Odleg³oœæ wykrycia zale¿a³a g³ównie od wysokoœci
lotu, a najlepsze wyniki osi¹gano z ma³ych wysokoœci,
tj. 100–1000 m nad powierzchni¹ morza. Przy czym
wykrycie OP w ruchu by³o 2–3 razy wiêksze od OP sto-
j¹cego nieruchomo, a najwygodniejszym dla lotnika by³y
KK w sektorze 45’–135’.

Odleg³oœæ wykrycia OP przez samolot wzrokiem w dzieñ
zale¿a³a od stanu morza. Najlepsze warunki do wy-
krycia OP istnia³y przy stanie morza 0’–2’B. Np. przy
stanie morza 0’B œlad pozostawiony przez peryskop
móg³ byæ wykryty z odleg³oœci trzykrotnie wiêkszej ni¿
przy stanie morza 1’–2’B. Faluj¹ce morze utrudnia³o
wykrycie OP w po³o¿eniu nawodnym i prawie uniemo¿-
liwia³o w po³o¿eniu podwodnym. Najlepsze warunki do
wykrycia OP istnia³y wówczas, gdy niebo by³o bez chmur
lub z wysokimi chmurami, jasne dno (piasek, ¿wir), b³ê-
kitno-niebieski kolor wody, a kurs prostopad³y do na-
miaru na s³oñce. Przy œredniej przezroczystoœci powie-
trza i stanie morza mniejszym od 3’B, OP móg³ byæ
wykryty: na powierzchni z odleg³oœci 8–10 Mm; w po³o-
¿eniu pozycyjnym 5–6 Mm; na chrapach 2–5 Mm; przy
p³ywaniu z podniesionym peryskopem 1 Mm. W czasie
poszukiwania zanurzonego OP samolot lata³ kursem
wzd³u¿ fal. Samoloty wykrywa³y równie¿ zanurzone OP
wykorzystuj¹c ich demaskuj¹ce oznaki, do których nale-
¿a³y: œlad torowy (przy dobrej widocznoœci i stanie mo-
rza 0’B œlad ten utrzymywa³ siê na powierzchni wody
przez 1–1,5 minuty), który zauwa¿ano z odleg³oœci oko-
³o 1–2 Mm; cieñ okrêtu na tle dna morskiego w s³onecz-
n¹ pogodê; pêcherzyki powietrzne i wodne oraz plamy
powstaj¹ce na skutek wydzielania oliwy z silników okrê-
towych239. Jedna zmiana obserwatorów nie pracowa³a
d³u¿ej jak 1–1,5 godziny, ze wzglêdu na du¿e zmêczenie.
Noc¹ obserwacja wzrokowa by³a ograniczona, ale mo¿li-
wa. Przy ksiê¿ycu OP w po³o¿eniu nawodnym mog³y zo-
staæ wykryte w sektorze poœwiaty ksiê¿ycowej, przy lo-
cie w kierunku na ksiê¿yc lub pod ma³ymi k¹tami do
niego. OP w tych warunkach mog³y zostaæ wykryte
z odleg³oœci 1,5 Mm, a w po³o¿eniu pozycyjnym 0,5–1 Mm.
Ciemn¹ noc¹ wykrycie OP wzrokiem by³o bardzo ma³e,
g³ównie dlatego, ¿e samolot poszukiwa³ przy szczelnie
zaciemnionych kabinach. Nie stosowano œrodków oœwie-
tlaj¹cych, poniewa¿ OP zd¹¿y³by zanurzyæ siê. Ponadto
samolot w ten sposób zdradzi³by swoje miejsce.

£atwiejsze by³o wykrycie OP przez samolot, maj¹cym
na wyposa¿eniu radar. Lec¹c na wysokoœci 1000–1500 m
lub 400–500 m, samolot móg³ wykryæ OP: na powierzchni
z odleg³oœci 15–20 Mm; w po³o¿eniu pozycyjnym z odle-
g³oœci 10–12 Mm; w po³o¿eniu peryskopowym z odle-
g³oœci 1–1,5 Mm i na chrapach z odleg³oœci 2–5 Mm240.

W warunkach ma³ego morza zamkniêtego, jakim
jest Ba³tyk, obrona plot okrêtów stanowi³a jedno z naj-
wa¿niejszych zadañ floty wojennej. Samolot by³ stron¹
atakuj¹c¹, a okrêt zawsze siê przed nim broni³ – na
morzu, w porcie, samodzielnie, w zespole lub w konwo-
ju. Samoloty przeprowadza³y ataki na okrêty z du¿ej lub
z ma³ej odleg³oœci. Dawa³o to okrêtom w pierwszym przy-
padku dostatecznie du¿o czasu, a w drugim bardzo ma³o
na uchylenie siê od nich. Obrona plot sprowadza³a siê
do obrony pojedynczego okrêtu, poniewa¿ po przerwa-
niu dalekiej zapory ogniowej zespo³ów morskich, sa-
moloty atakowa³y wy³¹cznie pojedyncze okrêty, które
broni³y siê indywidualnie.

Obrona przeciwlotnicza okrêtu przewidywa³a obser-
wacjê powietrza, œrodki ukrycia i maskowania, œrodki
odparcia ataku (artyleria plot, radary, reflektory, wspó³-
dzia³ania z w³asnym lotnictwem myœliwskim), uchyle-
nie siê od ataku oraz obronê przeciwpo¿arow¹ i zapew-
nienie niezatapialnoœci jednostki. Skuteczne odparcie
ataku powietrznego mo¿liwe by³o tylko w warunkach
wczesnego wykrycia samolotów, aby przygotowaæ dane
do otwarcia ognia. Dlatego konieczna by³a sprawna
organizacja powietrza, w której obok œrodków technicz-
nych udzia³ bra³y obs³ugi armat plot, pe³ni¹cych wach-
tê bojow¹ na swoich SB.

Organizacja obserwacji powietrza by³a szczegó³owo
opracowana i w zale¿noœci od klasy okrêtu przewidy-
wa³a: równomierne podzielenie ca³ego nieba na zazê-
biaj¹ce siê sektory obserwacji; sprawne dzia³anie œrod-
ków ³¹cznoœci i ich dublowanie; szybkie przekazywanie
wiadomoœci o wykrytych samolotach na SD i najbli¿-
szego dzia³a; wystawienie specjalnych obserwatorów
sektora s³onecznego, w którym by³o najwiêksze praw-
dopodobieñstwo pojawienia siê samolotów; zapewnie-
nie obserwacji przeciwchemicznej. W razie przypusz-
czenia o zagro¿eniu lotniczym, obserwacjê powietrza
wzmagano.

W walce z samolotami brano pod uwagê fakt, ¿e
najczêœciej atak przeprowadzano w kilku rzutach, ró¿-
nych co do czasu, wysokoœci i kierunku atakowania
i dlatego po rozpoczêciu strzelania, obserwacjê wzmac-
niano. Zaœ atakom samolotów okrêt móg³ przeciwsta-
wiæ: ogieñ artylerii i KM, ZD i manewr241.

Organizacja odparcia ataku powietrznego obejmo-
wa³a rozdzielenie wszystkich œrodków obrony plot,
sprawn¹ ³¹cznoœæ, wspó³pracê z lotnictwem myœliwskim
i innymi okrêtami walcz¹cymi z samolotami, wybór
form u¿ycia œrodków do zwalczania celów powietrznych,
okreœlenie funkcji dowodzenia, kierowania i dzia³ania
œrodków obrony plot w ró¿nych warunkach walki. Po-

237 Taktyka..., s. 244–265.
238 Micha³owski, Dzia³ania lotnictwa rozpoznawczego..., s. 35.
239 Tam¿e, s. 34.

240 Wykorzystanie lotnictwa do poszukiwania okrêtów podwodnych,
PM 1957, z. 7/8, s. 36–38. Samoloty do zwalczania OP mia³y na uzbro-
jeniu bomby zwyk³e, BG i bomby œlizgowe (p³askie g³owice tych bomb
zapobiega³y rykoszetom), torpedy oraz broñ pok³adow¹ Dla jednego sa-
molotu trudno by³o wówczas zabraæ pe³ne wyposa¿enie. Operowa³y wiêc
parami: jeden wykrywa³ OP i utrzymywa³ z nim kontakt, a drugi –
atakowa³.

241 Artyleria morska. Podrêcznik, DMW 1951, s. 207–208. Stawianie
ZD stosowano tylko dla gwarancji, ¿e okrêt bêdzie ukryty od obserwacji
powietrznej przez ca³y czas ataku, ³¹cznie z nadbudówkami i masztami.
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niewa¿ atak powietrzny by³ krótkotrwa³y i mo¿liwoœæ
zrzucenia bomb lub torped by³a du¿a, przyjmowano, ¿e
ka¿dy wykryty samolot, o którym nie by³o uprzedniego
powiadomienia, uwa¿a siê za nieprzyjacielski i nale¿y go
zniszczyæ ogniem artylerii242. Z chwil¹ wykrycia samo-
lotu przygotowywano dane do otwarcia ognia, a szybkie
strzelanie jego wejœciu w zasiêg skutecznoœci artylerii
lub KM243. Armaty automatyczne i KM rozdzielano na
sektory, w których prowadzi³y ogieñ przy jednoczesnym
ataku lotnictwa z kilku kierunków. Chodzi³o o to, aby
wszystkie samoloty zbli¿aj¹ce siê do okrêtu by³y ostrze-
lane. Po odparciu ataku pierwszego samolotu, strzela-
j¹ce dzia³o przenosi³o ogieñ na nowy cel. Natomiast
w czasie ataku z jednego kierunku wszystkie dzia³a
prowadzi³y ogieñ do nadlatuj¹cych samolotów.

W czasie postoju okrêtu na bronionej redzie lub
w porcie, ogieñ otwierano do przelatuj¹cych samolotów
tylko po ostrzelaniu ich przez artyleriê plot bazy. Przy
wspó³dzia³aniu z lotnictwem myœliwskim przewidywano
w organizacji obserwacji specjaln¹ grupê do obserwa-
cji celów ostrzeliwanych przez w³asn¹ artyleriê, której
obowi¹zkiem by³o meldowanie o zbli¿aniu siê w³asnych
myœliwców do ostrzeliwanych samolotów przeciwni-
ka244.

Lotnictwo, zale¿nie od rodzaju celu morskiego oraz
samolotów, przeprowadza³o cztery zasadnicze rodzaje
ataków: z lotu poziomego, torpedowego, nurkuj¹cego
i szturmowego.

Bombowce atakowa³y okrêty, zrzucaj¹c bomby z lotu
poziomego i z du¿ej wysokoœci. Dla celnego zrzucenia
bomb, dla obliczenia poprawek i wycelowania, samolot
musia³ utrzymywaæ siê na sta³ym kursie (nie zmienia-
j¹c kierunku lotu, wysokoœci ani szybkoœci) od 3/4 do
1,5 minuty. Czas ten by³ najdogodniejszy dla artylerii
plot, dla wstrzelania siê i prowadzenia ognia skutecz-
nego. Je¿eli atakowa³ jeden bombowiec z du¿ej wyso-
koœci – 2000 m, to okrêt zasadniczo szed³ prostym
kursem, aby daæ mo¿liwoœæ lotnikowi wycelowanie, ale
za³oga œledzi³a jednoczeœnie moment oderwania siê
bomb i w tym momencie wykonywano gwa³towny zwrot
w lewo lub prawo o 50’–100’ i ewentualnie zwiêkszano
prêdkoœæ okrêtu. Skutecznoœæ trafienia bomb¹ by³a wów-
czas tylko przypadkowa. Mo¿na by³o nawet okreœliæ czy
bomby by³y dobrze wycelowane, czy te¿ odchyla³y siê,
ale wówczas zwrot uchylaj¹cy wykonywano w przeciw-
nym kierunku. Je¿eli jednak nalot mia³ miejsce z kil-
ku kierunków, co by³o jeszcze mo¿liwe przy samolotach
œmig³owych, starano siê wymanewrowaæ ka¿d¹ poszcze-
góln¹ seriê bomb z osobna. A przy nalocie zbyt zeœrod-
kowanym, wykonywano gwa³towne zwroty i nag³e zmia-
ny prêdkoœci, nie zwracaj¹c zbytniej uwagi na oddzielne
samoloty. Bomby rakietowe lec¹ce poziomo i kierowa-
ne przez samolot radiofal¹ mo¿na by³o wymanewro-
waæ, zestrzeliwaæ broni¹ maszynowa, albo zag³uszaæ
fale radiowe.

Samoloty torpedowe atakowa³y okrêty z wysokoœci
kilkudziesiêciu metrów i pod k¹tem 90’ w stosunku do
atakowanego. Aby unikn¹æ trafienia, nale¿a³o wykonaæ
natychmiastowy unik, przy czym przed jak i po zrzuce-

niu torped, unik nale¿a³o wykonaæ od samolotów. Ata-
ku pojedynczego samolotu torpedowego mo¿na by³o ³a-
two unikn¹æ, ale przy nalocie takich samolotów z kilku
kierunków jednoczeœnie by³o niebezpieczne – nastêpo-
wa³o wówczas rozproszenie obrony plot, a uniki mo¿na
by³o wykonywaæ w niewiadomym kierunku. W tym wy-
padku najlepszym manewrem by³o d¹¿enie do tego, aby
wszystkie samoloty torpedowe znalaz³y siê przed dzio-
bem lub ruf¹ okrêtu. Je¿eli atak taki nast¹pi³ na ze-
spó³ niszczycieli, najlepiej by³o zgrupowaæ go w skupio-
ny szyk czo³owy. Jednak coraz powszechniej przyjmowano
pogl¹d, ¿e samoloty torpedowe nie bêd¹ atakowaæ nisz-
czycieli, ze wzglêdu na ich prêdkoœæ, doskona³e walory
manewrowe i siln¹ obronê polot na dalsze odleg³oœci
i zmasowany ogieñ armat ma³okalibrowych automatycz-
nych. W latach 50. atak samolotów na okrêty bojowe
by³ ju¿ wiêc niemo¿liwy.

Samoloty nurkuj¹ce atakowa³y okrêt przez zrzuce-
nie bomb z ma³ej wysokoœci, nurkuj¹c pod ró¿nymi k¹-
tami wprost na cel. Nurkowanie jednego samolotu na
okrêt nie by³o szczególnie groŸne, poniewa¿ ³atwy by³
unik. Jednak kolejny atak kilu nurkowców by³ niebez-
pieczny, a przeciwdzia³anie mu polega³o na sta³ym,
gwa³townym i nieregularnym wê¿ykowaniu. Stosowa-
no równie¿ ma³e prêdkoœci i krycie swego œladu toro-
wego dymem z komina. Atakuj¹cy samolot, nie widz¹c
œladu torowego, b³êdnie okreœla³ wyprzedzenie. Stoso-
wano równie¿ nag³e zatrzymanie okrêtu wstecznym
pe³nym biegiem. W omawianym okresie atakowanie
niszczycieli z lotu nurkowego by³o na ogó³ nieskuteczne
i ten sposób bombardowania zarzucano tym bardziej,
¿e by³ to ma³y i silnie broniony cel245. Natomiast nie-
bezpieczny dla okrêtów by³ atak bombowy z kilku kie-
runków jednoczeœnie na ma³ej wysokoœci z lekkim nur-
kowaniem tym bardziej, ¿e takie ataki mog³y byæ
³¹czone z torpedowymi i szturmowymi. W tym wypad-
ku skuteczn¹ obron¹ by³a wy³¹cznie nowoczesna i cel-
na artyleria.

Przed wejœciem do walki na morzu, w³asne okrêty na-
le¿a³o odpowiednio zabezpieczyæ przed przeciwnikiem,
do czego s³u¿y³y dozory i obrony.

Zaskoczenie nie decydowa³o o wyniku walki, ale w jej
pierwszym etapie wprowadza³o elementy dezorganiza-
cji i prowadzi³o do znacznych strat. Mog³o równie¿ mieæ
na celu zabezpieczenie w³asnych dzia³añ bojowych. Aby
tego unikn¹æ, stosowano niezbêdne œrodki zabezpiecza-
j¹ce w³asne si³y przed takimi napadami. W tym celu
wydzielano czêœæ si³ i œrodków dla ubezpieczenia g³ów-
nego obiektu – zwanego j¹drem, która mia³a za zada-
nie uprzedziæ o pojawieniu siê przeciwnika. Takie ubez-
pieczenie w³asnych si³ przed niespodziewanym atakiem
nieprzyjaciela wykonywa³y dozory.

Zadaniem dozorów by³o wiêc wykrycie i rozpoznanie
si³ przeciwnika w razie jego przejœcia przez okreœlon¹
strefê oraz uprzedzenie o nich w³asnych si³. Ponadto
zatrzymanie si³ przeciwnika walk¹ i odpieranie jego
prób przerwania siê do ochranianego obiektu. W celu
w³aœciwego wykonania zadañ przez dozory organizo-

242 RSO, cz. I, s. 116.
243 W zespole, dla wykrycia samolotów innym okrêtom dopusz-

czalne by³o prowadzenie ognia z pojedynczych armat do celów pozosta-
j¹cych poza zasiêgiem ognia skutecznego.

244 Artyleria..., s. 208–210; RSO, Tam¿e, s. 117–118.

245 Mieszkowski, Tam¿e, s. 28–29. Do zwalczania samolotów nur-
kuj¹cych by³y przygotowane wszystkie polskie nawodne okrêty bojowe.
Np. do zwalczania tych samolotów z armaty kalibru 85 mm uwzglêdniono
wysokoœci w momencie podejœcia do nurkowania – ponad 3000 m i poni-
¿ej 3000 m oraz k¹ty nurkowania – 80’, 70’, 60’ i 50’, wed³ug których
okreœlano nastawy na zapalnikach oraz dane na celownik (Bojowa tabe-
la..., s. 43).
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wano ci¹g³¹ obserwacjê powietrza i powierzchni wody
oraz pods³uch podwodny, wsparcie dozoru (nadanie ca-
³emu systemowi dozoru odpowiedniej wytrzyma³oœci bo-
jowej), sta³¹ ³¹cznoœæ miêdzy dozorem i wsparciem
dozoru oraz baz¹. Stosowano cztery warianty dozoru:
w dzieñ, w s³ab¹ widocznoœæ (mg³a, œnieg, zawieja itp.),
noc¹ i w sztormie, a ich organizacja przewidywa³a na-
tychmiastowe przejœcie od jednego wariantu do drugie-
go.

Celem zachowania ca³ego systemu dozoru w tajem-
nicy i ochronienie go przed rozpoznaniem przeciwnika,
przeprowadzano szereg przedsiêwziêæ: systematycznie
zmieniano po³o¿enie linii dozoru i charakter manewro-
wania okrêtów, zmianê dozorów przeprowadzano w ró¿-
nym czasie, zmieniano równie¿ czas pe³nienia dozoru
przez poszczególne zmiany. Ca³ym systemem dozoru
dowodzi³ dowódca dozoru, a dozór musia³ byæ uprze-
dzony o wszystkich ruchach w³asnych okrêtów i samo-
lotów w rejonie jego obserwacji.

Stosowano cztery sposoby pe³nienia dozoru: sta³ej
os³ony – okrêty znajdowa³y siê w okreœlonych miejscach
wyznaczonego akwenu i prowadzi³y systematyczn¹ ob-
serwacjê w jego granicach; patrolowania – okrêty okre-
sowo obserwowa³y wyznaczony rejon wykonuj¹c ruch
w jego granicach; obserwacji za pomoc¹ nadbrze¿nych
œrodków technicznych, kiedy ukszta³towanie terenu
pozwala³o na osi¹gniêcie tym œrodkiem wszystkich sek-
torów obserwacji; przeszkód ochronnych, tzn. ZM, za-
gród sieciowych i bonowych oraz zas³on œwietlnych, za-
bezpieczaj¹cych przed wykryciem od strony przeciwnika.
Wykorzystywano piêæ rodzajów dozorów: daleki, bliski,
marszowy, rozpoznawczy i blokadowy.

Dozór daleki mia³ na celu wykrycie i rozpoznanie
si³ przeciwnika przenikaj¹cych do ubezpieczanego obiek-
tu, uprzedzenie go o przeciwniku oraz zatrzymanie
i os³abienie si³ nieprzyjaciela walk¹ przy wspó³udziale
zespo³u wsparcia dozoru. Dozór taki wystawiano na
podejœciach do bazy w odleg³oœci 80–200 Mm, a w sk³ad
jego si³ wchodzi³o lotnictwo dalekiego zasiêgu, OP i ON
– g³ównie niszczyciele. W sk³ad wsparcia dozoru wcho-
dzi³y okrêty szybkie, mog¹ce podj¹æ walkê z ró¿nymi
si³ami przeciwnika. Miejsce bazowania zespo³u wspar-
cia dobierano tak, aby by³o jak najbli¿ej miejsca dozo-
ru. Przy pe³nieniu dalekiego dozoru uwzglêdniano trzy
linie: liniê obserwacji – granica przedniego skraju prze-
strzeni obserwacji z linii dozoru; liniê dozoru – na któ-
rej znajdowa³y siê si³y i œrodki obserwacji; liniê rozpo-
znania – przestrzeñ, na której dozór móg³ ustaliæ sk³ad,
ugrupowanie bojowe przeciwnika oraz jego zamiary.
Linia obserwacji i rozpoznania by³y sta³e, zaœ linia
dozoru zmienia³a siê zale¿nie od zasiêgu widocznoœci
lub technicznych œrodków obserwacji.

Dozór bliski mia³ na celu uniemo¿liwienie niespo-
dziewanego przerwania siê lekkich si³ przeciwnika, OP,
a nawet samolotów. Jego zadaniem by³o wykrycie na
czas si³ przeciwnika, natychmiastowe powiadomienie
o nim si³ g³ównych, usi³owanie odparcia nieprzyjaciela
i nie dopuszczenie go w granice ubezpieczanego obiek-
tu i obserwacja powietrzna w charakterze wysuniêtego
punktu obserwacji powietrznej w sektorze morskim.
W sk³ad si³ i œrodków bliskiego dozoru wchodzi³y ON
(dozorowce, du¿e i ma³e œcigacze OP, tra³owce), samo-
loty bliskiego zasiêgu, artyleria nadbrze¿na, brzegowe
stacje hydroakustyczne i stacje radionamierzania, sta³e
punkty obserwacji i ³¹cznoœci, ZM, zagrody bonowe

i sieciowe. Natomiast w sk³ad si³ wsparcia bliskiego
dozoru wchodzi³y ON (niszczyciele, kanonierki, dozo-
rowce, tra³owce, du¿e i ma³e œcigacze OP), okrêty dy-
¿urne tych klas, lotnictwo i artyleria nadbrze¿na.

Dozór marszowy przeznaczony by³ do zabezpiecze-
nia si³ g³ównych, a jego zasadniczym zadaniem by³o
wykrycie si³ morskich i powietrznych przeciwnika. Do-
zory takie przydzielano si³om g³ównym i oddzia³om
przednim. W sk³ad si³ i œrodków dozoru marszowego
wchodzi³o lotnictwo rozpoznawcze i bojowe, ON (nisz-
czyciele, dozorowce, kutry torpedowe, du¿e i œrednie OP,
a czasami kr¹¿owniki), OP (przewa¿nie rozstawiane
wzd³u¿ kursu przejœcia zespo³u). Wystawiano go z za-
sady na kierunkach prawdopodobnego napadu przeciw-
nika.

Dozór rozpoznawczy organizowano na szlakach ¿e-
glugowych przeciwnika celem uprzedzenia si³ w³asnych
o przejœciu jego si³ przez okreœlon¹ strefê, a tym sa-
mym dania mo¿liwoœci si³om w³asnym wykonania sze-
regu uderzeñ. Podstawowym zadaniem tego dozoru by³o
wykrycie okrêtów nieprzyjaciela i powiadomienie o tym
w³asnych si³. W sk³ad si³ i œrodków wchodzi³y OP (roz-
winiête w zas³onie na linii dozoru), samoloty wykonu-
j¹ce systematyczne poszukiwanie w oznaczonej strefie
i ON (kr¹¿owniki i niszczyciele). W wypadku silnego
przeciwdzia³ania ze strony przeciwnika, si³om dozoru
przydzielano os³onê – g³ównie lotnicz¹.

Dozór blokadowy mia³ za zadanie nie dopuœciæ okrê-
tów i statków przeciwnika do wyjœcia poza granice blo-
kowanej strefy. W sk³ad takiego dozoru, ze wzglêdu na
bliskie po³o¿enie dozoru od baz nieprzyjaciela, wcho-
dzi³y jednostki wyposa¿one w du¿¹ si³ê ogniow¹. Ce-
lem os³ony si³ dozoru blokadowego i utrudnienie dzia-
³añ okrêtów przeciwnika, w rejonie dozoru wystawiano
ZM i zagrody sieciowe. Dla os³ony dozoru z powietrza
wydzielano grupy lotnicze, które znajdowa³y siê na
najdalej wysuniêtych lotniskach.

Okrêty dozoru nie sta³y w miejscu z zatrzymanymi
maszynami – by³y w ruchu, aby unikn¹æ niespodziewa-
nego ataku. Okrêty w dozorze manewrowa³y równole-
gle do linii dozoru lub prostopadle do linii dozoru. Roz-
poznanie polega³o na okreœleniu klas i typów okrêtów,
ich iloœci, prêdkoœci, kursu oraz przypuszczalnego za-
miaru przeciwnika. W razie spodziewanego spotkania
w³asnych okrêtów na morzu z okrêtami dozoru, jedne
i drugie mia³y dok³adnie oznaczony rejon, miejsce i czas
spotkania oraz kierunek podejœcia. A ponadto jakie
okrêty mia³y wzi¹æ udzia³ w spotkaniu. Ka¿dy samolot
lub okrêt znajduj¹cy siê w strefie obserwacji, co do któ-
rego nie by³o pewnoœci, ¿e by³ swój, uwa¿ano za nie-
przyjacielski.

W systemie wykrycia w porê przeciwnika, istotn¹
rolê odgrywa³o ubezpieczenie. Rozmieszczano je w ugru-
powaniach w ten sposób, aby zachowaæ dostateczn¹ g³ê-
bokoœæ i szerokoœæ daj¹cych mo¿liwoœæ odparcia kilku
grup si³ przeciwnika, operuj¹cych z ró¿nych kierunków;
skutecznie wykorzystaæ uzbrojenie; zapewniæ bezpieczeñ-
stwo manewrowania si³ uderzeniowych i ubezpieczenia;
zapewniæ wspó³dzia³anie z lotnictwem. Stosowano trzy
rodzaje ubezpieczenia: marszowe, bojowe i dozorowe.
Ubezpieczenie marszowe polega³o na zabezpieczeniu
okrêtów przed niespodziewanym atakiem z morza i po-
wietrza. Z okrêtów ubezpieczenia marszowego tworzono
zazwyczaj dwie linie – dalek¹ i blisk¹. Podczas postoju
okrêtów w bazie lub na redzie, dla ich bezpieczeñstwa
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wprowadzano równie¿ ubezpieczenia. Postój w bazie
pozwala³ na wykorzystanie si³ i œrodków bazy do ubez-
pieczenia okrêtów, a postój na redzie wymaga³ organi-
zacji obrony si³ami i œrodkami samego zespo³u246.

Skutecznoœæ dzia³añ bojowych na morzu zale¿a³a
wiêc od sprawnego rozpoznania – najwa¿niejszego ro-
dzaju bojowego i operacyjnego zabezpieczenia dzia³al-
noœci si³, polegaj¹cy na zdobywaniu danych o przeciw-
niku i sytuacji. Jego znaczenie ros³o w obliczu mo¿liwoœci
u¿ycia broni atomowej i rakietowej przez obie walcz¹-
ce strony247. Do zadañ rozpoznania nale¿a³o wiêc: zdo-
bywanie, zbieranie i analizowanie wiadomoœci o ugru-
powaniu, bazowaniu albo dzia³aniu si³ nieprzyjaciela;
œledzenie i analizowanie elementów taktyczno-technicz-
nych si³ przeciwnika i studiowanie jego taktyki; anali-
zowanie stanu jednostek przeciwnika pod wzglêdem
ich organizacji, uzupe³nieñ, zaopatrzenia i stanu mo-
ralnego; badanie charakteru terenu nieprzyjaciela, jego
wybrze¿y, portów i ich umocnieñ oraz warunków mete-
orologicznych; wykrywanie systemu s³u¿by dozorowej
oraz charakteru minowania; badanie sk³adu socjalne-
go ludzi, nastrojów politycznych i sytuacji ekonomicz-
nej248.

W zale¿noœci od szczebla prowadzonych dzia³añ bo-
jowych rozpoznanie dzielono na operacyjne i taktyczne.
Pierwsze organizowa³ sztab MW na ca³¹ g³êbokoœæ ope-
racyjn¹, a drugie – mia³o na celu umo¿liwienie dowo-
dzenia poszczególnych zespo³ów i organizowane by³o
przez sztaby zespo³ów. Rozpoznanie operacyjne i tak-
tyczne uzupe³nia³y siê i nie mog³y byæ rozpatrywane
oddzielnie.

Rozró¿niano trzy rodzaje rozpoznania – oficjalne, agen-
turalne i wojskowe. We flocie prowadzono trzeci rodzaj
– wojskowe, organizowane przez odpowiednich dowód-
ców i œrodkami ich okrêtów. W zale¿noœci od trwania
rozpoznania, dzielono je na epizodyczne i systematycz-
ne. Pierwszy rodzaj przeprowadzano jednorazowo celem
zdobycia okreœlonych wiadomoœci, drugi zaœ – w ci¹gu
d³ugiego okresu lub na jakimœ obszarze morskim.

W zale¿noœci od sposobu rozpoznania danego obiek-
tu rozró¿niano rozpoznanie sposobem poszukiwania,
obserwacji lub walk¹249. Do technicznych œrodków roz-
poznania nale¿a³y: stacje radiolokacyjne okrêtowe i nad-
brze¿ne, radionamierniki, szumonamierniki, aparaty
pods³uchowe, ciep³o namierniki, radiopods³uch itd.

Obok dzia³añ maj¹cych na celu poznanie wszyst-
kiego, co dotyczy przeciwnika, istotne by³o maskowa-
nie w³asnych przedsiêwziêæ. Zasadniczym celem ma-
skowania si³ floty by³o: zabezpieczenie skrytoœci dzia³añ
w³asnych jednostek co do czasu, miejsca, si³ i œrodków;

zmniejszenie w³asnych strat; zwiêkszenie d³ugotrwa-
³oœci obiektów wojskowych. Maskowanie by³o dzia³a-
niem technicznym, podporz¹dkowanym potrzebom tak-
tyki i dzieli³o siê na taktyczne, naturalne oraz sztuczne
(albo techniczne). Najefektywniejsze by³o wówczas, gdy
stosowano je ³¹cznie.

Maskowanie taktyczne mia³o na celu wprowadze-
nie w b³¹d przeciwnika oraz utrudnienie rozpoznania
naszych zamiarów. Najczêœciej stosowano demonstra-
cyjne dzia³ania i ataki (dzia³ania okrêtów po³¹czone
z u¿yciem uzbrojenia, maj¹ce na celu ukrycie g³ównego
uderzenia przez odwrócenie uwagi nieprzyjaciela na
kierunek dzia³añ demonstracyjnych), pozorowane dzia-
³ania i ataki (wykonanie manewrów bez u¿ycia uzbro-
jenia), ukrycie lub zniekszta³cenie elementów ruchu
okrêtów (zygzak przeciwartyleryjski i przeciw OP).

Naturalne maskowanie okrêtów polega³o na wyko-
rzystaniu warunków terenowych i ciemnoœci. Deszcz,
œnieg, mg³a, pochmurna pogoda utrudnia³y obserwacjê
i zmniejsza³y zasiêg widocznoœci. Z powodzeniem wy-
korzystywano naturalne t³o, zw³aszcza w pobli¿u brze-
gów. Podci¹gano okrêty w pobli¿e brzegów, a nastêpnie
maskowano je ga³êziami, traw¹, liœæmi itp., przystoso-
wuj¹c je do t³a. Maskowanie roœlinnoœci¹, polegaj¹ce na
ukryciu okrêtów przed obserwacj¹, jeszcze przez wiele
lat zdawa³o egzamin.

Techniczne maskowanie okrêtów obejmowa³o odpo-
wiednie dzia³ania optyczne, akustyczne i radiotechniczne.
Optyczne polega³o na malowaniu maskuj¹cym, masko-
waniu dekoracyjnym, maskowaniu dymnym i œwietl-
nym.

Malowanie mia³o na celu zmniejszenie widocznoœci
okrêtu oraz wprowadzenie w b³¹d co do klasy, typu, kur-
su i prêdkoœci jednostki. Stosowano dwa rodzaje malo-
wania maskuj¹cego – malowanie ochronne i kamufla¿.
Malowanie ochronne (jednobarwne) mia³o na celu wy-
tworzenie równomiernej jasnoœci na ca³ej widocznej
sylwetce okrêtu. Najbardziej odpowiednie by³y kolory
– szary, zielony i b³êkitny, które dobrze maskowa³y okrêt
na œrednich i wiêkszych odleg³oœciach. W czasie pokoju
okrêty malowano zale¿nie od charakteru rejonu dzia-
³añ. Np. we flotach szerokoœci pó³nocnych na kolor ja-
snoszary, a w po³udniowych – odcieñ b³êkitny lub zielo-
ny, zale¿nie od przewa¿aj¹cego w danym rejonie koloru
morza. Kamufla¿ polega³ na malowaniu deformacyj-
nym okrêtu plamami ró¿nych kolorów i o ró¿nej wiel-
koœci. Mia³o to na celu: zmniejszenie widocznoœci okrê-
tu na du¿ych odleg³oœciach, poniewa¿ plamy zlewa³y
siê i dzia³a³y jako malowanie ochronne; zniekszta³ce-
nie sylwetki okrêtu, polegaj¹ce na zmyleniu co do kla-
sy i typu; imitowanie jakiegokolwiek innego obiektu –
tzn. pozorowanie zamiany danego okrêtu w okrêt innej
klasy i typu, w obiekty brzegowe itp. Kamufla¿ dzielo-
no na gruboplamisty, drobnoplamisty i mieszany.

Malowanie dekoracyjne polega³o na upodobnieniu
okrêtu do innego obiektu lub zdeformowaniu, z zasto-
sowaniem ró¿nych dekoracji, makiet itp. Robiono ró¿-
ne nadbudówki na pok³adzie, dodatkowe kominy oraz
dokonywano innych przeróbek. Do tego u¿ywano drutu,
¿elaza, lin, desek, sklejek, ¿erdzi, sieci, linek itp.

Maskowanie dymne okrêtów polega³o na wytworze-
niu ZD lub sztucznej mg³y, co czyni³o okrêt niewidocz-
nym. U¿ywano do tego œwiec dymnych i rêcznych gra-
natów dymnych, pocisków dymnych oraz fumatorów
ustawionych na okrêtach i samolotach.

246 Taktyka..., s. 293–319.
247 W. Jaczyñski, Rozpoznanie lotnicze w wojnie na morzu, PM

1958, z. 8, s. 39nn; Morski s³ownik..., s. 31.
248 Taktyka..., s. 286.
249 Tam¿e, s. 287–288. Poszukiwanie by³o jedn¹ z form rozpozna-

nia, maj¹c¹ okreœliæ miejsca, w którym znajduj¹ siê si³y przeciwnika.
Cele poszukiwania mog³y byæ ró¿ne – wykrycie i okreœlenie si³ nieprzy-
jaciela, rozk³adu jego si³ i szyku, atak na przeciwnika itd. Sam wybór
sposobu poszukiwania przeprowadzano zale¿nie od: dok³adnoœci posia-
danych danych o miejscu i ruchu przeciwnika; iloœci okrêtów i samolo-
tów, które mog¹ byæ u¿yte do rozpoznania; celu poszukiwañ; warunków
nawigacyjnych i meteorologicznych w rejonie poszukiwañ; mo¿liwoœci
przyrz¹dów wykrywaj¹cych bêd¹cych w dyspozycji okrêtów rozpoznaw-
czych Do podstawowych sposobów poszukiwania przeciwnika na morzu
nale¿a³o poszukiwanie na przypuszczalnym kursie przeciwnika, wa-
chlarzem, kursami zmiennymi i równoleg³e – zwane te¿ zamiataniem
(Nawigacja taktyczna, s. 181nn).
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Maskowanie œwietlne polega³o na stworzeniu wa-
runków do pracy za³odze noc¹, a jednoczeœnie uniemo¿-
liwia³o zaobserwowania œwiat³a przez przeciwnika. Sto-
sowano specjalne ¿arówki malowane na kolor niebieski
lub czarny, maj¹ce od spodu ma³y niezamalowany kr¹-
¿ek, specjalne klosze, materia³y œwiec¹ce itd. Okrêt
zaciemniano, a drzwi i w³azy tak przygotowywano, aby
przy ich otwieraniu gas³y œwiat³a.

Maskowanie akustyczne polega³o na zniekszta³ce-
niu demaskuj¹cego znaczenia innych dŸwiêków i wpro-
wadzenia przeciwnika w b³¹d. Stwarzano zas³ony dŸwiê-
kowe poch³aniaj¹ce dŸwiêki wytwarzane przez maskowany
okrêt. Natomiast maskowanie radiotechniczne polega-
³o na wprowadzaniu ciszy radiowej przez uruchomie-
nie radiostacji pozornych. Poza tym dla ograniczenia
pracy radarów zrzucano z samolotów paski cynfolii,
daj¹ce fa³szywe odbicie na ekranie radiolokatora250.

Zasadniczym rodzajem zabezpieczenia dzia³añ bo-
jowych by³a obrona okrêtu i zespo³u na morzu oraz na
postoju, a ka¿dy z rodzajów obrony zapewnia³ obser-
wacjê i powiadamianie o wykrytym przeciwniku, uchy-
lenie siê od spotkania lub jego ataku, odpierania ata-
ków, uchylenie siê od œrodków napadu – torped, bomb
i min oraz likwidacjê nastêpstw napadu nieprzyjacie-
la. W sk³ad obrony okrêtu na przejœciu morzem wcho-
dzi³y: obrona plot, przeciwminowa, przeciw OP, przeciw
kutrom torpedowym i przeciw atomowa. Skutecznoœæ
obrony zale¿a³a w du¿ym stopniu od obserwacji powie-
trza, horyzontu i powierzchni morza. Obserwacja po-
wietrza i horyzontu mia³y na celu wykrycie samolotów,
kutrów torpedowych i innych lekkich si³ przeciwnika
i przewidywa³a równoleg³y podzia³ horyzontu i nieba
na cztery zazêbiaj¹ce siê miêdzy sob¹ sektory: 5’ lewa
burta – 95’ prawa burta, 5’ prawa burta – 95’ lewa
burta, 90’ prawa burta – 175’ lewa burta, 90’ lewa bur-
ta – 175’ prawa burta. Ponadto w s³oneczn¹ pogodê,
celem obrony plot, wyznaczano dodatkowo specjalnego
obserwatora, do obserwacji sektora s³onecznego. Nato-
miast obserwacja powierzchni morza mia³a na celu
wykrycie OP (peryskopów, œladu torped) i min.

Obrona plot okrêtu przewidywa³a obserwacjê po-
wietrza, œrodki maskowania i odparcia ataków, sposo-
by manewru uchylenia siê od ataku i wszystkie rodza-
je walki o ¿ywotnoœæ okrêtu. Przyjmowano, ¿e w obronie
plot w miarê mo¿liwoœci nale¿y iœæ bli¿ej w³asnych brze-
gów celem maskowania siê, a rejony zagro¿one przez
lotnictwo przeciwnika przechodziæ noc¹ lub p³yn¹æ
w pogodê niesprzyjaj¹c¹ samolotom. Bardziej skom-
plikowana by³a oplot zespo³u na przejœciu morzem, do
czego nale¿a³o przygotowaæ odpowiednie kursy, okre-
œliæ ugrupowania obrony plot i iloœæ samolotów do os³o-
ny. Wybieraj¹c kursy i czas przejœcia uwzglêdniano
mo¿liwoœæ os³ony lotniczej, zachowywano tajemnicê
przejœcia zespo³u, który powinien iœæ jak najwiêkszymi

prêdkoœciami dla skrócenia czasu przejœcia, samo przej-
œcie wykonywaæ noc¹ i w z³ej widocznoœci (jeœli to nie
kolidowa³o z koniecznoœci¹ unikniêcia innych niebez-
pieczeñstw, np. niebezpieczeñstwo minowe, kutrów tor-
pedowych itd.), a przy d³ugich przejœciach ca³¹ trasê
dzieliæ na kilka odcinków i przechodziæ od bazy do bazy.
Ugrupowanie oplot tak organizowano, aby zapewnia³o
mo¿liwoœæ walki ze wszystkimi rodzajami celów po-
wietrznych, okrê¿n¹ obserwacjê powietrza i zapewnia-
³o mo¿liwoœæ zmasowanego ognia artyleryjskiego na
ka¿dym z kierunków. Ponadto ugrupowanie takie za-
pewnia³o narastanie gêstoœci ognia w miarê zbli¿ania
siê samolotów do ochranianych okrêtów, okrê¿n¹ obro-
nê, stwarzaj¹c mo¿liwoœci odparcia si³ powietrznych
przeciwnika z ka¿dego kierunku, swobodê manewro-
wania ca³ego zespo³u i ka¿dego okrêtu oddzielnie oraz
wyklucza³o mo¿liwoœæ ra¿enia dwóch okrêtów zespo³u
jedn¹ seri¹ bomb251.

Obrona przeciwminowa zapewnia³a zmniejszenie
mo¿liwoœci spotkania ZM, œrodki ich wykrywania i walki
z minami. Ponadto obserwacjê min p³ywaj¹cych, uchyla-
nie siê od nich, a nastêpnie niszczenie ich. Zespó³ usta-
lonymi kursami i prêdkoœciami szed³ za os³on¹ prze-
ciwminow¹, sk³adaj¹c¹ siê z os³ony dalekiej i bliskiej.
Zadaniem dalekiej os³ony by³o wykrycie min i powia-
domienie o tym pozosta³e okrêty. Dalek¹ os³onê wy-
znaczano w rejonie wód przeciwnika lub na otwartym
morzu, a wiêc tam, gdzie nie prowadzono tra³owania
rozpoznawczego. W czasie p³ywania na w³asnych wo-
dach, dalekiej os³ony nie wyznaczano. Zadaniem bli-
skiej os³ony przeciwminowej by³o bezpoœrednie zabez-
pieczenie os³anianych okrêtów przed poderwaniem siê
na minach. W razie du¿ego zagro¿enia, okrêty zespo³u
sz³y za tra³ami252. Ponadto w obronie przeciwminowej,
w zale¿noœci od sytuacji operacyjnej, okrêty przestrze-
ga³y nastêpuj¹cych zasad: iœæ na g³êbokoœciach unie-
mo¿liwiaj¹cych przeciwnikowi stawianie ZM, obchodziæ
miejsca wykrytych min, iœæ torem wodnym i trzymaæ siê
znanych rejonów, prowadziæ obserwacjê p³ywaj¹cych
i p³ytko zanurzonych min.

Obrona przeciw OP uwzglêdnia³a œrodki zmniejsza-
j¹ce mo¿liwoœci spotkania OP, wzrokow¹ i techniczn¹
obserwacjê powierzchni morza, pods³uch hydroakustycz-
ny, œrodki utrudniaj¹ce obserwacjê z OP i jego ataku
oraz sposoby zachowania. Wiêksze okrêty i statki trans-
portowe na morzu winny mieæ ochronê przez si³y na-
wodne i powietrzne zwalczania OP, a o wykryciu OP
nale¿a³o natychmiast powiadomiæ jednostki s¹siednie,
atakowaæ lub uchyliæ siê odpowiednim manewrem.
G³ównym warunkiem bezpiecznego p³ywania dla unik-
niêcia ataku torpedowego ze strony OP by³o zygzako-
wanie i du¿a prêdkoœæ. Dla zmniejszenia prawdopodo-
bieñstwa ataku ze strony OP przeciwnika, starano siê
przestrzegaæ dwóch zasad – odcinek drogi nara¿ony
przez OP przechodziæ noc¹, a w dzieñ – rejony zagro¿o-
ne przez OP przechodziæ w p³ytkich miejscach, albo
zygzakowaæ na du¿ych prêdkoœciach. Starano siê rów-

250 Tam¿e, s. 347–358; Nawigacja..., s. 76–83. Zaczêto wprowadzaæ
równie¿ tzw. echoreflektory, s³u¿¹ce do pozorowania ró¿nych obiektów,
które na ekranie radaru dawa³y po¿¹dany przez nas obraz. Mog³y one
pozorowaæ okrêty ró¿nych klas na postoju, zwiêkszaæ klasy okrêtów
w ruchu, tworzyæ nowe nabrze¿a i obiekty portowe, maskowaæ baseny
portowe, zniekszta³caæ linie brzegowe, pozorowaæ nadbrze¿ne fortyfika-
cje itd. Pozorowanie okrêtów na redach, kotwicowiskach i w portach
polega³o na stawianiu echoreflektorów na wodzie w odpowiednich odstê-
pach i w iloœci odpowiadaj¹cej ogólnej powierzchni odbicia pozorowane-
go okrêtu. Np. w celu upozorowania niszczyciela potrzeba by³o 4–5 echo-
reflektorów (W. Dobrowolski, O wykorzystaniu pasywnych reflektorów
radiolokacyjnych, PM 1959, z. 1, s. 44–45).

251 T. Mandat, Obrona przeciwlotnicza zespo³u okrêtów na przej-
œciu morzem, PM 1959, z. 3., s. 7–10; Ten¿e, Obrona okrêtów podczas
przejœcia morzem i w walce, PM 1959, z. 7–8, s. 24; Silvestri, Obrona...,
s. 60; Taktyka..., s. 331–333.

252 Cieœla, Maltowski, Morska broñ..., s. 265–266; RSO, Tam¿e,
s. 118–120; J. Urbañski, Z. Piórkowski, Niektóre problemy operacyjnego
wykorzystania min i obrony przeciwminowej, PM 1959, z. 11, s. 8.
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nie¿ p³ywaæ w rejonach baz szumonamierników253. Uchy-
lenie siê od ataku torpedowego OP przeprowadzano
zale¿nie od przypuszczalnego k¹ta spotkania – od 0’
do 90’ wykonywano zwrot na torpedê, a od 90’ do 180’
wykonywano zwrot od torpedy.

Obrona przed nawodnymi si³ami torpedowymi – ku-
trami torpedowymi i niszczycielami, polega³a g³ównie
na dobraniu odpowiedniego rejonu p³ywania i walce.
Starano siê przechodziæ dniem przez rejony zagro¿one
tymi si³ami, ponadto przejœcie planowaæ w sztormow¹
pogodê i co wa¿niejsze – unikano przejœcia przez cie-
œniny uniemo¿liwiaj¹ce manewrowanie. Ten rodzaj
obrony przewidywa³: obserwacjê horyzontu; œrodki zwal-
czania ataków torpedowych (artyleria, reflektory); spo-
soby zmniejszenia skutecznoœci ataku torpedowego –
uchylenie siê od torped oraz zmiany kursów i prêdko-
œci. Takie ataki by³y najbardziej mo¿liwe w warunkach,
gdy okrêt nie mia³ mo¿liwoœci swobodnego manewro-
wania – m.in. z powodu walki, w¹skiego przejœcia, uszko-
dzenia steru itp. Z uwagi na du¿e prêdkoœci kutrów
torpedowych i niszczycieli i zdolnoœci zajêcia przez nie
szybko pozycji do ataku, konieczne by³o natychmiasto-
we otwarcie ognia artyleryjskiego na wiêkszych jednost-
kach z armat do tego wyspecjalizowanych, a nawet
z ca³ej artylerii okrêtowej. Poniewa¿ taktyka u¿ycia
kutrów torpedowych przewidywa³a równoczesne prze-
prowadzenie ataku kilkoma grupami kutrów, dlatego
obserwacjê horyzontu prowadzono przez ca³y czas, a na-
wet j¹ zdwajano. Zaœ w organizacji obrony okrêtu prze-
widywano obronê przeciw równoczesnym atakom ku-
trów torpedowych z kilku kierunków. Artyleria okrêtowa
mia³a wyznaczone sektory ognia, w których poszczegól-
ne armaty zwalcza³y pojawiaj¹ce siê cele. Je¿eli w okre-
œlonym sektorze brak by³o celu, to armaty rozpoczyna-
³y strzelanie do celów w innych sektorach. W razie
dopuszczenia przeciwnika na odleg³oœæ strza³u torpe-
dowego, okrêt wykonywa³ manewr uchylaj¹cy lub zmie-
nia³ prêdkoœæ254.

W okresie powojennym coraz powszechniej brano
pod uwagê obronê przeciwchemiczn¹ i przeciwatomo-
w¹ okrêtu. Obrona przeciwchemiczna okrêtu mia³a za
zadanie organizacjê ochrony za³ogi przed dzia³aniem
gazów bojowych i zabezpieczenie bojowej dzia³alnoœci
okrêtu w warunkach u¿ycia przez nieprzyjaciela broni
chemicznej. ¯adne SB nie mog³o byæ opuszczone przez
za³ogê, o ile nie by³o na to rozkazu odnoœnego dowódcy,
a ka¿dy cz³onek za³ogi – od marynarza po dowódcê
okrêtu – musia³ mieæ przy sobie maskê przeciwgazow¹
w ka¿dej porze dnia i nocy. Natomiast obrona przeciw-
atomowa stanowi³a zespó³ przedsiêwziêæ umo¿liwia-
j¹cych zmniejszenie do minimum dzia³ania czynników
wybuchu atomowego, zachowania zdolnoœci bojowej
okrêtu, a przez to umo¿liwienie wykonania zadañ bo-
jowych w warunkach zastosowania broni atomowej255.

Obronie przeciwatomowej okrêtu poœwiêcano wiele
uwagi tym bardziej, ¿e lata 50. stanowi³y okres nasile-
nia zainteresowania t¹ broni¹ i obron¹ przed ni¹. Obro-
nê tê próbowano organizowaæ przy uwzglêdnieniu
w³aœciwoœci wybuchów atomowych na morzu – powietrz-
nego, nawodnego i podwodnego, poniewa¿ rodzaj i sto-
pieñ uszkodzeñ jednostki zale¿a³ od wielkoœci ³adunku
atomowego, rodzaju wybuchu, odleg³oœci okrêtu od punk-
tu zerowego, od klasy okrêtu, jego w³aœciwoœci konstruk-
cyjnych itp. Fala uderzeniowa dzia³a³a na wszystkie
zewnêtrzne powierzchnie nawodnej czêœci okrêtu, mo-
g³a te¿ przenikaæ przez niezamkniête otwory do po-
mieszczeñ wewnêtrznych. Do ochrony przed fal¹ ude-
rzeniow¹ w pomieszczeniach i os³oniêtych SB starano
siê uszczelniaæ luki, w³azy, drzwi i inne otwory oraz
unieruchamiaæ wentylatory. Na pok³adzie, na widok b³ys-
ku atomowego nale¿a³o natychmiast po³o¿yæ siê. Szyb-
kie ukrycie siê za wie¿ami armat, wyrzutniami torpe-
dowymi i innymi ukryciami od strony przeciwleg³ej
wybuchowi, mia³o zabezpieczyæ przed fal¹ uderzenio-
w¹ oraz przed promieniowaniem œwietlnym i przeni-
kliwym. Dla zmniejszenia mo¿liwoœci powstania po¿a-
ru od promieniowania œwietlnego zalecano, aby na górnym
pok³adzie nie znajdowa³y siê materia³y ³atwopalne. Zaœ
te, które z ró¿nych przyczyn nie mog³y zostaæ usuniête,
nale¿a³o pokryæ pokrowcami brezentowymi lub nasyciæ
ognioodpornymi substancjami. Dotyczy³o to równie¿
drewnianych pok³adów. Najskuteczniejsz¹ ochron¹
przed promieniowaniem przenikliwym by³o ukrycie siê
wewn¹trz kad³uba okrêtu, w wie¿ach artyleryjskich,
w pomostach bojowych i nadbudówkach. Najbezpiecz-
niejsze jednak by³y pomieszczenia po³o¿one poni¿ej li-
nii wodnej.

Natychmiast po powietrznym wybuchu nale¿a³o
zmieniæ kurs okrêtu, aby zminimalizowaæ ska¿enie pro-
mieniotwórcze. Gdy nie da³oby siê unikn¹æ opadania
na okrêt tych cz¹stek, np. w czasie deszczu lub œniegu,
nale¿a³o szybko zmyæ wod¹ górny pok³ad i inne zewnêtrz-
ne czêœci okrêtu. Obrona przed skutkami dzia³ania
podwodnej fali uderzeniowej polega³a g³ównie na unie-
mo¿liwieniu przedostania siê wody do wnêtrza okrêtu
oraz naprawy uszkodzeñ. Zalecano zamykaæ jak naj-
wiêcej otworów pozaburtowych, a obrona przed powsta³¹
fal¹ polega³a na szybkiej zmianie kursu w kierunku
ruchu tej fali, umocowanie na sztormowo wszystkich
urz¹dzeñ na pok³adzie usuniêcie z nich zbêdnych czê-
œci. Dalszymi czynnoœciami w obronie przeciwatomo-
wej by³a likwidacja skutków tego wybuchu, wykrycie
ska¿eñ promieniotwórczych, dezaktywacja, kontrola
dozometryczna i zabiegi sanitarne256.

Wszystkie rodzaje obron okrêtów przewidywa³y rów-
nie¿ walkê o ¿ywotnoœæ jednostki i usuwanie skutków
napadu przeciwnika.

Powojenny rozwój flot wojennych, pojawienie siê PR
i broni atomowej, stawia³o przed taktyk¹ floty nowe
wymagania. W warunkach ba³tyckich na pierwsze miej-
sce wysunê³y taktyczne wykorzystanie lotnictwa mor-
skiego bazuj¹cego na wybrze¿u, lekkich si³ morskich,
okrêtowej i brzegowej broni rakietowej oraz OP. Ów-
czesne œrodki walki na morzu mia³y du¿¹ moc, zasiêg
dzia³ania oraz ruchliwoœæ, co pozwala³o dzia³aæ na ca³¹
g³êbokoœæ szyku bojowego w natarciu i rozbiæ szyk bo-

253 RSO, Tam¿e, s. 110; Taktyka..., s. 333–334. W polskiej flocie w la-
tach 50. przyjmowano, ¿e ka¿dy OP id¹cy pod peryskopem nale¿y uwa-
¿aæ za nieprzyjacielski. Równie¿ za nieprzyjacielski uwa¿ano OP wykryty,
je¿eli nie by³o powiadomienia o nim i nie ma ca³kowitej pewnoœci, ¿e to
swój. Ponadto wiêkszym okrêtom zabroniono udzielaæ pomocy jednost-
kom uszkodzonym przez OP przeciwnika, a¿eby nie naraziæ siê na niebez-
pieczeñstwo powtórnego ataku (RSO, Tam¿e, s. 111–112).

254 Artyleria..., s. 210–211; RSO, Tam¿e, s. 112–113.
255 W. Piotrowski, Zasady obrony przeciwatomowej okrêtów, PM

1959, z. 12, s. 15; RSO, Tam¿e, s. 120–124; Wybuch atomowy na morzu,
Warszawa 1957, s. 52–61. 256 Wybuch atomowy na morzu, s. 52–61.
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jowy nieprzyjaciela (zagrodziæ mu drogê i przerwaæ na-
tarcie) w obronie.

W zale¿noœci od zadañ, rozró¿niano dwa rodzaje
walki morskiej – natarcie i obronê. Natarcie przepro-
wadzano dla osi¹gniêcia celu i stanowi³o g³ówny ro-
dzaj walki floty wojennej. Wymaga³o zeœrodkowania
si³ i œrodków na kierunku g³ównego uderzenia. Nato-
miast zadaniem obrony by³o przeszkodzenie przeciw-
nikowi w osi¹gniêciu przez niego zamierzonego celu.
Poniewa¿ dzia³ania bojowe na morzu nie zawsze mo-
g³y byæ zaczepne, obrona stawa³a siê konieczn¹ w ka¿-
dym wypadku, kiedy natarcie stawa³o siê niemo¿liwe
lub niecelowe. Dzia³ania wynikaj¹ce z przejœcia do obro-
ny, zespó³ okrêtów wykonywa³ stosuj¹c manewr ca³ego
zespo³u lub jego szybkich grup likwiduj¹cych d¹¿enie
nieprzyjaciela do obejœcia, okr¹¿enia lub rozbicia na
czêœci broni¹cych siê grup bojowych, przeprowadza³ ude-
rzenie na atakuj¹ce si³y przeciwnika, albo te¿ przepro-
wadza³ maskowanie z wykorzystaniem ZD i manewru.
W zale¿noœci od miejsca operacji bojowej przeprowa-
dzano trzy rodzaje dzia³añ: na morzu, u wybrze¿y prze-
ciwnika i u wybrze¿y w³asnych.

Bitwa morska obejmowa³a trzy g³ówne etapy – roz-
winiêcie si³, g³ówne uderzenie i rozwiniêcie powodzenia.

Rozwiniêcie si³ polega³o na niedopuszczeniu do roz-
poznania ich przez przeciwnika, dzia³ania demonstra-
cyjne, stawianie ZD oraz rozwijanie zespo³ów poza gra-
nicami widzialnoœci nieprzyjaciela. Na najwa¿niejszych
celach nale¿a³o masowaæ si³y i ogieñ, z zachowaniem
bezpiecznych odleg³oœci, chocia¿ nie zawsze mog³o byæ
stosowane jak w II wojnie œwiatowej. W porównaniu
z t¹ wojn¹ œrodki bojowe by³y w latach 50. by³y silniej-
sze, o wiêkszym prawdopodobieñstwie trafienia ze
wzglêdu na ulepszone centrale artyleryjskie, torpedo-
we i PK. St¹d istnia³o prawdopodobieñstwo trafienia
jedn¹ rakiet¹ lub jedn¹ torped¹. G³owica PK zawiera-
³a tyle ³adunku wybuchowego ile torpeda, co mog³o spo-
wodowaæ zatopienie œredniego i ma³ego okrêtu.

Skutecznoœæ g³ównego uderzenia zale¿a³a od zasko-
czenia. Kto pierwszy wykry³ przeciwnika, ten atakowa³
z zaskoczenia. Nieprzyjaciela mo¿na by³o zaskoczyæ rów-
nie¿ w czasie walki, np. stosuj¹c takie uzbrojenie, ja-
kiego siê nie spodziewa, przez odpowiedni manewr,
u¿ycie si³ pozoruj¹cych, zastosowanie œrodków zak³ó-
caj¹cych itp. Zaskoczenie z zastosowaniem nowych œrod-
ków o du¿ej sile ra¿enia pozwala³o na osi¹gniêcie li-
cz¹cych siê rezultatów. By³o ono mo¿liwe, poniewa¿ obok
rozwoju technicznych œrodków obserwacji, zwiêkszy³y
siê mo¿liwoœci bojowe si³ – zwiêkszona prêdkoœæ sa-
molotów i okrêtów. Walcz¹ce strony d¹¿y³yby równie¿
do udaremnienia zaskoczenia, co zale¿a³o od rozpozna-
nia i przeciwdzia³ania rozpoznaniu nieprzyjaciela. Ten,
kto pierwszy wykry³ przeciwnika, mia³ wiêksze szanse
wykonania korzystnego dla siebie ataku. Ogieñ artyle-
ryjski lub torpedowy musia³ byæ jednak przeprowadzo-
ny ju¿ w pierwszej salwie, poniewa¿ moment zasko-
czenia szybko mija³ i po tym obie strony mia³y prawie
jednakowe szanse w walce. Pierwszy atak móg³ powa¿-
nie os³abiæ przeciwnika, ale to nie przes¹dza³o jeszcze
o losach bitwy, która trwaæ mog³a dalej. G³ówne ude-
rzenie przeprowadzano na si³y ubezpieczaj¹ce ochra-
niany obiekt lub bezpoœrednio na ten obiekt, a ataki
poszczególnych grup wspierani atakami grup zabez-
pieczaj¹cych. Walkê prowadzono na ró¿nych odleg³o-
œciach, a niektóre okrêty – jak np. OP i kutry torpedo-

we prowadzi³y j¹ na ma³ych odleg³oœciach. Wzros³o
znaczenie manewru si³ami i ogniem, przy czym ma-
newr si³ mo¿na by³o zast¹piæ manewrem PK lub torpe-
dami o dalekim zasiêgu. Jednak manewr si³ by³ nie-
zbêdny celem wyjœcia na pozycjê, przeniesienia ognia
z jednego kierunku na drugi, utrzymanie dogodnej po-
zycji wzglêdem nieprzyjaciela lub zmiany jej w wypad-
ku stwierdzenia zak³óceñ w kierowaniu PK lub artyle-
ria i torpedami. Stosowano wiêc odpowiednie szyki
bojowe, a za najskuteczniejszy uwa¿ano taki, w któ-
rym odleg³oœæ miêdzy okrêtami wynosi³a oko³o 22 kab.
W takich warunkach obrona plot nie by³a os³abiona,
a wybuchy bomb i pocisków artyleryjskich nie mog³y
jednoczeœnie zniszczyæ kilku jednostek. Zespo³y chodzi³y
wiêc w szykach rozcz³onkowanych, charakteryzuj¹cych
siê du¿¹ g³êbokoœci¹ i szerokoœci¹. Id¹c morzem by³y
ponadto dzielone na grupy.

Organizacja wspó³dzia³ania grup atakuj¹cych stwa-
rza³a warunki, w których nieprzyjaciel nie by³ w stanie
uchyliæ siê od uderzeñ w ogóle. Wspó³dzia³anie w la-
tach 50. mia³o inne znaczenie ni¿ w czasie II wojny œwia-
towej. Powsta³a mo¿liwoœæ uderzenia na przeciwnika bez
przeformowania ugrupowania lub szyku, poniewa¿ u¿y-
cie broni rakietowej nie wymaga³o wybierania dogod-
nego KK, KB i odleg³oœci. Fakt pojawienia siê przeciw-
nika w zasiêgu PK wyklucza³ wspó³dzia³anie miêdzy
okrêtami i powodowa³ koniecznoœæ natychmiastowego
u¿ycia rakiet. Zaistnia³a równie¿ mo¿liwoœæ wykona-
nia zadania bojowego przez jednorodne zespo³y tak-
tyczne – np. zespó³ ma³ych okrêtów rakietowych nie
potrzebowa³ wsparcia. Ponadto du¿y zasiêg broni ra-
kietowej wymaga³ rozci¹gniêcia ugrupowania bojowe-
go zwi¹zku taktycznego na du¿ej przestrzeni morza.
Wynika³o to st¹d, ¿e grupy rozpoznawcze oddala³y siê
od grup uderzeniowych na odleg³oœæ wiêksz¹ od zasiê-
gu widocznoœci wzrokowej i radiotechnicznej. Istnia³a
wiêc obawa przed zaatakowaniem z ró¿nych stron. Dla-
tego pod koniec 50. lat wspó³dzia³anie taktyczne zaczê-
³o przeradzaæ siê w operacyjne, maj¹ce na celu jak naj-
szybsze wyeliminowanie z walki najgroŸniejszych si³
przeciwnika.

Rozwiniêcie powodzenia wykonywano natychmiast,
aby nie opuœciæ momentu, w którym nieprzyjaciel na-
wet chwilowo straci³ mo¿liwoœci oporu. Etap ten osi¹-
gano przez zadawanie kolejnych uderzeñ przez grupy
uderzeniowe, które nie wyczerpa³y œrodków ogniowych,
przez si³y odwodu oraz przez poœcig za przeciwnikiem.
Poœcig winien byæ energiczny i zdecydowany i nie dopu-
œciæ do kontrataku257.

W czasie dzia³añ u wybrze¿y przeciwnika si³y mor-
skie mia³y za zadanie przeprowadzaæ natarcie na jego
pozycje minowo-artyleryjskie, pozycje przeciw OP, miej-
sca postoju okrêtów, wysadzaæ desanty i dawaæ wspar-
cie w³asnym wojskom. Polska flota wojenna w oma-
wianym okresie nie by³a przygotowywana do dzia³añ w
tym zakresie, ale przygotowywano j¹ do obrony w³a-
snego wybrze¿a i do operacji u w³asnych wybrze¿y. Jej
g³ównym zadaniem by³o wiêc przeprowadzenie boju
spotkaniowego na w³asnych wodach, obrona na pozycji
morskiej i odparcie desantu przeciwnika.

257 B. Gurikow, Obrona okrêtu przed pociskami kierowanymi, PM
1958, z. 1, s. 25; T. Mandat, O niektórych zasadach sztuki wojenno-
morskiej, PM 1961, z. 3, s. 8–12; Nawigacja taktyczna, s. 7–9, 57–65, 71–93,
144–160; Szpitun, Tam¿e, s. 5–6, 11–12, 43–46; Taktyka..., s. 359–365.
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Do koñca lat 40. prowadzono dyskusje na temat
obrony wybrze¿a od strony morza, a g³ównie obrony
baz morskich. Przewidywano 3 fazy tej obrony: pierw-
sza – kiedy nieprzyjaciel zosta³ rozbity przez nasz¹
flotê i w ten sposób zosta³o zachowane bezpieczeñstwo
wybrze¿a; nastêpna – przeciwnik odrzuci³ lub znisz-
czy³ nasz¹ flotê, otwieraj¹c sobie drogê do wybrze¿a.
Walka przechodzi³a wówczas w morsk¹ strefê przybrze¿-
n¹, w której jednostki morskie obrony brzegowej, ewen-
tualnie wzmocnione przez resztki rozbitej floty wojen-
nej, stara³y siê uniemo¿liwiæ nieprzyjacielowi osi¹gniêcie
linii brzegowej dla desantu. W walce tej du¿¹ rolê od-
grywa³o lotnictwo, a w miarê zasiêgu do bitwy do³¹cza-
³a artyleria nadbrze¿na; trzecia – nieprzyjacielowi uda-
³o siê wysadziæ desant, a walki zaczêto prowadziæ na
l¹dzie i w powietrzu. Resztki floty wojennej zale¿nie
od po³o¿enia geograficznego mog³y utrudniaæ przeciw-
nikowi komunikacjê258.

Bitwa na w³asnych wodach przybrze¿nych charak-
teryzowa³a siê ograniczeniem manewru i istnieniem
korzystnych dla obroñcy pozycji minowo-artyleryjskich
oraz znanych mielizn i torów wodnych. Taki pas wod-
nej obrony nosi³ nazwê linii obronnych lub pozycji cen-
tralnej i zaliczano go do systemu umocnieñ morskich
obszarów. Tworzono je w celu niedopuszczenia do prze-
rwania siê za nie floty przeciwnika oraz do obrony sek-
torów baz floty.

Pozycja minowo-artyleryjska sk³ada³a siê z 6 za-
sadniczych elementów:
– minowe pola obronne;
– obszar manewrowy usytuowany poza g³ównym polem

minowym, dogodny dla manewrowania w³asnych si³.
– przedpola minowe wysuniête przed g³ówne pola

minowe celem przeszkodzenia rozwiniêciu si³ prze-
ciwnika;

– baterie nadbrze¿ne wiêkszych kalibrów pokrywaj¹-
ce pola minowe (flota, lotnictwo, pola i artyleria nad-
brze¿na stanowi³y dla przeciwnika groŸn¹ zaporê
trudn¹ do pokonania);

– tory wodne w polach minowych umo¿liwiaj¹ce wyj-
œcie w³asnej flocie poza pozycjê g³ówn¹;

– pozosta³e œrodki pozycyjne, jak pods³uch, obserwa-
cja z l¹du, umocnienia i przeszkody na pla¿ach.
Je¿eli brak by³o linii obronnych, to bitwa przy w³a-

snym brzegu niewiele ró¿ni³a siê od bitwy na otwar-
tym morzu. Bitwa w strefie linii obronnych ró¿ni³a siê
znacznie od spotkania na pe³nym morzu, poniewa¿ sze-
reg szans pozostawa³o po stronie obroñców. Obrona
wyczekiwa³a przeciwnika nie podejmuj¹c inicjatywy ani
co do czasu rozpoczêcia bitwy, ani w wyprzedzeniu go
w przejœciu do szyku bojowego. Rozwiniêcie jej si³ na-
stêpowa³o po rozwiniêciu si³ przeciwnika i przebiega³o
na podstawie jego decyzji i wyboru miejsca forsowania
pozycji g³ównej. Przeciwnik atakuj¹c by³ zmuszony zna-
leŸæ siê w obrêbie pola minowego, a wówczas znalaz³
siê w zasiêgu ró¿norodnej obrony. Flota wyczekiwa³a
momentu mo¿liwoœci zajêcia najdogodniejszej pozycji
flankowej w stosunku do nieprzyjaciela, który stara³
siê forsowaæ pola minowe szykiem torowym. Dlatego
czas uderzenia g³ównego by³ okreœlony momentem wej-
œcia i przejœcia przeciwnika przez pola minowe i w tym
czasie nale¿a³o przeprowadziæ na niego decyduj¹ce

uderzenie. Zale¿a³o ono jednak od koncentracji wszyst-
kich œrodków obronnych i od momentu ich jednoczesne-
go uderzenia.

W wypadku powodzenia bitwy obronnej na pozycji
centralnej, nale¿a³o wszystkimi œrodkami przeszkodziæ
przeciwnikowi ujœæ u pól minowych. Powinien on zo-
staæ zniszczony w granicach g³ównego pola minowego259.

Z obron¹ wybrze¿a œciœle zwi¹zana by³a obrona bazy
morskiej, na co szczególn¹ uwagê zwracano pod koniec
lat 40. i w latach 50.260 Obrona bazy morskiej przewi-
dywa³a trzy kierunki: morski, powietrzny i l¹dowy. Flota
wojenna odpowiedzialna by³a za kierunek morski, któ-
rej zasadniczym zadaniem by³o wykrywanie na czas
wszystkich zbli¿aj¹cych siê do bazy jednostek przeciw-
nik oraz ci¹g³e œledzenie ich ruchu i dzia³alnoœci – roz-
poznanie. A ponadto utrzymywanie w dyscyplinie ru-
chu w³asnych okrêtów przy wchodzeniu i wychodzeniu
z bazy.

Obrona bazy od strony morza obejmowa³a sektor
morski okalaj¹cy przedpole od brzegu do brzegu, któ-
rego zewnêtrzne granice by³y wysuniête na odleg³oœæ
nie pozwalaj¹c¹ przeciwnikowi na bezpoœrednie nisz-
czenie obiektów bazy. Do jej obrony wykorzystywano
wszystkie klasy okrêtów, ale z przewag¹ ma³ych i szyb-
kich, lotnictwo (rozpoznawcze, myœliwskie, szturmowe,
torpedowe i bombowe), artyleriê nadbrze¿n¹ ró¿nych
kalibrów i rodzajów, broñ podwodn¹ (torpedy, miny, BG,
zagrody sieciowe itp.), sta³e instalacje nadbrze¿ne i pod-
wodne, okrêty pomocnicze i portowy tabor p³ywaj¹cy.
Obejmowa³ obronê zewnêtrzn¹ – rejonu podejœæ do bazy
i wewnêtrzn¹ – obronê red.

Obrona zewnêtrzna obejmowa³a rozpoznanie, zwal-
czanie OP, obronê przeciwtorpedow¹, przeciwminow¹,
przeciwartyleryjsk¹ i plot. Obrona wewnêtrzna zapew-
nia³a bazê przed wejœciem przeciwnika na redê bazy,
a w razie przedostania siê, odrzucenie go.

W walkach u wybrze¿y istotn¹ rolê odgrywa³o wspó³-
dzia³anie floty wojennej, lotnictwa i wojsk l¹dowych,
na co szczególn¹ uwagê zwrócono po przejêciu dowo-
dzenia polsk¹ MW przez Sowietów. Wedle ich wzorów
przygotowywano wspó³dzia³anie ró¿nych rodzajów,
a w tym celu w listopadzie 1951 roku przeprowadzono
grê wojenn¹ na temat Organizacja i prowadzenie obrony
przeciwdesantowej przez armiê we wspó³dzia³aniu
z marynark¹ wojenn¹. Wziê³o w niej udzia³ dowództwo
MW i dowództwo II Okrêgu Wojskowego (od 1953 roku
Pomorski Okrêg Wojskowy), a gr¹ kierowa³ Rokossow-
ski261. Zadania floty w obronie wybrze¿a konkretyzowano
i od 1954 roku jej g³ównym zadaniem by³o informowa-
nie o wykrytych œrodkach desantowych, okrêtach prze-
ciwnika i niszczyæ je na morzu, na podejœciach do l¹du262.

258 K³ossowski, Tam¿e, s. 1229.

259 Mieszkowski, Tam¿e, s. 34–35. Organizuj¹c obronê w akwenie
przybrze¿nym nale¿a³o mieæ na uwadze to, ¿e przeciwnik przygotowu-
j¹c siê do forsowania linii obrony przeprowadza³ d³u¿sze wstêpne przy-
gotowania: rozpoznanie przy pomocy samolotów i OP, okreœla³ granice
pól minowych i stara³ siê niszczyæ je, a obszary manewrowe minowa³
aktywnymi minami za pomoc¹ samolotów i OP. Celem sparali¿owania
tej akcji przygotowawczej przez przeciwnika, nale¿a³o przeprowadzaæ
nieustanny dozór g³ównej pozycji i sta³e rozpoznanie.

260 Zasadom organizacji obrony baz morskich w omawianym okre-
sie, poœwiêcono dwie prace: Berlinga (O obronie, s. 502–522) i Wojciesz-
ka (Obrona bazy morskiej, s. 253–266). Stanowi³y one niejako podsumo-
wanie dyskusji na ten temat przed oficjalnym wejœciem w ¿ycie sowieckich
zaleceñ i instrukcji w zakresie obrony wybrze¿a i baz morskich.

261 AMW 287, t. 23, s. 187.
262 AMW 1324/56, t. 23, passim.
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W lipcu 1955 roku Rokossowski zatwierdzi³ now¹ in-
strukcjê O organizacji i zakresie dzia³ania dowództwa
marynarki wojennej, wed³ug której flota wojenna mia-
³a broniæ wybrze¿e od strony morza wspó³dzia³aj¹c z
wojskami l¹dowymi i lotnictwem263.

Bitwy na morzu, u wybrze¿y przeciwnika i w obro-
nie w³asnych, flota wojenna przeprowadzaæ powinna
w ró¿nych sytuacjach operacyjnych i pogodowych, d¹-
¿¹c do zwyciêstwa264.

Formowanie jednostek morskich.
Szkolenie na okrêtach
i æwiczenia na morzu

Na charakter polskiej floty wojennej, jej organizacjê
i strukturê, pewien wp³yw mia³y w³asne tradycje, nie-
przerwany jej udzia³ w II wojnie œwiatowej i doœwiad-
czenia z dzia³añ bojowych na Ba³tyku. Jednak decydu-
j¹ce by³y wp³ywy rosyjskie i podporz¹dkowanie polskiej
floty wojennej interesom imperium sowieckiego.

Jednostki morskie organizowano w zale¿noœci od
rodzajów i liczby okrêtów. W grudniu 1945 roku utwo-
rzono dywizjon OP, w styczniu nastêpnego roku Oddzia³
Pomocniczych Œrodków P³ywaj¹cych, a w kwietniu tego
roku Flotyllê Tra³owców i dywizjon œcigaczy. Organiza-
cyjnie do 1949 roku flota wojenna podlega³a dowódcy
MW poprzez zastêpcê do spraw liniowych. 4 tra³owce
i 4 œcigacze w³¹czono do flotylli Szczeciñskiego Obsza-
ru Nadmorskiego. W listopadzie 1949 roku wszystkie
okrêty podporz¹dkowano utworzonemu wówczas Do-
wództwu Floty, powróci³y równie¿ w tym czasie do Gdyni
okrêty wchodz¹ce dotychczas w sk³ad flotylli SON. Po-
tem nastêpowa³a dalsza reorganizacja, która pod ko-
niec lat 50. obejmowa³a 1 Brygadê OP, 3 Brygadê Ku-
trów Torpedowych, 7 Dywizjon Niszczycieli, 12 Dywizjon
Tra³owców Bazowych, dywizjon rzecznych kutrów tra-
³owych, dywizjon du¿ych œcigaczy, a WOP – 3 dywizjo-
ny morskie i 1 dywizjon rzeczny.

ORGANIZACJA ZASADNICZYCH SI£ FLOTY

Pocz¹tkowo proponowano, w nawi¹zaniu do organiza-
cji MW do 1939 roku, w ramach Dowództwa MW powo-
³aæ Dowództwo Floty, które mia³o zajmowaæ siê szkole-
niem i dowodzenia zespo³ami okrêtów. Dowództwo Floty
mia³oby pozostaæ na wybrze¿u, a Dowództwo MW w 1949
roku winno zostaæ przeniesione do Warszawy265. Ponie-
wa¿ by³y to projekty opracowane przez polskich ofice-
rów wywodz¹cych siê sprzed wojny, nie mog³y uzyskaæ
poparcia i zrozumienia u wojskowych decydentów. Jed-
nak potrzeby organizacyjno-szkoleniowe spowodowa³y
potrzebê powo³ania przynajmniej namiastki organu
dowodz¹cego powstaj¹cymi zespo³ami okrêtów i w tym
celu 1 wrzeœnia 1946 roku powo³ano nieetatowe stano-

wisko Dowódcy Zespo³ów P³ywaj¹cych266. Funkcjê tê spra-
wowa³ najstarszy z dowódców zespo³ów, z równocze-
snym wykonywaniem swoich dotychczasowych obowi¹zków
i podlega³ bezpoœrednio dowódcy MW. Dowodzi³ flotyl-
l¹ tra³owców, dywizjonem œcigaczy OP, dywizjonem œci-
gaczy, grup¹ kutrów torpedowych oraz grup¹ szybko-
bie¿nych kutrów tra³owych267. Natomiast w lipcu 1947
roku utworzono stanowisko zastêpcy dowódcy MW do
spraw liniowych, któremu podporz¹dkowano wszystkie
zespo³y. Zamierzano równie¿ zorganizowaæ dwie flotyl-
le morskie – silniejsz¹ z miejscem bazowania w Gdyni
i s³absz¹ dla Œwinoujœcia. Zadaniem floty by³o: ochro-
na wybrze¿a i przygotowanie do przysz³ego ofensywne-
go dzia³ania na pó³nocnym skrzydle przeciwnika, który
atakowa³by nasz¹ obronê na Odrze268.

W kwietniu 1946 roku po utworzeniu SON w Œwi-
noujœciu, rozpoczêto tam formowaæ flotyllê: 1 dywizjon
tra³owców (Czajka, Mewa, Rybitwa i ¯uraw) – jako ze-
spó³ zal¹¿kowy maj¹cej powstaæ tam Flotylli Tra³ow-
ców SON; grupa œcigaczy OP (Nieuchwytny, Odwa¿ny,
Sprawiedliwy i Œmia³y). Ponadto mia³y wejœæ: szybko-
bie¿ny kuter tra³owy Nr 4 oraz Okoñ i Lin – jako zal¹¿ek
przysz³ej flotylli rzecznej na Odrze. Ostatecznie jed-
nak do Œwinoujœcia uda³ siê œcigacz B³yskawiczny, a za-
miast kutra tra³owego Nr 4 poszed³ kuter Nr 2, który
po drodze zaton¹³. Powsta³e w ten sposób dwa oœrodki
si³ morskich, nie mog³y spe³niaæ pok³adanych w nich
nadziei, napotykaj¹c na trudnoœci organizacyjo-szkole-
niowe i kadrowe269. Szczególnie flotylla SON mia³a trud-
noœci, co spowodowa³o starania o jej rozwi¹zanie i prze-
niesienie okrêtów w rejon Zatoki Gdañskiej. Dlatego ju¿
w maju 1948 roku czyniono starania o rozformowanie
flotylli SON, a dla u³atwienia kierowania si³ami mor-
skimi, rok póŸniej, utworzono w ramach Sztabu G³ów-
nego WP Wydzia³ MW na prawach jednego z wydzia-
³ów tego Sztabu. Wydzia³ ten istnia³ do 15 listopada
1951 roku i mia³ pewien wp³yw na flotê wojenn¹.

W 1949 roku nast¹pi³y zmiany w zakresie organiza-
cji i dowodzenia flot¹ wojenn¹, a wszystkie okrêty zgru-
powano w G³ównej Bazie MW w Gdyni. Z tra³owców ze
Œwinoujœcia utworzono zespó³ dozorowców, który mia³
za zadanie pe³niæ bliski dozór na rzecz G³ównej Bazy oraz

263 AMW 2026/60, t. 38, s. 311nn.
264 Do czynników pozwalaj¹cych osi¹gn¹æ powodzenie w walce

nale¿a³o: przygotowanie walki, wola zwyciêstwa, rozpoznanie, dzia³a-
nia zaskakuj¹ce, natarcie przewa¿aj¹cymi si³ami i œrodkami na g³ów-
nym kierunku uderzenia, sta³e wspó³dzia³anie rodzajów si³, wykorzy-
stanie odwodów, wykorzystanie rejonu walki, sprawne dowodzenie i
ci¹g³e uzupe³nianie si³ (Taktyka..., s. 365).

265 AMW 35/4, s. 3. K. Frontczak, Si³y zbrojne Polski Ludowej.
Przejœcie na stopê pokojow¹ 1945–1947, Warszawa 1974, s. 210.

266 Tam¿e, s. 56; Radziszewski, Tam¿e, s. 62. Powstaj¹ca polska flota
wojenna ju¿ w 1946 roku napotyka³a na du¿e trudnoœci organizacyjne.
Podlega³a ró¿nym 3 wiceministrom obrony narodowej: 1. pod wzglêdem
operacyjnym i wyszkolenia, 2. pod wzglêdem organizacyjno-planistycz-
nym i technicznym, a 3. pod wzglêdem kwatermistrzowskim. Ka¿dy z tych
organów rozumia³ inaczej potrzeby floty, a ró¿ne pogl¹dy na ten temat
grupowa³y siê g³ównie w trzech œrodowiskach: 1. z³o¿one by³o z oficerów
polskiej floty okresu przedwojennego, 2. z polskich oficerów l¹dowych
maj¹cych zrozumienie u takich ówczesnych autorytetów, jak marsza³ek
¯ymierski i genera³ Mossor, bez reszty oddanych w³adzy ludowej i 3.,
z³o¿one z genera³ów i oficerów sowieckich skierowanych do Wojska Pol-
skiego. To trzecie œrodowisko nie widzia³o wiêkszej roli floty w si³ach
zbrojnych tym bardziej, ¿e nie wyra¿a³o pogl¹dów sowieckich. Rozpoczê-
ta wówczas dyskusja na temat polskiej floty wojennej trwa³a do po³owy
lat 50. i sk³ada³a siê z dwóch okresów: 1. zakoñczy³ siê przejêciem dowo-
dzenia WP i MW przez Sowietów, a 2., po wprowadzeniu nowych pogl¹-
dów na morsk¹ sztukê wojenn¹ w sowieckich si³ach zbrojnych w ramach
UW.

267 AMW 8/49/25, s. 25.
268 AMW 2/49/1, s. 58. Zastêpcy do spraw liniowych nie tylko pod-

lega³y zespo³y okrêtów, ale i jednostki nadbrze¿ne nie wchodz¹ce w sk³ad
obszarów nadmorskich. Nie mia³ on jednak aparatu wykonawczego.

269 Flotylla SON od pocz¹tku powstania nie mog³a wykonywaæ
swoich zadañ. 3 tra³owce przebywa³y w remoncie, ¯uraw wykonywa³
prace hydrograficzne, zaœ pozosta³e jednostki równie¿ nale¿a³o remonto-
waæ. Tra³owce do chwili powrotu B³yskawicy podporz¹dkowane by³y okre-
sowo do OSMW i dopiero w 1947 roku skierowano je do Œwinoujœcia.
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szkoliæ za³ogi w zakresie zwalczania OP. Natomiast
grupê œcigaczy wcielono do zespo³u œcigaczy. Nadzór nad
szkoleniem floty i jej zadaniami operacyjno-taktyczny-
mi sprawowa³ przejœciowo Wydzia³ do spraw Floty
Sztabu G³ównego WP, a w listopadzie 1949 roku utwo-
rzono Dowództwo Floty. Pocz¹tkowo sk³ada³o siê ono
z dowódcy, zastêpcy do spraw polityczno-wychowaw-
czych, oficera flagowego, sztabu – 8 oficerów i wydzia³u
polityczno-wychowawczego – 4 osoby270. Dowódc¹ zosta³
kmdr Stanis³aw Mieszkowski (by³y zastêpca dowódcy
MW do spraw liniowych), a szefem sztabu – kmdr por.
Robert Kasperski (by³y dowódca SON). Zmiany te po-
zwoli³y na zwiêkszenie mo¿liwoœci bojowych i szkole-
niowych floty oraz do zwiêkszenia wymagalnoœci regu-
laminowego ¿ycia okrêtowego.

Po przejêciu kierownictwa flot¹ polsk¹ przez Sowie-
tów, nast¹pi³y istotne zmiany id¹ce w kierunku dosto-
sowania jej do potrzeb, wymogów i struktury Ba³tyc-
kiej Floty ZSRR. Zaczêto tworzyæ bazy MW i ponownie
tworzyæ zespo³y okrêtów w Œwinoujœciu271. Ostatecznie
flota wojenna zosta³a zgrupowana w dwóch oœrodkach
– na Zatoce Gdañskiej, w Bazie G³ównej MW w Gdyni
i w Bazie MW II kategorii w Œwinoujœciu. W maju 1955
roku zadania Bazy G³ównej przejê³a Brygada Wodnego
Rejonu Bazy G³ównej na Helu272.

W grudniu nastêpnego roku dowództwu Brygady
Obrony Wodnego Rejonu Bazy G³ównej wchodzi³y nastê-
puj¹ce zespo³y: niszczyciel B³yskawica, okrêt obrony plot
Burza, dywizjon tra³owców, dywizjon du¿ych œcigaczy OP
i dozorowców, dywizjon ma³ych œcigaczy OP i kutrów tor-
pedowych, brygada OP. Zespo³y te obejmowa³y: 1 nisz-
czyciel, 1 okrêt obrony plot, 1 OP œredni, 6 OP ma³ych,
dozorowiec typu Czajka, 4 du¿e œcigacze OP, 6 ma³ych
œcigaczy OP, 5 tra³owców BTSZCZ, 1 tra³owiec typu Del-
fin, 1 tra³owiec typu 254 K, 5 œcigaczy torpedowych typu
183 i 2 stare oraz okrêt szkolny Zetempowiec273. Nato-
miast w Œwinoujœciu bazowa³a flotylla œrodków desan-
towych, dywizjon rzecznych kutrów tra³owych oraz œci-
gacze B³yskawiczny i Bystry. Zespo³y te obejmowa³y: 2
œcigacze OP, 7 rzecznych kutrów tra³owych i 27 jedno-
stek desantowych (7 ODD, 11 ODS, 3 ODM i 6 KD)274.

Dalsze udoskonalenia w organizacji i dowodzeniu
flot¹ sz³y w kierunku podwy¿szania jej gotowoœci bojo-
wej oraz dostosowywania do struktur Uk³adu Warszaw-
skiego w warunkach wojny rakietowo-j¹drowej, a ca³a
MW w 1959 roku zosta³a w³¹czona w sk³ad wojsk ope-
racyjnych. Zmiany organizacyjne w zespo³ach wynika³y
z rozwoju i modernizacji floty, a coraz lepiej wyposa¿o-
ne okrêty w sprzêt i technikê wymaga³y sprawniejsze-
go dowodzenia. Wprowadzono szereg zmian w organach
kierowniczych MW i w jednostkach, w listopadzie 1957
roku utworzono Radê Wojskow¹ MW, która do 1961 ro-
ku decydowa³a m.in. w sprawach sk³adu, rozwoju, szko-
leniu i wyposa¿eniu floty.

W kwietniu tego roku w brygadzie OWRGB Hel
utworzono dywizjon kutrów torpedowych, który 17 li-
stopada 1958 roku przeformowano w brygadê kutrów
torpedowych i przeniesiono na sta³e do Gdyni. Zaœ w paŸ-
dzierniku 1957 roku w Gdyni utworzono dywizjon nisz-
czycieli. Po zakoñczeniu organizacji obie te jednostki
podporz¹dkowano bezpoœrednio dowódcy MW275.

W styczniu 1957 roku w Bazie MW w Œwinoujœciu zor-
ganizowano dywizjon rzecznych kutrów tra³owych, któ-
ry w lipcu 1959 roku przemianowano na dywizjon rzecz-
nych kutrów tra³owych. Reorganizowano równie¿ istniej¹ce
jednostki, w tym dywizjon tra³owców, dywizjon œciga-
czy i dozorowców brygady OWRBG. Przeformowano je
na dywizjon tra³owców bazowych i dywizjon du¿ych œci-
gaczy OP. W styczniu 1958 roku zreorganizowano rów-
nie¿ oddzia³ awaryjno-ratowniczy.

W paŸdzierniku 1958 roku opracowano nowy plan
mobilizacyjny PM-58, który przewidywa³ formowanie
jednostek zabezpieczenia i liniowych w razie zagro¿e-
nia pañstwa, w tym jednostek p³ywaj¹cych od WOP,
Ministerstwa ¯eglugi i Gospodarki Wodnej. Plan ten
sprawdzono w czasie æwiczeñ sztabowo-mobilizacyjnych
w marcu 1960 roku.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi jednostek i w do-
wodzeniu, nastêpowa³ rozwój morskiej sztuki wojen-
nej, zwracaj¹c g³ówn¹ uwagê na opracowanie zasad dzia-
³ania floty w pocz¹tkowym – najtrudniejszym okresie
wojny. Teoretyczne podstawy stworzono w latach 1957–
–1958, a w dwóch nastêpnych powsta³y szczegó³owe
opracowania, m.in. Przejœcie si³ Marynarki Wojennej na
gotowoœæ do prowadzenia dzia³añ bojowych, ze zwróce-
niem szczególnej uwagi na zagadnienia mobilizacyjne,
Zabezpieczenie bazowania si³ floty w rejonie Bazy G³ów-
nej Marynarki Wojennej i rozwiniêcie ich do dzia³añ
w obronie wybrze¿a oraz inne. Pracowano równie¿ nad
takimi zagadnieniami, jak: obrona przeciwdesantowa,
obrona w³asnej ¿eglugi, wsparcie nadmorskiego skrzy-
d³a wojsk l¹dowych, a w 1958 roku sztab g³ówny MW
przyst¹pi³ do studiowania zachodniego TDW, zw³asz-
cza Cieœnin Duñskich i wybrze¿a NRF276.

Wœród okrêtów nawodnych wiele uwagi poœwiêcano
niszczycielom. Chorobliwe ambicje – g³ównie w latach
50. ró¿nych decydentów powodowa³y, ¿e czyniono za-

270 AMW 145/36, s. 305.
271 Tam¿e, 1324/56, t. 8, passim. Co prawda reda w Œwinoujœciu

mog³a byæ nara¿ona na ataki si³ lekkich przeciwnika – g³ównie torpedo-
wych, a ponadto zagro¿ona przez jego aktywne ZM, ale mia³a wiêcej cech
dodatnich. Ma³e g³êbokoœci nie pozwala³y na dzia³anie OP, w porcie mog³y
bazowaæ kr¹¿owniki, du¿e d³ugoœci kana³ów portowych umo¿liwia³y ro-
œrodkowywania okrêtów, istnia³y mo¿liwoœci utrzymania kilku torów wod-
nych, równy teren nie stwarzaj¹cy warunków do d³u¿szego zastoju œrod-
ków truj¹cych i mo¿liwoœæ zorganizowania wszechstronnej obrony bazy.

272 Dowódcami brygady byli: kmdr por. Ludwik Janczyszyn, kmdr
por. Zygmunt Rudomino i kmdr por., kmdr Tadeusz Mandat. Od 1965
roku OWRGB przeformowana na 9 Flotyllê Obrony Wybrze¿a.

273 Ju¿ w marcu 1951 roku dowódca MW zatwierdzi³ tymczasowy
zakres dzia³ania dowództwa Obrony Wodnego Rejonu G³ównej Bazy
i podleg³ego mu dowództwa Redy Hel. Do zasadniczych jego zadañ
nale¿a³o: obrona Bazy G³ównej przed niespodziewanym atakiem od
strony morza, obrona przeciwminowa, regulacja ruchu okrêtów i trans-
portowców, zwalczanie na podejœciach do bazy OP przeciwnika, odpiera-
nie ataków si³ torpedowych, sta³a obserwacja ZM, ochrona torów wod-
nych, wspó³dzia³anie z artyleri¹ nadbrze¿n¹ w odpieraniu desantów i
grup dywersyjnych. Z dniem 1 lipca 1951 roku ustalono równie¿ meldun-
ki o ruchach wszystkich okrêtów, statków i samolotów w strefie odpowie-
dzialnoœci bazy. A ka¿dy oficer operacyjny bazy prowadzi³ na mapie aktu-
aln¹ sytuacjê operacyjn¹ oraz meldowa³ oficerowi operacyjnemu Sztabu
G³ównego MW o wszystkich wejœciach i wyjœciach z tej strefy okrêtów,
statków i samolotów (Przybylski, Rozwój...1949–1956, s. 425–426).

274 Tam¿e, s. 437–438. Baza w Œwinoujœciu mia³a s³aby zespó³
okrêtów, ale znajdowa³y siê tam powa¿ne si³y sowieckie. Ponadto bazo-
wa³ tam dywizjon okrêtów WOP.

275 Ten¿e, Marynarka...1956–1980, s. 138–143. Dywizjon niszczycieli
i brygada kutrów torpedowych by³y jednostkami samodzielnymi
i odci¹¿y³y organa dowodzenia OWRGB, pozwalaj¹c im skupiæ uwagê na
zajêcie siê przegotowaniem okrêtów do obrony wód bazy.

276 Tam¿e, s. 145–148. Zagadnienia zwi¹zane z rozwojem morskiej
sztuki wojennej, organizacj¹ i dowodzeniem flot¹ oraz poznawaniem
zachodniego obszaru ba³tyckiego i flot NATO, mia³y wiele miejsca rów-
nie¿ na ³amach „Przegl¹du Morskiego”. Chodzi³o o to, aby zagadnienia
te poznawali oficerowie nie tylko korpusu morskiego.
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biegi o wydzier¿awienie tych okrêtów z floty sowiec-
kiej. Spowodowa³o to sprowadzenie przestarza³ych okrê-
tów – Wichra i Groma, które wraz z B³yskawic¹ i Bu-
rz¹ stanowi³y 7 dywizjon niszczycieli. Udoskonalono
strukturê tego dywizjonu, formuj¹c rozbudowane sa-
modzielne organizacyjnie dowództwo i sztab z myœl¹,
¿e do 1970 roku jednostka ta otrzyma 4 nowe niszczy-
ciele rakietowe. Opracowywano dokumenty i przygoto-
wywano kadry do obsady tych jednostek, a dowódc¹
dywizjonu zosta³ kmdr ppor. Witold Gliñski (14 listo-
pad 1957–15 lipiec 1960)277. Nowo powsta³y dywizjon nie
przedstawia³ jednak takich wartoœci bojowych, jak to
podawa³a ówczesna propaganda. Sk³ada³ siê przecie¿
z okrêtów 3 ró¿nych typów, a jego uzbrojenie torpedowe
s³u¿y³o wy³¹cznie do celów nawodnych. Mia³ równie¿
ograniczone mo¿liwoœci w zwalczaniu celów powietrz-
nych, g³ównie na wiêkszych pu³apach, poniewa¿ arma-
ty kalibru 130mm na sowieckich niszczycielach nie by³y
dostosowane do walki z samolotami. Odegra³ jednak li-
cz¹c¹ siê rolê w zakresie szkolenia i co wa¿niejsze –
w propagowaniu polskiej idei morskiej nie tylko we w³a-
snym spo³eczeñstwie, ale i poza granicami kraju. Na-
wi¹zywano do tradycji POMW tym bardziej, ¿e B³yska-
wica i Burza walczy³y w II wojnie œwiatowej, a pozosta³e
dwa okrêty nawi¹zywa³y swoj¹ nazw¹ równie¿ do tra-
dycji polskiej floty wojennej.

Wiele uwagi przywi¹zywano równie¿ do rozbudowy
zespo³u œcigaczy torpedowych. Ju¿ 20 maja 1946 roku
utworzono Grupê Œcigaczy Torpedowych, sk³adaj¹c¹ siê
z dwóch okrêtów, do 1947 roku bezpoœrednio podpo-
rz¹dkowan¹ dowódcy MW. 28 maja tego roku wcielono
j¹ w sk³ad Dywizjonu Œcigaczy, w którym stanowi³y
równie¿ osobn¹ grupê278. W 1954 roku wprowadzono
nazwê kutry torpedowe (dotychczas œcigacze torpedo-
we), a w kwietniu 1957 roku, w brygadzie OWRBG na
Helu utworzono Dywizjon Kutrów Torpedowych. Nastêp-
nie 17 listopada tego roku dywizjon przeformowano
w 3 Brygadê Kutrów Torpedowych, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch
dywizjonów i przeniesiono do Gdyni279. Si³ê uderzenio-
w¹ brygady stanowi³o 19 kutrów torpedowych projektu
183, wydzier¿awionych od Zwi¹zku Radzieckiego w la-
tach 1956–1958.

Na podstawie uzgodnieñ ze Zwi¹zkiem Radzieckim,
dotycz¹cymi przekazania przez nich 23 jednostek, do
20 lutego 1946 roku zakoñczono prace nad formowa-
niem Dywizjonu Œcigaczy, które przyby³y do Gdyni 31
marca tego roku280. 28 maja 1947 roku jednostkê prze-
formowano tworz¹c Dywizjon Œcigaczy wed³ug nowej

organizacji, a w grudniu 1950 nast¹pi³a dalsza reorga-
nizacja dywizjonu. W jego sk³ad wchodzi³o dowództwo,
baza dywizjonu, 2 grupy œcigaczy OP i grupa œcigaczy
torpedowych. W marcu nastêpnego roku wydzielono
œcigacz B³yskawiczny do bazy MW w Œwinoujœciu. Ko-
lejna reorganizacja mia³a miejsce w 1957 roku. Nazwê
jednostki zmieniono na Dywizjon Œcigaczy Szybki i wy-
³¹czono zeñ grupê kutrów torpedowych. W grudniu 1960
roku dywizjon ten rozformowano. Dywizjon Œcigaczy
Szybki dzia³a³ od 5 kwietnia 1945 roku do 25 sierpnia
1959 roku, a jego dowódcami kolejno byli: kmdr ppor.
Zbigniew Przybyszewski, kpt. mar. Julian Czerwiñski,
kmdr ppor. Wac³aw Krzywiec i kpt. mar. Marian Su-
charzewski.

Do marca 1955 roku sformowano Dywizjon Dozo-
rowców i Du¿ych Œcigaczy w porcie Wojennym Gdynia,
który w kwietniu zosta³ przeniesiony do Portu Wojen-
nego Hel. Dowodzili nim kolejno: kpt. mar. Józef Urbañ-
ski, kpt. mar. Marian Sucharzewski, kpt. mar. Jerzy
¯urawski281. W jego sk³ad wchodzi³y: dozorowce – D 45
(Czajka), D 46 (Mewa), D 47 (Rybitwa) i du¿e œcigacze
OP – DS 41 (Czujny), DS 42 (Nieugiêty), DS 43 (Za-
wziêty), DS 44 (Zwrotny), DS 45 (Zwinny), DS 46 (Zrêcz-
ny), DS 47 (Wytrwa³y), DS 48 (GroŸny). Po skasowaniu
dozorowców pozosta³y tylko du¿e œcigacze OP.

Polskie si³y tra³owe zorganizowane by³y we flotylli,
we flotylli w dywizjony, a w nich – w grupy (okresowo
równie¿ w podgrupy). Flotyllê tra³owców pocz¹tkowo
nazywano flotyll¹ trawlerów282. Nazwa ta stanowi³a na-
wi¹zanie do przedwojennej terminologii stosowanej
w polskiej flocie wojennej i przez d³u¿szy czas u¿ywa-
na by³a nadal nawet wówczas, gdy wprowadzono nowe
s³ownictwo wojenno-morskie283. Pierwszy Dywizjon
Trawlerów powsta³ stanowi³y Czapla, Mewa, Rybitwa i
¯uraw284. Po przejêciu sowieckich tra³owców organiza-
cja Flotylli tych jednostek by³a nastêpuj¹ca: dowódca
Flotylli kmdr por. Zdzis³aw Boczkowski; I Dywizjon –
Czajka, Mewa, Rybitwa, ̄ uraw (dowódca dywizjonu kmdr
ppor. Kazimierz Mi³adowski, jednoczeœnie dowódca Ry-
bitwy); II Dywizjon – Kania, Kondor, Kormoran, Krogu-
lec (dowódca dywizjonu kpt. mar. Witold Dobrzyñski,
jednoczeœnie dowódca Kondora); III Dywizjon – Alba-
tros, Czapla, Jaskó³ka, Jastrz¹b, Orlik (dowódca dywi-
zjonu por. mar. Witold Prownas, jednoczeœnie dowódca
Albatrosa)285. Flotylla Tra³owców otrzyma³a równie¿ do
wsparcia minowego – w razie potrzeby stawiania ZM,
dwie du¿e barki desantowe: BDD 5 i BDD 6. W póŸ-
niejszych latach si³y tra³owe podlega³y reorganizacjom
– ¯uraw przekazano do s³u¿by hydrograficznej, a 3 po-
zosta³e jednostki tego typu skierowano do SON286. Na-
stêpnie okrêty te wesz³y w sk³ad Dywizjonu Dozorow-
ców. W latach 1956–1957 wprowadzono do s³u¿by 3
nowe tra³owce typu 254K, a w nastêpnych dwóch la-

277 W nastêpnych latach dowódcami tego dywizjonu byli: kmdr
por. Stanis³aw Mielczarek (16 grudnia 1960 – 12 lipca 1963); kmdr Mie-
czys³aw Lechowski (13 lipca 1963 – 28 lutego 1969). 1971 roku dywizjon
zosta³ rozformowany, a 3 niszczyciele – Warszawê, Groma i Wichra wcie-
lono do 3 Flotylli Obrony Wybrze¿a.

278 W powszechnym u¿yciu œcigacze torpedowe organizowane by³y
w dywizje, brygady, dywizjony i grupy. Wystêpowa³y równie¿ eskadry.
Dywizja (90 okrêtów) sk³ada³a siê z 2–3 brygad, brygada (30 okrêtów)
z 2–3 dywizjonów, dywizjon (10 okrêtów) z 2–3 grup. Okreœlenie organi-
zacji zale¿a³o od g³ównego zadania bojowego kutrów torpedowych, ich
mo¿liwoœci taktyczno-technicznych, warunków rejonu operacyjnego i
od si³ przeciwnika oraz jego taktyki. Na podstawie tych danych opraco-
wywano dokumenty reguluj¹ce zasady dzia³ania bojowego i ¿ycia co-
dziennego zespo³u, stanowi¹ce o sposobie szkolenia ca³ego zespo³u (Mar-
czak, Kutry..., s. 40–41).

279 Dowódcami 3 Brygady Kutrów Torpedowych byli: kmdr por.,
kmdr Ludwik Leon Zaborski (28 stycznia 1959 – 30 listopada 1961); kmdr
por. Tadeusz Szymkowiak (1 grudnia 1961 – 8 maja 1967); kmdr Kazi-
mierz Podrucki (13 maja 1967 – 24 maja 1971).

280 AMW 35/4, s. 3.

281 W 1949 roku 3 tra³owce z SON utworzy³y Dywizjon Dozorow-
ców w Gdyni, a œcigacze z SON w³¹czono do Dywizjony Œcigaczy (AMW
145/2, s. 443,505). Du¿e œcigacze OP tworzy³y 11 Dywizjon Œcigaczy na
Helu i stanowi³y do koñca lat 60. zasadnicze si³y zwalczania OP w
polskiej flocie wojennej.

282 AMW 8/49/32.
283 Obok nazwy trawlerów, stosowano równie¿ okreœlenie minow-

ce. 4 czerwca 1947 roku Sztab Generalny WP zmieni³ nazwê „traulery”
(trawlery) na „tra³owce”.

284 AMW 2/49/8, s. 181.
285 Frontczak, Tam¿e, s. 209; W. Szczerkowski, Rozminowanie wód

Ba³tyku w strefie odpowiedzialnoœci Polski, PM 1966, z. 1, s. 68–69.
286 AMW 35/4, s. 103.
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tach 9 tra³owców typu 254M. Razem do 1959 stanowi-
³y one zasadnicze si³y tra³owe morskie, daj¹c podsta-
wy do nastêpnej ich reorganizacji287. Obok tra³owców
powy¿szych tra³owców wprowadzono równie¿ do s³u¿by
kutry tra³owe pr. 151 i 361T. W styczniu 1957 roku
w Bazie MW w Œwinoujœciu utworzono dywizjon ku-
trów tra³owych. Ponadto w dywizjonach WOP w Gdañ-
sku i Œwinoujœciu do s³u¿by granicznej wprowadzono
równie¿ kutry patrolowe – 361, które w przysz³oœci
mia³y spe³niaæ rolê kutrów tra³owych288.

W ostatnich miesi¹cach 1950 roku przyst¹piono do
organizowania w³asnych si³ desantowych289. Utworzo-
no je z otrzymanych od Ministerstwa ¯eglugi zakupio-
nych z demobilu amerykañskiego i pozostawionych
przez Niemców barek oraz kutrów desantowych290.
W latach 1951–1953 z jednostek tych utworzono Flo-
tyllê Œrodków Desantowych, podporz¹dkowan¹ 3 Ba-
talionowi Piechoty Morskiej w Dziwnowie. By³ to mocno
zró¿nicowany zespó³, który jednak pozwoli³ na w³aœci-
we szkolenie piechoty morskiej i da³ mo¿liwoœci stu-
dyjne do rozwoju si³ desantowych na rzecz Uk³adu
Warszawskiego291. Ich rozwój nast¹pi³ w latach 60.

30 listopada 1945 roku w sk³ad polskiej floty wcie-
lono 3 OP przyby³e ze Szwecji: Sêpa, Rysia i ¯bika. Na-
tomiast 15 grudnia tego roku wesz³y one w sk³ad zor-
ganizowanego Dywizjonu Okrêtów Podwodnych. Jego
dowódc¹ zosta³ kmdr Aleksander Mohuczy, od którego
obowi¹zki przej¹³ kmdr ppor. Józef Wierzchowski292. Po-
tem kolejno dywizjonem dowodzili: kmdr por. kmdr por.
W³adys³aw Salomon, Boles³aw Romanowski, Iwan
Smirnow i kmdr ppor. Bronis³aw Szul. Po rozformowa-
niu dywizjonu, 16 sierpnia 1955 roku powsta³a 1 Bry-
gada Okrêtów Podwodnych, której dowódc¹ zosta³ kmdr
Szul. Kolejnymi dowódcami byli – kmdr Henryk Pie-
traszkiewicz i kmdr Marian Za³oga. Po spisaniu ze sta-
nu floty Rysia i ¯bika, w sk³adzie brygady znajdowa³y
siê: 1 du¿y OP Sêp i 6 ma³ych OP293.

Brygada ta nie mia³a zbyt du¿ej wartoœci bojowej,
poniewa¿ ma³e OP mia³y stale usterki techniczne. Ju¿

w sierpniu 1955 roku starano siê przesun¹æ Mazura do
rezerwy, ze wzglêdu na brak baterii akumulatorów oraz
niesprawnoœci linii wa³ów. A w czasie remontu Œl¹za-
ka w 1956 roku wycofano butle strzelnicze, poniewa¿
mia³y zbyt du¿e odchylenia od nakazanych norm tech-
nicznych. Okrêt nie móg³ wiêc strzelaæ torped, a podob-
ne niesprawnoœci mia³y miejsce i na innych OP. W³a-
œciwie jedynym OP o du¿ych wartoœciach bojowych by³
nadal Sêp.

Zamiary zorganizowania flotylli rzecznej nie w pe³ni
powiod³y siê. W programie rozwoju floty na lata 1947–
–1959 opracowanym przez Mohuczego, a przedstawio-
nego do akceptacji 26 listopada 1946 roku, przewidzia-
no projekt flotylli rzecznej. Prace studyjne na ten temat
przeprowadzono w koñcu 1946 roku. Okreœla³y one kon-
cepcje organizacji i sposobu u¿ycia flotylli rzecznej.
Zanim podjêto dalsze prace celem szczegó³owego roz-
poznania w terenie warunków i potrzeb operacyjno-bo-
jowych, w listopadzie tego roku zosta³ opracowany pro-
jekt przez Kanafoyskiego294. Poniewa¿ by³ to oficer
s³u¿¹cy przed wojn¹ we flotylli rzecznej, znaj¹cy z prak-
tyki te zagadnienia, jego projekt sta³ siê podstaw¹ dal-
szych rozwa¿añ na temat jednostek rzecznych. Przewidy-
wano u¿ycie flotylli rzecznej do wspó³dzia³ania z oddzia³ami
l¹dowymi, g³ównie w walkach na rzekach granicznych:
na zachodzie – na Odrze i Nysie, na Wiœle, a na wscho-
dzie – na Bugu i Narwi lub na innych wodach œródl¹-
dowych. Natomiast w czasie pokoju flotylla rzeczna
mia³a byæ u¿yta do s³u¿by granicznej na Odrze i Nysie
we wspó³dzia³aniu z WOP. G³ówn¹ baz¹ flotylli mia³
byæ port rzeczny w Bydgoszczy maj¹cy stoczniê rzecz-
n¹, po³¹czenie wodne z ca³ym krajem i odpowiednie
zaplecze brzegowe, kolejowe i drogowe. Najdalej wysu-
niêt¹ baz¹ operacyjn¹ mia³ byæ Kostrzyn przy ujœciu
Warty do Odry. Projekt otwiera³ drogê do dalszych roz-
wa¿añ, w których nale¿a³o sprecyzowaæ charakter i Ÿró-
d³a wyposa¿enia flotylli, zakres i tempo jej rozbudowy,
opracowanie operacyjnego wspó³dzia³a z oddzia³ami
l¹dowymi, morskimi i powietrznymi, zabezpieczenie
odwodu i przepraw przez rzeki, a ponadto ocenê w³a-
snych stoczni rzecznych i ich mo¿liwoœci produkcyjnych,
uzbrojenia i wyposa¿enia jednostek rzecznych itp. By³
to projekt raczej jednoosobowy, nie pracowa³ nad nim
zespó³ specjalistów z ró¿nych dziedzin mog¹cych prze-
prowadziæ wszechstronne badania na rzecz powstania
flotylli rzecznej. Wstêpnie przewidywano w sk³adzie
flotylli rzecznej CKU Nieuchwytny i KU-6295. Wkrótce
jednak zamiary zorganizowania flotylli rzecznej zosta-
³y zaniechane ze wzglêdów gospodarczych, technicznych,
a nawet politycznych. Nie ustalono do koñca granicy
pañstwowej , a w rejonie Odry i Nysy przebywa³y woj-
ska radzieckie. Niewiadomy równie¿ by³ przysz³y prze-
ciwnik, dlatego planowanie na rzekach wschodnich kraju
operacji bojowych nie mog³o mieæ zrozumienia. Mimo
ró¿nych trudnoœci dyskutowano i póŸniej nad mo¿liwo-
œci¹ powo³ania jednostki rzecznej, poniewa¿ i wœród
oficerów radzieckich w polskiej marynarce wojennej byli
jej zwolennicy. Byli to ci, którzy przedtem s³u¿yli we
flotyllach rzecznych.

287 W styczniu 1961 roku sformowano 12 dywizjon tra³owców ba-
zowych w Helu, który w latach 1964–1968 przeniesiono do Œwinoujœcia.
Zaœ na jego miejsce utworzono 13 dywizjon.

288 W Kaszubskim dywizjonie WOP w Gdañsku kutry te pod ko-
niec lat 60. otrzyma³y urz¹dzenia tra³owe i stanowi³y na wypadek
wojny dywizjon kutrów tra³owych. Równie¿ w Pomorskim dywizjonie
WOP kilka tych jednostek przygotowywano do dzia³añ jako tra³owce.

289 Analiza floty amerykañskiej i amerykañskich operacji desanto-
wych w Korei, g³ównie we wrzeœniu 1950 roku sprawi³y, ¿e stratedzy
sowieccy zaczêli baczniejsz¹ uwagê zwracaæ na koniecznoœæ rozbudowy
morskich œrodków desantowych. Tym bardziej, ¿e i w innych wiêkszych
flotach wojennych œwiata przyst¹piono do rozbudowy si³ desantowych.

290 AMW 1640/57, t. 89, passim, t. 90 passim.
291 W styczniu 1965 roku przeformowano istniej¹c¹ od 1951 roku

Flotyllê Œrodków Desantowych, tworz¹c 2 Brygadê Okrêtów Desanto-
wych. Wycofano stare jednostki, wprowadzaj¹c od 1963 roku okrêty
desantowe nowoczesne produkcji polskiej. W 1965 roku by³o 9 okrêtów
desantowych i 15 kutrów desantowych, a brygada mog³a przewieŸæ
desant w sk³adzie – 45 czo³gów i 1 500 ¿o³nierzy z lekkim sprzêtem
bojowym (AMW 3282/68, t. 42 passim; Tam¿e, 3563/76, t. 31, s. 111nn).
Natomiast 3 Batalion w 1959 roku przeformowano w 3 Pu³k Piechoty
Morskiej w Dziwnowie, który nastêpnie w 1963 roku wy³¹czono ze
sk³adu MW i przekazano do Pomorskiego Okrêgu Wojskowego przeno-
sz¹c go do Gdañska. Tam razem z 23 dywizj¹ piechoty i 34 pu³kiem
piechoty utworzy³ 7 Dywizjê Desantow¹. Jej jednostki stacjonowa³y w
Gdañsku, S³upsku i Lêborku.

292 AMW, 8/49/33.
293 AMW 2/49/8, s. 239; Tam¿e, 8/49/33: Rudzki, Polskie okrêty...,

s. 177–181. Z kolei w marcu 1971 roku brygadê przeformowano ponow-
nie w dywizjon OP, z podporz¹dkowaniem dowódcy 3 Flotylli Obrony
Wybrze¿a.

294 Roman Kanafoyski by³ dowódc¹ Oddzia³u Wydzielonego Wis³a
w kampanii wrzeœniowej 1939 roku w stopniu kmdr ppor. Zaœ przedtem –
dowódc¹ III dywizjonu bojowego Flotylli Piñskiej.

295 K. Frontczak, Powstanie i rozwój Polskiej Marynarki Wojennej w
latach 1945–1947, ZH 1972, z. 1, s. 92–93; Ten¿e, Si³y zbrojne..., s. 222.
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Jednostkê rzeczn¹, do s³u¿by granicznej na Zalewie
Szczeciñskim, powo³ano jednak w WOP. Tam jeszcze
do po³owy 1949 roku g³ówne zadania graniczne wyko-
nywa³y pododdzia³y l¹dowe, maj¹ce kilka motorówek296.
Potrzeby ówczesnych w³adz Ministerstwa Bezpieczeñ-
stwa Publicznego spowodowa³y zorganizowanie 7 czerw-
ca 1949 roku Samodzielnego Batalionu Kutrów Gra-
nicznych w porcie Szczecin. W jego miejsce w 1954 roku
powsta³ Dywizjon Rzeczny „Szczecin”.

Na potrzeby MW przygotowywano równie¿ wybra-
ne statki floty handlowej i rybackiej. Po odpowiedniej
adaptacji na potrzeby MW, w latach 50. przewidywano
dla nich szereg zadañ o charakterze pomocniczym i bo-
jowym: operacje minowe (jako pomocnicze stawiacze
min i sieci zagrodowych), transportowce min, jako jed-
nostki dozoruj¹ce stawianie min; tra³owce pomocnicze,
³amacze zagród minowych; patrole (stra¿nicze, radio-
lokacji i obserwacji, zwalczania OP; sanitarne, (rozpo-
znania promieniotwórczego i przeciwchemicznego; do
operacji desantowych (transportowce, desantowe); ope-
racje dywersyjne (przewo¿enie oddzia³ów komandosów,
zakamuflowane zaopatrzenie); s³u¿ba patrolowa; stat-
ki-bazy dla OP, œcigaczy torpedowych i niszczycieli; war-
sztatowce, statki mieszkalne itp. Na polecenie szefa Szta-
bu Generalnego WP kmdr Jerzy Staniewicz opracowa³
16 czerwca. 1950 roku dokument Koncepcja u¿ycia
marynarki handlowej i innych jednostek organizacyjnych
Ministerstwa ¯eglugi dla zadañ obronnych w wypadku
wojny. Zak³ada³ on u¿ycie statków pe³nomorskich do
przewozu desantu – 2 pu³ków piechoty wraz ze sprzê-
tem oraz jako okrêty szpitale, tankowce i warsztaty
p³ywaj¹ce. Statki przybrze¿ne zak³ada³ u¿ywaæ jako
dozorowce, okrêty stra¿nicze i bazy p³ywaj¹ce, zaœ statki
rybackie jako tra³owce, patrolowce i jednostki zadañ
desantowych. Spoœród 56 polskich statków handlowych
pe³nomorskich, 22 trawlerów rybackich, 71 holowników
oraz 27 motorówek i ma³ych statków pasa¿erskich, MW
uzna³a za przydatnych do u¿ycia w pierwszej kolejno-
œci 55 jednostek. Mia³y one spe³niaæ nastêpuj¹ce zada-
nia: 21 jednostek rybackich jako tra³owce, 6 jednostek
pe³nomorskich jako dozorowce, 3 statki jako zbiorni-
kowce, 1 statek pe³nomorski jako okrêt ratowniczy i 2
statki przybrze¿ne jako okrêty szpitalne. Zaœ pozosta-
³e mog³y zostaæ u¿yte jako transportowce desantowe.
Dla jednostek tych przewidywano uzbrojenie: dla stat-
ków o wypornoœci 1000–7000 t.; 1x37 na dziobie, 1x85
i 2x25 (podwójnie sprzê¿one) na rufie i 2 WKM 12,7 na
pomoœcie; dla statków poni¿ej 1000 t.; 1x37 i 1 WKM
12,7. Zak³adano równie¿, ¿e tabor portowy podleg³y
w³adzom cywilnym z chwil¹ wybuchu wojny przejdzie do
dyspozycji MW wraz z za³ogami. Prace adaptacyjne za-
mierzano przeprowadziæ w dwóch etapach: pierwszy –
na tych statkach, na których mo¿na i trzeba wykonaæ
je w czasie pokoju; drugi – tam, gdzie mog¹ byæ wyko-
nane z chwil¹ wybuchu wojny.

Na podstawie tego materia³u DMW do 1 marca 1951
roku mia³o przygotowaæ projekt uzbrojenia i wyposa-
¿enia jednostek M¯ przeznaczonych do zadañ bojowych,
ponadto przygotowaæ rezerwistów tak, aby w jak naj-
krótszym czasie by³y zapewnione i wyszkolone za³ogi.
MW mia³a zabezpieczyæ odpowiednie przygotowanie bu-
dowanych wówczas seryjnie 450-tonowych trawlerów

rybackich na tra³owce. 2 czerwca 1951 dowódca MW
przes³a³ do Sztabu Generalnego WP projekt wykorzy-
stania statków handlowych do przewozu ludzi, sprzêtu
oraz prac minowo-tra³owych.

39 statków zbli¿onych do typu So³dek zamierzano
uzbroiæ w 1x37 na dziobie, 1x85 na rufie i 2x25 zdwo-
jone na œródokrêciu. 12 statków zbli¿onych do typu To-
ruñ proponowano uzbroiæ w 1x37 lub 1x85 i 2x25 zdwo-
jone. Zaœ na tra³owce zamierzano zaadaptowaæ 22
statki rybackie uzbrojonych podobnie jak statki typu
So³dek.

W projekcie na czas wojny z 23 marca 1953 roku DMW
zamierza³o wykorzystaæ statki handlowe i rybackie do
zorganizowania: dywizjonu tra³owców z lugrotrawlerów
typu B 11, dywizjonu kutrów tra³owych z du¿ych ku-
trów rybackich typu B 12, dywizjonu tra³owców z ku-
trów rybackich typu CBKO, dywizjonu transportowców
ze statków Pokój, Olsztyn i Curie Sk³odowska, bazy p³y-
waj¹cej OP i transportowca broni podwodnej. Ponadto
statki handlowe mia³y byæ u¿yte do organizacji rejo-
nów hydrograficznych Œwinoujœcie-Szczecin i Gdañsk-
Gdynia oraz odcinków hydrograficznych Ustka i Ko³o-
brzeg.

Plany na wypadek wojny, w zale¿noœci od otrzymy-
wanych zadañ i rozwoju floty handlowej oraz rybackiej
ulega³y ci¹g³ym zmianom i modyfikacjom. Podobnie po-
stêpowano we wszystkich niemal flotach handlowych
i rybackich na œwiecie w zakresie planowania mobili-
zacyjnego297.

Wojna minowa w Korei spowodowa³a usilne stara-
nia o utworzenie zespo³u jednostek minowych. Z braku
odpowiednich okrêtów, u¿ywano do tego celu dwóch ba-
rek desantowych. Do 1954 roku kilkakrotnie zajmowano
siê budow¹ stawiaczy min lub zaadaptowaniem do tego
celu statków. W 1952 roku dokonano przegl¹du dwóch
statków – Bzura i Gliwice celem ich wykorzystania jako
stawiaczy min. Uznano za op³acaln¹ przebudowê tylko
Gliwice, który móg³ zabraæ 400 min298. Z przebudowy na
stawiacze min zrezygnowano równie¿ ze statków Hel
i Puck, poniewa¿ nie odpowiada³y normom taktyczno-
technicznym. Wiosn¹ 1954 roku ostatecznie zdecydo-
wano, ¿e jest nieop³acalne budowanie ani stawiaczy
min ani adaptowanie do tego celu statków. Uznano, ¿e
dopiero w przysz³oœci nale¿y podj¹æ budowê specjal-
nych stawiaczy min, a w planach mobilizacyjnych za-
mierzano przystosowaæ do tego kilka statków. Wobec
szczup³oœci œrodków finansowych i koniecznoœci przy-
najmniej szkolenia w zakresie stawiania min uznano,
¿e miny stawiaæ bêd¹ mog³y niszczyciele, dozorowce,
tra³owce i baza OP Kopernik.

Na wypadek wojny mia³y byæ równie¿ u¿yte jed-
nostki morskie WOP. Plany w tym zakresie modyfiko-
wano stale, a wraz z wprowadzaniem na wyposa¿enie
dywizjonów WOP okrêtów patrolowych i kutrów patro-
lowych, stanowi³y one dla MW istotne wzmocnienie
g³ównie si³ zwalczania OP, dozorów i si³ tra³owych do-
brze przygotowanych do tych zadañ.

296 AWOP 183/36.

297 Przybylski, Rozwój...1949–1956, s. 166–170.
298 Tam¿e, s. 16, przypis 50.
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Si³y morskie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK
ZABEZPIECZAJ¥CYCH

OPERACYJN¥ DZIA£ALNOŒÆ OKRÊTÓW

Flota wojenna mog³a wykonywaæ swoje zadania jedy-
nie wówczas, gdy mia³a w³aœciwe zabezpieczenie ze
strony odpowiednio przygotowanych ró¿nych wyspecja-
lizowanych do tego jednostek brzegowych MW. Zaczêto
je organizowaæ ju¿ w 1945 roku, a prace w tym zakre-
sie trwa³y nieprzerwanie z ró¿nym nasileniem, do koñ-
ca omawianego okresu. Jedn¹ z zasadniczych reorgani-
zacji jednostek brzegowych MW przeprowadzono w latach
1957–1959299. Wa¿ne miejsce w tym odgrywa³o zabez-
pieczenie ogniowe ze strony artylerii nadbrze¿nej i prze-
ciwlotniczej, broni¹ce nie tylko te jednostki, ale i bazy
morskie, ponadto pododdzia³y in¿ynieryjne i chemicz-
ne, ³¹cznoœæ, ró¿ne s³u¿by itp.

Próby utworzenia artylerii nadbrze¿nej mia³y miejsce
ju¿ latem 1945 roku. Zamierzano wówczas wykorzy-
staæ armaty l¹dowe kalibru 122 mm – 5 baterii 4-dzia-
³owych, które w póŸniejszym okresie mia³y byæ zamie-
nione na armaty morskie kalibrów 152 mm i 130 mm.
Co prawda zamiaru tego nie wykonano, ale w planach
na lata 1945–1946 przewidywano sformowanie Dywi-
zjonu Artylerii Nadbrze¿nej w Helu do 4 baterii300. Sta-
rano siê równie¿ o trzy baterie czterodzia³owe kalibru
130 mm od Zwi¹zku Radzieckiego, z przeznaczeniem
ich do wyposa¿enia artylerii nadbrze¿nej301. Planem roz-
mieszczenia artylerii nadbrze¿nej zaj¹³ siê równie¿
wybitny specjalista artylerii morskiej – kmdr por. Zbi-
gniew Przybyszewski302. Dokonano równie¿ przegl¹du
technicznego ocala³ych armat kalibru 152 mm baterii
cyplowej z przedwojennej baterii nadbrze¿nej, a nawet
zamierzano sfinalizowaæ zakup zamówionej w 1938
roku drugiej takiej baterii303. Jednak koncepcje Zby-
szewskiego nie mog³y zostaæ przyjête, poniewa¿ nie by³y
zgodne z za³o¿eniami proradzieckich w³adz wojskowych,
zale¿nych wy³¹cznie od dostaw sprzêtu wojskowego z Ro-
sji. Zaœ wobec braku mo¿liwoœci wykorzystania armat
kalibru 152 mm, zdjêto je i zakonserwowano w 1948 ro-
ku, a na ich miejsce zamontowano armaty kalibru 130 mm.
Ostatecznie zdecydowano, ¿e do 1950 roku wraz z or-
ganizacj¹ sta³ych oœrodków obrony sta³ej, w ich sk³ad
wejdzie artyleria nadbrze¿na oraz ruchome oddzia³y
artylerii zmotoryzowanej i kolejowej304.

W praktyce w latach 1946–1947 zaczêto wiêc orga-
nizowaæ sta³¹ artyleriê nadbrze¿n¹ i artyleriê nadbrze¿-
n¹ ruchom¹. W po³owie 1946 roku rozpoczêto organiza-
cjê dywizjonu artylerii nadbrze¿nej w sk³adzie 3 baterii
– w ka¿dej po 4 armaty kalibru 130 mm, 3 armaty plot
kalibru 37 mm i 3 podwójne WKM kalibru 12,7 mm.
Dywizjon sformowano do 1949 roku, a jego dowódc¹ zo-
sta³ Przybyszewski Nastêpne baterie tego typu zorga-
nizowano do 1954 roku. W tym czasie zasadniczymi
armatami nadbrze¿nymi by³y dzia³a kalibru 130 mm,
a do ich obrony plot armaty kalibru 37 mm i WKM.
Zaœ latem 1947 roku sformowano dywizjon artylerii
kolejowej z baz¹ na Oksywiu, na bazie poniemieckiego
poci¹gu pancernego, w sk³adzie dwóch baterii. 5 kwiet-

nia 1948 roku dywizjon przeniesiono do Dar³owa, a w ro-
ku nastêpnym, wobec braku odpowiedniego uzbrojenia
dla tego dywizjonu, wstrzymano jego dalszy rozwój. We
wrzeœniu 1950 roku przekazano go ostatecznie do II
Okrêgu Wojskowego w Bydgoszczy. Od stycznia 1950 roku
zaczêto tworzyæ sta³¹ artyleryjsk¹ obronê wybrze¿a305.
Zak³adano zorganizowanie systemu samodzielnych ba-
terii uzbrojonych w armaty kalibrów – 100 mm, 130 mm
i 152 mm oraz plot – kalibrów 85 mm, 37 mm i WKM-y,
które nazwano Bateriami Artylerii Sta³ej (BAS). Utwo-
rzono 9 BAS, w tym a¿ 7 w rejonie Zatoki Gdañskiej.
Ich ogieñ pokrywa³ rejony planowanych obronnych ZM,
zapewnia³ ochronê kotwicowisk i torów wodnych. Obro-
nê plot Bazy G³ównej MW wzmocni³y 2 BAS armat ka-
libru 100 mm na cyplu Hel i na Oksywiu. Ponadto do
os³ony portów Gdyni i Gdañska przekazano 60 pu³k ar-
tylerii plot sk³adaj¹cy siê z 36 armat kalibru 85 mm306.

Baterie Artylerii Sta³ej zosta³y rozmieszczone na-
stêpuj¹co:
– rejon Zatoki Gdañskiej: armaty kalibru 130 mm w

Helu (13 BAS na morze), Red³owie (11 BAS) i na
Siankach (25 BAS); armaty kalibru 100 mm w Helu
(27 BAS na zatokê) i na Oksywiu (28 BAS);

– rejon podejœcia do Zatoki Gdañskiej: armaty kali-
bru 152 mm Hel-Bór (3 BAS); armaty kalibru 130
mm na Rozewiu (34 BAS);

– wzd³u¿ wybrze¿a: armaty kalibru 130 mm w Ustce
(9 BAS), Ko³obrzegu (19 BAS), Ustroniu Morskim (31
BAS) i w Janogrodzie k. Miêdzyzdrojów (17 BAS)307.
Do obrony wybrze¿a sformowano wiêc 1 BAS kali-

bru 152 mm, 8 BAS kalibru 130 mm i 2 BAS 100 mm.
Najwiêksze skupienie artylerii nadbrze¿nej mia³o miej-
sce w rejonie Zatoki Gdañskiej, ale to nie tylko ze wzglê-
du na obronê bazy morskiej Gdynia-Hel. System ten
w istotny sposób wspomaga³ bazê morsk¹ floty radziec-
kiej i jej zaplecza w rejonie Pi³awa-Kaliningrad.

BAS armat najwiêkszego kalibru – 152 mm sk³ada-
³a siê z dzia³ typu „MU-2-II-S”. Ich szybkostrzelnoœæ
wynosi³a 5/6 strza³ów na minutê, zasiêg 27.450 m (mak-
symalny 30.800 m), a ogieñ skuteczny do 23.000m308.

Armata BAS kalibru 130 mm typu „B-13” stano-
wi³a podstawowe uzbrojenie artylerii nadbrze¿nej. Szyb-
kostrzelnoœæ wynosi³a 7–8 strza³ów na minutê, mak-
symalny zasiêg 25.100 m (donoœnoœæ 25.715 m), a ogieñ
skuteczny 19.000 m309.

Armata kalibru 100 mm typu „B-34-U” by³a na uz-
brojeniu okrêtów i BAS. Zadaniem tej BAS by³o zwal-
czanie kutrów torpedowych i wzmocnienie obrony polot
w rejonie Bazy G³ównej MW. Szybkostrzelnoœæ armaty
wynosi³a 12–15 strza³ów na minutê, zasiêg maksymalny
22.000 m, a ogieñ skuteczny – 16.400 m310.

299 AMW 3282/68, t. 27; 3563/76, t. 17.
300 Tam¿e, 3768/27, s. 94nn, 203–204.
301 Tam¿e, s. 4.
302 Tam¿e, 2/49/8, s. 407nn, 568; 2/49/54, s. 79; 35/49/10, s. 28.
303 Tam¿e, 2/49/7, s. 25.
304 Tam¿e, 1/49/1, s. 62nn.

305 Tam¿e, 231/8, s. 17. Od tego roku nastêpowa³a równie¿ moder-
nizacja artylerii nadbrze¿nej, zmiany organizacyjne i rozbudowa Bate-
rii Artylerii Sta³ej (Tam¿e, 207, t. 3, s. 86).

306 Tam¿e, 207/3, s. 65; 1997/59, t. 28, s. 168, 208nn. W maju 1961
roku pu³k przekazano do Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, które prze-
jê³y zadanie obrony powietrznej obszaru odpowiedzialnoœci MW.

307 Tam¿e, 340/5, s. 11; 1525/57/12, s. 76nn; 1851/59/126, s. 143,
147–148, 253–254.

308 Tam¿e, 1997/59, t. 28, s. 208nn; 3563/76/254, s. 12. Zapas amu-
nicji – 190 pocisków.

309 Tam¿e, 35/49/97, s. 13; 340/5, s. 2nn; 3563/76/254, s. 12; Arma-
ta morska 130mm B-13. Album rysunków, DMW 1947; Instrukcja arty-
lerii morskiej. Amunicja do 130mm armaty morskiej wz. B-13, MON
1953. Zapas amunicji wynosi³ 470 pocisków.

310 Instrukcja artylerii morskiej. 100mm armata morska B-34 i B-34-U.
Opis i utrzymanie, DMW 1956. Zapas amunicji wynosi³ 800 pocisków.
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BAS mia³y solidne umocnienia ¿elbetonowe, trud-
ne do likwidacji ogniem artyleryjskim i bombardowa-
niem lotniczym. By³y doskonale zamaskowane, a pod-
stawowy sprzêt mia³ odpowiednie schrony podziemne.
Artyleria nadbrze¿na by³a w podobnych kalibrach do in-
nych dzia³ pañstw nadba³tyckich. Ustêpowa³a jedynie
najnowszym wzorom w szwedzkiej artylerii nadbrze¿-
nej, ale mog³a wykonywaæ wszystkie zadania bojowe,
jakie przed ni¹ stawiano. Wyposa¿ona by³a w radary
artyleryjskie, a za³ogi by³y œwietnie wyszkolone. Brako-
wa³o jednak odpowiedniej amunicji, której w kraju nie
produkowano311. Od 1953 roku znacznie usprawniono
kierowanie ogniem we wszystkich BAS312, co pozwoli³o
na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w strzelaniu.

Obronê plot zapewnia³y armaty kalibru 37 mm wz.
39 znajduj¹ce siê w kilku BAS oraz WKM kalibru 12,7
mm wz. 38 znajduj¹ce siê we wszystkich BAS. Szybko-
strzelnoœæ armat kalibru 37 mm wynosi³a 160–180 strza-
³ów na minutê, donoœnoœæ pionowa 6700 m, donoœnoœæ
pozioma 8500 m, a ogieñ skuteczny 3700 m313. Nato-
miast szybkostrzelnoœæ WKM wynosi³a 80 strza³ów na
minutê, a skuteczny ogieñ do samolotów 1600 m314.

W 1957 roku zakoñczono budowê systemu BAS,
który stanowi³ rdzeñ artyleryjskiej obrony wybrze¿a
i baz morskich od strony morza. Jednak rozwój broni
rakietowej spowodowa³ zmianê koncepcji artyleryjskiej
obrony wybrze¿a. Zaczêto przygotowywaæ siê do rozbu-
dowy baterii PK klasy „ziemia-woda”, nie zwi¹zanych
ze sta³ym miejscem ogniowym. Dlatego w latach 1961–
–1965 wszystkie BAS zosta³y skadrowane i podporz¹d-
kowane dowództwom FOW, a ostateczna likwidacja BAS
nast¹pi³a w listopadzie 1977 roku315.

Organizacja zaplecza l¹dowego dla floty wymaga³a
odbudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów o cha-
rakterze obronnym i gospodarczym. Dlatego ju¿ w 1945
roku przyst¹piono do wykonywania ró¿nych prac, w opar-
ciu o doraŸnie powo³ywane grupy robocze wojskowe i cy-
wilne, a ich nasilenie nast¹pi³o wraz z planowanym
rozwojem zespo³ów okrêtów i organizowan¹ obron¹ wy-
brze¿a. Uwzglêdniono równie¿ budownictwo mieszka-
niowe dla kadry w garnizonach MW, g³ównie poza Gdy-
ni¹. W latach 1950–1951 utworzono jednostki budowlane
i in¿ynieryjne do prac fortyfikacyjnych i rozbudowy in-
frastruktury MW na wybrze¿u316. Wszelkie prace bu-
dowlane na rzecz MW objêto œcis³¹ tajemnic¹, któr¹ ry-
gorystycznie przestrzegano317. W tym samym czasie
przyst¹piono do budowy i rozbudowy sowieckich obiek-
tów wojskowych, w³¹cznie z mieszkaniami dla ich ka-
dry w g³êbi kraju i wzd³u¿ wybrze¿a od wschodniej gra-
nicy Polski do NRD. W latach 50. budownictwo wojskowe
– g³ównie o charakterze fortyfikacyjnym prowadzono na
szerok¹ skalê niemal we wszystkich pañstwach nad-
ba³tyckich.

Mo¿liwoœæ zagro¿enia œrodkami masowego ra¿enia

spowodowa³a koniecznoœæ organizacji odpowiednich
pododdzia³ów wojsk chemicznych MW. W tym celu za-
czêto je tworzyæ w paŸdzierniku 1955 roku, a ich roz-
wój nast¹pi³ od nastêpnego roku318.

Przygotowywano je do rozpoznania i likwidacji ska-
¿eñ, wyposa¿aj¹c w typowy sprzêt stosowany w ca³ym WP.

Okrêty do bezpiecznego p³ywania wymaga³y odpo-
wiedniej s³u¿by hydrograficznej. Przejœciowo pos³ugi-
wano siê nawet sprzêtem poniemieckim lub rosyjskim,
ale to by³a namiastka potrzeb. Ju¿ jednak w kwietniu
1945 roku uda³o siê powo³aæ Wydzia³ Podrêczników Na-
wigacyjnych, a w lipcu tego roku utworzono Biuro Hy-
drograficzne MW. Skompletowano czêœæ obsady, zbie-
rano podstawowy materia³ kartograficzny, mapy, ksi¹¿ki
nawigacyjne, przyrz¹dy pomiarowe, materia³y kreœlar-
skie itp. Rozpoczêto przygotowania do druku podstawo-
wego materia³u map morskich. Wydawa³o ono co tydzieñ
„Wiadomoœci ¯eglarskie” w jêzyku polskim i angielskim.
Prowadzono pomiary, opracowywano nowe mapy i po-
moce nawigacyjne, wytyczano szlaki ¿eglugowe w wa-
runkach zagro¿enia minowego319. Aktualizowano mapy
nawigacyjne otrzymywane m.in. w drodze wymiany z in-
nymi krajami, g³ównie nadba³tyckimi. Wiadomoœci na-
wigacyjne i ostrze¿enia by³y natychmiast nadawane ra-
diem przez Urzêdy Morskie i Polskie Radio. Planowano
zaopatrywanie okrêtów w sprzêt nawigacyjny i drobne
remonty instrumentów we w³asnym zakresie. Przygo-
towano materia³y do spisu latarñ morskich, tablicy mor-
skich znaków konwencjonalnych i locji wybrze¿a pol-
skiego; równie¿ wiadomoœci zwi¹zane z aktualn¹ pogod¹.
W tym celu Dowódca MW 18 czerwca 1946 roku zarz¹-
dzi³ nadawanie przez radiostacjê MW komunikatów PIHM
dwa razy dziennie: miêdzy 1200–1230 i 1600–1630320.
Prace w zakresie zabezpieczenia nawigacyjnego dla
polskiej floty wzros³y po utworzeniu Wydzia³u Hydro-
graficznego w 1947 roku, z dotychczasowego Biura. Na
pocz¹tku 1947 roku w porozumieniu z PIHM MW zor-
ganizowa³a sta³e nadawanie przez radio komunikatów
metereologicznych i ostrze¿eñ nawigacyjnych. W lipcu
tego roku wydano opis latarñ wybrze¿a polskiego i dru-
gie wydanie tablic nawigacyjnych. Prace te uleg³y in-
tensyfikacji po przygotowaniu ¯urawia do prac pomia-
rowych321.

W paŸdzierniku 1946 roku na cyplu helskim zmon-
towano tymczasowe niekompletne urz¹dzenie do okre-
œlania dewiacji322. By³o to szczególnie wa¿ne, poniewa¿
wprowadzane okrêty wymaga³y odpowiedniego przygo-
towania nawigacyjnego.

Dowodzenie flot¹ na morzu i jednostkami brzegowy-
mi wymaga³o sprawnej ³¹cznoœci. Ju¿ w 1945 roku za-
mierzano sformowaæ 20 punktów obserwacyjnych (PO)
na wybrze¿u, ale istnia³o tylko 12 OP jeszcze w dyspo-
zycji Po³udniowej Floty Ba³tyckiej ZSRR. Mimo to czy-
niono starania nie tylko o nie, ale i o rozbudowê zasad-
niczych organów ³¹cznoœci MW jako niezbêdnego
instrumentu w funkcjonowaniu tego rodzaju si³ zbroj-
nych323. £¹cznoœæ MW organizowano i reorganizowano

311 AMW 3563/76/254, s. 14.
312 Tam¿e, 2024/60, t. 6, s. 542–543.
313 Tam¿e, 1851/59/126, s. 101nn; 2143/61/6, s. 3.
314 Instrukcja piechoty. 12,7mm wielkokalibrowy karabin maszy-

nowy.
315 W lipcu 1963 roku ukoñczono organizacjê 9 Dywizjonu Artyle-

rii Nadbrze¿nej w Ustce, uzbrojonego w 2 pojedyncze wyrzutnie rakiet
„ziemia-woda” typu S-2 kompleksu 4K87 „Sopka” (AMW 8282/68, t. 51,
s. 45; t. 60, s. 41; t.70, s. 32.

316 AMW 207, t. 3 passim; 1421/56, t. 6, s. 184; 2026/60, t. 8, s. 27;
3533/75, t. 123 passim.

317 Tam¿e, 707, t. 13, s. 46nn.

318 Tam¿e, 2024/60, t. 6; 3533/75, t. 123.
319 Pierwsz¹ map¹ morsk¹ po wojnie by³a mapa nr 102, któr¹

wydano w 1946 roku.
320 AMW 8/49/1. O s³u¿bie hydrograficznej MW w 1946 roku tecz-

ka (Tam¿e, 2/49/29).
321 Frontczak, Si³y zbrojne..., s. 202–203.
322 AMW 8/49/1.
323 Tam¿e, 2/49/15, s. 647–648; 3768/85/42, s. 2.
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w latach 1945–1950, powo³ywano nowe komórki, w tym
Wydzia³ £¹cznoœci Specjalnej324, a ka¿d¹ propozycjê
i opracowywane plany w zakresie ³¹cznoœci po konsul-
tacji ze Sztabem Generalnym WP zatwierdza³ ¯ymier-
ski325. W pocz¹tkowym okresie œrodki obserwacji i ³¹cz-
noœci okrêtowej oraz OP i ³¹cznoœci dowództwa MW
nie zapewnia³y ci¹g³ej i niezawodnej widzialnoœci i s³y-
szalnoœci. Na tym tle powstawa³y nawet pewne niepo-
rozumienia i niew³aœciwe wykonywanie zadañ przez
okrêty na morzu, powstawa³o wiele b³êdów w wykony-
waniu rozkazów. Nie by³o nawet zadania dla s³u¿by
operacyjnej MW na wypadek utraty ³¹cznoœci z okrê-
tem na morzu, co zdarza³o siê raczej czêsto. Wielokrot-
nie tracono ³¹cznoœæ z B³yskawic¹, Zetempowcem i in-
nymi jednostkami. Dopiero po uprowadzeniu ¯urawia
nakazywano okrêtom wychodz¹cym na morze, po miniê-
ciu linii cypel Hel-Nowy Port, meldowaæ swoj¹ pozycjê,
kurs i prêdkoœæ w godzinach 0400, 0800, 1200, 1600,
2000 i o 2400. Zwracano wiêc wiêksz¹ uwagê na ten
sprzêt ³¹cznoœci, który by³ niezbêdny do prawid³owego
funkcjonowania ró¿nych organów na l¹dzie w ramach
MW, a niezbêdnych w dowodzeniu flot¹ wojenn¹326. Roz-
wijano równie¿ ³¹cznoœæ telefoniczno-telegraficzn¹ – po-
cz¹tkowo w rejonie Gdañsk -Hel-Gdynia, poniewa¿ po-
³¹czenia na zachód by³y jeszcze w rêkach radzieckich.
Dopiero w 1947 roku MW otrzyma³a linie na zachód,
a¿ do Œwinoujœcia a w latach nastêpnych ten system ³¹cz-
noœci systematycznie rozwijano327.

W dowodzeniu okrêtami niezbêdne by³o Centrum
Radiowo nadawcze MW, które zaczêto formowaæ dopiero
w koñcu 1948 roku w Jelitkowie (Gdañsk), w pomiesz-
czeniach po by³ej radiostacji niemieckiej MW. W 1952
roku otrzyma³o ono nazwê „Radiowe Centrum Nadaw-
cze”. Jego g³ównym zadaniem by³o przekazywanie roz-
kazów dotycz¹cych gotowoœci bojowej na okrêtach
i w jednostkach nadbrze¿nych MW oraz innych zarz¹-
dzeñ wydawanych przez dowództwo WM328.

Istotne znaczenie w utrzymywaniu ³¹cznoœci l¹d –
okrêt i odwrotnie mia³y równie¿ PO. Radziecka MW
mia³a przekaza³a je w 1946 roku i na tej podstawie
¯ymierski 18 stycznia tego roku zatwierdzi³ etaty dla
12 PO, a nie dla 20 PO jak wczeœniej proponowa³ szef
sztabu MW329. 19 marca podpisano ostatecznie umowê
z Rosjanami na szczeblu ministerialnym o przekaza-
niu tych PO, a ich obsady miano formowaæ od 1 listo-
pada 1946 roku. Przekazywanie PO mia³o wiêc rozpo-
cz¹æ siê od 1 listopada, ale MW radziecka termin ten
przesunê³a na 20 listopada, zaœ samo przekazanie
mia³o nast¹piæ 1 grudnia tego roku. W protokole prze-
kazania stwierdzono m.in., ¿e PO s¹ sprawne i nale¿y-
cie wyposa¿one330. Stan faktyczny by³ jednak nieco inny.
¯aden z PO nie posiada³ reflektora sygna³owego, ani

odpowiedniej lunety morskiej, zaœ niektóre z nich nie
posiada³y ³¹cznoœci telefonicznej i rozmowy prowadzi-
³y za pomoc¹ radia331. Ponadto oprócz PO w Gdyni
i Rozewiu, wszystkie pozosta³e nie odpowiada³y wy-
mogom technicznym. Wiêkszoœæ PO utworzono na la-
tarniach morskich, dzier¿awi¹c je od G³ównego Urzêdu
Morskiego. M.in. PO na Oksywiu znajdowa³ siê na bu-
dynku KPW, na Helu – na wie¿y koœcio³a, a inne na
latarniach morskich332. Sieæ PO nie zabezpiecza³a po-
trzeb MW – od Gdañska do Ko³obrzegu by³o ich 11,
a dalej tylko w Dziwnowie. Utworzono wiêc dwa dodat-
kowe – w Niechorzu i Œwinoujœciu333. Od 1947 roku
zaczêto wyposa¿aæ PO w morskie reflektory sygna³owe
wraz lunetami, pozwalaj¹ce nawi¹zaæ ³¹cznoœæ miêdzy
okrêtami a PO w odleg³oœci 10–20 Mm oraz w aparaty
sygnalizacyjno-migawkowe334. W dalszych planach roz-
woju MW przewidywano utworzenie 20 PO, a potem
24 PO335. Jednak do koñca 1949 roku zdo³ano utworzyæ
18 sta³ych i 2 ruchomych PO. Brak by³o jednak nowo-
czesnego sprzêtu, który czêsto pochodzi³ z demobilu.

Pod koniec 1951 roku na wybrze¿u polskim znajdo-
wa³y siê nastêpuj¹ce PO: w rejonie Bazy G³ównej MW
znajdowa³o siê 7 PO – PO 13 Hel, PO 14 Rozewie, PO
25 Bia³a Góra, PO 26 Skowronki, PO 11 Nowy Port,
PO 12 Oksywie i PO 27 ruchomy; w rejonie Bazy MW
Ustka by³o ich 5 – PO 17 Ustka, PO 15 Stilo, PO 18
Jaros³awiec, PO 16 Czo³pino i PO 28 £eba; w rejonie
Bazy MW Ko³obrzeg by³o 4 PO – PO 19 Dar³owo, PO
20 G¹ski, PO 21 Ko³obrzeg i PO 20 G¹ski; w rejonie
Bazy MW Œwinoujœcie by³o ich 4 – PO 22 Niechorze,
PO 23 Dziwnów, PO 24 Œwinoujœcie i PO 30 rucho-
my336. Do 1956 roku zbudowano 14 PO, a od nastêpne-
go roku zaczêto je wyposa¿aæ w stacje radiolokacyjno-
ostrzegawcze typu „LOT”, które umo¿liwia³y obserwacjê
na odleg³oœæ do 19,4 Mm337.

Po reorganizacji i czêœciowej zmianie nazewnictwa,
powsta³y dwa rejony: 7 Rejon Obserwacji i £¹cznoœci
MW i 8 Rejon Obserwacji i £¹cznoœci. W 1958 roku
w ich sk³adzie znalaz³y siê: w pierwszym rejonie – POWT
20 Ustka, PO ruchomy, POWT 21 Czo³pino, POWT Ja-
ros³awiec, POWT 22 £eba, POWT 23 Stilo, POWT 24
Bia³a Góra, POWT 25 Rozewie, POWT 27 Hel, POWT
28 Oksywie, POWT 29 Westerplatte i POWT 30 Skow-
ronki; natomiast w drugim rejonie – POWT 10 Œwino-
ujœcie, PO ruchomy, POWT 12 Dziwnów, POWT 11 Miê-
dzyzdroje, POWT 14 Mrze¿yno, POWT 13 Niechorze,
POWT 16 G¹ski, POWT 15 Ko³obrzeg i POWT 18 Dar-
³owo338.

Organizacja i rozwój s³u¿by ³¹cznoœci i obserwacji
w MW przebiega³y z ró¿nym natê¿eniem w dwóch za-
sadniczych okresach: w latach 1946–1950 i 1951–1958.
W latach 1953–1954 dokonano znacznej wymiany sprzê-
tu, a w 1958 roku planowano wyposa¿enie PO w 4 ma-
szty teleskopowe, co wykonano dopiero na pocz¹tku lat
60. Ponadto w maju 1956 roku powo³ano w Ustce kom-
paniê rozpoznania radiotechnicznego. Na jej bazie w
1961 roku utworzono 6 Oœrodek Przeciwdzia³ania Ra-

324 Tam¿e, 3768/85/27, s. 50, 141.
325 Tam¿e, 2/49/5, s. 648; 3768/85/26, s. 103–104.
326 Tam¿e, 22//152, s. 666; 1040/2, s. 5; 3768/85/27, t. 19/I, s. 157.
327 Tam¿e, 35/49/61, t. 21, s. 570nn; 3768/85/42, s. 79; 3768/85/43,

s. 79.
328 Tam¿e, 47/49, s. 57; 87/50/2, s. 11–17; 2139/61/2, s. 199, 205.
329 Tam¿e, 24/40/5, s. 26.
330 Tam¿e, 2/49/6, s. 148, 274, 543. Wyposa¿enie ka¿dego PO w

chwili przekazywania stronie polskiej mia³o obejmowaæ: radiostacjê
typu „12-RO” – 1 komplet, radiostacjê typu „A-7-A” – 1 komplet, apara-
ty telefoniczne typu „UNA-i” – 3 sztuki, kabel telefoniczny jednoprze-
wodowy 2000 mb, flagi sygna³owe – 1 komplet, lampê sygna³ow¹ typu
„SP-95” – 1 sztukê i Miêdzynarodowy Kod Sygna³owy cz. I i cz. II – 1
sztukê.

331 AMW 35/36, s. 93–94.
332 Tam¿e, s. 98.
333 Tam¿e, 35/13, s. 58; 87/50/2, s.17.
334 Tam¿e, 35/36, t. 15, s. 93–94.
335 Tam¿e, 2/5, s. 338nn.
336 Tam¿e, 1324/65, t. 8, s. 152; 1421/56, t. 6, s. 192.
337 Tam¿e, s. 3500/73, t. 12, s. 25.
338 Tam¿e, 2140/61/12, s. 122.
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dioelektronicznego w Gdañsku Oliwie. D¹¿enia do do-
skonalenia ³¹cznoœci i systemu obserwacji nadbrze¿-
nej, nie zapewni³y jednak jej sprawnoœci nawet w czasie
pokoju. Jeszcze w 1958 roku nie by³o w MW nadajnika
d³ugofalowego o du¿ej mocy do ³¹cznoœci z OP w zanu-
rzeniu, a brygada OP wykonywa³a ju¿ zadania bojowe.
Ponadto w bazach na Helu, w Œwinoujœciu, Ko³obrzegu
i w Ustce nie by³o central nadawczych i odbiorczych
systemu umocnionego, niezbêdnego w czasie wojny.
Wystêpowa³y czêste awarie w systemie obserwacji nad-
brze¿nej, a zu¿yty sprzêt pozwala³ jedynie na obser-
wacjê wzrokow¹ przy œredniej widocznoœci do 8 Mm,
zaœ technicznej do 15 Mm339.

Funkcjonowanie floty wojennej zale¿ne by³o równie¿
od zabezpieczenia przez odpowiednie s³u¿by technicz-
ne i od zaopatrzenia. Ich organizacja rozpoczê³a siê ju¿
w 1945 roku, ale szybki rozwój tych s³u¿b nast¹pi³ po
1950 roku. Do ich zadañ nale¿a³o – budowa i remonty
okrêtów, organizacja dostaw uzbrojenia i sprzêtu okrê-
towego i do jednostek brzegowych, gromadzenie i prze-
chowywanie wszelkich zapasów przydatnych dla MW,
rozœrodkowywanie sk³adnic i magazynów, budowa mie-
szkañ dla kadry i jej rodzin oraz koszar w bazach lub
pobliskich garnizonach MW itd.340 Magazyny MW roz-
mieszczano w portach lub w ich pobli¿u, zasadniczo
wzd³u¿ wybrze¿a: w rejonie Gdyni i w Gdañsku, w Wej-
herowie i na Helu, w Dar³owie, Ustce, Ko³obrzegu, w Œwi-
noujœciu i w kilku innych miejscowoœciach. Mia³y one
dogodne wejœcia dla jednostek p³ywaj¹cych zaopatrze-
nia, dobre po³¹czenia kolejowe i drogowe. By³y to typo-
we bazy brzegowe stacjonarne, spe³niaj¹ce wszystkie
funkcje zaopatrzenia, a kilka z nich ponadto zabezpie-
cza³o remonty, modernizacje i przezbrojenie okrêtów.
Dysponowa³y sta³ymi urz¹dzeniami – dŸwigi, samo-
chody, warsztaty podrêczne, magazyny, koszary, sto³ów-
ki itp. Ponadto organizowano bazy p³ywaj¹ce, ruchome
bazy brzegowe i mieszane bazy ruchome. Nie mia³y one
jednak powszechnego zastosowania, a ich u¿ycie plano-
wano raczej w razie zagro¿enia wojennego. Niemniej
w ró¿nych okresach próbowano wprowadziæ bazy p³ywa-
j¹ce, g³ównie ma³e o charakterze remontowym, ponadto
ruchome brzegowe, szczególnie pod koniec lat 40. i na
pocz¹tku 50., co zwi¹zane by³o z trudnoœciami magazy-
nowymi w mniejszych portach polskiego wybrze¿a.

SZKOLENIE NA OKRÊTACH

Prawid³owy tok szkolenia na okrêtach i zespo³ów na mo-
rzu, mog³y zapewniæ wy³¹cznie kadry – oficerowie, pod-
oficerowie i marynarze. Najwa¿niejszym zagadnieniem
by³o jednak przygotowanie oficerów tym bardziej, ¿e
proces ich szkolenia by³ stosunkowo d³ugi i kosztowny.
Po wojnie w MW wykwalifikowanymi byli tylko ofice-
rowie sprzed wojny i POMW, stanowi¹cy nieliczn¹ gru-
pê. Umacnianie siê radzieckich wp³ywów i polskich
komunistów nie pozwoli³o na nale¿yte wykorzystanie
ich wykszta³cenia i doœwiadczenia, ze szkod¹ dla spra-
wy polskiej. Oficerowie ci nie nad¹¿ali za politycznymi

wymogami, obcymi rozwi¹zaniami taktycznymi i za-
wodn¹ technik¹ radzieck¹, a nieufnoœæ wobec nich zo-
sta³a przerodzona we wrogoœæ klasow¹. Poniewa¿ w³a-
œciwie oceniali radzieckiego sojusznika, zostali szybko
wyeliminowani z MW, co zosta³o przeprowadzone stop-
niowo. Nie mieœcili siê w politycznych kryteriach obo-
wi¹zuj¹cych w przyjmowaniu oficerów do s³u¿by, które
obejmowa³y: oblicze polityczne, stopieñ zaufania poli-
tycznego do oficera, wiernoœæ i oddanie w³adzy ludo-
wej, szczeroœæ i uczciwoœæ (w pojêciu oczywiœcie socjali-
stycznym), oblicze moralne (socjalistyczne), w³aœciwy
stosunek do podw³adnych i ich potrzeb, bezkompromi-
sowoœæ wobec wroga, w tym g³ównie klasowego341. Jed-
nak pocz¹tkowo byli potrzebni, zajmowali ró¿ne sta-
nowiska, ich wiedza i doœwiadczenie pozwala³y na
zape³nienie luk, ale rola tych oficerów mala³a w miarê
rozwoju powojennego szkolnictwa wojskowego. Ponad-
to wzros³a rola oficerów radzieckich, a oficerowie l¹do-
wi z frontu uzyskiwali sukcesywnie odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe. Dlatego ju¿ w latach 1949–1953
rozpoczê³a siê ostatnia faza pozbywania siê polskich
oficerów z floty przedwojennej i POMW. Radziecka do-
minacja i eliminacja doœwiadczonych i zdolnych do
stworzenia samodzielnych koncepcji fachowych ofice-
rów, pozbawi³o MW mo¿liwoœci opracowania narodo-
wej polskiej myœli morsko-wojskowej. Ich eliminacja
zmieni³a oblicze wy¿szej kadry dowódczej, co zapewni-
³o Rosjanom pe³n¹ kontrolê nad dalszym rozwojem floty
wojennej i jej szkoleniem. Odpowiednio j¹ modelowali,
dostosowuj¹c do w³asnych potrzeb342.

W miejsce eliminowanych dotychczasowych oficerów,
przejœciowo na kierownicze stanowiska kierowano ra-
dzieckich i rozwijano w³asne szkolnictwo wojenno-mor-
skie. W styczniu 1946 roku Naczelny Dowódca WP za-
twierdzi³ statut OSMW opracowany przez kmdr. dypl.
Adama Mohuczego, wzorowanej na SPMW z trzema
rocznikami343. W kwietniu 1947 roku w szkole tej wpro-
wadzono kurs zerowy – czteroletni okres nauczania, ce-
lem uzupe³nienia œredniego wykszta³cenia. Obowi¹zy-
wa³ on do koñca istnienia OSMW, a wiêc do 1959 roku.
Do 1949 roku obowi¹zywa³y wzory SPMW, a od tego ro-
ku nowe struktury. W paŸdzierniku tego roku w OSMW
utworzono Oficerski Kurs Aplikacyjny na okres zimowy
dla oficerów nawigacyjnych i technicznych344. Zaœ od na-
stêpnego roku 4–12 miesiêczne kursy dokszta³caj¹ce dla
podoficerów przedwojennych, a od 1951 roku Kursy Do-
skonalenia Oficerów trwaj¹ce od 5–10 miesiêcy345. Mimo
ró¿nych dzia³añ organizacyjno-szkoleniowych nadal by³o
brak oficerów morskich. W koñcu 1948 roku pe³ni³o s³u¿bê
na ró¿nych stanowiskach tylko 7 oficerów morskich,
z których 5 przebywa³o w niewoli niemieckiej, jeden przy-
by³ z Wielkiej Brytanii i 1 z floty sowieckiej346. W stycz-

339 Tam¿e, 2139/6/12, s. 29. W latach 1946–1950 przy wielu zmia-
nach organizacyjnych, zabiegano o odpowiedni sprzêt i kadry, o który
by³o szczególne trudno (Tam¿e, 2/15, t. 16, s. 1; 2/49/15, t. 12b, s. 647–
–648; 15/542, t. 17, s. 7; 15/543, t. 15, s. 52, 102, 274; 35/13, s. 185–185;
35/49/13, s. 610; 145/51/36, s. 409, 454, 593; 1040/3, s. 1).

340 Tam¿e, 82, t. 7, s. 1nn; 207, t. 3, passim; 341, t. 3; 1421/56,
t. 6; 1997/59, t. 27 i 28; 2024/60, t. 6; 3282, t. 3.

341 PMW 1956, nr 7, s. 8–9.
342 W. Topolski, Kszta³cenie oficerów polskich dla potrzeb Marynar-

ki Wojennej poza granicami kraju w latach 1952–1991, PM 1992, z. 9,
s. 118–119.

343 AMW 2/13, s. 60; Akta OSMW, t. 6/50; t. 7/47; t. 11; t. 13/48.
Szerzej o OSMW: W. Bia³ek, Cz. Ciesielski, T. Struniewswki, Wy¿sza
Szko³a Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (geneza i roz-
wój), WSMW Gdynia 1972, passim

344 AMW 8/49/1.
345 Tam¿e,722, t. 7, s. 290; 959, t. 79, s. 314; 3282, t. 3, s. 192nn.

KDO od 1952 roku by³y form¹ doskonalenia w trybie stacjonarnym.
Kursy te przygotowywa³y oficerów na stanowiska d.o., nawigatorów,
artylerzystów, hydroakustyków i innych specjalnoœci morskich.

346 Tam¿e, 82/50/7, s. 1.
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niu nastêpnego roku sytuacja nieco polepszy³a siê: na
130 oficerów morskich 126 wywodzi³o siê z przedwo-
jennej MW, 52 z nich by³o oficerami zawodowymi, a 74
pochodzi³o z korpusu podoficerskiego. Do wrzeœnia 1949
roku spoœród 17 dowódców wiêkszych jednostek MW
11 pe³ni³o s³u¿bê we flocie przedwojennej. Dlatego ów-
czesne w³adze wojskowe by³y mocno z tego niezadowo-
lone347. Pod koniec paŸdziernika 1949 roku oficerów po-
k³adowych do przewidywanego etatu brakowa³o 71%
(187 oficerów), a w specjalnoœci technicznej 80%. Na 3
OP by³o tylko 3 oficerów, na tra³owcach tylko 2, na dozo-
rowcach ¿adnego, a na 14 jednostek w dywizjonie œci-
gaczy by³o tylko 2 oficerów. A to poci¹ga³o za sob¹ ni-
ski stan szkolenia za³óg, nie mówi¹c ju¿ o szkoleniu
w zespo³ach. Ale mimo to zwalniano dalej dawnych pol-
skich oficerów348. By³a to szczególnie dogodna sytuacja
kadrowa dla polskich komunistów wypieraj¹cych ze sta-
nowisk wojskowych swoich wrogów politycznych, ¿¹da-
j¹cych na ich miejsce do chwili przygotowania w³asnych
kadr, przys³ania oficerów radzieckich. T³umaczono, ¿e
flota wojenna nowego pañstwa nie mo¿e prawid³owo
funkcjonowaæ i prowadziæ szkolenia okrêtów oddanych
w³adzy ludowej. Tej presji nieopatrznie uleg³ nawet Ste-
yer, który osobiœcie czyni³ starania o oficerów radziec-
kich. W tej sprawie 12 listopada 1949 roku wystoso-
wa³ nawet pismo do Szefa Sztabu Generalnego WP,
w którym stwierdza³ niezbêdnoœæ oficerów radzieckich
do prawid³owego funkcjonowania dowództw, sztabów,
ty³ów i OSMW, podaj¹c jednoczeœnie wykaz niezbêd-
nych specjalistów349. By³o to b³êdem admira³a, który tym
sposobem poni¿a³ godnoœæ polskiej MW.

Od 1951 roku ros³a liczba podchor¹¿ych w OSMW
– od 400 do 960 w 1954 roku350. Skierowano do MW
rów-nie¿ grupê oficerów radzieckich, ale niebawem trze-
ba by³o ich wycofaæ dlatego, ¿e flota radziecka rozbu-
dowywana ponad miarê mia³a równie¿ trudnoœci ka-
drowe. Zamieniano wiêc oficerów radzieckich polskimi
w ró¿ny dostêpny sposób. Wy³aniano spoœród absolwen-
tów OSMW tych, którzy odpowiadali klasowo, ideolo-
gicznie i byli pewni co do wiernoœci Zwi¹zkowi Radziec-
kiemu. Nastêpnie kierowano ich na kursy roczne, potem
na d³u¿sze, a potem na radzieckie akademie wojskowo-
-morskie. Natomiast pozosta³ym przyspieszano awans
w jednostkach i w sztabach i szybciej dawano im miesz-
kania s³u¿bowe. Szczególnie oddanych w³adzy ludowej
wysuwano na coraz wy¿sze stanowiska, nawet bez od-
powiednich kwalifikacji351.

Po wyeliminowaniu przedwojennych oficerów tem-
po kszta³cenia oficerów morskich przybiera³o na sile,
a w lipcu 1955 roku OSMW przekszta³cono w WSMW
z uprawnieniami akademickimi352. Od 1955 roku w WSMW

organizowano krótkotrwa³e kursy dla oficerów kiero-
wanych do akademii morskich radzieckich i do ASG
oraz instruktorsko-metodyczne dla dowódców zespo³ów
okrêtów, jednostek i szefów sztabów. W 1957 roku zor-
ganizowano kurs stacjonarny dla oficerów nie posiada-
j¹cych wykszta³cenia wojennomorskiego oraz przekwa-
lifikowanie czêœci oficerów z pozosta³ych korpusów MW.
Natomiast w latach 1958/1959 zorganizowano dwulet-
ni kurs zaoczny z zakresu OSMW. W WSMW organizo-
wano ró¿ne krótkotrwa³e kursy, w zale¿noœci od potrzeb
ze strony dowództwa MW.

W 1950 roku zapocz¹tkowano szkolenie oficerów na
kursach radzieckich, a od 1954 roku na ich akademiach.
Pierwsza grupa starszych oficerów wróci³a w 1952 roku
po rocznym przeszkoleniu na Kursie Doskonalenia Ofi-
cerów przy AMW w Leningradzie. W 1954 roku na KDO
skierowano 13 oficerów, przewidzianych na dowódców
dz.o. niszczycieli typu 30 bis, a po powstaniu Uk³adu
Warszawskiego, od 1956 roku szkolenie w szko³ach
radzieckich by³o obowi¹zkiem. Obok kursów doskona-
lenia, obowi¹zkowe by³y kursy operacyjno-taktyczne oraz
w pe³nym cyklu nauczania w akademiach radzieckich.
W 1958 roku w Akademii Technicznej MW ZSRR roz-
poczê³a 5-letnie studia pierwsza grupa sk³adaj¹ca siê
z 6 oficerów, a w tym samym roku 3 starszych oficerów
przewidzianych na wy¿sze stanowiska s³u¿bowe, skiero-
wano do Akademii Wojskowej im. Woroszy³owa w Mos-
kwie353.

Oficerowie morscy lat 50. to absolwenci OSMW, zaœ
piloci – ze szkó³ lotniczych. Inni pochodzili z ró¿nych
szkó³ l¹dowych, nieraz po krótkim przeszkoleniu otrzy-
mywali stopnie oficerskie – g³ównie oficerowie politycz-
ni, administracji i kwatermistrzostwa. Ta coraz licz-
niejsza grupa ¿y³a poza flot¹ wojenn¹ nie maj¹c o niej
pojêcia i powodowa³a rozdymanie etatów oraz biuro-
kracji354. Poza tym do s³u¿by w MW powo³ywano absol-
wentów Politechniki Gdañskiej, szko³y morskiej, leka-
rzy i innych specjalnoœci. Od stycznia 1949 roku OSMW
uczestniczy³a w szkoleniu oficerów rezerwy korpusu
morskiego Pañstwowej Szko³y Morskiej (2 miesi¹ce
szkolenie rekruckie i 6 miesiêcy szkolenie teoretyczne
w OSMW). Potem czêœæ z nich wcielono na okrêty MW,
ale w latach 1955–1957 w kolejnych redukcjach odcho-
dzili z powrotem do floty handlowej, o czym decydowa³y
wzglêdy finansowe i trudnoœci adaptacji do s³u¿by woj-
skowej355. W WSMW corocznie organizowano kursy prze-
szkolenia oficerów rezerwy, które trwa³y 3–4 miesi¹ce.

Pewne trudnoœci by³y równie¿ z naborem odpowied-
nich podoficerów, ale tych mo¿na by³o szybciej wyszko-
liæ ani¿eli oficerów. Ju¿ w maju 1946 roku w MW by³o
244 podoficerów wyszkolonych przed wojn¹, a nastêp-
nie zg³osi³o siê: 49 po przybyciu ze Szwecji i Wielkiej Bry-
tanii, 86 z niemieckiej niewoli i 89 tych, którzy w cza-
sie wojny przebywali w kraju356. W latach 1945–1950
w MW podoficerów morskich by³o 533, a wszystkich
razem – 1054357. Szkolenie podoficerów rozpoczêto zim¹
1947 roku w Szkole Specjalistów Morskich, a potem or-

347 Admira³ Ludwik Janczyszyn w 1980 roku oceniaj¹c oficerów
mocno podkreœla³, ¿e taki stan by³ niedobry, nale¿a³o go zmieniæ czym
prêdzej, poniewa¿ partia potrzebowa³ swoich ludzi (Ludowa Marynarka
Wojenna 1945–1980, PM 1980, z. 9, s. 9).

348 Poksiñski, Œrodowisko, s. 90–91.
349 Tam¿e, t. 157/7, s. 20.
350 Tam¿e, 341/3, s. 246.
351 Tam¿e, 1246/51, s. 63nn; 1664/58, t. 20 passim. W latach 50.

polska flota wojenna by³a flot¹ poruczników, kierowan¹ przez radziec-
kich komandorów. Gorzej jeszcze by³o w WOP-ie. Tam nieliczne jed-
nostki z porucznikami kierowane by³y pocz¹tkowo przez radzieckich
komandorów, a nastêpnie przez pu³kowników.

352 Uchwa³a Rady Ministrów nr 439/55 z 11 czerwca 1955; AMW, t. 16,
t. 19, t. 23. W 1960 roku przeprowadzono kolejn¹ reorganizacjê, w wy-
niku której dla WSMW nadano kszta³t obowi¹zuj¹cy do po³owy lat 70.

353 W latach 1950–1992 w ZSRR zosta³o przeszkolonych ponad
500 oficerów z polskiej MW.

354 Pod koniec lat 50. wybranych oficerów politycznych zaczêto
kierowaæ na studia zaoczne przy uniwersytetach, których punkty kon-
sultacyjne zorganizowano przy ONSiW w Gdyni.

355 AMW 1664/58, t. 20, s. 157, 225nn.
356 Tam¿e, 2/16, s. 13nn; 175/12, s. 39.
357 Tam¿e, 273/18, t. 12, s. 93nn.
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ganizowano je w jednostkach. Wœród nich byli podofice-
rowie zawodowi, nadterminowi i s³u¿by czynnej i wszy-
scy byli dobrze przygotowani do pe³nienia swoich funk-
cji. 15 paŸdziernika 1949 roku utworzono na Oksywiu
Szko³ê Podoficerów Zawodowych MW, podporz¹dkowa-
n¹ komendantowi OSMW, ale 15 lipca 1952 roku roz-
formowano j¹358. Jednoczeœnie w 1952 roku wprowadzo-
no system radziecki, wed³ug którego s³u¿bê zawodow¹
podoficerów zamieniono na nadterminow¹, powo³uj¹c
na ich proœbê nie mniej ni¿ na 2 lata. Mogli iœæ do szkó³
oficerskich i akademii, powsta³ du¿y ruch s³u¿bowy, ale
chêtnych nie by³o zbyt du¿o. W cywilu by³o du¿o dobrze
p³atnej pracy, st¹d brak szerszego zainteresowania
s³u¿b¹ podoficera nadterminowego. Zaczê³y wiêc powsta-
waæ du¿e braki wœród podoficerów w jednostkach359. Pew-
ne zainteresowanie t¹ form¹ s³u¿by nast¹pi³o od 1953
roku, kiedy zwiêkszono uposa¿enie i dano mo¿liwoœæ
awansu na pierwszy stopieñ oficerski maj¹c 8 klas szko³y
podstawowej. W latach 1956–1960 zorganizowano 6-
miesiêczne kursy podoficerskie, a od 1959 roku ka¿dy
podoficer s³u¿by zasadniczej zatwierdzony do s³u¿by
nadterminowej, kierowany by³ na 2–3 miesiêczny kurs
Doskonalenia Podoficerów Nadterminowych360.

S³u¿ba i szkolenie marynarzy równie¿ ulega³a ró¿-
nym zmianom. Pocz¹tkowo w 1946 roku ustalono, ¿e
s³u¿yæ bêd¹ 28 miesiêcy, a w 1949 roku skrócono j¹ do
24 miesiêcy. Ochotnicy mogli s³u¿yæ 52 miesi¹ce. Szkole-
nie marynarzy przebiega³o w 2 etapach: pierwszy –
w Kadrze MW, drugi – 6 miesiêcy na m³odszych kur-
sach specjalistów w SSM, sk¹d marynarzy kierowano
na 18 lub 14 miesiêcy do s³u¿by na okrêty361. Po tym
okresie mogli pozostaæ na dalsze 24 miesi¹ce w s³u¿-
bie nadterminowej, ale po 4 miesi¹cach od podpisania
zobowi¹zania byli kierowani do SSM na 6-miesiêczny
kurs starszych specjalistów362. W 1950 roku wprowa-
dzono dla marynarzy 3-letnia s³u¿bê na okrêtach
i w niektórych jednostkach nadbrze¿nych, co wp³ynê³o
na mo¿liwoœæ utrzymania na okrêtach dobrze wyszko-
lonych marynarzy 3-go rocznika, w wielu wypadkach
spe³niaj¹cych funkcje podoficerów nadterminowych.

Od 1954 roku w OSSM w Ustce marynarzy szkolono
we wszystkich specjalnoœciach: sterników, elektryków
nawigacyjnych, elektryków artyleryjskich, torpedystów,
minerów, chemików, radiotelegrafistów, sygnalistów,

operatorów radiolokacji i hydroakustyki, motorzystów,
maszynistów, drena¿ystów i elektryków okrêtowych.
Kursy specjalistyczne trwa³y 6–9 miesiêcy, po czym
marynarzy kierowano na okrêty. Po pó³rocznej prakty-
ce nadaj¹cych siê kierowano na sta¿ podoficerski, trwa-
j¹cy 3 miesi¹ce. Po jego ukoñczeniu s³u¿yli na samo-
dzielnych stanowiskach podoficerskich i otrzymywali
stopieñ mata. Jesieni¹ 1956 roku za³ogi okrêtów s³u-
¿y³y nadal 2 lata, ale na jednostkach p³ywaj¹cych WOP
2 lata. Poborowych kierowano na 2 miesi¹ce szkolenia
unitarnego, 6 miesiêcy w OSSM, a czêœæ kierowano na
okrêty i tam organizowano dla nich kursy specjalistycz-
ne, po których otrzymywali œwiadectwa ukoñczenia
OSSM. W OSSM szkolono kandydatów na podofice-
rów363. Od 1959 roku zmieniano profil szkolenia mary-
narzy, poniewa¿ wprowadzono dwukrotny pobór do MW
– w kwietniu i w paŸdzierniku.

W pierwszych latach powojennych szkolenie na okrê-
tach i w zespo³ach napotyka³o na du¿e trudnoœci ze wzglê-
du na braki kadrowe i nie zawsze sprawny sprzêt oraz
mechanizmy okrêtowe. By³o to powodem nawet awarii
na morzu364. Niemniej wraz z pracami organizacyjny-
mi wprowadzano system szkolenia i wykonywania za-
dañ na morzu. Wzorem lat przedwojennych przyjêto
system dzielenia roku na dwa okresy – zimowy i letni.
Pierwszy okres, zimowo-wiosenny, przeznaczony by³ na
remonty, prace przygotowawcze do tra³owania bojowe-
go, æwiczeñ na morzu i inspekcji. Drugi zaœ to kampa-
nia letnia, w czasie której przeprowadzano tra³owanie
bojowe, æwiczenia i inne szkolenia na morzu. Programy
szkolenia obejmowa³y wyszkolenie polityczne kadry
i marynarzy, szkolenie w specjalnoœciach, regulaminy,
wyszkolenie strzeleckie, musztrê, chemiczne i wycho-
wanie fizyczne. Ponadto program szkolenia w kampa-
nii letniej obejmowa³ oprócz tra³owania bojowego æwi-
czenia w dzia³ach okrêtowych, na SB, æwiczenia i alarmy
ogólnookrêtowe oraz æwiczenia w grupach i dywizjonach.
Szkolenie odbywa³o siê w trudnych warunkach, g³ów-
nie ze wzglêdu niepe³nych etatów oraz braku instruk-
cji obs³ugi i sprzêtu radzieckiego, instrukcji alarmo-
wych, regulaminów s³u¿by okrêtowej itp.365

21 marca 1947 roku wydano program wyszkolenia
MW na okres letni. Rozpoczêto równie¿ szkolenie od-
dzia³ów nadbrze¿nych, dostosowywanie ich do obrony
baz morskich, rejonów umocnionych i do rozbudowy ich
obrony366. Do 1948 roku Oddzia³ Wyszkolenia Sztabu
G³ównego MW wyda³ 56 najbardziej niezbêdnych ma-
teria³ów szkoleniowych367. By³y one niezwykle pomocne
w nale¿ytym programowaniu i przebiegu szkolenia, nad
którym nadzór przejœciowo sprawowa³ Wydzia³ ds. Floty
Sztabu G³ównego MW. Jednak mimo du¿ego wysi³ku
stwierdzano wiele niedoci¹gniêæ w szkoleniu, a o uster-
kach w tej sprawie dowódca MW z³o¿y³ meldunek do
MON 30 grudnia 1948 roku368. Ich analiza pozwoli³a jed-

358 Tam¿e, 1421/56, t. 2, s. 133. W szkole tej dobrze przygotowywa-
no podoficerów, a szkolenie przebiega³o wed³ug wzorów przedwojen-
nych. Wzglêdy polityczne i przejœcie floty wojennej na system radziecki
spowodowa³ jej rozformowanie. Na dwóch kolejnych 18-miesiêcznych
kursach szkolono w specjalnoœciach: bosmanów okrêtowych, minerów,
artylerzystów morskich, motorzystów, maszynistów, elektryków oraz
sterników.

359 Tam¿e, 2024/60, t. 13 passim; 3533/75, t. 128.
360 Tam¿e, 2637/63, t. 16, s. 715nn; 3563/76, t. 12, s. 100; 3596/78,

t. 23, s. 2nn.
361 30 sierpnia 1945 roku w Gdañsku Nowym Porcie utworzono

Szkolny Pu³k MW, a w lutym nastêpnego roku, na jego bazie utworzo-
no na wzór przedwojenny Kadrê MW. Wiosn¹ 1947 roku przeniesiono j¹
do Ustki, gdzie funkcjonowa³a jako samodzielna jednostka szkolna do
wrzeœnia 1954 roku. Natomiast 10 wrzeœnia 1945 roku na Oksywiu
utworzono Szko³ê Specjalistów Morskich, w której w oparciu o wzory
przedwojenne szkolono m³odszych i starszych specjalistów dla floty.
W marcu 1947 roku przeniesiono j¹ do Nowego Portu, a w lipcu tego
roku do Ustki. We wrzeœniu 1954 roku po³¹czono Kadrê MW i Szko³ê
Specjalistów Morskich w Ustce formuj¹c jednolit¹ szko³ê – Oœrodek
Szkolenia Specjalistów Morskich.

362 Tam¿e, 2/43, s. 7. Do 1949 roku specjalnoœæ pok³adow¹ i tech-
niczn¹ w SSM ukoñczy³o 2213 marynarzy (J. Kierzkowski, Szko³y
i kursy Marynarki Wojennej w latach 1945–1949, BHMW nr 3, 1972,
s. 125–130).

363 AMW 3596/78, t. 27, s. 75.
364 Np. na kutrze tra³owym „Nr 2”, który zaton¹³ 30 listopada

1946 roku, nie zachowano œrodków bezpieczeñstwa dopuszczaj¹c do
tego, ¿e dziób okrêtu przy stanie morza 3’B zanurzy³ siê i ca³y kuter
poszed³ pod wodê (AMW 2/49/8, s. 109–111).

365 Np. pocz¹tkowo by³y powa¿ne trudnoœci w szkoleniu na tra-
³owcach, poniewa¿ instrukcje mechanizmów i sprzêtu tra³owego by³y w
jêzyku rosyjskim, którego Polacy nie znali. Trzeba by³o je dopiero t³u-
maczyæ.

366 AMW 35/49/66.
367 Tam¿e, 82/50/7, s. 2.
368 Tam¿e.
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nak na lepsze przygotowanie procesu szkolenia przed
kampani¹ letni¹ w 1949 roku, do czego zaanga¿owa³y
siê dowództwa i sztaby369. Do dalszego polepszenia szko-
lenia w MW przyczyni³o siê powo³anie Dowództwa Flo-
ty. Pozwoli³o to na zwiêkszenie wymagalnoœci w zakre-
sie szkolenia i wychowania oraz wykonywania zadañ
na morzu. Szkolenie Floty prowadzono na podstawie
rozkazu dowódcy MW i programów szkoleniowych za-
twierdzonych przez G³ówny Inspektorat Wyszkolenia
Bojowego.

Rok szkoleniowy we Flocie od pocz¹tku roku dzielo-
no, jak w poprzednich latach, na dwa okresy – do 15
lipca i od 15 lipca do koñca roku. W pierwszym okresie
wiêkszoœæ okrêtów przebywa³a w rezerwie, przeprowa-
dzano remonty okresowe w stoczni gdyñskiej oraz
w Warsztatach Remontowych MW. Natomiast w miê-
dzyczasie za³ogi okrêtów szkolono i przygotowywano
do letniego okresu szkoleniowego.

Po przejêciu kierownictwa i dowodzenia flot¹ polsk¹
przez oficerów radzieckich, szkolenie przesz³o na ca³-
kiem inne wzory, formy i metody. Oficerowie ci, wsparci
przez absolwentów OSMW i przygotowani na oficerów
w inny sposób, skrupulatnie dostosowywali szkolenie
do systemu funkcjonuj¹cego w ich flocie. Co prawda
flota dysponowa³a ró¿nymi typami uzbrojenia, ró¿ny-
mi silnikami, to ju¿ w 1950 roku uwa¿ano, ¿e sprawa
szkolenia na okrêtach polepszy siê niebawem po otrzy-
maniu dalszej pomocy radzieckiej370. Wprowadzono
szczegó³owe sprawozdania z przebiegu szkolenia, na
podstawie których kontrole przeprowadzone w dniach
16–21 grudnia 1951 roku stwierdzi³y, ¿e w porównaniu
do poprzedniego wzrós³ poziom szkolenia kadry i ma-
rynarzy, a w zadaniach pokontrolnych zwrócono uwagê
na koniecznoœæ doskonalenia metodyki szkolenia371.
Przyjêty system szkolenia obowi¹zywa³ zasadniczo do
1956 roku, a po pewnej modyfikacji w latach nastêp-
nych. W jego wdra¿aniu s³u¿y³o i to, ¿e na miejsce wycofa-
nego Regulaminu S³u¿by na Okrêtach Rzeczypospolitej
Polskiej (R.S.O.) z 1947 roku, wprowadzono proradziecki
Regulamin S³u¿by na Okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej
(RSO), cz. I i cz. II w czerwcu 1951 roku.

Od 1950 roku w sztabach organizowano grupy szko-
leniowe operacyjno-taktyczne, obejmuj¹ce 200–260 go-
dzin rocznie. Zaœ ci, którzy nie zostali ujêci w tych gru-
pach, szkolili siê w swoich jednostkach 120–160 godzin
rocznie. G³ówn¹ uwagê zwrócono na znajomoœæ regula-
minów, instrukcji i ró¿nych przepisów, które zaczêto
w du¿ych iloœciach wprowadzaæ do MW. Wszystkich ofi-
cerów obowi¹zywa³a znajomoœæ sprzêtu i uzbrojenia oraz
sposoby jego wykorzystania, a w ka¿dy czwartek wpro-
wadzono w godzinach 1800–2000 obowi¹zkow¹ naukê
w³asn¹. Ponadto raz w tygodniu na okrêtach obowi¹zy-
wa³y treningi strzeleckie dla kadry i marynarzy i 2 ra-
zy w tygodniu wychowanie fizyczne po 45 minut dla ofi-
cerów. Szkolenie w okresie zimowym obejmowa³o æwiczenia
z zakresu obs³ugi okrêtu, a marynarze zobowi¹zani byli
umieæ obs³u¿yæ uzbrojenie i sprzêt na swoim SB w ka¿-
dych warunkach atmosferycznych, w dzieñ i noc¹. Æwi-
czenia dzienne obejmowa³y 60% zajêæ, nocne 25%, a 15%

z zastosowaniem indywidualnych œrodków obrony prze-
ciwchemicznej. Ka¿dy wtorek w godzinach 0830-0930
stan osobowy jednostek przebywa³ w maskach prze-
ciwgazowych, a raz w roku przeprowadzano przejœcie
przez komorê gazow¹. Przed kampani¹ letni¹ co roku
za³ogi zdawa³y egzamin do samodzielnej obs³ugi sprzê-
tu i urz¹dzeñ okrêtowych, a d.o. na samodzielne dowo-
dzenie okrêtem. Wyniki z przeprowadzonych egzami-
nów podawano w rozkazach dziennych jednostek372.
Szkolenie obejmowa³o trzy okresy: przygotowawczy –
paŸdziernik, listopad; zimowy – od grudnia do kwiet-
nia i letni – od maja do wrzeœnia373. Jednoczeœnie w ro-
ku szkoleniowym 1950/1951 na wzór radziecki wpro-
wadzono surowe zasady prowadzenia zajêæ. Ujmowano
je w planach okresowych, nawet na szczeblu dowódz-
twa MW, a nieprzestrzeganie programów traktowano
nawet jako wypadek nadzwyczajny374. Ca³okszta³t szko-
lenia na okrêtach (i nie tylko) charakteryzowa³ siê naj-
drobniejszymi wskazówkami, których nie wolno by³o
przekroczyæ lub zignorowaæ375. Za odstêpstwa od naka-
zów surowo karano.

Od pierwszych lat 50. wprowadzono wspó³zawodnic-
two o najlepsz¹ za³ogê okrêtu i tytu³ najlepszego spe-
cjalisty oraz walkê o tytu³ Wzorowy Marynarz. Ponadto
po zimowym okresie szkolenia przeprowadzano zawo-
dy na szczeblu jednostek, a na szczeblu MW walczono
o tytu³ najlepszego podoficera i marynarza w danej spe-
cjalnoœci oraz najlepszej obs³ugi SB i dzia³u okrêtowe-
go. Do 1954 roku do szkolenia wprowadzono elementy
zastosowania broni masowego ra¿enia, organizowania
obrony przeciwatomowej baz morskich i okrêtów stoj¹-
cych w portach, id¹cych w szykach na morzu oraz walki
z samolotami i bezpilotowymi œrodkami napadu. Ele-
menty te nie odbiega³y od innych flot na Ba³tyku, gdzie
je równie¿ wprowadzono i szkolono. Jednoczeœnie mimo
starañ ograniczenia dokumentów szkoleniowych, ros³a
ich liczba. Nadal obowi¹zywa³ uci¹¿liwy obowi¹zek pi-
sania konspektów, wype³nianie rosn¹cej liczby ró¿nych
formularzy z rubrykami, tabele, do czego wykorzysty-
wano nawet marynarzy. Jednoczeœnie kontrole przepro-
wadzano wed³ug tych dokumentów, starano siê wiêc,
aby by³y jak najlepiej wype³nione i jak najestetyczniej,
aby uzyskaæ jak najlepsz¹ ocenê. W ostatecznoœci jed-
nak cierpia³o na tym szkolenie, ale zadowolona by³a za-
³oga i kontroluj¹cy. Dobre oceny przyspiesza³y równie¿
awanse i dawa³y inne profity.

Mimo rygoru szkolenie okrêtów pozostawia³o wiele do
¿yczenia ju¿ w 1954 roku. W niewystarczaj¹cy sposób
przygotowano pojedyncze okrêty i zespo³y do dzia³añ w
trudnych warunkach nawigacyjnych, we mgle, sztormie
i w okresie jesienno-zimowym. Wielu d.o. nadal prowa-
dzi³o szkolenie w prostych warunkach. Spowodowano
wiele awarii i uszkodzeñ ze wzglêdu na s³ab¹ dyscypli-
nê, niedostateczne przygotowanie niektórych oficerów
i za³óg oraz nieprzestrzeganie instrukcji, regulaminów
i przepisów. U m³odych dowódców stwierdza³o siê ni-
skie nawyki dowódcze i s³ab¹ praktykê morsk¹, a nie-
dostatek p³ywania w trudnych warunkach powodowa³
brak rozwoju tych nawyków w ca³ych za³ogach. Jakoœæ

369 Tam¿e, 216/2, s. 14.
370 Tam¿e, 231/8, s. 7, 49nn.
371 Tam¿e, 722/5, s. 15. W ten sposób wykazano, ¿e tylko dziêki

pomocy radzieckiej szkolenie na polskich okrêtach mo¿e odbywaæ siê
prawid³owo.

372 Tam¿e, 959/79, s. 28nn.
373 Tam¿e, 722/7, s. 371nn.
374 Tam¿e, 231/2, s. 90; 1324/56, t. 7, s. 74nn.
375 B. Mo³odcow, Zawczasu przygotowaæ siê do nowego roku szkole-

niowego, PMW 1953, nr 3, s. 309–310.
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æwiczeñ na SB, SD i ogólnookrêtowych by³y niskie. Nie
osi¹gniêto zgrania poszczególnych SB, wyjœcia okrêtów
nie nasycano odpowiednimi æwiczeniami, a w wiêkszo-
œci wypadków jakoœæ prowadzonych æwiczeñ ogólnookrê-
towych odbiega³a od warunków rzeczywistoœci bojowej.
Niskie by³o wyszkolenie pojedynczych marynarzy na
SB. Czêœæ zadañ taktycznych, ogniowych i kursowych,
wykonywano w wiêkszoœci w warunkach uproszczonych.
Dlatego stan gotowoœci bojowej okrêtów nie odpowiada³
stawianym wymaganiom. Ponadto nie przestrzegano –
i to czêsto, stawiania okrêtów do remontu w ustalonych
terminach, co powa¿nie dezorganizowa³o prace stoczni
i przed³u¿a³o remont. Wiele niedoci¹gniêæ by³o równie¿
w dywizjonie OP, w którym szkolenie równie¿ przepro-
wadzano w uproszczonych warunkach i co gorsze, ma³o
uwzglêdniano przeciwdzia³anie nieprzyjaciela. Zadanie
taktyczne wejœcia do chronionej bazy wykonywano bez
forsowania œrodków obrony bazy, ma³o wykorzystywano
wspó³dzia³anie OP ze œcigaczami OP i dozorowcami. Nie
wykonanywano uderzeñ torpedowych z faktycznym na-
prowadzaniem OP na cel przez lotnictwo376.

Zadania szkoleniowe dla floty na rok szkolny 1954/
1955 obejmowa³y szereg istotnych zagadnieñ:
– doskonalenie zespo³ów i okrêtów w wykonywaniu za-

sadniczych zadañ taktycznych w danej klasie, w z³ej
widocznoœci, noc¹, na du¿ej fali, w warunkach u¿y-
cia broni atomowej i innych nowych œrodków walki
na morzu;

– stwarzanie sytuacji taktycznej zbli¿onej do rzeczy-
wistoœci bojowej w warunkach stosowania broni ato-
mowej;

– lepsze wykorzystanie w³asnego rejonu operacyjnego
i baz, a bazy wykorzystywaæ do szkolenia okrêtów;

– na okres zimy 1955/1956 zamierzano pozostawiæ
w kampanii oko³o 40% okrêtów wszystkich klas;

– wzmo¿enie bezawaryjnoœci p³ywania;
– podwy¿szenie wymagalnoœci przy dopuszczaniu do-

wódców do samodzielnego kierowania okrêtem oraz
sk³adu osobowego do pe³nienia samodzielnych wacht;

– podniesienie jakoœci wyszkolenia za³óg w walce o ¿y-
wotnoœæ okrêtu;

– systematyczne i dok³adne kontrolowanie przygoto-
wania okrêtów w bazie i nie dopuszczanie do wyjœcia
na morze bez gruntownego przygotowania siê;

– po³o¿enie szczególnego nacisku na wyszkolenie po-
jedynczego marynarza na SB jako podstawowego
elementu przygotowania SB, DB i okrêtów;

– przestrzeganie terminów stawiania okrêtów do re-
montu i demagnetyzacji;

– praktyczne przeæwiczenie rozstawiania okrêtów w re-
jonie G³ównej Bazy w warunkach u¿ycia broni ato-
mowej i innych nowych œrodków walki377.
W 1955 roku w szkoleniu na okrêtach zasadnicz¹ me-

tod¹ by³ praktyczny pokaz wykonywania obowi¹zków
na SB dniem i noc¹, w ró¿nych warunkach atmosfe-
rycznych. Szkolenie prowadzono systematycznie w cza-
sie kampanii, na postoju i w remoncie. Zim¹ i na stoczni
prowadzono zajêcia teoretyczne, a potem æwiczenia okrê-
towe. Zgodnie z zaleceniami g³ówn¹ uwagê zwrócono
na szkolenie pojedynczych marynarzy na SB, d¹¿¹ce
do „automatyzmu”. Przyjêto zasadê, ¿e szkolenie na
SB stanowi podstawowy czynnik w przygotowaniu dz.o.

i okrêtu. Jednoczeœnie wprowadzono systematyczne tre-
ningi w kierowaniu ogniem dla oficerów i podoficerów 3
razy w tygodniu, po 30 minut378.

Podobnie jak w poprzednim, tak i w 1955 roku, wy-
st¹pi³y powa¿ne braki w szkoleniu. Nadal prowadzono
je w prostych warunkach, okrêty rzadko wychodzi³y na
morze noc¹, w z³ych warunkach pogodowych i do kilku-
nastu godzin. Równie¿ wyjœcia na morze ma³o nasyca-
no zadaniami wyszkolenia bojowego. Na wielu okrê-
tach zbyt ma³o wykorzystywano czas dojœcia i powrót
z poligonów na przerabianie poszczególnych zadañ kur-
sowych. Stwierdzano niedostateczn¹ walkê o bezawa-
ryjne p³ywanie, st¹d w 1955 roku nast¹pi³ wzrost awa-
rii w stosunku do roku poprzedniego. Przyczyn¹ by³o
s³abe wyszkolenie morskie oficerów, wielu d.o. nawet
przy dobrych warunkach meteorologicznych nie potra-
fi³o sprawnie manewrowaæ, podaj¹c zbyt du¿o komend
na ster i do maszyn, stwierdzono s³abe zgranie pomo-
stów, a oficerowie nie zawsze stosowali regulaminowe
komendy. Zbyt pobie¿nie przerabiano zadania kursowe,
a dowódcy zespo³ów byli ma³o wymagaj¹cy. Powszech-
na by³a d¹¿noœæ zawy¿ania ocen za zadania kursowe
i ogniowe, a sposób bazowania okrêtów nie odpowiada³
jeszcze w pe³ni wymaganiom wspó³czesnych warunków
walki379.

W wytycznych DMW do szkolenia za³óg okrêtowych
na 1956 rok ustalono nowe zasady organizacji, plano-
wania i sprawozdawczoœci szkolenia. Szkolenie trwa³o
od 1 stycznia do 31 paŸdziernika, a pozosta³e miesi¹ce
przeznaczone by³y na przygotowanie szkolenia. Na okrê-
tach czas szkolenia trwa³ 5 dni, a 1 dzieñ przeznaczo-
ny by³ na konserwacjê380.

Szkolenie okrêtów w 1956 roku przeprowadzano
w warunkach rozcz³onkowanego bazowania jednostek
p³ywaj¹cych na d³u¿szy czas, z zapewnieniem wszyst-
kich rodzajów obrony rejonów bazowania, g³ównie prze-
ciwatomowej, w szybkim rozwijaniu okrêtów do walki
na morzu z rejonów rozcz³onkowanego bazowania. Za-
mierzano ograniczaæ postój okrêtów w porcie, a przygo-
towanie do zadañ kursowych i ogniowych przeprowa-
dzaæ na morzu i na redzie. Polecono podnieœæ wymogi
wykonywanych zadañ, aby wykonywaæ je w ró¿nych wa-
runkach pogodowych, w dzieñ i w nocy, zim¹ i latem.
Ponadto d¹¿ono, aby nie wysy³aæ okrêtów na morze
celem wykonania zadania szkoleniowego na kilka go-
dzin, a na kilka lub kilkanaœcie dni. Zalecano, aby okrê-
ty przygotowaæ do p³ywania po torach wed³ug przepi-
sów locji, doskonaliæ zgranie zespo³ów we wszystkich
warunkach wykonywania zadañ bojowych oraz wspó³-
dzia³ania okrêtów z artyleri¹ nadbrze¿n¹, plot i samo-
lotami. Czyniono starania o bezawaryjnoœæ okrêtów,
podnoszenie praktyki i kultury morskiej, przestrzega-
nie terminów remontów i demagnetyzacji, przerabia-
nie zadañ walki o ¿ywotnoœæ okrêtu i organizacji pomo-
cy uszkodzonym jednostkom na morzu i w bazie. Nowym
zadaniem by³o praktyczne przerabianie likwidowania
uszkodzeñ uzbrojenia i mechanizmów. Sta³ym zada-
niem dla ka¿dego okrêtu by³o doskonalenie wyszkole-
nia jednostki i dywizjonów we wszystkich rodzajach
obron, g³ównie przeciwatomowej i plot381. Wprowadzo-

376 AMW 10/57, s. 7–10.
377 Tam¿e, s. 18–19.

378 Tam¿e, 7/57, s. 16.
379 Tam¿e, s. 7–8.
380 Tam¿e, 1544/57, t. 40, s. 158nn.
381 Tam¿e, 7/57, s. 17–18.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


249

Si³y morskie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

no równie¿ zmodyfikowany program szkolenia morskie-
go dla marynarzy: na jednostkach bojowych 90 godzin,
a na pomocniczych – 50 godzin. Ujêto w nim takie za-
gadnienia jak: podstawowe wiadomoœci o konstrukcji
okrêtu oraz klasy i typy okrêtów, walka o ¿ywotnoœæ
okrêtu, urz¹dzenia instalacji na górnym pok³adzie oraz
sprzêt pok³adowy, liny i prace linowe, budowa i wypo-
sa¿enie ³odzi, wios³owanie, ¿eglowanie, podstawowe
wiadomoœci o nawigacji i MPZM, prace okrêtowe i ma-
lowanie okrêtu, œrodki ratunkowe, dokowanie okrêtu
i przepisy postoju w doku, rozk³ady alarmowe i czynno-
œci z nimi zwi¹zane, udzielanie pomocy okrêtowi uszko-
dzonemu – holowanie, oddawanie i pobieranie paliwa
oraz innych œrodków na postoju i w ruchu oraz manew-
rowanie okrêtem na morzu w ró¿nych warunkach382.

W 1957 roku wysi³ek szkoleniowy skierowano ce-
lem ostatecznego zlikwidowania braków i niedoci¹gniêæ
oraz na przygotowanie okrêtów do zadañ w warunkach
u¿ycia broni masowego ra¿enia, a wiêc dalsze dosko-
nalenie organizacji i prowadzenia obrony plot, dzia³añ
w warunkach nocnych i w trudnej pogodzie, praktyczne
wykonywanie wszystkich przedsiêwziêæ bojowego za-
bezpieczenia z uwzglêdnieniem obrony przeciwatomo-
wej. Ponadto ka¿dy planowa³ to, co sam wykonywa³, aby
w ten sposób daæ inicjatywê w szkoleniu innym. Zespo³y
i okrêty szkolono w warunkach rozcz³onkowanego bazo-
wania, z zabezpieczeniem postoju i wychodzeniem na
morze. Za³ogi obowi¹zywa³a gruntowna znajomoœæ w³a-
snego okrêtu, uzbrojenia i bojowego wykorzystania jego
techniki, a okrêty wychodzi³y nie tylko na poligony, ale
i na otwarte morze na d³u¿szy czas. Zlikwidowano wy-
chodzenie jednostek tylko na kilka godzin, z wyj¹tkiem
okrêtów IV rangi. Ponadto dalej doskonalono okrêty
i dywizjony w zabezpieczaniu nadmorskiego skrzyd³a
wojsk l¹dowych w pocz¹tkowym okresie wojny, a niektó-
ry rodzaje jednostek otrzyma³y bardziej szczegó³owe
zadania:
– niszczyciele przygotowywano do walki na morzu dniem

i noc¹ z równorzêdnym przeciwnikiem, do wspiera-
nia oddzia³ów l¹dowych i do wyprowadzania kutrów
torpedowych na ma³e odleg³oœci;

– œcigacze OP doskonali³y wykrywanie i zwalczanie
OP w sk³adzie grup poszukuj¹co-uderzeniowych na
wezwanie i z naprowadzania lotnictwa;

– kutry torpedowe doskonalono w atakach torpedowych
na zespó³ si³ lekkich pojedynczym okrêtem i w sk³a-
dzie ma³ych grup uderzeniowych pod os³on¹ nisz-
czycieli;

– tra³owce nadal przygotowywano do przeprowadze-
nia okrêtów za tra³ami, tra³owania kontrolnego to-
rów wodnych i rejonów morza, likwidowania ZM oraz
stawiania ZM w sk³adzie grup;

– wszystkie klasy okrêtów przygotowano do pe³nienia
bliskiego do-zoru i prowadzenia rozpoznania w stre-
fie operacyjnej Bazy G³ównej.
Zorganizowano Bojowe Centrum Informacji i zapro-

wadzono system s³u¿by radiowej w Bazie G³ównej, a Bry-
gada OP i Oddzia³ Awaryjno-Ratowniczy otrzyma³y
dodatkowo zadania szkoleniowe.

Znaczn¹ uwagê poœwiêcano szkoleniu OP, staraj¹c
siê przygotowaæ za³ogi. Ju¿ w listopadzie 1947 roku na
Sêpie rozpocz¹³ siê kurs podwodnego p³ywania dla sk³a-

du osobowego dywizjonu OP383. Od listopada nastêpne-
go roku do kwietnia 1950 roku kurs taki przeprowa-
dzano ju¿ na wszystkich trzech OP dla absolwentów
OSMW. W 1950 rozpoczêto intensywne szkolenie,
a w lipcu nastêpnego roku po raz pierwszy po wojnie
OP zanurzy³y siê na maksymaln¹ g³êbokoœæ: Sêp – 85 m,
a Ryœ – 70 m. W tym roku ustalono równie¿ robocz¹
g³êbokoœæ zanurzenia: Sêp – 80 m, Ryœ i ¯bik – 50 m.
Szkolenie sta³o na dobrym poziomie, chocia¿ bywa³y
niedoci¹gniêcia. Np. na ̄ biku odpalono torpedy bez sto-
sownej komendy. Pod koniec 1952 roku OP by³y ju¿
przygotowane do ataków torpedowych pojedynczo i gru-
powo przy naprowadzaniu przez samoloty, do dalekie-
go rozpoznania, wysadzania grup rozpoznawczych na
l¹d oraz forsowania rubie¿y przeciw OP na podejœciach
do baz384.

Szkolenie OP zintensyfikowano po powstaniu bry-
gady OP. W 1955 roku celem ustalenia jednakowego
systemu szkolenia OP i ich gotowoœci bojowej, opraco-
wano specjalny Kurs szkolenia bojowego okrêtów pod-
wodnych385. Okreœla³ on zasady i kolejnoœæ szkolenia
pojedynczego OP oraz grupy i zas³ony OP i w 1955 roku
zawiera³ 7 zadañ: nr 1 – bojowa i codzienna organiza-
cja okrêtów; nr 2 – p³ywanie nawodne i podwodne poje-
dynczego OP oraz organizacja wykorzystania uzbroje-
nia i œrodków technicznych OP; nr 3 – forsowanie przez
OP œrodków obrony przeciw OP i samoobrona OP; nr 4
– wykorzystanie uzbrojenia torpedowego przez OP; nr
5 – wykorzystanie uzbrojenia minowego przez OP; nr 6
– prowadzenie rozpoznania przez OP i nr 7 – dzia³ania
OP w grupie i zas³onie. Ponadto we wrzeœniu tego roku
na Oksywiu zorganizowano Szko³ê Podwodnego P³ywa-
nia, któr¹ pod koniec grudnia nastêpnego roku rozwi¹za-
no386. Brygada OP mia³a dalej doskonaliæ pojedyncze
OP w dzia³aniach na morskich liniach komunikacyj-
nych dniem i noc¹, samodzielnie i we wspó³dzia³aniu
z lotnictwem, doskonaliæ okrêty w przeprowadzaniu roz-
poznania i blokowania baz przeciwnika, forsowanie
œrodków obrony przeciw OP oraz przygotowywanie do
wysadzenia dywersyjnych grup rozpoznawczych. Ponadto
doskonalenie w atakach torpedowych na konwoje i okrê-
ty w grupie – zas³onie z wykorzystaniem danych rozpo-
znania lotnictwa i ON oraz opanowanie zasady ude-
rzeñ na si³y nawodne we wspó³dzia³aniu z lotnictwem
i ON.

Oddzia³ Awaryjno-Ratowniczy mia³ za zadanie opra-
cowaæ dokumenty udzielania pomocy uszkodzonym okrê-
tom, doskonaliæ praktykê udzielania pomocy awaryj-
no-ratunkowej dla ON i OP, ponadto doskonaliæ nurków
w pracach podwodnych i awaryjno-ratowniczych na g³ê-
bokoœci do 60 m z uwzglêdnieniem ska¿enia wody, po-
wietrza i sprzêtu.

Szkolenie w specjalnoœciach – w dziale nawigacji,
artylerii i broni podwodnej zamierzano polepszyæ po-
przez wzrost wymagalnoœci. W zakresie nawigacji wpro-
wadzono raz w tygodniu treningi z nawigacji dla ofi-
cerów okrêtowych z nawigatorem zespo³u i dwa razy
w miesi¹cu z d.o. i oficerami wachtowymi. Ponadto za-
lecono organizowaæ wiêcej podró¿y nawigacyjnych w ra-
mach zespo³ów, celem poznawania portów i warunków

382 Program szkolenia morskiego i ogólnowojskowego marynarzy
na jednostkach p³ywaj¹cych Marynarki Wojennej, DMW 1956, s. 5–6.

383 Ryœ i ¯bik przebywa³y w tym czasie w remoncie.
384 Rudzki, Okrêty podwodne, s. 181–182.
385 AMW,31/57.
386 Tam¿e, 1993/59, t. 2, s. 2160; 2024/60, t. 6, s. 2399.
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nawigacyjnych. W zakresie artylerii g³ówn¹ uwagê zwró-
cono na dopuszczenie okrêtów do strzelania, przestrze-
gania warunków strzelania, przyjmowania egzaminów
od dowódców dzia³u bojowego artylerii i dowódców bate-
rii. Natomiast w zakresie broni podwodnej najwiêksz¹
uwagê zwrócono na znajomoœæ i wykorzystanie sprzêtu
przez oficerów tego dzia³u387. Jednoczeœnie od 1 stycz-
nia 1957 roku uœciœlono szkolenie marynarzy tej spe-
cjalnoœci, które obejmowa³o: szkolenie minerów na tra-
³owcach bazowych, redowych i rzecznych, specjalistów
elektryków na tra³owcach, specjalistów broni podwod-
nej na niszczycielach, szkolenie specjalistów elektry-
ków torpedowych, socjalistów broni podwodnej na ku-
trach torpedowych, ma³ych i du¿ych œcigaczach OP oraz
na dozorowcach i na okrêtach minowych388.

W latach 50. wiele uwagi zwrócono na organizacjê
i przebieg szkolenia w zakresie ³¹cznoœci na okrêtach. Szko-
lenie specjalistów oficerów – chêtnych do tej s³u¿by, anga-
¿owano z Oficerskiej Szko³y £¹cznoœci, ale po przeszko-
leniu w OSWM (WSMW). Ponadto oficerów tych kierowano
na ró¿ne kursy specjalistyczne, KOD Obserwacji i £¹czno-
œci, a od 1959 roku wielu kierowano na studia w akade-
miach radzieckich. Ponadto w jednostkach, na ró¿nych
szczeblach, organizowano kilkudniowe zbiorowe zajêcia
z oficerami s³u¿by obserwacji i ³¹cznoœci. System szko-
lenia tych oficerów by³ sprawny, stale udoskonalany, co
doprowadzi³o do tego, ¿e na okrêtach s³u¿yli oficerowie
morscy specjalnoœci ³¹cznoœci, a w jednostkach nadbrze¿-
nych oficerowie ³¹cznoœci z Oficerskiej Szko³y £¹cznoœci
oraz z Wojskowej Akademii Technicznej389.

Szczególnie du¿e wymagania stawiano specjalistom
na okrêtach stacji radiolokacyjnych, hydroakustycznych
i sygnalistom, organizuj¹c w tym celu kursy podoficer-
skie, ³¹cz¹c je z praktyk¹ na jednostkach. Ustalono
równie¿ zasady nadawania klas specjalistom obser-
wacji i ³¹cznoœci oraz podnoszenia ich w trakcie s³u¿by.
Dalsze szkolenie podoficerów prowadzono na okrêtach
i w zespo³ach390.

Szkolenie marynarzy ulega³o ci¹g³ej modyfikacji, a
na jego kszta³t wp³yw mia³o przed³u¿enie s³u¿by z dwóch
do trzech lat. Szkolono ich w SSM i w 32 Batalionie £¹cz-
noœci. Kursy specjalistyczne trwa³y od stycznia do sierp-
nia lub do wrzeœnia, organizowano równie¿ kursy skró-
cone, ale nie przynios³y one spodziewanych rezultatów.
Sta³y rozwój techniki w ³¹cznoœci i obserwacji zmusza³
do doskonalenia procesu szkoleniowego, co spowodo-
wa³o wprowadzenie w 1956 roku nowego systemu szko-
lenia. W dwa lata póŸniej, w 1958 roku, wprowadzono
Instrukcjê o klasyfikacji specjalistów obserwacji i ³¹cz-
noœci Marynarki Wojennej, która ustala³a zasady zdo-
bywania klas specjalistów przez marynarzy i podofice-
rów. Praktykê nabywano na okrêtach. Ponadto organizowano
m³odsze kursy, celem przygotowania marynarzy na
kursy podoficerskie i ugruntowanie wiedzy. Na okrê-
tach uczestniczyli w treningach ³¹cznoœci391.

Poniewa¿ wszystkie bojowe ON uzbrojone by³y w ar-
tyleriê, strzelanie z armat stanowi³o jedno z najwa¿niej-
szych zagadnieñ szkolenia okrêtów. Po przezbrojeniu
floty przyst¹piono do modyfikacji programów i zadañ
szkolenia artyleryjskiego, którym objêto d.o., d.dz.o. oraz
dzia³y okrêtowe artylerii. Program szkolenia maryna-
rzy obejmowa³ po 132 godziny przy obs³udze armat
kalibrów: 100 mm, 85 mm, 45 mm, 37 mm, 25 mm
i WKM kalibru 14,5mm i 12,7 mm392. Szkolono równie¿
obs³ugi CA i dalmierzystów393. Wszystkie obs³ugi dzia³
szkolono w zakresie znajomoœci instrukcji bojowych
i organizacji bojowych, teorii strzelania, znajomoœci syl-
wetek okrêtów i samolotów, obs³ugiwanego sprzêtu,
amunicjê i organizacjê DB-II394. Od 1955 roku zinten-
syfikowano zajêcia praktyczne – æwiczono zmiany nu-
merów, aby ka¿dy marynarz obs³ugi dzia³a umia³ wy-
pe³niaæ obowi¹zki drugiego – ³adowniczy i zamkowy
winni umieæ zamieniaæ dzia³onowego, nastawniczy KM
dowódcê KM. Prowadzono æwiczenia grupowe na SB
i obs³ugê armat na czas. We wszystkich zespo³ach i na
samodzielnych okrêtach polecono wyznaczyæ i przeszko-
liæ sta³e grupy obserwacji i zapisów, wprowadzono rów-
nie¿ treningi w kierowaniu ogniem dla oficerów i pod-
oficerów 3 razy w tygodniu po 30 minut395.

Celem sprawdzenia gotowoœci okrêtu do wykona-
nia zadañ bojowych, osi¹gniêcia skutecznego i szybkie-
go ra¿enia przeciwnika w ró¿nych warunkach oraz dla
praktyki obs³ugi w wykorzystaniu sprzêty artyleryjskie-
go, przeprowadzano praktyczne strzelanie. Dzielono je
na strzelanie celowniczych, dzia³onowych, techniczne,
przygotowawcze, egzaminacyjne i inspekcyjne. Strze-
lanie celowniczych dzieli³o siê na strzelanie z luf wk³ad-
kowych – karabinowych dla kalibrów 45 mm i wy¿szych
oraz z faktycznych luf dla kalibru 37 mm i ni¿szych.
Strzelanie egzaminacyjne dzieli³o siê wed³ug charak-
teru zadañ ogniowych: nr 10–17 strzelanie wed³ug za-
dania Walka w warunkach dziennych; nr 18 strzelanie
Obrona przeciwminowa; nr 20–22 strzelanie Walka
w warunkach nocnych; nr 30–36 strzelanie Obrona prze-
ciw kutrom torpedowym; nr 50–52 strzelanie do celów
nadbrze¿nych; nr 70–71 strzelanie inspekcyjne.

Do strzelania artyleryjskiego przygotowywano ca³e
za³ogi oraz DB-II, sporz¹dzano plan strzelania, opra-
cowywano warunki bezpieczeñstwa oraz przeprowadza-
no omówienie strzelania. Po wykonaniu zadania prze-
prowadzano omówienie strzelania artyleryjskiego i jego
ocenê: do widocznych celów morskich i l¹dowych z dzia³
nieautomatycznych, z dzia³ automatycznych i WKM,
ocenê strzelañ do celów powietrznych z dzia³ œredniego
kalibru, ocenê strzelañ ma³okalibrowej artylerii plot
do celów powietrznych oraz ogóln¹ ocenê strzelañ ze-
spo³owych396.

SZKOLENIE OPERACYJNE, TAKTYCZNE
I ÆWICZENIA NA MORZU

Ten rodzaj szkolenia dotyczy³ g³ównie dowódców i szta-387 Tam¿e, 44/57, s. 5–21.
388 Program szkolenia marynarzy DB-III na jednostkach p³ywaj¹-

cych Marynarki Wojennej, DMW 1956,
389 AMW 17/56, s. 502; 1959/10, s. 427; 2028/60/19, s. 61; 2139/61/

2, s. 16, 308, 330; 2217/61/7, s. 158; 3533/75/14, s. 70–71. Szkoleniem
oficerów zajmowa³a siê SSM oraz 32 (póŸniej 51) Batalion £¹cznoœci
DMW (Tam¿e, 2026/60/8, s. 334).

390 Tam¿e, 2024/60/5, s. 147–155; 3596/78/27, s. 75, 83.
391 Tam¿e, 1993/59/2, s. 160; 2024/60/6, s. 230; 2138/61/2, s. 5, 6,

308; 2139/61/2, s. 14–17; 2227/61/7, s. 310–312, 314; 3506/74/15, s. 277;
36/78/8, s. 200–223, 329–334.

392 Program szkolenia marynarzy DB-II na okrêtach Marynarki
Wojennej, DMW 1956, s. 6, 28, 42, 56, 70, 84, 97, 11, 118.

393 Tam¿e, s. 131, 145, 157, 171.
394 Tam¿e, s. 6–7.
395 AMW 7/57, s. 17–18.
396 Instrukcja organizacji i oceny strzelañ artylerii morskiej, MON

1954.
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bów ró¿nych szczebli i mia³ na celu pog³êbienie oraz
aktualizowanie wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu sztuki
operacyjnej i taktyki si³ morskich oraz sprawdzenie
ich w toku æwiczeñ na morzu. W pierwszych latach powo-
jennych by³o ono ograniczone w zwi¹zku z organizacj¹
floty, remontami okrêtów, brakiem kadr i obowi¹zko-
wemu dostosowywaniu siê do obcej Polakom radziec-
kiej wojskowoœci397. Po 1949 roku w szkoleniu tym za-
sz³y istotne zmiany, a treœci wynika³y z ogólnych zadañ
floty wojennej w ramach MW oraz z doraŸnych zadañ
stawianych w cyklach rocznych i wieloletnich398. Jedno-
czeœnie szkolenie operacyjno-taktyczne by³o nadrzêdne
i powi¹zane ze szkoleniem si³ morskich, zapewniaj¹c
zdolnoœæ do wykonywania zadañ o charakterze opera-
cyjnym flocie wojennej i obejmowa³o wszystkie szcze-
ble dowodzenia399. Tematy, formy i metody tego szkole-
nia zale¿a³y od koncepcji u¿ycia floty w walce na morzu,
a od 1956 roku wp³yw na nie mia³y przede wszystkim
zadania wynikaj¹ce z potrzeb Uk³adu Warszawskiego.

W pierwszych kilkunastu miesi¹cach tworzenia floty
nie by³o mo¿liwoœci przeprowadzania jakichkolwiek
szkoleñ poza okrêtami. Jednak w 1947 roku zaczêto pro-
wadziæ dzia³ania daj¹ce podstawy do szkolenia opera-
cyjno-taktycznego i æwiczeñ na morzu. Zaczêto opraco-
wywaæ regulaminy, instrukcje, przepisy oraz podrêczniki.
Ponadto doskonalono kadry, a w trakcie rozminowywa-
nia wód morskich poznawano w³asne wybrze¿e400. Dzia-
³ania te przeprowadzano w warunkach rozwiniêtych si³
zbrojnych okresu wojny, a nastêpnie w reorganizacji
wojsk dostosowuj¹cej je do okresu pokoju. W trudnych
warunkach organizacyjnych, kadrowych i technicznych,
mocno odczuwalnych skutków minionej wojny i radziec-
kiej okupacji oraz tocz¹cej siê wojny domowej przeciw-
ko nowemu okupantowi i narzucanemu komunizmowi,
ró¿ne decyzje dotycz¹ce floty ulega³y ci¹g³ym zmianom.
Dlatego dzia³aj¹cy do marca 1947 roku Sztab G³ówny
MW mia³ powa¿ne trudnoœci w organizowaniu i kiero-
waniu szkoleniem401. Wdra¿ano jednak nowy RSO,
a w szkoleniu wy¿szych dowództw i sztabów przepro-
wadzono Studium nad zorganizowaniem obrony wybrze-
¿a œrodkami posiadanymi, maj¹c na uwadze wspó³dzia-
³anie floty, obrony wybrze¿a, lotnictwa i jednostek wojsk
l¹dowych. W tym celu przeprowadzono szereg æwiczeñ
aplikacyjnych, których tematem by³o zaznajomienie siê
z organizacj¹, rozwojem MW i struktur¹ obrony wy-
brze¿a, opracowanie zakresu pracy ty³ów dla wspó³-
pracy z obron¹ wybrze¿a i zasadniczych danych w tym
zakresie, przeprowadzenie studium wybrze¿a pod
wzglêdem wojenno-morskim z uwzglêdnieniem mo¿li-

woœci kierunków agresji i obrony402. Æwiczenia aplika-
cyjne odbywa³y siê w Sztabie G³ównym MW dwa razy
w miesi¹cu, a ich podsumowanie przeprowadzono 28–
–30 kwietnia tego roku, koñcz¹c je pierwsz¹ gr¹ wojenn¹
na mapach na temat Dzia³ania obronne we wspó³dzia-
³aniu floty z obron¹ wybrze¿a. Zaplanowano równie¿
inne æwiczenia, a w listopadzie 1948 roku przeprowa-
dzono æwiczenia aplikacyjne na temat Zorganizowanie
transportu dywizji piechoty drog¹ morsk¹ w warunkach
bojowych. Natomiast przeprowadzone æwiczenia 27 grud-
nia tego roku, wspólnie z lotnictwem MW na temat Roz-
poznanie, os³ona i wspó³praca z tra³owcami nie powio-
d³y siê403.

Szkolenie we flocie regulowa³a Tymczasowa Instruk-
cja Organizacji i Zakresu Dzia³ania Dowództwa Mary-
narki Wojennej, wprowadzona do u¿ytku 17 grudnia
1948 roku. Wed³ug jej za³o¿eñ ca³okszta³tem szkolenia
w MW kierowa³ Sztab G³ówny MW, a szkoleniem ope-
racyjno-taktycznym jego Oddzia³ Operacyjny404. W tych
latach œciera³y siê równie¿ ró¿ne pogl¹dy na temat form
i metod szkolenia, które dostosowywano do wspó³cze-
snej sztuki wojenno-morskiej. Prowadzono równie¿ stu-
dia przez poszczególnych oficerów, które publikowano
nawet na ³amach PM i B. Próbowano równie¿ ustalaæ
terminologiê w zakresie morskiej sztuki wojennej, ogól-
nowojskowej i techniki wojskowej, a wykaz terminów
dotycz¹cych szkolenia operacyjno-taktycznego zatwier-
dzi³ dopiero 19 wrzeœnia 1950 roku szef Sztabu G³ów-
nego MW405.

Analizy szkolenia si³ morskich przeprowadzone je-
sieni¹ 1948 roku i w maju roku nastêpnego spowodo-
wa³y, ¿e latem 1949 roku d¹¿ono do przeprowadzania
æwiczeñ wed³ug okreœlonych za³o¿eñ taktycznych. Mia-
³y one uwzglêdniaæ wspó³dzia³anie si³, g³ównie z lotnic-
twem i usprawniæ ³¹cznoœæ406. W pierwszej dekadzie
lipca 1949 roku dowództwo Floty przeprowadzi³o dwusz-
czeblow¹, jednostronn¹ grê na mapach, z udzia³em spe-
cjalistów lotnictwa, WOP i artylerii nadbrze¿nej. W tym
roku odby³y siê równie¿ po raz pierwszy æwiczenia apli-
kacyjne z taktyki ty³ów. Jedno z nich dotyczy³o zaopa-
trzenia desantu morskiego, a drugie – zaopatrzenia
okrêtów407. Ponadto w lipcu tego roku przeprowadzono
jedno z pierwszych æwiczeñ z udzia³em okrêtów i lot-
nictwa na wodach Zatoki Puckiej, którymi kierowa³ szef
Sztabu G³ównego kmdr Stanis³aw Mieszkowski. Wy-
kaza³y one dobre przygotowanie za³óg i sprzêtu okrêto-
wego i to, ¿e flota przedstawia³a sob¹ znaczn¹ wartoœæ
bojow¹. Æwiczy³o równie¿ lotnictwo w atakach na flotê.

397 Zgodnie z Instrukcj¹ o wojskowych doradcach z Armii Sowiec-
kiej w Lotnictwie, Marynarce Wojennej i przy Departamencie Minister-
stwa Obrony Narodowej z 28 paŸdziernika 1946 roku, doradcy radzieccy
brali udzia³ we wszystkich pracach operacyjno-taktycznych, organiza-
cyjno-mobilizacyjnych i byli odpowiedzialni na równi z dowódc¹ lub
szefem sztabu za ich aktualnoœæ. Zaœ Instrukcja doradcy do spraw mor-
skich z 14 marca 1957 roku mówi³a, ¿e doradca udziela pomocy w opra-
cowywaniu æwiczeñ dowódczo-sztabowych i æwiczeñ w zespo³ach (AMW
2050/GO/6, s. 1).

398 Szkolenie tego rodzaju szerzej zaczêto organizowaæ po przepro-
wadzeniu dzia³añ personalnych, których celem by³o zorganizowanie
silnego aparatu politycznego i informacyjnego, usadowienie w oœrod-
kach decyzyjnych oficerów radzieckich oraz proradzieckich, wykorzysta-
nie kadr przedwojennych, a nastêpnie ich usuniêcie.

399 B. Zalewski, Szkolenie operacyjno-taktyczne jednostek nadbrze¿-
nych w latach 1948–1989, PM 1996, z. 11, s. 24.

400 AMW, 35/49/66, s. 1nn.
401 Tam¿e, 82/50/7, s. 1.

402 Tam¿e, 35/49/34, s. 146. Dodatkowo polecono oficerom studio-
wanie dzia³añ flot wojennych w II wojnie œwiatowej, poznawania taktycz-
no-technicznych w³aœciwoœci broni i sprzêtu znajduj¹cych siê w MW oraz
opracowywanie za³o¿eñ do æwiczeñ.

403 By³y one nieudane, poniewa¿ piloci nie potrafili nawi¹zaæ
kontaktu z okrêtami.

404 CAW IV.501.1/A.166, s. 4. Do zadañ tego Oddzia³u nale¿a³o
planowanie i organizowanie szkolenia wy¿szych dowództw i sztabów,
prowadzenie z nimi æwiczeñ, a ponadto opracowywanie dzia³añ taktycz-
nych, wspó³dzia³anie floty z innymi si³ami MW, opracowanie wytycz-
nych do regulaminów, instrukcji operacyjnych, taktycznych itd.

405 AMW 231/52/42, s. 1–2. Do tego czasu obowi¹zywa³a termino-
logia z okresu przedwojennego, któr¹ systematycznie wypiera³a rosyj-
ska. Wraz z przejêciem dowodzenia przez oficerów rosyjskich, w polskiej
MW wprowadzono zasadnicz¹ terminologiê sowieck¹. Wytyczne w tej
sprawie wyda³ szef Sztabu G³ównego MW Wykaz terminów dotycz¹cych
æwiczeñ operacyjno-taktycznych (Tam¿e).

406 CAW IV.501.1/A.2194, s. 1,33.
407 Tam¿e, s. 8nn.
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Sa-moloty szturmowe atakowa³y przeciwnika – w sk³a-
dzie B³yskawica i kilka tra³owców id¹cych z Gdyni do
Œwinoujœcia. Ale dwa klucze szturmowców w z³ych wa-
runkach atmosferycznych zamiast wyznaczonego celu,
zaatakowa³y id¹c¹ z Ustki w kierunku Szwecji grupê
szkunerów z wêglem. Na szkunerach powsta³a panika,
jeden wywiesi³ bia³e przeœcierad³o na znak poddania
siê. W sumie æwiczenie to by³o nieudane408.

Ujawnione niepowodzenia w szkoleniu operacyjno-
taktycznym skwapliwie zosta³y wykorzystane przez
nowe kierownictwo wojskowe radzieckie i proradziec-
kie do ostatecznego zdyskredytowania przedwojennych
polskich oficerów i tkwi¹c¹ jeszcze polsk¹ narodow¹
myœl wojskow¹. Jesienna kontrola przeprowadzona
przez komisjê Sztabu Generalnego WP w zakresie wy-
szkolenia si³ MW stwierdzi³a, ¿e jest brak skrystalizo-
wanej i ustalonej koncepcji wykorzystania marynarki
wojennej w ramach ca³okszta³tu zagadnieñ dotycz¹cych
obronnoœci pañstwa. Stwierdzi³a równie¿, ¿e szkolenie
operacyjno-taktyczne jest na niskim poziomie409. Te aro-
ganckie stwierdzenia radzieckich i polskich oficerów pro-
radzieckich, którym nadano odpowiedni¹ oprawê pro-
pagandow¹ przez wiele jeszcze lat wykorzystywano
przeciwko narodowej wojskowoœci. W œlad za tym,
w Gdyni, w dniach 17–18 paŸdziernika 1949 roku, prze-
prowadzono doroczn¹ odprawê szkoleniow¹ w MW. Zaœ
7 grudnia tego roku wydano wytyczne do szkolenia ope-
racyjno-taktycznego MW na rok 1949/1950, w których
zasadnicz¹ uwagê zwrócono na specyfikê operacyjno-
taktyczn¹ Ba³tyku i wyszkolenie taktyczne okrêtów oraz
wspó³dzia³aj¹cych z nimi si³, a g³ównym tematem szko-
lenia by³a obrona bazy morskiej410. Zaplanowano rów-
nie¿ 6 æwiczeñ, z których wiêkszoœæ dotyczy³a organiza-
cji, za³adowania i wysadzenia desantu morskiego411.

W dniach 10–14 stycznia 1950 roku przeprowadzono
æwiczenie aplikacyjne na mapach na temat Obrona Bazy
G³ównej Marynarki Wojennej, w których udzia³ wziê³o
70 oficerów (g³ównie dowództwo i sztab MW, dowódz-
twa jednostek morskich, lotnictwa i nadbrze¿nych)412.
W zakresie floty æwiczenie obejmowa³o Zatokê Gdañ-
sk¹ oraz czêœæ po³udniowo-œrodkow¹ i wschodni¹ Ba³-
tyku. Zasadniczym celem æwiczenia by³o nauczenie
i ujednolicenie przez ró¿ne szczeble dowodzenia orga-
nizowania i prowadzenia obrony bazy ze strony morza
i powietrza413. W dwa miesi¹ce póŸniej, w dniach 21–23
marca tego roku, przeprowadzono æwiczenia aplikacyj-
ne na mapach na temat Organizacja i za³adowanie
desantu w warunkach dzia³añ wojennych. Wziê³y w nim
udzia³ – dowództwo i sztab Floty, dowódcy zespo³ów
morskich, lotniczych i nadbrze¿nych414. Wykaza³y one
niecelowoœæ tego æwiczenia, poniewa¿ w tym czasie nie
by³o odpowiednich si³ desantowych, a po ich zakoñcze-

niu postulowano dok³adn¹ analizê celu i mo¿liwoœci
æwiczeñ. W nastêpnych latach pojawia³y siê nadal nie-
przemyœlane koncepcje nie tylko æwiczeñ, ale i ró¿nych
dzia³añ floty, co by³o istot¹ radzieckiej biurokracji woj-
skowej. Zalecono jednak pog³êbianie przez oficerów ze-
spo³ów morskich zasady pracy sztabowej, opracowywa-
nie wzorów dokumentów bojowych dla floty oraz
uzgodnienie tymczasowych znaków taktycznych stoso-
wanych w MW ze znakami „Sztaby w polu”415. Ponadto,
dostosowuj¹c siê do nowych wymogów, z uwzglêdnie-
niem terminologii rosyjskiej obowi¹zuj¹cej ju¿ w Woj-
sku Polskim, szef Wydzia³u Marynarki Wojennej Szta-
bu Generalnego WP – kmdr Jerzy Staniewicz,
opracowa³ wzory sprawozdañ i innych dokumentów do-
tycz¹cych szkolenia opercyjno-taktycznego floty w marcu
1950 roku416.

Od maja do wrzeœnia tego roku prowadzono szereg
æwiczeñ w zakresie ³¹cznoœci, na takie tematy jak: Or-
ganizacja ³¹cznoœci w konwoju, Organizacja ³¹cznoœci
w operacji desantowej na szczeblu Marynarki Wojennej,
Organizacja ³¹cznoœci floty przy wspó³dzia³aniu z lot-
nictwem i artyleri¹ nadbrze¿n¹. Do tych æwiczeñ nie by³o
wiêkszych zastrze¿eñ, poniewa¿ nie by³o tam oficerów
morskich przedwojennych mog¹cych mieæ wp³yw na ³¹cz-
noœæ. We wrzeœniu przeprowadzono równie¿ sprawdzian
gotowoœci bojowej 30 pu³ku lotnictwa MW. Przeprowa-
dzone wówczas æwiczenie lotniczo-techniczne z udzia-
³em floty wykaza³y dobre przygotowanie lotników, a same
æwiczenia by³y udane417. Zreszt¹ inaczej byæ nie mog³o,
poniewa¿ i w pu³ku nie by³o oficerów morskich z okre-
su II Rzeczypospolitej.

Rok 1950 stanowi³ okres wzmo¿onego szkolenia pol-
skiej floty wojennej we wszystkich zakresach oraz rok,
w którym Rosjanie i polscy komuniœci wydali zdecydo-
wan¹ walkê naszej narodowej wojskowoœci oraz przed-
wojennej kadrze. Przeprowadzona przez G³ównego In-
spektora Wyszkolenia Bojowego gen. broni Stanis³awa
Pop³awskiego418  kontrola wyszkolenia bojowego MW
w dniach 26 czerwca – 1 lipca wykaza³a, ¿e mimo in-
tensyfikacji szkolenia, powsta³y zaniedbania we wszyst-
kich dziedzinach. Ponadto, ¿e by³ niski poziom szkole-
nia operacyjno-taktycznego oficerów wszystkich szczebli
i ¿e pos³ugiwanie siê RSO z 1947 roku jest szkodliwe,
polecaj¹c wprowadziæ nowy – na bazie radzieckiego. Je-
go antypolskie dzia³ania wi¹za³y siê z zapocz¹tkowa-
niem okresu zwalniania przedwojennych oficerów, œci¹-
ganie oficerów radzieckich do WP i MW i przeniesienie
na grunt polski doœwiadczeñ i wzorów radzieckich. Æwi-
czenia wykonywane wed³ug wzorów radzieckich i kon-
trole przeprowadzone w MW w 1950 roku, ukszta³towa-
³y schemat dzia³añ w tym zakresie na wiele lat. Ponadto
oficjalnie zapocz¹tkowano proces kszta³towania siê
polskiej proradzieckiej myœli operacyjno-taktycznej. Nie

408 D. Nawrot, Rozwój lotnictwa Polskiej Marynarki Wojennej po II
wojnie œwiatowej, PM 1995, z. 6, s. 64.

409 CAW IV.501.1/2191, s. 3, 22. Komisja podkreœli³a równie¿ s³a-
b¹ znajomoœæ organizacji i taktyki wojsk l¹dowych i nadbrze¿nych (Tam¿e,
s. 4).

410 AMW 148/51/11, s. 1–5. Motywacja tych wytycznych by³a szcze-
gólnie perfidna, poniewa¿ podobne zadania stawiano niemal zawsze
w polskiej flocie, ju¿ od czasów przedwojennych.

411 Tam¿e, 231/52/15.
412 Tam¿e, 148//51/11, s. 343.
413 Tam¿e, 231/52/72, s. 1–5.
414 Tam¿e, 110/50/2, s. 1–8. Kierowa³ nimi dowódca MW kadm.

Steyer, a referat poprzedzaj¹cy æwiczenia wyg³osi³ kmdr Mieszkowski
na temat Organizacja operacji desantowej.

415 CAW IV.501.1/A.792, s. 1.
416 Tam¿e, IV.501.1/A.2208, s. 1–4.
417 Nawrot, Tam¿e, s. 66.
418 Genera³ radziecki, od 1920 roku w Armii Czerwonej, walczy³

z Polakami, a potem zajmowa³ szereg wa¿nych stanowisk wojskowych.
We wrzeœniu 1944 roku skierowany w stopniu genera³a na dowódcê 2
Armii WP, a nastêpnie zosta³ dowódc¹ 1 Armii WP. W latach 1945–1947
by³ dowódc¹ œl¹skiego okrêgu wojskowego, nastêpnie g³ównym inspek-
torem wyszkolenia bojowego, a od kwietnia 1949 roku wiceministrem
obrony narodowej. By³ równie¿ stale pos³em na sejm od 1947 roku
i cz³onkiem KC PZPR. Od koñca 1956 roku musia³ uchodziæ z Polski
wraz z Rokossowskim do ZSRR, gdzie m.in. s³u¿y³ w Inspektoracie
Wyszkolenia Bojowego Armii Radzieckiej.
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znalaz³o siê tam miejsce i nie mog³o tak siê staæ, na-
wet dla elementów z doœwiadczeñ POMW.

W nastêpnym roku organizowano szereg æwiczeñ na
mapach w poszczególnych zespo³ach floty, a ca³okszta³t
szkolenia i æwiczeñ, stale powtarzanych, wdra¿anych
i powielanych, s³u¿y³ do wpojenia polskim oficerom, ¿e
flota PRL stanowi czynnik mog¹cy dzia³aæ wy³¹cznie
we wspó³dzia³aniu z flot¹ radzieck¹ i pod kierownic-
twem jej dowództwa. W tym celu m.in. przeprowadzo-
no w dniach 15–31 maja 1951 roku æwiczenia szkieleto-
we na temat Organizacja, planowanie i przeprowadzanie
operacji obronnej wybrze¿a przy wspó³dzia³aniu z Ma-
rynark¹ Wojenn¹ w terenie i ze œrodkami ³¹cznoœci. Æwi-
czeniami kierowa³ minister obrony narodowej z udzia-
³em Sztabu Generalnego WP, instytucji centralnych
MON i MW. By³y one niezbêdne dla wojsk imperium
radzieckiego, które intensywnie przygotowywa³o siê do
operacji bojowych w kierunku zachodnim, w czym front
nadba³tycki odgrywa³ zasadnicz¹ rolê. A w tych dzia³a-
niach mia³y braæ równie¿ udzia³ wojska polskie. Dlate-
go w trakcie szkoleñ i æwiczeñ uzgadniano dzia³ania
bojowe na wybrze¿u – organizacjê obrony przeciwde-
santowej, okrê¿nej obrony bazy morskiej oraz natarcie
wzd³u¿ wybrze¿a przy wspó³dzia³aniu z MW. W tym
celu opracowano i wydano odpowiednie materia³y: Sztab
Generalny WP wyda³ – Zbiór zadañ nr 1. Operacja
obronna armii na wybrze¿u morskim i Zbiór zadañ nr
2. Operacja zaczepna armii wzd³u¿ wybrze¿a morskie-
go; zaœ Akademia Sztabu Generalnego WP wyda³a opra-
cowanie pt. Ogólne zasady operacji desantowej i dzia³a-
nie desantu morskiego na nieprzyjacielskim brzegu. By³y
to opracowania wed³ug wzorów radzieckich i na ich
potrzeby i wed³ug nich, w listopadzie 1951 roku prze-
prowadzono grê wojenn¹ na temat Organizacja i pro-
wadzenie obrony przeciwdesantowej przez armiê we wspó³-
dzia³aniu z Marynark¹ Wojenn¹419. Udzia³ w niej wziêli
– dowództwa: MW i II Okrêgu Wojskowego (od 1953
roku Pomorski Okrêg Wojskowy), pod kierownictwem
Rokossowskiego.

W nastêpnych dwóch latach æwiczenia na mapach
i z u¿yciem wojsk nadal prowadzono wed³ug ustalo-
nych wzorów, zwracaj¹c uwagê na operacje desantowe
i przeciwdesantowe, mimo dalszego braku odpowiednich
si³. Zasadniczymi tematami by³y: Organizacja i zabez-
pieczenie oraz przeprowadzenie desantu morskiego na
wybrze¿e bronione przez nieprzyjaciela, Zasady organi-
zacji i przeprowadzenia konwoju morskiego oraz Wspar-
cie wojsk l¹dowych w obronie przeciwdesantowej. Zmia-
ny personalne i nowe dowództwa oraz sztaby ró¿nych
szczebli, pracowa³y ju¿ zgodnie wed³ug zasad radziec-
kiej sztuki wojennej, przechodz¹c w 1954 roku na wy-
¿szy etap wspó³dzia³ania MW z POW. W dniach 21–26
lutego tego roku przeprowadzono wspóln¹ jednoszcze-
blow¹ grê sztabow¹ MW i POW na temat Wspó³dzia-
³anie floty z wojskami l¹dowymi prowadz¹cymi opera-
cjê zaczepn¹ wzd³u¿ wybrze¿a morskiego420. Ustalono
wówczas zasady wspó³dzia³ania, a rejon operacji si³
morskich przeniesiono z rejonów Bazy G³ównej na za-

chodnie wybrze¿e. Istotnym elementem wspó³dzia³ania
by³o to, ¿e flota mia³a informowaæ o wykrytych œrod-
kach desantowych, okrêtach przeciwnika i niszczyæ je
na podejœciach do l¹du. We wrzeœniu czêœæ elementów
tej gry powtórzono z u¿yciem wojsk. W tematyce szko-
lenia operacyjno-taktycznego zaczê³y pojawiaæ siê rów-
nie¿ zagadnienia zwi¹zane z obron¹ przeciwatomow¹,
przeciwlotnicz¹, przeciwdesantow¹ i przeciwdywersyj-
n¹ oraz wszystkie mo¿liwe rodzaje wspó³dzia³ania,
a za³o¿enia wynika³y z geopolitycznego po³o¿enia Pol-
ski. Dlatego przyst¹piono do szkolenia w zakresie ope-
racji wzd³u¿ wybrze¿a na zachód, gdzie znajdowa³ siê
aktualny nieprzyjaciel.

W styczniu 1955 roku przeprowadzono jednostronne,
jednoszczeblowe æwiczenie dowódczo-sztabowe na ma-
pach na temat Organizacja i przeprowadzenie operacji
zaczepnej frontu wzd³u¿ wybrze¿a morskiego z forsowa-
niem przeszkód wodnych w operacyjnej g³êbokoœci obro-
ny nieprzyjaciela w warunkach obustronnego u¿ycia bro-
ni atomowej, którym kierowa³ szef Sztabu Generalnego
WP. Udzia³ w tym æwiczeniu brali dowódcy i sztaby
POW oraz wyznaczone grupy dowódczo-sztabowe Wojsk
Lotniczych i MW. Natomiast w MW w 1955 roku przepro-
wadzono nastêpuj¹ce æwiczenia na mapach: Obrona bazy
morskiej z morza, powietrza i l¹du w warunkach u¿ycia
broni atomowej (si³ami bazy we wspó³dzia³aniu ze zwi¹z-
kami taktycznymi wojsk przeciwdesantowych) prowadzili
dowódcy baz morskich, Organizacja i planowanie ma-
teria³owo-technicznego zabezpieczenia si³ floty w czasie
obrony bazy morskiej prowadzi³ szef Ty³ów MW421. Na-
tomiast tematyka szkolenia oficerów i sztabów obej-
mowa³a: Zasady organizacji i prowadzenia obrony bazy
morskiej z morza, powietrza i l¹du w warunkach u¿ycia
broni atomowej; Zasady u¿ycia broni atomowej i pro-
wadzenie obrony przeciwatomowej w dzia³aniach si³
morskich; Wojenna geografia po³udniowo-zachodniej czê-
œci Ba³tyku oraz Zastosowanie broni atomowej na polu
walki i œrodki obrony przeciwatomowej wed³ug pogl¹-
dów amerykañskich422. Szkolenie operacyjno-taktyczne
zosta³o skonkretyzowane now¹ instrukcj¹ wydan¹ w lip-
cu 1955 roku przez Rokossowskiego O organizacji i za-
kresie dzia³ania Dowództwa Marynarki Wojennej. We-
d³ug niej flota wojenna mia³a broniæ od strony morza
wybrze¿e wspó³dzia³aj¹c z wojskami l¹dowymi i lot-
nictwem423.

Po wejœciu do Uk³adu Warszawskiego nast¹pi³y is-
totne zmiany w przyjmowaniu za³o¿eñ taktyczno-ope-
racyjnych æwiczeñ w MW. Rejony æwiczeñ przesuniêto
na wody Ba³tyku Zachodniego, cieœnin duñskich i na
pó³nocno-zachodnie obszary Polski i NRD. Polska MW
zaczê³a przejmowaæ struktury floty operacyjnej, w przy-
sz³oœci jako jeden ze sk³adników podleg³oœci operacyjnej
Floty Ba³tyckiej ZSRR. A na jej kszta³t szkolenia ope-
racyjno-taktycznego wp³ynê³a strategia Uk³adu War-
szawskiego, maj¹cego za g³ównego przeciwnika NATO424.
G³ówn¹ uwagê zwrócono na znajomoœæ si³ NATO rejo-
nu ba³tyckiego i Morza Pó³nocnego, doktryn i faktycz-
nych mo¿liwoœci bojowych, a flotê wojenn¹ przygotowywa-
no do dzia³añ zaczepnych i obronnych. Przez najbli¿sze
kilka lat g³ówn¹ uwagê zwrócono na opanowanie za-419 AMW, 287, t. 23, s. 187; 1324/56, t. 7, s. 99. Æwiczenie to i kilka

innych o podobnym charakterze mia³y na celu doskonalenie struktur
przydzielonych si³ do obrony wybrze¿a (w MW bazy operacyjne i Baza
G³ówna MW, a w wojskach l¹dowych utworzone do tego przeciwdesan-
towe brygady obrony wybrze¿a) oraz in¿ynieryjna rozbudowa umoc-
nieñ polowych, których budowê kontynuowano do 1956 roku.

420 Tam¿e, 1342/56/23, s. 1–208.

421 Tam¿e, 7/57, s. 89.
422 Tam¿e, s. 5.
423 Tam¿e, 2026/60, t. 38, s. 311nn.
424 Tam¿e, 3569/78/18, s. 34nn.
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sad walki w pocz¹tkowym okresie wojny. Podstawy teo-
retyczne do tego powsta³y w latach 1957–1958, w dwóch
nastêpnych latach 1959–1960 opracowywano szczegó-
³owo i sprawdzano je w toku æwiczeñ sztabowych z u¿y-
ciem si³425. Wprowadzono nowe zasady planowania
szkolenia operacyjnego oraz nowe dokumenty. Sztaby
i zespo³y doskonalono w dzia³aniach na rzecz zabezpie-
czenia frontu nadmorskiego, w warunkach u¿ycia broni
masowego ra¿enia i broni rakietowej, ponadto w obro-
nie baz morskich, w zwalczaniu ¿eglugi przeciwnika
i obrony w³asnej oraz rozpoznanie na morzu. Doskona-
lono równie¿ zasady wspó³dzia³ania z flotami ZSRR
i NRD, WOP i obrony plot kraju.

W 1957 roku w szkoleniu oficerów ujêto: zasady or-
ganizacji i prowadzenia dzia³añ bojowych floty wojen-
nej w pocz¹tkowym okresie wojny; sposoby dzia³ania
ON i OP we wszystkich operacjach morskich oraz tak-
tyczne wykorzystanie uzbrojenie, œrodków technicznych
i bojowych znajduj¹cych siê na okrêtach; zasady obro-
ny wybrze¿a i baz morskich we wspó³dzia³aniu z woj-
skami l¹dowymi, lotnictwem i s¹siadami (ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na sposoby zabezpieczenia
okrêtów i baz od uderzeñ rakietowych); zasady organi-
zacji i prowadzenia operacji desantowych celem opa-
nowania wysp oraz obiektów na wybrze¿u morskim;
zasady organizacji obrony plot, przeciwkutrowej, prze-
ciw OP i przeciwatomowej baz morskich i okrêtów na
morzu; dowodzenie oddzia³ami i okrêtami w warunkach
silnych zak³óceñ radiowych; zasady organizacji rozœrod-
kowania bazowania si³ MW; znajomoœæ organizacji,
uzbrojenia i pogl¹dów taktycznych armii i flot obcych426.
Szkolenie oficerów i sztabów prowadzono organizuj¹c
zajêcia i æwiczenia taktyczne, zajêcia zbiorowe dowód-
ców i programowe oficerów, poprzez pracê samokszta³-
ceniow¹ oraz udzia³ w pracy wojskowych kó³ nauko-
wych. Szkoleniem operacyjno-taktycznym objêci byli
dowódcy, zastêpcy dowódców (pomocnicy) i szefowie szta-
bów jednostek podlegaj¹cych bezpoœrednio dowódcy MW
oraz szefowie Oddzia³ów (zarz¹dów i s³u¿b) dowódz-
twa i Sztabu G³ównego MW; natomiast szkoleniem tak-
tycznym pozostali427.

Nat³ok tematów szkoleniowych w ró¿nych dziedzi-
nach, biurokracja wojskowa i niekompetencja wielu
oficerów mimo posiadania przez nich dyplomów ukoñ-
czenia akademii, powodowa³a straty finansowe i ma-
teria³owe w nieudanych æwiczeniach. Jaskrawym tego
przyk³adem by³y æwiczenia przeprowadzone w 1957
roku na temat Przejœcie konwoju w warunkach wojny
z Gdyni do Œwinoujœcia. W sk³ad konwoju wchodzi³y:
Zetempowiec os³aniany przez Flotyllê Tra³owców oraz
Dywizjon Dozorowców i Du¿ych Œcigaczy. Dowódc¹ kon-
woju by³ szef Sztabu G³ównego MW, a szefem sztabu
kmdr por. Boles³aw Romanowski. Si³ami przeciwnika
dowodzi³ kadm Jan Wiœniewski, a jego szefem sztabu
by³ kmdr por. Ludwik Janczyszyn. W sk³ad tych si³ wcho-
dzi³o lotnictwo morskie, Brygada OP, Dywizjon Nisz-
czycieli i Dywizjon Kutrów Torpedowych. W rejonie
Dar³ówka æwiczenia przerwano, poniewa¿ si³y uderze-
niowe na podstawie z³ych wskazañ radaru B³yskawicy
omal nie spowodowa³y katastrofy. Zespó³ ten zamiast
atakowaæ konwój, szar¿owa³ wprost na l¹d. Jedynie

dziêki przytomnoœci umys³u dowódcy konwoju unikniê-
to tragedii428.

Od 1958 roku przyst¹piono do szkolenia grup ope-
racyjnych Sztabu G³ównego MW w kierowaniu dzia³a-
niami bojowymi z wysuniêtych stanowisk dowodzenia.
By³o to niezbêdne do wychodzenia okrêtów poza Ba³-
tyk, a rejon æwiczeñ na mapach przenoszono coraz bar-
dziej na zachód. Od nastêpnego roku przyjêto zasadê,
¿e æwiczenia dla zespo³ów jednostek p³ywaj¹cych orga-
nizuje sztab wy¿szy o jeden szczebel od jednostek æwi-
cz¹cych, przy tym wiêkszoœæ æwiczeñ mia³o odbywaæ siê
na wodach odleg³ych. Ponadto dowódcy zespo³ów otrzy-
mali du¿e mo¿liwoœci rozwijania w³asnej inicjatywy
w zakresie doboru tematyki zadañ kursowych, ognio-
wych i taktycznych429.

Po przejêciu przez polskich oficerów wszystkich sta-
nowisk w MW, w tym i we flocie wojennej, rós³ stale po-
ziom ich wiedzy teoretycznej w zakresie morskiej sztuki
wojennej, organizacji szkolenia i praktyki dowodzenia.
Potrafiono ju¿ œciœle precyzowaæ sposoby dzia³ania flo-
ty w ró¿nych warunkach jej zastosowania. Opracowano
zasady organizacji szkoleñ na ró¿nych szczeblach i or-
ganizowano æwiczenia m.in. w zabezpieczaniu przez ON
rozwiniêcia OP, ochrony konwojów, a ponadto przygoto-
wano flotê do wspó³dzia³ania z si³ami morskimi ZSRR,
NRD oraz z POW, Armia Lotnicz¹ i WOPK. Udawa³y siê
wspólne æwiczenia z samolotami, co pozwoli³o na zgry-
wanie operacji na morzu. Przygotowano równie¿ pod-
stawy do w³aœciwego szkolenia w zakresie desantów
morskich na nastêpne lata430. Flota wojenna PRL by³a
wiêc w stanie braæ udzia³ w dzia³aniach wojennych
w interesie imperium radzieckiego.

Operacyjna dzia³alnoœæ
jednostek p³ywaj¹cych WOP

Wody morskie PRL w omawianym okresie obejmowa³y
wody wewnêtrzne, morza terytorialne oraz wody przy-
leg³e.

Morskie wody wewnêtrzne obejmowa³y obszar wód
miêdzy brzegiem a lini¹ morza terytorialnego: czêœæ
Zatoki Nowowarpieñskiej i Zalewu Szczeciñskiego, za-
mkniêta lini¹ ³aman¹ lub krzyw¹ ³¹cz¹c¹ ujœcie rzeki
Myœliborki z ujœciem Kana³u Torfowego; czêœæ Zatoki
Gdañskiej zamkniêt¹ lini¹ ³¹cz¹c¹ cypel Hel z punk-
tem styku granicy polsko-radzieckiej; czêœæ Zalewu
Wiœlanego po³o¿on¹ na zachód od linii ³¹cz¹cej punkt
styku granicy polsko-radzieckiej na l¹dzie z tym na
Mierzei Wiœlanej oraz wody portów i rzek431. Statki mo-
g³y chodziæ tylko okreœlonymi torami wodnymi do por-
tów otwartych dla ¿eglugi zagranicznej. Na wody mo-
g³y wejœæ równie¿ w razie potrzeby.

Morze terytorialne stanowi³o pas wód morskich 3 Mm
od brzegu w g³¹b morza. Wchodzi³o w sk³ad terytorium
pañstwa. Natomiast wody przyleg³e stanowi³a strefa
3 Mm od linii morza terytorialnego w g³¹b morza. Pañ-

425 Tam¿e, 2158/61/117, s. 1nn; Zalewski, Tam¿e, s. 35.
426 AMW 44/57, s. 5.
427 Tam¿e, s. 2.

428 J. Ochman, Fatalne decyzje, PM 1997, z. 2, s. 81–82.
429 AMW 3073/65/1, s. 1–15.
430 Ju¿ od 1961 roku zasadniczym tematem szkolenia taktycznego

floty by³o prowadzenie dzia³añ desantowych w pocz¹tkowym okresie
wojny w ramach operacji zaczepnej wojsk frontu nadmorskiego, we
wspó³dzia³aniu z flot¹ radzieck¹ i NRD (Tam¿e, 3084/61/10, s. 13–17).

431 Dekret z dnia 23 marca 1956 roku o ochronie granic pañstwo-
wych, Dziennik Ustaw PRL Nr 9, poz. 51, art. 1–4.
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stwo sprawowa³o tam kontrolê celn¹, skarbow¹, imi-
gracyjn¹, sanitarn¹, ochrony wybrze¿a i bezpieczeñstwa
¿eglugi.

W³adze PRL wychodzi³y z za³o¿enia, ¿e statki mo-
g³y swobodnie p³ywaæ, ale jednoczeœnie stanowi³y za-
gro¿enie polityczne, gospodarcze i inne. Najwa¿niejszym
jednak – g³ównie do po³owy lat 50., by³o wyolbrzymia-
ne przez nie zagro¿enie przestêpstwami granicznymi,
godz¹cymi w pañstwo socjalistyczne: wysadzanie na
l¹d band dywersyjnych, przerzucanie szpiegów, dywer-
santów, materia³ów szpiegowskich, wrogiej komunizmo-
wi literatury oraz rozpoznawania przez pañstwa zachod-
nie z morza portów i urz¹dzeñ brzegowych. Zdecydowano
jednoczeœnie o odizolowaniu narodu polskiego od resz-
ty œwiata, co zasadniczo pocz¹tkowo realizowa³y mor-
skie si³y radzieckie; polskich by³o jeszcze brak, a po-
nadto Polakom nie dowierzano. Jednoczeœnie w miarê
wzrostu napiêcia miêdzynarodowego, wzrostu si³ ko-
munistycznych na œwiecie i zaostrzenia przez si³y pro-
radzieckie walki o w³adzê, ros³a coraz mocniej odczu-
walna represyjnoœæ graniczna. W³adze PRL stara³y siê
uszczelniæ granicê morsk¹ wszelkimi dostêpnymi œrod-
kami. Do tego celu powo³ano WOP, który do ochrony
granicy morskiej u¿ywa³ ró¿nych jednostek p³ywaj¹cych
i samolotów432.

W pierwszych latach powojennych rozpowszechnio-
ny by³ przemyt, z³odziejstwo w portach oraz ucieczki kry-
minalistów, dzia³a³y dobrze zorganizowane bandy ra-
bunkowe, czêsto z udzia³em milicji i wojska. Powszechnym
by³ rabunek przez wojska radzieckie wszelkiego mie-
nia. Nad tym nadmorskim chaosem WOP nie by³ w sta-
nie nale¿ycie zapanowaæ, g³ównie z powodu braku od-
powiednich si³ – jednostek p³ywaj¹cych. Od 1948 roku
nasili³a siê walka ówczesnej w³adzy z opozycj¹, co spo-
wodowa³o ucieczki polityczne, nasilone w 1949 roku.
By³o to m.in. powodem przejêcia WOP przez MBP i roz-
wój flotylli tego ministerstwa. W latach 1950–1959 do
Polski nikt nie ucieka³, WOP nie zwalcza³ przemytu na
morzu – by³y to lata s³u¿by ideowo-politycznej, a nie
stra¿niczej.

Do warunków sprzyjaj¹cych przekroczeniu granicy
morskiej nale¿a³o: s³abo rozwiniêty piaszczysty i p³a-
ski brzeg, du¿a liczba statków obcych bander wchodz¹-
cych do portów, rosn¹cy ruch turystyczny i tranzytowy,
du¿a liczba ma³ych portów i przystani na otwartym
wybrze¿u i inne. Odbudowa portów i gospodarki mor-
skiej œci¹ga³y masy ludzi do pracy i zatrudniano ka¿-
dego, kto siê zg³osi³ do pracy. Wielu z nich przybywa³o
do pracy z myœl¹ o opuszczeniu kraju. Zasadniczymi
formami ucieczki z Polski by³y: kutrami rybackimi za
op³at¹ i porwanymi kutrami oraz ³odziami. Celem
ucieczki by³y: statek zachodniej bandery, wyspa Born-
holm i Szwecja. Do tego celu wykorzystywano takie
œrodki, jak: ponton gumowy, kajak z p³ywakami (np.
z dêtek samochodowych), kajak z przyczepnym silni-
kiem, amfibia, ³ódŸ wios³owa, rower wodny, motorów-
ka rzeczna i inne motorówki, tratwa z materaców, a na-
wet wp³aw do blisko przep³ywaj¹cego statku. Za granicê
uciekali: grupy politycznie przeœladowane (dzia³acze
i cz³onkowie opozycyjnych partii, ugrupowania wrogie
PPR-owi, cz³onkowie AK, dzia³acze gospodarczy, przed-

siêbiorcy przemys³owi, handlowcy itd.); osoby powi¹za-
ne z niemieckim okupantem (zbrodniarze wojenni, do-
nosiciele i konfidenci, gestapo, kolaboracjoniœci); mar-
gines spo³eczny (bandyci, z³odzieje i inni kryminaliœci);
osoby szukaj¹ce lepszego ¿ycia i poszukuj¹ce przygód.
S³u¿by bezpieczeñstwa podejrzewa³y o chêæ ucieczki lub
organizowanie jej dla innych – g³ównie przez rybaków
oraz mniejszoœci narodowe, które by³y stale pod obser-
wacj¹. W³adze obawia³y siê szczególnie okresu letnie-
go, kiedy nasila³ siê ruch turystyczny. Podejrzewano
wówczas wszystkich i wszystko o chêæ przekroczenia
granicy morskiej lub szpiegostwo. A ka¿da, nawet naj-
mniejsza ucieczka, zwana przerwaniem granicznym,
elektryzowa³a ca³¹ nadmorsk¹ brygadê WOP, podno-
szono alarm, w poœcig rusza³y okrêty patrolowe lub
kutry patrolowe, zaœ ca³y okreœlony dywizjon stawiano
w gotowoœci bojowej. Nios³o to za sob¹ ogromne koszty,
które by³y po prostu zbyteczne.

Poci¹gnê³o to za sob¹ obostrzenia nad rybakami
kaszubskimi433. Narasta³y one tym bardziej, ¿e chêt-
nych do ucieczki by³o coraz wiêcej. Nierzadko wraz
z innymi z Polski uchodzi³ wraz ze swoj¹ rodzin¹ w³a-
œciciel kutra rybackiego lub jego szyper wraz z kutrem.
Kuter taki do kraju ju¿ nie wraca³434. Ludzie uchodz¹cy
z kraju kutrami ukrywali siê w lukach lub w maszy-
nowni, w skrzyniach od ryb lub w innych dogodnych
miejscach – w sieciach, beczkach itp. Ucieczki plano-
wano tak, aby korzystaj¹c z niedok³adnoœci kontroli
WOP dotrzeæ do celu – je¿eli rejs zagraniczny to do por-
tu zachodniego, je¿eli nie, to po drodze przesi¹œæ siê na
inny umówiony statek435. Ucieczki organizowano nawet
z portu wojennego na Oksywiu – 4 sierpnia 1948 roku
uciek³a stamt¹d grupa ludzi motorówk¹ LCPL 4. Ucie-
kano równie¿ i na innych jednostkach – jachtami, ale
najwiêcej kutrami rybackimi436. Ucieczki kutrami wy-
wo³a³ szczyt represji, których nasilenie mia³o miejsce
w 1948 roku. W³aœnie wówczas w³aœciciele kutrów ucie-
kali z kraju przed tzw. spó³dzielniami, do których ich
si³¹ wci¹gano. By³o to równie¿ powodem, ¿e pod koniec
grudnia tego roku objêto œcis³¹ kontrol¹ wszystkie ku-
try rybackie i ³odzie rybackie437. Ponadto od 1949 roku
polskie kutry rybackie obowi¹zkowo malowano na ko-
lor ¿ó³ty, aby by³y dobrze widoczne. A nastêpnie, od 1953
roku, kutry te mog³y wychodziæ na ³owiska wy³¹cznie
grupowo. Przed wyjœciem na morze kontrolowano je
drobiazgowo przez placówki kontrolne ruchu granicz-
nego, a ³owiska dok³adnie patrolowa³y i penetrowa³y
okrêty WOP. Zaœ obostrzenia wobec turystów by³y tak
k³opotliwe, ¿e o ich z³agodzenie ju¿ zim¹ 1946 roku sta-
rali siê ministrowie obrony narodowej i komunikacji438.

Mimo surowych œrodków ze strony s³u¿b bezpieczeñ-
stwa, próby ucieczki na zachód drog¹ morsk¹ stale po-
wtarzano. Np. od maja do koñca paŸdziernika 1946 ro-
ku w Gdyni zatrzymano 59 osób takich osób, które

432 WOP ponadto sprawowa³ nadzór nad ¿eglug¹ i urz¹dzeniami
na morskich wodach wewnêtrznych, terytorialnych, przyleg³ych oraz
nad eksploatacj¹ tych wód i dna morskiego (Tam¿e, s. 18).

433 A WOP 149/19, s. 172.
434 Tam¿e, 149/19, s. 172.
435 Tam¿e, s. 173.
436 Tam¿e,149/31/57, s. 387; 150/42/57, s. 5. O ucieczkach statka-

mi, kutrami rybackimi i ³odziami rybackimi szereg wiadomoœci znajduje
siê równie¿ w dokumentach (Tam¿e, 150/77; 167/19); 168/36; 185/6;
150/8; 183/36; 149/15; 168/36; 168/19; 171/64; 169/46; AKW MO Kosza-
lin (Sprawozdanie z Placówki UB Ustka za marzec 1949); Kronika
KBWOP; Kronika BB WOP.

437 A WOP,150/3; 167/18.
438 Tam¿e, 218/40.
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usi³owa³y uciec statkami439. Do zatrzymuj¹cych siê stat-
ków zachodnich bander na redach podp³ywa³y ³odzie,
wywo¿¹ce towary i ludzi. Najwa¿niejszymi artyku³ami
przemytu z Polski by³y – ¿ywnoœæ, t³uszcz i wódka, a do
Polski – dolary, czekolada, kakao, kawa i cytrusy440.
Jednak g³ówn¹ uwagê zwracano na przemyt politycz-
ny. Wed³ug ówczesnych meldunków s³u¿b rozpoznaw-
czych WOP polega³ on na wwozie i wywozie kutrami
rybackimi dokumentów i materia³ów szpiegowskich
oraz materia³ów propagandowych szkaluj¹cych w³adzê
ludow¹, które przechowywano w ró¿nych schowkach,
a nawet w lukach z ryb¹441.

Kwit³o równie¿ ³apówkarstwo. Coraz czêœciej ¿o³-
nierze WOP przyjmowali ³apówki od przestêpców o cha-
rakterze gospodarczym. ¯¹dali równie¿ ³apówek i od
innych osób, które dla spokoju dawali je. ̄ o³nierze WOP
nadu¿ywali swych uprawnieñ, zatrzymywali wielu lu-
dzi nies³usznie, aby wy³udziæ od nich pieni¹dze lub ja-
kieœ towary. W tej sprawie ukaza³ siê nawet rozkaz
Sztabu G³ównego Inspektoratu Ochrony Pogranicza
w 1949 roku, zakazuj¹cy przyjmowania ³apówek od
przestêpców granicznych442.

W 1950 roku, wed³ug MBP zaobserwowano dalszy
nacisk na granicê morsk¹ z kraju na morze. S³u¿by bez-
pieczeñstwa stwierdzi³y równie¿ czêste przypadki na-
ruszania wód terytorialnych przez kutry rybackie NRF.
M.in. kuter Kil-720 prowadzi³ dzia³alnoœæ szpiegowsk¹,
noc¹ schodzi³ z ³owiska nr 8 w pobli¿e wybrze¿a i nada-
wa³ sygna³y szczytówk¹. W sumie w 1950 roku zatrzy-
mano 3 kutry rybackie NRF za przestêpstwa granicz-
ne, orzekaj¹c ich przepadek na rzecz skarbu pañstwa.
W grudniu tego roku zosta³y one wcielone do Flotylli
WOP443. W nastêpnych latach zatrzymano równie¿ kil-
ka innych kutrów rybackich NRF. Pos³u¿y³o to MBP na
dalsz¹ organizacjê jednostek p³ywaj¹cych WOP i usz-
czelnienia granicy morskiej. Przyst¹piono z du¿ym roz-
machem do organizacji morskiej s³u¿by granicznej,
zaplecza technicznego i kadrowego tej s³u¿by444.

Organizacja ochrony
morskiej granicy pañstwa

W pierwszym okresie na granicy morskiej s³u¿bê pe³-
ni³a Morska Milicja Obywatelska, a nastêpnie WOP445.

W czerwcu 1945 roku w Gdañsku powo³ano Milicjê
Morsk¹, jako tymczasowy organ ochrony granicy mor-
skiej446. Do jej zadañ nale¿a³o: zwalczanie nielegalne-
go przekroczenia granicy statkami i kutrami rybacki-
mi, uniemo¿liwienie przywozu i wywozu broni i sprzêtu
wojskowego oraz uniemo¿liwianie przywozu materia-
³ów propagandowych przeciw w³adzy proradzieckiej,
ponadto – patrolowanie portu i wód terytorialnych, nad-
zór nad odpraw¹ statków, ochrona statków pasa¿er-

skich i kontroli paszportowej, wydawanie przepustek
na statki, ochrona statków z towarami stanowi¹cymi
w³asnoœæ skarbu pañstwa, wspó³praca z w³adzami por-
towymi i celno-skarbowymi oraz asysta przy rewizjach
celnych447. Milicja Morska tworzy³a Komendy Rejono-
we, Komisariaty i Posterunki Morskie. Formy tej orga-
nizacji rozrasta³y siê na wybrze¿u przy KW MO w Gdañ-
sku, Olsztynie i Szczecinie; najwczeœniej na wybrze¿u
gdañskim – w Gdañsku, Gdyni i Sopocie, nastêpnie
w Elbl¹gu (kontrola wzd³u¿ kana³u portowego, walka
z szabrownikami) i w Olsztynie – Komisariat we From-
borku. By³y powa¿ne trudnoœci zorganizowania MMO
na wybrze¿u szczeciñskim, poniewa¿ znajdowa³o siê
ono pod zarz¹dem w³adz radzieckich wojsk i trudno by-
³o zorganizowaæ w³aœciw¹ ochronê wód miejscowych448.
MMO pe³ni³a s³u¿bê morsk¹ na podstawie wprowadzo-
nych w ¿ycie w 1945 roku dwóch dokumentów – Tym-
czasowej Instrukcji Milicji Morskiej oraz Tymczasowych
Przepisów Milicyjno-Portowych449. Nie mog³a skutecz-
nie walczyæ z pospolitymi przestêpcami, szabrownika-
mi i przemytnikami, poniewa¿ nie mia³a odpowiednich
œrodków p³ywaj¹cych. Ponadto wysi³ek jej kierowano
na dzia³ania o charakterze politycznym, uaktywnienie
s³u¿by przy jednostkach rybackich i drobiazgowe kon-
trole wielu osób450. Od 1 listopada 1945 roku s³u¿bê gra-
niczn¹ zacz¹³ przejmowaæ WOP, a 19 grudnia tego roku
polecono, aby Komendy Rejonów Morskich przekaza³y
do 15 stycznia 1946 roku zadania w ochronie granicy
morskiej dla WOP451.

Reorganizacje s³u¿by morskiej WOP trwa³y niemal
do 1950 roku i mia³y na celu szukanie skutecznych
form politycznego uszczelnienia granicy morskiej tak,
aby jednoczeœnie stwarzaæ mo¿liwoœci rozwoju gospo-
darki morskiej i turystyki. Ju¿ od jesieni 1946 roku
wprowadzani wyspecjalizowane s³u¿by do tego celu na
wybrze¿u gdañskim i œrodkowym, z wy³¹czeniem zie-
mi szczeciñskiej. A to dlatego, ¿e tam jeszcze przeby-
wa³y silne wojska radzieckie wszystkich trzech rodza-
jów broni, z w³asnymi s³u¿bami bezpieczeñstwa i si³ami
s³u¿by granicznej. Jednostki radzieckiej Floty Ba³tyc-
kiej przejê³y same ochronê polskiej granicy morskiej
od £eby a¿ do Œwinoujœcia, utrzymuj¹c ten stan do
czerwca 1946 roku452. Jednoczeœnie od pocz¹tku WOP
napotyka³ na trudnoœci w zakresie jednostek op³ywa-
j¹cych i kadrowym453. Trudnoœci z fachowcami mia³a
i MW, a ponadto oficerowie morscy byli niechêtni s³u¿-
bie w WOP. Wynika³o to st¹d, ¿e ju¿ wówczas WOP

439 Tam¿e, 147/18/58, s. 101, 197. W Gdyni, w portowej firmie
„Skandynawia”, dzia³a³a nawet grupa organizuj¹ca przerzut do Szwecji
za 200–300 dolarów od osoby.

440 Tam¿e, 218/7, s. 20.
441 Tam¿e, 149/19, s. 173.
442 Tam¿e, 183/6.
443 Tam¿e, 152/54/57, s. 101; 224/76/58, s. 235.
444 Tam¿e.
445 WOP obsadzi³ granicê zachodni¹ 1 listopada 1945 roku, wschod-

ni¹ i po³udniow¹ 1 stycznia 1946 roku, a morsk¹ przej¹³ ostatecznie 15
stycznia 1945 roku (Tam¿e, 218/7, s. 19).

446 CA MSW 78/1, s. 63.

447 Tam¿e, 78/25; A WPO 165/7/58, s. 123–124.
448 CA MSW,78/1; 78/21; 78/40; AKW MO w Gdañsku 44/7, t. 7;

189/3; 189/4.
449 CA MSW 78/25.
450 Tam¿e, 44/5; 79/40. Do wiêkszych sukcesów nale¿a³a walka

z kradzie¿ami UNRRA (AKW MO Gdañsk, 189/7, s. 32; 189/18, s. 98).
451 CA MSW 78/25; A WOP 217/4, s. 487. Mimo przejêcia przez

WOP swoich funkcji, w latach 1946–1948 ochrona wód terytorialnych
i portów by³a prowadzona równolegle przez jednostki p³ywaj¹ce WOP
i MO. Np. rejon morski KW MO Gdañsk mia³ w tym czasie 13 motoró-
wek, a Szczecin 10 motorówek. 11 lipca 1947 roku MBP usankcjonowa³o
ten rodzaj s³u¿by, a jednostki p³ywaj¹ce MO wystêpowa³y pod bander¹
marynarki handlowej i nosi³y numery taktyczna „MO” z odpowiednim
numerem zaczynaj¹cym siê od „MO-1”. W portach prowadzi³y dzia³al-
noœæ porz¹dkow¹, a z braku odpowiednich jednostek nie patrolowa³y
morza. Mimo tego kompetencje MO i WOP nak³ada³y siê, m.in. poste-
runki blokowe przy statkach w portach wystawia³ WOP i MO. Jednak
dopiero od wejœcia WOP w sk³ad MBP, MO przejê³a w³aœciwe swe funk-
cje.

452 AMW 3724/83/1, s. 103.
453 A WOP 148/10, s. 596,751.
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stanowi³ formacjê zbytnio upolitycznion¹, czego w MW
jeszcze nie dawa³o siê specjalnie odczuæ.

Tworzono ró¿ne struktury wojskowe o charakterze
biurokratycznym, które w terenie nie istnia³y. Po pro-
stu w wojskach l¹dowych nie by³o oficerów znaj¹cych
siê na tej problematyce, a WOP ju¿ w 1945 roku pla-
nowa³ patrole wód terytorialnych i inne formy s³u¿by454.
Prowadzono ró¿ne analizy, dyskutowano nad rodzaja-
mi jednostek przydatnych do s³u¿by granicznej, a na-
wet opracowywano instrukcje do s³u¿by. Projektowano
równie¿ organizacjê Flotylli Œcigaczy i bandery WOP455.
Ostatecznie do 1948 roku na wybrze¿u prawid³owo
dzia³a³y tylko stra¿nice nadmorskie, stra¿nice porto-
we i morskie graniczne placówki kontrolne. Prawie nie
funkcjonowa³a ochrona wybrze¿a od strony morza.

1 stycznia 1949 roku WOP przeszed³ w sk³ad MBP,
co znacznie zwiêkszy³o funkcjê polityczno-ideologiczn¹
organów granicznych. Ros³y represje w³adzy w stosunku
do spo³eczeñstwa, a tym samym jej starania o ca³ko-
wit¹ izolacjê granicy. Dlatego przyst¹pienie do uszczel-
niania granicy morskiej wi¹za³o siê z mo¿liwoœci¹ uzy-
skania przez WOP niezbêdnych jednostek p³ywaj¹cych.
W oparciu o MW zaczêto przygotowywaæ kadry, zaczêto
organizowaæ œcis³¹ wspó³pracê WOP z MW456. Somnic-
ki opracowa³ równie¿ projekt ochrony morskiej granicy,
który by³ konsultowany w Sztabie G³ównym MW. Tam
go odpowiednio zmodyfikowano i poprawiono, zwracaj¹c
uwagê m.in. na potrzebê u¿ycia samolotów rozpoznaw-
czych do patroli i poszukiwania na morzu457. Nast¹pi³y
zmiany strukturalne i zwiêkszono etaty, zmieniono rów-
nie¿ nazwy jednostek w WOP, celem podniesienia ich
rangi i nadania charakteru wojskowego. Dotychczaso-
wy G³ówny Inspektorat Ochrony Pogranicza przemia-
nowano na Dowództwo WOP, a brygady Ochrony Pogra-
nicza na brygady WOP458. Dokonano równie¿ reorganizacji
s³u¿by morskiej. W grudniu 1950 roku zastêpc¹ do-
wódcy WOP ds. morskich zosta³ oficer radziecki kmdr
por. Jan Grycuk, który wprowadzi³ jednolit¹ strukturê
s³u¿by morskiej we wszystkich nadmorskich brygadach
WOP na wzór rosyjski. Wiosn¹ nastêpnego roku doko-
nano przegl¹du jednostek p³ywaj¹cych i ich mo¿liwoœci
techniczno-operacyjnych, a 1 maja 1951 roku w gdañ-
skiej brygadzie dywizjony patrolowców i dozorowców
po³¹czono w jeden dywizjon – dywizjon morski WOP459.
1 lipca 1951 roku organizacja s³u¿by morskiej WOP
obejmowa³a: Wydzia³ S³u¿by Morskiej WOP (dotych-
czas Wydzia³ Morski Sztabu WOP); Szko³ê Specjali-

stów Morskich WOP (dotychczas Szko³a Podoficerska
Specjalistów Morskich WOP); Dywizjon Okrêtów Po-
granicza 12 Brygady WOP, Jednostka Wojskowa nr 3058
(dotychczas Flotylla Morska 12 Brygady WOP); Dywi-
zjon Okrêtów Pogranicza 15 Brygady WOP, Jednostka
Wojskowa nr 3059 (dotychczas Flotylla Morska 15 Bry-
gady WOP); Dywizjon Okrêtów Pogranicza 16 Brygady
WOP, Jednostka Wojskowa nr 3060 (dotychczas Flo-
tylla Morska 16 Brygady WOP); Wydzia³ Remontów
Zaopatrzenia Technicznego i Nadzoru S³u¿by Morskiej
WOP460.

Od drugiej po³owy 1951 roku ukszta³towa³a siê kon-
cepcja ochrony morskiej granicy PRL – pañstwa tota-
litarnego, która opiera³a siê na dywizjonach okrêtów
pogranicza, podporz¹dkowanych bezpoœrednio dowód-
com nadmorskich brygad WOP. Ponadto przy dowódz-
twie WOP funkcjonowa³o kierownictwo s³u¿by morskiej
i jemu podleg³y pion techniczny oraz szkolnictwo mor-
sko-specjalistyczne. W³adza ludowa poprzez swoje s³u¿-
by bezpieczeñstwa uzyska³a wiêc bezpoœredni, œwiet-
nie zorganizowany wgl¹d na granicê morsk¹ i jej formy
uszczelniania. Scentralizowane kierownictwo znajdu-
j¹ce siê w rêkach radzieckich (dowódcy dywizjonów to
równie¿ oficerowie radzieccy) u³atwia³o zaopatrzenie
techniczne okrêtów, które jednak w wiêkszoœci nie mia³a
nowoczesnych urz¹dzeñ nawigacyjnych, a nawet radio-
stacji. Dlatego pod naciskiem s³u¿ bezpieczeñstwa
i radzieckich dowódców przyst¹piono do budowy nowych
jednostek, przystosowanych do ochrony granicy mor-
skiej, do czego przynaglali równie¿ dowódcy nadmor-
skich brygad WOP. Ju¿ 17 marca 1952 roku dowódca
WOP z³o¿y³ ministrowi Bezpieczeñstwa Publicznego
raport w sprawie zorganizowania 3 dywizjonów, które
mia³y w swym sk³adzie 47 jednostek p³ywaj¹cych (12
Brygada – 18 jednostek, 15 Brygada – 5 jednostek i 16
Brygada – 24 jednostki). Z jednostek tych tylko czêœæ
ze wzglêdów konstrukcyjnych i technicznych nadawa³o
siê do s³u¿by na pe³nym morzu. Dlatego do tej s³u¿by
mo¿na by³o wykorzystaæ 12 jednostek p³ywaj¹cych na
pe³nym morzu (12 Brygada – 3 jednostki, 15 Brygada
– 3 jednostki i 16 Brygada – 6 jednostek). Zaœ pozosta-
³e mog³y byæ u¿yte do s³u¿by w portach, na redach i na
Odrze461. Organizacjê dywizjonów oparto na struktu-
rach i wzorach MW, a nie na stra¿nicach WOP jak za-
mierzano uczyniæ to pocz¹tkowo.

Dywizjony morskie stacjonowa³y w Gdañsku, Dar-
³owie i Œwinoujœciu, a w Szczecinie zorganizowano dy-
wizjon rzeczny do s³u¿by w ujœciu Odry.

W 1949 roku w 4 Brygadzie WOP w Gdañsku przy-
dzielono do Samodzielnych Batalionów Kontroli Gra-
nicznej w Gdañsku i Gdyni Plutony Œrodków P³ywa-
j¹cych. Plutony te obejmowa³y: jednostki p³ywaj¹ce
w kampanii etatowo nale¿¹ce do Batalionu, jednostki
p³ywaj¹ce w kampanii etatowo nale¿¹ce do Flotylli Œci-

454 Tam¿e, 147/7/57, s. 580; 165/7/58; 217/4/58, s. 36. Dopiero w kwiet-
niu 1946 roku do pomocy fachowej Departament Personalny WP skie-
rowa³ do dyspozycji Departamentu WOP kmdr. Somnickiego, którego
nastêpnie skierowano do 4 Oddzia³u WOP w S³upsku. Mia³ on za zada-
nie zorganizowaæ i koordynowaæ morsk¹ dzia³alnoœæ na ca³ym wybrze¿u
s³u¿by WOP. By³ to jednak oficer mechanik, nie znaj¹cy siê ani na
dowodzeniu, ani na organizacji zadañ operacyjnych na morzu.

455 Tam¿e, 147/12; 217/4, s. 330; 218/40, s. 83–86.
456 Tam¿e, 222/39. 3 grudnia 1949 roku w DMW odby³a siê konfe-

rencja na temat wspó³pracy WOP z MW, na ¿¹danie MBP. Zobowi¹zano
MW do szkolenia kadr dla WOP, udzielania fachowej rady w organizacji
s³u¿by morskiej, ujêcia w planach MW wyposa¿enia i uzbrojenia okrê-
towego dla WOP, przydzielania do akcji granicznych okrêtów i samolo-
tów oraz korzystanie z systemu ³¹cznoœci i obserwacji MW na zasadzie
wzajemnoœci (Tam¿e, 169/26).

457 Tam¿e, 222/39, s. 39; 224/76, s. 104.
458 Tam¿e, 225/1, s. 7–8.
459 Tam¿e, 462/7, s. 301, 311. W kwietniu i maju przekazano czêœæ

jednostek z Gdañska do brygad nadmorskich w Szczecinie i Koszalinie
(Tam¿e, 462/7/59, s. 311–312).

460 Tam¿e, 152/54/57, s. 74, 108, 109, 113, 114, 120;  227/3/58,
s. 12–13; 620/12/61, s. 599.

461 Fotokopia raportu dowódcy WOP do ministra BP nr 0916 z 17
marca 1952 roku (w posiadaniu autora). Ówczesne jednostki p³ywaj¹ce
WOP mia³y zu¿yte kad³uby i silniki, o ró¿nych typach i konstrukcji.
Brak by³o zapasowych czêœci do silników i innych urz¹dzeñ okrêtowych.
Jednak najpowa¿niejszym mankamentem tych jednostek by³a ma³a
prêdkoœæ oraz brak technicznych œrodków obserwacji i nawigacji. Wyj-
œcie na morze takiej jednostki nie gwarantowa³o wykonania zadania,
a poszukiwanie i poœcig by³y niemo¿liwe. Ich prêdkoœæ by³a 3–4 razy
mniejsza od wymaganej w s³u¿bie granicznej.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Rozdzia³ VI

258

gaczy, a przydzielone do Batalionu, wydzier¿awione jed-
nostki p³ywaj¹ce w kampanii posiadaj¹ce ca³kowicie
lub czêœciowo za³ogi WOP, za³ogi WOP tych jednostek,
jednostki p³ywaj¹ce posiadaj¹ce wy³¹cznie za³ogi cy-
wilne, jednostki op³ywaj¹ce otrzymywane z innych in-
stytucji do wykorzystania, ekipy kontrolerskie utrzy-
mywane na powy¿szych jednostkach oraz magazyny
materia³ów pêdnych i depozytowe462. Taka organizacja
nie odpowiada³a s³u¿bie morskiej – by³a to organiza-
cja wy³¹cznie o charakterze l¹dowym i szybko j¹ zmie-
niono. 31 maja 1950 roku w miejsce Plutonów Œrod-
ków P³ywaj¹cych powo³ano dwa dywizjony: Dywizjon
Patrolowców w Gdyni i Dywizjon Dozorowców w Gdañ-
sku463. Dywizjony zosta³y podporz¹dkowane bezpoœred-
nio sztabowi dowódcy brygady, a s³u¿bê pe³ni³y wed³ug
potrzeb sztabu brygady. By³y du¿e trudnoœci w utrzy-
maniu ³¹cznoœci okrêtów WOP ze sztabem. Nie maj¹c
radiostacji, polegano na ³¹cznoœci wzrokowej, a z dal-
szych odleg³oœci u¿ywano go³êbi, specjalnie do tego celu
hodowane464. Nastêpnie, celem lepszego wykorzystania
jednostek, lepszej organizacji s³u¿by i u³atwienia zaopa-
trzenia, 1 maja 1951 roku oba te dywizjony po³¹czono,
tworz¹c jeden Dywizjon Morski z baz¹ w Gdañsku465.

S³u¿bê morsk¹ WOP na œrodkowym wybrze¿u orga-
nizowano w oparciu o Dar³owo. Tam w 1947 roku ¿o³-
nierze miejscowej stra¿nicy WOP, przy wspó³udziale
mieszkañców, wyremontowali du¿¹ ³ódŸ motorow¹, na-
daj¹c jej imiê Wopista466. Wobec braku w³asnych jedno-
stek, dzier¿awiono je z instytucji rybackich w Ko³obrzegu
i Dar³owie. Do s³u¿by granicznej wykorzystywano je do-
rywczo, g³ównie do poszukiwania i poœcigu467. W lipcu
1951 roku Flotylla Morska, której nie zdo³ano ostatecz-
nie powo³aæ, zosta³a przemianowana z dniem 15 lipca te-
go roku na Dywizjon Okrêtów Pogranicza z baz¹ w Dar-
³ówku, przy koñcu portu rybackiego. W paŸdzierniku
1951 roku przeniesiono j¹ do Dar³owa. Dowódc¹ zosta³
oficer radziecki kmdr por. W³odzimierz £azarew. By³a
to baza w³aœciwie nie nadaj¹ca siê do stacjonowania
okrêtów przeznaczonych do tego rodzaju s³u¿by. Mia³a
trudne wyjœcie i wejœcie ze wzglêdu na podnoszony most
na Wieprzy. Trzeba by³o sygna³ami dŸwiêkowymi wy-
wo³ywaæ jego obs³ugê, aby podnios³a przês³a tego mo-
stu. Trudnoœci wzrasta³y przy silniejszym wietrze i fali.

W ujœciu Odry s³u¿bê graniczn¹ organizowano g³ów-
nie w Szczecinie, poniewa¿ Œwinoujœcie stanowi³o bazê
radzieck¹ jeszcze przez wiele lat i trudno by³o tam
uzyskaæ odpowiednie miejsce do stacjonowania jedno-
stek w³asnych. Dlatego s³u¿ba na Zalewie Szczeciñskim
opiera³a siê na oddzia³ach l¹dowych WOP. Niemniej
w Szczecinie przyst¹piono do organizowania wyspecja-

lizowanej jednostki do tego celu – 7 lipca 1949 roku
powo³ano Samodzielny Batalion Kutrów Granicznych
w porcie Szczecin468. Jednostka mieœci³a siê w budyn-
ku dawnego jachtklubu, a koszary i warsztaty w bu-
dynku by³ej szko³y. Kutry i motorówki bazowa³y w ba-
senie jachtowym stosunkowo p³ytkim i ma³ym, ale
wystarczaj¹cym do stacjonowania jednostek rzecznych.
W 1954 roku w jego miejsce powo³ano Dywizjon Rzecz-
ny Szczecin. Na Zalewie Szczeciñskim s³u¿by bezpie-
czeñstwa stwierdzi³y koniecznoœæ konwojowania statków
na trasie Œwinoujœcie-Szczecin. Wychodzono z za³o¿e-
nia, ¿e nie nale¿y pozostawiaæ bez kontroli statków id¹-
cych przez Œwinoujœcie do Szczecina i odwrotnie, po-
niewa¿ miejscem kontroli by³ Szczecin i statki te mog³y
przed wejœciem do Szczecina przekazywaæ lub przyj-
mowaæ przemyt lub ludzi469. W 1949 roku konwojowa-
no wiêc statki, patrolowano Odrê i Zalew, a na morzu
w wyj¹tkowych sytuacjach korzystano z okrêtów MW.
Motorówki WOP sta³y w Szczecinie, Trzebie¿y, Woli-
nie, w Œwinoujœciu i Dziwnowie470.

We wrzeœniu 1950 roku przyst¹piono równie¿ do
tworzenia bazy morskiej WOP w Œwinoujœciu. Na jed-
nostkach p³ywaj¹cych zatrudniono tam kontraktowych
pracowników cywilnych, a nastêpnie po otrzymaniu kil-
ku jednostek z brygady gdañskiej, Dywizjon Okrêtów
Pogranicza rozwija³ siê na podobnych zasadach, jak
pozosta³e.

Stosunkowo szybko rozwija³ siê Dywizjon Rzeczny,
który otrzyma³ nr Jednostki Wojskowej 3165, a jego stan
etatowy wynosi³ w poszczególnych latach: 1955 – 225;
1956 – 211; 1957 – 211; 1958 – 178; 1959 – 178. Mia³ po-
cz¹tkowo 17 jednostek, a nastêpnie 18471. Od 1959 roku
nast¹pi³y zmiany s³u¿by granicznej na Zalewie Szcze-
ciñskim. Odst¹piono od konwojowania statków oraz od
intensywnej kontroli rybaków zalewowych. By³y to s³u¿-
by po prostu zbyteczne, ale w uzasadnieniu stwierdzo-
no, ¿e w znacznym stopniu zmniejszy³ siê nacisk prze-
stêpczoœci granicznej w tym rejonie. Ponadto usprawniono
metody technicznej ochrony granicy w dolnym biegu Odry.
Poniewa¿ Dywizjon Rzeczny Szczecin sta³ siê ju¿ zby-
teczny, zaczêto go rozformowywaæ od 7 marca 1960 roku,
co trwa³o niemal rok.

Do patrolowania granicy morskiej starano siê w³¹-
czyæ równie¿ samoloty. Poniewa¿ WOP nie posiada³ w³a-
snych, zwracano siê w tej sprawie do MW. Pocz¹tkowo
by³y to przypadkowe wspólne przedsiêwziêcia, które od
1949 roku stawa³y siê niemal regu³¹, na podstawie
porozumienia WOP z MW472. Zale¿a³o to od mo¿liwoœci
lotnictwa morskiego, które tak jak WOP, równie¿ na-
potyka³o trudnoœci kadrowe i techniczne. Wraz z roz-
wojem lotnictwa MW wspó³praca ta stawa³a siê coraz
konkretniejsza. Jesieni¹ 1949 roku WOP nawi¹za³
wspó³pracê z 3 Myœliwskim Pu³kiem Lotniczym w Ba-462 AWOP 150/9; 150/34. Przekazane i dzier¿awione jednostki

w pierwszych miesi¹cach 1950 roku zaczêto przystosowywaæ do s³u¿by
granicznej, malowaæ je na kolor bojowy. Wobec braku kadr tworzono
za³ogi mieszane – marynarzy WOP i cywilnych szyprów oraz mechani-
ków, a dowódcami byli oficerowie WOP po kursie w MW. Podstaw¹ ¿ycia
okrêtowego by³ RSO.

463 Tam¿e, 151/56, s. 69. Dywizjony powsta³y w miejsce Flotylli
Œcigaczy, których nie uda³o siê do koñca sformowaæ.

464 Tam¿e, 462/2, s. 274.
465 Tam¿e, 462/9/59, s. 226. Dowódc¹ dywizjonu zosta³ por. Adam

Rewiñski, a szefem sztabu – por. Kazimierz Nowicki.
466 Tam¿e, 171/64, s. 13. By³a to pierwsza jednostka p³ywaj¹ca

WOP na œrodkowym wybrze¿u. Wobec tego, ¿e nie odpowiada³a warun-
kom s³u¿by na morzu, w 1948 roku skierowano j¹ do s³u¿by na Zalewie
Szczeciñskim.

467 Tam¿e, 183/31, s. 232.

468 Tam¿e,183/36. W pierwszych latach powojennych rybacy zale-
wowi uprawiali przemyt, odbywa³a siê emigracja Niemców, z³odziejstwo
i inne przestêpstwa nadgraniczne. Wyznaczano ³odzie rybackie do dys-
pozycji WOP, z czego wynika³y czêste nieporozumienia. Sytuacja uleg³a
poprawie w styczniu 1946 roku, kiedy MIR przekaza³ dla WOP 3 jed-
nostki (Tam¿e, 217/42/58, s. 168–169).

469 Tam¿e, 218/40, s. 80.
470 Tam¿e, 222/39.
471 W 1958 roku Rada Narodowa w Szczecinie wyda³a zarz¹dzenie

reguluj¹ce przebieg granicy na Zalewie: na Zalewie Szczeciñskim zo-
sta³a oznaczona p³awami nr 3–30; na Zatoce Nowowarpieñskiej wbito
w dno pale drewniane, ale z³a pogoda czêœæ z nich zmy³a.

472 Tam¿e, 617/6/61, s. 44.
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bich Do³ach. W tych latach wykorzystywano g³ównie
loty æwiczebne samolotów do patrolowania ³owisk i po-
szukiwania kutrów rybackich na morzu. Ustalono na-
wet sygna³y porozumiewawcze kutrów rybackich z sa-
molotami, np. p³omieñ ropy na pok³adzie, co oznacza³o,
¿e kuter ma awariê. Poniewa¿ dla lotników trudno by³o
odró¿niaæ polskie kutry od innych, 16 grudnia tego roku
zalecono przemalowanie wszystkich naszych kutrów
rybackich na jednolity kolor ¿ó³ty, co obowi¹zywa³o ju¿
od 1 stycznia 1950 roku473. Jednak starania WOP sz³y
w kierunku zorganizowania w³asnego morskiego lot-
nictwa rozpoznawczego, w rezultacie czego 5 listopada
1958 roku powo³ano Eskadrê Lotnictwa Rozpoznaw-
czego, które mia³o wesprzeæ dywizjony w uszczelnieniu
polskiej granicy morskiej.

Wspó³praca WOP z Marynark¹ Wojenn¹

W 1946 roku uzgodniono pierwsze formy wspó³pracy
WOP z MW, które przewidywa³y: udzielenie pomocy
przez MW w wypadku koniecznoœci zatrzymania stat-
ków pañstw obcych bander na polskich wodach teryto-
rialnych; przeszkolenie w MW szeregowych WOP przewi-
dzianych na za³ogi œcigaczy i motorówki; przekazanie dla
WOP Batorego i przeszkolenie oficerów WOP w MW474.
Dla WOP szczególnie wa¿ne w tym czasie by³y pomoc-
nicze dzia³ania MW w stosunku do statków obcych ban-
der naruszaj¹cych wody terytorialne, zabezpieczanie
statków z repatriantami stoj¹cych na redach, patrolo-
wanie red i wód przybrze¿nych. Ponadto MW pomaga-
³a dla WOP w pozyskaniu odpowiednich jednostek p³y-
waj¹cych mog¹cych operowaæ na wodach przybrze¿nych
i zalewowych, przekaza³a równie¿ œcigacz Batory475.
W 1948 roku opracowano instrukcjê o wykorzystaniu
przez nadmorskie Brygady Ochrony Pogranicza okrê-
tów MW, stacjonuj¹cych w Œwinoujœciu i Gdyni œciga-
czy dy¿urnych oraz ze stacjonuj¹cego w Ko³obrzegu kutra
motorowego MW476. Przewidywa³a ona uprawnienia d.o.
i za³ogi: na dowódców za³ogi okrêtu pogranicza, która
wychodzi ka¿dorazowo na œcigaczu, wyznaczony powi-
nien byæ oficer sztabu Brygady Ochrony Pogranicza,
z wyj¹tkiem ma³ych poœcigów; wszelkie kontrole na mo-
rzu dokonuje ekipa kontrolna Ochrony Pogranicza pod
dowództwem oficera, zaokrêtowana na œcigaczu; dowód-

ca ekipy Ochrony Pogranicza po przybyciu na œcigacz
stawia zadanie dowódcy œcigacza, który zobowi¹zany
jest wykonaæ je w miarê technicznych i nawigacyjnych
mo¿liwoœci; pod wzglêdem ogólnej dyscypliny dowódca
ekipy WOP podporz¹dkowany jest dowódcy œcigacza;
do zatrzymania statku œcigacz podnosi sygna³ „K”,
wzglêdnie w nocy sygna³ œwietlny; w razie nie zatrzy-
mania siê statku dowódca ekipy WOP mo¿e za¿¹daæ
od dowódcy œcigacza otwarcie ognia, który zobowi¹za-
ny jest zadanie to wykonaæ, ale odpowiedzialnoœæ za to
ponosi³ dowódca ekipy WOP; w czasie dzia³ania na
morzu okrêt utrzymywa³ ³¹cznoœæ ze sztabem Brygady
Ochrony Pogranicza477. Ponadto 19 czerwca tego roku
dowódca MW wyznaczy³ komisjê MW pod przewodnic-
twem szefa sztabu G³ównego MW – kmdr. por. Stani-
s³awa Mieszkowskiego, przy udziale przedstawiciela
G³ównego Inspektoratu Ochrony Pogranicza kmdr por.
in¿. Romana Somnickiego, celem opracowania projektu
³odzi motorowych i œcigaczy odpowiednich dla potrzeb
s³u¿by granicznej478. MW pracowa³a równie¿ na rzecz
WOP w zakresie dozoru wybrze¿a polskiego. W tym
celu np. 5 kwietnia 1949 roku DMW przes³a³o do MON
projekt, wed³ug którego zadaniem WOP mia³oby byæ
zamkniêcie granicy morskiej przed przenikaniem prze-
mytu i jednostek morskich z kraju na zewn¹trz. Do
tego celu przewidywano u¿ycie 6 dozorowców, 24 œciga-
czy (kutrów patrolowych), 15 motorówek morskich oraz
30 motorówek rzecznych i portowych. W razie wojny
jednostki WOP zamierzano podporz¹dkowaæ dla MW479.

Poniewa¿ MBP dok³ada³o wszelkich starañ do usz-
czelnienia granicy morskiej, doprowadzi³o do konkret-
niejszego porozumienia w tej sprawie z MW. W jego
wyniku 3 grudnia 1949 roku w DMW odby³a siê konfe-
rencja z udzia³em: dowódcy MW z grup¹ oficerów i G³ów-
nego Inspektora Ochrony Pogranicza z grup¹ przedsta-
wicieli MBP, dowódcy 4 Brygady Ochrony Pogranicza
i jego zastêpcy – Somnickiego. Przyjêto wówczas na-
stêpuj¹ce zasady wspó³pracy: szkolenie i dokszta³ca-
nie oficerów morskich, pomoc w przeszkoleniu podofi-
cerów morskich, kierowanie w razie potrzeby oficerów
morskich na stanowiska dowódcze i instruktorów, za-
opatrywanie jednostek p³ywaj¹cych WOP w wyposa¿e-
nie okrêtowe, pomoc instrukta¿owa, udzielanie pomo-
cy przez okrêty MW przy wykonywaniu zadañ w s³u¿bie
granicznej, przydzielanie samolotów do rozpoznania na
morzu lub poœcigu oraz korzystanie z sieci ³¹cznoœci
PO na zasadzie wzajemnoœci480. W nastêpstwie konfe-
rencji poczyniono wiele przedsiêwziêæ, a 15 wrzeœnia
1950 roku wprowadzona zosta³a Instrukcja wspó³dzia-
³ania miêdzy Marynark¹ Wojenn¹ a Wojskami Ochrony
Pogranicza w zakresie zwalczania przestêpstw granicz-
nych na odcinku morskim481.

473 Tam¿e, 150/77/57, s. 359.
474 Tam¿e, 147/5/57, s. 118; 165/20/57, s. 371. Wspó³pracê tê po-

cz¹tkowo widziano w stosunkowo szerokim zakresie i wi¹za³a siê ona
z rozwojem baz MW. Przewidywano, ¿e w przysz³oœci MW bêdzie mia³a
bazê œcigaczy na Helu, co pozwoli³oby kontrolowaæ wszystkie statki
id¹ce do i z Gdañska oraz Gdyni, a ponadto bazê w Œwinoujœciu, umo¿-
liwiaj¹c¹ kontrolê do Szczecina. Do sformowania tych baz MW posiada-
³a jedynie bazê w porcie wojennym Gdynia, a w Œwinoujœciu œcigacza
Batorego, którego mo¿na by by³o u¿yæ do celów granicznych. Ustalono,
¿e dla celów wspó³pracy nale¿y: przes³aæ przez Departament WOP do
MW wykaz oficerów, upowa¿nionych do zwracania siê o pomoc; wydanie
przez Departament WOP tym oficerom upowa¿nienia pisemne przesy-
³aj¹c wzór takiego upowa¿nienia do DMW; upowa¿nieni oficerowie
WOP ka¿dorazowo wrêcz¹ pisemne zlecenie ustalonego wzoru bezpo-
œrednio dowódcy dywizjonu œcigaczy (wzór zlecenia mia³ przes³aæ Depar-
tament WOP dla DMW); DMW mia³o wydaæ sta³e przepustki, zezwala-
j¹ce na wstêp do portu wojennego i zaokrêtowanie na œcigaczu;
Departament WOP mia³ spowodowaæ rewindykacjê materia³ów pêd-
nych oraz kosztów awarii, powsta³ych w czasie akcji granicznych, a bê-
d¹cych jej wynikiem (Tam¿e, 217/42).

475 Tam¿e, 218/40, s. 78–81.
476 Tam¿e, 183/6.

477 Tam¿e, 150/77.
478 Tam¿e, 219/2, s. 7–8. Obok wymienionych w sk³adzie komisji

jako cz³onkowie byli: kmdr ppor. in¿. Tadeusz Wajs, kmdr ppor. in¿. Jan
Zalewski, kmdr ppor. Zbigniew Wêglarz, kpt. mar. in¿. Wincenty Za-
wiasa, kpt. mar. Henryk Siedlecki (fotokopia dokumentu w posiadaniu
autora).

479 Projekt opracowali Stanis³aw Mieszkowski i Marian Wojcie-
szek. Widz¹c w nim równie¿ interes MW przewidywali, aby dozorowce
mia³y wypornoœæ 250–300 t., prêdkoœæ 24–26 w., armaty kalibru do 76 mm
i mo¿liwoœæ prowadzenia dozoru 20–30 Mm od brzegu, przy stanie morza
7–8’B. Natomiast œcigacze mia³y mieæ 50 t. wypornoœci, prêdkoœæ 24w.
oraz mo¿liwoœæ zamontowania wyrzutni BG i uzbrojenie w postaci WKM.

480 AWOP, 222/39/58.
481 Tam¿e, 617/6/61, s. 44.
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MW zamierza³a nie tylko wspieraæ WOP, ale w ra-
zie wojny wykorzystaæ jego jednostki p³ywaj¹ce. W tym
celu 15 stycznia 1951 roku DMW przedstawi³o dla
Sztabu G³ównego WP projekt u¿ycia okrêtów i kutrów
WOP w wojnie, przy organizacji dywizjonu kutrów do-
zorowych i obserwacji przeciwminowej sk³adaj¹cego siê
z 12 jednostek, natomiast pozosta³e do innych celów.

Wprowadzono równie¿ regularn¹ operacyjn¹ ³¹cz-
noœæ radiow¹ miêdzy WOP a MW, co ostatecznie na-
st¹pi³o od 10 maja 1954 roku482. W grudniu 1957 roku
wesz³a w ¿ycie Instrukcja organizacji wzrokowej obser-
wacji powietrznej wybrze¿a morskiego, opracowana na
podstawie uzgodnieñ WOP i MW. Przyjêto razem ob-
serwacjê wzrokow¹ wzd³u¿ wybrze¿a morskiego przez
PO MW oraz sta³e i ruchome posterunki WOP. PO MW
przekazywa³y meldunki o wykrytych celach powietrz-
nych do G³ównego Posterunku Wojsk Radiotechnicznych
MW, a posterunki WOP do batalionów i brygad WOP.
Natomiast w marcu 1959 roku zarz¹dzenie szefa Ob-
serwacji i £¹cznoœci MW dotyczy³o wspó³dzia³ania miê-
dzy jednostkami MW a WOP. M.in. pod³¹czono wówczas
linie telefoniczne stra¿nic WOP z PO MW, wprowadzo-
no do Tablic Sygna³ów Rozpoznawczych sygna³u zawe-
zwawczego stra¿nicy WOP, przekazane na wszystkie
PO MW. Zaœ okrêty WOP traktowano jak okrêty MW.
Przy wejœciu okrêtu WOP w rejon danego PO MW okrêt
i PO zobowi¹zane by³y do w³¹czenia radiostacji UKF
i wymiany sygna³u zawezwawczego483.

Jednym z wa¿niejszych elementów wspó³dzia³ania
WOP z MW by³o szkolenie kadr na jednostki p³ywaj¹-
ce pogranicza. Ju¿ w 1946 roku prowadzono starania
o przeszkolenie przez MW szeregowych na motorzystów
i sterników oraz o przydzia³ kilku oficerów morskich484.
10 sierpnia tego roku skierowano 60 ¿o³nierzy na 4-
miesiêczny kurs na œcigaczach MW, w tym 30 kierow-
ców na motorzystów. Kurs ten ukoñczy³o jednak tylko
23 motorzystów i 19 sygnalistów485. Okaza³o siê bo-
wiem, ¿e szkolenie trwaj¹ce do 15 grudnia by³o zbyt
trudne dla ¿o³nierzy i z ró¿nych wzglêdów – g³ównie tru-
dów s³u¿by na okrêcie, wykruszyli siê. Od wiosny 1947
roku szkolono nastêpne grupy ¿o³nierzy WOP w MW,
a do OSMW w 1949 roku skierowano na kurs kilku
oficerów, którzy wrócili do s³u¿by granicznej w 1950
roku486. Ponadto MW w 1951 roku skierowa³a do WOP
dalszych 4 oficerów morskich i kilku podoficerów, a od
chwili powstania SSM WOP szkolono w³asnych mary-
narzy. Natomiast w OSMW w³asnych oficerów od 1953
roku.

W oparciu o MW sformowano w WOP w³asne szkol-
nictwo dla marynarzy i podoficerów. 3 czerwca 1950
roku powo³ano nieetatow¹ Szko³ê Podoficersk¹ Specja-
listów Morskich WOP, a 11 grudnia tego roku w jej
miejsce utworzono Podoficersk¹ Szko³ê Specjalistów
Morskich WOP (2 plutony sterników-motorzystów, 2
plutony motorzystów, 1 pluton elektryków)487.

Formy s³u¿by
w ochronie granicy morskiej

Jednostki p³ywaj¹ce WOP nosi³y w³asn¹ banderê i pro-
porczyk, wprowadzone 15 marca 1948 roku. Jednocze-
œnie wprowadzono na maszcie dwa œwiat³a fioletowe
w odstêpie jednego metra488. Okreœlono równie¿ zasady
pos³ugiwania siê nimi, wprowadzaj¹c Instrukcjê o miej-
scu, czasie i sposobie podnoszenia bandery i proporczy-
ków na jednostkach Wojsk Ochrony Pogranicza489. W póŸ-
niejszych latach znaki WOP usankcjonowano dekretami.
13 lipca 1953 roku minister BP wyda³ zarz¹dzenie w
sprawie sposobu u¿ywania bandery WOP, ju¿ jako zna-
ku prawnego, poniewa¿ bandery tej u¿ywano ju¿ od 6
lat. Zarz¹dzenie to wydano na podstawie dekretu
o banderze jednostek p³ywaj¹cych WOP490. W dwa lata
póŸniej pozostawiono w mocy dekret o banderze jedno-
stek p³ywaj¹cych WOP z 1953 roku, ustanawiaj¹c, ¿e
jest ona znakiem przynale¿noœci do WOP491.

Mundury, regulamin na okrêcie, sygna³y, przepisy
itd. na jednostkach p³ywaj¹cych i w sztabach dywizjo-
nów WOP stosowano te, które obowi¹zywa³y w MW492.
Utrwalali je oficerowie przybywaj¹cy z OSMW.

Pod naciskiem MBP w 1949 roku pospiesznie orga-
nizowano s³u¿bê morsk¹, co przej¹³ do wykonania refe-
rat morski w gdañskiej brygadzie Ochrony Pogranicza.
Zajmowa³ siê on planowaniem jednostek do s³u¿by
i rozmieszczaniem ich w portach. Od po³owy 1949 roku
organizowano nastêpuj¹ce rodzaje s³u¿by granicznej na
morzu: dozór, poœcig, poszukiwanie, patrole kontrolne
i obserwacjê. Do poœcigu i poszukiwania wykorzysty-
wano g³ównie okrêty MW. Patrolowanie jednostkami
znajduj¹cymi siê w dyspozycji brygad Ochrony Pogra-
nicza by³o trudne i niemo¿liwe w ciê¿kich warunkach
atmosferycznych, ze wzglêdu na nieprzygotowanie do
tego jednostek p³ywaj¹cych i zaokrêtowywanych na nie
¿o³nierzy WOP. Na morzu chorowali i stawali siê tylko
biernymi obserwatorami. Mimo to uszczelniano grani-
cê morsk¹ pañstwa, wysy³aj¹c patrole ¿o³nierzy WOP
na wody terytorialne i ³owiska493. Wobec braku dosta-
tecznej liczby w³asnych jednostek p³ywaj¹cych, WOP
wykorzystywa³ przez pewien czas kutry i ³odzie dozoro-
we Morskich Urzêdów Rybackich oraz statków rybac-
kich nale¿¹cych do pañstwowych przedsiêbiorstw po³o-
wowych494. Opracowano równie¿ Instrukcjê wysy³ania
patroli morskich i ich dzia³ania, która okreœla³a tok
postêpowania ekip patrolowych WOP na powy¿szych
jednostkach495. Do ekip patrolowych dobierano ¿o³nie-
rzy wiernych dla w³adzy, wyrobionych politycznie, a po-
nadto w ka¿dej takiej ekipie zawsze znajdowa³ siê cz³o-
nek PZPR lub ZMP. Ich zadaniem na morzu by³o:
niedopuszczenie do przerwania granicy przez przeciw-
ników Polski Ludowej przy pomocy kutrów i jachtów;

482 Tam¿e, 618/15/61, s. 1.
483 AMW, 3071/65/71, s. 2.
484 A WOP, 217/42, s. 259.
485 Tam¿e, 147/7/57, s. 48; 462/9, s. 71.
486 Do OSMW w 1949 roku skierowano 10 ¿o³nierzy piechoty na 6-

miesieczny kurs oficerski, w tym by³o: 2 poruczników, 6 podporuczni-
ków, 1 chor¹¿y i 1 sier¿ant (Tam¿e, 150/27, s. 13). Mieli oni obj¹æ kie-
rownicze stanowiska we flotyllach oraz w referatach nadmorskich Brygad
Ochrony Pogranicza.

487 Tam¿e, 255/1/58, s. 29; 462/9/59, s. 1–3.

488 Tam¿e, 149/31/57, s. 264.
489 Tam¿e, 182/7, s. 414–416. Odbitka instrukcji w posiadaniu

autora.
490 Dz.U. 1953, nr 23, p. 94.
491 Tam¿e, 1955, nr 47, p. 315, rozdzia³ 5, art. 18; rozdzia³ 6, art. 22.
492 14 marca 1946 roku w wyniku kontroli przeprowadzonej przez

gen. Karola Œwierczewskiego, dla ¿o³nierzy WOP na punktach kontro-
lnych wprowadzono mundury obowi¹zuj¹ce w MW (A WOP,147/7/57,
s. 117). Dopiero póŸniej je wycofano.

493 Tam¿e, 147/6.
494 Tam¿e, 168/36, s. 4.
495 Odbitka Instrukcji... w posiadaniu autora.
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niedopuszczanie do przemytu i wymytu z jednostek na
jednostki p³ywaj¹ce ludzi, towaru i materia³ów poli-
tycznych; niedopuszczanie do kontaktowania siê ryba-
ków z za³ogami obcych jednostek p³ywaj¹cych oraz prze-
prowadzanie kontroli, czy na kutrach przebywaj¹cych
na morzu znajduj¹ siê rybacy legalnie zamustrowa-
ni496.W celu maskowania patrole na kutrach rybackich
nie podnosi³y bandery WOP. U¿ywano jej dopiero w cza-
sie kontroli, poœcigu i w innych formach s³u¿by497.

Szczególnie uporczywie œledzono kutry rybackie. Np.
we wrzeœniu 1949 roku skontrolowano a¿ 102 kutry, 6
³odzi motorowych i 20 ³odzi wios³owo-¿aglowych. Po-
nadto dwa razy u¿yto jednostek do poœcigu. Pierwszy –
3 wrzeœnia, gdy kuter Gdy 36 wyszed³ na morze bez
dokonania odprawy, a drugi – 24 wrzeœnia za jachtem,
który wed³ug zg³oszenia mia³ p³yn¹æ do Jastarnii,
a szed³ w kierunku Helu. Natychmiast WOP oceni³, ¿e
jacht mo¿e wyjœæ na pe³ne morze498. W paŸdzierniku,
w dniach 17/18, 19/20, 23, 24 i 31, œcigacz MW Bystry
przeprowadzi³ na rzecz WOP kontrole kutrów rybac-
kich oraz patrolowanie wód terytorialnych i ³owisk499.
Nasili³y siê równie¿ patrole WOP na morzu jednostka-
mi cywilnymi, z których na miejscu sk³adano bardzo szcze-
gó³owe pisemne meldunki500. Dalsze naciski MBP ¿¹-
daj¹ce od WOP coraz skuteczniejszego uszczelnienia
granicy morskiej oraz doœwiadczenia z 1949 roku, by³y
powodem lepszej organizacji s³u¿by granicznej w Dy-
wizjonie Patrolowców, który rozpocz¹³ kampaniê let-
ni¹ od 1 czerwca 1950 roku. Œcigacz 7 Listopada, pa-
trolowiec Dzier¿yñski, kutry dozorowe Botwin i Górnik,
mia³y za zadanie patrolowanie ³owisk nr 1–11. Nato-
miast motorówki przydzielono do dyspozycji: Wola dla
dowódcy Dywizjony Patrolowców, Muranów dla dowód-
cy Stra¿nicy £eba, Praga dla dowódcy Stra¿nicy W³a-
dys³awowo, a Ochota – dla dowódcy Stra¿nicy Hel.
Motorówki Muranów, Praga i Ochota mia³y za zadanie
wychodziæ na korze w poœcig za jednostk¹, przerywaj¹-
c¹ siê z portu i patrolowania przybrze¿nych wód w od-
leg³oœci do 5 Mm od brzegu przy stanie morza do 2’501.

Wraz z tworzeniem dywizjonów pogranicza, nadmor-
skie brygady WOP przyst¹pi³y do organizacji morskiej
s³u¿by granicznej, wed³ug nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
– Jednostki p³ywaj¹ce pe³ni³y s³u¿bê na morzu oraz

w portach i na zalewach. Okrêty pe³ni³y dozory na
specjalnie wyznaczonych liniach dozoru, zaœ w por-
tach i na zalewach zabezpiecza³y s³u¿bê i pracê pla-
cówek granicznych.

– Okrêty na dozory mo¿na by³o przenosiæ na inne, za-
le¿nie od sytuacji.

– S³u¿bê na morzu tak organizowano, aby okrêty sta-
le przebywa³y na wyznaczonych do ochrony odcin-
kach. Ka¿dy okrêt w s³u¿bie przebywa³ 120–150 ro-
boczogodzin.

– W czasie odprawy do s³u¿by na morzu dla ka¿dego
okrê-tu okreœlano czasowe miejsce bazowania na wy-
padek sztormu i odpoczynek dla za³ogi. Czas prze-
bywania okrêtu na morzu, w oderwaniu od swojej

bazy g³ównej, okreœlano zapasem paliwa, ¿ywnoœci
oraz technicznymi w³aœciwoœciami jednostki.

– Od chwili wyjœcia na morze z okrêtem utrzymywa-
no nieprzerwan¹ ³¹cznoœæ radiow¹. D.o. co 4 godziny
zobowi¹zany by³ meldowaæ o swojej pozycji i spo-
strze¿eniach, a w wypadkach wa¿nych natychmiast.

– Przed wyjœciem na morze d.o. otrzymywa³ rozkaz
ze szczegó³owym zadaniem na okres s³u¿by.

– Dowódca dywizjonu zobowi¹zany by³ kontrolowaæ
s³u¿bê swoich okrêtów na morzu.

– W dywizjonach zorganizowano sta³¹ informacjê o sta-
nie pogody, a przewidywany sztorm przekazywano
okrêtom na morzu.

– Po zatrzymaniu zagranicznych kutrów rybackich, d.o.
odprowadza³ je do wyznaczonego miejsca: W³ady-
s³awowo, Dar³owo lub inne wyznaczone miejsca, za
wyj¹tkiem portów Zatoki Puckiej, Gdañska, Helu,
Ustki, Ko³obrzegu i Œwinoujœcia.

– S³u¿ba okrêtu na morzu sk³ada³a siê z patrolu i ob-
serwacji w wypadku postoju na kotwicy. Na okres
s³u¿by d.o. otrzymywa³ program szkolenia za³ogi.

– Patrolowanie powierzonego odcinka koniecznie prze-
prowadzano przy s³abej widocznoœci i noc¹. Przy do-
brej pogodzie obserwacjê prowadzono bez manew-
rowania okrêtem502.
Wed³ug tych zasad postêpowano do chwili wprowa-

dzenia 21 sierpnia 1951 roku jednolitej dla wszyst-
kich dywizjonów WOP Instrukcji S³u¿by Morskiej WOP,
któr¹ potem kilkakrotnie modyfikowano503. Zmiany nie
by³y jednak zbyt istotne, a formy s³u¿by granicznej po-
zostawa³y te same. Stanowi³y odzwierciedlenie przepi-
sów sowieckiej s³u¿by granicznej, z pewnymi dodatka-
mi wynikaj¹cymi z polskich warunków.

Taktyczn¹ jednostkê stanowi³ okrêt pogranicza, któ-
ry by³ zdolny samodzielnie i zespo³owo wykonaæ okre-
œlone zadania, natomiast taktycznym pododdzia³em by³
dywizjon. Bezpoœrednim prze³o¿onym dowódców okrê-
tów i kutrów by³ dowódca dywizjonu, zaœ poœrednim –
dowódca brygady WOP. Okrêty i kutry pogranicza wy-
korzystywane by³y do s³u¿by granicznej pojedynczo lub
grupowo. Na dowódcê grupy wyznaczano najbardziej
doœwiadczonego dowódcê w danej grupie.

Zasadniczym za³o¿eniem ochrony morskiej granicy
by³o wspólne dzia³anie pododdzia³ów l¹dowych WOP
z jednostkami p³ywaj¹cymi pogranicza. Jednoczeœnie od
1953 roku nast¹pi³o nasilenie s³u¿by na morzu od maja
do koñca wrzeœnia, osi¹gaj¹c szczyt w czerwcu–sierp-
niu. Potem jej nasilenie mala³o. Okrêty patrolowe
w s³u¿bie przebywa³y na morzu 8–10 dni w miesi¹cu,
natomiast kutry patrolowe 4–5 dni.

Jednostki p³ywaj¹ce pogranicza obowi¹zywa³y dwie
gotowoœci bojowa i marszowa.

Gotowoœci bojowe okrêtów pogranicza dzieli³y siê
na trzy rodzaje: gotowoœæ bojowa nr 1 (natychmiasto-
wa gotowoœæ za³ogi, œrodków technicznych i uzbrojenia
do dzia³ania); gotowoœæ bojowa nr 2 (natychmiastowa
gotowoœæ 50% za³ogi i 50% uzbrojenia, przy 100% goto-
woœci mechanizmów i œrodków ³¹cznoœci); gotowoœæ bo-
jowa nr 3 (gotowoœæ za³ogi po sygnale alarmu bojowego
i przygotowanie do dzia³ania w okreœlonych terminach496 A WOP, 152/54, s. 8.

497 Tam¿e, s. 23.
498 Tam¿e, 163/35, s. 244.
499 Tam¿e, s. 55.
500 Tam¿e,183/35, s. 76.
501 Wyci¹g z rozkazu organizacyjnego nr 020-SM 6 paŸdziernika

1950 roku, odbitka w posiadaniu autora.

502 A WOP 179/45, s. 47–48.
503 Tam¿e, 152/54/57, s. 120–150. W 1953 roku opracowano now¹

Instrukcjê..., wprowadzaj¹c j¹ w grudniu do u¿ytku (Tam¿e 617/6/61).
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dla danego typu okrêtu). W normalnych warunkach
okrêty i kutry pe³ni³y s³u¿bê wed³ug gotowoœci bojowej
nr 2, a w bazach znajdowa³y siê w gotowoœci bojowej nr
3. Stopieñ gotowoœci bojowej okreœlali: dowódca dywi-
zjonu, dowódca grupy i dowódca okrêtu w czasie samo-
dzielnego p³ywania.

Gotowoœci marszowe dzieli³y siê równie¿ na trzy
rodzaje: gotowoœæ marszowa nr 1 (natychmiastowa go-
towoœæ uruchomienia g³ównych silników); gotowoœæ mar-
szowa nr 2 (gotowoœæ uruchomienia okrêtu w okresie 1
godziny po otrzymaniu rozkazu wyjœcia na morze); go-
towoœæ marszowa nr 3 (gotowoœæ uruchomienia okrêtu
w czasie 4 godzin po otrzymaniu rozkazu wyjœcia na
morze).

Jednostki dy¿urne przebywa³y w bazie dywizjonu
w gotowoœci nr 3, natomiast na redach w gotowoœci nr 2.
Natomiast okrêty dy¿urne utrzymywano w gotowoœci
nr 1504.

Dowódca Dywizjonu otrzymywa³ od dowódcy w³a-
œciwej Brygady rozkaz do ochrony granicy morskiej,
w którym wyszczególniano: linie dozorowe w marszu
i ich iloœæ; rejony portów gdzie potrzebne by³y kutry dla
s³u¿by GPK; niezbêdn¹ iloœæ jednostek p³ywaj¹cych do
s³u¿by (ich iloœæ objêtych w tym samym czasie s³u¿b¹
nie powinna przekraczaæ 50% ogólnej iloœci okrêtów
i kutrów w Dywizjonie); niezbêdn¹ iloœæ okrêtów, które
dowódca Dywizjonu obowi¹zany by³ trzymaæ w rezer-
wie, w sta³ej gotowoœci, w celu wykorzystania ich do s³u¿-
by na takich kierunkach, których wa¿noœæ dodatkowo
okreœlano w toku pe³nienia s³u¿by (rezerwa ta wynosi-
³a oko³o 20% ogólnej iloœci okrêtów i kutrów); utrzymy-
wanie zgodnie z planem remontów okreœlon¹ iloœæ (oko³o
30%) okrêtów i kutrów w remoncie. Natomiast dowód-
cy okrêtów i kutrów otrzymywali od dowódcy dywizjo-
nu specjalne wskazówki, które zawiera³y: nakazane
kursy i prêdkoœci; gotowoœæ bojow¹ przy przejœciu mo-
rzem; na wypadek mg³y, awarii i innych uszkodzeñ;
odnoœnie ³¹cznoœci na ca³y okres s³u¿by; o miejscach kot-
wiczenia i ukrycia siê w razie sztormu; odnoœnie szko-
lenia bojowego na okres s³u¿by oraz walki o ¿ywotnoœæ
okrêtu oraz informacje o stanie pogody i jej progno-
zie505.

Jednostki p³ywaj¹ce WOP pe³ni³y s³u¿bê normaln¹
lub wzmocnion¹. Przy normalnej s³u¿bie nie przewidy-
wano koncentracji okrêtów i kutrów na jednym lub
dwóch kierunkach, kosztem innych. Natomiast wzmoc-
niona s³u¿ba przewidywa³a koncentracjê jednostek na
pewnym odcinku dywizjonu, a nawet dwóch dywizjo-
nów.

Jednostki p³ywaj¹ce WOP pe³ni³y nastêpuj¹ce ro-
dzaje s³u¿by granicznej: dozór, zwiad, rozpoznanie, dy-
¿ur, poœcig i specjalne rodzaje s³u¿by.

Dozór by³ g³ównym rodzajem s³u¿by granicznej na
morzu, obejmuj¹cy oko³o 95% wszystkich jej form. Iloœæ
okrêtów niezbêdna do tej s³u¿by okreœlano sposobem
dzielenia d³ugoœci linii dozoru L na 1/4 d³ugoœci wi-
docznoœci z okrêtu w okreœlonych warunkach. Jednak
podczas normalnej, nie wzmocnionej s³u¿by granicznej

na morzu, iloœæ jednostek przeznaczonych do dozoru
okreœlano w ten sposób, ¿e odcinek ka¿dego nadmor-
skiego batalionu WOP pokrywa³ siê od strony morza
z okrêtem dozoru. Linia dozoru dla niego przebiega³a
w odleg³oœci 3–5 Mm od brzegu, zachowuj¹c przy tym
równoleg³y kierunek do brzegu. Linia ta stanowi³a
pierwsz¹ liniê dozoru okrêtów pogranicza. Natomiast
druga linia przebiegaj¹ca w odleg³oœci 1,5–2 Mm od
brzegu, pokrywa³a siê od morza z odcinkiem Stra¿nicy
WOP. By³y to odleg³oœci œrednie i mog³y byæ przesuwa-
ne w zale¿noœci od potrzeb. Jednoczeœnie przyjêto za-
sadê, ¿e okrêty pierwszej linii dozoru operacyjnie pod-
lega³y dowódcy batalionu WOP, zaœ drugiej – dowódcy
Stra¿nicy WOP.

Okrêt na linii dozoru móg³ pe³niæ s³u¿bê w ruchu,
w dryfie lub na kotwicy. W ruchu s³u¿bê pe³niono w za-
sadzie w czasie z³ej pogody i w z³ej widocznoœci, zaœ
w innych okolicznoœciach – w dryfie lub na kotwicy. Zmia-
na okrêtów w tym rodzaju s³u¿by odbywa³a siê wy³¹cz-
nie na linii dozoru506.

Zwiad stosowano w razie koniecznoœci rozpoznania
okreœlonego rejonu, odcinka morza lub wybrze¿a w okre-
œlonym, ograniczonym czasie. Postawienie zadania oraz
warunki wykonania zwiadu wymaga³y dok³adnego okre-
œlenia zadañ zwiadu, szybkiego i skrytego przeprowa-
dzenia rozpoznania oraz natychmiastowego meldowania
o wynikach. Do przeprowadzenia zwiadu wykorzysty-
wano pojedyncze okrêty lub grupê okrêtów. Warunkiem
w³aœciwego wykonania zwiadu by³a organizacja obser-
wacji morza i powietrza, a najbardziej odpowiednim szy-
kiem okrêtów podczas zwiadu by³ szyk czo³owy. W czasie
zwiadu przestrzegano okreœlonych wczeœniej kursów i prêd-
koœci, których zmiany mog³y nast¹piæ tylko w wypadku, gdy
cel zwiadu wykryto lub na rozkaz prze³o¿onego507.

Poszukiwanie (rozpoznanie) stanowi³o jeden z naj-
wa¿niejszych rodzajów s³u¿by jednostek WOP na mo-
rzu. Do jego przeprowadzenia ustalano: rejon i cel poszu-
kiwania; sposób rozpoznania; iloœæ jednostek niezbêdnych
do tego zadania; ich kursy i prêdkoœci; okreœlenie cza-
su przeprowadzenia poszukiwania oraz ustalenie do-
wodzenia i kierowania operacj¹. Odleg³oœæ miêdzy okrê-
tami zale¿a³a od widocznoœci w momencie poszukiwania
lub od zasiêgu dzia³ania technicznych œrodków obser-
wacji.

Poszukiwanie prowadzono równoleg³ymi kursami
i w okreœlonym sektorze. Przy pierwszym sposobie okrê-
ty ustawia³y siê w szyku czo³owym, a odleg³oœæ miêdzy
nimi równa³a siê 1/4 widzialnoœci z okrêtu w momen-
cie poszukiwania lub 1/4 zasiêgu dzia³ania technicz-
nych œrodków obserwacji. Przy drugim sposobie –
w okreœlonym sektorze, wyliczenia kursów i odleg³oœci
miêdzy okrêtami wykonywano w ten sposób, aby do
czasu wyjœcia okrêtu do ³uku sektora odleg³oœci miê-
dzy nimi nie przekracza³y 1/4 widzialnoœci lub 1/4 za-
siêgu technicznych œrodków obserwacji. Je¿eli po up³y-
wie wyliczonego czasu poszukiwañ naruszyciel nie zosta³
wykryty, poszukiwanie przerywano i wprowadzono do-
zór na najwa¿niejszych odcinkach508.

S³u¿bê konwojow¹ prowadzono w dwóch wypadkach:
statków obcych, g³ównie zachodnich bander na okreœlo-
nych szlakach ¿eglugowych i statków aresztowanych.504 Tam¿e, 152/54, s. 13–14.

505 Tam¿e, s. 3–4. Plan operacyjnego wykorzystania jednostek p³y-
waj¹cych dywizjonu wspólnie opracowywali – sztab brygady WOP
z dowódc¹ dywizjonu. Stanowi³ on podstawê do rozliczenia niezbêdnej
iloœci okrêtów i kutrów do ochrony granicy. Plan ten stanowi³ równie¿
za³¹cznik do rozkazu dowódcy brygady na s³u¿bê na pewien okres.

506 Tam¿e, s. 5–7.
507 Tam¿e, s. 7–8.
508 Tam¿e, s. 8–10.
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Si³y morskie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Konwojowanie statków wprowadzono na Zalewie
Szczeciñskim ju¿ w 1947 roku. By³y to jednak konwoje
¿o³nierzy WOP, którzy znajdowali siê na pok³adzie stat-
ku. Jednak na skutek silnych interwencji Ministerstwa
¯eglugi ten sposób konwojowania przerwano. Ponadto
kapitanowie statków protestowali przeciwko takiej for-
mie s³u¿by tym bardziej, ¿e prawo miêdzynarodowe ta-
kiego konwojowania zabrania³o509. Prowadzono wiêc
obserwacje przechodz¹cych statków przez zalew, a wraz
z podporz¹dkowaniem WOP MBP, konwojowanie prze-
j¹³ dywizjon rzeczny w Szczecinie. Kuter patrolowy p³y-
n¹³ za statkiem tak, aby za³oga mog³a widzieæ co siê
dzieje na jego pok³adzie, z gotowym do otwarcia ognia
WKM. Statki konwojowano ze Szczecina na redê Œwi-
noujœcia i stamt¹d do Szczecina. Bywa³o równie¿, ¿e
kutry patrolowe statek przejmowa³y jeden od drugiego
na wodach zalewu.

Konwojowanie statków obcych bander przeprowadzo-
no równie¿ na innych wodach, g³ównie w rejonie Gdañ-
ska, czasami nawet do tego portu i z portu na redê.

Celem konwojowania aresztowanego statku by³o za-
bezpieczenie jego przejœcia od miejsca zatrzymanego
do miejsca nakazanego postoju. Okrêt lub kuter pogra-
nicza tak organizowa³ przejœcie, aby za³oga mog³a ob-
serwowaæ czynnoœci na statku, mieæ ci¹g³¹ i pewn¹ ³¹cz-
noœæ z grup¹ kontroln¹ i byæ w gotowoœci do udzielenia
natychmiastowej pomocy. W tym celu posuwa³ siê z pra-
wej lub z lewej strony rufy aresztowanego, w odleg³oœci
1,5–2 kab. od niego. Po doprowadzeniu aresztowanego
na miejsce, przy statku pozostawiano s³u¿bê dozoru,
a grupa pozosta³a kontrolna na jego pok³adzie510. Od 1960
roku ten rodzaj s³u¿by zaniechano niemal ca³kowicie.

Ostatni rodzaj s³u¿by granicznej jednostek p³ywa-
j¹cych WOP by³ dy¿ur organizowany na redach, w por-
tach z zagranicznymi statkami i w bazach jednostek
pogranicza. Jednostka dy¿urna sta³a w gotowoœci do
natychmiastowych dzia³añ i pe³ni³a ten rodzaj s³u¿by
przez jedn¹ dobê. Z dy¿urnego okrêtu nie wolno by³o
zwalniaæ na l¹d i ca³a za³oga znajdowa³ siê na pok³a-
dzie511.

Poœcig stosowa³y jednostki pogranicza, a wczeœniej
– okrêty MW wyznaczone do dyspozycji WOP. Jednak
prawo poœcigu zosta³o zawarte dopiero w dekrecie z 23
marca 1956 roku o ochronie granic pañstwowych512. Pol-
skie prawo poœcigu przewidywa³o, ¿e w razie opuszcze-
nia portu przez obcy statek bez zezwolenia organów
celnych lub portowych, albo po zatrzymaniu lub we-
zwaniu do zatrzymania usi³owa³ zbiec na morze, orga-
na uprawnione do ochrony granic mia³y prawo œcigania
go na otwartym morzu, a¿ do wód terytorialnych obce-
go pañstwa, celem zatrzymania zbieg³ego statku i do-
prowadzenia go do portu polskiego. Prawo to przys³u-
giwa³o okrêtom i samolotom WOP513. Stanowi³o ono
kontynuacjê aktów w³adzy, które siê rozpoczê³y lub które
by siê rozpoczê³y, gdyby statek nie ucieka³. By³o ono
niezbêdne dla sprawowania zwierzchnictwa nad mo-
rzem terytorialnym514. Poœcig rozpoczyna³o nadanie sy-
gna³u „zatrzymaæ siê”. Je¿eli statek nie us³ucha³ tego

sygna³u, wówczas przystêpowano do poœcigu. Sygna³ ten
nadawano wy³¹cznie wzrokowy lub dŸwiêkowy, ponie-
wa¿ radiowy by³ wykluczony515.

Jednostki WOP na wodach wewnêtrznych, teryto-
rialnych i pasa przyleg³ego, mia³y prawo zatrzymaæ
statek i doprowadziæ go do portu, je¿eli: dokonywa³ za-
³adunku lub wy³adunku towaru poza miejscami do tego
wyznaczonymi; przyjmowa³ na pok³ad lub wysadza³
ludzi wbrew obowi¹zuj¹cym przepisom; nawi¹zywa³
³¹cznoœæ z wybrze¿em w celach przestêpczych; ³owi³ ryby
lub eksploatowa³ w inny sposób wody morskie wbrew
przepisom; trudni³ siê przemytem; narusza³ przepisy
celne lub dewizowe; wchodzi³ na obszar wód zamkniê-
tych dla ¿eglugi; kotwiczy³ poza miejscem do tego prze-
znaczonym; narusza³ w inny sposób bezpieczeñstwo lub
porz¹dek publiczny516.

Do specjalnych rodzajów s³u¿by granicznej nale¿a³
przewóz pododdzia³ów WOP morzem i wysadzanie de-
santu okrêtowego.

Przewóz pododdzia³ów WOP morzem mia³ miejsce
przy zabezpieczaniu dzia³alnoœci MGPK, tworzeniu
stra¿nic na wyspach lub w miejscach ze z³ymi drogami
oraz w razie koniecznoœci wzmocnienia okreœlonego
odcinka skrycie przed miejscow¹ ludnoœci¹. Natomiast
wysadzenie desantu okrêtowego mog³o mieæ miejsce we
wsparciu stra¿nicy z morza, prowadz¹c¹ walkê z uzbro-
jon¹ band¹ naruszaj¹c¹ granicê. Desant wspieraæ mo-
g³a artyleria i broñ maszynowa okrêtu517.

Okrêty i kutry WOP mog³y u¿yæ broni na wodach
terytorialnych bez uprzedzenia – bezpoœrednio do celu
w razie wysadzenia na brzeg uzbrojonych grup lub de-
santu oraz zbrojnego napadu zagranicznych statków
na statek polski lub na obywateli PRL. Natomiast
w razie próby uprowadzenia polskich statków lub po-
rywania obywateli, próby naruszenia granicy lub uciecz-
ki z brzegu polskiego na morze (na ³odziach lub ku-
trach) i nieus³uchania wezwania powrotu do portu lub
brzegu oraz w razie próby zagranicznego statku wy-
wiezienia polskich obywateli za granicê, przypadkowo
lub specjalnie znajduj¹cych siê na statku, przy odmo-
wie kapitana statku zwrócenia polskich obywateli, jed-
nostki WOP mog³y u¿yæ broni z uprzedzeniem jej za-
stosowania. Przed strzelaniem w cel, oddaæ nale¿a³o
strza³ przed dziób i rufê statku, a dopiero potem otwo-
rzyæ ogieñ skuteczny518. Od drugiej po³owy lat 50. u¿y-
cie broni przez okrêty i kutry WOP normowa³ dekret
z 23 marca 1956 roku o ochronie granic pañstwowych:
Je¿eli statek na morskich wodach wewnêtrznych
i wodach terytorialnych oraz na wodach pasa przyleg³e-
go mimo wezwania nie zatrzyma siê, nie przerwie za³a-
dunku lub wy³adunku, nie przerwie przyjmowania lu-
dzi na pok³ad lub wysadzania ze statku, nale¿y najpierw
oddaæ strza³ ostrzegawczy w powietrze, nastêpnie strza³
przed dziób i za rufê statku, a je¿eli statek mimo to nie
zastosuje siê do wezwania, otworzyæ ogieñ do statku.
W nocy nale¿y ponadto przed u¿yciem broni wystrzeliæ

509 Tam¿e, 218/40, s. 84.
510 Tam¿e, 152/54, s. 27–28.
511 Tam¿e, s. 10–11.
512 Dz.U.1956, nr 9, poz. 51.
513 Tam¿e.
514 R. Bierzanek, Morze otwarte ze stanowiska prawa miêdzynaro-

dowego, Warszawa 1960, s. 222.

515 R. Zaorski, Konwencje genewskie o prawie morza, Gdynia 1962,
s. 120–121. Konferencja genewska w 1958 roku skodyfikowa³a dotych-
czasowe zasady prawa poœcigu na morzu reguluj¹c je w art. 23 konwen-
cji z 29 kwietnia 1958 roku w sprawie morza otwartego (R. Bierzanek,
Z. Rotocki, Vademecum dla kapitanów statków, Warszawa 1959, s. 111–
–127).

516 Dz.U. nr 9, poz. 51.
517 A WOP 152/54, s. 11.
518 Tam¿e, s. 24–25.
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519 Dz.U., Tam¿e, art. 28.
520 A WOP 152/54, s. 24.

dwie rakiety koloru zielonego. To samo stosuje siê pod-
czas poœcigu statku na pe³nym morzu519.

W razie wejœcia okrêtu obcej bandery na polskie
wody terytorialne, jednostka WOP prowadz¹c jego ob-
serwacjê natychmiast powiadamia³a o tym s³u¿bê ope-
racyjn¹ dywizjonu i zbli¿a³a siê do niego. W odleg³oœci
dobrej widocznoœci nadawano sygna³ flagami kodu miê-
dzynarodowego: Naruszyliœcie polskie wody terytorialne
proszê je opuœciæ. Po stwierdzeniu, ¿e sygna³ zosta³ ode-
brany, jednostka WOP odchodzi³a od obcego okrêtu, pro-
wadz¹c nieprzerwanie jego obserwacjê z pewnej odle-
g³oœci i meldowa³a do s³u¿by operacyjnej dywizjonu
o wszelkich jego ruchach. Nie nawi¹zywano ¿adnych
kontaktów z tym okrêtem, nie wolno by³o stosowaæ ja-
kichkolwiek dodatkowych sygna³ów i odpowiadaæ na ja-
kiekolwiek pytania520.

Jednostki morskie WOP stale doskonali³y formy
s³u¿by granicznej, osi¹gaj¹c wysoki stopieñ sprawno-
œci. Wraz z wprowadzaniem nowych okrêtów patrolo-
wych i kutrów patrolowych ulepszano je, dostosowuj¹c
do aktualnych potrzeb politycznych i operacyjnych na
morzu.
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Zakoñczenie

Polska flota wojenna stanowi³a istotny czynnik utrwa-
laj¹cy pozycjê Rzeczypospolitej nad Ba³tykiem. Zbudo-
wana wysi³kiem narodu, by³a równie¿ jego dum¹, ³¹-
cz¹c niemal ca³e spo³eczeñstwo wokó³ polskiej idei
morskiej. Stanowi³a ogromny – g³ównie moralny i pa-
triotyczny kapita³ Polaków, daj¹cy korzyœci nie tylko
w czasie wojny, ale i po jej zakoñczeniu. Nale¿a³a po-
nadto do jednej z nowoczeœniejszych w rejonie Ba³tyku
i mimo s³aboœci si³ pod wzglêdem liczebnym, stanowi-
³a zagro¿enie dla III Rzeszy niemieckiej i Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, którzy powa¿nie liczyli siê z polsk¹ bande-
r¹ wojenn¹, g³ównie zaœ z naszymi si³ami podwodnymi.

Rzeczypospolita, nie mog¹c uzyskaæ wsparcia ze stro-
ny Royal Navy na Ba³tyku, przyby³a z morsk¹ pomoc¹
dla Wielkiej Brytanii wysy³aj¹c swoje okrêty, a nastêp-
nie rozbudowuj¹c tam w³asne si³y morskie. POMW
maksymalnie wykorzystany przez Brytyjczyków nawet
po wojnie, jako ju¿ zbyteczny, zosta³ rozwi¹zany, a po-
wstaj¹ca w kraju marynarka wojenna zosta³a podpo-
rz¹dkowana interesom imperium radzieckiego.

II wojna œwiatowa na morzu stanowi³a wojnê tech-
nologii i wszechstronnej techniki. Rozprzestrzeni³a siê
na wszystkie oceany i przyleg³e morza, trwa³a na l¹-
dzie, na rzekach i w powietrzu. W Europie nosi³a cha-
rakter kontynentalny, w której III Rzesza niemiecka
odnosi³a sukcesy bez operacji morskich. O zwyciêstwie
decydowa³y zasoby materia³owe i móg³ zwyciê¿yæ tylko
ten, kto zastosowa³ nowoczesn¹ gospodarkê i masow¹
produkcjê1. Sztuka wojenna zosta³a podporz¹dkowana
nauce, produkcji przemys³owej i jej wytworom, a zwy-
ciêstwo odnios³a technika, któr¹ wykorzysta³y sztaby.
W wojnie tej nie zwyciê¿ali wodzowie.

Zasadniczym uzbrojeniem si³ morskich by³a artyleria
okrêtowa i nadbrze¿na du¿ych kalibrów, plot, a nastêp-
nie torpedy, miny i uzbrojenie przeciwminowe, broñ do
zwalczania OP oraz broñ lotnictwa morskiego. Wszystkie
te œrodki doskonalono w okresie miêdzywojennym, ale
osi¹gniêcia w poszczególnych krajach trzymano w ta-
jemnicy. Szereg udoskonaleñ znajdowa³o siê jeszcze w
postaci projektów w instytutach naukowo-badawczych
albo w niewielkiej liczbie w trakcie doœwiadczeñ poli-
gonowych. Dotyczy³o to g³ównie artylerii i systemów kie-

rowania strzelaniem, radarów, urz¹dzeñ magnetycznych
i akustycznych do min, torped itp. Ich szybki rozwój
nast¹pi³ w toku wojny, a doskonalenie œrodków walki
morskiej obejmowa³o okrêty i samoloty. Wprowadzono
radar do wykrywania celów nawodnych i powietrznych,
który stale udoskonalano oraz upowszechniano. Na
prze³omie lat 1942/1943 radar posiada³y niemal wszyst-
kie alianckie okrêty eskortowe i samoloty przybrze¿ne. Za-
siêg radaru wzrós³ do oko³o 100 Mm, zmuszaj¹c U-bo-
oty do zejœcia pod wodê. Jeszcze przydatniejsze by³y
brytyjskie radionamierniki Huff-Duff, pozwalaj¹ce prze-
chwytywaæ meldunki radiowe z niemieckich OP do do-
wództwa na brzegu. GroŸnym œrodkiem do zwalczania
OP by³ doskonalony miotacz BG oraz niekierowane PR,
w które uzbrajano samoloty zwalczania U-bootów2.
Doskonalono stacje hydrolokacyjne do wykrywania OP,
rozwiniêto broñ podwodn¹ (torpedy akustyczne, magne-
tyczne, miny akustyczne i magnetyczne).

Postêp w budownictwie okrêtowym obejmowa³: se-
ryjnoœæ typów, monta¿ kad³ubów z bloków lub sekcji,
a ponadto coraz powszechniej stosowano spawanie za-
miast dotychczasowego nitowania. Na mniejszych jed-
nostkach wprowadzano silniki wysokoprê¿ne, zaœ na
wiêkszych – polepszenie ekonomii napêdu osi¹gano
poprzez wy¿sze ciœnienie pary oraz turbiny z dwustop-
niowymi przek³adniami redukcyjnymi. Wzrasta³a rów-
nie¿ niezatapialnoœæ poprzez doskonalenie urz¹dzeñ
i organizacji obron walki o ¿ywotnoœæ okrêtu oraz obro-
ny przeciwminowej, plot i przeciw OP.

Nast¹pi³ du¿y skok w rozwoju lotnictwa morskiego
poprzez doskonalenie maszyn i katapult na du¿ych ON
oraz sprawniejsz¹ organizacjê ruchu lotniczego na lot-
niskowcach – szybsze i bezpieczniejsze starty i l¹do-
wania. Lotnictwo morskie wykaza³o, ¿e jest silnym
œrodkiem uderzeniowym na flotê przeciwnika, ponie-
wa¿ potrafi odnaleŸæ okrêty na morzu lub w bazach,
atakowaæ je i topiæ swoimi œrodkami bojowymi. Powo-
dzenie osi¹ga³o dziêki du¿ej szybkoœci, doskonalone-
mu uzbrojeniu i szczególnym walorom taktycznym,
a tak¿e zdolnoœci skupienia w krótkim czasie du¿ej
liczby samolotów w dowolnym punkcie walki. Jedno-
czeœnie lotnictwo zadawa³o nie tylko du¿e straty, ale
te¿ silnie oddzia³ywa³o na morale przeciwnika. Dosko-
nalenie samolotów w zakresie sprzêtu, zwiêkszanie za-
siêgu, uzbrojenia, ³adunku u¿ytecznego (bomb) do 10
ton i wiêcej oraz wprowadzenie celowników radioloka-
cyjnych przekszta³ci³o lotnictwo morskie w szczególnie

Zakoñczenie

1 Nieograniczona wojna podwodna i chêæ zniszczenia ¿eglugi atlan-
tyckiej, by³o wynikiem przegrania przez Niemców bitwy o Angliê. Marsz
na wschód i wojna z niedawnym sojusznikiem – Zwi¹zkiem Radzieckim –
to szukanie wyjœcia, aby stworzyæ sobie bazê gospodarcz¹ do przygotowa-
nia nowych œrodków w zwalczaniu Wielkiej Brytanii (Krzywiec, Polityka
i strategia, s. 41). Wojnê morsk¹ wygra³y Stany Zjednoczone uruchamia-
j¹c masow¹ produkcjê, której wytwory kierowano na front, daj¹c wszech-
stronne wsparcie dla Royal Navy i innym flotom alianckim. 2 Pierwszym by³ U 752 zniszczony 23 maja 1943 roku przez samo-

lot z lotniskowca eskortowego Archer.
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groŸn¹ broñ spe³niaj¹c¹ ró¿ne zadania na morzu sa-
modzielnie, przy wspó³dzia³aniu z flot¹ i artyleri¹ nad-
brze¿n¹3. Do zasadniczych zadañ lotnictwa morskiego
w II wojnie œwiatowej na morzu nale¿a³o: operowanie
na morskich liniach komunikacyjnych, zabezpieczanie
desantów morskich, uderzanie na bazy floty, dzia³ania
w operacjach przeciwdesantowych, blokowanie baz
i portów, dzia³ania na rejony obrony nadbrze¿nej prze-
ciwnika, os³ona w³asnych baz, portów, konwojów, ze-
spo³ów na morzu i floty oraz prowadzenie rozpoznania
bliskiego i dalekiego. Stosowano nêkanie konwojów na
ca³ej trasie przejœcia morzem. Na dalekich podejœciach
konwoje by³y atakowane przez samoloty torpedowo-
bombowe wspó³dzia³aj¹ce z OP, a na bliskich – wspo-
magane przez samoloty szturmowe4.

Wprowadzano nowe rodzaje jednostek p³ywaj¹cych
– eskortowe, desantowe, lilipucie OP oraz œrodki sztur-
mowe i p³etwonurków5. Te trzy ostatnie, stanowi¹c si³y
dywersyjne, u¿ywano g³ównie przeciwko du¿ym i cen-
nym okrêtom oraz statkom, których zatopienie mog³o
wp³yn¹æ na zmianê stosunku si³ i sytuacjê operacyjn¹
na wodach okreœlonego akwenu. Stwarza³y one sta³e
zagro¿enie, poniewa¿ obrona przed nimi by³a pasywna
i sprowadza³a siê do stawiania zagród bonowo-siecio-
wych i obserwacji.

Œrodki te wraz z lotnictwem i nieznanym dotych-
czas rozmachem dzia³añ bojowych, spowodowa³y scen-
tralizowanie kierownictwa aliantów w wojnie morskiej
– ³¹czenie wysi³ków wojskowych i politycznych. Punkt
ciê¿koœci tej wojny by³ oparty na brytyjskich liniach
¿eglugowych, daj¹c podstawy do decyduj¹cych uderzeñ
na III Rzeszê niemieck¹6. Zaœ dzia³ania bojowe flot
by³y podporz¹dkowane zadaniom wojsk l¹dowych, po-
niewa¿ na kontynencie europejskim rozstrzyga³y siê losy
tej wojny. Si³y morskie mia³y jednak na jej przebieg
wp³yw, a g³ównymi rodzajami ich operacji by³o zwal-
czanie i obrona ¿eglugi oraz dzia³ania desantowe.

Zwalczanie morskich linii komunikacyjnych alian-
tów stanowi³o podstawê dzia³añ niemieckich du¿ych
ON i OP. By³ to powa¿ny problem organizacyjno-tech-
niczny dla aliantów szukaj¹cych rozwi¹zania spraw
dotycz¹cych zabezpieczenia ¿eglugi, co wi¹za³o siê z przy-
gotowaniami do operacji desantowych na kontynent.
Bez dostaw sprzêtu wojskowego i nowoczesnej techni-
ki ze Stanów Zjednoczonych by³oby to po prostu nie-

mo¿liwe. Niemcy pope³nili b³¹d, nie anga¿uj¹c masy
U-bootów od pierwszych dni wojny, a buduj¹c kosztow-
ne du¿e ON, które wkrótce zosta³y wyeliminowane
z walk i nie rozwijaj¹c jeszcze przed wojn¹ odpowied-
niej liczby samolotów do zmasowanych uderzeñ na bazy,
porty i przemys³ angielski. Dopiero wraz z rozmachem
wojny morskiej rozwijano tam produkcjê OP, stopnio-
wo coraz bardziej zagra¿aj¹cych ¿egludze alianckiej.
Mimo to III Rzesza pozostawi³a je samym sobie, nie
bêd¹c w stanie rozwin¹æ wspó³dzia³ania U-bootów
z innymi rodzajami si³ morskich, g³ównie zaœ z lotnic-
twem. Da³o to aliantom czas na przygotowanie si³ ZOP
i masowej produkcji statków. Zaœ wyeliminowanie
z mórz i oceanów niemieckich si³ nawodnych pozbawi³o
mo¿liwoœci organizowania wspó³dzia³ania du¿ych ON
z U-bootami. Flota niemiecka nie mia³a si³ do zwal-
czania alianckich si³ ZOP na szlakach komunikacyj-
nych, a próby ich niszczenia w bazach lotnictwem nie
przynios³y spodziewanych rezultatów. Do zwalczania
os³ony konwojów alianckich na morzu Œródziemnym
wyst¹pi³a flota w³oska, ale dzia³ania te by³y margi-
nalne w stosunku do masowoœci konwojów atlantyc-
kich.

Spirala techniki i masowoœæ œrodków walki prze-
ciwników powodowa³y rozwój sposobów walki morskiej,
rozwijaj¹c strategiczne wykorzystanie floty, morsk¹
sztukê operacyjn¹ i taktykê7.

Strategiczne wykorzystanie floty obejmowa³o: pla-
nowanie, organizacjê i prowadzenie wojny na morzu;
okreœlanie planów i programów rozwoju poszczególnych
rodzajów si³ morskich oraz ich sk³adu; typowanie mor-
skich teatrów dzia³añ wojennych i okreœlanie ich gra-
nic; planowanie przygotowania morskich teatrów dzia-
³añ wojennych i okreœlanie g³ównych kierunków uderzeñ
na tych teatrach; przygotowanie wspó³dzia³ania floty,
lotnictwa i wojsk l¹dowych realizowane w oparciu o je-
den zamiar strategiczny.

Morska sztuka operacyjna zajmowa³a siê przygoto-
waniem i prowadzeniem morskich operacji bojowych
przez ró¿norodne si³y floty lub kombinowane – wspól-
nie z lotnictwem i wojskami l¹dowymi. Spowodowa³o
to rozmach dzia³añ bojowych, na ogromnych przestrze-
niach, z udzia³em du¿ych iloœci jednostek p³ywaj¹cych.
Zaœ zmasowany udzia³ lotnictwa rozszerzy³ front l¹do-
wy od strony morza i g³êbokoœæ operacji.

Taktyka floty podporz¹dkowana morskiej sztuce
operacyjnej s³u¿y³a rozwi¹zywaniu praktycznych zadañ
bitew morskich dla osi¹gniêcia celów operacji. Takty-
ka ogólna floty zajmowa³a siê przygotowaniem i pro-
wadzeniem bitew morskich przez okrêtowe zespo³y tak-
tyczne z podporz¹dkowanymi i wspieraj¹cymi zespo³ami
lub jednostkami innych rodzajów si³. Natomiast tak-
tyka poszczególnych rodzajów si³ – przygotowanie i pro-
wadzenie walki przez dany rodzaj si³, a wiêc – taktyka
kr¹¿owników, niszczycieli, OP i innych rodzajów okrê-

3 W wyniku II wojny œwiatowej na 1000 zatopionych okrêtów, 380
zniszczy³o lotnictwo, w tym ponad 40% ogólnej iloœci zatopionych pancer-
ników, 15 lotniskowców i 102 niszczyciele. Postawi³o 66% min z ogólnej
iloœci min postawionych w tej wojnie (Taktyka, s. 251).

4 Tam¿e, s. 251–253.
5 Lilipucie OP, p³etwonurkowie i ³odzie wybuchowe stanowi³y

œrodki dywersji podwodnej, gwarantuj¹ce zaskoczenie. Jednak masowa
produkcja lilipucich OP i ich u¿ycie w operacjach bojowych nie spe³ni³y
pok³adanych w nich nadziei ze wzglêdu na brak urz¹dzeñ hydroakustycz-
nych i œrodków ³¹cznoœci podwodnej, ma³y zasiêg, prêdkoœæ i autonomicz-
noœæ oraz du¿e uzale¿nienie od pogody. Zaœ u¿ycie ¿ywych torped mog³o
nast¹piæ tylko w okreœlonej temperaturze wody i ma³ym stanie morza.

6 Anglia sprowadza³a drog¹ morsk¹: 100% ropy naftowej, bawe³-
ny i kauczuku, 90% ¿ywnoœci, 85–90% metali i innych artyku³ów. Do
przewozów zaanga¿owano ca³¹ flotê brytyjsk¹ i pozosta³ych aliantów.
W ci¹gu wojny wy³adowano w portach angielskich oko³o 250 milionów
ton surowców i ¿ywnoœci oraz ponad 80 milionów ton gotowych produk-
tów i materia³ów wojskowych. W ci¹gu doby na morzu znajdowa³o siê
oko³o 2000 statków angielskich i 500 statków sojuszniczych i neutralnych
z ³adunkami dla Anglii. Zasadnicz¹ iloœæ ³adunków przewo¿ono lini¹ An-
glia-Ameryka Pó³nocna 67,5% ogólnych przewozów oraz lini¹ przecho-
dz¹c¹ wzd³u¿ zachodniego wybrze¿a Afryki – 21% ogólnych przewozów
(Lacki, Dzia³ania na oceanicznych, s. 9).

7 Dzia³ania bojowe na morzu mia³y szczególne cechy w sztuce
wojennej i stanowi³y integraln¹ czêœæ walki zbrojnej wojsk przeciwników.
Specyfik¹ floty w walce morskiej by³y œrodki bojowe wykorzystywane
przez okrêty i lotnictwo morskie w warunkach ¿ywio³u morskiego oraz
odrêbny charakter zadañ wykonywanych w czasie operacji bojowych i
walk morskich. Morza i oceany by³y otwarte, a dzia³ania bojowe prowa-
dzono na du¿ych przestrzeniach wodnych. Jednoczeœnie istnia³a zale¿noœæ
floty od baz morskich, a system ich maskowania stawa³ siê coraz trud-
niejszy. Ponadto system bazowania zale¿a³ od wspó³dzia³ania miêdzy
si³ami floty, lotnictwa i wojsk l¹dowych, jako warunku utrzymania baz
lub tworzenia nowych.
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tów. Wzrost zdolnoœci manewrowych spowodowa³ zwiêk-
szenie rozmiarów akwenów walki, co spowodowa³o po-
trzebê zgrywania ró¿norodnych si³ w czasie i przestrzeni.
Natomiast wzrost mocy ogniowej, rozpoznania i si³a lot-
nictwa wspieraj¹cego flotê spowodowa³y mo¿liwoœæ
zmasowanych uderzeñ na ca³¹ g³êbokoœæ ugrupowañ prze-
ciwnika. Bitwy morskie wymaga³y organizacji wspó³-
dzia³ania miêdzy okrêtami w zespo³ach i miêdzy zespo-
³ami oraz z lotnictwem. Obowi¹zkowym zabezpieczeniem
dzia³añ bojowych sta³y siê obrony: plot, przeciwmino-
wa, przeciw OP, a w rejonach przybrze¿nych – obrona
przed œcigaczami torpedowymi8.

W morskiej sztuce wojennej rozwijano równie¿ ma-
sowanie si³, wspó³dzia³anie i manewr, które powodo-
wa³y jej dalsze doskonalenie.

Œrodki niszczenia mimo ich doskonalenia by³y jed-
nak jeszcze ograniczone, a prawdopodobieñstwo tra-
fieñ niedu¿e. Dlatego trzeba by³o odpowiedniej liczby
trafieñ pociskami artyleryjskimi lub torpedami, co
mog³a zapewniæ odpowiednia liczba okrêtów oraz samo-
lotów, wszystkie z odpowiednim uzbrojeniem. Bywa³o,
¿e dzia³ania planowane jednoczeœnie, przeradza³y siê
w kolejne, poniewa¿ ze wzglêdu na przeciwdzia³anie prze-
ciwnika nie zrealizowano pierwotnego planu9. W tym
celu masowano si³y, co pozwala³o na przeprowadzenie
uderzeñ na okreœlone cele przez dwie grupy nosicieli
œrodków bojowych – artylerii i torped, ich zeœrodkowa-
nie lub ataki kolejnymi rzutami. Najczêœciej stosowa-
no zeœrodkowane masowanie si³ powoduj¹ce rozprosze-
nie obrony nieprzyjaciela.

W si³ach alianckich szczyt mo¿liwoœci w dzia³aniach
taktycznych osi¹gnê³y pancerniki, lotniskowce, kr¹¿ow-
niki i si³y lekkie. Tworzenie z nich grup uderzeniowych
i zabezpieczaj¹cych komplikowa³o organizacjê wspó³-
dzia³ania, jednak by³o ono niezbêdne dla zabezpiecze-
nia wykonania zadañ przez okreœlone rodzaje okrêtów.
Si³y lekkie zabezpiecza³y obronê przeciw OP i plot, lot-
niskowce wysy³a³y samoloty albo na l¹d, albo na ON
lub du¿e ON stosowa³y ciê¿k¹ artyleriê, a ponadto si³y
lekkie mog³y nanosiæ ataki torpedowe. Manewr polega³
na zajêciu okreœlonej pozycji artyleryjskiej lub torpe-
dowej w stosunku do celu, a podstawowymi elementa-
mi by³y namiar i odleg³oœæ do przeciwnika. Zajêcie po-
zycji ogniowej by³o jednak d³ugotrwa³e, a proces ten
wyd³u¿a³o przeciwdzia³anie nieprzyjaciela. Powodowa-
³o to straty we w³asnych ugrupowaniach, których trud-
no by³o unikn¹æ10.

Te elementy morskiej sztuki wojennej doskonalono
w toku wojny, a po jej zakoñczeniu, g³ównie wraz ze
wzrostem broni atomowej i rakietowej – modyfikowa-
no. W wyniku doœwiadczeñ wojennych i nowych tech-
nicznych mo¿liwoœci, przewartoœciowano rolê poszcze-
gólnych klas okrêtów, upad³a idea bitwy morskiej
prowadzonej przez du¿e ON, a pancerniki i ciê¿kie kr¹-
¿owniki oraz monitory szybko traci³y na znaczeniu jako
zasadnicze si³y artyleryjskiego uderzenia flot11. Wpro-

wadzano kompleksowe dzia³ania morskie na wodzie,
pod wod¹ i w powietrzu. Wojna rozwinê³a wspó³dzia³a-
nie flot wojennych z wojskami l¹dowymi, a w trakcie
dzia³añ bojowych wykszta³ci³a siê i rozwinê³a sztuka
operacji i taktyki desantowej. Doskonalono formy dzia-
³ania flot na korzyœæ wojsk l¹dowych, a organizacja
wspó³dzia³ania nabiera³a coraz wiêkszego znaczenia.

II wojna œwiatowa na morzu wzbogaci³a i unowo-
czeœni³a formy wykorzystywania flot wojennych, wyka-
za³a rosn¹ce znaczenie marynarki wojennej, zwiêkszy-
³a siê liczba i skala bitew, rozmach i zasiêg operacji
bojowych. Wprowadzono operacje bojowe o znaczeniu
strategicznym, w których du¿e znaczenie mia³o wspar-
cie wojsk l¹dowych przez okrêty, a to wi¹za³o siê ze
znacznym rozwojem œrodków desantowych. Straci³y na
znaczeniu du¿e ON, a g³ównymi si³ami uderzeniowymi
na wodach europejskich sta³o siê lotnictwo i OP. Nie-
mal od pocz¹tku wojny morskiej stale nastêpowa³ roz-
wój obrony plot, przeciw OP, przeciwminowej, przeciw
kutrowej i innych obron, które nadal doskonalono po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych12.

Polska flota wojenna wesz³a do dzia³añ bojowych
na morzu od pierwszego dnia wojny – na wodach Zato-
ki Gdañskiej, a nastêpnie uczestniczy³a w operacjach
na Atlantyku i przyleg³ych morzach w ramach Royal
Navy. Nasze okrêty by³y modernizowane i dostosowy-
wane do wymogów wspó³czesnej morskiej sztuki wo-
jennej, przechodz¹c niemal wszystkie etapy rozwoju,
podobnie jak brytyjskie.

We wrzeœniu 1939 roku jednostki p³ywaj¹ce pol-
skiej marynarki wojennej dzia³a³y w trzech odrêbnych
rejonach operacyjnych: na wodach Zatoki Gdañskiej (OP
równie¿ na innych akwenach Ba³tyku), 3 niszczyciele
na wodach brytyjskich i Flotylla Piñska na Polesiu (jej
wydzielony oddzia³ równie¿ na Wiœle).

G³ówne dzia³ania morskie we wrzeœniu 1939 roku
rozegra³y siê w rejonie Zatoki Gdañskiej, w których
udzia³ wziê³y zasadnicze si³y polskiej floty oraz Krieg-
smarine i niemieckie lotnictwo. Na œrodkowym i pó³-
nocnym Ba³tyku w pierwszych dwóch tygodniach wojny
operowa³y niemieckie si³y do zwalczania polskich OP,
a nastêpnie, zachodnia czêœæ tego morza znalaz³a siê
w zasiêgu floty i lotnictwa niemieckiego, zaœ wschod-
nia i pó³nocna w zasiêgu floty i lotnictwa radzieckiego
– równie¿ poszukuj¹ce polskich OP. Polskie w³adze li-
czy³y na neutralnoœæ pañstw nadba³tyckich, ale w sto-
sunku do Estonii i £otwy dysponuj¹ce odpowiednimi
portami by³o to w¹tpliwe, poniewa¿ w obliczu demon-
stracji radzieckich si³ morskich i l¹dowych stawa³y siê
uleg³e Moskwie. Pomoc floty brytyjskiej i francuskiej
by³a równie¿ niemo¿liwa, podobnie jak i przez pozo-
sta³e rodzaje wojsk sojuszników, nie maj¹ce odpowied-
nich si³ w obliczu wejœcia do wojny Zwi¹zku Radziec-
kiego po stronie III Rzeszy niemieckiej. I co gorsza,
francuska opinia publiczna w zdecydowanej wiêkszo-
œci, by³a przeciwna do aktywnego zaanga¿owania swych
wojsk po stronie Rzeczypospolitej, a komuniœci u¿yli
wszelkich legalnych i nielegalnych œrodków do destabi-
lizacji wojsk francuskich. Ponadto Polska nie dyspono-

8 Mandat, O niektórych..., s. 5–8.
9 Np. samolot zabiera³ 1–2 torpedy, niszczyciel 5–10 torped, wy-

strzeliwanych z du¿ych odleg³oœci, co utrudnia³o trafienie.
10 Tam¿e, s. 9–12.
11 M.in. uderzenia artyleryjskie na flotê przeciwnika w jego ba-

zach przez du¿e ON nie dawa³y pe³nego powadzenia ju¿ na pocz¹tku II
wojny œwiatowej (Mers el Kebir 3 lipca 1940 roku, Genua i Livorno 9
lutego 1941 roku, Tripolis 21 kwietnia 1941 roku), mimo wydzielenia
znacznych si³. Okrêty nie mog³y ca³kiem zniszczyæ przeciwnika w bazach

ze wzglêdu na ma³y zasiêg artylerii, ma³ej si³y burz¹cej pocisków i w³a-
snego bezpieczeñstwa w przypadku przeciwdzia³ania lotnictwa i OP nie-
przyjaciela.

12 Cz. Pertkiewicz, Znaczenie historii morskiej sztuki wojennej dla
rozwoju wspó³czesnej myœli wojskowej, PM 1986, z. 9, s. 8–10.
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wa³a jeszcze odpowiednio zabezpieczonymi bazami
morskimi, mog¹cymi daæ schronienie ewentualnym ze-
spo³om Royal Navy13.

Zasadniczym zadaniem polskich ON sta³a siê obro-
na bazy helskiej, a OP – zwalczanie niemieckiej ¿eglu-
gi.

ON wykonywa³y zdania artyleryjskie przeciw celom
nawodnym, l¹dowym i powietrznym. Ponadto mia³y
zabezpieczyæ stawianie obronnych ZM.

Zadania artyleryjskie do wszystkich celów niemiec-
kich wykona³y nale¿ycie, chocia¿ w pierwszym dniu
wojny by³y pewne niedoskona³oœci w strzelaniu do sa-
molotów stosuj¹cych ma³o znan¹ taktykê lotnictwa
nurkowego. Po jej rozpoznaniu samoloty nie by³y ju¿
w stanie atakowaæ z zaskoczenia, a piloci niemieccy
stawali siê coraz ostro¿niejsi i po ukazaniu siê serii
lub rozprysków, natychmiast uchodzili zrzucaj¹c bom-
by na oœlep. Dobre wyniki uzyskiwano w strzelaniu do
celów nawodnych i brzegowych. Nie powiod³y siê zada-
nia minowe, a dowodz¹cy stawiaczem min Gryf – kpt.
mar. Wiktor £omidze nie wykona³ zadania bojowego
ze szkod¹ dla obrony polskiego wybrze¿a14. Mimo to
Niemcy niemal do koñca walk o Hel obawiali siê pol-
skich min, kieruj¹c do ich zwalczania znaczne si³y prze-
ciwminowe.

OP stanowi³y zasadniczy rodzaj jednostek ofensyw-
nych polskiej floty, do zwalczania których przeciwnik
zaanga¿owa³ wiêkszoœæ swoich si³ lekkich oraz lotnic-
two. Jednak nasze OP nie by³y w stanie wykonaæ g³ów-
nego zamiaru operacyjnego – zwalczania niemieckiej
¿eglugi na trasie Rzesza-Prusy, poniewa¿ takiej nie-
przyjaciel nie zastosowa³. Co prawda próbowa³y ata-
kowaæ du¿e niemieckie ON, których operowa³o na Ba³-
tyku tylko kilka i ze wzglêdu na ich bezpieczeñstwo
wycofano je wkrótce do baz. Jednak obecnoœæ polskich
OP na morzu zaanga¿owa³a ogromne si³y nawodne
i powietrzne Niemiec, a od 17 wrzeœnia rozpoznanie
przeciw podwodne prowadzi³y równie¿ okrêty radziec-
kie. Niemieckie sztaby zespo³ów morskich i lotniczych
wszystkich szczebli robi³y wszystko, aby zniszczyæ pol-
skie OP, których pojawienie siê w okreœlonym miejscu
elektryzowa³y przeciwnika. By³o to równie¿ przyczyn¹
sowieckiej prowokacji przeciw polskim OP15. Wilk i Orze³
opuœci³y Ba³tyk i wesz³y do baz brytyjskich, a pozosta-
³e 3 OP zosta³y internowane w Szwecji16.

W dzia³aniach OP zdarzy³ siê równie¿ element zlek-
cewa¿enia rozkazów, co mia³o miejsce na Orle. Jego
dowódca – kmdr ppor. Henryk K³oczkowski traci³ czas
k³ad¹c okrêt na dnie, samowolnie opuszcza³ nakazany
sektor dozoru, a nastêpnie skierowa³ jednostkê do Tal-
lina. Doprowadzi³ do internowania i rozbrojenia Or³a,

powoduj¹c szkodê dla interesów polskich si³ zbrojnych,
a przedsiêwziêcia nieprzyjacielskie dozna³y poœrednio
poparcia17.

Dzia³ania bojowe polskiej marynarki wojennej we
wrzeœniu 1939 roku zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê.
Dowodzenie w niczym nie odbiega³o na tle innych flot,
w tym niemieckiej, a sztaby, dowódcy i za³ogi nie ustê-
powa³y pod wzglêdem wyszkolenia przeciwnikowi, gó-
ruj¹c nad nim celnoœci¹ strzelania oraz chêci¹ walki
za wszelk¹ cenê. Niemal bez przerwy dzia³a³a ³¹cz-
noœæ, a radiostacje marynarki by³y do koñca sprawne.
Jest to ewenement w polskich si³ach zbrojnych, ponie-
wa¿ ³¹cznoœæ w wojskach l¹dowych zawiod³a na wszyst-
kich szczeblach. Polacy spowodowali znaczne straty
w si³ach niemieckich, a ponadto zaanga¿owali wiêk-
szoœæ si³ lekkich Kriegsmarine, które poch³onê³y du¿e
zapasy i spowodowa³y potrzebê remontów oraz prze-
gl¹dów okrêtów i sprzêtu bojowego18.

Równie¿ polska obrona baz morskich by³a twarda
i na tle innych marynarek wojennych jest równie¿ ewe-
nementem. Niemieckie operacje bojowe od wiosny na-
stêpnego roku charakteryzowa³y siê tym, ¿e przepro-
wadzano uderzenia l¹dowe na bazy przeciwników,
prawie bez udzia³u Kriegsmarine. Wehrmacht zdoby-
wa³ je bez wiêkszego wysi³ku, a wiêkszoœæ bez walk.
Pocz¹tek wojny stanowi³ wiêc niejako etap walki o bazy
morskie, niezbêdne dla floty niemieckiej do zniszcze-
nia ¿eglugi brytyjskiej19. W dzia³aniach tych przewa¿-
nie brak by³o woli walki ze strony napadniêtych, a ko-
lejne floty wojenne ³atwo ulega³y Niemcom. I co gorsze,
w znacznej czêœci dawa³y mo¿liwoœæ opanowania wielu
jednostek przez przeciwnika, a nawet potem s³u¿y³y
mu swoimi kadrami. Walki nie podjê³a duñska flota
wojenna i sta³a siê uleg³a wobec Niemców, wspó³pra-
cuj¹c z nimi na morzu20. Flota norweska zosta³a czê-
œciowo zatopiona przez przeciwnika lub w³asne za³ogi,
a znaczna czêœæ zosta³a opanowana przez Niemców.
Ponadto Norwegowie w du¿ej czêœci wsparli Niemców
i wspó³pracowali z nimi na morzu, podobnie jak Duñ-
czycy21. Belgia na pocz¹tku wojny nie posiada³a w³a-
snej floty wojennej. Po opanowaniu jej portów, wielu
Belgów chêtnie wspó³pracowa³o z Niemcami na rzecz
ich si³ morskich. Niezdecydowane dzia³ania przeciwko
Niemcom przeprowadzi³a flota holenderska i mimo
brytyjskiej pomocy nie potrafi³a odnieœæ sukcesów, cho-
cia¿by presti¿owych. Zaœ z³e dowodzenie spowodowa³o
wzmocnienie Kriegsmarine opanowanymi holenderski-

13 Bazy Gdynia-Hel by³y ³atwe do zablokowania, ale w podobnej
sytuacji znajdowa³o siê Œwinoujœcie, Pi³awa i Gdañsk. Przy odpowiednich
si³ach mo¿na je by³o równie¿ ³atwo zablokowaæ, w tym przez ZM aktywne.

14 IPMS MAR.A.II.5/1A. Na temat nieudanej operacji minowej
Rurka ukaza³o siê wiele ró¿nych publikacji, których autorzy starali siê
dociec przyczyn niewykonania zadania, ale wszyscy jednoznacznie obar-
czaj¹ za to win¹ £omidze (m.in.: M. Borowiak, ORP „Gryf” – najwiêkszy
okrêt II Rzeczypospolitej, PM 1993, z. 7–8; Z. Jagusiewicz, Wspomnienia
z OPR „Gryf”, NS 1980, nr 145, s. 7; Piaskowski, Kroniki, t. 2, s. 31;
Rzepniewski, Obrona..., s. 318–319; R. Witkowski, Na stra¿y Wybrze¿a
1920–1930, Warszawa 1974, s. 219). Do najcenniejszych ostatnich prac
nale¿y artyku³ Mariusza Borowiaka pt. Fiasko operacji Rurka (PM 1998,
z. 1, s. 80–88.

15 Bachmann, Die polnische..., passim.
16 Ryœ i ¯bik mia³y równie¿ szanse sforsowania blokady niemiec-

kiej i przejœcia do portów brytyjskich, z czego ich dowódcy nie skorzystali.

17 Piaskowski, Kroniki, t. 3, s. 46. K³oczkowski wyrokiem Morskie-
go S¹du Wojennego 4 lipca 1942 roku skazany zosta³ na 4 lata wiêzienia
i wydalenie z wojska.

18 Niektórzy historycy i teoretycy wojskowoœci PRL z moc¹ pod-
kreœlaj¹, ¿e polskie dowództwo floty na czele z Unrugiem oraz nasze OP
we wrzeœniu 1939 roku, zbyt kurczowo trzymali siê obowi¹zuj¹cych wów-
czas przepisów prawa miêdzynarodowego. Jest to ba³amutne mniema-
nie, maj¹ce na celu zdyskredytowanie polskich oficerów i wynika z wy-
szkolenia w warunkach radzieckich, nie doceniaj¹cych realiów
obowi¹zuj¹cych w 1939 roku w wojnie morskiej. Faktem jest, ¿e Niemcy
i Sowieci nie przestrzegali prawa miêdzynarodowego na morzu, co nie
oznacza, ¿e nasza flota wojenna mia³a postêpowaæ tak samo.

19 Zasadniczym etapem ofensywy alianckiej w rejonie Morza Œród-
ziemnego, a nastêpnie w Normandii, by³y równie¿ walki o bazy i porty
morskie z tym, ¿e stanowi³y one oœrodki zaopatrzenia dla si³ l¹dowych.

20 Cieœlak, Zarys historii..., s. 324nn; Czapliñski, Dzieje Danii,
s. 293; Kacprzak, Si³y morskie..., s. 53; Lacki, Agresja...; Pertek, Napaœæ...,
s. 38–39.

21 Jedynie król i rz¹d norweski udali siê do Anglii, dok¹d ewaku-
owano niewielkie oddzia³y wojskowe, kilka okrêtów i niemal ca³¹ flotê
handlow¹ (Dziêgiel, Tam¿e, s. 44; Polskie Si³y, t. II, cz. 1, s. 166).
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mi okrêtami w portach i na stoczniach22. Ponadto spo-
ra czêœæ Holendrów chêtnie wspó³pracowa³a z Niemca-
mi, przyczyniaj¹c siê do wzmocnienia niemieckich si³
morskich. Szczególnie haniebnie zachowa³a siê admi-
ralicja francuska, a za jej przyk³adem niemal ca³a flo-
ta wojenna. Niechêtnie walczy³a, a nastêpnie stara³a
siê zachowaæ neutralnoœæ w wojnie. Ponadto wielu Fran-
cuzów, w tym admira³ów i wy¿szych oficerów, chêtnie
wspó³pracowa³o z Niemcami. Podobna sytuacja mia³a
miejsce wœród brytyjskich sojuszników na Morzu Œród-
ziemnym. Flota jugos³owiañska nie wziê³a udzia³u
w walkach obronnych i jako si³a zbrojna przesta³a ist-
nieæ jeszcze przed wkroczeniem nieprzyjaciela do jej
portów i baz, a za³ogi uciek³y. Jedynie flota grecka dziel-
nie walczy³a z przeciwnikiem zadaj¹c mu znaczne straty.
Równie¿ silna flota radziecka na Ba³tyku nie sprosta-
³a Niemcom. �le dowodzona, ponosi³a straty, a zdemo-
ralizowane za³ogi pozostawia³y okrêty przeciwnikowi.

Na tle flot europejskich pañstw walcz¹cych z III Rze-
sz¹ niemieck¹, jedynie s³aba liczebnie polska mary-
narka wojenna stawi³a zdecydowany opór przeciwniko-
wi, stara³a siê zadaæ nieprzyjacielowi jak najwiêcej
strat, nie pozwoli³a na przejêcie jej okrêtów, a kadry
nigdy nie wesz³y we wspó³pracê z przeciwnikiem23. Dzia-
³ania bojowe prowadzi³a w izolacji od reszty polskich
si³ zbrojnych, co by³o normalnym zjawiskiem operacyj-
nym, z którym siê liczono przez ca³y okres miêdzywo-
jennym. Ka¿da marynarka wojenna dzia³a³a zawsze
w oparciu o bazy morskie i lotnicze, które stanowi³y sil-
ny wêze³ strategiczny samowystarczalny pod wzglêdem
obrony morskiej, l¹dowej i lotniczej. I te bazy, które
zosta³y w ten sposób przygotowane, stanowi³y silne punk-
ty oporu daj¹c mo¿liwoœæ przeprowadzania operacji
morskich. W pocz¹tkowym okresie wojny, która obej-
mowa³a niemal wy³¹cznie operacje o charakterze l¹do-
wym, niemal wszystkie bazy morskie aliantów poza
brytyjskimi, stanowi³y tak jak polskie wybrze¿e, od-
osobnione punkty oporu. Ró¿nica by³a tylko ta, ¿e szcze-
gólnie silne bazy niektórych aliantów – g³ównie fran-
cuskie, nie zamierza³y prowadziæ walki i wesz³y
w porozumienie z Niemcami, przekazuj¹c im ca³¹ in-
frastrukturê i wyposa¿enie.

Mimo niepowodzenia polskich si³ zbrojnych w woj-
nie z Niemcami i Zwi¹zkiem Radzieckim w 1939 roku,
nasza flota wojenna nadal prowadzi³a walki w oparciu
o bazy brytyjskie, zachowuj¹c ci¹g³oœæ swojej formacji,
pod tym samym dowództwem. Jej zal¹¿kiem by³y 3 ni-
szczyciele oraz 2 OP, które wspiera³y w dalszych dzia-
³aniach wojennych Wielk¹ Brytaniê. Flota ta rozwija³a
siê do 1943 roku, a kres jej dalszej rozbudowie po³o¿y-
³o zamordowanie gen. W³adys³awa Sikorskiego (tzw.
katastrofa gibraltarska). Sikorski docenia³ znaczenie
polityczno-wojskowe floty wojennej, stara³ siê o nowe
okrêty, w tym o kr¹¿owniki, zamierzaj¹c pocz¹tkowo
przebudowaæ polski statek pasa¿erski na kr¹¿ownik
pomocniczy. Ze wszech miar wspiera³ Œwirskiego w jego
zabiegach o nowe jednostki i ich udzia³ w walkach. Po
œmierci Sikorskiego starania o nowe okrêty – poza œci-
gaczami, nie przynios³y ju¿ spodziewanych rezultatów,

ale KMW zabiega³o o nie planuj¹c rozwój floty wojen-
nej po zakoñczeniu dzia³añ wojennych24.

W sk³adzie POMW pe³ni³y s³u¿bê: 2 kr¹¿owniki lek-
kie, 9 niszczycieli, 5 OP, 3 œcigacze artyleryjskie i 7
œcigaczy torpedowo-artyleryjskich, a okresowo przejête
po Francuzach – 1 niszczyciel, 2 œcigacze OP i 2 dozo-
rowce oraz 12 kutrów dozorowych belgijsko-holender-
skich na okres zagro¿enia wysp angielskich przez Niem-
ców. Ponadto wielu polskich oficerów pe³ni³o s³u¿bê na
okrêtach brytyjskich, w ró¿nych specjalnych misjach
morskich itp. Korzystano z brytyjskich stoczni i arsena-
³ów, z jednostek pomocniczych i specjalnych, magazy-
nów zaopatrzeniowych, stacji paliw i innego zaopatrze-
nia, poniewa¿ w³asnych nie by³o. Okrêty sta³y w bazach
lub innych portach brytyjskich, które by³y bronione przez
Anglików, dlatego nie by³o w³asnej artylerii nadbrze¿-
nej i pozosta³ych obron wybrze¿a. Niemniej nasze okrêty
stoj¹c w bazie lub na jej redzie, uczestniczy³y w obro-
nie plot, przeciwpo¿arowej i w ratownictwie. POMW
nie posiada³ równie¿ w³asnego lotnictwa morskiego,
o które KMW czyni³o starania, ale bez powodzenia.

POMW stanowi³ zwart¹ czêœæ PSZ, organizacyjnie
i administracyjnie podleg³y KMW, ale pod wzglêdem
operacyjnym okrêty kierowano do okreœlonych zespo-
³ów Royal Navy. Operowa³y na wodach ró¿nych akwe-
nów w rozproszeniu, chocia¿ czyniono starania o polski
zwi¹zek taktyczny z³o¿ony z niszczycieli. To rozprosze-
nie pozwoli³o jednak na udzia³ polskich okrêtów nie-
mal we wszystkich znacz¹cych operacjach morskich
aliantów.

Polskie okrêty stosowa³y najnowoczeœniejsz¹ tech-
nikê bojow¹ oraz przejê³y angielsk¹ morsk¹ sztukê
wojenn¹, któr¹ z powodzeniem stosowa³y. Szkolenie
teoretyczne odbywa³o siê w polskich i brytyjskich oœrod-
kach, a praktyczne na okrêtach. Przeprowadzano æwi-
czenia na morzu z alianckimi okrêtami, g³ównie przed
wykonaniem okreœlonego zadania bojowego. Polscy ofi-
cerowie brali udzia³ w naradach organizowanych na
ró¿nych szczeblach dowodzenia Royal Navy, a szef KMW
by³ zapraszany na posiedzenia sztabów i dowództw jako
jeden z nielicznych spoœród alianckich admira³ów. Po-
nadto ze zdaniem Œwirskiego liczyli siê Brytyjczycy,
uwa¿aj¹c go za wybitnego dowódcê i organizatora si³
morskich. Nasze za³ogi w niczym nie ustêpowa³y alianc-
kim nawet tym, których floty wojenne mia³y bogate
tradycje na przestrzeni setek lat, a polskie okrêty
u Brytyjczyków cieszy³y siê dobr¹ opini¹.

Obok nowoczesnej techniki, polscy oficerowie zdo-
bywali doœwiadczenia wojenne, obserwowali metody
dowodzenia stosowane w najlepszej flocie wojennej
Europy, podejmowania decyzji, planowania i wykony-
wania operacji25. Dla Anglików by³o wa¿ne pozyskanie
ju¿ od wrzeœnia 1939 roku kilku nowoczesnych polskich
okrêtów i co wa¿niejsze – oficerów i marynarzy w chwi-
li, gdy w³asne rezerwy poch³ania³ szybki rozwój Royal
Navy. Polskie okrêty zyska³y równouprawnienie z bry-

22 Conway’s, s. 377nn; Taschenbuch, s. 132–140, 343–348.
23 Poza polsk¹ marynarka wojenn¹ w podobny sposób post¹pi³a

marynarka grecka wobec niemieckiej i w³oskiej, a fiñska – wobec mary-
narki radzieckiej.

24 Pozosta³e floty alianckie by³y systematycznie rozbudowywane,
g³ównie przez dostawy amerykañskie od jesieni 1943 roku oraz przez
Brytyjczyków. Szczególnie flota wojenna Francji szybko ros³a
w si³ê, a nastêpnie holenderska. Pomocy w rozbudowie floty udzielono
nawet komunistycznej Jugos³awii. Jedynie POMW pozosta³ na dotych-
czasowej dzier¿awie.

25 W ramach POMW nie przeprowadzano samodzielnego przygo-
towania operacji bojowych, poniewa¿ okrêty przydzielano do okreœlo-
nych brytyjskich zespo³ów.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Zakoñczenie

270

tyjskimi i sta³o siê rzecz¹ normaln¹, ¿e starszy stop-
niem polski dowódca obejmowa³ dowództwo nad mie-
szanym zespo³em i kierowa³ nim w czasie walki26. Jed-
noczeœnie KMW zabiega³o o popularyzacjê czynów
wojennych POMW wœród wojsk polskich, w³adz pañ-
stwowych i spo³eczeñstwa na emigracji i w kraju, a po-
nadto wœród Brytyjczyków oraz innych aliantów.

Okrêty polskie by³y mocno eksploatowane, a za³ogi
stale rwa³y siê do walki. Bra³y udzia³ w operacjach bo-
jowych w ramach Royal Navy: na liniach ¿eglugowych,
w blokadzie morskiej, zabezpieczaniu minowania, de-
santach morskich oraz w innych dzia³aniach bojowych
na morzu. Przeprowadza³y walki artyleryjskie morskie,
do celów brzegowych i powietrznych, doskonal¹c meto-
dy strzelania, ataki torpedowe i zwalczanie OP. Po-
nadto wzbogaca³y organizacjê i metody strzelañ torpe-
dowych z OP (na polskich OP wypracowano metodê
strzelañ torpedami po powierzchni wody). POMW zdo-
by³ ogromne doœwiadczenia wojenne w zakresie dowo-
dzenia i sztabowe na ró¿nych szczeblach, a okrêty i ich
za³ogi w przeprowadzaniu wszystkich wówczas znanych
w Royal Navy dzia³añ na morzu i na postoju. Okrêty
nasze naby³y umiejêtnoœci nawigacyjnych na morzach
zachodniej i pó³nocnej Europy, na Morzu Œródziemnym
i na Atlantyku, w ró¿nych warunkach hydrometereolo-
gicznych i klimatycznych bez wzglêdu na porê roku.

KMW zbiera³o i ocenia³o te doœwiadczenia, anali-
zuj¹c ich przydatnoœæ dla dalszej dzia³alnoœci polskiej
floty wojennej oraz jej organizacji ju¿ w wyzwolonym
kraju. Te doœwiadczenia i nabyte we wrzeœniu 1939 ro-
ku w czasie obrony wybrze¿a, pozwoli³y na opracowy-
wanie planów rozwoju polskiej marynarki wojennej na
miarê potrzeb niepodleg³ej Rzeczypospolitej. Przewi-
dywa³y one: system nowoczesnych baz morskich od Pi-
³awy po Œwinoujœcie, silnie bronionych przez jednostki
l¹dowe, morskie i lotnictwo; rozbudowê lotnictwa mor-
skiego w³¹cznie z samolotami pok³adowymi; utworze-
nie zespo³u uderzeniowego w sk³adzie pancerników, lot-
niskowców, lekkich kr¹¿owników i niszczycieli, zespo³ów
si³ lekkich z mas¹ œcigaczy ró¿nego przeznaczenia; roz-
winiêcie zespo³ów minowych i obrony przeciwminowej;
utworzenie szkolnictwa morskiego i oœrodków szkole-
nia MW oraz powo³anie innych niezbêdnych instytucji
i organów do prawid³owego funkcjonowania si³ mor-
skich27.

O dalszym obliczu floty wojennej zadecydowa³y jed-
nak wrogie Polsce powojenne uk³ady polityczne 3 mo-
carstw, podjête na konferencjach w Teheranie, Ja³cie
i Poczdamie. Rzeczypospolita zosta³a podporz¹dkowa-
na Zwi¹zkowi Radzieckiemu pod wzglêdem politycz-
nym, gospodarczym, wojskowym i ideologicznym – ko-
munizmowi. Tym samym do kraju nie móg³ powróciæ
POMW, maj¹cy charakter zdecydowanie antykomuni-
styczny, a ze wzglêdów ideologicznych i politycznych nie-
mo¿liwe by³o równie¿ nawi¹zanie dialogu KMW z pro-
sowieckim DMW w kraju28.

Imperialne d¹¿enia Zwi¹zku Radzieckiego, syste-
matycznie i bez reszty podporz¹dkowywa³y Polskê po-

trzebom Moskwy, a ostrze agresji sowieckiej skierowa-
ne na zachodni¹ Europê, powodowa³y wzrost gotowoœci
bojowej Armii Czerwonej i jej satelitów29. Aby wywrzeæ
nacisk psychologiczny na Polaków w kraju, podsycano
nastroje antyniemieckie. Zaœ po powstaniu NRF silnie
forowano tendencje rewizjonistyczne w tym pañstwie,
a spirala komunistycznej propagandy w Polsce wzro-
s³a po wejœciu do NATO NRF. Zagro¿enie ze strony so-
wieckiej poci¹ga³o za sob¹ wzrost si³ obronnych pañstw
zachodnich, w tym flot wojennych Danii i NRF, co z ko-
lei sta³o siê dodatkowym czynnikiem propagandowym
korzystnym dla polskich komunistów zmuszaj¹cych kraj
do aktywnego wzrostu si³ obronnych po stronie radziec-
kiej. I tak spirala ta stale ros³a, niemal do upadku sy-
stemu totalitarnego w Rzeczypospolitej, a w³adza ludo-
wa podejmowa³a dzia³ania organizacyjne i szkoleniowe,
uwzglêdniaj¹ce u¿ycie floty wojennej w obronie w³a-
snego wybrze¿a i w realizacji satelickich zobowi¹zañ.

W organizowaniu floty wojennej PRL opierano siê
wy³¹cznie na doœwiadczeniach radzieckich30. Polskie
wybrze¿e by³o szczególnie wa¿ne dla zadañ strategicz-
no-politycznych Zwi¹zku Radzieckiego – zabezpiecza³o
linie wojskowo-komunikacyjne daleko na zachód, w po-
bli¿e cieœnin duñskich. Dlatego jego obrona mia³a cha-
rakter kompleksowy i obejmowa³a obronê powietrzn¹,
morsk¹ i l¹dow¹ organizowan¹ przez PRL i osobno –
przez Sowietów31. Poniewa¿ od lat 50-tych by³ to szcze-
gólnie wa¿ny odcinek pó³nocnych rubie¿y strategicznych
Zwi¹zku Radzieckiego, w obronie polskiego wybrze¿a
mia³y braæ udzia³ nie tylko si³y sowieckie i polskie, ale
równie¿ wschodnioniemieckie. Temu te¿ celowi s³u¿y³a
tzw. Zjednoczona Flota UW, wspólne æwiczenia i szko-
lenia oraz opracowywanie jednolitych dokumentów, in-
strukcji i innych niezbêdnych w przysz³ej walce z flota-
mi NATO – g³ównie NRF i Danii. Rosn¹ca agresywnoœæ
Zwi¹zku Radzieckiego wp³ywa³a na niejednolitoœæ pro-
gramów rozwoju floty, które zale¿a³y od aktualnych
koncepcji strategicznych Moskwy. Powodowa³o to rów-
nie¿ zbyteczne, nieprzemyœlane wydatki pañstwa, któ-
re powa¿nie obci¹¿a³y bud¿et zniszczonego kraju przez
wojnê.

Pocz¹tkowo w sk³adzie wojsk polskich dowodzonych
przez ̄ ymierskiego, bez reszty oddanego sprawie sowiec-
kiej, nie by³o floty wojennej. Myœlano jednak o w³asnych
si³ach morskich, których zacz¹tkiem by³a jednostka
l¹dowa – 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy.
W lipcu 1945 roku utworzono DMW w kraju przy jed-
noczesnym funkcjonowaniu w Wielkiej Brytanii POMW
dowodzonego przez KMW. Pierwsze nie dysponowa³o
ani flot¹, ani odpowiednimi kadrami, drugie zaœ – mia³o
nowoczesne okrêty, doœwiadczone w walkach morskich
kadry oraz ambitne plany rozwoju polskich si³ mor-
skich. Ponadto nast¹pi³y zmiany granic, a Polska uzy-

26 Wroñski, Dzia³alnoœæ polskiej, s. 64.
27 IPMS, MAR.V.4/6; A.II. 4/7; A.21.2/16
28 Do g³ównych czynników uniemo¿liwiaj¹cych nawi¹zanie dialogu

KMW z DMW PRL nale¿a³y: 1 SMB, utworzenie ZPMW, rozbudowa apa-
ratu politycznego w MW z oficerów wojsk l¹dowych, radziecka Misja
Morska i sowieccy doradcy, s³u¿ba polskich si³ zbrojnych na rzecz impe-
rium radzieckiego.

29 Zwi¹zek Radziecki wspiera³ ju¿ w 1944 roku rebelie komuni-
styczne w Grecji, ich próby we W³oszech i we Francji. Zaœ po wojnie do
tych dzia³añ wesz³a Polska i inne kraje zale¿ne od Sowietów, wspieraj¹ce
komunistów w ró¿nych krajach nie tylko moralnie, ale i pomoc¹ materia-
³owo-techniczna oraz uzbrojeniem.

30 Odrzucono doœwiadczenia nowoczesnych si³ morskich POMW,
korzystaj¹c z kierunków rozwoju floty radzieckiej, a sowieckie morskie
pogl¹dy strategiczno-operacyjne wywar³y decyduj¹cy wp³yw na rozwój
polskiej marynarki wojennej.

31 Zwi¹zek Radziecki rozwija³ swoje si³y zbrojne na terenach PRL,
w tym na wybrze¿u, samowolnie i zgodnie ze swoimi celami strategiczny-
mi na kierunku cieœnin duñskich. Si³y morskie PRL stanowi³y jedynie
niejako ich uzupe³nienie, g³ównie na wodach przybrze¿nych.
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ska³a szeroki dostêp do morza. Jednak ujœcie Zalewu
Wiœlanego przejêli Rosjanie, zaœ nad Zatok¹ Gdañsk¹
ci¹¿y³a radziecka flota z baz¹ w Pi³awie. Natomiast
ujœcie Odry i Zatoka Pomorska znalaz³y siê pod kon-
trol¹ sowieckiej floty bazuj¹cej w Œwinoujœciu i w po-
bliskich portach niemieckich radzieckiej strefy okupa-
cyjne nastêpnie NRD.

W stosunku do KMW i oficerów POMW w si³ach
zbrojnych ¯ymierskiego wyra¿ano nie tylko dezaproba-
tê, ale i wrogoœæ podsycan¹ przez polskich komunistów,
radzieckich genera³ów i oficerów s³u¿¹cych w polskich
mundurach. Utarczki o okrêty i za³ogi POMW mia³y na
celu rozbicie jednoœci polskich si³ morskich w Anglii,
odizolowanie KMW od reszty za³óg tak, aby nie stano-
wi³y one licz¹cej siê si³y. Jednoczeœnie liczono na to, ¿e
rz¹d warszawski otrzyma czêœæ okrêtów z podzia³u flo-
ty niemieckiej i w oparciu o pomoc sowieckiej MW, utwo-
rzy w³asne si³y morskie. By³o to niezbêdne dla splen-
doru LWP w oczach sowieckiego dowództwa i polskich
komunistów.

Decyzje w zakresie tworzenia i wykorzystania pol-
skiej floty wojennej zale¿ne by³y wy³¹cznie od politycz-
nego miejsca Polski w Europie, w jakiej znajdzie siê
strefie wp³ywów – zachodniej czy wschodniej. Ponie-
wa¿ znalaz³a siê w strefie sowieckiej, polska flota wo-
jenna podlega³a ró¿nym dylematom. Przede wszystkim
œwietnie wyszkolony i zaprawiony w walkach morskich
OPMW ju¿ jako zbyteczny dla Wielkiej Brytanii, mu-
sia³ ulec rozwi¹zaniu. Do kraju mia³y wróciæ tylko te
okrêty, które znalaz³y siê na Zachodzie w 1939 roku
bez personelu i internowane w Szwecji, ale w³adza lu-
dowa niechêtnie widzia³a w kraju oficerów marynarki
z POMW.

Od chwili przejêcia w³adzy w Polsce przez komuni-
stów nast¹pi³y ca³kowite powi¹zania polityczne, eko-
nomiczne i wojskowe ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Do-
czy³o to równie¿ pogl¹dów w zakresie u¿ycia w³asnych
si³ morskich, ich rozwoju, importu okrêtów oraz ich
wyposa¿enia z zasady jednak w przestarza³y sowiecki
sprzêt32.

Na rozwój i wykorzystanie POMW wp³yw mia³a no-
woczesna Royal Navy, a na MW w kraju zacofana pod
ka¿dym wzglêdem flota sowiecka. Doktryna przyjêta
przez usamodzielniaj¹ce siê KMW widzia³o polsk¹ flo-
tê wojenn¹ jako czynnik pañstwowotwórczy, w œcis³ym
powi¹zaniu z sojusznikami zachodnimi – g³ównie
z Wielk¹ Brytani¹ i Stanami Zjednoczonymi33. Zaœ na-
rzucona nam doktryna socjalistyczna stanowi³a rozwi-
niêcie sowieckiej, co zosta³o ugruntowane w UW.

Dalszy rozwój floty PRL uzale¿niony zosta³ od jej
usytuowania w systemie obrony wybrze¿a morskiego
oraz w odpowiednich strukturach si³ zbrojnych. Ponadto
system obrony granicy morskiej systematycznie wzmac-
niano jednostkami WOP, podleg³ych MSW (MBP).

Stan floty wojennej i sposób jej wykorzystania za-
le¿ny by³ równie¿ od powi¹zañ osobistych osób kieru-
j¹cych sprawami MW z czynnikami wojskowymi, rz¹-
dowymi i politycznymi. Nale¿y podkreœliæ, ¿e szczególnie
Œwirski cieszy³ siê ogromnym autorytetem we w³adzach
wszystkich szczebli nie tylko polskich, ale i alianckich.
Dlatego flota stanowi³a licz¹cy siê element nie tylko
w PSZ, ale i w polityce rz¹du Rzeczypospolitej, a œwia-
domoœæ morska w³adz pañstwowych, organów wojsko-
wych i polityków by³a wysoka. G³ówna rola w tym nale-
¿a³a do polskiej floty wojennej, przejawiaj¹cej szczególn¹
aktywnoœæ w wojnie morskiej. Natomiast œwiadomoœæ
morska podobnych organów w PRL by³a s³aba, a prze-
jawiali j¹ ci, którzy posiadali j¹ przed wojn¹. Braki
w tym ze strony narzuconej w³adzy nadrabia³o polskie
spo³eczeñstwo, którego œwiadomoœæ morska sta³a na
wysokim poziomie. St¹d obserwowano ogromny pêd ku
morzu, rozbudowê portów i floty mimo brutalnych ra-
bunków sowieckich przy biernej postawie polskich ko-
munistów i mimo coraz wyraŸniej rysuj¹cej siê zale¿-
noœci od Zwi¹zku Radzieckiego. Wynika³o to m. in. st¹d,
¿e Polacy od 1945 roku, tak jak do 1939 roku, w Ba³ty-
ku widzieli swój byt niepodleg³y.

Na kszta³t polskiej floty wojennej wp³ynê³a nie tyl-
ko radziecka doktryna wojenna, ale równie¿ wychowa-
nie w duchu socjalistycznym prowadzone od samego
pocz¹tku, a wiêc ju¿ w 1944 roku w 1 SMBZ. Co praw-
da nie by³o ono powszechne ze wzglêdu na opór ze stro-
ny adresatów, ale i brakowa³o odpowiednich wykszta³-
conych kadr, które dopiero tworzono. Mimo to dzia³ania
te przynios³y wiele szkód trudnych do naprawienia po
dziœ dzieñ. W zakresie wychowania ideologicznego opra-
cowywano dyrektywy, zarz¹dzenia, instrukcje, statuty,
poradniki, instrukcje i inne dokumenty, które starano
siê wciekaæ w ¿ycie34.

Ros³a rola aparatu polityczno-wychowawczego, wpro-
wadzono systematyczne szkolenie polityczne na okrê-
tach, wspierane przez ró¿ne formy jego uzupe³nienia
sprawdzone we flocie radzieckiej35. Wprowadzano kon-
trolowane przez aparat polityczno-wychowawczy czy-
telnictwo, ruch amatorski i czasopisma, a dla kadry
i jej rodzin dodatkowo kluby oraz Ligê Kobiet Rodzin
Wojskowych36. Prowadzono sta³¹ wspó³pracê politycz-
no-wychowawcz¹ z flot¹ radzieck¹ ju¿ od 1947 roku37.
Rozwijano j¹ z organami w³adzy ludowej, zw³aszcza
z komendami MO, komórkami UB i Stra¿¹ Portow¹.
Zaœ w obliczu nasilonej akcji politycznej ze strony ko-
munistów, wznawiano wspó³pracê równie¿ z WOP38.
ZPWMW prowadzi³ równie¿ dzia³ania polityczno-wy-
chowawcze poza MW, g³ównie w Pañstwowej Szkole Mor-
skiej w Gdyni, zak³adach pracy o profilu morskim na
wybrze¿u i utrzymywa³ sta³¹ wspó³pracê z Wojewódz-

32 Przed 1939 rokiem polska flota wojenna korzysta³a równie¿
z dostaw i innej pomocy materia³owej z Zachodu. Korzystano ponadto z
pomocy Misji Morskiej Francji i doradców brytyjskich. Ró¿nica ich obec-
noœci by³a jednak bardzo istotna, poniewa¿ II Rzeczypospolita stanowi³a
kraj suwerenny i mog³a braæ to, co jej by³o wygodne. Zaœ od 1944 – 1945
roku bêd¹c pañstwem satelickim ZSRR, bra³a tylko to, co przekazywali
jej Sowieci wedle ich pomys³ów.

33 Stan POMW by³ licz¹cy siê i planowano jego wzrost. Przewidywa-
no równie¿ odpowiednie warunki bazowania, m.in. w Œwinoujœciu, Gdyni i
Pi³awie. Zaœ w PRL pocz¹tkowo nieliczn¹ flotê rozmieszczono w Gdyni
i na Helu, a póŸniej – po odpowiednim wzmocnieniu bazy sowieckiej
w Œwinoujœciu, tam równie¿ zaczêto obok radzieckiej, tworzyæ polsk¹.

34 J. Cytowski, Wychowanie w Ludowym Wojsku Polskim w latach
1945–1970. Materia³y Ÿród³owe, Warszawa 1987, s. 399nn; PMW 1951, nr
2, s. 169; B. Rudnicki, Dzia³alnoœæ wychowawcza w Wojsku Polskim (1945–
1956), WiW 1993, nr 6.

35 AMW 67/1, s. 50,57,85; 67/3, s. 24, 79, 81, 217, 219; 67/5; 67/11, s. 64,
84, 104, 124, 438, 196nn; 67/12, s. 105, 146; 67/14, s. 112–113, 167nn; 67/15,
s. 43, 92, 156–157; 68/11; 68/18; 336/28; 336/33; 698/3; 698/6; 1026/53; 1458/
38; 1458/71; 1559/57/53.

36 Tam¿e, 8/1; 67/15; 67/17; 68/19; 132/9; 132/19; 67/3; 67/4; 67/12; 68/
17; 68/16; 68/20; 132/6; 223/20; 223/31; 336/63; 1991/59/39.

37 Tam¿e, 68/13. Wprowadzono wzajemne odczyty, referaty, wy-
mianê zespo³ów artystycznych i sportowych oraz inne formy dzia³alnoœci
polityczno-wychowawczej.

38 Tam¿e, 19.3, s. 24; 19/6, s. 33; 67/11, s. 150.
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kim Urzêdem Informacji i Propagandy. Udzielano wspar-
cia MBP, które od pocz¹tku swego istnienia szuka³o
wszêdzie wrogów, a zwyk³e napady bandyckie uosabia-
³o dywersj¹ imperialistyczn¹39.

W MW rozwiniêto równie¿ na szerok¹ skalê organa
represji, wspieraj¹ce DMW, wzmacniaj¹ce polityczno-
ideologiczne dzia³ania PPR (PZPR). System represji
politycznej obejmowa³ trzy piony: ZPWMW, Wydzia³
Informacji (grupa tworzona od sierpnia 1945 roku, któr¹
w styczniu 1948 roku przekszta³cono w Oddzia³ Infor-
macji, a 1 marca tego roku w Okrêgowy Zarz¹d Infor-
macji) oraz Prokuraturê i S¹d MW, które wspó³praco-
wa³y ze sob¹ bardzo œciœle. System ten wzmacniali
wspó³pracownicy nieoficjalni – agenci, rezydenci i infor-
matorzy. W latach 1946–1948 by³o ich oko³o 500 rocz-
nie, a jeden oficer informacji utrzymywa³ ³¹cznoœæ
z oko³o 14 tajnymi wspó³pracownikami40.

Silna indoktrynacja ideologiczna i bezgraniczna
zale¿noœæ od Zwi¹zku Radzieckiego spowodowa³y upo-
litycznienie MW, co nastêpowa³o systematycznie a¿ do
osi¹gniêcia odpowiedniego pu³apu pozwalaj¹cego na
utworzenie UW. Mia³o to istotne znaczenie na pogl¹dy
oficerów przygotowywanych do prowadzenia wojny we-
d³ug komunistycznej nauki wojennej41. Bazuj¹c na tym,
¿e tylko UW daje pokój, zniewala³a w wiêkszoœci umy-
s³y polskich oficerów, a zabijana przez dziesi¹tki lat
nawet najmniejsza samodzielnoœæ te¿ zrobi³y swoje.
Przy braku okreœlonej wiedzy i umiejêtnoœci kierowni-
czych, ró¿ni m³odzi dowódcy chêtnie korzystali z pomocy
sowieckich oficerów, co dodatkowo uzale¿nia³o polsk¹
flotê wojenn¹ od radzieckiej. Ponadto ka¿dy dowódca
musia³ byæ przede wszystkim dzia³aczem partyjnym,
a dopiero potem prze³o¿onym, co by³o wbrew polskim
tradycjom i zwyczajom. Narzucane wzory radzieckie
w MW t³amsi³y ducha wœród za³óg, co uwidoczni³o siê
m.in. po wprowadzeniu nowego umundurowania wed³ug
wzorów sowieckich w styczniu 1951 roku. Zosta³y one
przyjête negatywnie nie tylko przez za³ogi okrêtów, ale
i przez spo³eczeñstwo i zosta³y zmienione od 1956 roku.

UW stanowi³ dalszy etap wzmocnionej sowietyza-
cji wojsk, w którym ju¿ zasadnicz¹ rolê odgrywali pol-
scy komuniœci. Flotê wojenn¹ zaczêto przygotowywaæ

do dzia³añ ofensywnych w kierunku cieœnin duñskich,
a zdolnoœæ bojowa uzale¿niona by³a od dostaw œrod-
ków ogniowych i czêœci zamiennych od Zwi¹zku Radziec-
kiego.

Od 1945 roku rozwój floty wojennej by³ œciœle zwi¹-
zany ze zmianami zachodz¹cymi w wojsku. Obejmowa-
³y one czêste zmiany struktur organizacyjnych, planów
budowy okrêtów, a ponadto nie uda³o siê utworzyæ jed-
nolitych zespo³ów okrêtów. W czasie pe³nienia s³u¿by
w polskiej flocie przez Sowietów, nast¹pi³a silna wal-
ka o stanowiska wœród naszych oficerów, by³ to okres
szybkich niczym nie zas³u¿onych awansów i karierowi-
czostwa. Nieuzasadnione zmiany organizacyjne powo-
dowa³y przenoszenie kadry, ros³y trudnoœci mieszkanio-
we, rozrasta³y siê niektóre jednostki i s³u¿by tworzone
dla poszczególnych zas³u¿onych dla nowej w³adzy osób
lub grup, zbytecznych dla floty wojennej.

Flota wojenna PRL, g³ównie w latach 1945–1949,
stanowi³a zbiór kilku klas okrêtów, o ró¿nej wartoœci
bojowej. Ze wzglêdów gospodarczych najwartoœciowsze
by³ tra³owce, które mimo trudnoœci technicznych wyko-
nywa³y zadania bojowe. Zró¿nicowany sprzêt, wyposa-
¿anie i uzbrojenie, braki w dostawach czêœci zamien-
nych od Sowietów lub ich zupe³ny brak, ogranicza³y
wartoœci bojowe poszczególnych okrêtów. Du¿¹ wartoœæ
bojow¹ nadal mia³y B³yskawica i Sêp. Œcigacze torpe-
dowe i przeciw OP mog³y operowaæ w rejonie bazy do
stanu morza 5oB, Ryœ i ¯bik mia³y tylko 20% gotowo-
œci i wkrótce je wycofano ze s³u¿by. Jednorodne zespo³y
stanowi³y tra³owce trzech typów oraz œcigacze OP. Flo-
ta ta wykonywa³a zadania w obronie bazy morskiej
i stanowi³a oœrodek praktycznego szkolenia.

Do 1949 roku i jeszcze do po³owy nastêpnego, o spra-
wach floty wojennej zasadniczo decydowali oficerowie
II Rzeczypospolitej. By³a to flota taka, jak w innych
mniejszych krajach nadmorskich, m.in. w Danii i Nor-
wegii. Tam nie budowano nowych zespo³ów okrêtów, kie-
ruj¹c wysi³ek pañstwa na usuwanie skutków wojny. Dla
Polski rozbudowa floty wojennej równie¿ nie by³a po-
trzebna poza okrêtami szkolnymi, patrolowymi i tra-
³owymi, a jej rozwój stanowi³ zbêdny wysi³ek pañstwa
wzmacniaj¹cy potrzeby imperium sowieckiego42.

Do 1956 roku przygotowano odpowiednio urz¹dzo-
ne porty wojenne w Gdyni i na Helu, a w budowie znaj-
dowa³y siê w Œwinoujœciu i Dziwnowie. W pierwszej
po³owie lat 50. ujednolicono uzbrojenie, wyposa¿enie
oraz wiêkszoœæ mechanizmów okrêtowych, przechodz¹c
wy³¹cznie na wzory radzieckie. Uzbrojenie zapewnia³o
obronê plot przed samolotami t³okowymi z niskich pu-
³apów poza B³yskawic¹ i Burz¹, które mog³y zwalczaæ
cele powietrzne na wysokich pu³apach. Flota ta mia³a
ma³¹ si³ê ognia bez mo¿liwoœci dzia³añ zaczepnych
i mog³a jedynie prowadziæ obronê Bazy G³ównej oraz
dozory – daleki i bliski. Ponadto razem z artyleri¹ nad-
brze¿n¹ mog³a wi¹zaæ pewne si³y nawodne przeciwni-
ka oraz ochraniaæ ZM i przybrze¿ne linie ¿eglugowe.
Posiadana broñ podwodna, radary, stacje hydroaku-

39 Ca³oœæ dzia³ania UB podlega³o wy³¹cznie g³ównemu doradcy
radzieckiemu. Mia³ on decyduj¹cy g³os o tym, jak polityczne i gospodar-
cze instrukcje Kremla mia³y byæ wykonane w Polsce. Aparat bezpieczeñ-
stwa mia³ pewn¹ autonomiê, ale nie dzia³a³ nigdy wbrew partii. Dzia³a-
nia by³y zawsze konsultowane z PPR, a nastêpnie z PZPR, od góry do
do³u. Na werbunek wœród cz³onków PZPR na agentów UB, musia³ wyraziæ
zgodê I sekretarz KW PZPR. Zaœ w Wydziale Administracyjnym KC
PZPR znajdowa³a siê sekcja specjalna, zajmuj¹ca siê wy³¹cznie kadrami
MBP. 7 grudnia 1954 roku Rada Pañstwa znios³a MBP, a na jego miejsce
powo³a³a MSW i Komitet ds. Bezpieczeñstwa Publicznego. S³u¿ba bez-
pieczeñstwa by³a olbrzymim aparatem, za pomoc¹ którego kierownictwo
PZPR rz¹dzi³o ka¿d¹ dziedzin¹ polskiego ¿ycia politycznego, gospodar-
czego i spo³ecznego. Ka¿da dziedzina ¿ycia mia³a swoj¹ komórkê w tej
s³u¿bie, zbiegaj¹ce siê w odpowiedniej komórce w ministerstwie. Tam,
przy ka¿dej komórce, funkcjonowa³ doradca radziecki – z zasady pu³kow-
nik. W ministerstwie funkcjonowali tzw. pomocnicy ministra ds. WOP i
KBW, komendant MO, dyrektor ochrony rz¹du, dyrektor departamentu
ogólnego, odpowiedzialny za magazyny broni (Za kulisami bezpieki, s. 17,
38–39; O terrorze, s. 7, 9).

40 W. Tkaczew, Powstanie i dzia³alnoœæ Informacji Wojska Polskie-
go w latach 1943–1948, Warszawa 1994, s. 214.

41 Komunistyczna nauka wojenna bazowa³a na nierealnych i do-
ktrynerskich pogl¹dach Lenina i innych teoretyków komunistycznych,
mia³a wizjê wielkich wojen i absurdaln¹ tezê o wy¿szoœci komunizmu nad
wszystkimi innymi ustrojami spo³eczno-politycznymi, a ostatecznym ce-
lem cz³owieka mia³ byæ komunizm. Drogê do tego mia³y stanowiæ ra-
dzieckie si³y zbrojne i ich satelitów, w tym polskie.

42 W tym czasie flota radziecka posiada³a ogromne iloœci ró¿nych
okrêtów, ró¿nego przeznaczenia w³asnych, otrzymanych po flocie nie-
mieckiej i w³oskiej oraz od aliantów w czasie wojny. Mimo liczbowego
ogromu by³a to jednak flota przybrze¿na i dopiero wraz z rozwojem
celów imperialnych komunizmu nast¹pi³ rozwój sowieckich si³ morskich
i oceanicznych. W znacznym stopniu do tego zainicjowa³a równie¿ wojna
koreañska. I dopiero wówczas wiêksz¹ uwagê zwrócono na rozbudowê
floty PRL.
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styczne oraz znaczna czêœæ armat by³a przestarza³a
i wymaga³a wymiany. Za³ogi by³y jednak dobrze wy-
szkolone i chêtnie wykonywa³y powinnoœci wynikaj¹ce
ze s³u¿by okrêtowej.

DMW czyni³o wiêc usilne starania o polepszenie kon-
dycji floty i mimo trudnoœci gospodarczych d¹¿y³o do
tworzenia nowych jednostek43 . Te dzia³ania zapobie-
gawcze, nie mia³y jednak wiêkszego wp³ywu na popra-
wê stanu floty wojennej, która stawa³a siê coraz bar-
dziej zacofana technicznie44 . Jej niedostatek powodowa³o
równie¿ niew³aœciwe funkcjonowanie zaopatrzenia baz
i gromadzenie zapasów, brak by³o odpowiednich maga-
zynów i sk³adnic, które planowano zbudowaæ ju¿ w roku
1948 i 1952. Panowa³ równie¿ chaos w tworzeniu kon-
cepcji floty wojennej PRL.

We wszystkich sprawach zwi¹zanych z flot¹ decy-
dowa³ SGWP, PKPG, przy sta³ych konsultacjach z Mo-
skw¹, co ogranicza³o samodzielnoœci DMW. Ró¿norod-
noœæ decydentów powodowa³a ci¹g³e zmiany koncepcji
wykorzystania floty i jej rozwoju niemal do 1959 roku.
W rezultacie braku samodzielnoœci w planowaniu, ro-
sn¹cej zale¿noœci od Rosjan, nie pozwoli³o to na rozwój
nowoczesnej floty wojennej, jak to mia³o miejsce w in-
nych flotach ba³tyckich. Natomiast rozbudowywano nad-
miernie biurokracjê i jednostki nadbrze¿ne, poniewa¿
to one zabezpiecza³y swobodne ruchy sowieckich si³ mor-
skich. Parcie komunizmu do wojny powodowa³o nieli-
czenie siê z trudnoœciami gospodarczymi kraju, powsta-
wa³y wiêc opóŸnienia i zaniedbania w stosunku do ci¹gle
zmienianych planów MW. Zaœ potrzeba du¿ych iloœci
wojsk l¹dowych powodowa³a brak szerszego zaintere-
sowania flot¹ ze strony nie tylko MON, SGWP, ale i rz¹-
du, które nie przydziela³y wymaganych funduszy na flotê
wojenn¹. St¹d wysi³ek DMW skierowany by³ g³ównie
na remonty, przebudowê przestarza³ych okrêtów i budo-
wê jednostek pomocniczych45. Wiêksz¹ uwagê na rozwój
floty wojennej PRL zaczêto zwracaæ po utworzeniu UW.
Wi¹za³o siê to z podjêtymi pracami w zbudowaniu so-
wieckiej potêgi rakietowo-j¹drowej46.

Ró¿norodne koncepcje rozwoju i wykorzystania flo-
ty wojennej PRL powodowa³y heterogeniczn¹ morsk¹
myœl wojskow¹. Wywodzi³a siê ona z sowieckich zale-
ceñ i z programu ideowo-politycznego PPR (PZPR).
Opiera³a siê na marksistowsko-leninowskich zasadach
o wojnie i wojsku, a systematycznie rozwija³a siê w Pol-
sce od 1950 roku. Uwzglêdnia³a potrzeby g³ównie ra-
dzieckiego dominanta, a po powstaniu UW zasady te
rozszerzano niemal do absurdu.

Potrzeby w³asnego narodu, doœwiadczenia, a przede
wszystkim w³asne tradycje mia³y pewne odzwiercie-
dlenie do 1949 roku i po 1956 roku. Do 1949 roku nie
by³o jednak wiêkszych mo¿liwoœci opracowania w³asnej

morskiej sztuki wojennej w kraju, poniewa¿ wyelimi-
nowano wykszta³cone i doœwiadczone w wojnie mor-
skiej kadry POMW. Pewne prace powstawa³y w OSMW
i SGMW na podstawie doœwiadczeñ radzieckich i do-
puszczanych przez nich materia³ów alianckich. Tworzyli
je jednak oficerowie nie maj¹cy stycznoœci z flotami
w II wojnie œwiatowej, a wiêc korzystali z tego, co czy-
tali. Niemniej na ³amach PM, B i w szeregu innych pism
publikowano licz¹ce siê materia³y. Ich autorzy, znaj¹c
doskonale realia polityczne kraju, odrzucili ideê wspó³-
dzia³ania z aliantami zachodnimi. Dlatego zwrócono
uwagê na analizê morskich dzia³añ bojowych, a ponad-
to formu³owano wnioski dotycz¹ce obrony bazy mor-
skiej od strony morza, rosn¹cej roli lotnictwa morskiego,
du¿ej roli OP, min i obrony przeciwminowej. Natomiast
w praktyce – organizowano kompleksow¹ obronê wy-
brze¿a, g³ównie zabezpieczenie baz morskich, rozwijano
artyleriê nadbrze¿n¹ oraz lotnictwo. Ponadto prowa-
dzono tra³owanie bojowe, co pozwoli³o na doskonalenie
taktyki tra³owania47.

Rozwój w kraju polskiej myœli wojskowej w zakre-
sie morskiej sztuki wojennej by³ ograniczony ze wzglê-
du na jej polityczne odizolowanie od POMW. Zosta³a
ona pozbawiona teorii i praktyki nowoczesnej floty pol-
skiej, korzystaj¹cej z techniki i sztuki wojennej naj-
lepszych si³ morskich w Europie – Royal Navy. W jej
miejsce obowi¹zywa³y doktrynerskie wzory radzieckie,
dalekie od nowoczesnoœci. Jednak od 1950 roku i ten moc-
no ograniczany polski element morskiej sztuki wojen-
nej zosta³ zlikwidowany. W MW zabrak³o ju¿ œwiat³ych
ludzi, których wczeœniej usuniêto, a nowi wyroœli do-
piero w przysz³ych latach. Jednoczeœnie w miejsce ofi-
cjalnej silnej sowietyzacji wesz³a PZPR coraz bardziej
podporz¹dkowuj¹c wojsko i myœl wojskow¹ idei komu-
nistycznej48. Nie stwierdza siê wiêc oryginalnych woj-
skowo-morskich prac teoretyków polskich opartych
chocia¿by na doœwiadczeniach polskich. W³asne prze-
myœlenia i propozycje s¹ nieliczne, a druzgoc¹ca prze-
waga w tej myœli stanowi powielanie sowieckich wzo-
rów i ich rozwijanie na w³asnym gruncie.

Analizy doœwiadczeñ z II wojny œwiatowej by³y jed-
nostronne i prorosyjskie i nic nie wnosi³y do sztuki wo-
jennej. Wprowadzano gotowe opracowania i podrêczni-
ki t³umaczone z jêzyka rosyjskiego, a doktrynalna
radziecka sztuka wojenna powodowa³a ograniczenie roli
floty wojennej. By³o to powodem ograniczenia jej do
zadañ w rejonach przybrze¿nych, a szkolenie prowa-
dzono do przygotowania do walki na pozycjach mino-
wo-artyleryjskich. Ponadto teoretycy radzieccy negowali
przez d³ugi czas znaczenie floty wojennej w obliczu
wprowadzenia broni atomowej. Wed³ug nich g³ówn¹ rolê
mia³y odegraæ wojska l¹dowe maj¹ce tak¹ broñ i wspar-
cie okrêtów by³oby zbyteczne. Wbrew nowoczesnej mor-
skiej sztuce wojennej, rozwijanej z powodzeniem w za-
chodnich pañstwach morskich, radziecka negowa³a
niemal wszystkie zadania operacyjne floty, w³¹cznie
z desantami morskimi. Poniewa¿ te doktrynalne za³o-
¿enia by³y dyrektywne, w rozwoju morskiej sztuki wo-
jennej nast¹pi³ znaczny chaos, hamuj¹cy nowoczesn¹
myœl wojskow¹ wœród teoretyków i praktyków sowiec-

43 AMW, 102/68, s. 62,83.
44 Rudomino, Aspekty techniczne, s. 34.
45 W PRL uruchomiono produkcjê okrêtow¹ na szerok¹ skalê do-

piero po wprowadzeniu programów rozwoju oceanicznej floty sowieckiej
i odpowiednich zadañ dla si³ morskich UW na Ba³tyku. Wed³ug nich
rozwiniêto produkcjê okrêtów desantowych dla floty PRL i innych flot
satelickich Zwi¹zku Radzieckiego. W PRL rozwiniêto równie¿ zespo³y
œcigaczy torpedowych, ale z du¿ym opóŸnieniem. W innych flotach zacz¹³
nastêpowaæ ich zmierzch, a w miejsce œcigaczy torpedowych zaczêto
wprowadzaæ kutry rakietowe.

46 Gorszkow, Potêga, s. 291. Z tych sowieckich koncepcji wynika³y
równie¿ zadania dla floty wojennej PRL. By³y one dyskutowane, modyfi-
kowane tak, ¿e od 1960 roku uzyska³y kszta³t obowi¹zuj¹cy a¿ do 1989
roku.

47 Miecznikowski, Rozwój.
48 Dzia³alnoœæ tê prowadzono delikatnie, na zewn¹trz niejako

w interesie narodu, a w rzeczywistoœci na rzecz imperium sowieckiego
i ruchu komunistycznego.
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kich i powoli wy³aniaj¹cych siê w polskich si³ach zbroj-
nych. Jednoczeœnie te b³êdne za³o¿enia mia³y wp³yw
na rozbudowê MW, które sz³y w niepo¿¹danym kierun-
ku i spowodowa³y du¿e straty finansowe i personalne.

W tym doktrynalnym chaosie wprowadzano doku-
menty, m.in. Taktykê Marynarki Wojennej, okreœlaj¹ce
zasady i sposoby walki na morzu, taktykê poszczegól-
nych rodzajów okrêtów i wspó³dzia³anie si³. Starano
siê jednak uwzglêdniæ dzia³ania bojowe okrêtów na
morzu w warunkach u¿ycia broni atomowej.

Dokumenty, podrêczniki i inne tego rodzaju t³uma-
czenia trudno by³o jednak zastosowaæ. Wprowadzano
je bez g³êbszej analizy ich przydatnoœci w naszych wa-
runkach, a szkolenie floty wed³ug takich b³êdnych za-
³o¿eñ poch³onê³o znaczny wysi³ek organizacyjno-finan-
sowy. Co prawda w miêdzyczasie sowiecka morska
sztuka wojenna zaczê³a ulegaæ modyfikacji i unowo-
czeœnianiu – g³ównie po powstaniu NATO i wojnie kore-
añskiej, ale nie mia³o to jeszcze wiêkszego odbicia w MW
PRL.

Szybki rozwój morskiej sztuki wojennej nast¹pi³ wraz
z powstaniem UW49 . Rozpoczê³a siê wówczas szeroka
wymiana doœwiadczeñ miêdzy flotami tego uk³adu,
których oficerowie pokoñczyli studia ró¿nego rodzaju i
typów w ZSRR. Wœród nich by³o wielu takich, którzy
nieraz przewy¿szali swoich nauczycieli – w tym Polacy
(Zdzis³aw Studziñski, Ludwik Janczyszyn, Henryk Pie-
traszkiewicz i inni) i wnosili znacz¹cy wk³ad w rozwój
morskiej sztuki wojennej UW. Nie mieli jednak mo¿li-
woœci przekraczania ram radzieckiej myœli wojskowej,
która by³a zawsze podporz¹dkowana ideologii komu-
nistycznej. Nowe za³o¿enia morskiej sztuki wojennej
UW spowodowa³y koniecznoœæ zmian organizacyjnych,
wymaga³y nowych okrêtów i techniki.

Z MW PRL zwi¹zane by³y morskie jednostki WOP,
g³ównie w zakresie technicznym, szkoleniowym i per-
sonalnym. W porównaniu z MW, WOP stanowi³ istotny
element represyjny w³adzy ludowej, g³ównie do 1956
roku. Co prawda w okresie tym normy prawne ochrony
morskiej granicy pañstwa pochodzi³y z czasów II Rze-
czypospolitej, to jednak zak³ada³y ostry re¿im na gra-
nicy. Utrudnia³o to znacz¹co rozwój gospodarki mor-
skiej i turystyki, dlatego z biegiem lat obostrzenia te
coraz czêœciej krytykowano nie tylko ze strony spo³e-
czeñstwa, ale i ze strony wielu osób bêd¹cych w ró¿-
nych strukturach w³adzy ludowej.

W pierwszych latach powojennych by³o du¿e nasile-
nie przekroczeñ granicy o charakterze pospolitego prze-
stêpstwa, co wykorzystano do walki z opozycj¹ poli-
tyczn¹. Potem liczba osób chc¹cych przekroczyæ granicê
morsk¹ mala³a, ale wraz z tym wzmacniano œrodki do
jej uszczelnienia. W jej ochronie stosowano ró¿ne for-
my, które rozwijano w oparciu o pomoc kadrow¹ i orga-
nizacyjno-szkoleniow¹ MW. Natomiast w zakresie po-
litycznym i porz¹dkowym utrzymywano wspó³pracê
z terenowymi organami UB (MBP), MO, PPR (PZPR)
i w³adzy ludowej, które przybiera³y na sile przy okazji

akcji politycznych. Od 1957 roku nast¹pi³o znaczne
zmniejszenie prób nielegalnego przekraczania granicy
przez pospolitych przestêpców. Poniewa¿ nie stwierdzo-
no takich prób o charakterze politycznym, stopniowo
³agodzono obostrzenia na granicy morskiej. Jednocze-
œnie wspó³dzia³anie morskich jednostek WOP z orga-
nami w³adzy ludowej i represji stawa³y siê luŸne i ra-
czej ju¿ okazjonalne. Ros³o natomiast wspó³dzia³anie
z MW.

Morskie jednostki WOP do s³u¿by granicznej u¿y-
wa³y ró¿nych jednostek o charakterze morskim, przy-
brze¿nym i rzecznym, ró¿nych rodzajów i typów. Do
po³owy lat 50. by³y to jednostki cywilne, adaptowane
do potrzeb granicznych, uzbrojone w broñ maszynow¹
(czasami w armaty kalibru 37 mm) i pozbawione od-
powiedniego wyposa¿enia, niezbêdnego do takiej s³u¿-
by. Jedyn¹ jednostk¹ odpowiedni¹ do tego celu by³ KP 1
(ex Batory). Sytuacja uleg³a zmianie po uruchomieniu
produkcji stoczniowej okrêtów i kutrów patrolowych oraz
odpowiednich motorówek. Natomiast organizacja mor-
skiej s³u¿by granicznej – powstanie dywizjonów, spo-
wodowa³a, ¿e sta³y siê one jednostkami bojowymi. Na
wypadek wojny mia³y stanowiæ jednostki MW do zwal-
czania OP, s³u¿by patrolowej, przeciwminowej i do in-
nych pomocniczych zadañ w rejonie baz morskich50.

W omawianym okresie okrêty, kutry i motorówki
WOP du¿o przebywa³y w s³u¿bie na morzu, a ich za³ogi
nale¿a³y do dobrze wyszkolonych, nale¿ycie znosz¹cych
trudy s³u¿by w ró¿nych warunkach pogodowych. Gorzej
by³o ze szkoleniem zespo³owym, którego w omawianym
czasie nie prowadzono, poniewa¿ nie by³o komu orga-
nizowaæ.

Jednostki morskie WOP odegra³y licz¹c¹ siê rolê
w utrwalaniu systemu totalitarnego w Polsce, skutecz-
nie uszczelniaj¹c granicê morsk¹. Mo¿liwe jeszcze pró-
by opuszczenia kraju przed przeœladowaniami s³u¿b
bezpieczeñstwa pod koniec lat 40. zosta³y znacznie ogra-
niczone, a w latach 50. sta³y siê niemo¿liwe. Oddzia³
S³u¿by Morskiej WOP przejêli oficerowie radzieccy, któ-
rzy przy wsparciu MBP przeprowadzili reorganizacjê
morskiej s³u¿by granicznej wed³ug wzorów sowieckich,
stanowi¹c¹ jeden z priorytetów w³adzy ludowej. Ros³a
wiêc szybko liczba jednostek p³ywaj¹cych, nastêpowa³
rozwój form s³u¿by granicznej, wspó³dzia³anie miêdzy
jednostkami na morzu i brygadami nadmorskimi
WOP51.

W uszczelnianiu morskiej granicy swój znaczny
udzia³ mia³y równie¿ UB (MBP), komitety PPR (PZPR)
nadmorskich miejscowoœci, organa administracji lokal-
nej oraz MW. Dzia³a³y one coraz sprawniej na rzecz
wzmocnienia tej s³u¿by.

Polska morska myœl wojskowa nie by³a wiêc samo-
dzielna. Kszta³towana pod wp³ywem wielkomocarstwo-
wych idei radzieckiej floty wojennej i wynikaj¹cych
z niej zadañ dla morskich si³ UW na Ba³tyku, uwzglêd-

49 Zwi¹zane z tym by³o przejœcie radzieckich si³ zbrojnych na wy¿-
szy etap zadañ bojowych – przygotowanie wojsk do wsparcia rozwoju
komunizmu. Dotyczy³o to równie¿ floty wojennej, która stopniowo prze-
chodzi³a na wy¿szy etap – staj¹c siê niebawem morsk¹ potêg¹, obok Sta-
nów Zjednoczonych. Decyduj¹c¹ rolê w przewartoœciowaniu morskiej sztuki
wojennej ZSRR i szybkiego rozwoju si³ morskich tego pañstwa, odegra³
admira³ Gorszkow z grup¹ szczególnie wykszta³conych admira³ów i ofice-
rów, których potrafi³ wy³oniæ z masy dowódczo-sztabowej sowieckiej MW.

50 W oparciu o niektóre organa partyjne i MSW, o szczególnie
wybuja³ych ambicjach, po pewnym usamodzielnieniu siê morskiej s³u¿by
granicznej, jej decydenci planowali szalon¹ rozbudowê swoich jednostek.
Mia³y one sk³adaæ siê z kilku dywizjonów o du¿ej liczbie okrêtów i kutrów
poœcigowych, lotnictwa morskiego, w³asnego szkolnictwa, zaplecza re-
montowego oraz magazynów i sk³adnic. Planowano w zwi¹zku z tym
niebywa³¹ rozbudowê etatów, w tym kilku admiralskich. Zamiary te
niejako stanowi³yby konkurencjê jednostek morskich WOP w stosunku
do MW, a MSW w stosunku do MON.

51 AWOP, 617/6/61.
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nia³a realia geograficzno-wojskowe tego morza, przyj-
mowa³a odpowiednie formy szkolenia operacyjno-tak-
tycznego, a potem – wykorzystywa³a rozwijaj¹ce siê
zaplecze naukowo-techniczne MW. Polscy oficerowie zdo-
bywaj¹cy odpowiednie kwalifikacje w Zwi¹zku Radziec-
kim i w kraju, w niczym nie ustêpowali sowieckim,
a nawet zaczêli przewy¿szaæ ich pod ka¿dym wzglêdem.
Z biegiem lat rodzi³a siê jednoœæ z w³asnymi tradycjami,
a wzorcem powoli stawa³a siê polska flota wojenna ope-
ruj¹ca w czasie II wojny œwiatowej z baz brytyjskich52.
Jednoczeœnie, mimo silnej indoktrynacji komunistycz-
nej, znaczna czêœæ oficerów marynarki pojmowa³a s³u¿-
bê we flocie wojennej jako dzia³anie potrzebne dla w³a-
snego Narodu. Coraz silniej ros³o poczucie wspólnoty
narodowej. Wielu z nich lekcewa¿y³o i ignorowa³o so-
wieckich oficerów, a dowódcy i sztaby ró¿nych szczebli
coraz powszechniej spychali oficerów politycznych do
roli aparatu urzêdniczego, który traci³ wp³ywy na okrê-
tach. A to mia³o jednak wp³yw, przynajmniej na stara-
nia, w kierunku niezale¿nej polskiej myœli wojskowej.

Polska flota wojenna rozwija³a siê i dzia³a³a na rzecz
w³asnego Narodu i w czasie wojny w niczym nie ustêpo-
wa³a sojusznikom i przeciwnikom. Kilka lat po wojnie,
nale¿a³a do jej podobnych mniejszych flot na Ba³tyku,
a nastêpnie rozwijano j¹ w ramach UW na potrzeby
wrogiej narodowi ideologii. Operowa³a w ró¿nych œro-
dowiskach geograficznych, co wymaga³o wystawiania
odpowiedniej klasy okrêtów, które w zale¿noœci od wa-
runków politycznych mia³y ró¿norodn¹ technikê okrê-
tow¹ i œrodki bojowe oraz sposoby walki morskiej. No-
woczesn¹ technikê i œrodki bojowe mia³y okrêty POMW,
korzystaj¹ce ze wsparcia Wielkiej Brytanii. Natomiast
w PRL nale¿a³y one do przestarza³ych, a zale¿noœæ od
Sowietów powodowa³a sta³e zacofanie polskich si³ mor-
skich w stosunku do innych flot wojennych na Ba³tyku,
co le¿a³o zreszt¹ w politycznym interesie Moskwy.
Z tym by³a zwi¹zana morska sztuka wojenna, która
w POMW przyjmowa³a najnowsze osi¹gniêcia myœli woj-
skowej i mog³a siê nadal rozwijaæ, zaœ w PRL podlega-
³a komunistycznemu doktrynerstwu. Jednoczeœnie pol-
ska flota wojenna mia³a narodowy charakter w czasie
operowania z baz brytyjskich, który starano siê ró¿ny-
mi sposobami utrzymaæ nawet w czasie silnej sowiety-
zacji w kraju. Narzucona zale¿noœæ od Zwi¹zku Ra-
dzieckiego i komunistyczna indoktrynacja stanów
osobowych floty PRL nie by³y w stanie wynarodowiæ
naszych oficerów, podoficerów oraz marynarzy. A pol-
ska bandera wojenna zawsze stanowi³a dumê dla Po-
laków.

52 Znaczne uto¿samianie floty PRL z morskimi si³ami II Rzeczypo-
spolitej nasili³o siê od koñca lat 50-tych. Stanowi³a ona dumê dla pol-
skiej bandery wojennej, która jako jedyna w UW toczy³a bezpardonow¹
walkê z flot¹ Niemiec i W³och. Natomiast wszystkie pozosta³e floty UW
w czasie wojny stanê³y po stronie Niemiec i W³och – floty Rumunii i
Bu³garii, flotylla rzeczna Wêgier, albo wspiera³y przez pewien czas Krieg-
smarine – flota sowiecka, albo wywodzi³y siê z floty III Rzeszy niemiec-
kiej – flota NRD. Coraz powszechniej zdawano z tego sprawê
i Polacy przejawiali moraln¹ wy¿szoœæ nad innymi. Tym bardziej, ¿e po
latach zauwa¿ono pewn¹ niechêæ do polskiej MW, która by³a pomijana
w UW pod wzglêdem wyposa¿enia i zaopatrzenia.
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MMP – Morze. Marynarz Polski
MP – Marynarz Polski
MR – Marine Rundschau
MSiO – Morza Statki i Okrêty
MW – Myœl Wojskowa
N – Nautologia
NCz – Najwy¿szy Czas
NS – Nasze Sygna³y
OW – Okrêty Wojenne
P – Polityka
Po – Pogl¹dy
PFRetL – Pro Fide Rege et Lege
PH – Przegl¹d Historyczny
PM – Przegl¹d Morski
PMW – Przegl¹d Marynarki Wojennej
PnaM – Polska na Morzach
PW¯PO – Polska Walcz¹ca – ̄ o³nierz Polski na obczyŸnie
PZ – Przegl¹d Zachodni
PZb – Polska Zbrojna
PZO – Przegl¹d Zachodnio Pomorski
RMiK – Rocznik Morski i Kolonialny
S – Sudostrojenie
7my GT – 7-my G³os Tygodnia
TS – Tygodnik Solidarnoœæ
W – WiêŸ
WH – Wiadomoœci Historyczne
WiW – Wojsko i Wychowanie
WodM – Wiatr od Morza
WPH – Wojskowy Przegl¹d Historyczny
ZH – Zeszyty Historyczne
ZaH – Zapiski Historyczne

WYKAZ SKRÓTÓW

AMW – Akademia Marynarki Wojennej
ASGWP – Akademia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
BAS – Bateria Artylerii Sta³ej
BG – Bomba G³êbinowa
BH – Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej
CA – Centrala artyleryjska
CKM – ciê¿ki karabin maszynowy
DMW – Dowództwo Marynarki Wojennej
DURP (DURPL) – Dziennik Urzêdowy Rzeczypospolitej Polskiej

– (Dziennik Urzêdowy Rzeczypospolitej Polskiej
– Ludowej/

d.o. – dowódca okrêtu
dz.b. – dzia³ bojowy
d. dz. o. – dowódca dzia³u okrêtowego
dz. o. – dzia³ okrêtowy
FOW – Flotylla Obrony Wybrze¿a
GPK – Graniczny Punkt Kontroli
GSD – G³ówne Stanowisko Dowodzenia
GZPWP – G³ówny Zarz¹d Polityczny Wojska Polskiego
IPMS – Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego
kab. – kabel
KB – k¹t biegu
KBW – Korpus Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
KK – k¹t kursowy
KM – karabin maszynowy
KMW – Kierownictwo Marynarki Wojennej
KDO – Kurs Doskonalenia Oficerów
KO – kieruj¹cy ogniem
KPW – Komenda Portu Wojennego
KWMO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej

LKM – lekki karabin maszynowy
LWP – Ludowe Wojsko Polskie
MBP – Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego
Mm – Mila morska
MW – Marynarka Wojenna
MMO – Morska Milicja Obywatelska
MO – Milicja Obywatelska
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
MMW – Muzeum Marynarki Wojennej
MPHi¯ – Ministerstwo Przemys³u Handlu i ̄ eglugi
NKM – najciê¿szy karabin maszynowy
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
NRF (RFN) – Niemiecka Republika Federalna

– (Republika Federalna Niemiec)
ON – Okrêty Nawodne
OORP – Okrêty Rzeczypospolitej Polskiej
OP – Okrêty podwodne
ORP – Okrêt Rzeczypospolitej Polskiej
OSMW – Oficerska Szko³a Marynarki Wojennej
OWRGB – Ochrona Wodnego Rejonu G³ównej Bazy
PK – Pocisk kierowany
plot – przeciwlotniczy
POMW – Polski Oddzia³ Marynarki Wojennej
PR – Pocisk Rakietowy
PIHM – Pañstwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny
PKPG – Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego
POWT – Punkt Obserwacji Wzrokowo Technicznej
PSM – Pañstwowa Szko³a Morska
PSZ – Polskie Si³y Zbrojne
RONSiWMW – Rocznik Oœrodka Nauk Spo³ecznych i Wojskowych

– Marynarki Wojennej
RSO – Regulamin S³u¿by Okrêtowej
SB – Stanowisko Bojowe
SD – Stanowisko Dowodzenia
SGWP – Sztab Generalny Wojska Polskiego
SON – Szczeciñski Obszar Nadmorski
SPMW – Szko³a Podchor¹¿ych Marynarki Wojennej
SSM – Szko³a Specjalistów Morskich
TDW – Teatr Dzia³añ Wojennych
UW – Uk³ad Warszawski
WKM – wielkokalibrowy karabin maszynowy
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WSMW – Wy¿sza Szko³a Marynarki Wojennej
wz. – wzór
ZAW – Zbiory Archiwalne W³asne
ZM – Zagroda Minowa
ZN – Zeszyty Naukowe
ZNWAP – Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej
ZOP – Zwalczania okrêtów podwodnych
ZPMW – Zarz¹d Polityczny Marynarki Wojennej
ZPWMW – Zarz¹d Polityczno Wychowawczy Marynarki Wojennej
ZSD – Zapasowe Stanowisko Dowodzenia
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Tabela 2. Programy rozbudowy polskiej floty wojennej 1944–1959 (autorzy i data opracowania)

�ród³o: opracowanie w³asne.

Klasy okrętów

Karol

Korytowski

1944

Adam

Mohuczy

1946

Włodzimierz

Steyer

3 IV 1947

Włodzimierz

Steyer

14 IV 1948

Wiktor

Czerokow

21 IX 1950

Wiktor

Czerokow

19 I 1953

Jan

Wiśniewski

25 XI 1956

Zdzisław

Studziński

13 VII 1959

Pancerniki 3

Lotniskowce 6

Krążowniki 6 5

Kontrtorpedowce

(niszczyciele)
36 12 4 16

Fregaty i korwety

(dozorowce)
12 16 9 9 9 24 1

Okręty podwodne 24 20 18 18 12 60 7

Ścigacze

(różnego

przeznaczenia)

200 42 42 42 12 80 24 12

Ścigacze torpedowe 42 24 36 12 96 48 28

Stawiacze min 2

Trawlery (trałowce) 36 48 42 42 9 27 48 27

Kutry trałowe 24 24 9 33 36 26

Okręty desantowe

średnie
21 21

Okręty pomocnicze i

specjalnego

przeznaczenia

kilka-

dziesiąt
59 30 7 7 75 50 72
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Kaliber
(mm)

Typ i przeznaczenie;
okręty

Kąt
podniesieni

a
(stopnie)

Szybkość
początk.
pocisku

(m/s)

Szybko-
strzelność
(strz./min)

Pułap
(m)

Zasięg
(kable)

152
Armata morska „Vickers-Armstrong”,
ustawiona pojedynczo; do zwalczania celów
morskich i lądowych; Dragon, Conrad

30 945 10 – 109

130

Armata morska wz. 19/24 typu „Schneider-
Creusot”, ustawiona pojedynczo; do
zwalczania celów morskich i nadbrzeżnych;
Wicher, Burza, Ouragan

35 750 10 – 98

130
Armata morska „B-2-ŁM” ustawiona
podwójnie; do niszczenia celów nawodnych i
brzegowych; niszczyciele „30bis” 1957–1972

– – 8 – 110

120

Armata morska wz. 34/36 typu „Bofors”,
uniwersalna i półautomatyczna, ustawiona
pojedynczo lub po dwie; do zwalczania celów
morskich, brzegowych i powietrznych; Grom,
Błyskawica, Gryf

-10
+30

900 8–9 12900 106

120

Armata morska typu „Vickers-Armstrong”,
uniwersalna, półautomatyczna, ustawiona
pojedynczo lub sprzężona po dwie; do
niszczenia celów morskich, brzegowych i
powietrznych; niszczyciele przejęte od
Brytyjczyków

+90 900 12 – 120

119,8
Podwójna armata Mk XI na podstawie Mk
XX, umieszczona w zamkniętej, wentylowanej
wieży; Orkan

40 – – – –

105

Armata morska wz. 25 typu „Bofors”,
ustawiona na specjalnej obrotowej podstawie
osłoniętej stalową maską przylegającą do
kiosku; do niszczenia celów morskich i
brzegowych; Orzeł, Sęp

-10
+32

720 8–10 – 84

102

Armata plot typu „Vickers-Armstrong”,
uniwersalna, półautomatyczna, ustawiona na
jedno- lub dwudziałowej podstawie; Dragon,
Conrad, niszczyciele przejęte od Brytyjczyków

+90 830 15 13600 106

100

Armata morska wz. 24 typu „Schneider-
Creusot”, ustawiona na podstawie przed
kioskiem i tam pozostawała w trakcie
zanurzenia OP; Wilk, Żbik, Ryś

+70 720 10 – 52

100

Armata uniwersalna typu „P-2-100” do
niszczenia celów morskich, brzegowych i
powietrznych; Błyskawica i Burza w latach
1951–1975

– – 12 12000 75

85

Armata uniwersalna typu „90-K” do
niszczenia celów morskich, brzegowych i
powietrznych; niszczyciele „30bis"” duże
ścigacze OP „122-bis” (1956–1972), Gryf,
trałowce BYMS

– – 15 11000 85

76

Armata plot typu „Vickers-Armstrong”,
półautomatyczna, ustawiona przed kioskiem
OP lub w części rufowej niszczyciela; Burza,
Garland, Sokół, Dzik

+90 610 20 6300 55

75

Armata morska wz. 97 „Schneider” – polowa
„guerre”, przystosowana do strzelań morskich,
ustawiona na podstawie stożkowej; trałowce,
kanonierki i Mazur do IX 1939

-11
+18

570 8 – 60

57
Szybkostrzelna armata Mk II na podstawie
Mk VII; ścigacze od S-5 do S-10

– – 40 – 27

47 Armata salutacyjna; Bałtyk – – – – –

Tabela 3. Artyleria na polskich okrêtach w latach 1939–1945
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45

Armata morska półautomatyczna, uniwersal-
na 21-KM wz. 1943, przeznaczona do walki z
samolotami i małymi okrętami; OP typu „M-
15-bis”, trałowce BTSZCZ, ścigacz Błyska-
wiczny

-10
+85

– 30–40 7000 60

40

Armata plot wz. 36 typu „Bofors”, sprzężona
po dwie, ustawiona na pomostach lub stożko-
wej podstawie; na OP zainstalowana na ru-
chomej platformie, chowanej w wodoszczelnej
studni w kiosku; Błyskawica, Grom, Orzeł,
Sęp

-10
+90

900 100–120 4300 37

40
Armata plot wz. 28 typu „Vickers-Armstrong”,
półautomatyczna, ustawiona pojedynczo;
Wicher, Burza

+85 600 130 4000 35

40

Armata typu „Vickers-Armstrong, półautoma-
tyczna, popularnie zwana „pom-pom”, usta-
wiona poczwórnie na platformie; Dragon,
Conrad, niszczyciele przejęte od Brytyjczyków

+90 610 550 400 41

37
Armata plot wz. 25 typu „Schneider”; Wicher,
Burza, Ouragan

-10
+80

850 100 5000 –

37

Armata plot typu „W-11”, „70-KX2”; do nisz-
czenia celów powietrznych i małych celów
morskich; niszczyciele, duże ścigacze OP,
TRD-254, małe ścigacze OP, okręty patrolowe
WOP po 1951

-5
+85

– 160–180 6700 46

25

Armata plot typu „2M-3M”, do niszczenia
celów powietrznych i małych celów morskich;
rzeczne kutry trałowe proj. „151”, pomocnicze
jednostki pływające, ścigacze torpedowe „P-6”

– – 300 2000 18

20
Armata plot FLAK; Rybitwa, Mewa, Czajka,
Żuraw (wszystkie w 1946)

– 900 120 2000 22

20
Armata plot Mk I, typu „Oerlikon”, ustawiona
na specjalnych pomostach lub podstawie
stożkowej; większość okrętów POMW, Tp-1

+75 850 465–480 3000 31

20 Armata plot SzWAK, Tp-2 – – – – –

�ród³o: AMW 2/49/8; Instrukcja artylerii morskiej. 25 mm samoczynna armata przeciwlotnicza 84 KM. Opis i utrzymanie,
MON 1955; Instrukcja artylerii morskiej. 37 mm sprzê¿ona armata przeciwlotnicza morska „W-11” 67 Kal. Opis, obs³uga
i utrzymanie, MON 1955; Instrukcja obs³ugi 45 mm pó³automatycznej armaty morskiej wz. 43 systemu 21 KM, DMW 1947;
W. Pater, Uzbrojenie Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945–1952, PM 1991, z. 1; S. Piaskowski, Okrêty Rzeczypospo-
litej Polskiej 1920–1946. Album planów, Albany 1981; Z. Waœko, R. Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego.
Formowanie..., Marynarka Wojenna, Warszawa 1976.

Tabela 3. Artyleria na polskich okrêtach w latach 1939–1945, c.d.
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�ród³o: W. Pater, Uzbrojenie Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945–1952, PM 1991, z. 1, s. 42; S. Piaskowski, Okrêty
Rzeczypospolitej Polskiej 1920–1946. Album planów, Albany 1981, s. 131; Z. Waœko, R. Witkowski, Regularne jednostki
Wojska Polskiego. Formowanie..., Marynarka Wojenna, Warszawa 1976, s. 31–32; K. Wolbek, W. Podoski, Uzbrojenie ORP
„B³yskawica”, BH 1987, nr 11, s. 43

Tabela 4. Karabiny maszynowe na uzbrojeniu polskich okrêtów

Kaliber
(mm)

Typ; okręt
Kąt podnie-

sienia
(stopnie)

Szybkość
początk.
pocisku

(m/s)

Szybko-
strzelność
(strz./min)

Pułap
(m)

Zasięg
(m)

14,7
WKM do niszczenia nisko lecących samolotów,
małych celów morskich i nieosłoniętych brze-
gowych; trałowce rzeczne 1951–1956

– – 460 1000 760

13,2
Podwójnie sprzężony NKM wz. 30 typu „Hot-
chkiss”, na podstawie morskiej; OP, ON i
niektóre jednostki pomocnicze

-5
+85

800 450 3000 6500

12,7

NKM typu „Vickers”, ustawiony pojedynczo na
podstawie morskiej lub sprzężony po dwa lub
cztery na skrzydłach pomostu; niektóre nisz-
czyciele, ścigacze artyleryjskie, ścigacze torpe-
dowe

80 – 8 – 1400

12,7

Podwójny WKM wz. 1924 typu „Colt”; ścigacze
typów „M-D-3; ścigacz Błyskawiczny, trało-
wiec typu BTSzCz i BYMS, ścigacz torpedowy
Tp-2, dozorowce typu Czajka

– 400 – – –

12,7

Podwójny WKM wz. 1938 typu „DSzK”; ści-
gacz torpedowy TP-2, trałowce, trałowce,
ścigacze OP, okręty patrolowe WOP, kutry
patrolowe WOP
Pojedynczy na podstawie słupowej; kutry
patrolowe WOP

+90 900 12 – 120

7,92
CKM wz. 08 typu „Maxim” na podstawie
sprężystej; trałowce i niektóre jednostki po-
mocnicze

40 – – – –

7,92

CKM wz. 15 typu „Lewis”, umocowany poje-
dynczo lub po dwa na podstawie lekkiej lub
ciężkiej, umożliwiającej prowadzenie ognia do
samolotów; okręty POMW

-10
+32

720 8–10 – 84
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�ród³o: M. Twardowski, P. Budzbon, Zmiany uzbrojenia na polskich niszczycielach podczas drugiej wojny œwiatowej,
„Nautologia” 1993, nr 4, s. 33.

Tabela 5. Zmiany uzbrojenia na niszczycielach POMW

Artyleria
przeciwlotnicza

Uzbrojenie P.O.P. Elektronika MinyData Art.
główna

40 mm

20 mm
13,2 mm
12,7 mm
7,7 mm

Vickers (BU)
Bofors (BŁ i GR)
pop-pom (okr. angielskie)
Oerlikon
Hotchkiss
Vickers
Lewis

WT

bg: bomby głęb.
wbg: wyrzutnie bg.
mbg: miotacze bg.
H-h: „Hedgehog” (jeż)

A: asdic
R: radar [y]
HF/DF: Huff-Duff

TSDS: trał

ORP BŁYSKAWICA
09.39
10.39
08.40
11.40
11.41
11.43
03.44
07.45
07.47

7-120
7-120
7-120
7-120
8-102
8-102
8-102
8-102
8-102

1-102
1-102

4-40
4-40
4-40
4-40
4-40
4-40
4-40
4-40
4-40

4-20
4-20
4-20
4-20

8-13,2
8-13,2
8-13,2
8-13,2
8-13,2

4-12,7

4-7,7
4-7,7

6-550
6-550
3-550
3-550
6-550
6-550
6-550
4-533
4-533

2 wbg, 2 mbg, 20 bg
2 wbg, 2 mbg, 20 bg
2 wbg, 4 mbg, ? bg
2 wbg, 4 mbg, ? bg
2 wbg, 4 mbg, ? bg
2 wbg, 4 mbg, ? bg
2 wbg, 4 mbg, ? bg
2 wbg, 4 mbg, ? bg
2 wbg, 4 mbg, ? bg

A
A, R: 86
A, R: 91, 85
A, R: 91, 85
A, R: 91, 72, 85
A, R: 91, 93, 85
A, R: 91, 85

44 min
44 min

ORP BURZA (§ 11.44)
09.39
01.40
08.40
07.41
09.42
04.43

4-130
4-130
4-130
4-130
2-130
2-130

1-76
1-76
1-76
1-76

2-40
2-40
2-40
2-40
4-40
4-40

4-20
4-20

4-13,2
4-13,2
4-13,2
4-13,2
4-13,2

8-12,7
8-12,7
8-12,7

6-550
6-550
3-550
3-550
3-550
3-550

2 wbg, 2 mbg, 60 bg
2 wbg, 2 mbg, 60 bg
2 wbg, 4 mbg, 60 bg
2 wbg, 4 mbg, 60 bg
2 wbg, 4 mbg, 110 bg, H-h
2 wbg, 4 mbg, 110 bg, H-h

A
A, R: 86
A, R: 71, 91
A, R: 71, 91, HF/DF

60 min
60 min

ORP GARLAND
05.40
06.40
12.40
05.42
10.42
12.43

4-120
3-120
3-120
3-120
3-120
2-120

1-76
1-76
1-76
1-76

2-20
4-20
6-20

8-12,7
8-12,7
8-12,7
8-12,7

5-7,7
5-7,7
5-7,7

8-533
4-533
4-533
4-533
4-533
4-533

2 mbg, 1 wbg, 20 bg
2 mbg, 2 wbg, 45 bg
2 mbg, 2 wbg, 45 bg
2 mbg, 2 wbg, 45 bg
2 mbg, 2 wbg, 140 bg
2 mbg, 2 wbg, 140 bg, H-h

A
A
A, R: 86
A, R: 91, 85, HF/DF
A, R: 91, 85, HF/DF
A, R: 91, 71, HF/DF

TSDS

ORP GROM († 4.05.40)
09.37
10.39

7-120
7-120

4-40
4-40

8-13,2
8-13,2 4-12,7

6-550
6-550

2 wbg, 2 mbg, 20 bg
2 wbg, 2 mbg, 20 bg

44 min
44 min

ORP KRAKOWIAK
05.41
11.41
05.44

6-102
6-102
6-102

4-40
4-40
4-40

2-20
4-20

2 wbg, 2 mbg, 50 bg
2 wbg, 2 mbg, 50 bg
2 wbg, 2 mbg, 50 bg

A, R: 86, 85
A, R: 90, 85
A, R: 90, 85, 71

ORP KUJAWIAK († 16.06.42)
05.41
11.41

6-102
6-102

4-40
4-40 2-20

2 wbg, 2 mbg, 50 bg
2 wbg, 2 mbg, 50 bg

A, R: 86, 85
A, R: 90, 85

ORP ORKAN († 8.10.43)
11.42 6-120 1-102 4-40 6-20 4-533 2 wbg, 2 mbg, 42 bg A, R: 90, 85, HF/DF

OF OURAGAN (§ 04.41)
07.40 3-130 1-76 2-37 4-13,2 3-550 2 wbg, 2 mbg, ? bg

ORP PIORUN
11.40
01.42
01.44

6-120
6-120
6-120

1-102
1-102
1-102

4-40
4-40
4-40

4-20
4-20

8-12,7 5-533
5-533
5-533

2 wbg, 2 mbg, 45 bg
2 wbg, 2 mbg, 45 bg
2 wbg, 2 mbg, 45 bg

A, R: 86
A, R: 91, 85, HF/DF
A, R: 91, 85, 71, HF/DF

TSDS
TSDS
TSDS

ORP ŚLĄZAK
04.42
02.43
07.44
05.45

6-102
6-102
6-102
6-102

4-40
4-40
5-40
4-40

2-20
2-20
2-20
2-20

2-7,7
2-7,7
2-7,7
2-7,7

2 wbg, 2 mbg, 50 bg
2 wbg, 2 mbg, 50 bg
2 wbg, 2 mbg, 50 bg
2 wbg, 2 mbg, 50 bg

A, R: 90, 85
A, R: 90, 85, 71
A, R: 90, 85, 71
A, R: 90, 85, 71
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�ród³o: A. Komorowski, Koncepcje rozwoju i zakupu broni torpedowej dla okrêtów i samolotów Polskiej Marynarki
Wojennej w latach 1918–1990, „Nautologia” 1993, nr 4, s. 41, 43.

Tabela 6. Rodzaje torped na polskich okrêtach

Typ Kaliber (mm) Długość (m) Masa (kg)
Masa m.w.

(kg)
Prędkość
(węzły)

Zasięg
(km)

Rodz. silnika

1923d 550 8,18 2008 240 38/33 8/14 4 cyl.
1924V 550 6,5 1497 315 44/35 3/7 4 cyl.

AB 1937 533,4 7,2 1619 240 47/36 3/8 2 cyl.
IX 533,4 7,74 1670 340 40/35 9/12

45-36 450 5,7 935 160 39 4
450LK 457 5,75 835 – 42 3
53-38 533,4 7,4 1850 300 45/35 4/8
53-39 533,4 7,74 1950 300 (400) 51/39 4/8

53-39PM 533,4 7,74 1950 300 (400) 51/39 4/8
53-56W 533,4 7,74 1950 400 51/39 4/8

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 7. Mo¿liwoœci wykorzystania taktycznego okrêtów wydzier¿awionych od Sowietów w latach 50.

Identyfikacja
Niszczyciele

„30bis”

Ścigacze
torpedowe
proj. „183”

Duże
ścigacze OP

proj. „122bis”

Małe OP
typu

„M-XV-bis”

Dzielność morska (B0) 10 6 9 6
Wykorzystanie zasadniczego
uzbrojenia w zależności od
stanu morza (B0)

6 4 6 –

Zasięg pływania (Mm) 2000 420 1200 900/75
Prędkość maksymalna (w.) 34 30 21 15/7,8
Niezależność od bazy (doby) 20 3 15 10
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Schemat 1. Organizacja Polskiej Marynarki Wojennej w paŸdzierniku 1939 roku

Schemat 1. Organizacja Polskiej Floty Wojennej we wrzeœniu 1939 roku

�ród³o: opracowanie w³asne

�ród³o: opracowanie w³asne

Dowódca flotySztab

Lądowa obrona
wybrzeża

Morska obrona
wybrzeża

Dywizjon okrętów
podwodnych

Komenda portu
wojennego Gdynia

Morski dywizjon
lotniczy

Wojskowa składnica
tranzytowa Westerplatte

ORP Orzeł

ORP Sęp

ORP Wilk

ORP Ryś

ORP Żbik

ORP Wicher

ORP Gryf

Oddział Kutrów

ORP Gdynia

ORP Gdańsk

1 pododdział kutrów

2 pododdział kutrów

ORP Jaskółka

ORP Rybitwa

ORP Mewa

ORP Czajka

ORP Czapla

ORP Żuraw

Rejon Umocniony
Hel

ORP Bałtyk

ORP Mazur

ORP Pomorzanin

ORP Nurek

Okręt-cel Ślązak

ORP Komendant Piłsudski

W Anglii

ORP Grom

ORP Błyskawica

ORP Burza

Kierownictwo
Marynarki Wojennej

W rejsie szkolnym
poza Bałtykiem

ORP Iskra

ORP Wilia

ORP Generał Haller

Dywizjon minowców
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Komendant Szkoły Specjalistów Morskich

Dowódca Kadry Marynarki Wojennej

Kancelaria Ewidencyjna Marynarki Wojennej

Oficerowie z grupy rezerwowej

Szeregowi oddziału przejściowego

ORP Błyskawica

ORP Piorun

ORP Garland

ORP Krakowiak

ORP Ślązak
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Grupa ścigaczy

Okręty w rezerwie
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podwodnych

Okręty podwodne
internowane w Szwecji

Schemat 3. Organizacja Polskiego Oddzia³u Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii w styczniu 1940 roku

�ród³o: opracowanie w³asne

Schemat 3. Organizacja Polskiego Oddzia³u Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii w 1945 roku

�ród³o: opracowanie w³asne
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Schemat 6. Organizacja Marynarki Wojennej na dzieñ 1 IX 1956 r.

�ród³o: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918–1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 405.
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Schemat 5. Organizacja Marynarki Wojennej (czerwiec 1947 r.)

�ród³o: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918–1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 398.
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Schemat 8. Organizacja DB II niszczyciela

�ród³o: Artyleria morska. Podrêcznik, MON 1951, rys. 196.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


293

Aneksy

D o w ó d c y  d z i a ł ó w  b o j o w y c h

D o w ó d c y  g r u p

D o w ó d c y  p r z e d z i a ł ó w

Przedziały PrzedziałyPrzedziały

D-ca okrętu

Służba zdrowiaDB – VDB – II – III

S T A N O W I S K A  B O J O W E

Pomocnik
d-cy okrętu

DB – I–IV

SD

I

SD

IV

SD

III

SD

II

SD

Ch

SD-1

V

SD

III

SD-2

V

SD-3

V

SD

Z

ZSD

Pomocnik

d-cy okrętu

GSD

Schemat 10. Schemat organizacji bojowej polskiego okrêtu podwodnego wlatach 50-tych

�ród³o: Regulamin s³u¿by na okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej (RSO). Czêœæ I. S³u¿ba bojowa okrêtu, MON 1951, za³¹cz-
nik nr 3.
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�ród³o: Regulamin s³u¿by na okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej (RSO). Czêœæ I. S³u¿ba bojowa okrêtu, MON 1951, za³¹cz-
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Schemat 11. Schemat organizacji bojowej polskiego tra³owca wlatach 50-tych

�ród³o: Regulamin s³u¿by na okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej (RSO). Czêœæ I. S³u¿ba bojowa okrêtu, MON 1951, za³¹cz-
nik nr 4.

Schemat 12. Schemat organizacji bojowej polskiego œcigacza wlatach 50-tych

�ród³o: Regulamin s³u¿by na okrêtach Rzeczypospolitej Polskiej (RSO). Czêœæ I. S³u¿ba bojowa okrêtu, MON 1951, za³¹cz-
nik nr 5.
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Schemat 15. Organizacja Floty Niemieckiej Republiki Federalnej w 1959 roku

�ród³o: W. Topolski, Si³y morskie pañstw NATO akwenów mórz Ba³tyckiego i Pó³nocnego w polityce paktu pó³nocnoatlan-
tyckiego w latach 1949–1981, Cz. I, maszynopis w WAP, s. 332.

Schemat 16. Organizacja si³ morskich Danii w 1959 roku

�ród³o: W. Topolski, Si³y morskie pañstw NATO akwenów mórz Ba³tyckiego i Pó³nocnego w polityce paktu pó³nocnoatlan-
tyckiego w latach 1949–1981, Cz. I, maszynopis w WAP, s. 201.
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Schemat 17. Organizacja floty duñskiej w latach 50-tych

�ród³o: opracowanie w³asne.

Schemat 18. Schemat organizacji NATO z uwzglêdnieniem si³ morskich cieœnin duñskich i zachodniego Ba³tyku

�ród³o: opracowanie w³asne.
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