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SŁOWO WSTĘPNE 

Od ukazania się 44 zeszytu „Komunikatów Instytutu Bałtyckiego" mijają cztery 
lata. Przez ten okres, mimo usilnych starań, kierownictwu tej placówki nadal nie 
udało się stworzyć trwałych podstaw umożliwiających w miarę normalne jej funk
cjonowanie. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, odbyte 17 listopada 1998 r., 
w dążeniu do utrzymania egzystencji Instytutu Bałtyckiego wśród towarzystw na
ukowych w kraju „przyjmując zobowiązanie Kierownictwa Bałtyckiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej (BWSH) w Koszalinie dotyczące bezpłatnego udostępnie
nia Instytutowi Bałtyckiemu pomieszczenia w siedzibie tejże Uczelni oraz biorąc 
pod uwagę oświadczenie dotyczące wspólnego ponoszenia kosztów publikacji, or
ganizacji konferencji i innych przedsięwzięć wynikających z planu pracy Instytutu 
[ ... ], kierując się troską o dalsze zapewnienie Uego) funkcjonowania, postanowiło 
przenieść siedzibę 1B z dniem 1 stycznia 1999 r. do Koszalina do pomieszczeń 
BWSH. 

Nawiązana współpraca z tą uczelnią, która miała wówczas dobre notowania 
w opinii publicznej, stwarzała pewne nadzieje na wyjście 1B zagrożonego likwida
cją z marazmu. Na początku tej drogi udało się wspólnie wydać dwie publikacje: 
Mieczysława Jałowieckiego Wspomnienia, raporty i sprawozdania z Gdańska 
(1919-1920) w opracowaniu Zbigniewa Machalińskiego oraz „Komunikaty Insty
tutu Bałtyckiego" zeszyt 44/1998. Jednakże już wkrótce BWSH znalazła się w sta
nie kryzysu finansowego, który zagroził jej egzystencji, co niweczyło plany wypro
wadzenia Instytutu z zapaści. 

Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, obradujące w dniu 7 lutego 
2002 r. w Gdańsku w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, w wyniku dysku
sji nad sprawozdaniami Rady Naukowej i Komisji Rewizyjnej przyjęło wniosek 
kierownictwa Instytutu Bałtyckiego dotyczący ponownej lokalizacji tej placówki 
w Gdańsku, wybrało w nowym składzie Radę Naukową i Komisję Rewizyjną; opo
wiedziało się za dalszym istnieniem Instytutu jako towarzystwa naukowego i za re
alizacją jego programowych zadań. Poglądy wyrażane w dyskusji zostały sformu
łowane w jednomyślnie przyjętej uchwale jako obowiązujące w trzyletniej kaden
cji. Między innymi dotyczą one podejmowania działań zmierzających do pozyski
wania sponsorów, aby tą drogą zdobyte środki finansowe pozwoliły na organizowa
nie konferencji naukowych i przygotowywanie publikacji, a w pierwszym rzędzie 
,,Komunikatów IB", które są żywym świadectwem obecności tego towarzystwa na
ukowego, spadkobiercy 77-letniej bogatej historii Instytutu Bałtyckiego, utworzo
nego w 1925 r. w Toruniu. Wśród zadań w uchwale akcentowano potrzebę współ
pracy z odpowiednimi instytucjami naukowo-badawczymi, z pozarządowymi orga
nizacjami społecznymi, zwłaszcza w zakresie problematyki dotyczącej Unii Euro
pejskiej. Ponadto zobowiązano kierownictwo 1B do poczynienia intensywnych za-
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biegów idących w kierunku pozyskania stałej siedziby, a także rekrutacji nowych 
członków, przede wszystkim spośród grona młodych pracowników nauki. 

Na koniec Walne Zebranie z uznaniem odniosło się do pracy włożonej w skom
pletowanie materiałów do nowego zeszytu (45) ,,Komunikatów IB", przekazanych 
do druku Wydawnictwu „Marpress", który zostaje wydany wspólnym wysiłkiem fi
nansowym Instytutu Bałtyckiego i Uniwersytetu Gdańskiego. 

Czesław Ciesielski 



Bogdan Zalewski 

KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 2002, zeszyt 45 

ARTYKUŁY 

TEORIA WOJNY MORSKIEJ KOŃCA XIX I POCZĄTKU XX WIEKU 

Wiek XIX, zwłaszcza jego druga połowa, a także pierwsze lata nowego stulecia 
to okres powstawania wielu teorii wojennych. Ta wielość teorii miała bezpośredni 
związek z rozwojem stosunków społeczno-politycznych i ekonomicznych. 

Szybki rozwój gospodarki światowej oraz towarzysząca mu wzmożona walka 
o rynki zbytu i surowce spowodowała dalszy wzrost znaczenia flot wojennych. Dla 
starych państw kolonialnych, takich jak: Anglia, Holandia, Francja i Hiszpania, stały 
się one narzędziem utrzymania kolonii, a dla młodych - reprezentowanych przez 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Niemcy, narzędziem ich zdobywania. 
Zdobywanie kolonii lub wymuszanie ustępstw militarnych, ekonomicznych 
i politycznych zaczęto określać mianem „dyplomacji kanonierek". Flota wojenna 
stała się jedynym mobilnym rodzajem sił zbrojnych, który mógł globalnie 
wykonywać takie zadania, jak: niszczenie przeciwnika na morzu, zrywanie jego 
komunikacji, blokada portów, a także przewóz wojsk1• 

Rozwój techniki w wieku XIX umożliwił masową produkcję nowych rodzajów 
broni, które stawały się nie tylko coraz bardziej efektywne, lecz także łatwiejsze 
w obsłudze. Równocześnie postęp techniczny doprowadził do jakościowych 
przemian w budownictwie okrętowym. Na jednostkach pływających zaczęto 
stosować napęd parowy, a następnie obudowywać kadłub płytami żelaznymi. 
Pierwszym był brytyjski pancernik HMS „Warrior", który został zbudowany 
w 1860 r.2• Nowo budowane jednostki wyposażano w udoskonaloną artylerię, której 
kaliber doszedł do 406 mm. Fakt ten doprowadził do swoistego wyścigu pomiędzy 
pociskiem i pancerzem, którego grubość wzrosła do 61 O mm. Pojawiło się również 
uzbrojenie torpedowe i minowe3• 

Wraz z postępem technicznym ulegały zmianom poglądy na taktykę działań na 
morzu. Dla części dowódców wydawało się, że to technika zadecyduje o przewa
dze wystarczającej nie tylko do wygrania bitwy, lecz całej wojny morskiej, a ponad
to ustanowi nowy typ dominacji politycznej4• Nadal jednak było liczne grono ludzi 
niedoceniających nowych możliwości technicznych. Charakterystycznym tego 
przykładem były poglądy angielskiego admirała Howarda Douglasa, który w pracy 

I W literaturze polskiej najszerzej przedstawiono rolę flot wojennych w wydarzeniach na morzach 
i oceanach od drugiej połowy XIX wieku do wybuchu pierwszej wojny światowej w pracach: 
J. G o z d a w a -G o ł ę b i o w s k i, Od wojny krymskiej do ba/ka,iskiej (Działania flot wojennych na mo
rzach i oceanach w latach 1853-1914), Gdańsk 1985; P. P. Wieczorkiewicz, Historia wojen mor
skich. Wiek pary, Londyn 1995. 

2 Pierwsza bitwa okrętów pancernych odbyła się podczas wojny secesyjnej 9 marca 1862 r. na redzie 
Hampton pomiędzy fregatą żaglowo-parową konfederatów CSS „Virginia", a kanonierką Unii USS 
,,Monitor", z opancerzoną wieżą mieszczącą dwa działa oraz nieduże opancerzone stanowisko do
wodzenia. 

3 Zob. T. K I i m c z y k, Historia pancernika, Warszawa 1994. 
4 M. H o w a r d, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990, s. 161-162. 
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Wojna morska przy pomocy pary, wydanej w 1862 r., zalecał, aby „w czasie walki 
w kotłach powinno być tyle pary, aby okręt słuchał steru. Przy jej większej ilości 
ruch okrętu utrudnia prowadzenie ognia z dział, dlatego też jeśli przeciwnik nic uni
ka bitwy, trzeba rozpoczynać walkę z najmniejszej prędkości"S. 

Na taktyce tego okresu w przemożny sposób zaciążył przebieg bitwy pod Lissą, 
stoczonej 20 lipca 1866 r. pomiędzy flotą włoską a austriacką, która odniosła w niej 
zwycięstwo dzięki zastosowaniu taranu6. Spowodowało to, że przez następne co 
najmniej dwadzieścia lat taran kształtował poglądy na prowadzenie walki na morzu 
oraz budownictwo okrętowe. Wymownym tego przykładem była angielska taktyka 
drugiej połowy XIX wicku, która charakteryzowała się następującymi zasadami: 
decydującą rolę w boju odgrywał taran, artylerię używano głównie w przypadku 
uszkodzenia maszyn lub steru, broń minowa i torpedowa nie odgrywały większej 
roli, ich zastosowanie jest bardziej niebezpieczne dla atakującego niż atakowanego, 
a bój morski składał się z szeregu szybko po sobie następujących zmian szyków 
okrętów, ukierunkowanych na zajęcie pozycji umożliwiającej taranowanie7• 

Na podobnych zasadach opierała się w tym czasie taktyka amerykańska, francu
ska i rosyjska. We wszystkich flotach starano się opracować szyki, zapewniające 
okrętom jak najszybsze dojście do taranowania. Dopiero w ostatnich latach XIX 
wicku w większości państw zaczęto odchodzić od taktyki taranowania, a więcej 
uwagi poświęcać taktyce liniowej i wykorzystaniu artylerii. W tym też czasie wy
pracowano zwartą i spójną teorię wojny morskiej. Największą popularność zdoby
ły poglądy amerykańskiego kontradmirała Alfreda Thaycra Mahana8 i angielskiego 
admirała Philipa Howarda Colomba9. Chociaż poglądy ich nieco się różniły, to jed
nak zgodnie podkreślali, że flota wojenna jest zdolna do prowadzenia samodziel
nych działań, a nawet może przyczynić się do osiągnięcia celu strategicznego w 
prowadzonej wojnie. 

Od przełomu XIX i XX wicku strategia morska Stanów Zjednoczonych Amery
ki Północnej była w dużej micrze ukształtowana przez teoretyka wojny morskiej, 
kontradmirała Alfreda Mahana. Jego opracowania: The Influence of Sea Power 
upon History 1660-1783 (Wpływ potęgi morskiej na historię w latach 1660-1783), 

5 Cyt. za K. Kubiak, K. Rok i ci Ii.ski, Rozwój morskiej sztuki wojennej (Rys historyczny), Gdynia 
1998, m-pis, s. 22. 

6 Jednostki austriackie zatopiły poprzez staranowanie dwa okręty włoskie. Szerzej przedstawia to Piotr 
O I e n d er w pracy Lissa 1886, Warszawa 1993, s. 120-124. 

7 Cz. P e r t k i e w i c z, Historia morskiej sztuki wojennej. Rozwój taktyki i środków walki w okresie 
od V w. p. n. e. do 1975 r., Gdynia 1983, s. 41. 

8 Alfred Thayer Mahan urodził się 27 marca 1840 r. w West Point, gdzie jego ojciec był dziekanem i prer 
fesorem na Wydziale Inżynierii Cywilnej i Wojskowej w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych. 
W 1856 r. rozpoczął studia w Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, którą ukończył w 1859 r. z drugą 
lokatą. W latach 1866-1889 pełnił obowiązki komendanta Naval War College w Newport. Uczelnia ta stała 
się punktem startowym dla jego nowej kariery, jako historyka marynarki, stratega, publicysty i uznanego 
w świecie „głosiciela - ewangelisty potęgi morskiej". (Tem1in ten jest autorstwa Margaret Spront, zob. 
Mahan, Evangelist of Sea Power, w: Makers of Modern Strategy, Princeton 1943). W latach 1901-1912 był 
doradcą morskim prezydenta USA Teodora Roosvclta . Wydał wicie prac, z których najgłośniejszą była 
opublikowana w 1890 r. książka pt. Wpływ potęgi morskiej na historię w latach 1660-1783. W pracy tej 
przedstawił własną teorię siły morskiej. Zmarł w 1914 r. Zob. Maritime Encyclopedie, Antwerpia 1972, t. V, 
s. 30. 

9 Philip Howard Colomb urodził się 29 maja 1831 r. w Szkocji. Do marynarki wojennej wstąpił w 1846 r. 
Pełnił służbę na Morzu Śródziemnym, w Chinach i Birmie. Był innowatorem taktyki okrętów parowych oraz 
wynalazcą nowego systemu sygnałów, który został wprowadzony w 1867 r. Zajmował stanowisko profesora 
strategii i taktyki w Naval College w Greenwich. Od 1870 r. datuje się jego działalność literacka. Był auter 
rem wielu artykułów, w których poruszał zagadnienia taktyki morskiej. W 1891 r. wydał pracę pt. Wojna mor
ska. Jej podstawowe zasady i doświadczenia, w której sprecyzował swoje poglądy na z.agadnienic „panowa
nia na morzu". Zmarł 13 listopada 1899 r .. Zob. Wielka Encyklopedia Wojskowa, pod red. mgr. Laskowskie
go, Warszawa 1936, R. I, s. 760. 

8 



wydane w 1890 r. i The lnterest of America in Sea Power, Present and Future (In
teres Ameryki w potędze morskiej, teraźniejszość i przyszłość), opublikowane 
w 1897 r., przypadały na okres, w którym zwycięstwo w wojnie hiszpańsko-amery~ 
kańskiej w 1898 r. 10 umożliwiło po raz pierwszy Stanom Zjednoczonym kontrolę 
nie tylko polityczną, lecz przede wszystkim gospodarczą nad krajem po drugiej 
stronic oceanu. 

Odtąd dwa nierozerwalnie złączone pojęcia, jak „panowanie na morzu" oraz 
„potęga morska" będą znajdować się w centrum uwagi w kolejnych opracowaniach 
Mahana, wydawanych do 1913 r.1 1. 

Jednak do zajęcia się problematyką morską skłonił admirała brak 
wystarczającego poziomu wiedzy wśród społeczeństwa amerykańskiego w tym 
zakresie, gdyż jak pisał:,, ... wszystkie sprawy związane z morzem w większym lub 
mniejszym stopniu, wydają się mieć charakter specjalistyczny z uwagi na to, że 
gros ludzi nie jest obeznane z morzem jako środowiskiem działania" 12 • Sugero
wał więc, że społeczeństwa państw nadmorskich powinny zaufać kręgom 
polityczno-militarnym związanym ze sprawami morskimi i uznawać ich decyzje za 
najważniejsze. 

Jego praca The Influence of Sea Power upon History 1660-1783 (Wpływ potęgi 
morskiej na historię 1660-1783), zawierająca szeroki rys historyczny rozwoju flo
ty ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnych potęg morskich - Wielkiej Bry
tanii i Francji, stała się podstawą rozważań nad działaniami floty wojennej Stanów 
Zjednoczonych. Przystępując do jej opracowania Mahan podkreślał, że „studiowa
nie i wyciąganie wniosków z historii ma wpływ na formułowanie zasad i metod, 
według których prowadzona wojna kończy się sukcesem" 13 • 

W dziele tym admirał postawił sobie za cel uzasadnienie poglądu, że „siły mor
skie są głównym czynnikiem decydującym o panowaniu na morzach"14, a zatem 
i .1 świecie. Zdaniem Mahana ze względu na położenie geograficzne Stanów Zjed
noczonych prowadzone przez nie wojny o nowy podział świata mogły być tylko 
wojnami zamorskimi, a w nich decydujące znaczenie odgrywała zawsze flota wo
jenna. Dlatego należało opanować szlaki morskie, aby w ten sposób ugruntować pa
nowanie na morzach. W tym celu zalecał ustanowienie takiego rządu, który rozu
miałby znaczenie silnej floty dla bezpieczeństwa i dobrobytu narodu. Potężne siły 
morskie stanowią bowiem podstawę wywalczenia panowania na morzach oraz 
umożliwiają kontrolowanie morskich linii komunikacyjnych, a głównym zadaniem 
marynarki podczas wojny jest zapewnienie pełnej ochrony własnej żeglugi 15• 

Sformułowanie przez Mahana tezy, że siła morska jest decydującym czynni
kiem, a szczególnie na wielkich szlakach wytyczonych przez interesy państwowe 
lub handel narodowy, odgrywającym główną rolę wśród czysto materialnych ele• 
mentów potęgi i rozkwitu narodów16, stało się ważnym atutem w propagowaniu bu
dowy przez Stany Zjednoczone potężnej floty wojennej. Uważał on, że tylko silna 

IO Zob. P. O I e n d e r, Wojna amerykańsko-hiszpańska na morzu I 898 r., Warszawa 1996. 
I I W tym czasie ukazały się m. in. takie prace Mahana, jak: The Influence of Sea Power on the Wars of 

the French Revolution and Empire 1793-1812 (Wpływ potęgi morskiej na Rewolucję Francuską i Cesar
stwo 1793-1812) 1893; Sea Power in its Relation to the War of 1812 (Potęga morska a wojna 1812 roku), 
1905 i Naval strategy (Strategia morska), 191 l. 

12 Cyt. za J. Me CI a n e, The Specialized character of NATO, ,,USNI Proceedings", 1977, nr 4, s. 21. 
13 A. T. M a h a n, Naval Administration and Warfare, Boston 1906, s. 241. 
14 Kolejnym celem Mahana było, tak jak o tym pisze we wstępie do swojej książki, oszacowanie ,jaki 

wpływ na przebieg historii i pomyślność społeczeństwa, miała potęga morska państwa", A. T. Mah a n, 
The Influence of Sea Power upon History ... , op. cit., s. 7. 

is J. Go zda wa-Gołębiowski, op. cit., s. 306-307. 
16 J. Or ze cho wski, Dowodzenie i sztaby. Okres międzywojenny (1918-1939), Warszawa 1980, 

s. 56. 
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flota, której podstawę powinny stanowić okręty liniowe, uzbrojone w artylerię naj
cięższych kalibrów, jest zdolna do przerwania linii komunikacyjnych przeciwnika 
i wyparcia jego floty z mórz, a tym samym także zachwianie jego pozycji ekono
micznej. Do osiągnięcia tego celu niezbędne było posiadanie rozbudowanego sys
temu baz morskich, który wydatnie zwiększał możliwości operacyjne floty. Dlate
go w licznych artykułach prasowych zwracał uwagę na znaczenie posiadania 
Przesmyku Panamskiego oraz baz na Kubie i Hawajach. Podkreślając możliwość 
przekopania kanału przez środkową Amerykę, wskazywał jednocześnie na korzy
ści, jakie miały nastąpić po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia, a mianowicie 
opanowanie żeglugi na Atlantyku i Pacyfiku. W działaniach tych wspierała Maha
na grupa wpływowych polityków, na czele której stali senator Henry Cabot Lodge 
i podsekretarz marynarki, późniejszy prezydent kraju Theodore Roosevelt. Polity
cy, domagając się opanowania wybranych punktów strategicznych z przeznacze
niem na bazy US Navy, upatrywali w tym rękojmię mocarstwowej pozycji Stanów 
Zjednoczonych 17. 

W celu uzasadnienia tezy, że panowanie na morzu było i jest decydującym czyn
nikiem wpływającym na ogólny przebieg działań wojennych, Mahan sięgnął do 
przykładów historycznych. Między innymi stwierdził, że w drugiej wojnic punic
kiej (III w. p. n. e.), w jej ostatecznym wyniku, klęskę poniosła Kartagina jedynie 
dlatego, że Rzymianie przez cały okres jej trwania mieli zdecydowaną przewagę na 
morzu. Jego zdaniem podobny wypadek zaistniał w XVII i XVIII wieku, kiedy to 
Anglia prowadziła wojny z Holandią i Francją. Zwycięstwo Anglików było bowiem 
wynikiem posiadania przez nich przewagi na morzu18. 

Na tej podstawie kontradmirał Mahan wysunął kolejną tezę, że na pot~ę mor
ską danego kraju wpływają, nie tylko materialne warunki życia społeczeństwa 
i sposób produkcji, lecz przede wszystkim czynniki geograficzne, do których zali
czał: geograficzne położenie kraju, ukształtowanie wybrzeża, obszar państwa, licz
bę ludności państwa, charakter narodowy, charakter rządul9_ 

Ostatni czynnik był zdaniem Mahana niezmiernie ważny w procesie tworzenia 
potęgi morskiej, którą mógł zapewnić jedynie odpowiedni system rządów. Podob
nie, jak wielu europejskich teoretyków wojskowych, żądał zlikwidowania części 
swobód obywatelskich i wprowadzenia rządów „silnej ręki", które jedynie są w sta
nie zrealizować „panowanie na morzu". 

Na strategiczne poglądy Thayera Mahana poważny wpływ wywarła niemiecka 
doktryna wojenna, szczególnie zaś poglądy Karla von Clausewitza20. Uwidoczniło 
się to w stwierdzeniu amerykańskiego teoretyka, że wojnę na morzu należy rozpo
cząć nagle, wykorzystując czynnik zaskoczenia. Główne siły floty wojennej powin
ny natychmiast przystąpić do zdecydowanych działań zaczepnych, by maksymalnie 
wykorzystać wszystkie atuty, jakie zapewnia niespodziewane uderzenie. Opowia
dając się za koniecznością prowadzenia działań wyłącznic zaczepnych, domagał się 
jednocześnie osiągnięcia zwycięstwa w decydującej bitwie w myśl niemieckiej teo
rii „wojny błyskawicznej" i „generalnej bitwy" po uprzednim skoncentrowaniu 
wszystkich sił morskich w określonym rejonie i ugrupowaniu ich w jednym rzucie 
strategicznym21. 

17 P. P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 271. 
18 Z. R a ź n i k i e w i c z, Ważniejsze zagadnienia rozwoju my.W wojskowej w Europie i Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej w XIX w., Warszawa 1959, s. 85-88. 
19 Wybrane problemy myśli wojskowej, cz. I, Warszawa 1969, s. 78. 
20 Najwybitniejsząjego pracą było dzieło zatytułowane Vom Kriege ( O wojnie) napisane w latach 1816-

-1831, w którym Clausewitz wyłożył swoją teorię wojny. Był pierwszy w historii myśli wojskowej, który 
wysunął tezę, że wojna jest kontynuacją polityki, przy użyciu innych środków, a mianowicie środków 
przemocy. 

21 Z. Raź n i kie w i cz, op. cit., s. 86. 
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Wypowiadając się w sprawie budowy poszczególnych klas okrętów, Mahan 
stwierdzał, że podstawę floty powinny stanowić ciężkie okręty liniowe, uzbrojone 
w artylerię najcięższych kalibrów, która ma decydujący wpływ na wynik bitwy 
morskiej. Był więc teoretykiem uznającym decydujące znaczenie ognia artyleryj
skiego w bitwie morskiej oraz zdolności floty do samodzielnego działania. Nie do
ceniał natomiast znaczenia małych i szybkich okrętów, a w tym i krążowników. Je
dynie „pancerniki - pisał Mahan - kształtują bieg dziejów świata i stanowią 
o rozwoju narodów i państw"22. 

Podsumowując działalność teoretyczną kontradmirała Alfreda Thayera Mahana 
należy podkreślić, że do historii morskiej myśli wojskowej weszły na trwałe dwa 
sformułowane przez niego pojęcia, jak „panowanie na morzu" oraz „potęga mor
ska" (angielskie - Sea Power). Pod pierwszym pojęciem rozumiał on absolutną 
kontrolę wszystkich istotnych dla gospodarki państwa komunikacji morskich. Pa
nowanie na morzu w określonym rejonie w czasie wojny oznaczało nie tylko ochro
nę własnych komunikacji, ale również sparaliżowanie komunikacji morskich prze
ciwnika. Zatem powinno ono w przypadku totalnej wojny gospodarczej umożliwić 
gospodarcze zdławienie wroga. 

Rzeczywiste panowanie na morzu była w stanie osiągnąć tylko „potęga mor
ska", która według Mahana opierała się nie tylko na silnej flocie. Potrzebne były do 
tego także zlokalizowane w strategicznie ważnych rejonach bazy morskie, które 
mogłyby zapewnić swobodę operacyjną flocie wojennej. Bez sieci baz flota nie by
ła w stanie osiągnąć zamierzonego celu. W swoich rozważaniach „Prorok Mahan"23 
doszedł też do wniosku, że w przypadku baz morskich również przestrzeń morska 
między nimi a krajem musi pozostać pod własnym panowaniem. Ważna geostrate
gicznie - dla dwóch potęg morskich-pozycja w jednym spornym rejonie morza, 
tzw. ,,pozycja Mahańska", prowadziła automatycznie do morskiej strategii ofen
sywnej, której celem było zniszczenie floty przeciwnika w walce morskiej. 

Według Mahana jedynie więc siły morskie stanowiły „lepszy instrument polity
ki, aniżeli armie, dlatego iż były bardziej otwarte, nosiły w sobie mniejszą symbo
likę agresji, bardziej mobilne, a tym samym bardziej czułe na polityczne dyrekty
wy. A ponadto wpływ marynarki mógł być odczuwany w miejscach nieosiągalnych 
dla wojsk lądowych"24. 

Teorie Mahana wywarły wielki wpływ na rozbudowę potencjału US Navy, któ
rą zaczęto postrzegać jako ważny instrument polityki zagranicznej, gdyż flota mia
ła zabezpieczać interesy Stanów Zjednoczonych na morzach i oceanach25 . Tego ro
dzaju zadanie wobec ówczesnej konkurencji na oceanach, prowadziło do rozwoju 
„ofensywnej strategii morskiej". Odtąd przyjęto też założenie, że US Navy na 
otwartym morzu powinna zwyciężyć każdego przeciwnika, a nic ograniczać się tyl
ko do wojny gospodarczej oraz pasywnej obrony wybrzeża, lecz być także zdolną 
do odebrania przeciwnikowi jego geostrategicznych pozycji, nie dopuszczając do 
zajęcia przez niego nowych. 

22 A. T. M a h a n, Wlijenie morskoj siły na istoriju I 660-17 83, Moskwa 1941, s. 106. 
23 Określenia „Prorok Mahan" użył Henry L. Stimson we wspomnieniach z służby w Departamencie 

Marynarki Wojennej USA w latach 1940-1945, pisząc: ,,Neptun był Bogiem, Mahan jego prorokiem, a 
Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych jedynym prawdziwym kościołem", H. L. S t i m s o n and 
Me George B u n dy, On Active Service, New York 1948, s. 506. 

24 A. T. M aha n, The Interes! of America of in Sea Power, New York 1897, s. 180. 
25 Początkowo teorie Mahana nic miały w Stanach Zjednoczonych zbyt wielu zwolenników. Natomiast 

w Europie i Japonii od razu zdobyły dużą popularność. Znamiennym był fakt, że z rozkazu Wilhelma II na 
każdym okręcie w oficerskiej mesie znajdowała się książka Mahana pt. Wpływ siły morskiej na historię 
1660-1783. Praca ta doczekała się aż 32 wydań i była przetłumaczona na niemal wszystkie języki europej
skie. Do dziś nic prLetłumaczono na język polski żadnej pracy Mahana. 
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Drugi z teoretyków wojny morskiej brytyjski wiceadmirał Philip Howard 
Colomb, będąc profesorem strategii i taktyki w Naval College w Greenwich, opu
blikował sporo artykułów dotyczących zagadnień taktyki morskiej. Był również 
pierwszym teoretykiem, który opracował zasady gry morskiej. Poglądy swoje na 
sprawy wojny morskiej przedstawił w 1891 roku w pracy Naval Warfare, its Ruling 
Principles and Practice, Historically Treated (Wojna morska,jej podstawowe zasa
dy i doświadczenia), w której dokonał analitycznego studium historii wojen na mo
rzu, ukazując zarówno ich istotę, jak również sposoby prowadzenia walki o pano
wanie na morzu. Sformułował on tezę, że podstawą strategii morskiej jest osiągnię
cie „panowania na morzu"26. Jest to możliwe tylko w wypadku zniszczenia lub za
blokowania floty nieprzyjacielskiej, gdyż tylko w ten sposób zapewnione będzie 
opanowanie morza na stałe i zachowanie nad nim ciągłej kontroli. ,,Kontrola na 
morzami - pisał Colomb - albo to, co nazwę teraz i będę nazywał terminem 
'panowanie na morzu' albo 'władanie morzem' , od tego czasu zostanie uznane 
za cel wojny morskiej"27• Wyolbrzymiając znaczenie wojen morskich twierdził 

on, że wpływają one w sposób decydujący na losy świata i poszczególnych 
narodów. Stanowisko to wynikało z faktu, że Colomb reprezentował brytyjskie 
imperium kolonialne, które dla zabezpieczenia swoich interesów musiało 
dysponować potężną flotą wojenną. Morskie aspiracje Brytyjczyków 
charakteryzowało osławione hasło Britannia ru/es the waves (Brytania rządzi fala
mi mórz). Dlatego też Colomb nie doceniał znaczenia wojsk lądowych, którym 
powierzał jedynie funkcje pomocnicze, a głównie wykonywanie zadań kolonialno
policyjnych. Decydująca rola sił morskich miała swoje uzasadnienie w przepro
wadzonym przez niego podziale wszystkich państw na „morskie" i „lądowe". 
Twierdził również, że jego teoria powinna być uznana za uniwersalną, a zarazem za 
główną wytyczną polityki oraz działania ważniejszych państw morskich. W swej 
,,uniwersalnej" teorii Colomb propagował istnienie „wiecznych i niezmiennych" 
praw rządzących wojną na morzu2&. 

W sumie wiceadmirał Colomb w swym dziele pt. Wojna morska, jej podstawowe 
zasady i doświadczenia zajął się całokształtem zagadnień związanych z prowadze
niem wojny na morzu. W swych rozważaniach podobnie zresztą, jak Mahan uległ on 
wpływom poglądów Clausevitza29, lecz niemniej jednak nie odstąpił od teorii wojny 
morskiej. Colomb, tak jak i inni teoretycy wojskowi, doceniał wartość jego teorii 
i starał sięjak najwięcej zasad Clausewitzowskich włączyć do swych poglądów. Dla
tego nieprzypadkowo w założeniach „teorii wojny morskiej" znalazły się takie ele
menty, jak: zaskoczenie, bitwa generalna i jednorzutowe ugrupowanie30. 

Poglądy Colomba były bardzo zbliżone do poglądów Mahana. Obaj też wywar
li wielki wpływ na kształtowanie się podstaw współczesnej strategii morskiej. Po
nadto dzięki ich rozważaniom w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch 
pierwszej wojny światowej nauka wojenna dokonała nowego kroku naprzód, jeśli 
idzie o poznanie natury wojny i walki na morzu. 

Teorie Colomba i Mahana zyskały ogromną popularność w Niemczech, gdzie 
stały się podstawą do opracowania własnej doktryny morskiej. Państwo to stosunko
wo późno zaczęło rozbudowywać flotę wojenną. Proces ten zainicjował „F/ot
tengriindungsplan" (,,Plan stworzeni~ floty") z 1873 r., który nowelizowano w na-

26 Termin „panowanie na morzu" po raz pierwszy wprowadzony został w literaturze morskiej przez 
Philipa Howarda Colomba. 

27 P. H. C o I o m b, Morskaja wojna, jej osnownyje princypy i opyl, Moskwa 1940, s. 27. 
28 J. S i k or s k i, Materiały do studiowania historii wojska i sztuki wojennej, cz. II, z. 4, Wojska i sztu

ka wojenna epoki kapitalizmu od drugiej polowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 1961, s. 155-156. 
29 Nowatorskie w literaturze światowej spojrzenie na poglądy Karola von Clausewitza zaprezentował 

John Keegen w pracy Historia wojen, Warszawa 1998, s. 17-70. 
JO Z. Raź n i k i ew i cz, op. cit., s. 78-79. 
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stępnych latach. Za budową silnej marynarki wojennej przemawiało nie tylko długie 
wybrzeże morskie, jakie było wynikiem utworzenia Rzeszy Niemieckiej, ale rów
nież przykre doświadczenia wojny z Francją w 1870 r. 

Początkowo problematyka potęgi morskiej i jej oddziaływania zarówno w cza
sie wojny, jak i pokoju, nie była w pełni zrozumiana. Tylko niewielka grupa specja
listów, polityków i przemysłowców doceniała znaczenie morza jako części składo
wej niemieckiej polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Znalazło to później po
twierdzenie w wypowiedzi admirała Alfreda von Tirpitza: ,,Niemcy nie rozumieli 
morza"3 1• 

W miarę dalszego rozwoju systemu gospodarczego Niemiec umacniał się 
pogląd na rolę morza i polityki morskiej. Należy zaznaczyć, że pruska tradycja 
tworzenia potęgi państwa określała jego rozwój w ekspansji kontynentalnej 
i lądowych siłach zbrojnych. Z tych względów rozpoczęto zakrojoną na szeroką 
skalę działalność propagandową na rzecz ekspansji morsko-kolonialnej oraz potęgi 
morskiej kraju. Do tego celu przyczyniła się wydatnie, wydana w 1890 r. praca 
A. T. Mahana, Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, z tym że w zrozumie
niu Niemców słowo „historia" oznaczało „dokonanie"32. 

W zjednoczonych Niemczech niezwłocznie przystąpiono do organizowania 
i budowania niemieckiej potęgi morskiej, wykorzystując w tym celu wszystkie 
możliwe i dostępne sposoby oraz środki. Cesarz Wilhelm II pragnął, aby za jego 
panowania Rzesza stała się państwem o silnym potencjale morskim. Do realizacji 
tych planów powołał admirała Alfreda von Tirpitza na stanowisko sekretarza stanu 
(ministra) w Urzędzie Marynarki Wojennej Rzeszy, które sprawował nieprzerwanie 
przez dwadzieścia lat, aż do swej dymisji 17 marca 1916 r. 33 . Zarówno cesarz, jak 
i admirał, byli gorącymi zwolennikami myśli i poglądów A.T. Mahana, który 
stawiał znak równości pomiędzy potęgą polityczną a panowaniem na morzach. 

W pierwszym okresie budowy floty niemieckiej w szerokim zakresie korzysta
no z pomocy Wielkiej Brytanii34, która dopiero po kilkunastu latach zorientowała 
się, że wyrasta im groźny konkurent na morzu. Charakterystyczny dla tego okresu 
stosunków niemiecko-brytyjskich jest list Wilhelma II pisany do pierwszego lorda 

1 admiralicji Tweedmotha, w którym wśród bardziej przyjacielskich niż dyploma
, tycznych zwrotów i zapewnień, że rozwój floty niemieckiej nie ma na celu zagro

żenia brytyjskiemu panowaniu na morzach, znajduje się humorystyczny zwrot ce
. sarza: ,, The German Fleet ist built against nobody at all" (,,Niemiecka flota budu
. je się przeciw nikomu")35. 

W 1888 r. dla rozbudowującej się floty niemieckiej opracowano pierwszy nie
- miecki plan operacyjny odnoszący się do wojny morskiej. Opracowanie tego planu 

31 K. Ha us ho fe r, Die Weltmeere und Weltmiichte, Berlin 1937, s. 14. 
l 32 W. E. R e v n t I o w, Der Einjluss der Seemacht in Grossen Kriege, Eruft Giegji-ied Mittler und 
~ Gaben, Berlin 1918, s. 3-25. 

33 Alfred von Tirpitz urodził się 19 marca 1849 r. w nadodrzańskiej twierdzy Kostrzyń, gdzie jego 
e ojciec był sędzią. W 1864 r. wstąpił do marynarki wojennej. Tirpitz szybko wspinał się po szczeblach 
,.. kariery. W latach 1892-1895 był szefem sztabu admiralicji, a w latach 1897-1916 sekretarzem stanu w 
- Urzędzie Marynarki Wojennej Rzeszy. W latach 1919-1928 był deputowanym z ramienia partii narodowej 
„ do Reichstagu, w którym reprezentował nacjonalistyczne, wielkomocarstwowe stanowisko polityki 

Niemiec. Zmarł 6 marca 1930 r. w wieku 80 lat, w Ebenhauscn koło Monachium. Swoje koncepcje 
rz strategiczne przedstawił w kilku pracach: Erinnerungen ( Wspomnienia) Leipzig 1919, Politische 

Dokumentae, t. I Der Aujbau der deutschen Weltmacht (Budowa potęgi .fwiatowej Niemiec) Stuttgart-Berlin 
1924 i t. li, Deutsche Ohnmachstpolitik im Kriege (Niemiecka polityka bezsilności podczas wojny) 

r- Hamburg-Berlin 1926. 
34 W każdej gałęzi dziedziny morskiej Niemcy uczyli się od Anglików lub naśladowali. Między innymi 

tł podjęli intensywne prace w kierunku wydawania własnych map morskich, obejmujących morza całego 
świata. 

35 A. T i r p i t z, Der Aujban der deutschen Weltmacht, Stuttgard-Berlin 1924, s. 58. 
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poprzedziły szczegółowe studia i podróże oficerów marynarki po Bałtyku, których 
celem było zbadanie ewentualności połączenia się eskadr francuskich i rosyjskich 
oraz możliwości przeciwdziałania tej akcji. Według tego planu, którego twórcą 
w dużej mierze był Tirpitz, ,,miała być wykonana w pierwszej chwili po ogłoszeniu 
wojny błyskawiczna akcja, polegająca na zaatakowaniu przez niemieckie torpe
dowce francuskiego portu wojennego Cherbourg i zakorkowaniu go. Myśl, którą 
w parę lat później zrealizowali Japończycy, uderzając właśnie w ten sposób swymi 
torpedowcami na rosyjskie okręty stojące w Porcie Artura''36. 

W 1892 r. admirał Tirpitz otrzymał od cesarza Wilhelma rozkaz opracowania 
nowej taktyki floty. Do 1899 r., odrzucając szereg uznawanych dotychczas szyków, 
a wśród nich klin i czworobok37, wypracowano własną taktykę liniową38_ Według 
Tirpitza „chodziło w niej o to, żeby przeciwnik zawsze znajdował się pośrodku na
szej linii"39. Nowe projekty taktycznych ugrupowań i szyków natychmiast przećwi
czono podczas wielkich manewrów floty niemieckiej. W ich następstwie również 
z inicjatywy Tirpitza opracowano nowy regulamin manewrowy i ewolucyjny. 

Kolejnym osiągnięciem Tirpitza było wprowadzenie zasady eskadry, którą two
rzyło w jednej linii osiem okrętów. Mając do dyspozycji większą liczbę jednostek, 
można było zdaniem admirała stworzyć więcej eskadr, które powinny walczyć 
w osobnych szykach liniowych. Ta nowa forma organizacyjna, która wyrosła z tak
tyki, miała z kolei decydujący wpływ na przygotowywaną „Ustawę o Flocie". Tir
pitz był bowiem rzecznikiem budowy silnej floty niemieckiej opartej na potężnych 
okrętach liniowych, a cesarz opowiadając się za wojną krążowniczą, był zwolenni
kiem posiadania wielkiej floty krążowniczej40 . Dlatego też dowodził cesarzowi, że 
,,ojczyzny nie można bronić artylerią nadbrzeżną, ani też błąkającymi się po dale
kich morzach bez punktów oparcia i baz - eskadrami krążowników"4 1 • Natomiast 
do pełnego sukcesu wojennego Niemiec brakowało zdaniem admirała42 tylko praw
dziwego, chociaż nawet słabszego sojusznika na morzu. 

Wybuch pierwszej wojny światowej przypadł w stosunkowo najkorzystniejszym 
dla Rzeszy momencie, gdy Hochseeflotte miała najzupełniej realne szanse stawie
nia czoła Royal Navy. Po jesiennych dotkliwych stratach wojennych floty brytyj
skiej, jej przewaga nad przeciwnikiem była już bardzo nikła. Dostrzegając niepo
wtarzalną okazję sukcesu i to w skali strategicznej, Tirpitz w głośnym memoran
dum z 16 września 1914 r. nawoływał do jak najszybszego wydania rozstrzygają
cego starcia morskiego. Uważał on, że największą szansę globalnego zwycięstwa 
może dać jedynie wyeliminowanie z wojny Wielkiej Brytanii. Jednak dowództwo 
Hochseeflottc nic wykazało się śmiałością i odwagą w wyprowadzeniu floty na bój, 

36 W. Ko s i a n o w s k i, Admirał von Tirpitz. Jego my.W i czyny związane ze sprawami morskiej siły 
zbrojnej. (Na podstawie dzieł admirała Tirpitza), Toruń 1933, s. 14. 

37 W drugiej połowic XIX wicku stworzono szyki „klina" i „czworoboku" w związku z rozwojem 
taktyki taranowania, która wymagała maksymalnego zmniejszenia odległości mi~dzy okrętami. 

38 Taktyka liniowa dominowała w morskiej sztuce wojennej epoki okr~tów żaglowych (od XVII w. do 
pierwszej połowy XIX w.). Po raz pierwszy została zastosowana w 1665 roku przez dowódcę floty 
angielskiej Jakuba ksi~cia Yorku w bitwie pod Zowcstoft. Dwie floty, idąc obok siebie w szyku liniowym 
(tzn. jeden za drugim), ostrzeliwały się ogniem artyleryjskim, który odtąd skierowany był nie na 
·zniszczenie ożaglowania okr~tu przeciwnika i jego unieruchomienie, co było zwykle wst~pem do abordażu, 
ale na rażenie kadłuba jednostki nieprzyjacielskiej. Zob. Cz. Pert k i ew i cz, op. cit., s. 61. 

39 Alfred von Tir pit z, Wspomnienia, Warszawa 1997, s. 61. 
40 W 1898 r. w przygotowywanej „Ustawie o Flocie" cesarz przewidywał budow~ aż 46 małych 

krążowników, a Tirpitz zakładał budowę 21 okrętów liniowych, 16 dużych (pancernych) krążowników i 30 
małych (po ok. 3000 t). 

41 Cyt. za W. Kos i a n o ws k i, op. cit. s. 20. 
42 W 1911 r. otrzymał najwyższy w marynarce wojennej Niemiec stopień Grossadmiral (wielkiego 

admirała). 
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gdyż obawiało się reakcji Wilhelma II na wieść o ewentualnych stratach ukochanej 
floty43 . Dlatego też niemieckie okręty liniowe tkwiły bezczynnie aż do zakończenia 
wojny w bazach. 

Nie mogąc nakłonić cesarza Wilhelma II do wysłania do boju okrętów linio
wych, Tripitz również bezskutecznie nalegał na rozpoczęcie nieograniczonej wojny 
podwodnej, mającej polegać na bezwzględnym topieniu każdego statku, który znaj
dzie się na obszarze uznanym przez Niemcy za akwen działań wojennych. Rozcza
rowany brakiem zrozumienia dla swoich koncepcji, Tirpitz podał się do dymisji 
1 7 marca 1 916 r. 

Teorię wojny morskiej rozwijano również we Francji, gdzie głosicielem poglą
dów kwestionujących znaczenie ciężkich okrętów artyleryjskich był wiceadmirał 
Hyacinthe Laurent Theophilc Aube (1826-1890). W wydanej w 1882 r. pracy, Le 
guerve navale et !es portsmilitares de la France (Wojna morska i porty wojenne 
Francji), kreślił wizję obrony wybrzeża realizowanej przez torpedowce oraz dzia
łania na szlakach komunikacyjnych prowadzonych przez krążowniki. Jego zda
niem krążowniki były jedną z nowych broni, za pomocą których można by skru
szyć hegemonię Royal Navy. Poza wspomnianą książką wiceadmirał Aubc swoje 
poglądy przedstawił w wielu napisanych z publicystycznym zacięciem artykułach, 
w których stwierdzał: ,,Opancerzona flota już się przeżyła [ ... ] Zniknie i ustąpi 
miejsca nowej marynarce, instrumentowi wojny przyszłości, wojny krążowniczej 
i handlowej"44. 

Zwolennicy Aube'a, nazwani „młodą szkołą" (Jeune Ecole), zakwestionowali 
z czasem zasadność posiadania przez Francję ciężkich okrętów artyleryjskich. 
Dogmatyzm poglądów tej szkoły odbił się niekorzystnie nic tylko na rozwoju fran
cuskiej morskiej myśli wojskowej, ale i na programach budownictwa okrętowego. 
Przyjęcie zaś założenia, że jedynym rywalem morskim Francji jest Wielka Bryta
nia, spowodowało podporządkowanie mu całej koncepcji rozwojowej sił mors
kich. 

Poglądy „młodej szkoły" spotkały się z bardzo przychylnym przyjęciem w Rosji. 
Lansował je tam wybitny dowódca, teoretyk i zarazem konstruktor Stiepan Maka
row45. W 1897 r. opublikował pracę: Rassużdienija po woprosom morskoj taktiki 
(Rozważania nad zagadnieniami taktyki morskiej), w której nakreślił wizję prowa
dzenia działań bojowych w myśl jednolitego zamiaru i planu przez różnorodne 
siły, począwszy od ciężkich okrętów artyleryjskich, poprzez torpedowce i kontrtor
pedowce oraz krążowniki, a na jednostkach minowych koócząc46 . W pracy tej spre
cyzował również definicję „taktyki morskiej", pisząc o niej, że jest to „nauka o boju 

43 W efekcie tej kunktatorskiej polityki do starcia obu flot doszło od 31 maja do I czerwca 1916 r. pod 
Skagerrakiem, a więc już po odejściu Tirpitza. W bitwie tej, zwanej też jutlandzką, wzięło udział 151 
jednostek bojowych o łącznej wyporności 1 132 OOO ton. Obie strony zaprzepaściły szansę pokonania 
przeciwnika w tej nic rozstrzygniętej bitwie. Zob. Z. F I i s o w s k i, Bitwa jutlandzka I 916, Warszawa 
1994; J. Go zda w a - Gołębiowski, T. Wy werk a Pr ck ur at, Pierwsza wojna .fwiatowa na 
morzu, Warszawa 1994, s. 271-304. 

44 Cyt. za P. P. W i e c z o r k i ew i cz, Historia wojen morskich ... , t. Il, s. 128. 
45 Stiepan Osipowicz Makarow urodził się 27 grudnia 1848 r. w Mikołajewie nad Amurem. Mając I O 

lat wstąpił do Szkoły Morskiej Kadetów, którą ukończy po siedmiu latach. W 1869 r. zostaje oficerem 
carskiej floty, a w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878 odznaczył się jako dowódca parowca „Wie
likij Kniaź Konstantin". W 1890 r. mianowany został kontradmirałem i jednocześnie objął stanowisko 
inspektora artylerii morskiej. W 1894 r. został dowódcą rosyjskiej eskadry śródziemnomorskiej, a w kilka 
lat później dowódcą Floty Oceanu Spokojnego. Zginął 31 marca 1904 r. w wyniku poderwania się na minie 
i zatonięcia flagowego okrętu „Pietropawłowsk". Wielka Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1936, t. V, 
s. 303. 

46 Po raz pierwszy praca Makarowa Rozważania nad zagadnieniami morskiej tak~yki została opubliko
wana w 1897 r. w numerach I, 4 i 7 czasopisma „Morskoj Sbomik". Książka ta została następnie przetłu
maczona na kilka języków i była wykorzystywana w zagranicznych flotach wojennych. 
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morskim", która bada także elementy składające się na siłę bojową okrętów i sposo
by najkorzystniejszego ich użycia w różnorodnych warunkach bojowych47. 

W licznych artykułach publikowanych w czasopiśmie „Morskoj Sbornik" wice
admirał Makarow opowiadał się za budową małych, szybkich i nieopancerzonych 
jednostek, zdolnych do działania zarówno na liniach zaopatrzeniowych nieprzyja
ciela, jak też, dzięki swoim walorom taktycznym, mierzyć się z jego flotą liniową4s. 
Opracował też szereg dokumentów o cechach regulaminów i instrukcji, które były 
efektem jego przemyśleń teoretycznych. Należy tu wymienić m. in.: Instrukcję 
o środkach i sposobach walki z okrętami podwodnymi, Instrukcję działań kontrtor
pedowców w czasie prowadzenia rozpoznania i w czasie ataku torpedowego 
oraz Instrukcję w sprawie wyjścia na morze i prowadzenia bitwy49_ 

Największy wkład wniósł Makarow w rozwój rosyjskiej morskiej myśli 
taktycznej w zakresie wykorzystania miny i torpedy w charakterze broni atakującej. 
Był pierwszym na świecie, który opracował i zastosował w praktyce podstawowe 
zasady taktyki broni minowej 50. Wskazał również dalsze drogi jej rozwoju w Rosji. 
„Historia wskazuje - pisał w roku 1879 - że my, Rosjanie, lubimy partyzancką 
wojnę. W żadnych rękach brandery nie miały takiego końcowego rezultatu, jak 
w naszych - w sławnym pogromie pod Czcsną. Ani jedno oblężone miasto nie 
przeprowadziło tylu wypadów co Sewastopol. Wojna minowa jest właśnie tą party
zancką wojną,jest branderową wojną,jest wojną wypadową[. .. ] Według mego zda
nia, w przyszłych wojnach miny będą pełniły olbrzymią rolę"51 • Poza minami zda
niem admirała również kutry torpedowe miały odegrać dużą rolę w przyszłych 
działaniach na morzu. W związku z tym wysunął projekt wykonywania ataków na 
okręty nieprzyjacielskie kilkoma kutrami torpedowymi jednocześnie. Opowiadał 
się przy tym za wykonywaniem strzelań salwami, aby ataki torpedowe uczynić bar
dziej efektywnymi. Ponadto wbrew istniejącemu mniemaniu, wykazywał pożytecz
ność strzelania torp~dami z dużych odległości. 

W Rozważaniach nad zagadnieniami morskiej taktyki wiceadmirał Makarow, ja
ko jeden z pierwszych dowódców morskich na świecie, krytycznie ocenił poglądy 
Colomba i Mahana na prowadzenie wojny morskicf Dając do zrozumienia, że ich 
teorie nie są oparte na żadnych mocnych podstawach, zaś autorów i zwolenników 
tych poglądów porównywał do ludzi zupełnie nie znających zagadnień morskich52. 

Niemniej jednak z ich prac wysnuł wnioski, które posłużyły mu do własnych prze
myśleń. Szczególnie interesujące były poglądy Makarowa na wykorzystanie okrę
tów podwodnych, którym przepowiadał dużą przyszłość. Twierdził, iż „z biegiem 
czasu łodzie podwodne mogą brać udział nawet w walkach na otwartym morzu"53. 

Omawiając znaczenie Makarowa w rozwoju rosyjskiej teorii wojny morskiej na
leży również wskazać jego błędne poglądy na niektóre zagadnienia, a zwłaszcza 
niedocenianie posiadania w czasie prowadzenia walki rezerw i zabezpieczenia lo
gistycznego oraz odpowiednio rozwiniętego systemu baz morskich. Błędy te nie 
pomniejszająjego ogólnego dorobku, jaki wniósł w rozwój rosyjskiej morskiej my
śli wojskowej. Jednak pionierem nowych rozwiązań taktycznych w rosyjskiej ma-

47 Z.Raź n i kie w i cz, op. cit., s. 75. 
48 Russkaja wojenno-teoreticieskaja myśl XIX i naczala XX wieka, red. L. G. B e k r o w n o g o, 

Moskwa 1960, s. 367-406; M. Smirnow, S. Ba ż, S. Ko zł o w, P. Sidor o w, O radzieckiej nauce 
wojennej, Warszawa 1962, s. 148. 

49 K. K u b i a k, K. R o k i c i ń s k i, op. cit., s. 26. 
50 Szerzej M. F u r t a k, Rozwój broni minowej we flocie rosyjskiej i jego wpływ na kształtowanie się 

broni w innych marynarkach, ,,Przegląd Marynarki Wojennej", 1954, nr 2, s. 87-93. 
51 Cyt. za R. W a n ta, Znaczenie S. O. Makarowa w rozwoju rosyjskiej wojennomorskiej myśli taktycznej, 

,,Przegląd Marynarki Wojennej", 1952, nr 4, s. 530. 
52 Ruskaja wojenno-teoreticzeskaja myśl..., s. 408. 
53 S.O. M a ka ro w, Opancerzone czy nieopancerzone okręty, ,,Morskoj Sbomik", 1903, nr 4, s. 7. 
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rynarce wojennej stał się admirał Grigorij Butakow (1820-1882), autor nowator
skiej pracy, Nowyje osnowania parachodnoj taktyki (Nowe podstawy taktyki paro
wej), wydanej w 1863 r.s4_ 

Przebieg pierwszej wojny światowej nie potwierdził przewidywań teoretyków 
wojny morskiej. Bitwa generalna, która jednorazowo rozstrzygnęłaby wynik wojny 
na teatrze morskim, okazała się utopią. Obawa przed utratą ciężkich okrętów linio
wych stanowiących rdzeń flot powodowała, że spotkania sił głównych były spora
dyczne, a „opanowanie morza" okazało się w praktyce niemożliwe nawet dla naj
silniejszych flot świata. Morskie floty wojenne nie odegrały więc podczas tej woj
ny roli czynnika pierwszoplanowego, gdyż decydujące działania wojenne toczyły 
się na lądzie. Okazało się też, że zmienione warunki, w jakich toczyły się zmagania 
wojenne, w istotny sposób wpłynęły nie tylko na określenie miejsca i roli flot wo
jennych, ale także na charakter i sposoby ich działania. Zmalała zatem rola wielkich 
okrętów liniowych, a wzrosła okrętów podwodnych, które stały się głównym środ
kiem zwalczania floty morskiej i transportu morskiego przeciwnika55 . 

Podczas pierwszej wojny światowej myśl wojskowa nie wzbogaciła się o liczą
ce się publikacje dotyczące zasad prowadzenia wojny morskiej. Teoretycy o zna
nym już dorobku, tacy jak Alfred von Tirpitz czy Julian Stafford Corbett, zaabsor
bowani byli kierowaniem działaniami morskimi. Natomiast nowi teoretycy pochło
nięci byli uczestnictwem w działaniach wojennych. Jednak doświadczenia z dzia
łań morskich, które nie były tak bogate, jak na lądzie, w istotnej mierze przyczyni
ły się do ukształtowania nowych koncepcji rozwojowych flot wojennych oraz prze
mian w morskiej sztuce wojennej. 

W rozwoju teorii wojny morskiej uczestniczyli również Polacy. Wprawdzie brak 
niepodległego bytu państwowego, a tym samym dostępu do morza, nie sprzyjał roz
wojowi polskiej morskiej myśli wojskowej, jednak powstawały nieliczne prace po
dejmujące tę problematykę56 . Czyniono również próby utworzenia własnej mary
narki wojennej w czasie polskich powstań narodowych57. 

Do najlepszych opracowań poruszających zagadnienia wojny morskiej zalicza 
się praca Jana Gotlicba Blocha, który należy do grona mało znanych polskich teore
tyków wojskowych58 . Urodził się w 1836 r. w Radomiu. Po ukończeniu gimnazjum 
realnego w Warszawie poświęcił się działalności gospodarczej. Bardzo szybko dał 
się poznać jako energiczny i rzutki przedsiębiorca budowlany linii kolejowych, aby 
następnie przejść do bankowości, gdzie również odniósł znaczące sukcesy. 

Bloch był nic tylko znakomitym przedsiębiorcą, ale miał również rozległą wie
dzę teoretyczną z zakresu ekonomii. Wsławił się jako wybitny autor wielu publika
cji z tej dziedziny. Między innymi w 1878 r. wydał pięciotomowe dzieło w języku 

54 P. P. W i e c z o r k i e w i c z, op. cit., t. 2, s. l 31. 
55 Ogółem podczas pierwszej wojny światowej niemieckie okr<tty podwodne zatopiły 5861 statków 

o tonażu 13 233 672 BRT, co stanowiło 95% strat w tonażu państw koalicji oraz l 92 jednostki bojowe. 
56 Józef Gał~zowski, eks-oficer powstańczy, wydał w 1867 r. za granicą skrypty pracy na temat arty

lerii okrętowej . Natomiast Stefan Drzewiecki w końcu XIX wieku zbudował dla rosyjskiej marynarki wo
jennej prototyp pierwszego okr~tu podwodnego. 

57 Szerzej problematykę wykorzystania marynarki wojennej podczas polskich powstań narodo
wych w XIX wieku przedstawiam. in.: J. W. Dysk a n t, Próby utworzenia marynarki wojennej w po
wstaniu styczniowym, w: Powstanie styczniowe 1863-1864. Aspekty militarne i polityczne, Warszawa 1994; 
M. G o d I e w s k i, WJ.prawa morska powstańczego okrętu, ,,Przegląd Morski", 1936, z. 86; 
J. Go zda w a -G o ł ę bi o wski, Od wojny krymskiej do bałkańskiej, Gdańsk 1985; J. Pert e k, 
Pod powstańczą banderą (1863-1864), Gdańsk 1964; J. Rogowski, Flota polska w powstaniu stycz
niowym, ,,Morze", l 926, nr 2; 8. W ro ń s k i, Morskie poczynania w okresie powstania styczniowego, 
,,Nasze Sygnały", Londyn 1953, nr 72. 

58 Zob. M. M i e s e s, Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny żydowskie krwi niegdyś żydowskiej, 
Warszawa 1991, s. 1-57; W. S ro k o w s k i, Jan Bloch, ,,Bellona", Londyn 1958, z. Ili-IV, s. 19-24. 

2 - Komunikaty Instytutu .. . 
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polskim, rosyjskim i francuskim pt. Wpływ kolei żelaznych na życie gospodarcze 
Rosji, za co otrzymał nagrodę wręczoną mu na Kongresie Geografów w Paryżus9. 

Jego działalność wykraczała daleko poza problemy Polski i Rosji. Swoje finan
se, wielką wiedzę oraz niebywałą energię poświęcił pracy na rzecz powszechnego 
pokoju i zainicjował nową erę ruchu pacyfistycznego. Pacyfistyczna działalność Ja
na Blocha wypełniła, prawie bez reszty, ostatnie lata życia i stała się jego swoistą 
idee fixe. Z własnych funduszy założył Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie, udo
stępnione zwiedzającym dopiero w 191 Or., a więc w osiem lat po jego śmierci. 

Największym osiągnięciem Blocha w dziedzinie pacyfizmu było jego monu
mentalne dzieło Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i poli
tycznym. Ta sześciotomowa pozycja ukazała się równocześnie w 1898 r. w języ
kach: rosyjskim, francuskim, angielskim i niemieckim, a w 1900 r. w polskim. Wy
dawcą edycji polskiej była oficyna Gebethnera i Wolfa. Bloch główne myśli tego 
dzieła publikował już od marca 1893 r. na łamach ,,Biblioteki Warszawskiej" w cy
klu artykułów pt. Przyszła wojna, jej ekonomiczne przyczyny i skutki60 . Autor sta
rał się udowodnić korzystając z danych militarnych, finansowych, aprowizacyj
nych i statystycznych oraz z życia gospodarczego, że przyszła wojna w Europie 
musi, tak u zwyciężonych, jak i u zwycięzców, wywołać załamanie aparatu skar
bowego, powszechną ruinę, bezwzględną pauperyzację i nieuniknione bankructwo 
państw oraz społeczeństw. Wnioskiem tej żmudnej i obszernej pracy naukowej by
ło stwierdzenie, że zmagania zbrojne pomiędzy narodami nie mogą być pojedyn
kiem pomiędzy armiami, jak to bywało dawniej, lecz ciężką, walną rozprawą, po 
której pozostaną tylko zgliszcza, nastąpi wszechstronna zagłada ekonomiczna 
i rozpocznie się okres gwałtownych wstrząsów społecznych. Narody, jego zda
niem, mogły zapobiec tej zagładzie proklamując wieczysty pokój. 

Dzieło Blocha imponuje swoją wszechstronnością, ukazując obraz przyszłej 
wojny „pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym"62 . Stronie tech
nicznej poświęcone są trzy tomy, w których znalazły się informacje o postępie 
w dziedzinie produkcji nowoczesnych środków bojowych. Dowiadujemy się 
w nich o prochu bezdymnym i innych środkach wybuchowych, automatycznych ka
rabinach, działach szybkostrzelnych, nowoczesnej komunikacji, środkach obserwo
wania ruchu wojsk z balonów, maszynach do transportu sprzętu wojennego, liczeb
ności armii europejskich, mobilizacji piechoty, kawalerii, artylerii i jej zależności 
od warunków geograficznych, koncentracji wojsk, zasadach dowodzenia w nowo
czesnej armii, przyszłych bitwach i przyszłych zwycięstwach, a także o znaczeniu 
floty biorącej udział w wojnie, tak w przeszłości, jak i w czasach mu współcze
snych. Rozważania te poświęcone są wojnic sensu largo, a nic zagadnieniom zwią
zanym ze sposobami odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzeba przyznać, że 
fakt nieuwzględniania przez niego niepodległościowych aspiracji Polaków, stał się 
zasadniczą przyczyną braku popularności jego poglądów wśród szerokich rzesz na
rodu polskiego. 

Należy jednak podkreślić, że jest to najbardziej oryginalny traktat teoretyczny, 
jaki napisano w całej dotychczasowej historii polskiej myśli wojskowej. Tom trze
ci zatytułowany Porównanie flot biorących udział w dawnych wojnach z obecnymi 
środkami napadu i obrony dzisiejszych okrętów. Działania flot i pojedynczych stat-

59 Encyklopedia Nauk Politycznych (Zagad11ie11ia społeczne, polityczne i gospodarcze), pod red. 
E. J. Rey ma n a, t. I, Warszawa 1936, s. 468. 

60 R. Kołodziejczyk, Jan Bloch (1836-1902), Warszawa 1983, s. 213. 
6l Dzieło to musiało być pisane po rosyjsku ze względu na cenzur\ i brak fachowych tłumaczy. Rol\ 

życzliwego cenzora przyjął na siebie ówczesny szef Sztabu Okręgu Warszawskiego Wojennego, gen. 
A.K. P u z i er e w s k i, autor Historii kampanii pol~·kiej roku 1830-1831. 

62 Zob. J. B l o c h, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, 
Warszawa-Kraków 1900. 
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ków, niektóre wnioski o przyszłych bitwach, wojna korsarska i krążownicza, autor 
poświęcił w całości problematyce wojny na morzu. 

W okresie, w którym Jan Bloch tworzył swoje dzieło, została wypracowana 
zwarta i spójna teoria wojny morskiej. Jej twórcami byli angielski admirał Philip 
Howard Colomb ( 1831-1899) i amerykański kontradmirał Alfred Thayer Mahan 
(1840-1914). Chociaż poglądy ich nieco się różniły, to jednak wywarły ogromny 
wpływ na szybki, ilościowy i jakościowy rozwój flot tych państw, a także na dalsze 
rozwijanie problematyki teorii wojny morskiej63 . 

Natomiast poglądy Blocha na rolę sił morskich w przyszłej wojnie znacznie róż
niły się od koncepcji Colomba i Mahana, którzy przeceniali znaczenie floty wojen
nej, przypisując jej priorytetową rolę w konflikcie zbrojnym. Zdaniem Blocha stać 
się to może tylko w przypadkach szczególnych, do których zaliczał przede wszyst
kim wojny lokalne, a zwłaszcza wojny z udziałem państw wyspiarskich. Natomiast 
decydującą rolę w przyszłej wojnie europejskiej wyznaczał on siłom lądowym, 
,,ponieważ cios stanowczy można zadać przeciwnikowi tylko podczas wojny na lą
dzie, wojna morska ma przeto znaczenie drugorzędne i pośrednio wpływać może 
jedynie na działania lądowc"64 , to jednak z perspektywy osiągnięcia celu strategicz
nego flota wojenna będzie odgrywać istotną rolę. Podkreślał zarazem, że „jeżeli zaś 
wojna morska prowadzona będzie niezależnie od działań na lądzie i nie wywrze na 
nie żadnego wpływu, to będzie próżncm zmarnowaniem sił i środków"65. Słusznie 
z kolei przypuszczał, że działania wojenne na kontynencie europejskim będą dłu
gotrwałe i „bez względu na to, na czyją stronę przechyli się ostatecznie zwycięstwo, 
wojna rozstrzygnie się prawdopodobnie po długich i uporczywych walkach i oblę
żeniach"66. W takim przypadku wydatnie wzrasta rola marynarki wojennej, która 
powinna prowadzić morską blokadę głównych szlaków, ponieważ „zatamowanie 
żeglugi niektórym paiistwom nie pozwoli wprost na prowadzenie wojny lądowej, 
albo też nada jej taki charakter, że skutki dla całej ludzkości będą nieobliczone"67. 
Dlatego też jego zdaniem „wobec takiego stanu rzeczy państwa, dla których komu
nikacja morzem zostanie przecięta niby arteria krwionośna, same wyrzekną się woj
ny"68. Nic oznaczało to jednak możliwości odniesienia zwycięstwa tylko przez pro
wadzenie wojny na morzu. 

Przedstawiając zaś obraz przyszłej wojny na morzu podkreślał, że „dawne woj
ny morskie dostarczają niewielu wskazówek co do tego, jakie będą przyszłe działa
nia na morzu"69 . Natomiast wielu cennych wniosków dostarczają ćwiczenia flot, 
chociaż jak twierdził brakuje im najważniejszego czynnika - niebezpieczeństwa. 
Po prześledzeniu przebiegu najważniejszych ćwiczeń ówczesnych potęg morskich 
doszedł do wniosku, że w przyszłych konfliktach morskich główną rolę będą od
grywały torpedowce, krzyżowce70 i okręty podwodne, a nic panccrniki,jak to twier
dził Mahan. Uważał, że przyszła wojna na morzu będzie walką „krzyżowców", 
gdyż w całej pełni potwierdzają to doroczne manewry przeprowadzane w Wielkiej 
Brytanii. Dowiodły one, że „flota złożona z szybkich i dobrze kierowanych krzy
żowców może zniszczyć flotę przeciwnika nie stoczywszy z nią ani jednej walnej 
bitwy"7 1• Dowodzenie zaś pancernikami w czasie bitwy jest o wiele trudniejsze niż 

63 Tcori~ wojny morskiej Mahana i Colomba szczególnie popularyzował niemiecki admirał A. von 
Tirpitz i admirał francuski J. Bodrc. 

64 J. BI och, op. cit., t. VI, s. 376. 
65 Ibidem. T. VI, s. 376. 
66 lhidem, t. 111, s. 350. 
67 lhidem, t. Ili, s. 347. 
68 Ibidem, t. 111, s. 349. 
69 Ibidem, t. 111, s. 349. 
70 „Krzyżowice" - okr~t przeznaczony do walki z torpedowcami, czyli kontrtorpedowiec. 
71 J. BI och, op. cit., t. Ili, s. 392. 
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krzyżowcami, a wiadomo, że „powodzenie w bitwie polega na tern, aby w najkrót
szym czasie osiągnąć jak najwi~kszą korzyść z posiadanej broni. Z tym liczyć się 
winny wszelkie rozporządzenia dotyczące działań wojennych. Z teoretycznego 
punktu widzenia należy uderzyć wprost na przeciwnika, aby użył nic tylko dział, ale 
także taranów i torped"72 . Za wykorzystaniem w wojnic na morzu „krzyżowców" 
przemawiały również wysokie koszty ponoszone na budowę pancerników oraz 
szybkie postępy nauki w dziedzinie opracowywania nowych środków działania na
wet przeciwko najnowszym pancernikom. Należy podkreślić, że Bloch doceniał 
znaczenie postępu naukowo-technicznego i rol~ nowych technicznych środków 
walki. Twierdził też, że „ryzykownem byłoby mniemanie, że jedno państwo może 
znacznie przewyższać inne pod względem wartości floty i jej uzbrojenia. Wszędzie 
wprowadzane są udoskonalenia najnowsze i przy dzisiejszym stanic techniki, każ
dy wynalazek natychmiast znajduje zastosowanie we wszystkich państwach"73. 
Jednak przy zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych do budowy okr~tów za
lecał uwzględnienie położenia geograficznego, właściwości narodowych i miejsco
wych warunków każdego kraju oraz odrzucenie szablonów. Był również zwolenni
kiem zastosowania podczas budowy statków handlowych takich rozwiązań, które 
by umożliwiały szybkie przystosowanie ich do celów wojennych. 

Bloch, kreśląc w swoich rozważaniach obraz przyszłej wojny na morzu, ekspo
nował mające nastąpić różnice: czas bitew morskich b~dzie krótszy z powodu szyb
kiego zniszczenia górnych pokładów, na których znajdują si~ środki walki i stano
wiska dowodzenia; bitwy morskie będą się toczyły pomiecdzy dużą liczbą pojedyn
czych okrętów, a nie miecdzy częściami eskadr lub nawet całymi eskadrami; zjawi
skiem powszechnym stanic si~ ostrzeliwanie obiektów i miejscowości leżących 
w pasie nadbrzeżnym. 

Ponadto przewidywał, że w przyszłej wojnic na morzu zostaną szeroko wyko
rzystane torpedy i miny, które mogą skutecznie zahamować żeglug~ na wszystkich 
morzach74. W związku z tym wskazywał na konieczność rozwoju wszelkich środ
ków ochronnych przed skutkami rażenia tych broni. I tak jako najlepszą ochronę 
przeciw torpedom uważał odpowiednie opancerzenie jednostek, osłony w~lowc, 
podział kadłubów grodziami wodoszczelnymi na przedziały, dozór, oświetlenie 
elektryczne wokół podwodnej części okrętu, sieci i szybkostrzelną artylerię do 
obrony przed atakami torpedowców. Pomimo zastosowania wszelkich środków 
obronnych stwierdzał, że i tak,, ... torpedowce pozostaną postrachem mórz"75, a ich 
działania b~dą dwojakiego rodzaju ,, ... b~dą napadały na pojedyncze okr~ty wojen
ne lub eskadry i statki kupieckie, albo też wezmą udział w bitwach morskich"76. 

Wykorzystanie nowoczesnych środków walki na morzu spowoduje również bar
dzo szybko duże zniszczenia na okrętach i w związku z tym opowiadał si~ za roz
budową odpowiednio zlokalizowanych ośrodków remontowych. Ponadto celem 
zwi~kszcnia zasi~u działania operacyjnego floty, wskazywał na problem zaopa
trzenia okrętów w paliwo i materiały wojenne, a jego rozwiązanie widział głównie 
poprzez rozbudow~ stacji bunkrowych oraz skonstruowanie specjalnych okr~tów 
zaopatrzeniowych. 

Bloch przewidywał, że przyszła wojna na morzu b~dzic walką ekonomiczną, 
która również pogwałci wszelkie traktaty i zobowiązania. W związku z tym uwa
żał, że nastąpi rozwój działań korsarskich, zwłaszcza przeciwko żegludze i dlatego 
też wskazywał na problem eskortowania statków handlowych. Nic przewidywał na-
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72 Ibidem, t. lll, s. 392. 
73 Ibidem , t. lll, s. 265. 
74 Ibidem, t. lll, s. 135. 
75 Ibidem, t. lll, s. 133. 
76 Ibidem, t. lll, s. 256. 



tomiast przeprowadzenia operacji desantowych, gdyż,, ... już i dawniej wysadzanie 
załogi na brzeg połączone było z wielkimi trudnościami"77. 

Autor pracy Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i poli
tycznym wiele miejsca poświęcił dowodzeniu. Słusznie podkreślał, że osiągnięcie 
zwycięstwa w przyszłym konflikcie zbrojnym będzie zależeć w większym niż do
tąd stopniu od „inicjatywy i energii wszystkich oficerów, od przykładu, jaki dawać 
będą żołnierzom, a wreszcie, od rozwinięcia umysłowego szeregowców"78 . Jeżeli 
zaś idzie o zwycięstwo w bitwie morskiej, to stwierdzał, że ,, ... wynik bitwy zale
żeć będą od zebrania w danej chwili i w danym punkcie sił przeważających. Pod 
tym względem, nawet gdyby siły były równe, kombinacje strategiczne będą miały 
znaczenie doniosłe"79 . Natomiast w odniesieniu do okrętu podkreślał, iż ,, ... całe 
kierownictwo statkiem i ogniem działowym spoczywać powinno w ręku 
dowódcy"so. 

Oceniając dorobek Jana Blocha w opracowaniu wizji przyszłej wojny na morzu 
z perspektywy wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 r., a zwłaszcza pierwszej wojny 
światowej, należy ją uznać za trafną, szczególnie zaś pogląd o malejącej roli pan
cerników i rosnącej okrętów podwodnych i torpedowców, a także o zagrożeniu 
ostrzałem przez siły morskie obiektów i miejscowości leżących w pasie nadmor
skim. Błędny natomiast był wniosek, że duże zespoły okrętów nie będą prowadzić 
bitew morskich. 

Dokonując oceny całokształtu opracowań Blocha, należy uczynić to na tle do
robku innych współczesnych mu teoretyków wojskowych przełomu XIX i XX wie
ku, z których wielu zapisało się na trwałe w historii myśli wojskowej. Nie dotyczy
ło to, poza Blochem, innych przedstawicieli polskiej myśli wojskowej. W przeci
wief1stwic do ówczesnych autorytetów światowej myśli wojskowej, którzy koncen
trowali się jednostronnie na zagadnieniach strategii bądź taktyki, Bloch dokonał 
udanej próby stworzenia kompleksowego obrazu przyszłej wojny, a zwłaszcza jej 
charakteru. Tym samym jego poglądy były zjawiskiem unikalnym w ówczesnej 
myśli wojskowejs1, co winno zapewnić mu trwałe miejsce w tej dziedzinie i to nie 
tylko przełomu XIX i XX wieku. 

Teoria wojny morskiej powstała w końcu XIX wicku nie była teorią martwą. 
Znalazła ona zastosowanie w pierwszej wojnic światowej. Wojna ta nie potwierdzi
ła jej przydatności w wersji opracowanej przez Mahana i Colomba. Pomimo tych 
niepowodzeń, tuż po zakończeniu działań wojennych została ona na nowo przeana
lizowana i po pewnych modyfikacjach ponownie popularyzowana. W okresie mię
dzywojennym nic było już jednak tak znaczących i popularnych teoretyków, jak 
Mahan i Colomb. Dużym uznaniem cieszyli się Castex, ale na twórczy rozwój tej 
teorii złożyła się suma dorobku wielu teoretyków. 

77 lhidem, t. III, s. 153. 
78 Ibidem, t. Vi, s. 37. 
79 !hidem, t. III, s. 265. 
80 !hidem, t. III, s. 273. 
81 Zob. L. Wys z cze Isk i, Za,ys historii polskiej myśli wojskowej do 1939 roku, Warszawa 1986, 

s. 164-167. Wysoką ocenę przewidywań Blocha zawarł również J. F. C. F u 1 1 e r w swym dziele pt. The 
Decisives Battles of the Western World, t. II, Londyn I 956, s. I 82-183. Fuller pisząc o trafności jego 
przepowiedni, graniczących z proroctwem podkreśla, że gdyby ówcześni stratedzy zwrócili uwagę na 
słuszność oceny wojennych problemów przez Blocha, to uniknęliby wielu pomyłek w późniejszych 
wojnach. 
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Dariusz Nawrot 

KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 2002, zeszyt 45 

LOSY SZKOŁY PODCHORĄŻYCH MA~YNARKI WOJENNEJ W LATACH 
DRUGIEJ WOJNY SWIATOWEJ 

Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW), której losy do 1938 r. ściś
le związane były z Toruniem, niewątpliwie słusznie uznawana była za uczelnię 
o charakterze elitarnym. Należy jednak podkreślić, że jej elitaryzm wynikał ( oprócz 
tego, że była najmniejsza w sensie ilościowym i jednocześnie najtrudniejsza do 
ukończenia ze wszystkich szkół oficerskich w Polsce) głównie z wiedzy i nabywa
nych w trakcie szkolenia umiejętności, a nie z pochodzenia i statusu słuchaczy. 
Wśród podchorążych można było spotkać zarówno potomka arystokratycznego 
rodu ziemiańskiego, jak i syna fabrykanta, urzędnika, a także syna małorolnego 
chłopa. Warunkiem przyjęcia w szeregi podchorążych, oprócz obywatelstwa pol
skiego, stanu wolnego, dobrego zdrowia i wysokiej sprawności fizycznej, było zda
nie przez kandydata surowych egzaminów konkursowych oraz uzyskanie pozytyw
nej oceny z „rejsu kandydackiego". Wszystko to sprawiało, iż spośród licznej rze
szy kandydatów pojawiających się każdego roku na egzaminach wstępnych w To
runiu zaszczytny tytuł podchorążego otrzymywali tylko nieliczni. 

Niezwykle ważny etap w rozwoju polskiego szkolnictwa morskiego, związany 
z Toruniem, zamknięty został w dniu 5 września 1938 r., kiedy to systematycznie 
rozbudowywaną SPMW przeniesiono do Bydgoszczy 1. 

W koszarach po zlikwidowanej Szkole Podchorążych dla Podoficerów, popular
nie zwanych „Smorgonią", systematycznie rozwijająca si~ uczelnia otrzymała, dłu
go oczekiwane, znacznie korzystniejsze warunki lokalowe. Jak się wyraził na ten 
temat w swoich wspomnieniach jeden z ówczesnych podchorążych - Konstanty 
Okołów-Zubkowski: ,,Obszerne budynki, duże sale wykładowe, pokoje sypialne 
czteroosobowe, prysznic, zimna i gorąca woda w umywalkach, duża sala jadalna, 
kantyna. W porównaniu z Toruniem - luksus"2. 

Nowy, i jednocześnie ostatni przed wybuchem drugiej wojny światowej, rok 
szkoleniowy na wszystkich trzech wydziałach SPMW w Bydgoszczy (Morskim, 
Technicznym i Administracyjnym) rozpoczął się, podobnie jak w latach poprzed
nich, w październiku od programowych zajęć teoretycznych związanych z pobytem 
w murach uczelni. Podobnie jak w latach poprzednich po zakończeniu okresu szko
lenia teoretycznego od wiosny 1939 r. podchorążowie, zgodnie z programem nau
czania, rozpoczęli rutynowe zajęcia praktyczne na okrętach i w warsztatach porto
wych. W maju w rejs szkolny ze słuchaczami młodszego rocznika wyruszył z Gdy
ni żaglowiec ORP „Iskra" pod dowództwem kmdr. ppor. Jerzego Umeckiego. Wyj
ście „Iskry" z Gdyni zaplanowane początkowo na dzień 5 maja nastąpiło faktycz
nie dopiero w pięć minut po północy 6 maja 1939 r. Powodem zmiany terminu był 

1 Powstanie, rozwój i działalność Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej do 1939 r. w sposób naj
pełniejszy opracowany został przez Czesława C i es i e I s k ie go w monografii Szkolnictwo Marynarki 
Wojennej w latach li Rzeczypospolitej, Warszawa 1974. 

2 K. Ok ołów-Zub ko wski, Podchorą:owie rocznika 1938-1941, ,,Nasze Sygnały", 1984, 
nr 154, s. 21. 
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przesąd marynarski zakazujący rozpoczynania podróży morskiej w piątek (z podró
ży tej „Iskra" powróciła do Gdyni po dziewięciu latach)3. 

Dwa miesiące później, 7 lipca, w podróż szkolną wyruszył również transporto
wiec ORP „Wilja" dowodzony przez kmdr. ppor. Wojciecha Franckiego. 

Na pokładach „Isk,ry" i „Wilji" w daleką, wielotygodniową podróż wiodącą na 
Atlantyk i na Morze Sródziemne wraz z 60 podchorążymi ( 4 7 podchorążymi wy
działu morskiego i 13 wydziału administracyjnego) udało się także 60 słuchaczy 
młodszego kursu sterników i sygnalistów z Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty4• 

W tym czasie podchorążowie średniego i starszego rocznika przebywali na prak
tykach na Wybrzeżu i we Flotylli Rzecznej MW w Pińsku. Podchorążowie starsze
go rocznika (18 podchorążych) przez pierwszą połowę czerwca odbywali praktyki 
oficerskie w Pińsku, a następnie na Wybrzeżu, na okrętach floty. Podchorążowie 
średniego rocznika na swe praktyki letnie udali się w dwu grupach. Słuchacze wy
działu morskiego (24 podchorążych) z początkiem czerwca rozpoczęli praktyki pod
oficerskie na stawiaczu min „Gryfie" i na kanonierkach: ,,Komendant Piłsudski" 
i „Generał Haller". Natomiast słuchacze wydziału technicznego (16 podchorążych) 
od 16 czerwca byli zaokrętowani na szkolnym okręcie artyleryjskim „Mazur". Dru
gą część praktyki mieli zaplanowaną w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Ponadto na Wybrzeżu przebywało także 35 kandydatów do SPMW, którzy 
po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych od 5 lipca, zgrupowani w Kadrze Flo
ty na Oksywiu, odbywali sześciotygodniowe przeszkolenie rekruckie. Po zakończo
nym szkoleniu czekało ich jeszcze dwumiesięczne pływanie kandydackie, miesięcz
ne na niszczycielu „Wicher" i miesięczne na okręcie szkolnym „Iskra"s. 

Mimo narastającej od wiosny 1939 r. atmosfery zagrożenia wojennego, zajęcia 
podchorążych i kandydatów w czerwcu i lipcu realizowane były zgodnie z planem. 
Jednak dalszy niepomyślny rozwój wydarzeń na arenie międzynarodowej uniemoż
liwił pełną realizację przedsięwzięć ujętych w harmonogramie praktyk. W związku 
z realną groźbą ataku niemieckiego na Polskę, w ,dniu 24 sierpnia 1939 r. szef Kie
rownictwa Marynarki Wojennej, kontradm. Jerzy Swirski, zarządził natychmiastowy 
powrót podchorążych i kandydatów do Bydgoszczy. 

Na Wybrzeżu pozostało jedynie 18 podchorążych starszego rocznika Wydziału 
Morskiego, którzy otrzymali przydziały służbowe na okrętach floty6• 

Sześciu podchorążych z tej grupy 30 sierpnia 1939 r. opuściło Gdynię na pokła
dach niszczycieli: ,,Burza", ,,Błyskawica" i „Grom", które zgodnie z planem opera
cyjnym „Peking" udały się w podróż do Wielkiej Brytanii. Byli to: bosm. pchor. 
Bernas Tadeusz, bosm. pchor. Bocheński Maciej, bosm. pchor. Góralczyk Karol 
i bosm. pchor. Guzowski Andrzej zaokrętowani na „Gromie" oraz bosm. pchor. 
Janowski Zbigniew i bosm. pchor. Lesisz Tadeusz na ORP „Burza". Pozostałych 
dwunastu wzięło udział w walkach w obronie Wybrzeża. Byli to: bosm. pchor. 
Cegielski Piotr, bosm. pchor. Górny Józef, bosm. pchor. Hulanicki Jeremi, bosm. 
pchor. Netter Tadeusz, bosm. pchor. Ochman Julian, bosm. pchor. Pierzyński An
drzej, bosm. pchor. Pławski Władysław, bosm. pchor. Smoleński Zbigniew, bosm. 
pchor. Sokołowski Zbigniew, bo~m. pchor. Uniejewski Mieczysław, bosm. pchor. 
Zaborski Ludwik i bosm. pchor. Zochowski Stanisław7 . 

3 S. M. Pi as ko ws ki, Kroniki Polskiej Mmynarki Wojennej 1918-1946, t. 2, Albany, N.Y., 1987, s. 27. 
4 Por. S.M. P i a s ko ws k i, op. cit., s. 27; Z. W oj c i ech o ws k i, Szkolenie personelu Marynarki 

Wojennej w latach 1939-1945, ,,Przegląd Morski", 1992, nr 9, s. 89. 
5 J. P e r t e k, Mmynarze generała Kleeberga, Warszawa 1985, s. 12-19 i 56-57; Z. W oj c i e c h o w s k i, 

op. cit., s. 89. 
6 Por. S. M. Pi as ko wski, op. cit, s. 45; J. Pert e k, op. cit., s. 57. 
7 Por. A. Kom or owski, D. N a w rot, J. Pr z y by Isk i, Absolwenci uczelni Polskiej Marynarki 

Wojennej 1922-1995, Gdynia 1995, s. 77-78; S.M. Pi as ko wski, op. cit., s. 45. 
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Od pierwszego dnia powrotu w mury bydgoskiej uczelni podchorążowie i kandy
daci brali udział w zorganizowanych przez komendanta ~PMW, kmdr. dypl. Tadeusza 
Podjazd - Morgensterna, ,,ćwiczeniach polowych". Cwiczenia te związane były 
ze zintensyfikowaną działalnością szpiegowską i dywersyjną niemieckich agentów 
i bojówkarzy na terenie Bydgoszczy8• 

Podobnie jak praktyki na Wybrzeżu również i te ćwiczenia zostały przerwane 
w sposób nagły. W tym przypadku spowodował to wybuch wojny i rozkaz z Do
wództwa Okręgu Korpusu (DOK) VIII nakazujący natychmiastową ewakuację 
SPMW z Bydgoszczy do Pińska9 • 

Niewątpliwie należy si~ zgodzić z opinią Zbigniewa Wojciechowskiego, że 
uwzględniając powstałe już w dniu l września bezpośrednie zagrożenie Bydgosz
czy atakiem dwóch potQżnych uderzeń niemieckich z rejonu Pomorza i z Prus 
Wschodnich, decyzja o ewakuacji SPMW była ze wszech miar słuszna, ale jak się 
okazało była już mocno spóźniona. Słabość polskiej obrony przeciwlotniczej w tym 
rejonie sprawiła, że ewakuacja ta odbywała siQ w stałym zagrożeniu atakami hitle
rowskiej Luftwaffc10. 

Pierwszy transport z meblami i pomocami edukacyjnymi, przekazanymi jako 
depozyt do Głównej Składnicy MW w Modlinie, opuścił Bydgoszcz już 1 września 
( dalsze losy tego transportu nic są znane). W tym też dniu o godzinie 21.00 wyje
chał z Bydgoszczy do Pińska pociąg z kadrą i słuchaczami SPMW. Komendantem 
transportu, liczącego dwanaście wagonów ( cztery kryte dla oficerów, podchorążych 
i kursantów oraz osiem otwartych ze sprz~tem), był kierownik Wydziału Technicz
nego SPMW, kmdr ppor. inż. Tadeusz Dobrzyński. Kolejny transport ze sprz~tem 
(pomocami naukowymi, meblami biurowymi, wyposażeniem izby chorych i kuch
ni) wyruszył dzień później o godzinie 20.00 pod dowództwem kierownika nauk 
Wydziału Administracyjnego, kpt. mar. Tadeusza Karge. W dniu 3 września o go
dzinie 10.00 jako ostatni, po przekazaniu budynku SPMW przedstawicielowi zarzą
du miasta Bydgoszczy, opuścił mury jej komendant, kmdr Tadeusz Podjazd-Mor
genstern. Komendant w drogę do Pińska udał siQ w grupie trzech samochodów oso
bowych wraz z kmdr. ppor. inż. Tadeuszem Kotikiem, por. mar. Franciszkiem Ry
dzewskim i ppor. mar. Józefem Macikowskim. Grupa ta pokonując trasę przez 
Płock, Warszawę i Kobryń bez wi~kszych problemów dotarła do celu 6 września 
1939 r. 

Znacznie mniej szcz<tścia miały transporty kolejowe. Pierwszy pociąg ewaku
acyjny, który z powodu panujących utrudnień komunikacyjnych w drog~ do Pińska 
udał siQ okr~żną trasą przez Warszaw~, Lublin i Brześć, był wielokrotnie atakowa
ny przez samoloty Luftwaffe. Do pierwszego bezpośredniego ataku doszło już 
czwartego września w Nał~czowie. Walk~ z niemieckimi samolotami podj<tła wów
czas nieliczna załoga obrony przeciwlotniczej pociągu pod dowództwem kpt. mar. 
Lucjana Rabendy. Ten skromny zespół (jeden ckm i dwa rkm-y obsługiwane przez 
podchorążych Jerzego Dittmara, Kazimierza Dobromirskicgo i Kazimierza Doma
galskiego) odnotował w tym dniu swój pierwszy sukces bojowy. W nast~pstwie cel
nego ognia podchorążych zmuszony został do awaryjnego lądowania (6 km od 
Nałęczowa) jeden z atakujących bombowców, He-111 11 • 

Jednak nie wszystkie spotkania z samolotami Luftwaffe kończyły się tak szczQ
śliwie. Dwa dni później podczas nalotu na stacjQ Durycze został poważnie ranny 
kandydat Stefan Slcdziński. Z kolei na stacji Dubica od spadających bomb zostali 
ranni kpt. mar. Lucjan Rabenda i podchorąży Jan Baranowski. Po przyjeździe do 

24 

8 F. R y d ze w s k i, Dołączyć do załogi (W~pomnienie), ,,Nasze Sygnały", 1972, nr 128, s. 30. 
9 S. M. P i a s k o w s k i, op. cit., s. 48. 
IO Zob. Z. W oj ci ech o ws k i, op.cit., s. 89. 
11 Por.: S. M. Pi as ko wski, op. cit., s. 48; F. Rydz c ws k i, op. cit. s. 30-31. 



Brześcia najciężej ranny kandydat S. Śledziński, już z dużą gorączką, został odesła
ny do szpitala wojskowego. 

Po tygodniowej podróży, w dniu 7 września, transport ten przybył do Pińska, 
gdzie już od dwóch dni przebywał kmdr T. Podjazd-Morgenstern wraz z towarzy
szącymi mu oficerami. W tym samym dniu pociąg skierowany został do pobliskiej 
wioski Horodyszcze Poleskie, gdzie w dwóch wcześniej przygotowanych budyn
kach (szkole powszechnej i schronisku turystycznym) znalazła swoją pierwszą wo
jenną siedzibę SPMW. Do dyspozycji kmdr. Morgensterna oddano ponadto letnią 
rezydencję biskupa poleskiego, ks. Kazimierza Bukraby (brat kmdr. ppor. Piotra 
Bukraby, długoletniego pracownika Służby Technicznej w Kierownictwie Marynar
ki Wojennej). Nastąpiło to z inicjatywy księdza biskupa, od lat serdecznie zaprzy
jaźnionego z oficerami Flotylli Rzecznej w Pińsku 12 . 

Drugi pociąg ewakuacyjny, który wyruszył z Bydgoszczy do Pińska, już 2 wrze
śnia utknął na zniszczonej linii kolejowej pod Łowiczem. Gdy okazało się, że nie 
ma żadnych możliwości na dalszą podróż, dowódca transportu, kpt. mar. Tadeusz 
Karge, podjął decyzję o jego pozostawieniu, a sam wraz z podległą mu grupą ma
rynarzy udał się w dalszą drogę wykorzystując przygodne środki lokomocji (rowe
ry, samochody i wozy konne). Do Pińska dotarli około l O września. W ten sposób 
poruszając się różnymi drogami cały personel SPMW, w tym 30 oficerów etato
wych i stałych wykładowców cywilnych, znalazł się w Horodyszczu, gdzie zamie
rzano realizować wojenny program szkolenia podchorążych 13. 

Zamiast jednak planowanych zajęć dydaktycznych w związku z niepomyślnym 
rozwojem sytuacji na froncie, podchorążowie włączeni zostali w system obrony 
przeciwlotniczej i przeciwdywersyjnej zorganizowany przez DOK IX. Celowość 
tych działań potwierdziło zatrzymanie przez podchorążych pięciu dywersantów na 
torach kolejowych pod Horodyszczem. Dwóch z nich zatrzymał patrol dowodzony 
przez pchor. Janusza Krzywoszyńskiego, a kolejnych trzech ujął patrol pod do
wództwem pchor. Edwarda Trojanowskiego 14• 

Dalszy niepomyślny rozwój sytuacji na froncie, coraz bardziej zbliżającym się 
do Horodyszcza, przekreślił całkowicie plany ponownego uruchomienia szkolenia 
podchorążych. W dniu 11 września 1939 r. komendant SPMW, kmdr Tadeusz Pod
jazd-Morgenstern otrzymał rozkaz rozwiązania uczelni, a pozostających w jego 
dyspozycji podchorążych skierować do batalionów morskich organizowanych na 
bazie Flotylli Rzecznej w Pińsku. Rozwiązaniu SPMW ( 12 września 1939 r.)15 to
warzyszyła uroczysta zbiórka całego stanu osobowego, w czasie której odczytany 
zos!ał rozkaz specjalny szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, kontradm. Jerze
go Swirskiego. Zgodnie z tym rozkazem 40 podchorążych średniego rocznika prze
niesionych zostało na rocznik starszy. Natomiast 32 kandydatów 16, którzy bez zło-

12 Por. W. Z aj ą c z k o w s k i, Opis udziału w walkach Szkoły Podchorążych Mmynarki Wojennej 
w wojnie 1939 r., [w]: Z. W ojciec ho wski, Sprawozdanie z udziału w działaniach wojennych 1939 r. 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, ,,Przegląd Morski", 1994, nr 6., s. 57 (dalej: W. Z aj ą cz k owski, 
Opis .. . ); J. Pert e k, Marynarze generała Kleeberga, op. cit., s. 43 . 

13 Por. S. M. P i as ko wski, op. cit., s. 54; W. Z aj ą cz ko wski, Opis ... , s. 57; J. Pert e k, op. cit., 
s. 43. 

14 Por. J. Pert e k, op. cit., s. 55; J. W. Dysk a n t, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919 -
-1939, Warszawa 1994, s. 285-286. 

15 W związku z rozbieżnymi opiniami co do daty rozwiązania SPMW przyjąłem za wiarygodną w tym 
temacie opinie S. M. Piaskowskiego, opartą na relacjach kmdr T. Podjazd-Morgensterna, ppor. mar. 
F. Rydzewskiego i ppor. mar. Jerzego Dittmara. Rozbieżności niewątpliwie biorą się stąd, iż, jak ustalił 
J. M. Piaskowski, rozkaz Szefa KMW o rozwiązaniu SPMW z 11 września I 939 r. został odczytany na 
zbiórce stanu osobowego Szkoły w dniu 12 września 1939 r. . 

16 W rozkazie nie uwzględniono trzech kandydatów: Stefana Slcdzińskiego - ranny podczas podró
ży z Bydgoszczy do Pińska oraz Witolda Prcchitko i Jana Wereszczyńskiego, którzy w sierpniu 1939 r. 
pozostali na Oksywiu. 
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żenia przysięgi wojskowej, mianowani zostali podchorążymi zwolniono do domów. 
Pomimo możliwości powrotu do domu, wszyscy byli kandydaci zgłosili się na 
ochotnika do organizowanych batalionów marynarskich. 

Do batalionów tych wcielono także oficera kursowego kandydatów kpt. mar. Lu
cjana Rabendę, adiutanta SPMW por. mar. Witolda Wyrostka i wykładowcę por. mar. 
Franciszka Rydzewskiego. Komendant rozwiązanej Szkoły, kmdr T. Podjazd-Mor
genstern, początkowo objął obowiązki zastępcy dowódcy Flotylli Rzecznej, a następ
nie z rozkazu generała Franiszka Kleeberga został komendantem garnizonu Piński?_ 

W batalionach marynarskich podchorążym starszego rocznika powierzono obo
wiązki zastępców dowódców plutonów, dowódców drużyn i dowódców ckm-ów. Na
tomiast nowo mianowanych podchorążych młodszego rocznika wcielono do batalio
nów jako szeregowych strzelców 18• 

Wyjaśnić należy, że zgodnie z założeniami „organizacji Flotylli Rzecznej na sto
pie wojennej", w ciągu pięciu dni od chwili ogłoszenia mobilizacji powszechnej 
miały powstać dwie kompanie (strzelecka i specjalistów), wchodzące w skład bata
lionu zapasowego. Ponadto już w czasie mobilizacji alarmowej zakładano utworze
nie oddziału desantowego w sile jednej kompanii strzeleckiej i statku-bazy. Ze 
względu jednak na niespodziewanie duży napływ do Pińska rezerwistów Marynar
ki Wojennej zapadła decyzja o sformowaniu dwóch batalionów. W rezultacie za
miast jednego trójkompanijncgo batalionu powstały dwa - cztcrokompanijnc. Wo
bec braku dokumentów ewidencyjnych i znacznych rozbieżności w relacjach na te
mat liczebności poszczególnych plutonów i kompanii przyjmuje się, za znawcą te
go problemu J. W. Dyskantem, że stan ewidencyjny batalionów wynosił w tym cza
sie 1000-1200 marynarzy. Dowódcą I batalionu został kpt. mar. Marian Foltyn, by
ły dowódca Bazy Wysuniętej Flotylli Pińskiej, natomiast dowódcą II batalionu i ca
łości spieszonych marynarzy - kmdr. ppor. Alojzy Pawłowski 19• 

Ponieważ liczba zgłaszających się do Pińska rezerwistów znacznie przekroczyła 
planowane stany mobilizacyjne, w formowanych batalionach marynarskich wkrótce 
wystąpiły problemy zaopatrzeniowe. W pińskich magazynach zabrakło nic tylko 
uzbrojenia, ale także przysługujących marynarzom granatowych mundurów. W re
zultacie kilkuset marynarzy, a wśród nich podchorążowie, otrzymali polowe mundu
ry noszone w piechocie. Wszyscy jednak podchorążowie po zmianie umundurowa
nia zachowali swoje marynarskie orzełki i odznaki „SP'' (Szkoła Podchorążych). 

Znacznie poważniejszym problemem były wspomniane braki w uzbrojeniu. Jedy
nie w I batalionie, nazywanym bojowym, każdy marynarz otrzymał karabin z bagne
tem, kilka, granatów i maskę przeciwgazową. Natomiast w II batalionie, nazywanym 
marszowym bądź mobilizacyjnym, około jedna trzecia stanu osobowego pozbawio
na była jakiegokolwiek uzbrojenia. W batalionach brakowało również ciężkiej broni 
maszynowej (w batalionie znajdowały się tylko 2 ckm-y zamiast 12 przewidzianych 
w etacie), granatników, środków łączności, transportu a nawet łopatek niezbędnych 
w piechocie do okopywania się na polu walki20. 

Mimo tych braków, w dniu 14 września 1939 r. bataliony włączono w skład Sa
modzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie". W zgrupowaniu tym obok pospiesznie 
organizowanych oddziałów zapasowych znalazła się także: Brygada KOP „Pole
sie", Flotylla Pińska i załoga twierdzy Brześć. Łącznic w SGO „Polesie" pod do
wództwem gen. bryg. Franciszka Kleeberga znalazło się 17 OOO żołnierzy, w tym 

17 Por. S. M. Pi as ko wski, op. cit., s. 70; J. W.Dysk a n t, Flotylle rzeczne w planach i działa
niach wojennych Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, cz. 2, s. 229. 

18 W. Z aj ą cz ko ws k i, Opis .. , op. cit., s. 57-58. 
19 Kmdr ppor. Alojzy Pawłowski, oficer Korpusu Rzeczno-Brzegowego, w latach 1938/1939 dowódca 

Kadry i instruktor wyszkolenia strzeleckiego Flotylli Rzecznej, od maja 1939 r. kierownik wyszkolenia 
strzeleckiego Flotylli Rzecznej w Pińsku. 

20 Por. J.W. Dysk a n t, op. cit., s. 299-300. 
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około 2000 marynarzy. Do 16 września poszczególne oddziały zgrupowania dzia
łały w dość dużym rozproszeniu pomiędzy Brześciem nad Bugiem a Pińskiem, 
realizując postawione im zadania osłonowe21 . 

Bataliony marynarskie stanowiące odwody wojsk obrony Polesia zajęły stano
wiska na zachód i północny zachód od Pińska, gdzie przystąpiły do rozbudowy 
umocnień ziemnych. Osiemnastego września, w związku z agresją sowiecką na 
Polskę (17 września 1939 r.) bataliony marynarskie, zgodnie z rozkazem dowódcy 
SGO „Polesie", opuściły rejon Pińska i skierowały się do miejscowości Moroczna 
Wielka - wyznaczonej na miejsce koncentracji wszystkich rozproszonych oddzia
łów Flotylli Rzecznej22. 

Droga z Pińska do Morocznej Wielkiej ( około 40 km) pokonywana przez mary
narzy w nowych, niedopasowanych jeszcze butach, była pierwszym poważnym 
sprawdzianem ich umiejętności marszowych. Był to również początek nowego etapu 
na trasie wrześniowych „wędrówek" podchorążych, którzy tym razem pod komendą 
gen. F. Kleeberga rozpoczęli długi marsz śpiesząc na pomoc oblężonej stolicy. 

Obok wspomnianych już dolegliwości z butami, nieprzywykli do długich mar
szy marynarze systematycznie nękani byli atakami ze strony sowieckiego lotnictwa. 
W dniu 22 września 1939 r. atak sowiecki nastąpił w momencie, gdy marynarze we
szli na wąską groblę biegnącą wśród bagien otaczających wieś Nujno. Najpierw ze 
wschodu nadleciały dwa samoloty, z których na głowy marynarzy posypały się 
ulotki z podpisem dowódcy frontu ukraińskiego, Siemiona Timoszenki. W ulotkach 
tych sowiecki dowódca zwracał się do polskich żołnierzy słowami: ,, ... Nie wierz
cie swym oficerom. [ ... ] Bijcie oficerów i generałów. [ ... ] Przechodźcie śmiało do 
nas. Tu znajdziecie uwagę i troskliwość. Pamiętajcie, że tylko Annia Czerwona wy
zwoli naród polski od nieszczęsnej wojny [ ... ] wierzcie nam! Czerwona Armia 
Związku Radzieckiego to wasz jedyny przyjaciel". Zanim opadły na ziemię wszyst
kie ulotki, na niebie pojawiło się kilka kluczy samolotów z czerwonymi gwiazdami 
na skrzydłach, które po obrzuceniu grobli bombami, zaatakowały kolumny masze
rujących żołnierzy z karabinów maszynowych. W następstwie tego kontaktu po
twierdzającego „przyjazne zamiary" Armii Czerwonej około dwudziestu ciężko 
rannych żołnierzy odesłano do szpitala w Kamieniu Koszyrskim23. 

W forsownych marszach i towarzyszących im częstych utarczkach z wojskami 
sowieckimi i niemieckimi systematycznie topniały oddziały SGO „Polesie", 
a w tym również szeregi podchorążych. W nieznanych okolicznościach na postoju 
w pobliżu Szacka, zaginęli bosmt. pchor. Janusz Rola-Podczaski i bosmt. pchor. 
Stanisław Sawicki24. Z kolei w rejonie Włodawy dostał się w ręce sowieckie ranny 
st. mar. pchor. Władysław Marcinowski (po czterech dniach pobytu w niewoli 
zbiegł ze szpitala w Brześciu nad Bugiem). Również w rejonie Włodawy podczas 
przeprawy przez Bug, w nocy 25/26 września w walce z czołgami sowieckimi, któ
re zaatakowały straż tylną batalionów marynarskich, ponieśli śmierć podchorążo
wie: Leszek Jastrzębiowski i Jan Konkol25. 

Po przejściu Bugu, w dniu 27 września, generał Kleeberg, dostosowując struktu
rę organizacyjną do aktualnego stanu SGO „Polesie", dokonał reorganizacji podle
głych mu wojsk. Od tego dnia całość zgrupowania tworzyły: 60. dywizja piechoty 

21 Szerzej, L. Gł o w ac ki, Działania wojenne na Luhelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976, s. 246-248. 
22 S. M. P i a s k o w s k i, op. cit., s. 77. 
23 Cytat za S. M. P i as ko ws k i, op. cit., s. 85. 
24 Bosmt. pchor. Janusz Podczaski, który w tym dniu dostał się do niewoli sowieckiej, trafił 

początkowo do Starobielska a następnie do Charkowa, gdzie został zamordowany (IVN I 940 r.). 
Podchorąży Stanisław Sawicki został podobno zabity w rejonie Szacka przez miejscowych chłopów (?). 

25 Wobec rozbieżności na temat daty śmierci podchorążego Jana Konkola za wiarygodną w tej micrze 
uznałem informację kmdr. W. Zajączkowskiego. Por.: J. Pert e k, op. cit., s. 192; W. Zajączkowski, 
Opis .. , s. 59. 
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,,Kobryń", 50. dywizja piechoty „Brzoza", dywizja kawalerii „Zaza" i podlaska bry
gada kawalerii gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego26_ 

Reorganizacja objęła również bataliony marynarskie. W miejsce wcześniejszych 
dwóch batalionów utworzono jeden wchodzący w skład 82. pułku piechoty z dywi
zji „Kobryń" (dowódca płk Adam Epler). 

Dzień później w związku z kapitulacją Warszawy, generał Kleeberg zmienił kie
runek dalszego marszu i ruszył na Dęblin w celu opanowania znajdujących się tam 
dużych magazynów uzbrojenia. Maszerujące oddziały nieustannie narażone były na 
ataki głównie ze strony wojsk sowieckich. Jedna z takich utarczek, z udziałem ma
rynarzy, zakończona sukcesem, miała miejsce 1 października w rejonie Puchowej 
Góry. W starciu tym 82. pułk piechoty po wyparciu przeciwnika z Puchowej Góry 
rozwinął natarcie w kierunku na Jabłoń, gdzie znajdowały się wspierane przez czoł
gi znacznie większe siły sowieckie. Na prawym skrzydle pułku uderzył batalion 
marynarski. ,,Skutek uderzenia - jak wspominał dowódca dywizji, płk. A. Epler 
- był niespodziewany, z zakrzaczeń i lasków wysypały się samochody, grupy pie
choty, które zaczęły uciekać na Winnicę, ścigane ogniem naszej broni maszynowej 
i artylerii dywizyjnej". Walka trwająca sześć godzin przy niewielkich stratach bata
lionu zakończyła się pełnym sukcesem marynarzy27. 

Niestety wśród ofiar tego dnia znaleźli się kolejni podchorążowie. Jeszcze przed 
rozpoczęciem bitwy otoczeni zostali przez oddział sowieckiej kawalerii dwaj wy
wiadowcy konni: podchorąży Lechosław Porwisiak i podchorąży Jerzy Lipiński. 
W strzelaninie do jakiej wówczas doszło dwukrotnie ranny w nogę został podcho
rąży Porwisiak. Mimo szybkiej odsieczy ze strony wezwanej na pomoc przez pchor. 
Lipińskiego drużyny piechoty, ranny podchorąży zmarł dwa dni później w szpitalu 
w Parczcwie28. 

Kontynuując dalej marsz na zachód, w dniu 1 października większość sił SGO 
„Polesie" weszła w kontakt bojowy z oddziałami niemieckiej 13. DP Zmot. Dwa 
dni później dywizja „Kobryń" otrzymała rozkaz przejścia w lasy na południc od 
miejscowości Hordzicszki, gdzie miała współdziałać z dywizją kawalerii „Zaza". 
Zgodnie z tym rozkazem marynarze po całonocnym przegrupowaniu, zajmując wy
znaczone im pozycje niemal prosto z marszu, trafili w ogień toczącej się walki. 
Niemcy, którzy w tym rejonie przypuścili groźny atak, wypierając oddziały gen. 
Podhorskiego, zajęli część Woli Gułowskiej z kościołem i cmentarzem. Natarcie 
niemieckie zostało zatrzymane dopiero wypadem 82. pułku piechoty29. 

Wieczorem (4 października) dowódca SGO „Polesie", stawiając zadanie na dzie11 
następny, wydał rozkaz zniszczenia 13. OP Zmot. Zadanie główne powierzono dywi
zji „Kobryń''i zgrupowaniu kawalerii gen. Z. Podhorskiego. Przegrupowanie od
działów SGO „Polesie" zakończyło się 5 września o świcie. Walki w tym dniu roz
poczęły się o godzinie 8.00 uderzeniem niemieckim na wschód od Woli Gułow
skiej. Niemal w tym samym czasie ruszył do ataku batalion marynarski, który 
otrzymał rozkaz zajęcia wsi Helenów. Natarcie wykonała 1. kompania kpt. mar. Lu
cjana Rabendy. 

O natarciu tym tak po latach napisał jego uczestnik, ówczesny bosmanmat pod
chorąży Stanisław Błażejewicz: ,,Atakowaliśmy rojem. Po przebyciu skokami oko
ło jednego kilometra, dostaliśmy polecenie szturmu na bagnety. Niemcy nic stawia
li oporu. Opuścili szybko las i uciekli do prowizorycznie umocnionej wsi, prawdo
podobnie Krzywdy. Do tej chwili nasze straty były nieznaczne. Atakując na bagne
ty został raniony w krzyż kolega z rocznika Zygmunt Księżopolski oraz około sze-

26 M. P o r w i t t, Komentarze do historii polskich dzialwi ohronnych I 939 r., t. 3, Warszawa I 983, 
s. 246-248. 
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29 S. M. Pi as ko wski, op. cit., s. 94-95. 



ściu marynarzy rezerwistów nieznanych mi z nazwiska. Po wyjściu na skraj lasu 
udało się nam wyeliminować paru żołnierzy niemieckich, którzy nie zdążyli dobiec 
do :Vsi. Nastąpił_ obus~r~nnx popi~ ~trzelców wybo~owych. Kilku nieopatrznie wy
sumętych tak z JedneJ, Jak 1 drugteJ strony, stało się łupem strzelców: wśród nich 
mój serdeczny kolega z rocznika Władysław Dullewicz, który otrzymał postrzał 
w prawe płuco i po kilku chwilach już nic żył"3o_ 

W czasie tego natarcia został również ranny dowódca kompanii, kpt. mar. Lucjan 
Rabenda. Rannego dowódcę zastąpił por. mar. Witold Wyrostek. Dwie pozostałe 
kompanie III batalionu zaatakowały w tym czasie położoną na północnym-zach
odzie wieś Lipiny. Po zaciętych walkach wyznaczone rozkazem cele zostały z du
żymi stratami osiągnięte. Podrywając marynarzy do ataku na bagnety, zginął por. 
mar. W. Wyrostek. Ponadto w batalionie zginęło piętnastu marynarzy, w tym: pięciu 
podchorążych (Władysław Dullewicz, Jerzy Steifcr, Walerian Pilarski, Lechosław 
Porwisiak i Przemysław Rybiański). Liczba rannych nie jest dokładnie znana. Wia
domo tylko, że, oprócz wymienionego kpt. mar. L. Rabendy, rany również odnieśli 
podchorążowie: Edmund Brocki, Czesław Gogolewski, Lechosław Górniewicz, 
Mieczysław Kaczmarek, Zygmunt Księżopolski, Eugeniusz Szczepański, Walerian 
Dobromirski, Roman Niedzielski, Antoni Pikuziński. Mimo dotkliwych strat, jak 
wspomina ówczesny podchorąży Tadeusz Budzy11ski, batalion marynarski nie usta
wał w walce, lecz atakował i posuwał się naprzód. Ale jak dowiadujemy się z jego 
wspomnień, kiedy „zmęczeni, mokrzy i diabelnie głodni" kładli się na nocny odpo
czynek, przeczucie mówiło im, że „to już konicc"31 . 

Bilans walk tego dnia był wielkim sukcesem SGO „Polesie". Oddziały 
niemieckiej 13. DP Zmot., ponosząc ciężkie straty, zostały zdecydowanie 
odrzucone. Kiedy jednak nad polem bitwy zapanowała cisza (na polskiej stronie 
z powodu wyczerpania amunicji), nad oddziałami polskimi ukazał się niemiecki 
samolot, z którego posypały się ulotki o następującej treści: ,,Uznajemy Wasze 
męstwo i miłość ojczyzny. Zaprzestańcie walki. Jesteście sami w Polsce. Niemcy 
szanują swych jeńców i zapewniają rycerskie traktowanie w nicwoli"32. 

Wkrótce po tym atak niemieckiej 29. DP Zmot. na tyły zgrupowania ,,Polesie" spra
wił, iż położenie okrążonych oddziałów generała Kleeberga stało się beznadziejne. Bra
kowało amunicji i środków medycznych. W tej sytuacji, gdy dalsza walka z liczniej
szym i dobrze wyposażonym nieprzyjacielem mogła doprowadzić jedynie do niepo
trzebnego rozlewu krwi, dowódca SGO „Polesie" postanowił zaprzestać dalszej walki. 

W dniu 5 października 1939 r. o godzinie 19.30, gen. F. Kleeberg wydał ostatni 
rozkaz, w którym dziękując swym żołnierzom za wykazane męstwo i karność, wyra
ził przekonanie, że ponownie staną do walki, gdy będzie taka potrzeba. Nazajutrz 
(6 października) gen. F. Kleeberg podpisał kapitulację. W ten sposób zako11czył się 
dramatyczny i jednocześnie chwalebny szlak bojowy słuchaczy SPMW, którym przy
szło walczyć o honor polskiego marynarza, daleko od brzegów Bałtyku, na lądzie 
w zielonych mundurach piechoty. Za zaszczyt walki w SGO „Polesie", które jako 
ostatnie złożyło bro11 w kampanii wrześniowej, podchorążowie zapłacili wysoką ce
nę. Na szlaku bojowym od Pi11ska do Woli Gułows½icj oddało swoje życie o~miu pod
chorążych (trzech podchorążych starszego roczmka: Władysław Dullcw1cz, Jerzy 
Stcifcr i Stanisław Sawicki oraz pięciu podchorążych młodszego rocznika: Leszek Ja
strzębiowski, Jan Konkol, Walerian Pilarski, Lechosław Porwisiak, Przemysław Ry
biański), ośmiu zaginęło bez wieści a jedenastu zostało rannych (łącznic 37% strat)33 . 

3° Cytat za: J. P e r t e k, op. cit., s. 185-186. 
31 J. Pert e k, Wielkie dni malejjloty, Poznań 1990, s. 201. 
32 Cytat za: S. M. P i a s k o w s k i, op. cit., s. 96. 
33 Zestawienie strat sporządzone przez kmdr. W. Zajączkowskiego (patrz: W. Z aj ą c z k o w s k i, 

Opis ... , s. 61) skorygowane przez uwzgl\dnienie potwierdzonej śmierci we wrześniu 1939 r. pchor. 
Stanisława Sawickiego. 
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Podchorążowie po złożeniu broni, z wyjątkiem kilku, którzy dla ułatwienia so
bie ucieczki usun~li odznaki i wmieszali się_ w szeregi żołnierzy służby zasadniczej, 
zostali dołączeni do grupy oficerskiej. Grupa ta w dniu 8 października samochoda
mi ciężarowymi została przewieziona do D~blina, gdzie zatrzymano oficerów, na
tomiast podchorążych skierowano dalej do Radomia34• 

Już w niewoli w celu uchronienia podchorążych przed skierowaniem do stala
gów, na wniosek kmdr. ppor. Alojzego Pawłowskiego dowódca 60. dywizji piecho
ty, płk. dypl. Adam Epler awansował ich na podporuczników marynarki. Wydarze
nie to we wspomnieniach inicjatora tej promocji, kmdr. ppor. Alojzego Pawłow
skiego, miało następujący przebieg: ,,Po dostaniu si<t do niewoli w przejściowym 
miejscu postoju, Radomiu, zaproponowałem dowódcy dywizji płk. Eplerowi, aby 
podchorążych z [ eks] 2 rocznika Szkoły Podchorążych, będących, z nami w niewo
li, mianować podporucznikami z antydatą w ich książeczkach wojskowych, aby ich 
uchronić przed dostaniem się do stalagów jako siły roboczej dla Niemców. Płk 
Epler zgodził się na moją propozycję_. Pozbierałem od podchorążych książeczki 
wojskowe, wpisałem nominację na podporucznika z datą sprzed 1 IX 39 [ omyłka, 
nominacje były z datą 1 IX 1939 r. - D. N.] i postawiłem okrągłą pieczęć dowód
cy dywizji. Płk Eplcr nominacje podpisał i w ten sposób podchorążowie ci dostali 
się_ do oflagów"35_ 

Dzi~ki tym awansom podchorążowie, którzy 12 września 1939 r. na mocy roz
kazu Szefa KMW zostali przeniesieni z średniego rocznika na rocznik starszy, mie
siąc później byli już podporucznikami marynarki. 

Podobnie z tych samych względów w dniu 27 września 1939 r. kontradmirał 
Józef Unrug, dowódca Obrony Wybrzeża, awansował na pierwsze stopnic oficer
skie dwunastu podchorążych starszego rocznika, którzy brali udział w walkach na 
Półwyspie Helskim. Byli to: ppor. mar. Piotr Cegielski, ppor. mar. Józef Górny, 
ppor. mar. Jeremi Hulanicki, ppor. mar. Tadeusz Netter, ppor. mar. Julian Ochman, 
ppor. mar. Andrzej Pierzyński, ppor. mar. Władysław Pławski, ppor. mar. Zbigniew 
Smolcński-Nieczuja, ppor. mar. Zbigniew Sokołowski, ppor. . mar. Mieczysław 
Uniejewski, ppor. mar. Ludwik Zaborski i ppor. mar. Stanisław Zochowski36. 

Groźby pójścia do niewoli unikn~ło tylko sześciu podchorążych starszego rocz
nika, którzy opuścili Polskę na pokładach niszczycieli skierowanych jeszcze przed 
wybuchem wojny do Wielkiej Brytanii i sześćdziesi~ciu podchorążych młodszego 
rocznika odbywających praktyki na „Iskrze" i „Wilji". W dniu wybuchu wojny 
„Iskra" zgodnie z programem praktyk znajdowała się w drodze z Casablanki do Las 
Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Natomiast „Wilja", którą niemal od początku 
rejsu prześladował pech (awaria maszyn), przebywała w Casablance, gdzie załoga 
przeprowadzała konieczny remont kotłów. Na wiadomość o rozpoczęciu działań 
wojennych w Polsce, dowódca „Iskry", kmdr ppor. J. Umecki, podjął decyzję 
o zmianie kierunku rejsu i ponownym wejściu do Casablanki 37 . 

W ten sposób 2 września, w Casablance znalazł się niemal cały młodszy rocz
nik SPMW (brakowało podchorążego Władysława Szukszty, który nadal przebywał 
w szpitalu, w Dover, dokąd trafił ze złamaną w czasie rejsu na Morzu Północnym 
nogą). Dzień później wszedł on w skład tzw. Grupy Detaszowanej Marynarki Wo
jennej w Casablance, utworzonej z załóg obu okrętów. Dowództwo nad całością ob
jął zaokrętowany na „Wilji" dyrektor nauk SPMW, kmdr. ppor. Mirosław Kownac
ki. W oczekiwaniu na dalszy rozwój wypadków dowódca grupy stosownie do przy
jętych zwyczajów złożył wizyty przedstawicielom miejscowych władz cywilnych 
i wojskowych. Wizyty te, podobnie jak i wszystkie kontakty służbowe oraz prywat-
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34 Por.: W. Z aj ą c z k o w s k i, op. cit., s. 61; J. P e r t e k, op. cit., s. 199-20 I. 
35 J. Pert e k, Marynarze generała Kleeherga, op. cit., s. 2 I 6-217. 
36 A. K o m o ro w s k i, D. N a w ro t, J. P r z y b y I s k i, op. cit., s. 77. 
37 S. M. Pi as k o ws k i, op. cit., s. 42 i 49. 



ne z mieszkańcami Casablanki, były dowodem dużej sympatii i życzliwości gospo
darzy wobec polskich marynarzy3s_ 

Po otrzymaniu instrukcji z attachatu morskiego w Londynie, kmdr ppor. M. Kow
nacki zarządził przygotowania do ewakuacji podchorążych do Wielkiej Brytanii. Za
nim jednak to nastąpiło, w porcie doszło do tragicznego zdarzenia. W dniu 13 wrze
śnia na francuskim krążowniku minowym „Pluton" z przyczyn bliżej nie ustalonych 
nastąpił wybuch min. Na stojącej w pobliżu miejsca wypadku „Wilji" ciężko ranny
mi zostali por. mar. Jur Mende i mat Zygfryd Miller. Znajdujące się w porcie okręty 
w pośpiechu opuściły basen portowy i rozpoczęły akcję ratunkową. Jako pierwsza 
z pomocą rannym ruszyła motorówka okrętowa z podchorążym Mieczysławem 
Woźniakiem i matem Leonem Wolnym. Na pokładzie „Iskry", która wśród płonącej 
ropy wyszła na redę portu, załoga przystąpiła do organizowania punktu opatrunko
wego dla rannych i poparzonych marynarzy z załogi „Plutona". Ogółem uratowano 
kilkudziesięciu rannych marynarzy. Jak się wyraził jeden z uczestników tej akcji, 
Konstanty Okołów-Zubkowski, podchorążowie po raz pierwszy zobaczyli wówczas 
,,na własne oczy, jak ta wojna wygląda i widok nic był wesoły"39 • 

Sześć miesięcy później biorący udział w tej akcji por. mar. Jur Mende i pchor. 
Mieczysław Woźniak otrzymali ordery francuskiej Legii Honorowej. Były to pierw
sze ordery państw sojuszniczych uzyskane w tej wojnic przez polskich marynarzy4o_ 

W dniu 6 października 1939 r. władze francuskie nakazały przeprowadzenie 
,,Iskry" i „Wilji" do Port Lyautcy, znajdującego się na północ od Casablanki w głę
bi rzeki Scbre. Na nowe miejsce postoju „Iskra" przybyła w dniu 12 października, 
dzień później znalazła się tam również kończąca remont kotłów „Wilja". W Port 
Lyautey załogi obu okrętów przystąpiły natychmiast do prac rozbrojeniowych 
i konserwacyjnych4 1• Po ich zakończeniu na okrętach pozostała tylko ośmioosobo
wa załoga marynarzy, a reszta (13 oficerów, 59 podchorążych, 131 podoficerów 
i marynarzy) jako „Oddział Wydzielony" udała się w podróż do Wielkiej Brytanii. 
Drogę z Port Lyautcy do Casablanki marynarze pokonali koleją, po czym statkiem 
pasażerskim „Marrakcch" udali się do Bordeaux, a dalej znów pociągiem do Lan
demau w Bretanii, wyznaczonego im na miejsce czasowego pobytu. Do dyspozycji 
Oddziału Wydzielonego władze francuskie w Landcrnau oddały stary poklasztorny 
budynek „Couvant Calvaric", w którym wanmki, jak wspomina K. Okołów-Zubko
wski, były „raczej spartańskic"42 . Opinię podchorążego potwierdzają słowa byłego 
zastępcy dowódcy „Iskry", kpt. mar. Romualda Nałęcz-Tymińskiego, który w swo
ich wspomnieniach na ten temat napisał: ,,W warunkach w jakich znaleźliśmy się 
[ ... ] największą troską było utrzymanie dobrego, nastroju i dyscypliny wśród pod
ległego personelu. Nie było to zadaniem łatwym, zwłaszcza jeśli chodziło o nastro
je wśród podchorążych. Program zajęć ułożyliśmy w ten sposób, by jak najinten
sywniej zająć umysły i ciała oddziału. Codzienne wymarsze w teren, musztra, 
strzelnica, sporty i wycieczki picszc"43 . 

Mimo iż pobyt w Landcmau nic trwał zbyt długo, z „Grupy Wydzielonej" ubyło 
w tym czasie ośmiu podchorążych. Sześciu z nich, którzy chcąc jak najszybciej udać 
się na front, stanęło w tej sprawie do raportu służbowego; skierowano ich do organi
zowanych na terenie Francji oddziałów lądowych Wojska Polskiego. Natomiast 
dwóch pozostałych skreślono z listy podchorążych ze względu na brak predyspozy
cji do zawodu oficera marynarki wojcnncj44. 

38 Ibidem, s. 55. 
39 K. O k o ł ó w - Z ub k o w s k i, op. cit., s. 23. 
40 S.M. Pi as ko wski, op. cit., s. 72-73. 
41 Ibidem, s. 99. 
42 K. Ok ołów - Zub ko wski, op. cit., s. 24. 
43 Cytat za: J. W oj c i e c h o w s k i, op. cit., s. 91-92. 
44 S.M. P i a s ko w s k i, op. cit., s. I 03. 
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Kolejnym prośbom ze strony „niecierpliwych" podchorążych o ~kierowanie na 
front skutecznie zapobiegło polecenie szefa KMW, kontradmirała J. Swirskiego na
kazujące im wyjazd do Wielkiej Brytanii. W dniu 21 listopada Oddział Wydzielo
ny opuścił Landemau i poprzez Cherbourg, Southampton dotarł do Devonport, 
gdzie został zaokrQtowany na ORP „Gdynia" (dawny ss. ,,Kościuszko")45. 

W dniu 23 listopada Oddział Wydzielony został rozwiązany, a wchodząca w jej 
skład kadra i marynarze otrzymali nowe przydziały służbowe na okrQtach i w insty
tucjach Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii. Natomiast podchorążo
wie stali się pierwszymi słuchaczami reaktywowanej w tym dniu na pokładzie 
,,Gdyni" Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej46 . 

SPMW zorganizowana została na podstawie podpisanej w dniu 18 listopada 1939 r. 
w Londynie polsko-brytyjskiej umowy o utworzeniu Oddziału Polskiej Marynarki 
Wojennej w Wielkiej Brytanii. Głównym zadaniem tej pierwszej w dziejach Polski 
uczelni morskiej na obczyźnie było umożliwienie dokończenia szkolenia podchorą
żym, którzy rozpoczęli naukę w kraju47. 

Nadmienić należy, że stworzenie sprawnego systemu uzupełniania kadry oficer
skiej było przedmiotem szczególnej troski szefa KMW od pierwszy,ch dni jego po
bytu na zachodzie. Wyrazem tego był meldunek admirała Jerzego Swirskiego zło
żony już 9 października 1939 r. na n~ce Naczelnego Wodza PSZ i premiera rządu 
polskiego na wychodźstwie, gen. dyw. Władysława Sikorskiego. W dokumencie 
tym admirał, wskazując na istniejące problemy związane z uzupełnianiem załóg 
okrętów, kontynuujących walkQ z wrogiem, postulował podjQcie wszelkich możli
wych kroków w tym wzglQdzie, dla zachowania ciągłości polskich działań opera
cyjnych na morzu48. 

Zgodnie z zarządzeniem Szefa KMW odpowiedzialnym za uruchomienie proce
su szkolenia podchorążych w Wielkiej Brytanii został kmdr por. Włodzimierz 
KodrQbski, dowódca ORP „Gdynia". Wkrótce jednak po zakończeniu wstQpnych 
prac organizacyjnych ukazał siQ kolejny rozkaz szefa KMW, powołujący z dniem 
19 grudnia 1939 r. na stanowisko komendanta SPMW kmdr ppor. Ludwika Ziembic
kiego. Jednocześnie obowiązki zastQpcy komendanta i dyrektora nauk SPMW powie
rzono kmdr ppor. Mirosławowi Kownackiemu49. 

Pierwsza grupa podchorążych, byłych praktykantów z „Iskry" i „Wilji", licząca 
51 osób (39 z Wydziału Morskiego i 12 z Wydziału Administracyjnego), zgodnie 
z obowiązującym przedwojennym statutem SPMW w związku z ukończeniem pły
wania letniego została zakwalifikowana na drugi rok szkolcnia50• 

Wkrótce do grupy podchorążych przybyłych z Casablanki zaczęli dołączać kolej
ni podchorążowie przybywający z terenów okupowanej Polski, którzy w zależności 

45 Wydzierżawiony od M inistcrstwa Przemysłu i Handlu ss. ,,Kościuszko" przybył do Dcvonport 
w dniu 4 listopada 1939 r. Zakotwiczony naprzeciw North Dockyard wcielony został w skład okr~tów 
PMW pod nazwą ORP „Gdynia". Była to 6-pokładowa jednostka o wyporności 7 tys. ton, na której doce
lowo można było zaokr~tować nawet 800 ludzi. Zgodnie z zarządzeniem szefa KMW, kadm. J. Świrskie
go ORP „Gdynia" przeznaczony został na główną baz~ polskiej floty wojennej w Wielkiej Brytanii. 

46 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (AIPiM), sygn. MAR. 
A. V. 8/1. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej z 2 marca 1944 r., obej
mujące okres funkcjonowania szkoły od listopada 1939 r.; zob.: S. M. Pi a s ko w s k i, op. cit., s. 103. 

47 A1PiM, Dz. Zarz. Szefa KMW Nr 1 z 25 XI 1939 r. 
48 Szerzej: Cz. C i es i e I s k i, W. Pater, J. Pr z y by I s k i, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, 

Warszawa 1992, s. 86-87; A. Kom or o ws k i, D. N a w rot, J. Pr z y by I ski, op. cit., s. 53-56. 
49 AIPiM, Dzien. Zarz. Tj. szefa KMW Nr 5 z 30 listopada 1939 r.; por. S. M. Pi as ko wski, 

op. cit., s. I 07. 
50 Por. AIPiM, sygn. MAR. A. V. 8/1. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podchorążych Marynarki 

Wojennej z 2 marca 1944 r., obejmujące okres funkcjonowania szkoły od listopada 1939 r. (dalej Sprawoz
danie z działalności SPMW); zob.: W. Zajączkowski, op. cit., s. 61; K. Ok ołów-Zub ko wski, 
op. cit., s. 24. 
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od stopnia zaawansowania byli zaliczani na odpowiednie roczniki szkolenia. Pod ko
niec grudnia 1939 r. rozbudowywana w ten sposób SPMW liczyła 58 podchorążych, 
w tym: kurs starszy wydziału morskiego - 2 pchor., kurs średni wydziału morskie
go -41 pchor., kurs młodszy wydziału morskiego - 2 pchor., kurs starszy wydzia
łu technicznego - 1 pchor., kurs średni wydziału administracyjnego - 12 pchor.s t 

Z chwilą przybycia podchorążych niezwłocznie przystąpiono do realizacji zajęć 
szkoleniowych będących próbą kontynuacji przedwojennego programu nauczania 
w SPMW. Warto nadmienić, że szkolenie byłych praktykantów z „Iskry" i „Wilji" 
właściwie nie było przerwane. Przez cały bowiem czas ich podróży morskiej, a tak
że po opuszczeniu okrętów szkolnych w drodze z Maroka do Anglii, mieli organi
zowane wykłady i przewidziane programem zajęcia praktyczne52. 

SPMW od pierwszych dni jej tworzenia towarzyszyła życzliwość i daleko idąca 
pomoc ze strony szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej oraz przedstawicieli naj
wyższych instytucji wojskowych i rządowych RP, a także sojuszniczej Wielkiej 
Brytanii. Potwierdzeniem tego były między innymi wizyty w dniu 16 grudnia 1939 r. 
na ORP „Gdynia" króla Jerzego VI, a w dniu 15 lutego 1940 r. Pierwszego Lorda 
Admiralicji Winstona Churchilla. 

Daleko idąca pomoc ze strony przedstawicieli rządu polskiego i Admiralicji 
brytyjskiej nic mogły jednak natychmiast rozwiązać wszystkich problemów 
związanych z funkcjonowaniem Szkoły. Podjęte już w listopadzie na Wydziale 
Morskim i Administracyjnym zajęcia napotykały na znaczne trudności 
spowodowane głównie brakiem odpowiedniej kadry dydaktycznej oraz niezbędnych 
pomocy naukowych. Zajęcia z podchorążymi w tym czasie prowadzili oficerowie 
wyznaczani doraźnie przez dowódcę „Gdyni", wedh1g zapotrzebowania składanego 
przez dyrektora nauk53. 

Dodatkowym problemem, przed którym stanęła komenda szkoły była pilna po
trzeba uruchomienia szkolenia podchorążych w specjalnościach technicznych. Jed
nocześnie okazało się, że liczba podchorążych na Wydziale Administracyjnym jest 
za duża w stosunku do przewidywanych potrzeb kadrowych. 

Wszystko to sprawiło, że po przeanalizowaniu zdobytych już doświadczeń oraz 
zgłaszanych pod adresem SPMW wniosków i postulatów przystąpiono do prac nad 
nowymi wojennymi programami szkolenia podchorążych. Jednocześnie postanowio
no czas związany z dostosowywaniem uczelni do nowych zadań przeznaczyć na 
praktyki morskie dla podchorążych. Ponadto, uwzględniając trudności związane 
z otwarciem Wydziału Mechanicznego, zdecydowano o skorzystaniu z oferowanej 
w tym względzie pomocy angielskiej. W rezultacie podjętych decyzji podchorążowie 
Wydziału Morskiego skierowani zostali na praktyki morskie na trzy polskie niszczy
ciele (,,Grom", ,,Burza" i „Błyskawica") oraz na dwa polskie okręty podwodne 
(,,Wilk" i „Orzeł"). Natomiast podchorążowie Wydziah1 Administracyjnego podzie
leni na dwie grupy udali się na pancerniki Royal Navy (pięciu podchorążych) i na stu
dia do Royal Naval Engineering College w Keyham (siedmiu podchorążych)54 • 

W tym czasie na ORP „Gdynia" przybywali kolejni słuchacze przedwojennej 
SPMW, którzy uniknęli obozów niemieckich i łagrów sowieckich lub podjęli udane 
ucieczki z niewoli. Dotyczyło to głównie podchorążych z Samodzielnej Grupy Ope-

5t W. F r a n c k i, Sprawozdanie z działa/no.ki Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, [w]: 
Z. W o j c i e c h o w s k i, Szkoła Podchorążych Ma,ynarki IYojennej w latach li wojny .faiatowej, 
„Przegląd Morski", 1993, nr 3, s. 22 mówi o 59 podchorążych . Niewątpliwie w wykazie tym mylnie 
uwzględniono pchor. Jerzego Mieszkowskiego, który w drodze z Maroka do Wielkiej Brytanii we wrześniu 
1939 r. pozostał we Francji, gdzie ochotniczo wstąpił do armii lądowej. 

52 K. O k o ł ó w-Z u b k o w s k i, op. cit., s. 24-27. 
53 Z. W oj ci c cho ws k i, Szkolenie personelu Ma,ynarki Wojennej w latach 1939-1945, op. cit., 

S. 93-94. 
54 Por. W. F r a n c k i, op. cit., s. 22. 
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racyjnej „Polesie". Nadmienić należy, że wielu z nich już w dniu kapitulacji SGO 
„Polesie" usunęło z mundurów posiadane znaczki SPMW i wmieszało się w szeregi 
żołnierzy służby zasadniczej dla ułatwienia sobie ucieczki z niewoli. Ucieczki podej
mowane były od pierwszych dni pobytu w niewoli. 

W czasie transportu jeńców z Kocka do Radomia uciekł podchorąży młodszego 
rocznika Andrzej Browarski. Następnie po przekroczeniu granicy z Rumunią dotarł 
do Wielkiej Brytanii, gdzie 22 grudnia 1939 r. ponownie wpisany został na listę słu
chaczy SPMW55. W ślady pchor. A. Browarskiego wkrótce poszli następni. Z trans
portu i obozów przejściowych w Dęblinie, Radomiu, Lublinie, Zawodziu uciekło 
sześciu awansowanych przez płk. A. Eplera podporuczników marynarki czasu woj
ny: Aleksy Kreisler, Edward Liber, Jerzy Lipiński, Roman Niedzielski, Aleksander 
Starzeński i Zdzisław Szwede. 

Ucieczki podejmowane były również przez jeńców przebywających na leczeniu 
w szpitalu. Z tej możliwości skorzystali awansowani w niewoli do stopni oficer
skich podchorążowie: Edmund Brocki, Adam Dedio, Włodzimierz Fołdziński, Le
chosław Górniewicz, Mieczysław Januszewski, Zygmunt Księżopolski, Stanisław 
Nowicki, Tadeusz Stecki, Konstanty Siemaszko i Bronisław Sonnenfeld56_ 

Łącznie z 35 podchorążych starszego rocznika, którzy po bitwie pod Kockiem 
dostali się do niewoli niemieckiej, w październiku uciekło 16 osób. Większość z 
nich jak: Adam Dedio, Lechosław Górniewicz, Włodzimierz Fołdziński, Mieczy
sław Januszewski, Aleksy Kreisler, Roman Niedzielski, Stanisław Nowicki, Kon
stanty Siemaszko, Bronisław Sonnenfeld i Tadeusz Stecki, włączyła się do działal
ności konspiracyjnej w kraju. Natomiast Edmund Brocki, Zygmunt Księżopolski, 
Edward Liber, Jerzy Lipiński, Aleksander Starzeński i Zdzisław Szwede różnymi 
drogami przez Rumunię, Słowację, Węgry, Jugosławię, Grecję i Włochy dotarli do 
Francji. Umieszczeni najpierw w „polskich" koszarach Bessieres, zostali następnie 
skierowani do SPMW w Devonport57 . 

Pozostałych 19 podchorążych z grupy awansowanych w Radomiu do stopni ofi
cerskich trafiło do obozów jenieckich na terenie Niemiec. Do nominacji tych Niem
cy odnieśli się w różnoraki sposób. Większość mianowanych przez płk. Eplera pod
poruczników marynarki, która trafiła do oflagu II B w Arnswalde, pół roku później 
(6 czerwca 1940 r.) wraz z dużą grupą podchorążych różnych broni została wysła
na do stalagów, z zastosowaniem przymusu pracy. Wśród pozostałych znaleźli się 
oficerowie, których droga w niewoli różniła się nieco od trasy większości kolegów. 
Uznani za oficerów zostali skierowani do oflagów II C Woldenberg (Eugeniusz 
Szczepański i Edward Trojanowski), XI B Braunschweig (Walerian Dobromirski) 
i IV C Colditz (Stanisław Błażejewicz i Aleksander Dekański). Do Woldenbergu 
we wrześniu 1943 r. trafił również Jerzy Dittmar po tym, gdy Niemcy uznali -
uprzednio kwestionowany - jego stopień oficerski58. W Woldenbergu znajdowało 
się także 12 byłych podchorążych starszego rocznika awansowanych do stopni ofi
cerskich na Helu przez admirała Józefa Unruga59. 

Podobnie po kapitulacji SGO „Polesie" kształtowały się losy podchorążych naj
młodszego rocznika walczących w batalionach morskich. Z przejściowych obozów 
jenieckich na terenie Polski uciekli podchorążowie: Józef Biliński, Andrzej Bro
warski, Eugeniusz Kowaliński, Włodzimierz Litwinowicz, Antoni Piątek, Włady-

55 Por. W. Z aj ą c z k o w s k i, op. cit., s. 60; J. K. S a w i c k i, Kad,y morskie Rzeczypospolitej, 
t. II, Gdynia 1996, s. 315-316. 

56 J. Pert e k, op. cit., s. 214-215. 
57 Por. AlPiM, Teczki Akt Personalnych; J. P e r t e k, Marynane ... , s. 218-219; J.K. S a w i c k i, 

op. cit., s. 303-616. 
58 J. Pert e k, op. cit., s. 218. 
59 Szerzej: D. N a w ro t, Losy o.ficerów Marynarki Wojennej - je,iców Oflagu li C Wvldenberg, 

,,Przegląd Morski", nr 9, s. 35-50 i nr 10, s. 61-78. 

34 



sław Poniński, Witold Pruszko i Juliusz Schreiber. Część z nich (Józef Biliński, 
Andrzej Browarski, Antoni Piątek, Juliusz Schreiber i Władysław Poniński) zdoła
ło przedostać się do Anglii, gdzie kontynuowali naukę w SPMW. Powodzeniem za
kończyła się także ucieczka już ze stalagów na terenie Niemiec podchorążych: 
Bogusława Bratkowskiego, Oresta Dalcwskiego, Stefana Jachimowicza i Janusza 
Lichego, którzy poprzez Francję dotarli do Wielkiej Brytanii60. 

Podchorążych, którzy po ucieczce z niemieckiej niewoli dotarli do Wielkiej Bry
tanii wcielano, w zależności od stopnia ich zaawansowania na odpowiednie kursy 
szkolenia w SPMW. Dotyczyło to również podchorążych legitymujących się nie 
uznanymi przez Kierownictwo Marynarki Wojennej, stopniami oficerskimi, nada
nymi im w niewoli przez płk. Adama Eplcra. 

W kwietniu 1940 r. wszyscy podchorążowie zarówno ci, którzy przybyli na ORP 
,,Gdynia" po ucieczkach z niewoli niemieckiej, jak i ci, którzy od stycznia przeby
wali na praktykach morskich, podjęli na nowo naukę w SPMW. Rozpoczął się w ten 
sposób kolejny etap w dziejach polskiego szkolnictwa morskiego. Zgodnie z przy
jętymi wcześniej ustaleniami SPMW przeszła do realizacji, opracowanych pod kie
rownictwem nowego komendanta, kmdr. Witolda Zajączkowskiego ( od 18 stycznia 
1940 r. ), wojennych programów szkolenia. Skrócony do niezbędnego minimum 
program zajęć teoretycznych uzupełniony został znacznie rozszerzonym progra
mem szkolenia praktycznego na okrętach61 • 

W wojennym programie nauczania na średnim kursie SPMW realizowano mię
dzy innymi: 30 godzin - historii wojen morskich, 40 godzin - mechaniki okręto
wej, 25 godzin - dewiacji, 15 godzin - locji, 20 godzin - astronomii, 12 godzin 
- wiadomości o okrętach podwodnych, 12 godzin - wiadomości o lotnictwie62 . 

Jednak realizacja tego programu z przyczyn obiektywnych wielokrotnie była za
kłócana. Taka sytuacja zaistniała po upadku Francji, kiedy w obliczu groźby inwa
zji niemieckiej na Wielką Brytanię zajęcia szkolne zawieszono, a podchorążowie 
skierowani zostali na okręty do pełnienia służby patrolowej. Ten niezwykle uciąż
liwy okres związany z pełnieniem służby na straży Wysp Brytyjskich wpisał się 
mocno w dzieje SPMW z powodu tragedii ORP „Orzeł"63 • Wraz z bohaterską zało
gą „Orła" w patrolu na Morzu Północnym zaginął były uczestnik walk pod Koc
kiem, pchor. Edmund Brocki. Jego śmierć była pierwszą ofiarą wojenną złożoną 
przez słuchaczy SPMW w walkach na Zachodzie. 

Ponowny powrót do „normalnych" zajęć szkoleniowych nastąpił dopiero we 
wrześniu 1940 r. Rozpoczęła się, jak wspomina jeden z ówczesnych podchorążych 
starszego rocznika Konstanty Okołów-Zubkowski, ,,intensywna nauka języka an
gielskiego i wykłady, wykłady, i jeszcze raz wykłady". Nie wszyscy podchorążowie 
byli w stanic sprostać tak wysokim wymaganiom, stąd też odnotowano w tym okre
sie na szczęście nieliczne przypadki skreślenia z listy kursantów. Na przestrzeni 
całego 1940 r. tym wysokim wymogom nie sprostało czterech podchorążych (trzech 
z średniego rocznika Wydziału Morskiego i jeden z średniego kursu Wydziału 
Administracyjnego). Z listy słuchaczy w tym czasie ubył również kolejny podchorą
ży, który oddał swoje życic na obczyźnie. W dniu 26 listopada 1940 r. na zatopio
nym patrolowcu „Mcdoc" zginął pchor. Eustachy Krasicki64 . 

60 J. Pert e k, op. cit., s. 218-220. 
6t AIPiM, sygn. MAR.A.Y.8/1. Sprawozdanie z działalności SPMW.; zob.: A. K o m o r o w s k i, 

D. N a w rot, J. Pr z y by Isk i, op. cit., s. 78-79; Z. W ojciec ho wski, op. cit., s. 99. 
62 Z. W oj c i ech owski, op. cit., s. 94. 
63 W dniu 23 maja 1940 r. ORP „Orzeł" wyszedł na swój ostatni patrol. W dniu 11 czerwca I 940 r. KMW 

wydało następujący komunikat: ,,Z powodu braku jakichkolwiek wiadomości i niepowrócenia z patrolu 
w określonym terminie - okręt podwodny Rzeczypospolitej Polskiej "Orzeł" uważać należy za stracony". 

64 W.Fr a n ck i, op. cit., s. 22-23. 
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Niewątpliwie ważnym wydarzeniem z tego okresu była wizyta na ORP „Gdy
nia" prezydenta RP Władysława Raczkiewicza wraz z przedstawicielami najwyż
szych władz wojskowych. Do tej niecodziennej wizyty, zaplanowanej początkowo 
na dzień 25 września, czyli dokładnie w tydzień po przejęciu obowiązków komen
danta SPMW przez kmdr por. Włodzimierza Kodrębskiego, doszło 24 września 
1940 r. O zmianie daty załoga „Gdyni" dowiedziała się drogą radiową na kilka go
dzin przed wizytą prezydenta. Jak wspomina kmdr ppor. Jan Bartlewicz: ,,Sygnał 
[przekazany drogą radiową - D. N. ] nie spowodował zamieszania, wszystko od
było się w terminie i o czasie. Przyjazd, inspekcja i obiad na 'Gdyni', który rozpo
czął się punktualnie o godzinie 12.00. 

Na drugi dzień 25 września w samo południe podczas obiadu bombowce nie
mieckie gwałtownie zaatakowały miejsce zakotwiczenia polskich okrętów. Atak 
skoncentrowany był szczególnie na 'Gdyni' ... Widocznie Niemcy mieli dokładną 
informację, tylko nie zdążyli dowiedzieć się o zmianie o I dzień terminu wizytacji . 
Pomimo, iż bomby padały gęsto w pobliżu naszych okrętów, żaden nie został 
trafiony bezpośrednio. Tylko na 'Pomerolu' wybuch bomby w pobliżu rufy spowo
dował jej uszkodzenia"65. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem było zniesienie, na podstawie zarządzeniem 
szefa KMW z 15 listopada 1940 r., stopni podoficerskich słuchaczom SPMW, po
zostawiając im jedynie tytuły podchorążych marynarki66_ 

Po półrocznym okresie szkolenia, zakończonym egzaminami w lutym 1941 r., 
podchorążowie udali się na sześciomiesięczne praktyki morskie. Podchorążowie star
szego rocznika, przygotowujący się już do promocji, skierowani zostali na polskie 
niszczyciele: ,,Burza", ,,Błyskawica", ,,Garland", ,,Huragan" i „Piorun" (Wydział Ad
ministracyjny) i na okręty Royal Navy: ,,Hood", ,,Queen Elizabeth", ,,King Georg V", 
,,Nelson", ,,Rodney", ,,Ekster", ,,London", ,,Norfol" i „Soffolk" (Wydział Morski)67. 

W czasie sześciomiesięcznej praktyki podchorążowie wzięli udział w licznych 
operacjach morskich, a w tym w głośnej pogoni i walec z niemieckim pancernikiem 
,,Bismarck". W pościgu, a następnie w zatopieniu „Bismarcka" opisanym przez na
ocznego świadka zaokrętowanego na pancerniku „Rodney", pchor. Eryka Sopoćko, 
wzięły udział niemal wszystkie okręty, na których pływali w tym czasie polscy pod
chorążowie. Jednak ten niewątpliwie wielki sukces flot sojuszniczych okupiony zo
stał kolejną bolesną stratą. W dniu 24 maja 1941 r. w walce z niemieckim pancer
nikiem na zatopionym brytyjskim krążowniku „Hood" zginęłą czterech polskich 
podchorążych: S_tanisław Czerny, Kazimierz Szymański, Leon Zmuda-Trzebiatow
ski i Kazimierz Zurek. 

Sześciomiesięczne praktyki dla podchorążych starszego rocznika były ich ostat
nim sprawdzianem przed promocją na oficerów PMW. Sprawdzian ten dla wszyst
kich wypadł pomyślnie, co odnotowane zostało w ich opiniach wystawionych przez 
dowódców okrętów i opiekunów praktyk. 

Powracający z praktyk podchorążowie nic zastali już w Devonport przyjaznego 
im pokładu ORP „Gdynia". Ze względu na znaczne straty aliantów ponoszone 
w Bitwie o Atlantyk zapadła decyzja o oddaniu „Gdyni" Polskiej Marynarce Han
dlowej. W dniu 30 czerwca 1941 r. po opuszczeniu bandery wojennej okręt powró
cił do swej pierwotnej nazwy „Kościuszko". 

Nową siedzibą SPMW z dniem 4 lipca 1941 r. został oddany do jej dyspozycji 
przez brytyjską Admiralicję budynek koszarowy w Devonport na Stocke Terrace, 
nazywany odtąd „Polish Naval Barracks"68 . Tam też odbyła się promocja absolwen-

65 Cytat za: P e r t e k, Ma/a flota wielka duchem, Poznań 1969, s. 250. 
66 Por.: S. M. P i a s k o w s k i., op. cit., s. 157; Z. W oj c i e c h o w s k i, op. cit., s. 95. 
67 K. O k o ł ó w - Z u b k o w s k i, op. cit., s. 26-27. 
68 Por.: A.Kom o ro wski, O. N a w ro t,J. Pr z y by Isk i, op. cit., s. 78; Z. W ojciec ho wski, 

op. cit., s. 95. 

36 



tów, którzy jako pierwsi zrealizowali wojenny program szkolenia SPMW w Wiel
kiej Brytanii. Data promocji wyznaczona na 3 września 1941 r. niewątpliwie nie by
ła dziełem przypadku, w tym to bowiem dniu przypadała druga rocznica przystąpie
nia Wielkiej Brytanii do wojny. 

Rangę tego doniosłego wydarzenia w życiu całej Polskiej Marynarki Wojennej 
podkreślała również obecność na promocji najwyższych przedstawicieli brytyjskiej 
Admiralicji. Uroczystość uświetnił swoją obecnością dowódca Home Fleet adm. 
Sir Charles Forbes i szef Wydziału Flot Sprzymierzonych wiceadm. Charles Dic
kens. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą celebrował kapelan Polskiej 
Marynarki Wojennej. Następnie na dziedzińcu koszarowym ustawili się podchorą
żowie, kadra i zaproszeni goście. Punktualnie o godzinie 11.00 komendant SPMW, 
kmdr po~. Włodzimierz Kodrębski, złożył meldunek szefowi KMW, wiceadm. 
Jerzemu Swirskiemu, po czym trzyminutową ciszą uczczono podchorążych, którzy 
zginęli śmiercią marynarzy. Jako pierwszy zaszczytu promocji na podporucznika 
mąrynarki dostąpił prymus pchor. Stanisław Kopecki. W tym dniu wiceadm. 
J. Swirski promował łącznie 40 podchorążych, którzy przybyli na Zachód w 1939 r. 
na pokładach „Iskry" i „Wilji". Stopnie podporuczników marynarki, na podstawie 
Dekretu Prezydenta RP z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów, otrzy
mało wówczas 28 podchorążych Wydziału Morskiego, 5 podchorążych Wydziału 
Administracyjnego i 7 podchorążych absolwentów Royal Naval Engineering Colle
ge w Keyham. Dwaj pozostali podchorążowie z tego rocznika) Oskar Gliński i Eryk 
Sopoćko, w tym dniu przebywający nadal na praktykach morskich, mianowani 
zostali w późniejszym terminie z dniem i starszeństwem I października 1941 r. 

Na zakończenie uroczystości odczytana została depesza Naczelnego Wodza 
PSZ, generała Władysława Sikorskiego. Przebywający w tym czasie w ZSRR ge
nerał wyraził przekonanie, że nowo promowani oficerowie „pomni na honor pol
skiego marynarza" będą zawsze służyć pod biało-czerwoną banderą. 

W ten sposób z 51 podchorążych, którzy w październiku 1939 r. przybyli z Ma
roka do Wielkiej Brytanii do promocji, w 1941 r. doszło 42 (czterech podchorążych 
zginęło na „Hoodzie", jeden zatonął wraz z okrętem patrolowym „Medoc", 
trzech ukończyło SPMW w późniejszym terminie - Roman Dulla, Piotr Surzyn 
i Józef Suchenek-Suchecki, a jeden - Andrzej Ponikiewski, został zwolniony ze 
względu na stan zdrowia). 

Rozpoczęte z nowym rokiem szkoleniowym zajęcia w „Polish Naval Barracks" 
realizowane były już pod nowym kierownictwem. W dniu 5 listopada 1941 r. obo
wiązki komendanta SPMW objął dotychczasowy dyrektor nauk kmdr ppor. Miro
sław Kownacki. Zgodnie z przyjętym i systematycznie doskonalonym wojennym 
programem nauczania zajęcia w SPMW nadal prowadzone były tylko na wydzia
łach morskim i administracyjnym. Funkcję Wydziału Technicznego pełnił Royal 
Naval Engineering College w Keyham. Kandydatów na studia techniczne wybiera
no spośród ochotników pełniących służbę w Marynarce Wojennej, którzy obok 
wszystkich niezbędnych w tym kierunku kwalifikacji prezentowali wysoką znajo
mość języka angielskiego. W trosce o jak najlepsze przygotowanie kandydatów do 
nauki na uczelni angielskiej z inicjatywy kmdr. W. Kodrębskiego w 1942 r. urucho
miono trzymiesięczne kursy przygotowawcze. Wysokie wymagania stawiane przed 
kandydatami sprawiły, że pierwszy tego rodzaju kurs, na który zakwalifikowano 14 
ochotników, ukończyło zaledwie sześć osób. Absolwenci kursu mianowani podcho
rążymi marynarki z dniem I maja 1942 r. podjęli naukę w Royal Naval Engineering 
College69_ 

Ten system kształcenia kadr oficerskich funkcjonował do jesieni 1943 r., kiedy to 

69 W. Fr a n ck i, op. cit., s. 23-24. 

37 



drastycznie zmalała liczba kursantów szkolonych w SPMW7°. Jednocześnie flota 
w coraz większym stopniu odczuwała problemy z obsadą stanowisk w korpusie ofi
cerskim. Problem ten szczególnie jaskrawo występował na okrętach, gdzie stopień 
wykruszania się kadry z powodów zdrowotnych w miarę upływu czasu był coraz 
większy. W tej sytuacji 17 września 1943 r. szefKMW powołał do życia Szkołę Pod
chorążych Rezerwy Marynarki Wojennej. Podstawą do utworzenia SPRMW był roz
kaz Naczelnego Wodza PSZ, gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego z 3 sierpnia 
1943 r., znoszący podział na oficerów służby stałej i oficerów rezerwy (podział 
utrzymano tylko do celów ewidencyjnych)7'. 

Nowa uczelnia powstała na bazie SPMW, która od września 1943 r. miała swo
ją siedzibę pod nazwą ORP „Bałtyk" w Obozie Szkolnym w Bickleigh koło Ply
muth. Wszystkie funkcje dydaktyczne i administracyjne realizowała dotychczaso
wa kadra, wspomagana przez wykładowców dochodzących. 

O przyjęcie do SPRMW mogli ubiegać się podoficerowie i marynarze posiada
jący odpowiednie cechy charakteru i kwalifikacje moralne na oficerów Marynarki 
Wojennej, potwierdzone opinią służbową, co najmniej ośmiomiesięczny staż pły
wania na okrętach, ukończoną szkołę średnią (maturę), kategorię zdrowia „A" i nie 
przekroczony wiek 30 lat. 

Program nauczania w SPRMW przewidywał 1 O do 12 miesięcy szkolenia teore
tycznego (w zależności od tempa realizacji zajęć), 3 miesiące praktyki na okrętach 
i 2 do 4 tygodni praktyki w jednostkach Marynarki Wojennej na lądzie. Podstawą 
do sporządzenia wniosku o mianowanie podchorążego podporucznikiem marynar
ki była pozytywna ocena z egzaminów teoretycznych i szkolenia praktycznego oraz 
opinia potwierdzająca przydatność kandydata na stanowisko młodszego oficera 
oddziałowego n. 

Zajęcia z pierwszą grupą kandydatów na podchorążych rezerwy rozpoczęto 
1 października 1943 r. Po okresie szkolenia unitarnego (1-25 października) na Wy
dziale Morskim szkolonych było 30, a na Wydziale Administracyjnym 12 podchorą
żych rezerwy. 

W dniu I O listopada rozpoczęły się programowe zajęcia teoretyczne. Tydzień 
zajęć w SPRMW obejmował 26 godzin lekcyjnych, w tym 2 godziny nauki języka 
angielskiego (w 2 grupach), i 1 godzina musztry. Niedzielne popołudnia, podobnie 
jak w SPMW, najczęściej poświęcano na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, 
sport oraz zwiedzanie brytyjskich ośrodków szkolcniowych73 . 

W lipcu 1944 r. w SPMW (SPRMW) uruchomiono nowy kurs podchorążych re
zerwy liczący 43 osoby, w tym na Wydziale Morskim - 22, Technicznym - 13, 
a komisarzy - 8. Starszy kurs wraz z pięciosobową grupą specjalną liczył wów
czas 40 osób. Podchorążych Wydziału Technicznego kształcono na politechnice 
londyńskiej. 

Po okresie względnej stabilizacji w realizacji procesu szkolenia, SPMW dotknę
ła kolejna tragedia. W dniu 8 października 1943 r. na ORP „Orkan" zginęli pchor. 
mar. Jan Kwaśniewski i pchor. mar. Edward Woźnicki, obaj z starszego kursu Wy
działu Technicznego. 

W grudniu 1944 r. przeniesiono szkołę z Bickleigh do nowo utworzonego Obo
zu Marynarki Wojennej, noszącego nazwę ORP „Bałtyk" w Okehampton. Na no
wym miejscu lokalizacji SPRMW, która poczynając od 15 maja 1944 r., kiedy to 
promowano ostatnich trzech kursantów, SPMW przejęła praktycznie wszystkie 
funkcje związane ze szkoleniem kadr oficerskich, kontynuowała swoją działalność 

70 W dniu I lutego 1944 r. , w SPMW znajdowało się dwóch podchorążych starszego rocznika, którzy 
po powrocie z niewoli przechodzili szkolenie uzupełniające. 
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w oparciu o zmodyfikowane programy szkolenia. I tak, program zajęć na Wydzia
le Morskim obejmował: sześciotygodniowe szkolenie podstawowe, trzymiesięcz
ny okres wstępny i dziewięciomiesięczny okres szkolenia teoretycznego oraz 
trzy miesiące praktyki morskiej; razem 14,5 miesiąca. Z kolei program Wydziału 
Technicznego różnił się od poprzedniego zmniejszoną praktyką morską ( do 
dwóch miesięcy) oraz półrocznymi dodatkowymi zajęciami w brytyjskim ośrodku 
szkoleniowym HMS „Malborough"74• 

Pierwsza promocja absolwentów SPRMW odbyła się 5 stycznia 1945 r. 
Po zakończeniu działań wojennych w Okchampton dalej kontynuowano szkole

nie w SPRMW. Wznowiono również zajęcia w SPMW dla podporuczników czasu 
wojny, uwolnionych przez wojska alianckie z niemieckiej niewoli. Nadal również 
przygotowywano się do rozpoczęcia już w kraju nowego etapu w polskim szkolnic
twie morskim, przewidzianym w „Planie rozbudowy Marynarki Wojennej" 
z 5 grudnia 1944 r. 75. 

Myślą przewodnią przyjętej w tym dokumencie koncepcji było przekształcenie 
SPMW w uczelnię o poziomic akademickim. Przy uwzględnieniu faktu, iż od pię
ciu lat w Polsce nic funkcjonowało normalnie szkolnictwo, dla osiągnięcia tego ce
lu zamierzano przez pierwsze kilka lat rozszerzyć program nauczania poprzez do
danie jednej lub dwóch klas wstępnych, które dałyby kandydatom na podchorążych 
możliwość uzyskania świadectwa maturalnego. Jednocześnie przewidywano przyj
mowanie do SPMW również młodzieży, która uzyskałaby świadectwo dojrzałości 
w innych szkołach. 

Rozpoczęcie nauki w SPMW w kraju planowano już w pierwszym roku po woj
nie. Było to podyktowane przewidywanymi potrzebami kadrowymi. Marynarka Wo
jenna dla osiągnięcia zakładanego stanu pełnego rozwoju, co w myśl wspomnianego 
,,Planu ... " miało nastąpić po 15 latach jego realizacji, potrzebowała około 1300 ofice
rów morskich różnych specjalności. 

W celu sprostania tym potrzebom już w pierwszym roku funkcjonowania szko
ły należało przyjąć na wstępne szkolenie - około 330 kandydatów. Konsekwentne 
wdrażanie w życic tego planu umożliwiałoby już po pięciu latach, uwzględniając 
przewidywany współczynnik sprawności nauczania, uzyskanie następujących 
wskaźników: 

1. W Szkole Kadetów Morskich (kształcącej kandydatów do SPMW): na I ro
ku - 330 słuchaczy, na II roku - 300 słuchaczy; razem - 630 słuchaczy. 

2. W Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej: na I roku - 300 podchorą
żych, na II roku - 200 podchorążych, na III roku - 100 podchorążych; razem -
600 podchorążych. Ogółem - 1230 kandydatów i podchorążych76 . 

Realizacja tej koncepcji podobnie jak całego planu rozbudowy Marynarki Wojennej 
uniemożliwiona została politycznym rozwiązaniem „problemu polskiego" w układzie 
międzynarodowym. W następstwie decyzji pojałtańskich i utworzenia w kraju Tymcza
sowego Rządu Jedności Narodowej ( czerwiec 1945 r.) w dniu 31 marca 194 7 r. rozwią
zana została Polska Marynarka Wojenna na Zachodzie. Cztery miesiące wcześniej, 
l grudnia 1946 r., rozwiązano Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej i Szkołę Pod
chorążych Rezerwy Marynarki Wojennej. 

W ten sposób zamknięty został wojenny i jednocześnie ostatni rozdział w roz
woju polskiego szkolnictwa morskiego okresu II Rzeczypospolitej. Stwierdzić na
leży, że mimo całej złożoności uwarunkowań związanych z toczącą się wojną, re
aktywowana poza granicami kraju jesienią 1939 r. Szkoła Podchorążych Marynar
ki Wojennej w znacznym stopniu przyczyniła się do zaszczytnego wykonania za-

74 Z. W oj c i e c h o w s k i, op. cit., s. 98. 
75 AIPiM, sygn. MARA 11.4/17, Plan rozbudowy Marynarki Wojennej z dnia 5 grudnia 1944 r. 
76 t\lPiM, MAR.A.li, Plan M + 3. 
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dań przez Polską Marynarkę Wojenną z baz Wielkiej Brytanii. Do oceny tej upo
ważnia nie tylko wypromowanie na obczyźnie kolejnych 142 oficerów (64 
w SPMW i 78 w SPRMW), z których większość potwierdziła swoje wysokie kwa
lifikacje, jeszcze w toku wojny, ale także postawy i dokonania wojenne podchorą
żych, zarówno podczas kampanii wrześniowej w kraju, jak i podczas odbywanych 
praktyk morskich. Można się również pokusić o stwierdzenie, pamiętając o szczu
płości szeregów kadry oficerskiej PMW w 1939 r. na Zachodzie, że bez Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej na obczyźnie niemożliwe byłoby zapewnienie 
ciągłości polskich działań operacyjnych na morzu od pierwszej do ostatniej salwy 
drugiej wojny światowej. 



Tadeusz Białas 

KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 2002, zeszyt 45 

DYSKUSJE WOKÓŁ IDEI WYCHOWANIA MORSKIEGO I POLSKI 
MORSKIEJ W PUBLICYSTYCE LIGI MORSKIEJ W PIERWSZYCH 

LATACH PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ 

Artykuł niniejszy stanowi próbę uznania dyskusji, które toczyły się wokół idei 
wychowania morskiego i Polski morskiej na łamach wydawnictw Ligi Morskiej ( dalej 
~M), organizacji, którą reaktywowano w 1944 r., jako sukcesorkę_ Ligi Morskiej 
i Kolonialnej ( dalej LMiK), a w 1953 r. połączono z Ligą Przyjaciół Zołnierza. 

W pierwszej części artykułu autor przedstawi podstawowe założenia 
programowe i rozwój organizacyjny LM, a w drugiej - dyskusje wokół tych idei, 
~tórc stanowiły o istocie działalności propagan_dowej zarówno przedwojennej, jak 
i reaktywowanej Ligi. Cezurę końcową stanowi rok 1948, w którym również Ligę 
dotknęły procesy glajchsztaltowania polskiego życia społecznego. Po roku 1948 
~iga pełniła jedynie rolę środka transmitującego bieżące decyzje polityczne 
i gospodarcze. 

1. Podstawowe założenia programowe i rozwój organizacyjny 

Liga Morska była jedną z pierwszych przedwojennych organizacji społecznych, 
która została reaktywowana jeszcze w trakcie działań wojennych. Stało się to 
z inicjatywy grupy dawnych działaczy LMiK, którym przewodził Józef Sk~arek, 
oraz kilku posłów z Krajowej Rady Narodowej na czele z Janem Zołną
-Manugiewiczem. Na zebraniu 12 listopada 1944 r. w. Lublinie wybrano 
tymczasowy Zarząd Główny LM, którego prezesem został J. Zołna-Manugicwicz. 
J~ż w kwietniu 1945 r. biuro ZG LM zostało przeniesione do Warszawy, do dawnej 
siedziby LMiK przy ulicy Widok 10 1• 

W ciągu 1945 r. struktury organizacyjne Ligi powstały na terenie całego kraju, 
a liczba członków pod koniec tego roku sięgała 155 tysięcy2 . 

Liga Morska reaktywowana została nie tylkojako sukcesorka LMiK, lecz także 
w znacznym stopniu jako jej kontynuatorka. Swiadczy o tym fakt, że w ciągu 
pierwszych dwóch lat opierano się na statucie LMiK, z którego jedynie w sposób 
mechaniczny wykreślono te cele i metody, które dotyczyły spraw kolonialnychJ. 
Również nowy statut ogłoszony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 25 lipca 1946 r.4 nic zawierał żadnych istotnych zmian w porównaniu ze statutem 
LMiK, a wprowadzone poprawki miały w zasadzie charakter stylistyczny. W statu-

1 J. S kw a re k, W.\pomnienia z dzialalnofri w LMiK i LM, ,,Ster", 1984, nr 1-2, s. 8; Działalność 
ligi Morskiej w latach 1944-1949 (materiał powielony b. d. i m. w.), s. l l. 

2 lhidem,s. 11 i 13. 
3 J. S kw arek, op. cit., s. 8. 
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 r. nadawało Lidze Morskiej status stowarzy

szenia wyższej użyteczności oraz dopiero teraz formalnie pozbawiało nazwę organizacji przymiotnika 
,, kolonialna", Dziennik Ustaw RP nr 47 z I O X 1946 r. Nowy statut został ogłoszony jako załącznik do ob
wieszczenia Rady Ministrów z dnia 17 X I 946 r. ,,Monitor Polski", nr 148 z 31 XII 1946 r. 
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cie stwierdzono bowiem, że Liga Morska ma przede wszystkim za zadanie: 
„ budzenie i pogłębianie świadomości pośród jak najszerszych mas społeczeństwa 
o znaczeniu posiadania morza; wychowanie morskie społeczeństwa, 
a w szczególności młodzieży [ ... ]; propaganda i współdziałanie w rozwoju żeglugi 
śródlądowej i morskiej [.. . ]; popieranie gospodarki rybackiej i przemysłu 
stoczniowego oraz handlu morskiego [ ... ]; popieranie i organizacja turystyki 
morskiej i śródlądowej dla celów propagandowych"5. 

Zasadniczym jednak czynnikiem, który pozwala nam traktować reaktywowaną 
Ligę jako kontynuatorkę LMiK, był przede wszystkim udział w jej pracach przed
wojennych działaczy i szeregowych członków. To oni - mimo iż często było im 
trudno zaakceptować nową rzeczywistość - nic tylko włączyli się do pracy w od
budowanej Lidze, ale także byli animatorami większości jej poczynań. Wnieśli oni 
tak potrzebny kapitał w postaci sprawdzonych już metod i form pracy, często uzu
pełniony o przemyślenia z czasów wojny. Przypomnę chociażby niektóre nazwiska: 
Michał Pankiewicz, Józef Borowik, Benedykt Krzywiec, Czesław Zagórski, Leon 
Michalski, Witold Bublewski. 

Symboliczny wręcz wymiar miała informacja podana w jednym z numerów 
,,Morza", że w styczniu 1946 r. do Sekretariatu Okręgu Mazurskiego LM w Olsz
tynie zgłosił się Jan Pliński, dawny członek LMiK z Kowla, z przedwojenną legi
tymacją i prosił o wpisanie go do oddziału. Wyraził przy tym chęć opłacenia zale
głych składek od 1 września 1939 r. 6. 

Od momentu reaktywowania działalność Ligi była nadzorowana przez Polską 
Partię Robotniczą. Propagandyści PPR zdawali sobie sprawę z tego, że tak masowa 
i mająca duże tradycje organizacja, może stanowić użyteczne narzędzie w walec 
politycznej. 

Już w październiku 1945 r. pod pretekstem, że w I Walnym Zjeździe Delegatów 
LM wzięła udział - jak to określono - grupa ,,blokująca i obstrukcjonistów", 
władze nic uznały zjazdu za prawomocny. Jednocześnie Prezydium KRN z 23 
listopada 1945 r. powołało specjalną komisję poselską do spraw Ligi Morskiej w 
osobach: wiceprzewodniczącego KRN Wacława Barcikowskiego, Sekretarza 
Generalnego Komisji Centralnej Związków Zawodowych Kazimierza Rusinka 
i posła Zenona Kliszko. Komisja ta na posiedzeniu 9 lutego 1946 r. postanowiła 
powołać nowy tymczasowy Zarząd Główny LM w składzie: ppłk Stanisław 
Kiryluk, wicewojewoda Stefan Szudzi11ski i posłanka Maria Jaszczuk (prezesem 
został ppłk Stanisław Kiryluk)?. 

Ten właśnie tymczasowy Zarząd Główny, wbrew tradycji o apolityczności sto
warzyszenia, wykorzystał Ligę do propagandowego i organizacyjnego wsparcia 
tzw. bloku stronnictw demokratycznych zarówno w czasie referendum, jak i wybo
rów do Sejmu Ustawodawczego. Przed wyborami do Sejmu argumentowano dema
gogicznie, że program tego bloku odpowiada „zdrowej większości społcczcń
stwa"8. 

Tymczasowy ZG kierował pracami Ligi do II Walnego Zjazdu Delegatów, który 
odbył się w dniach 23-24 lutego 1947 r. Na zjeździe, poza uchwaleniem 
szczegółowego programu działalności na rok 1947, wybrano członków Rady 
Głównej. Rada ukonstytuowała się już po zjeździe: prezesem został koI?-tradm. 
Adam Mohuczy, a wiceprezesem dr Kazimierz Petrusewicz, wiceminister Zcglugi 

5 Statut ligi Morskiej i Funduszu Obrony Morskiej, Warszawa 1947, s. 3-4; por. Statut Ligi Morskiej 
i Kolonialnej, Warszawa I 937. 

6 Z życia organizae,ji, ,,Morze", 1946, nr 2, s. 30. 
7 Pismo okólne nr I Zarządu Głównego LM z I li 1946 r. (w zbiorach autora). Szerzej na temat zmian 

organizacyjnych i programowych autor pisze w artykule: Liga Morska 1944-53, w: U progu Polski 
Ludowej na morzu. Materiały z sympozjum popularnonaukowego, Gdańsk 1985, s. 55-76. 

8 Pismo okólne ZG LM nr 28 z grudnia 1946 (w zbiorach autora). 
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i Handlu Zagranicznego. Rada wybrała nowy Zarząd Główny, którego prezesem został 
Stefan Szudziński, dyrektor Departamentu w Ministerstwie Administracji Publicznej, 
a sekretarzem ppłk Stanisław Kiryluk. Członkiem Rady Głównej i prezesem 
Kapituły Odznaczeń był inż. Eugeniusz Kwiatkowski. 

Po walnym zjeździe nastąpił kilkumiesięczny okres stabilizacji w działalności 
organizacyjnej i propagandowo-oświatowej. Zaobserwować można było dalszy 
wzrost liczby członków (pod koniec 1948 r. do liczby 542 952 osób) i rozwój bazy 
szkoleniowej. 

Jednak już 9 maja 1948 r. na posiedzeniu Rady Głównej LM dokonano radykal
!1ego przewartościowania dotychczasowych poglądów w odniesieniu do tradycji 
1 najbliższych zadań stojących przed LM. W Lidze „harcownikiem", reprezentują
cym aktualną linię PPR, okazał się być Jerzy Bogusz, członek prezydium ZG LM. 
To on właśnie na tym posiedzeniu Rady Głównej wygłosił referat, w którym posłu
gując się fragmentami przemówieó przedwojennych działaczy LMiK uznał, że de
maskują one w pełni ich „wrogie i faszystowskie stanowisko". Bogusz uważał jed
nocześnie, że jednym z zasadniczych zadań Ligi „jest przyczynianie się do dalszego 
pogłębiania przyjaźni z narodami Związku Radzieckiego i państwami demokracji lu
dowej" oraz „uświadomienia społeczeństwa o istocie polityki imperializmu ... "9• 

Był to faktyczny koniec Ligi, ponieważ w ślad za„ nową" oceną niedawnej prze
szłości również i w tej organizacji zaczęto poszukiwać - jak wówczas pisano -
„niedobitków kliki sanacyj no-endeckiej" i „elementu reakcyjnego''. W rezultacie 
tak pojmowanej „czujności" losy wielu przedwojennych działaczy LMiK stały się 
bardzo dramatyczne. Niektórzy z nich zostali wysiedleni z Wybrzeża, skazani na 
wieloletnie więzienie, czy pozbawieni pracy w swoim zawodzie, na przykład 
Bronisław Miazgowski, Benedykt Krzywiec, kontradrn. Adam Mohuczy. 

2. Dyskusje wokół idei Polski morskiej i wychowania morskiego 

W okresie międzywojennym grupa osób zawodowo związana z morzem i sze
roko rozumianą polityką gospodarczą, poszukując sposobów szybkiego wyrówna
nia różnic cywilizacyjnych, dzielących Polskę od Europy Zachodniej, wskazywała 
na potrzebę pełnego wykorzystania uzyskanego dostępu do morza. Realizacja 
przez Polskę własnej polityki morskiej miała być w ich przekonaniu zasadniczym 
stymulatorem życia gospodarczego, co w konsekwencji miało zniwelować wspo
mniane dysproporcje cywilizacyjne. Zdawano sobie jednocześnie sprawę z tego, że 
realizacja tej polityki jest tylko wtedy możliwa, kiedy w społeczeństwie uda się 
wykształcić przeświadczenie o nieodzowności gospodarczego wykorzystania po
siadanego dostępu do morza. Dla realizacji tego celu powołano organizację spo
łeczną noszącą od 1930 r. nazwę Liga Morska i Kolonialna. W Lidze tę działal
ność, która miała „Polaków, naród od wicków lądowy i rolniczy, przemienić na 
twardych i śmiałych ludzi morza" 10 nazywano wychowaniem morskim. 

Wybuch wojny światowej przerwał co prawda działalność organizacyjną Ligi, 
ale większość jej członków nic składa jednak „broni" i wierząc w odrodzenie sil
nej „morskiej" Polski przygotowywała się do powojennej odbudowy. Przypomnieć 
należy zwłaszcza postać dr. Władysława Kowalenki, który był współautorem Taj
nego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Szczególnie aktywną działalność koncepcyj
ną prowadzili młodsi członkowie konspiracyjnych strnktur Marynarki Wojennej: 
Stanisław Ludwig, Władysław Drapclla, Zygmunt Pankiewicz i inni. To oni opra-

9 Kronika o,ganizacyjna ligi Morskiej, ,,MorLe", 1948, nr 6-7, s. 31-32. 
IO O,ganizacja Kół S::kolnych Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1939, s. 5. Szerzej o działalności 

LMiK autor pisze w książce: liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983. 
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cowali koncepcje przyszłej powojennej akcji powszechnego wychowania morskie
go w ramach wielkiej Fundacji Morskiej, dysponującej flotą 1 O szkunerów oraz 
powołania Uniwersytetu Morskiego w Gdańsku 11 • 

Po wojnie wielu członków „Alfy" wzięło udział w odbudowie i zagospodarowa
niu odzyskanego 500 km wybrzeża morskiego. W ramach LM koncepcję powszech
nego wychowania morskiego próbował realizować Stanisław Ludwig, który od 
15 czerwca 1945 r. był kierownikiem Wydziału Wychowania Morskiego ZG. 

Już w lipcu 1945 r. S. Ludwig złożył na ręce Tymczasowego Prezesa ZG LM sze
reg propozycji przewidujących: utworzenie Fundacji Wych~wania Morskiego im. Gen. 
Mariusza Zaruskiego, która miała przejąć w Gdyni „Dom Zeglarza" i basen jachtowy 
oraz wszystkie poniemieckie jachty, a w przys~łości podobne obiekty i w innych por
tach polskich; projekt rozporządzenia Ministra Zeglugi i Handlu Zagranicznego powie
rzającego LM prowadzenie akcji wychowania morskiego poprzez organizację rejsów 
i działalność wydawniczą; projekt statutu Centrum Wychowania Morskiego, które mia
ło być organem LM realizującym wszechstronną akcję wychowania morskiego oraz 
memoriał i opracowanie, w których precyzowano charakter wychowania morskiego. 

Dokumenty te były rezultatem wojennych przemyśleń grupy wspomnianych już 
czł~nków „Alfy". S. Ludwig wspomina, że ówczesny Tymczasowy Prezes ZG 
J. Zołna-Manugicwicz, z wykształcenia etnolog, przedwojenny komunizujący 
inteligent, był człowiekiem „chorobliwie podejrzliwym". Dlatego pomysł utworzenia 
Fundacji uznał za „kapitalistyczny wymysł", a S. Ludwiga i jego kolegów, między 
innymi Witolda Bublewskicgo i Stanisława Szymborskiego, potraktował jako 
agentów zachodnichlJ_ . 

Ten podejrzliwy stosunek J. Zołny-Manugiewicza do S. Ludwiga i jego kolegów 
był zasadniczą przyczyną, dla której te ambitne koncepcje, jednak możliwe do 
realizacji w ówczesnych warunkach, spaliły na panewce. W grudniu 1945 r. ich 
autorzy przenieśli się na wybrzeże gdańskie, gdzie niektórzy z nich próbowali 
zrealizować te koncepcje. Ostatecznie udało się jedynie utworzyć, dzięki 
ministrowi żeglugi i handlu dr. Stefanowi Jędrychowskiemu, Państwowe Centrum 
Wychowania Morskiego w Gdyni 14_ 

Mimo iż wiele koncepcji byłych członków „Alfy" nic zostało zrealizowanych, 
warto zwrócić uwagę na ich podbudowę teoretyczną. Wynika z niej, iż stanowiły one 
kontynuację koncepcji przedwojennych o idei Polski morskiej. W opracowaniu pt. 
Uychowanie morskie S. Ludwig pisał, że musi ono „urobić w psychice Polaka 
czynną i rozumną postawę wobec zagadnień morskich". Zdaniem autora „obecna 
chwila dziejowa szczególnie sprzyja rozpoczęciu akcji wychowania morskiego. Po 
gruzach gcrmańszczyzny powracamy po dziesięciu wickach na Bałtyk na przestrzeni 
500 km od Odry po Pregołę. [ ... ] Cała młodzież płonic zainteresowaniami morskimi 
i jest najpodatniejszym materiałem pod projektowaną akcję. Jednocześnie nakazem 
chwili jest rzucenie na wybrzeże zastępów Polaków uczciwych, zdolnych do 
wysiłku i poświęcenia, należycie wykwalifikowanych dla obsady budującego się 
gospodarstwa morskiego". 

Autor widział konieczność skoncentrowania całej akcji wychowania morskiego 
w LM, która za pośrednictwem odpowiednich struktur: Instytutu Wiedzy o Morzu, 
Centralnego Ośrodka Morskiego i Centralnego Ośrodka Sportów Wodnych, 
powinna oddziaływać na młodzież i tych wszystkich, którzy „kształtują młodzież". 

11 8. C h r z a n o w s k i, A. G ą s i o ro w s k i, Wydział Marynarki Wojennej Komendy Głównej 
Armii Krajowej Kryptonim „Alfa", ,,Nautologia", 1984, nr 3, s. 28; W. D r a p e I I a, De profundis, 
,,Nautologia", 1966, nr 2-3, s. 87. 

12 Archiwum Akt Nowych, zespół Liga Morska, sygn. 6, s. 100-109 (dalej AAN, LM/6). 
13 Ustna relacja Stanisława Ludwiga z 17 lipca 1984 r. (w zbiorach autora). 
14 Szerzej na ten temat pisze: Kazimierz K u b i k, Wychowawcza Funkcja b. Państwowego Centrum 

ijychowania Morskiego w Gdyni, ,,Nautologia", 1972, nr 4, s. 89-116. 

44 



Stanisław Ludwig podkreślał, że koncepcja wychowania morskiego nie jest 
~zymś nowym - ,,po tych torach szła praca Kierownictwa Harcerskich Drużyn 
Zeglarskich po roku 1930 i prace Wydziału Wychowania Morskiego w ZG LMiK 
od roku 1935 [ ... ]"15 . 

W memoriale adresowanym do Ministra Żeglugi dodatkowo argumentowano: 
„aby wszystkie potencjalne siły, tkwiące w młodzieży, wykorzystać w pełni dla 
dzieła odbudowy i rozbudowy gospodarstwa morskiego - należy zatrzeć w niej 
piętno lądowości, wprowadzając do psychiki elementy morskie. Ogół zabiegów 
zmierzających do osiągnięcia tego celu nazywamy właśnie wychowaniem 
morskim"t6 . 

Tak rozumianą koncepcję wychowania morskiego, której celem była budowa 
Polski morskiej, wielokrotnie prezentowano w różnych wydawnictwach 
i publikacjach ligowych. Niezwykle trafnie ów emocjonalny stosunek do morza 
wyraził Zbyszko Bednorz, który na łamach czasopisma śląskiej Ligi tak pisał w 
1945 r.: ,,Dzisiaj nadeszła pora, by powiedzieć: ziemia - matka nasza, wychowała 
nas jednostronnie. Z niej czerpaliśmy siłę, ale i z niej czerpaliśmy słabość. [ ... ] 
Szereg zasadniczych klęsk politycznych i błędnych tendencji państwowych 
wynikało z typu psychiki człowieka lądowego zapatrzonego w wartość ziemi. [ ... ] 
Ale oto dziś na nowo wstaliśmy ku morzu. Ujścia dwóch wielkich rzek w Europie 
znajdują się w naszym posiadaniu. Posiadamy największe porty na Bałtyku. To są 
wartości, które nowa dzisiejsza Polska musi odpowiednio wykorzystać politycznie 
i gospodarczo. [ ... ] Ale jeśli byśmy mieli wyciągnąć z naszego morza tylko to, 
byłoby to stanowczo za mało. Oto musimy poprzez morze dojść jeszcze do czego 
innego. Do zmiany naszego charakteru narodowego. Musimy się stać poprzez 
morze bardziej ruchliwi i przedsiębiorczy. [ ... ] Dotychczas tworzyła Polskę, tzn. 
ludzi polskich - ziemia. Teraz twórczą ideą nowej Polski musi stać się morze"11. 

Sądzę, że te obszerne fragmenty artykułu Z. Bednorza najlepiej oddają 

wyobrażenia ówczesnych działaczy Ligi o roli, jaką powinno odegrać wychowanie 
morskie. Bez zmiany świadomości narodowej nie może być mowy o budowie 
Polski morskiej. Co więcej, byli oni przekonani - jak pisał w 1946 r. sędzia 
Kazimierz Łapka prezes Obwodu LM w Inowrocławiu - że „obecnie po raz 
pierwszy powstaje dla Polski sytuacja, która potencjalnie zezwala na zrealizowanie 
wielkiego programu morskiego[ ... ], do przebudowania Polski na państwo morskie, 
mające się stać w pełni zdrowym organizmem społecznym i gospodarczym"1s. 

Czytając ówczesne wydawnictwa ligowe odnosi się czasami wrażenie, że jej 
działacze z jednej strony zdawali sobie sprawę z konieczności oddania „co 
cesarskie cesarzowi", tzn. zadeklarować poparcie dla oficjalnej rzeczywistości 
politycznej, z drugiej zaś - trzeba na co dzień budować „Polskę morską", która 
jest wartością nadrzędną, niezależnie od zmieniającej się koniunktury politycznej. 

Przykładem może być jeden z numerów „Młodzieży Morskiej", w którym 
ukazały się odmienne w charakterze i treści artykuły. W pierwszym apelowano 
o manifestacyjny udział w referendum ludowym, ponieważ „będzie to odpowiedź 
Churchillom na koncepcje 'wolnych miast' na pomysły tworzenia hitlerowskiej 
'Hanzy', koncepcje, które nosiły w sobie zawsze zarzewie nowego ognia, przy 
którym parzył się naród polski ... " 19 . 

15 AAN, LM/6, s. 102-105, opracowanie pt. Wychowanie morskie. 
16 Ibidem, s. 107. Memoria/ w sprawie wychowania morskiego. 
17 Z. B e d n o r z, Przypisani Morzu, ,,Na Bałtyk" . Organ Ligi Morskiej Okręgu Śląsko

-Dąbrowskiego Katowice, październik 1945, s. 1-2. 
18 K. Ł a p k a, Polska i Bałtyk, w: Od Gopła do Bałtyku. Jednodniówka wydana z okazji rocznicy 

reaktywowania i 15-lecia istnienia Obwodu Ligi Morskiej w Inowrocławiu, (b. d. i m. w.), s. 2 
19 Tak!,, Morze", 1946, s. 3. 

45 



Obok zamieszczono artykuł Bronisława Miazgowskiego prezentujący w stylu 
ideologii morskiej ligową koncepcję wychowania morskiego. Zdaniem autora, 
dzięki przedwojennej propagandzie „rozbudowana jest dość powszechnie w 
społeczeństwie polskim miłość do morza", ale jest ona pojmowana „jakoś 
nieporadnie, odświętno-wycieczkowo i plażowo". Natomiast „predyspozycje 
psychiczne i mentalne w masie narodu są bardzo nikłe ... ". Młodzież już w szkole 
podstawowej - podkreślał autor - powinna otrzymać w programach nauczania 
„pierwsze elementy wiedzy o morzu", natomiast w ramach organizacyjnych kół 
szkolnych LM poddana „akcji uświadamiającej". W momencie, w którym młodzież 
staje przed wyborem zawodu morskiego, powinna trafić do PCWM, co b<tdzie tzw. 
„formowaniem zawodowym" lub do klubów i organizacji sportowych i wówczas 
będzie to „formowaniem sportowym". Dzięki temu - pisał autor - ,,cała ta masa 
ludzka będzie zdobywała pewne minimum elementów wiedzy o morzu oraz 
pozytywne nastawienie do spraw morskich". Autor konkludował: ,,przekształcić 
Polaków w naród morski, to cel i konieczność", warunkująca „nasz byt, naszą 
pomyślność gospodarczą, naszą wolność i niepodległość, naszą narodową 
i państwową przyszłość"20. 

Obok publikacji prezentujących tradycyjny, pełen emocji sposób patrzenia na 
sprawy morskie, pojawiają się pierwsze artykuły, których autorzy próbują 
przewartościo"Yać ten sposób widzenia morza. Już w pierwszym numerze „Morza" 
z 1945 r. Jan Zołna-Manugiewicz twierdził, że Zachód zawsze traktował nas jak 
naród „drugiej klasy", a tę część Europy jak „dzikie pola świata, teren wiecznego 
rozlewu krwi". Przykładem może być wyprawa J. Piłsudskiego na Kijów, w której 
„maczała palce polityka angielska i różne proniemieckie rewiry polityczne 
Europy". Dzisiaj - zdaniem autora - ,,przestaliśmy być narodem szlacheckim, 
nic rządzimy się fantazją ani samymi tylko uczuciami [ .. .]. Zmądrzeliśmy, poza 
wszelką wątpliwość [ ... ]". Dlatego „nie ma już czasu na dziecinne zabawy morskie, 
na bezproduktywne efekty wzorem lat 1920-39. Musimy zdobyć się na wielkie 
zaprojektowanie i wypracować rozsądne metody realizacji programu morskiego na 
miarę państwa o poważnych interesach na Bałtyku"21 . 

Tego typu artykuły, bardzo krytycznie oceniające zarówno nieodległą 
przeszłość, jak i LMiK, ukazywały si<t w pierwszych miesiącach raczej rzadko. 
Dominowała opinia, jak na przykład wyrażona przez Tymczasowy ZG LM, 
pochodzący przecież z mianowania, że „LMiK przed rokiem 1939 była jedną z 
najbardziej licznych i aktywnych organizacji społecznych. Ambicją naszą winno 
być kontynuowanie tej pi<tknej tradycji ... "22 . 

Dużym sukcesem propagandowym Ligi zakończyły si<t na pewno obchody 
Święta Morza w lipcu 1946 r., zorganizowane według sprawdzonych wzorów z lat 
trzydziestych. Nie obyło sięjednak bez akcentów politycznych. Prezes ZG LM ppłk 
St. Kiryluk, co prawda podkreślał, że to święto ma „pi<tkne tradycje", ale w 1939 r. 
ówczesny rząd „zamiast prowadzić politykę w kierunku odzyskania prastarych 
ziem piastowskich, zawarł serdeczne stosunki z odwiecznym naszym wrogiem 
krzyżactwem ... "23• A jedno z haseł świ<ttomorskich brzmiało: ,,Hańba wrogom 
narodu spod znaku 3 x Nie"24• , 

Dla wi<tkszości działaczy Ligi SwiQto Morza było jednak przede wszystkim 
okazją do umocnienia emocjonalnych związków narodu z Bałtykiem. Redakcja 
„Młodzieży Morskiej" uważała nawet, że był to okres, w którym „cały naród 
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20 B. M i a z go wski, Koniecznofr wielkiej przemiany, ihidem, s. 3-4. 
21 J. Żoł n a - Ma n u gie w i cz, Po wielkiej lekcji, ,,Morze", 1945, nr I, s. 3-4. 
22 Okólnik nr 2 ZG LM z 25 IV 1946 r. (w zbiorach autora). 
23 St. Ki r y I u k, Święto morza - to święto rado.fri, ,,Morze", 1946, nr 7, s. 3. 
24 Z życia organizacji, ibidem, s. 21. 



zawarł ślub z morzem. Nie ma zakątka w Rzeczypospolitej, gdzie by nie znalazła 
się blaszanka z wodą morską, przywiezioną niczym relikwie święte z tego ślubu"2s. 
A redakcja „Morza" twierdziła, że charakter tych obchodów musiał wreszcie 
przekonać „największych sceptyków", że „entuzjazm dla morza ma głębokie 
podłoże, przenika do głębi świadomości, bowiem Polska, kraj od wieków rolniczy, 
stała się Państ"Yem Morskim"26. W tym też duchu przemawi~ł w czasie głównych 
uroczystości „Swięta Morza" w Gdyni marszałek Michał Zymierski: ,,z narodu 
i kraju lądowego stajemy się narodem i krajem lądowo-morskim i taką Polskę 
przekażemy przyszłym pokoleniom ... "27 • Dodajmy, że oficjalne wystąpienie 

marszałka M. Zymierskiego poprzedziła msza święta celebrowana u stóp 
Kamiennej Góry, a następnie odbyła się defilada z udziałem obrońców Westerplatte 
oraz przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych28 . 

W grudniu 1946 r. ukazała się na łamach „Morza" publikacja, w której po raz 
pierwszy użyto tak prymitywnego słownictwa wzorowanego na Historii 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. Było to 
przemówienie wygłoszone przez ppłk Stanisława Kiryluka na Zjeździe 

Autochtonów w Warszawie. S. Kiryluk twierdził, że „spekulanci polityczni różnego 
rodzaju autoramentu, hieny żyjące tylko padliną i krwią ludzką wciąż marzą o 
nowej wojnie". Do tej kategorii zaliczył „podżegaczy wojennych z Churchillem na 
czele". Mówca wyraził przekonanie, że naród polski „nic po to powstał, jak Feniks 
z popiołów, aby pozwolił na zburzenie własnych domostw i zagród, aby oddał je na 
pastwę band leśnych, na pastwę volksdeutschów, przebranych w angielskie 
mundury, na pastwę watahy Andersowskiej, wilkołaków i innych pachołków 
imperializmu, żerujących na krwi i nędzy ... "29 • 

Tego typu publikacje zaczynają się coraz częściej pojawiać w wydawnictwach 
ligowych. Na razie jednak dominują artykuły poruszające w sposób rzeczowy różne 
aspekty polityki morskiej, na przykład w _tym samym numerze „Morza", obok 
przemówienia St. Kiryluka i artykułu Swiatopogląd morski między innymi 
o „podpalaczach świata", znaleźć można było artykuły o historii budownictwa 
morskiego, ciekawą publikację o politycznym i gospodarczym znaczeniu morza, 
czy artykuł o obronie polskiego wybrzeża w 1939 r. 

Rok 194 7 przyniósł dalsze nasilenie się akcentów politycznych w oficjalnych 
dokumentach ligowych. W „Deklaracji ideologicznej", przygotowanej przez 
Tymczasowy ZG LM, stwierdzono co prawda, że „Ideą przewodnią LM jest 
przygotowanie społeczeństwa do realizacji zadań morskich. Zadaniem jej jest 
przestawienie psychiki społeczeństwa lądowego na psychikę morską. Polska -
jako kraj, jest państwem morskim. Polacy - jako naród, muszą być narodem 
morskim", jednak znacznie więcej miejsca poświęcono oficjalnym zapewnieniom, 
że organizacja będzie popierała reformy społeczno-gospodarcze rządu, jego 
politykę zagraniczną opartą o sojusze z „narodem pobratymców słowiańskich, 
z ludami Związku Radzieckiego na czele". Potępiano „machinacje sfer reakcyjnych 
polskich i obcych" i popierano walkę ludów kolonialnych z imperialistami. 
Dodawano przy tym, że LM wyzbyła się już „tendencji kolonialnych"30. 

W pierwszym numerze „Morza" z 194 7 r. ukazał się artykuł dr. Aleksandra 
Szymankiewicza pt. O duszy lądowo-morskiej, stanowiący kontynuację ligowych 
rozważań, jeszcze z okresu międzywojennego, o szczególnej roli wychowawczej 

25 Redakcja „Młodzieży Morskiej", ,,Młodzież Morska", 1946, nr 8-9, s. 3. 
26 Państwo morskie, ,,Morze", 1946, nr 8-9, s. 3 
27 Święto Morza na wybrzeżu, ibidem, s. 15. 
28 Ibidem, s. 15. 
29 Przemówienie (skrót) wygłoszone przez ppłk. Stanisława Kiryluka na Zjeździe Autochtonów, 

,,Morze", 1946, nr 12, s. 6-7. 
30 Deklaracja ideologiczna, ,,Morze", 1947, nr 1, s. 5. 
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morza. Autor uważał, że wystarczy porównać przedstawiciela społeczeństwa 
związanego z morzem, aby dostrzec odmienność charakteru „szczura lądowego". 
Zdaniem autora „ludzie morza są pełni wiary w siebie i w nieprzemijającą moc 
swego kraju - ludzie lądu mają słabo rozwiniętą wolę, cierpią na kompleks 
mniejszości, nie nawykli do hartu walki z żywiołem. Ludzie morza są 
przedsiębiorczy, ruchliwi, przyswajają sobie natychmiast 'cudowne wynalazki' 
wieku, techniki i nauki, są postępowi i twórczy - ludzie lądu stoją w szarym 
ogonku cywilizacji[ .. .]. Oni są solidni, stanowczy, słowni, my- zmienni, chwiejni 
i niepunktualni". Interesujące były rozważania autora na temat „duszy polskiej", 
która jest „bardziej złożona i skomplikowana od innych". Zdaniem autora jest to 
wynikiem znacznego zróżnicowania klasowego, dzielnicowego i pozostałością 
trójzaborowości. Znamienną cechą „naszej natury lądowej" jest zwłaszcza 
„przewaga pierwiastków uczuciowych nad refleksyjnymi, czyli sentymentu nad 
rozumem". Jest to przede wszystkim wpływ literatury romantycznej, która o wiele 
„głębiej i szerzej się zakrzewiła w duszy społeczeństwa niż literatura 
pozytywistyczna". Trzecią cechą naszej zbiorowej duszy jest „umiłowanie 
wolności", czego najlepszym dowodem są powstania narodowe"3 1• 

Jedynym remedium - zdaniem autora - na ułomności duszy polskiej miała 
być praca na morzu, bo to „morze da naszej psychice te cenne wartości, których 
była pozbawiona: siłę woli, wytrwałość, celowe wyładowanie energii. Chore nerwy 
nasze i słaby krwi obieg ono pobudzi do żywszego tętna i przedsiębiorczości, jak 
zwykle u marynarzy. Da nam zdrowie fizyczne, rozszerzy klatkę piersiową, 
wyostrzy wzrok, wpatrzony w dalekie horyzonty i słuch, w czarowny w muzykę 
wiatrów i szmery fal". Dzięki morzu - konkludował autor - ,,zmienią się cechy 
duszy lądowej Polaka" i „przez morze stanic się nowym człowiekiem"32 . 

Artykuł ten był kolejnym przyczynkiem do kontynuowanej po wojnie dyskusji 
o polskiej świadomości i charakterze narodowym. Musiał siłą rzeczy wywołać 
dyskusje, które toczyły się także na Walnym Zjeździe Delegatów Ligi Morskiej, 
który obradował w lutym 1947 r. 

To na tym zjeździe inż. Eugeniusz Kwiatkowski, jako honorowy członek Ligi, 
przedstawił porywającą ideę Polski morskiej, której chcieli służyć członkowie tej 
organizacji. Kierunek tej przyszłej Polski - mówił E. Kwiatkowski - wyznaczają 
,,dwa drogowskazy _prowadzące od obecnego zacofania ku wielkiemu rozwojowi. 
Nazywają się one Sląsk i Morze. Tam na południu bogactwo surowcowe, tu na 
północy nieograniczone możliwości handlowe. Tam wielki zbiornik energii 
mechanicznej, podstawa elektryfikacji, fundamentalny czynnik rozwoju 
przemysłowego, a przede wszystkim zespół ludzki rozumiejący nowoczesną 
cywilizację, tu u brzegów Bałtyku otwarta droga współpracy gospodarczej z całym 
światem. Już sam układ hydrograficzny wytycza w stmkturze nowej Polski drogi 
procesów rozwojowych, od surowcowego i energetycznego południa, poprzez 
centralnie usytuowany przemysł przetwórczy do największego akumulatora 
dynamizmu handlowego, jakim jest gospodarczo wykorzystane Wybrzeże Morza". 

W przeświadczeniu E. Kwiatkowskiego reaktywowana Liga Morska powinna się 
stać „kompanią kadrową walki o wielką wewnętrzną przebudowę ducha i rozbudowę 
sił Polski. Przebudowa ta prowadzi od Polski konserwatywnej i strukturalnie 
prymitywnej do Polski nowoczesnej [ ... ], do Polski przemysłowo-morskiej, 
o psychice aktywnej, twórczej i skoordynowanej [ ... ], do Polski o zdefiniowanym, 
własnym i odrębnym obliczu gospodarczym i politycznym w Europie"33. 

Na tle referatu E. Kwiatkowskiego, który z właściwą jemu kulturą słowa 
umiejętnie odwoływał się do uczuć i umysłów delegatów LM, kreśląc ideę, ale 

31 A. S z y m a n k i e w i c z, O duszy lądowo-morskiej, ,,Morze", 194 7, nr I, s. 12-13. 
32 Tenże, O duszy lądowo-morskiej, ,,Morze", 1947, nr 2, s. 15. 
33 WalnyZjazdDelegatów,,,Morze", 1947,nr3-4,s. ll-12. 
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realną, Polski przemysłowo-morskiej, pozostali mówcy, zwłaszcza oficjalni, 
wypadli bardzo blado. Część z nich, posługując się demagogiczną argumentacją, 
zaczerpniętą z uproszczonej interpretacji historii Polski, dokonywała nawet 
masochistycznych obrachunków z przeszłością narodu. Przykładem może być 
wypowiedź posła Aleksandra Kaczochy z bloku stronnictw demokratycznych, 
który twierdził, że jedynie właściwa była polityka Piastów, ,,polityka zdrowego, 
chłopskiego rozumu", wywodzili się bowiem oni „spod strzechy chłopskiej Piasta
Kołodzieja i Rzepichy". Natomiast szlachta uległa „złudnym i zabójczym teoriom 
o misji kulturalnej i podbojach na ziemiach ruskich" i odwracając się od polityki 
bałtyckiej dała „możność Niemcom biologicznego wyniszczenia tysięcy Polaków 
na Polskim Wybrzeżu"J4 • 

. Pułkownik Mieczysław Wągrowski, wówczas pracownik wydziału Propagandy 
1 Agitacji KC PPR, uważał, że nic można idealizować morza, bo potrafi ono także 
,,wychować korsarzy, grabieżców". Obecna Liga tylko wtedy spełni swoje zadanie, 
o ile „potrafi odczuć puls nowego życia Polski demokratycznej"Js. 

Już po zjeździe ukazały się dalsze wypowiedzi wykpiwające ligowe rozważania 
o charakterze narodowym. W jednej z nich autor o inicjałach SZZ, nawiązując do 
poetyckich pojęć „szczurów lądowych" i „wilków morskich", uważał, że „młoda 
Rzeczpospolita nie chce 'gryzoniów' w żadnej postaci. Przestając być 'szczurem' 
nie mamy zamiaru zamieniać się w 'wilków"'. Polska potrzebuje „kadr" do 
pracy na morzu, ale „kadry te muszą być przede wszystkim obywa
telami, wychowanymi w duchu demokratycznym, w duchu nowej rzeczy
wistości ... "36. 

Zńacznie dalej posunął się w krytyce Jerzy Bogusz nazywając osoby 
p_odejmujące problem charakteru narodowego „pseudoteoretykami" zajmującymi 
się „rozwodnioną ideologią". Zdaniem autora, głównym celem Ligi powinno być 
„prowadzenie takiej propagandy, aby młodzież wstępując do uczelni morskich 
marzyła nic o romantycznych awanturniczych wyprawach dalekomorskich, ale 
o chwili, kiedy [ ... ] będzie mogła rozpocząć pracę na morzu dla dobra narodu"J7_ 

Dalsze polemiki z ligową koncepcją wychowania morskiego i ideą Polski 
morskiej, po wspomnianym plenarnym posiedzeniu jej Rady Głównej w maju 1948 r., 
przebiegały już według sprawdzonych wzorów propagandy komunistycznej. Jej 
przykładem jest broszura J. Bogusza pt. Na nowej drodze. Autor posunął się nawet 
tak daleko, że twierdził, iż „założenia sanacyjnej polityki na odcinku morskim były 
fałszywe i szkodliwe dla rozwoju Polski na morzu", a „sanacyjne kierownictwo" 
Ligi wysuwając program cmigracyjno-kolonialny „pomaga Hitlerowi w jego 
zaborczej, imperialistycznej polityce, usiłując odwrócić uwagę społeczeństwa 
polskiego od bezpośredniego zagrożenia przez hitleryzm"38 . 

W sposób równic zdecydowany J. Bogusz przeciwstawił się „pseudoheroldom 
myśli morskiej", którzy nic mając „nic wspólnego z rzeczywistym umacnianiem 
naszych interesów na odcinku morskim, pod płaszczykiem frazesów o 'psychice 
morskiej' i 'duszy morskie', o 'ideologii morskiej' i 'służbie morzu' kryją nieraz 
fałszywe i szkodliwe koncepcje. Zamazywanie istotnych zagadnień, które stoją 
przed narodem na tym odcinku, zamazywanie ich mętną i odeIWaną frazeologią, nie 
może być tolerowanc"J9. 

Był to faktyczny koniec tej organizacji jako sukcesorki przedwojennej LMiK. 
Zrezygnowano bowiem z tych wartości, które decydowały o istocie wychowania 

34 Ibidem, s. 6. 
35 lhidem, s. 18. 
36 SZZ, Morze wychowawcze, ,,Młodzież Morska", 1947, nr 4, s. 3-4. 
37 J. 8 o gu s z, Mętna frazeologia, błędna terminologia a istota zada,i, ,,Morze", 1947, nr 12, s. 12. 
38 J. 8 o g u s z, Na nowej drodze. Morze w służbie narodu, Warszawa 1949, s. 4-11. 
39 Ibidem, s. 30. 
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morskiego. Jego celem było stworzenie emocjonalnej więzi łączącej Polaków 
z morzem, umożliwiającej realizację idei Polski morskiej, a więc państwa, które 
swój sukces cywilizacyjny będzie zawdzięczać uprawie morza. Dodajmy, że 
przyczyna przewartościowania tradycji ligowej nie wynikała bynajmniej z jakichś 
racjonalnych przesłanek czy rzeczowej dyskusji, ale była skutkiem przemyślanych 
decyzji politycznych zmierzających do glajchszaltowania życia społecznego 
w Polsce. 



. I KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 2002, zeszyt 45 

Grzegorz Goryński 

SZKOŁA SPECJALISTÓW MORSKICH WOJSK OCHRONY 
POGRANICZA. POWSTANIE, ORGANIZACJA 

I DZIAł~ALNOŚĆ SZKOLENIOWA W LATACH 1951-1965 

Zapewnienie Wojskom Ochrony Pogranicza odpowiednio przygotowanej kadry -
szczególnie specjalistów morskich - było jednym z warunków funkcjonowania w tej 
formacji służby morskiej. Tylko oni mogli sprawić, że pozyskane do ochrony morskiej 
granicy jednostki pływające będą pływały po Bałtyku. Kompleksowym rozwiązaniem 
te~o problemu mogło być utworzenie własnej szkoły o profilu morskim, szkolącej 
między innymi sterników, motorzystów, elektryków i sygnalistów. Do kwietnia 1950 r. 
żołnierzy wybranych ze wszystkich jednostek WOP szkolono w ramach młodszych i 
starszych kursów w Szkole Specjalistów Morskich Marynarki Wojennej (SSM MW). 
Ostatni przed utworzeniem własnej szkoły turnus w MW zakończył się 15 kwietnia. Od 
30 kwietnia 1950 r. młodsi specjaliści mieli być szkoleni w Gdańsku. Dowódca 4. 
BWOP, ppłk Władysław Bąk, polecił zorganizować sześciomiesięczną Podoficerską 
Szkołę Specjalistów Morskich (PSSM). Miała ona od maja do listopada szkolić 
~arynarzy w czterech specjalnościach: sygnalistów, sterników, motorzystów 
1 elektryków I. Marynarka Wojenna miała pomóc - szczególnie w zakresie: ustalenia 
programów szkoleniowych, zorganizowania procesu dydaktycznego, nadzoru i kontroli 
Jego realizacji oraz odpowiednio do potrzeb i możliwości MW okresowego przydziału 
wykładowców i instruktorów2. Faktycznie szkolenie w PSSM rozpoczęto 22 maja, 
a zakończono 22 listopada egzaminami, które zdało 87 marynarzy. 

Działająca od maja do listopada 1950 r. w 4. BWOP PSSM była jeszcze nieetatową, 
brygadową szkołą podoficerską. Jej istnienie dowódca WOP usankcjonował dopiero 
20 czerwca 1950 r., nakazując sfonnować według etatu nr 020/16 Szkołę Podoficerską 
Specjalistów Morskich, która czasowo miała funkcjonować przy tejże brygadzie WOP. 
Była swoistym „poligonem doświadczalnym" przyszłego wopowskiego szkolnictwa 
morskiego, a zebrane doświadczenia miały pomóc w opracowaniu własnych, 
kompleksowych rozwiązań organizacyjnych. W oparciu o nie przygotowywano się do 
urnchomienia kolejnego turnusu dla 200 marynarzy3. Zrezygnowano tym samym 

1 PSSM miała się mieścić w Gdańsku-Nowym Porcie. Okres szkolenia marynarzy podzielono na dwa etapy: 
trzymiesi~czny kurs szkolenia teoretycznego i trzymiesi~czną praktykę na jednostkach. Całość szkolonych 
podzielono na dwa plutony. Połowa miała odbywać szkolenie teoretyczne, a druga praktyczne. Program 
opracowany prlez kmdr. por. R. Somnickiego i zatwierdzony przez ppłk. Wł. Bąka obejmował łącznic 960 godz. 
(24 tygodnie - 40 godz. tyg.). Na szkolenie teoretyczne i praktyczne przewidziano po 480 godzin, 258 godz. 
przypadało na przedmioty ogólnowojskowe i 222 na specjalistyczne. Prohrram ten opracowano dla dwóch grup: 
sternicy - sygnaliści i motorąści - elektrycy. ASG, sygn. 462/1, k. 58; Pismo dowódcy 4 B WOP ppłk. Bąka nr 
O 1984 z 5 V 1950 r. do dowódcy WOP, ASG, sygn. 462/1, k. 63-64; Rozkaz organizacyjny nr O 15-SM dowódcy 
4 BWOP, ASG, sygn. 462/1, k. 65; Ramowy program podoficerskiego kursu specjalistów morskich w Gdańsku. 

2 ASG, sygn. 462/2, k. 194; Pismo szefa Sztabu Generalnego w/z gen. A. Siwickiego nr O 149 z 22 V 
1950 r. do dowódcy MW. 

3 ASG, sygn. 462/1, k. 90; Pismo dowódcy 4 BWOP nr 02582 z 16.06.1950 r. do dowódcy WOP, ASG, 
sygn. 462/1, k. 194: Pismo dowódcy 4 BWOP nr O 179 - Rz 23.11.1950 r. do dowódcy WOP, ASG, sygn. 
225/2, k. 191 - 195; Rozkaz specjalny dowódcy WOP nr 033/Org. z 25.11.1950 r. (Pismo nr 0591/0rg. 
z4.12.1950 r.); H. Kula, Granica morska PRL 1945 - 1950, Warszawa 1979, s. 249. 
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z planowego szkolenia specjalistów morskich w oparciu o ośrodek szkolenia MW, 
a zaczęto organizować własny system szkolenia i doskonalenia marynarzy WOP. 

Grudzień 1950 r. był okresem intensywnych przygotowań do drugiego w histo
rii PSSM (młodszego) kursu. Dnia 11 grudnia 1950 r. dowódca WOP rozkazem or
ganizacyjnym nr 038/Org. utworzył Podoficerską Szkołę Specjalistów Morskich 
w Gdańsku-Nowym Porcie dla 200 elewów4• Jej komendantem został por. Włodzi
mierz Wójcik. Na podstawie organizacyjnych ustaleń 4 stycznia 1951 r. rozpoczę
to na drugim turnusie szkolenie 183 szeregowych5. 

Szkolenie w PSSM elewów specjalności morskich (zob. tab. I) planowano 
realizować w dwóch etapach. Pierwszy obejmował czteromiesięczny kurs 
młodszy, według ramowego programu szkolenia, opracowanego przez kmdr por. 
inż. Romana Somnickiego, a zatwierdzonego w DWOP. Etap ten kończyły 
egzaminy, na podstawie których szeregowym przyznać miano tytuły specjalności: 
motorzystów, stersygnalistów i elektryków okrętowych. Wszyscy, którzy ukończą 
kurs młodszy z wynikiem pozytywnym, otrzymać mieli przydziały na 
sześciomiesięczną praktykę (trzy miesiące na jednostkach pływających i trzy w 
stoczniowym nadzorze technicznym). Po praktyce nastąpić miał wybór 
kandydatów na czteromiesięczny kurs starszy (drugi etap szkolenia) w PSSM. Do 
szkoły miano także przyjąć wszystkich marynarzy starszych roczników (61 osób), 
którzy zaliczyli zajęcia na młodszym kursie w MW, ale kursu starszego 
(podoficerskiego) nie ukończyli6 • 

Właściwą realizację programów szkolenia kursantów oraz funkcjonowanie 
PSSM na odpowiednim poziomie zapewnić mogli wykładowcy przedmio
tów morskich, których WOP nie posiadał. Czynione w Marynarce Wojennej stara
nia, które dowódca MW na ogół rozpatrywał przychylnie, nie gwarantowały 

4 ASG, sygn. 239/8, k. 335-336; Wyciąg z rozkazu organizacyjnego dowódcy WOP nr 0011/Org. 
z 20 VI 1950 r. 

5 Zastępcą Komendanta PSSM do spraw politycznych został por. Mieczysław Narkiewicz, a do 
spraw liniowych ppor. Stanisław Zajkowski. Szkolenie morskie prowadzili: por. Feliks Krawczyk, ppor. 
Kazimierz Wiśniewski z MW, char. Arteniusz Kot z MW, st. bosman Konstanty Paszkiewicz z MW, 
a zajęcia liniowe por. Jan Korczyński. Obowiązki starszego instruktora nawigacji na okres organizacji 
szkolenia (6 tygodni) powierzono bosmanmatowi Kazimierzowi Gawryłowowi. Miał on także 
organizować w szkole i dywizjonach działalność kulturalno-oświatową. Zastępcami dowódców 
plutonów i jednocześnie instruktorami zostali: pierwszego plutonu - bosmanmat Adolf Siedmiogrodzki, 
drugiego plutonu - bosmanmat Henryk Gągoł, trzeciego plutonu - bosmanmat Leopold Bako, 
czwartego plutonu - mat Ireneusz Krac i piątego plutonu - bosmanmat Roman Kiszka. Młodszymi 
instruktorami w szkole byli: mat Zygmunt Tekieli i mat Stanisław Portko. Mat Józef Ziętara został 
podoficerem gospodarczym szkoły, któremu podlegali kucharze: mar. Tadeusz Karolak i mar. Stanisław 
Graf. ASG, sygn. 462/9, k 1-2; Rozkaz organizacyjny nr O I WM/51 dowódcy 16 B WOP (Pismo nr 04 7 
z 5 I 1951 r.); ASG, sygn. 225/2, k. 176--178; Rozkaz dowódcy WOP nr 030/Org. z 13 XI 1950 r. 
Z wytypowanych do PSSM szeregowych planowano przeszkolić: I 00 stcrsygnalis~ów, 70 motorzystów 
i 30 elektryków. Dowódca WOP informował również wiceministra BP gen. Swietlika, że wobec 
zmienionego systemu szkolenia i prowadzenia własnej szkoły morskiej istnieje konieczność włączenia 
do obowiązującego etatu szkoły etatowej kadry zawodowej - 14 wojskowych i 6 kontraktowych 
(wykładowców wojskowych z MW). ASG, sygn. 462/1, k. 190; Pismo dowódcy 4 BWOP nr 05674 
z 17 XI 1950 r. do dowódcy WOP; ASG, sygn. 225/6, k. 267-269; Pismo dowódcy WOP nr 0545/Org. 
z 20 XI 1950 r. do wiceministra BP; H. Kula podaje, że PSSM powołał rozkazem organizacyjnym 
z 18 XII 1950 r. minister Bezpieczeństwa Publicznego, H. Kula, op. cit., s. 250. 

6 Fotokopia pisma dowódcy I 6 BWOP nr 033-R z 23 I I 951 r. do dowódcy WOP. (W prywatnym 
archiwum autora otrzymana z sali tradycji Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza); ASG, sygn. 462/9, 
k. 71-72; Wykształcenie szeregowych na młodszych i starszych kursach SSM, wg stanu na dzień 
26Il95lr. 
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Tabela 1 
Absolwenci Szkoły Specjalistów Morskich w latach 1946-1951 (stan na 26 stycznia 1951 r.) 

Ogółem 16 B WOP 12 B WOP 

Rok Wys1.c1.ególnienie Ster. Sygn. Moto. Elektr Razem Ster. Sygn. Moto. Eld..1r Razem Ster. Sygn. Moto. Elektr. Razem 

Skierowano na kurs 30 30 - 60 
1946 Ukończyło 19 26 - 42 

Pozostało na 26.0 I 4 5 - 9 2 4 6 - 2 1 - 3 

1947- Skierowano 27 27 - 54 

1948 Ukończyło 21 24 - 45 
Pozostało na 26.01 - 5 4 - 9 - 5 4 - 9 
Skierowano 18 25 51 3 97 

1949 Ukończyło 16 11 51 I 79 
Po;mstalo na 26.01 9 8 27 44 5 4 15 - 24 4 4 12 - 20 
Skierowano na kurs 20 30 40 IO 100 

1950 Ukończyło 19 25 40 10 94 
Pozostało na 26.01 43 36 8 87 43 36 8 87 

1951 
Skierowano• 91 62 30 183 
Przybył z MW - I I - I - - I 1 - -
Skierowanob 241 210 43 494 

Razem 
Ukończyło Ili 138 li 260 
Pozostało na 26.01 9 73 8 160 69 60 8 137 IO 13 - 23 
Z tego ukończyło' 44 7 99 47 43 7 97 I - 1 - 2 
Skierowano< - 2 5 - 7 

1948-
Uko1kzyło 2 5 7 1949 -
Pozostało na 26.01 - 2 3 - 5 - 2 3 - 5 - - - - -
Skierowano 8 - 6 - 14 

1949 Ukończyło 7 6 14 
Pozostało na 26.01 3 - 5 - 8 2 - 4 6 I I 2 

Skierowano' 19 25 40 10 94 
1950 Ukończyło 43 38 7 88 

Pozostało na 26.0 I 43 36 7 86 43 36 7 86 - - -
Skierowanoc 54 51 IO 

I Razem Ukończyło 52 49 7 108 
Pozostało do 26.01 48 44 7 99 47 43 7 97 I - 1 - 2 

Objaśnienia: 

a - SSM WOP; b - kurs młodszy; 
c - kursy starsze SSM; 
Ster. - sternicy; Sygn. - sygnaliści; 

Moto. - motorzyści; Elektr. - elektrycy. 

Źródło: ASG, sygn. 462/9, k. 71-72. 



jednak stałej obecności kadry dydaktycznej 7. Na własną trzeba było jeszcze kilka 
lat poczekać. 

Zorganizowanie na początku stycznia 1951 r. szkolenia szeregowych WOP na 
,,kursie młodszym" w etatowej już PSSM było działaniem bardzo potrzebnym. 
W rezultacie powstania tej szkoły Wojska Ochrony Pogranicza uzyskały możliwość 
- przy wydatnym jeszcze wsparciu Marynarki Wojennej - samodzielnego 
uzupełniania kadr marynarskich. Zlikwidowano tym samym istniejące bariery: 
liczby szkolonych - chociaż występowały jeszcze okresowe ograniczenia 
lokalowe oraz programowe. Jednak w oparciu o działalność szkoły można już było 
realnie planować potrzeby nadmorskich brygad i szkolić marynarzy na jednostki 
pływające W OP. 

Na początku 1951 r. kmdr por. Roman Somnicki przystąpił do prac nad nowym 
etatem Podoficerskiej Szkoły Specjalistów Morskich. Miała ona według opracowa
nego projektu liczyć 59 wojskowych (w tym 24 oficerów, 22 podoficerów zawodo
wych oraz 13 szeregowych) i 13 pracowników kontraktowych. Pion dydaktyczny 
przedmiotów specjalistycznych składać się miał z 18 oficerów, a szkolić miano 300 
elewów. Propozycję zmiany sankcjonował rozkaz 06/WW Ministra Bezpieczeń
stwa Publicznego z 26 czerwca 1951 r. Generał Stanisław Radkiewicz nakazał 
nowy etat szkoły morskiej WOP wprowadzić 1 lipca 1951 r. Na podstawie niniej
szego rozkazu jednostka ta otrzymała również nową nazwę Szkoła Specjalistów 
Morskich WOP (SSM WOP) s. 

Wprowadzenie, znacznie większych niż proponowano, zmian kończyło funkcjo
nowanie PSSM w strukturach 16. B WOP, a otwierało nowy etap w szkolnictwie 
morskim WOP. Utworzono bowiem odrębną, samodzielną organizacyjnie, podległą 
dowództwu WOP jednostkę. 

Od początku lipca 1951 r. podjęto starania zmierzające do obsadzenia etatów SSM 
WOP. Dnia 7 lipca dowódca WOP zatwierdził jej obsadę personalną, jednak nie 
wszystkie propozycje kmdr. Somnickiego zostały przez DWOP uwzględnione. 
Komendantem SSM WOP mianowano kpt. Aleksandra Minkiewicza, a por. Feliksa 
Krawczyka - dyrektorem nauk9. 

7 Starania dotyczyły przede wszystkim: ppor. Kazimierza Wiśniewskiego i st. bosm. Konstantego Pasz
kiewicza. Porucznik Wiśniewski powróci! do MW po zakończeniu szkolenia, tj. po 15 Ili 1951 r., a bosm. 
Paszkiewicz pozostać miał do O I V 1951 r. Ostatecznie, za zgodą dowódcy MW st. bosm. Paszkiewicz 
i bosm. Włodzimierz Stajura pozostali w WOP na stałe. ASG, sygn. 462/9, k. 94; Pismo zastępcy dowódcy 
16 B WOP ds. morskich nr 050 I z 02 li 1951 r. do dowódcy WOP; ASG, sygn. 230/105, k. 19; Pismo do
wódcy WOP nr 0783 z 21 li I 951 r. do dowódcy MW; ASG, sygn. 230/105, k. 21; Pismo dowódcy WOP nr 
0987 z 07 Ili 195 I r. do dowódcy MW; ASG, sygn. 230/105, k. 84; Pismo dowódcy MW nr 046 z 07 Ill 1951 r. 
do dowódcy WOP, ASG, sygn. 462/9, k. 177; Pismo dowódcy 16 B WOP nr 01248 z 17 III 1951 r. do do
wódcy MW; ASG, sygn. 462/9, k. 525; Pismo dowódcy 16 B WOP nr 02204 z 28 V I 951 r. do dowódcy MW. 

8 ASG, sygn. 462/9, k. 514-524; Pismo dowódcy I 6 B WOP nr 021 I 8 z 18 V 1951 r. do dowódcy 
WOP; ASG, sygn. 1289/1, k. 320-323; Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 078/ Pers (Pismo nr 02287 
z 19 V 1951 r.); ASG, sygn. 1289/1, k. 235-236; Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 045 z 13 Ili 1951 r.; 
ASG, sygn. 230/105, k. 216; Pismo dowódcy WOP nr 03149 z 30 VIII 1951 r. do dowódcy MW; ASG, 
sygn. 230/102, k. 61- 64; Projekt etatów PSSM; ASG, sygn. 227/3, k. 12-13; Rozkaz organizacyjny 
nr 06/WW MBP z 26 VI 1951 r; ASG, sygn. 146/5, k. 68; Meldunek stanu etatowo- ewidencyjnego SSM z 
O I X 1951 r.; G. Go r y ń s k i, Siły morskie H't,jsk Ochrony Pogranicza. Powstanie, mganizacja, dzialal
nośc,\ ,,Przegląd Morski", 1997, nr I O, s. 56-6 7. 

9 Dnia 7 VII 1951 r. dowódca WOP zatwierdził na stanowisko w SSM WOP także kpt. Czesława Lewan
dowskiego, który został zastępcą komendanta szkoły do spraw politycznych oraz por. Feliksa Kołowskiego na 
zastępcę do spraw liniowych. K watcrmistrzem szkoły mianował por. Jana Króla, a instruktorem propagandy 
i agitacji ppor. Tadeusza Karwata. Wykładowcami w cyklu szkolenia zostali: od silników - st. bosman Kon
stanty Paszkiewicz i od elektrotechniki bosman Włodzimierz Stajura. ASG, sygn. 230/102, k. 203; Pismo za
stępcy dowódcy 16 B WOP do spraw morskich nr 02738 z 2 VII 1951 r. do zastępcy dowódcy WOP do spraw 
morskich; ASG, sygn. 230/103 k. I 03-106; Rozkaz personalny nr O 131 dowódcy WOP z 7 VII 1951 r. 
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Licząca 1 października 1951 r. 66 wojskowych (8 oficerów, 16 podoficerów za
wodowych, 1 O podoficerów służby zasadniczej, 32 szeregowych) i 5 pracowników 

cywilnych SSM WOP nadal zwi"kszała swoją obsad" personalną10 • Tak znaczne 
powiększenie stanu osobowego było spowodowane rozpoczętym w październiku 
sz~ole!łiem kolejnego turnusu - liczącego 281 elewów 11 • Program szkolenia (paź
dz1~rn1k 1951- kwiecień 1952) podzielony był na trzy części. Blok zajęć ogólno
WOJskowych dla wszystkich specjalności wynosił 190 godzin. Szkolenie obejmo
wa~o następujące przedmioty: strzeleckie, taktykę, chemiczne, musztrę, regulaminy 
Wojskowe, WF i sanitarne. Blok zajęć politycznych opracowany był na podstawie 
programu Zarządu Politycznego WOP. Trzeci stanowiły przedmioty specjalistycz
ne, które zasadniczo różniły się dla poszczególnych działów kształcenia. Dla 
sterników zaplanowano 620 godzin, dla motorzystów 61 O, dla elektryków 605, 
a dla sygnalistów 340. 

Omawiany program różnił się od poprzedniego znacznie przede wszystkim licz
bą przedmiotów. Róż.1ice te wynikały z wydłużenia procesu dydaktycznego w SSM 
WOP z 4 do 6 miesięcy. Następny program opracowany przez DWOP dla kursantów 
SS~ WOP - obowiązujący od 1952 r. - wprowadzał również istotne zmiany. 
Zwiększono w nim znacznie liczbę godzin szkoleniowych. W ciągu sześciu miesię
cy sterników, motorzystów i radiotelegrafistów obowiązywało l 306 godzin zajęć, 
a sygnalistów 973. Rozszerzono także liczbę przedmiotów podstawowych, którymi 
objęto wszystkich kursantów. Odtąd wszyscy elewi uczestniczyli także w zajęciach 
z języka polskiego, matematyki, geografii, wiedzy okr"towej, robót linowych, walki 
o żywotność okrętu (obrony przeciwawaryjnej), nauki wiosłowania. Musieli także 

odbyć praktykę na jednostkach pływająeych 12 • Nowy program wskazywał, że pod
czas szkolenia marynarzy w SSM WOP należało konsekwentnie rozwijać w nich 
samodzielność, śmiałość, rozwagę, inicjatywę, koleżeńskość, szybkość, dziarskość, 

karność, sumienność oraz dokładność w wykonywaniu rozkazów. Cały proces 
dydaktyczno-wychowawczy miał w efekcie, oprócz specjalistycznego szkolenia, 
rozwijać w nich cechy „dobrego żołnierza", przede wszystkim przydatne w przyszłej 
służbie wojskowej oraz po przejściu do rezerwy - w życiu cywilnym. W programie 
zaadoptowanym do celów SSM WOP z wcześniejszego, dotyczącego szkolenia 
„Kursów młodszych SSM MW", określono niezbędny zakres wiedzy i umiejętności 
z _poszczególnych przedmiotów, jaki podczas pobytu w szkole morskiej kursanci 

winni osiągnąć. 

IO Do tego czasu ze szkoły odszedł kwatennistrz por. Jan Król. Na miejsce zast~pcy komendanta SSM 
WOP do spraw politycznych kpt. Czesława Lewandowskiego przybył w październiku kpt. Józef Sośnierz. Od 

I października instruktorem propagandy i agitacji w szkole został por. Jerzy Biernacki - absolwent Wyższej 
Szkoły Oficerów Politycznych. Dowódcą I kompanii szkolnej - ppor. Kazimierz Kubiak. 29 X 1951 r. 
dowódca WOP wyznaczył przebywających w dyspozycji komendanta SSM WOP podoficerów zawodowych 

~a stanowiska: wykładowcy kursu ster-sygnalistów - st. bosmana Władysława Gajosa; oficera 
zywnościowo-mundurowego - bosmana Eugeniusza Chodukicwicza; dowódców plutonów: bosmanmatów 
Stanisława Labucia, Franciszka Banasa i Romana Kiszk~. ASG, sygn. 146/4, k. 76-79; Obsada personalna 

oficerów służby morskiej SSM z 22 X I 951 r.; ASG, sygn. I 46/4, k. 127; Wyciąg rozkazu personalnego nr 
0212 dowódcy WOP; ASG, sygn. 146/4, k. 100; Rozkaz personalny nr 0201 dowódcy WOP z 29 X 1951 r. 

11 I O października przeniesiony został na stanowisko dowódcy kompanii w SSM dotychczasowy 

dowódca plutonu strzeleckiego 4 BWOP ppor. KazimicrL Kubiak. Osiem dni później drugim dowódcą 
kompanii SSM, dowódca WOP mianował dotychczasowego instruktora do spraw ZMP 92. batalionu 9. 
BWop por. Józefa Moskala, ASG, sygn. 146/4, k. 127 i 129; Wyciąg z rozkazu personalnego nr 0205 i 0206; 

ASG, 146/5, k. 68; Meldunek stanu etatowo-ewidencyjnego, SSM z I X 1951 r.; ASG, sygn. I 46/5, k. 156; 

Raport stanu bojowego SSM na 1 XI 1951 r. 
12 ASG, sygn. 462/1, k. 182-184; Pismo dowódcy 48 WOP nr 0159 z 11 XI 1950 r. do dowódcy WOP 

Wraz z programem szkolenia; ASG, sygn. 230/104, k. 60-61; Pismo komendanta SSM WOP nr 0285 z 18 XII 
I 951 r. do zast~pcy dowódcy WOP do spraw morskich; ASG, sygn. 240/180, k. 166-174; Programy dla 

kursów SSM WOP na rok 1952. 
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Podczas szkolenia strzeleckiego należało ugruntować i doskonalić znajomość 1 

własnego uzbrojenia oraz zasady strzelań z broni piechoty. Elementy te należało 
umiejętnie łączyć ze szkoleniem taktycznym, które miało uczyć i doskonalić dzia
łania strzelca w składzie drużyny piechoty realizującej różne zadania bojowe. Jego 
głównym zadaniem było przygotowanie marynarzy do walki w polu, wyrabianie 
w nich niezłomnej woli zwycięstwa i zdolności podejmowania słusznych decyzji. 

Szkolenie chemiczne służyło do zapoznawania kursantów ze sprzętem specjali
stycznym, doskonalenia ich umiejętności w mistrzowskim posługiwaniu się nim 
oraz przygotowanie elewów do wykonywania zadań bojowych podczas nalotu che
micznego i odkażania sprzętu wojskowego. 

W czasie zajęć z regulaminów wojskowych należało zapoznać słuchaczy z ich 
obowiązkami i uprawnieniami jakie wynikają z tych dokumentów. Miano zaznajo
mić ich również z systemem służb dyżurnych i wart w jednostce, obowiązkami 
osób wypełniających te zadania oraz tokiem życia i służby na okręcie. 

Musztra miała nauczyć poszczególnych czynności jakie wykonują żołnierze na 
komendę, sprawnego działania w szyku drużyny i plutonu. W trakcie tego szkolenia 
należało doskonalić chwyty bronią oraz ćwiczyć odpowiednią „sprężystą" postawę. 

Głównym czynnikiem wyrabiającym umiejętności fizy_czne i podnoszącym 
ogólną sprawność bojową marynarzy były zajęcia fizyczne. Cwiczenia z gimnasty
ki przyrządowej należało łączyć z walką wręcz, a latem prowadzić naukę pływania 
i wiosłowania. 

Zajęcia sanitarne miały uczyć zachowania i przestrzegania zasad higieny oraz 
kształcić umiejętności stosowania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

Zajęcia ogólne, na które składały się: język polski, matematyka, fizyka i geogra
fia, miały zapewnić elewom umiejętność poprawnego czytania i pisania oraz zna
jomość zagadnień z matematyki, fizyki i geografii w zakresie koniecznym do zro
zumienia wykładów, jak też lepszego poznania swojej specjalności. Przedmioty te 
należało prowadzić w pieiwszej kolejności, aby stanowiły podstawę do edukacji 
specjalistycznej. 

Zasady pełnienia służby granicznej, jej istotę, sposoby zatrzymywania i kontro
lowania osób oraz organizację i zadania „marynarki WOP" elewi mieli poznawać 
na zajęciach z „Tymczasowej instrukcji służby morskiej WOP". 

Szkolenie morskie (wiedza okrętowa, obrona przeciwawaryjna i roboty linowe) 
miało przygotować kursantów do pełnienia służby na okrętach. Podczas tych zajęć 
marynarze musieli poznać: typy okrętów, ich budowę, przeznaczenie i uzbrojenie, 
ogólne zasady ratowania okrętu, rodzaje katastrof i metody zapobiegania im oraz 
nauczyć się sposobów zwalczania wszelkich katastrof na okręcie, a także 
zachowania się podczas jej tiwania. W czasie ćwicze11 praktycznych musieli 
nauczyć się wiązania zasadniczych węzłów i plecenia lin. 

Wyszkolenie specjalistyczne miało zapewnić marynarzom ogólne poznanie ich 
dziedziny oraz znajomość broni i sprzętu, działanie podzespołów, rozkładanie 
i składanie, zasady konseiwacji, przechowywania, przygotowania do użycia, a tak
że umiejętność obsługi poszczególnych mechanizmów, aparatów lub urządzeń. 
Główny nacisk należało skupić na praktycznym przygotowaniu przyszłych specja
listów do właściwego wykonywania zadań, a teorię ujmować na wyższym pozio
mie13. 

Zwiększenie liczby godzin szkolenia programowego pociągnęło za sobą zmiany 
dziennego rozkładu zajęć. Od lutego 1952 r. wprowadzono w SSM WOP nowy 

13 ASG, sygn. 146/18, k. 1833; Pismo komendanta SSM WOP nr 0422 z 03 V 1952 r. do szefa 
Wydziału VIII Sztabu Głównego MW; ASG, sygn. 146/18, k. 198-207; Pismo komendanta SSM WOP 
nr 0443 z 09 V 1952 r. do zast~pcy dowódcy WOP do spraw morskich wraz z Programem dla kursów SSM 
WOP na rok 1952. 
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~zienny podział godzin. Według niego dzień szkoleniowy zaczynał się o 6.00 

1 trwał 17 godzin. Od poniedziałku do piątku obowiązywał taki sam, intensywny 

program. Obejmował między innymi 8 godzin zajęć lekcyjnych i 2 nauki własnej, 

25-minutową infonnację prasową oraz 2 godziny pracy świetlicowej. Soboty i dni 

pr~edświąteczne dzielono na: 4-godzinny dzień szkoleniowy i gospodarcze popołu

~nte. Czas niedziel i świąt dzielono głównie na czas osobisty, zajęcia świetlicowe 

~ sportowe oraz dwugodzinną naukę własną. W soboty i niedziele oraz w dni przed

I świąteczne możliwe były wyjścia na przepustki 14. 

Pierwszy rok działalności szkoły morskiej WOP, która stała się samodzielnąjed

nostką organizacyjną tej formacji, zapisał się pozytywnie. Zorganizowano dwa tur

nusy i przeszkolono 252 elewów (z tego 88 na kursie starszym). Dostosowano jej 

strukturę organizacyjną i funkcjonowanie do potrzeb intensywnego szkolenia nie

zbędnej liczby specjalistów, a adoptowany z Marynarki Wojennej program pozwa

lał na ich dobre przygotowanie do przyszłej służby na morzu. 

W połowie stycznia 1952 r. komendant SSM WOP, kpt. Aleksander Minkiewicz, 

przesłał do zastępcy dowódcy WOP kmdr. Iwana Gricuka projekt nowego etatu 

~zkoły. Według założeń planowano powiększyć ją o 320 etatów (43%) wojskowych 

1 12 pracowników cywilnych, do ogólnego stanu 746 żołnierzy i 14 pracowników. 

Tak znaczne rozbudowanie SSM WOP nie miało w tym czasie realnego uzasadnie

nia, gdyż służby morskie WOP nie potrzebowały aż tylu nowych specjalistów. Po

g~ąd ten potwierdził rozkaz organizacyjny MBP, nakazujący przeprowadzić reorga

nizację szkoły. Dowódca WOP polecił jej komendantowi do 31 maja 1952 r. prze

nieść SSM WOP na etat nr 348/2 o stanie osobowym 470 wojskowych i 2 pracow

ników kontraktowych is. 
Przeprowadzone, zgodnie z rozkazem, przekształcenia etatowe szkoły, zwięk

szające liczebność zawodowego personelu dydaktycznego i elewów, służyły lepsze

mu przygotowaniu specjalistów morskich pod względem teoretycznym i praktycz

nym. Miały także wprowadzić do programu nauczania nowe specjalizacje (artyle-

14 ASG, sygn. 240/180, k. 13-16; Pismo zastępcy szefa Wydziału Morskiego WOP nr 0394 z 30 l 1952 r. 

do komendanta SSM WOP wraz z „Rozkładem dnia w SSM" zatwierdzonym przez zastępcę dowódcy 

WOP do spraw morskich 25 I 1952 r. 
. 15 Etat SSM WOP nr 348/2 wprowadzał rozkaz organizacyjny MBP nr 024/WW z I O IV 1952 r. 

1 nr 025/WW z I O IV 952 r. Szkoła nic posiadała własnej komórki kwatennistrzowskiej i finansowej, gdyż 

na zaopatrzenie finansowe i gospodarcze przydzielona została do 16 B WOP; ASG, sygn. 239/8, k. I 07-

• l l 2; Pismo kierownika planowania szkolenia SSM WOP nr 057 z 16 I 1952 r. do zastępcy dowódcy WOP 

do spraw morskich; ASG, sygn. 146/28, k. 37; Wyciąg z rozkazu organizacyjnego dowódcy WOP 

nr 0046/Org. z 16 V 1952 r.; ASG, sygn. 146/19, k. 325; Meldunek stanu etatowo-ewidencyjnego SSM 

WOP na I VII 1952 r. W ramach czystek na początku czerwca 1952 r. zwolniono kpt. A. Minkiewicza, 

a na komendanta SSM WOP mianowano por. Feliksa Krawczyka. Kpt. Aleksander Minkiewicz urodzony 

22 V 1911 r. w miejscowości Tryles, powiat Stołpcc, był przedwojennym podoficerem zawodowym. 

15 VI 1952 r. przeniesiony został do dyspozycji dowódcy WOP, a 13 VIII 1952 r. zwolniony z wojska. 

Jako powód zwolnienia podano „przedwojenny podoficer zawodowy". Z dniem 31 V 1952 r. zwolniono do 

rezerwy: st. bosmana Włodzimierza Stajurę, bosmana Jana Łygasa oraz bosmanmatów: Tadeusza Błachni

ka, Józefa Klimasa i Adolfa Siedmiogrodzkiego. W połowie maja do SSM WOP przybyli: na stanowisko 

do:Vódcy kompanii łączności kpt. Stanisław Budkiewicz, a na dowódców plutonów w tej kompanii - ppor. 

Michał Majka i chor. Stanisław Baran. Starszym wykładowcą radiotechniki został por. Władysław Babraj, 

a kierownikiem warsztatu sierż. Kazimierz Baczyński. ASG, sygn. 239/1, k. 153-160; Rozkaz specjalny 

nr 029 dowódcy WOP. (Pismo nr 01247 z 22 IV 1952 r.); ASG, sygn. 146/28, k. 55-57; Rozkaz personal

ny nr O 186 dowódcy WOP z 24 VI 1952 r.; ASG, sygn. 146/28, k. 32-34; Rozkaz dowódcy WOP nr 048 

2 20 V 1952 r.; ASG, sygn. 1289/3, k. 269; Rozkaz personalny dowódcy WOP nr O 156. (Pismo nr O 1886/L 

2 24 V 1952 r.); ASG, sygn. 1291/19, k. 89; Imienny wykaz oficerów zwolnionych z WOP w latach 1950-

• I 958; ASG, sygn. 146/27, k. 273; Wyciąg z rozkazu personalnego nr 0148 DWOP z 16 VI 1952 r.; ASG, 

sygn. 146/27, k. 275; Rozkaz personalny nr 04/52 Komendanta SSM z 27 V 1952 r.; ASG, sygn. 146/19, 

k. 374; Pismo komendanta SSM WOP nr 00842 z 8 VIII I 952 r. do zastępcy dowódcy WOP ds. morskich. 
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rii, radiolokacji, hydroakustyki, broni podwodnej i minerskiej) oraz niewielkie (20%) zwiększenie liczby promowanych z tych specjalności absolwentów. Od chwili powstania szkoła borykała się z niedostatkami kadrowymi, szczególnie w pionach: morskim, technicznym i liniowym. Na początku lipca 1952 r. brakowało 26 oficerów i 20 podoficerów zawodowych (ok. 63% ogółu kadry). Po upływie piętnastu miesięcy sytuacja ta uległa częściowej poprawie, mimo to nadal była niezadowalająca (zob. tab. 2). Występujące nadal braki kadrowe nie gwarantowały właściwego przygotowania elewów, a podejmowane działania nie były w sta-nic szybko rozwiązać wszystkich kłopotów personalnych 16. ,. 
Tabela 1. Stan etatowo-ewidencyjny Szkoły Specjalistów Morskich WOP (stan na l października 1953 r.) 

Oficerowie Podoficerowie 
Pracownicy 

Nazwa pododziału SSM Szere- Ogółem kontraktowi WOP 
Sł. gowi wojsko-

Etat 348/2 Starsi Młodsi Nadter- wych Umysłowi Fizyczni minowi zasad. 

Dowództwo 4/- 1/4 1/1 - - 6/5 - -
Sekcja polityczna - 3/3 - 1/1 111 515 - -
Wydział wyszkolenia 2/- 3/7 19/12 -/9 1/1 35/29 - -
Kancelaria - li- -li - 3/3 4/4 2/- -
Drużyna ochrony szkoły - - - 2/2 9/4 11/6 - -
Druż. łączności i warszt. - - 3/1 5/3 3/6 

11/10 - -
Kursanci 

Kompania szkolna l - 5/4 1/1 - 120/7 126/12 - -
Kompania szkolna 2 515 1/1 120/89 126/95 - - - -
Kompania szkolna 3 - 5/4 l /- -/1 120/100 126/105 - -
Sekcja gospodarcza l /- 2/3 3/1 1/3 11/10 18/17 - 6/-
Punkt sanitarny - 1/1 - 1/1 - 2/2 - -

Ogółem w SSM WOP 17/- 26/31 29/18 10/20 2X/25+kursanci 
470/290 2/- 6/-360/196 

Źródło: ASG, sygn. 146/50, k. 203-204. 

Do Szkoły Specjalistów Morskich WOP kierowano żołnierzy ze wszystkich brygad WOP. Różnili się oni poziomem wykształcenia oraz przygotowaniem zawodowym. Interesująco pod względem pochodzenia społecznego prezentuje się 270 zakwalifikowanych do szkoły kandydatów rocznika 1931, szkolonych od czerwca 
16 Na początku sierpnia 1952 r. do SSM WOP skierowano m.in. por. Mieczysława Głusika na stanowisko zastępcy komendanta SSM WOP do spraw liniowych oraz absolwentów OS Polit. ppor. Piotra Malmura, chor. Bernarda Jaronskiego i chor. Władysława Wichra. Według etatu nr 348/2 w szkole było: 14 stanowisk oficerów liniowych, 7 politycznych, 6 łączności, 3 kwatermistrzostwa, 12 morskich i I służby zdrowia. Przewidywał on stanowiska (etatowe) dla: I pułkownika, 3 podpułkowników, 13 majorów, 7 kapitanów i 18 poruczników. ASG, sygn. 146/27, k. 389; Rozkaz personalny nr 0226 dowódcy WOP z 24 VII 1952 r.; ASG, sygn. 146/27, k. 381; Pismo szefa Oddziału Kadr WOP nr 02701/P z 2 VIII 1952 r. do komendanta SSM WOP; ASG, sygn. 146/27, k. 431; Zestawienie liczbowe kadry SSM WOP według służb z I IX 1952 r.; ASG, sygn. 146/27, k. 361; Wykaz obsady stanowisk SSM WOP na dzień I VII I 952 r.; ASG, sygn. I 46/50, k. 203-204; Meldunek o stanie bojowym SSM WOP na dzień I X 1953 r. 
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1952 do stycznia 19,53 r.; 175 miało pochodzenie robotnicze, 94 chłopskie, a tylko 
1 - inteligenckie. Sredniego wykształcenia nie miał żaden z elewów, 103 - nie
pełne podstawowe, 76 ukończyło 7 klas szkoły podstawowej, a 91 - niepełne śred
nie; 20 z nich należało do PZPR, 172 do ZMP. W tej grupie zawodu nie miało 1 O 1 
(37%) kursantów, a pozostali byli: ślusarzami - 71, kierowcami- 45, pracowni
kami umysłowymi - 18, elektromonterami - 16, szewcami - 11 oraz 8 - kraw
cami 17• W trakcie teoretycznego i praktycznego szkolenia morskiego oraz później
szej służby na okrętach część z nich miała możliwość podwyższenia swoich kwali
fikacji zawodowych lub uzyskania zawodu przydatnego po zakończeniu zasadni
czej służby wojskowej. 
Mimo deficytu kadrowego, którego nie udało się w pełni wyeliminować, starano się 
usprawnić proces szkolenia oraz warunki bytowe. W drugiej połowie 1952 r. pro
wadzono prace projektowe nowego kompleksu koszarowego SSM WOP. Jego lo
kalizację przewidywano na Westerplatte (obecnie w tym miejscu znajduje się po
mnik Obro11ców Wybrzeża) 18 • 

Na początku grudnia 1952 r. zastępca dowódcy WOP do spraw morskich kmdr 
Iwan Gricuk podjął decyzję o urządzeniu laboratorium do szkolenia elewów i ma
rynarzy dywizjonów z obrony przeciwawaryjnej. Na ten cel przeznaczono kadłub 
kutra KP-2 „Aldona", a prace adaptacyjne wykonano w Bazie Remontów i Tech
nicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP w pierwszej połowie 1953 r. Przy
gotowaną jednostkę zacumowano w wybranym i odpowiednio przystosowanym 
miejscu basenu amunicyjnego, aby można ją było zatopić, a następnie po wypom
powaniu wody podnieść. Na KP-2 miały znajdować się urządzenia i środki, za po
mocą których można byłoby nauczyć marynarzy, takich prac, jak: łatania przebić 
kadłuba części podwodnej i nawodnej; wzmacniania grodzi wodoszczelnych i łata
nia w nich otworów; ustawiania podpór drewnianych; uszczelniania rozchodzących 
się szwów i wypompowywania wody z zatopionych wskutek przebicia przedzia
łów; gaszenia ognia wodą i środkami chemicznymi za pomocą hermetycznego za
mykania pomieszczeń oraz palącego się paliwa; a także usuwania płynów z prze
wodów i naprawy bojowych uszkodzeń części mechanicznych okrętu 19. 

Przebieg zajęć na „Aldonie", według relacji Stanisława Mańkowskiego, dostar
czał kursantom sporo emocji. ,, ... Po krótkim wstępie zespół ćwiczący schodził pod 
pokład jednostki, a laborant stawał przy stanowisku manewrowym zainstalowanym 
w nadbudówce. Szerokie okno umieszczone nad podłogą dawało wgląd do po
mieszczeń awaryjnych i umożliwiało kontrolę ćwiczących. Pod pokładem płonęły 
światła, cicho szumiały pompy i silniki elektryczne. Kursanci stali na oznaczonych 
stanowiskach w oczekiwaniu na sygnał akcji [ ... ]. Najpierw rozlegała się detonacja 
petardy rzuconej tuż przy burcie, po czym laborant ryczał przez tubę głosową: -
Alann awaryjny - i wyłączał światło. Nim zdążono w ciemności otworzyć baki
sty ze sprzętem i zapalić latarki akumulatorowe, spadła na kursantów ulewa wody 
zaburtowej, bijąca z różnych przemyślnie powycinanych otworów, które imitowały 
przebicia burt, ze szczelin i pęknięć w rurociągach. Wtedy szły w ruch kliny, po
duszki i stemple, ściągacze, gumowe opaski, kołki i cała reszta sprzętu awaryjnego. 
Z lepszą lub gorszą wprawą marynarze łatali otwory i uszczelniali przewody [ ... ]. 
~astępny wybuch petardy [ ... ]. Bosmanmat rzuca nowy rozkaz: Alarm pożarowy! 
1 ciska przez uchylony właz świecę dymną. Bure kłęby gryzącego dymu prawie na
tychmiast wypełniają pomieszczenie. Marynarze błyskawicznie nakładają maski. 

17 ASG, sygn. 240/ I 82, k. 267; Zestawienie statystyczne kandydatów zakwalifikowanych na SSM 
WOP (turnus czerwiec 1952 - styczeń I 953). 

18 ASG, sygn. 240/178, k. 155-156; Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr 03322 
z 25 XI 1952 r. do komendanta SSM WOP. 

19 ASG, sygn. 146/22, k. I 60-161; Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr 03386 z 3 XII 
1952 do dowódcy BRITZOIK WOP i komendanta SSM WOP. 
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Teraz należy rozwinąć linię prądową wody, ale przedtem trzeba wydostać się na ze
wnątrz przez świetlik pokładowy, który jest wyjściem zapasowym [ ... ]. Załoga 
wentyluje pomieszczenia, ale bosmanmat K. przygotował nową niespodziankę. 
Gwałtownie odkręca główny zawór pompy zasilającej wodą ćwiczebne otwory 
i zwiększa obciążenie silnika. Zwi~kszone ciśnienie niczym taran uderza w załata
ne otwory, wybija kliny, zrywa poduszki i plastry. Przez wyrwy tryskają ze zdwo
joną siłą strugi wody. Marynarze znów chwytają sprzęt, niektórzy własnymi pleca
mi podtrzymują nadwątlone zabezpieczenia. Ponownie pokonali żywioły ... "20. 

Kandydatów na specjalistów morskich szkolono w SSM WOP pół roku. Do 
szkoły kierowano ich ze wszystkich brygad WOP. Wcześniej w tamtejszych Ośrod
kach Wyszkolenia Poborowych przechodzili trzymiesięczne szkolenie podstawowe 
(tzw. rekruckie). W połowie 1954 r. w WOP podjęto prace zmierzające do wydłu
żenia zasadniczej służby wojskowej marynarzy. Dłuższa o 9 miesięcy - zdaniem 
zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich kmdr. Alcksiejewa - miała w znacz
nym stopniu wpłynąć na lepsze przygotowanie praktyczne marynarzy, a w konse
kwencji poprawić jakość ich działań w dywizjonach. Trzyletnia służba marynarzy 
WOP miała także ograniczyć zwiększenie etatu SSM WOP, gdyż w ciągu roku 
szkolić trzeba byłoby tylko jedną trzecią składu osobowego pododdziałów mor
skich. W związku z tym zamierzono także zmienić system szkolenia funkcjonujący 
w szkole morskiej. Według przygotowywanej koncepcji pobór do SSM WOP pla
nowano prowadzić w momencie powołania do wojska. W ten sposób okres szkole
nia automatycznie zwi~kszyłby się o trzy miesiące, gdyż przyszli specjaliści mor
scy - oprócz zajęć kursowych - przechodziliby trzymiesi~czną edukację poboro
wych2t_ 

Koncepcję kmdr. Aleksiejewa wdrożono w całości dopiero pod koniec 1959 r. 
Do tego czasu działalność szkoleniowa, SSM WOP niewiele si~ zmieniła, chociaż 
liczba kursantów stopniowo wzrastała. Srednio, na jednym turnusie było od 350 do 
450 kursantów. Wielkość kursu uzależniona była od liczby nowych jednostek, któ
re rozpoczynały służbę na morzu 22 (zob. tab. 3 i 4). 

Dnia 16 października 1959 r. ukazało się zarządzenie szefa Sztabu WOP w spra
wie przyjęcia i szkolenia poborowych. Na jego podstawie komendant SSM WOP 
miał podzielić 660 poborowych, przyj~tych do służby wojskowej, na dwie cz~ści. 
Pierwszą 500-osobową przewidywaną do trzyletniej służby, szkolić miano na spe
cjalistów. Drugą, liczącą 160 poborowych, przyj~to na dwa lata z przeznaczeniem 
na uzupełnienie pododdziałów brzegowych (obsługi dywizjonów), do których mie
li trafić po odbyciu szkolenia podstawowego23. 

Wspomniane zarządzenie szefa Sztabu WOP zmodyfikowało dotychczasowy 
system naboru i szkolenia marynarzy w SSM WOP, czyniąc szkoł~ całkowicie od
powiedzialną za przygotowanie poborowych do służby na okr~tach i pozostałych 
jednostkach morskich WOP. Wprowadzone rozwiązanie, mimo pewnych wad, moż
na uznać jako słuszne, gdyż odtąd na kadrze dydaktycznej szkoły morskiej ciążyła 
całkowita odpowiedzialność za przygotowanie fachowe przyszłych specjalistów i za 
kształtowanie ich osobowości, od początku szkolenia podstawowego. Podczas edu
kacji marynarzy w SSM WOP starano si~ kształtować ich umiej~tności oraz mode
lować zdyscyplinowanego i dobrego żołnierza. Jednak nie zawsze działalność ta od
nosiła pożądane rezultaty, a stosowane przez kadr~ metody pracy z podwładnymi by-

20 St. Mańkowski, Pod handerą z zielonym otokiem, Warszawa 1967, s. 66-68. 
2! ASG, sygn. 1280/3, k. 7; Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr 02449 z 5 VII I 954 r. 

do szefa Sztabu WOP. 
22 Relacja płk. w st. spocz. Kazimierza Komagi nt. ,,Szkoła Socjalistów Morskich WOP", sporządzona 

15 V 1991 r. (w prywatnym archiwum autora). 
23 ASG, sygn. 1280/95, k. 367-370; Zarządzenie szefa Sztabu WOP nr 0154/Sztab. z 16 X 1959 r. 
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ły właściwe. Zwrócił na to uwagę kmdr ppor. Józef Sośnierz w sprawozdaniu dyscy
plinarnym za 1961 r. Wskazał w nim, że znacznie zwiększyła się liczba wykroczeń. 
Do najczęstszych przewinień zaliczył on: opieszałe wykonywanie rozkazów i obo
wiązków służbowych (47,5% ogółu wykroczeń); nietaktowne odnoszenie się do 
przełożonych i niewłaściwe zachowanie się (19,9%) oraz samowolne oddalenia, 
spóźnienia z przepustek, pijaństwo i „chuligaństwo" (16,2 %)24. 

Tabela 3 

Liczba kandydatów do SSM WOP i Szkół Podoficerskich WOP 
(rocznik 1932 - wcielenie listopad I 952 r.) 

Szkoła Podoficerska 

Jednostka SSM Razem 
WOP WOP* Liniowa Łączności Sanitarna 

Weterynarii 

(podkuwacze) 

3BWOP 35 120 30 4 5 194 

4BWOP 40 180 40 5 7 272 

5BWOP 35 128 30 4 5 202 

8BWOP 35 140 30 4 5 214 

9BWOP 35 140 30 4 5 214 

12B WOP 45 180 40 5 6 276 

15 B WOP 35 108 30 4 4 181 

16 B WOP 45 164 40 5 4 258 

19 B WOP 30 60 15 2 3 110 

22 B WOP 25 80 20 4 5 134 

23 B WOP 25 80 20 4 5 134 

26 B WOP 35 108 30 5 6 184 

Ogółem 420 1488 355 50 60 2373 

• kandydaci do SSM WOP musieli odpowiadać warunkom służby w pododdziałach morskich 

i wyrazić osobiście na nią zgodę. Nie należało natomiast werbować ich do służby nadterminowej. 

Źródło: ASG, sygn. 243/1, k.1 - 4; Zarządzenie nr O I /0rg. Szefa Sztabu (Pismo nr O 191 /Org z 
22 I I 953r.) 

Przedstawione niedomagania wychowawcze świadczyły o niesystematycznej pra
cy pedagogicznej kadry z podwładnymi. Cechowała ją także bierność i obojętne trak
towanie wiciu problemów żołnierzy. Głównymi uchybieniami popełnianymi przez wy
chowawców były ponadto - w mojej ocenie - mało wnikliwe rozpatrywanie wykro
czeń, niedociekanie ich przyczyn, ,,mechaniczne" karanie oraz zbyt ograniczony udział 
dowódców drużyn, pomocników i dowódców plutonów w praktyce dyscyplinarnej. 

Szkoleniem objęci byli nie tylko elewi, ale także oficerowie oraz podoficerowie 
zawodowi i nadterminowi szkoły. Ich doskonalenie trwało 2 dni w miesiącu (każ
dego dnia 7 godzin) . Tematycznie przystosowano je do warunków i potrzeb szko
lenia specjalistów. Połowę zaj~ć przeznaczano na szkolenie ogólnowojskowe, po
zostałą na tematykę specjalistyczną. Zajęcia instruktorsko-metodyczne organizo
wano z tych przedmiotów ogólnowojskowych, które były słabo opanowane25 . 

24 ASG, sygn. 1350/25, k. 7-9; Zarządzenie komendanta SSM WOP nr pf 5 z 15 li 1962 r. 
25 ASG, sygn. 1350/2, k. 350-354; Sprawozdanie z przebiegu i wyników szkolenia stanu osobowego 

SSM WOP za rok szkolny 1961. 
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Lp. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
IO. 
11. 
12. 

Tabela 4 

Liczba kandydatów do Podoficerskich Szkół WOP oraz SSM WOP 
(wykonano I O lutego 1954 r.) 

Szkoła Podoficerska 
Jednostka SSM 

WOP Liniowa łączności Sanitarna 
Weterynarii WOP 

Razem 
(podkuwacze) Saperów 

3B WOP 120 30 4 5 2 30 191 
4BWOP 180 38 5 6 3 30 262 
5BWOP 128 30 4 6 2 30 200 
8B WOP 140 32 4 5 2 30 213 
9B WOP 140 30 4 5 2 30 211 
12 B WOP 180 40 5 6 3 45 279 
15 B WOP 108 24 4 4 2 30 172 
16 B WOP 164 40 5 4 2 45 260 
19 B WOP 72 15 3 4 - 15 109 
22 B WOP 72 23 3 4 - 20 122 
23 B WOP 80 23 4 5 - 20 132 
26 B WOP 108 30 5 6 2 30 181 

Ogółem 1492 355 50 60 20 355 2332 

Żródlo: ASG, sygn. 1280/1, k. 8. 

Nauczanie w szkole Specjalistów Morskich WOP dostosowywano do potrzeb 
kształcenia specjalistów zależnie od ich przygotowania ogólnego oraz zmian zacho
dzących w życiu codziennym wojska. Natomiast podstawowe zadania szkoleniowe 
pozostawały ciągle te same. W szkole morskiej miano przede wszystkim wyszko
lić wysoko kwalifikowanych specjalistów, wzorowo obsługujących sprzęt i uzbro
jenie; doskonalić ich w umiejętnym wykorzystywaniu uzbrojenia i środków tech
nicznych; nieustannie podwyższać poziom wyszkolenia ogólnowojskowego, gra
nicznego i politycznego oraz systematycznie poprawiać stan dyscypliny wojskowej 
i przestrzegania zasad porządku koszarowego. 

Zmianom ulegała organizacja szkolenia. Podobnie, jak w SSM MW, zmieniano 
okres szkolenia kursantów, programy szkoleniowe oraz dzienny program zajęć. Po 
zmianie zajęcia programowe w wopowskiej szkole morskiej odbywały się pięć dni 
w tygodniu - 7 godzin dziennic. Sobota przeznaczona była dla elewów na dzień 
gospodarczy, a dla wykładowców i instruktorów na wszelkiego rodzaju odprawy 
oraz szkolenie instruktorsko-metodyczne. 

Od października 1960 r. egzaminy kończące szkolenie w SSM WOP przeprowa
dzali oficerowie Szefostwa Służby Morskiej WOP. Kończyły one szkolenie mary
narzy, a spośród wyróżniających się specjalistów wybierano kandydatów na kurs 
podoficerski. Ze względu na małą liczbę godzin przeznaczonych na zajęcia ogólno
wojskowe w czasie pobytu elewów szczególną uwagę należało zwrócić na dosko
nalenie niektórych elementów szkolenia (szczególnie musztry i regulaminów) 
w trakcie codziennych zajęć szkolnych; na przykład podczas zbiórek, przemarszów 
lub innych czynności. Zdecydowaną większość tego typu zajęć należało przeprawa-
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dzić w pierwszym miesiącu trwania szkolenia, a w pozostałych systematycznie je 
utrwalać i doskonalić. Według zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich, kmdr. 
Henryka Romanka, dobre wyszkolenie ogólnowojskowe stanowić miało podstawę 
do osiągania pozytywnych rezultatów nie tylko w wychowaniu, ale i wszelkich in
nych dziedzinach szkolenia26• 

Cechą charakterystyczną kierowanych do służby morskiej poborowych było ich 
duże, w porównaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi WOP, zorganizowanie 
partyjno-młodzieżowe. W przypadku marynarzy rocznika 1942, którzy do służby 
wojskowej stawili się w ostatnich dniach października 1960 r.: 19 należało do 
~ZPR, 2 do SD, 158 było członkami ZMS, a 34 ZMW. Istotną cechą było również 
1 to, że zdecydowana większość z nich była pochodzenia robotniczego lub chłop
skiego27_ 

Szkoła Specjalistów Morskich WOP miała w swoim założeniu organizacyjno
-programowym kształcić przede wszystkim wysoko kwalifikowanych specjalistów 
na okręty WOP. Jej zadaniem było także, chociaż w innym wymiarze, szkolenie 
podoficerów. Taki system szkolenia funkcjonował do końca 1964 r., choć pod ko
niec tego roku podjęto w szefostwie służby morskiej WOP działania mające go 
zmienić. Zmiana dotyczyć miała przygotowania specjalistów do obsługi nowocze
snych, skomplikowanych technicznie okrętów. Na kursach podoficerskich, organi
zowanych dotąd w SSM WOP, prowadzono głównie szkolenie instruktorsko-me
todyczne, które w warunkach wprowadzania do służby na morzu nowo zbudowa
nych okrętów, stawało się mniej przydatne. Wymagano natomiast od podoficerów 
doskonalenia swoich umiejętności w zakresie posiadanej specjalności, a wspomnia
~e kursy nic były w stanic sprostać tym potrzebom i w efekcie nic gwarantowały 
tch fachowego przygotowania. Zastępca dowódcy WOP do spraw morskich, kmdr 
Henryk Romanek, na początku grudnia 1964 r. wystąpił z propozycją przemiano
wania dotychczasowej SSM WOP na „Podoficerską SSM WOP". Dowódca WOP 
gen. Dostojewski uznał wniosek za sh1szny i nakazał 9 grudnia r. przygotować nie
zbędne dokumenty normatywne. Natomiast opinie oficerów D WOP były odmien
ne. Opowiedzieli oni się za utworzeniem w dotychczasowym etacie SSM WOP jed
nej kompanii podoficerskiej, którą miano nazwać „Podoficerska" podobnie jak 
w szkole samochodowej WOP. Dnia 5 stycznia 1965 r. dowódca WOP zaaprobował 
wnioski sztabu28_ Jednak do ustalonych zmian nic doszło, gdyż na początku 1965 r. 
rozpoczęto przygotowania do gruntownej reorganizacji Wojsk Ochrony Pogranicza. 
Zakończyły się one włączeniem 1 lipca 1965 r. tej fonnacji w struktury Minister
stwa Obrony Narodowej. Zmiana podporządkowania sprawiła, że kierownictwo 
MON nic widziało potrzeby utrzymywania dwóch szkół morskich i zamierzało 
SSM WOP rozwiązać, a potrzebnych dla WOP specjalistów szkolić w Marynarce 
Wojennej. 

Po włączeniu WOP do MON Szkołę Specjalistów Morskich WOP podporząd
kowano czasowo, bez jej reorganizacji, dowódcy 6. Brygady Okrętów Pogranicza 

26 ASG, sygn. 1350/2, k. 325-334; Wytyczone organizacyjno-programowe szkolenia bojowego Szkoły 
Specjalistów Morskich WOP, ASG, sygn. 1350/2, k. 347-348; Pismo zastc;pcy dowódcy WOP do spraw 
morskich nr pf 1908/SM z 3 XI 1961 r. do komendanta SSM WOP. 

27 Do SSM WOP jesienią 1962 r. miano przyjąć 540 poborowych rocznika 1942: 25 z Białegostoku, 
30 z Rzeszowa, 35 z Kielc, 30 z Lublina, 40 z Warszawy - miasto, 40 z Warszawy - województwo, 
15 z Olsztyna, 25 z Koszalina, 30 ze Szczecina, 40 z Bydgoszczy, 30 z Gdańska, 40 z Poznania, 
I O z Zielonej Góry, 40 z Wrocławia, 40 z Łodzi, 20 z Katowic, I O z Opola i 40 z Krakowa, ASG, sygn. 
1350/28, k. I 00-105; Pismo zastc;pcy szefa Sztabu WOP ds. org.-mob. nr O 1322/Org. - Mob/ III z 17 X 
1962 r. do komendanta SSM WOP; ASG, sygn. 1350/28, k. 290; Pismo komendanta SSM WOP nr pf. 703 
z 26 XI 1962 r. do zast~pcy dowódcy WOP do spraw morskich; ASG, sygn. 1350/28, k. 258-259; Sprawoz
danie liczbowe z wcielenia poborowych do SSM WOP przeprowadzonego 30 i 31 X 1962 r. 

28 ASG, sygn. 1611 /69, k. 324-325; Pismo zastc;pcy dowódcy WOP do spraw morskich nr pf 1685 z 7 
Xll 1964 r. 
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i podjęto starania, aby ją pozostawić. Jednak reorganizacja służby morskiej WOP, 
dwukrotne w roku przyjęcie poborowych, a tym samym skrócenie czasu szkolenia 
do 6 miesięcy sprawiły, że potrzeby przygotowania marynarzy na okręty WOP ule
gły znacznemu zmniejszeniu. Uznano wi<cc za konieczne w trakcie półrocznego tur
nusu przygotowywanie tylko 133 elewów. 

Charakter działalności 6. BOP był zasadniczo różny od zadań wykonywanych 
przez okr<cty Marynarki Wojennej. Stąd konieczne było odmienne niż w MW przy
gotowywanie specjalistów. Okręty WOP i ich załogi wykonywały zadania bojowe 
w czasie pokoju. Załogi - oprócz przeszkolenia specjalistycznego - musiały dys
ponować odpowiednią wiedzą graniczną, która obejmowała szeroki wachlarz Ża
gadnień, takich jak: znajomość przepisów granicznych międzynarodowych i wła
snych, umiejętność działania w składzie ekip kontrolnych do sprawdzania jedno
stek pływających, współdziałania z elementami służby granicznej na lądzie oraz 
kontroli ruchu rybackiego i sportowo-żeglarskiego. Ta specyfika działania, jak też 
odmienne niż w SSM MW metody nauczania (szkolenie praktyczne na okrętach 
i w porcie), sugerowała, że nie należy rozwiązywać SSM WOP, lecz ją zreorgani
zować, tworząc brygadową szkołę morską. Za przeprowadzeniem takich zmian 
opowiedział się szef Inspektoratu Obrony Terytorialnej - zast<cpca Głównego 
Inspektora Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Tadeusz Hupałowski. Uważał on, że 
istnienie tej szkoły dać mogło lepsze efekty, niż kształcenie w SSM MW, gdyż 
szkolenie graniczne i specjalistyczne będzie w brygadowej szkole problemem za
sadniczym. Natomiast w przypadku Marynarki Wojennej mogło stać się zagadnie
niem drugorzędnym. Ponadto szkolenie 133 elewów, nawet w ośrodku szkolenio
wym MW, musiało wpłynąć na wzrost etatów. Argumentacja ta i sugestia gen. 
Hupałowskiego, że pozostawienie szkoły w gestii WOP spowoduje nieznaczny tyl
ko wzrost etatów, ale w sposób zasadniczy i kompleksowy rozwiąże problem przy
gotowania kadr specjalistycznych ochrony morskiej granicy państwa, nic znalazły 
zrozumienia w Sztabie Generalnym WP. Istniejąca od lipca 1951 r. Szkoła Specja
listów Morskich WOP została rozkazem Szefa Głównego Inspektoratu Obrony 
Terytorialnej nr 042/Org z 11 lutego 1967 r. rozformowana. Jej faktyczne rozformo
wanie nastąpiło 27 maja 1967 r.29_ 

Szkoła Specjalistów Morskich WOP, funkcjonująca piętnaście lat, wniosła zna
czący wkład w działalność służby morskiej WOP. W tym czasie przygotowała kil
ka tysi<ccy specjalistów morskich, którzy zapewniali właściwe funkcjonowanie jed
nostek pływających WOP. Przyczyniła się tym samym do skutecznej ochrony gra
nicy na Bałtyku. Szkoła zapewniła wielu specjalistom podwyższenie własnych 
kwalifikacji na różnego rodzaju kursach. Umożliwiała także zdobycie przydatnego 
po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej zawodu. Decyzja o rozwiązaniu 
szkoły podjęta przez kierownictwo MON - w mojej ocenie - była przedwczesna. 
Jej funkcjonowanie jako „Brygadowej SSM WOP" pozwoliłoby efektowniej wyko
rzystać dotychczasowy dorobek dydaktyczny kadry tej placówki oraz zapewnić 
przede wszystkim pełniejsze powiązanie procesu dydaktycznego z obowiązującą 
praktyką. 

29 ASG, sygn. 1645/15, k. 353-358; Pismo szefa Inspektoratu Obrony Terytorialnej - zastGpcy 
Głównego Inspektora OT gen. bryg. T. Hupałowskiego nr 0276 z 11 VII I 966 r. do szefa Sztabu 
Generalnego gen. dyw. Wojciecha Jaruzelskiego, ASG, sygn. 1645/15, k. 359-362; Proponowany etat 
Brygadowej SSM WOP, Monografia MBOP, s. 13. J. Przybylski podaje, że 30 V 1967 r. SSM WOP została 
włączona w skład CSSMW w Ustce; Cz.Cie si e Isk i, W.Pater, J. Pr z y by I ski, Polska Ma,ynarka 
Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 294. 
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Grzegorz Berendt 

KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 2002, zeszyt 45 

DZIAŁALNOŚĆ GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA 
SPOŁECZNO--KULTURALNEGO ŻYDÓW W POLSCE 

W LATACH 1959-1971 

Po likwidacji rządów niemieckich na terenie Pomorza Gdańskiego, przez jego 
teren przemieściło się kilka tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, które zareje
strowały się w lokalnych komitetach żydowskich. Na terenie województwa gdań
skiego odnotowano w latach 1945-1950 obecność nie mniej niż 2700 spośród nich. 
Zdecydowana większość opuściła Polskę przed rokiem 1951, niemniej kilkaset 
osób nadal tu żyło. W roku 1950 przestały istnieć służące im lokalne ·instytucje 
o charakterze świeckim i religijnym 1• Przyczyn tego stanu rzeczy można, się tylko 
domyślać, wiążąc je z wydarzeniami rozgrywającymi się w całym kraju. Owczesne 
władze zlikwidowały większość wcześniej istniejących świeckich organizacji ży
dowskich. Na ich ~niejsce utworzyły podporządkowane sobie Towarzystwo Spo
łeczno-Kulturalne Zydów w Polsce (TSKZ). Względną samodzielność kongregacji 
religijnych ograniczono między innymi odcięciem od subwencji dostarczanych 
przez wyznawców judaizmu z zagranicy. 

Rok 1956 wiązał się z ogromnym rozwojem oddolnych inicjatyw społecznych. 
Osoby dalekie od komunizmu, a także opowiadające się za „socjalizmem z ludzką 
twarzą", podejmowały działalność, którą dotychczas zakazywano. Przejawy oży
wienia wystąpiły również w województwie gdańskim. W przypadku społeczności 
żydowskiej sytuacja wyglądała nieco inaczej. Okres „odwilży" politycznej nie za
owocował od razu działaniami mającymi na celu zintegrowanie środowiska po
przez kontakty w instytucjach świeckich bądź religijnych. Wydaje się, że w pierw
szym momencie występował przede wszystkim niepokój o to, w jakim kierunku po
toczą się zmiany w kraju. Obawiano się, że ubocznym efektem demokratyzacji, 
a więc i wolności słowa, będzie nasilenie propagandy antyżydowskiej. Podstaw do 
tego dostarczały stosunkowo liczne artykuły w prasie centralnej, przynoszące infor
mację o wykorzystywaniu wątku żydowskiego w walec frakcji istniejących w ra
mach PZPR2. Z drżeniem oczekiwano następstw procesów byłych funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pochodzenia żydowskiego, oskarżanych o ła
manie prawa i okrucieństwo w „okresie błędów i wypaczeń". Obawiano się ewen
tualnego wykorzystania procesów do podsycania nastrojów antysemickich. 

Niemniej ważnym, chociaż pomijanym niemal zupełnie w literaturze przedmio
tu, czynnikiem była reakcja na przywrócenie w szkołąch lekcji rcligii3. W Polsce 
pozostali bowiem wówczas w przeważającej części Zydzi, którzy zrezygnowali 
Wcześniej z ujawniania swojego pochodzenia i wyróżniania się z otoczenia poprzez 
udział w zbiorowych rytuałach judaizmu. Byli to ludzie, którzy z rozmaitych przy
czyn zerwali z religią. Ich dzieci rosły często zupełnie nieświadome pochodzenia, 

1 G. B e re n d t, Świeckie i religijne organizacje spoleczno.fri żydowskiej w województwie gdańskim w 
~kresie powojennym, [w:] W starej i nowej ojczyźnie. Mniejszości narodowe w Gdańsku po li wojnie 
swiatowej, praca zbiorowa pod red. I. H a ł a g i d y, Gdańsk 1997, s. 85-89. 

2 W. J e d I i c k i, ,, Chamy i Żydy", ,,Kultura", (Paryż) grudzień 1962. 
3 „Nowiny Izraelskie", nr 36, 22 III 1957 r.; nr 40, 15 V 1957 r. 
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a na pewno dalekie były od pielęgnowania w codziennym życiu tradycyjnych obyczajów żydowskich. Uczęszczając do państwowych szkół nie znały ani języka jidysz czy hebrajskiego, ani kultury przodków. Znajdowały się na etapie niemal pełnej asymilacji z polskim otoczeniem. Czynnikiem wyróżniającym pozostawał jed_nak nader często stosunek do religii. W rodzinach, w których oboje rodzice byli Zydami, niezależnie od tego czy religijnymi, czy ateistami, utrzymywał się niechętny stosunek do katolicyzmu, którego wyznawców obciążano winą za szerzenie w przeszłości uprzedzeń antyżydowskich i nieszczęścia z tego wynikające. W rodzinach mieszanych nie zawsze decydowano się na religijne wychowanie dzieci, na ogół z powodu światopoglądu rodziców. W szkole, z której po roku 1950 usunięto lekcje religii, dzieci żydowskie nie odróżniały się na pierwszy rzut oka od katolickich. Ponowne wprowadzenie lekcji skutkowało powstaniem wśród uczniów pytań o przyczyny absencji kolegów na lekcjach religii i w konsekwencji możliwość negatywnych następstw. W kraju odnotowywano wówczas przypadki szykanowania żydowskich uczniów przez kolegów. 
Jak dotąd,. nie udało się ustalić wprost pełniejszego obrazu nastrojów panujących wśród Zydów zamieszkałych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w latach 1956--19574. Przedstawione uwagi dotyczą przekazów źródłowych z innych regionów, aczkolwiek jestem zdania, że w tej materii sytuacja na Wybrzeżu była podobna. Dopiero w 1959 roku grupa mieszkańców Tr~jmiasta przystąpiła do tworzenia oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Zydów w Polsce. W maju w lokalu Inter-Klubu w Gdyni spotkały się 22 osoby, aby przedyskutować związane z tym problemy5. Powołały spośród siebie Komisję Założycielską, w skład której weszli: Paweł Wołkowicz, Maurycy (Mo ryc) Li~szyc, Henryk Rubin, Bencjon Wasner i dr Marian Zieliński6 . Zarząd Główny TSKZ poparł inicjatywę, zastrzegając jednak, iż nie przewiduje utworzenia w Gdańsku nowych etatów, a praca w oddziale ma mieć charakter czysto społeczny. Zobowiązywał się on jedynie do pokrywania kosztów wykorzystywanej w ramach działalności energii elektrycznej, opału i czynszu. Zwracając się do Prezydium Miejskiej Rady Na~odowej w Gdańsku 21 lipca 1959 roku z prośbą o zarejestrowanie oddziału TSKZ podano jako jego siedzibę lokal w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Konopnickiej 8. W latach 1945-1950 mieścił się w tym budynku komitet żydowski, koordynujący pracę miejskich komitetów żydowskich na terenie województwa gdańskiego. W czasie kolejnych lat zamieszkiwało pod tym adresem nadal kilka osób narodowości żydowskiej. Prośba została pozytywnie rozpatrzona, a odpowiednia decyzja urzędowa, zawierająca informację o wpisanie oddziału do rejestru stowarzyszeń, nosiła datę 30 września7 . Po załatwieniu formalności przystąpiono do wyłonienia pierwszego zarządu oddziału. Dokonano tego na drodze wyborów przcprowa4zonych 20 grudnia w obecności wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego TSKZ Górowicza. Do zarządu weszli: Bencjon Wasner, Zygmunt Rauf, Paweł Wołowicz, Uszer Horowic i Irena Molga8• Pierwsze trzy z wymienionych osób stanowiły Prezydium oddziału . Komisję Rewizyjną tworzyli: Ludwik Grycendlcr, Stanisław Złotnik i Maurycy Liwszyc. 

4 „Nowiny Izraelskie", nr 122, 22 X 1956 r. Powołano się tam na komunikat radia wiedeńskiego, w którym stwierdzono, że na zgromadzeniu studentów Politechniki Gdańskiej (21 X I 956 r.) wznoszone były okrLyki: ,,Zdrajca Rokossowski pod sąd!" oraz „Precz z Żydami". Nic zdołałem zweryfikować tego przekazu. 5 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej AP Gd.) Zespół Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku (dalej 1280) /3826, s. 384, Wyciąg z protokołu zebrania organizacyjnego TSKŻ, oddział w Gdańsku, 29 V 1959 r., s. 383; Pismo zawierające zgodę ZG TSKŻ na utworzenie oddziału towarzystwa w Gdańsku, 3 VII 1959 r. 
6 AP Gd. /1280/3826, s. 381, Pismo Komisji Organizacyjnej TSKŻ w Polsce, oddział w Gdańsku do Prezydium MRN, 21 VII 1959 r. 
7 Ibidem, s. 309, Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z 30 IX 1959 r. 8 Ibidem, s. 370, Wyciąg z protokołu zebrania wyborczego w gda11skim oddziale TSKŻ, przeprowadzonego 20 XII 1959 r. Lista osób obecnych na zebraniu zawierała 39 nazwisk. 
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W poznanych źródłach brakuje dokładnych informacji na temat fonn działalno
~ci trójmiejskiego TSKż w okresie dzielącym grudzień 1959 i luty 1961 r.9.Wyda
Je się jedqak, że już wtedy musiał przyciągać zainteresowanie coraz większej licz
by osób. Swiadczyć mogą o tym pośrednio liczby członków i gości oddziału poda
wane w sprawozdaniach z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych, a także znacznie 
powiększony skład zarządu wybranego 12 lutego 1961 r. Jego przewodniczącym 
wybrano wówczas B. Wasnera, wspierali go jako wiceprzewodniczący Andrzej Ja
roszewicz i Z. Rauf. Funkcję sekretarza pełnił P. Wołowicz a skarbnika S. Złotnik. 
Do zarządu wchodziło poza nimi sześciu zwykłych członków: Jadwiga Stodulska, 
Jadwiga Stobiecka, Wanda Karasińska, M. Liwszyc i Jerzy Rogoża. Komisję rewi
zyjną tworzyli: L. Grycendler, Józef Brandt i Helena Pragier. 

Jak już sygnalizowałem, TSKŻ, od chwili powstania, był instytucją programo
wo świecką, można nawet powiedzieć, że nastawioną na propagowanie wśród 
członków i sympatyków elementów ideologii marksistowskiej 10• Często podkreśla
no dążenie do wspic~nia, dostępnymi środkami, budowy socjalizmu w Polsce. 
Stąd przypuszczalnie - przynajmniej w części - wynikał fakt, że udział osób na
leżących do rządzącej partii marksistowskiej (PZPR), będących jednocześnie 
członkami oddziału, był znacznie wyższy od przeciętego „upartyjnienia" społe
czeństwa Polski Ludowej. Spośród 98 osób zarejestrowanych w oddziale wiosną 
1961 r. aż 30 należało do PZPR, 1 do Stronnictwa Demokratycznego (SD). Pozo
stałe były bezpartyjne. Z 11 członków zarządu do PZPR należało 5 osób. 

Pośrednią wskazówką na temat pracy oddziału w 1960 r. jest wzmianka zawarta 
w planie działań przewidywanych do realizacji w kolejnym roku. Wspomniano w nim 
o „kontynuowaniu cyklu odczytów o klasykach literatury żydowskiej" 11 • W śród no
wych inicjatyw wymieniono organizację kursu języka jidysz i historii narodu żydow
skiego. Wypada tu zaznaczyć, że uczestnik ówczesnych imprez i kursów stwierdził po 
latach, iż kilkakrotnie podejmowane próby systematycznego nauczania jidysz kończy
ły się bardzo szybko i z miernym skutkiem z powodu nikłego zainteresowania12• Mło
dzież nic miała motywacji, aby uczyć się codziennego języka przodków, skoro całe jej 
życic obracało się w sferze związanej z językiem polskim. Ale także wśród dorosłych 

9 Ibidem, s. 369, Protokół ukonstytuowania się zarządu oddziału TSKŻ w Gdańsku 12 II 1961 r. 
10 Ibidem, s. 308-320, Paragraf nr 2 statutu TSKŻ, przyjętego 29 X I 950 r., miał następujące brzmie

nie: ,,Celem Towarzystwa jest: Wszechstronny rozwój działalności Frontu Narodowego wśród wszystkich 
Warstw ludności żydowskiej, włączenie jej do budownictwa socjalistycznego w Polsce i do ogólnej walki 
narodu polskiego o pokój i budowę socjalizmu; Organizowanie produkcyjnej, kulturalnej i społecznej ak
tywności ludności żydowskiej, wzmocnienie wśród niej uczuć patriotycznych; Popularyzowanie w środo
wisku żydowskim potężnej siły światowego obozu pokoju, przodującej roli ZSRR i krajów Demokracji Lu
dowej w walce o pokój i demokrację". Ibidem, s. 389, według zmodyfikowanego statutu TSKŻ z marca 
1962 r. celem Towarzystwa było: ,,Przyswajanie ludności żydowskiej osiągnięć postępowej kultury pol
skiej; współpraca z instytucjami państwowymi w zakresie rozwoju żydowskiej twórczości literackiej, ar
tystycznej i naukowo-badawczej; piecza nad zabytkami historii dawnej i okresu zagłady; współpraca z wła
dzami paóstwowymi w zakresie opieki nad starcami, inwalidami, sierotami, itp.". Ibidem, s. 229, fragment 
statutu TSKŻ uchwalonego 6 Ili 1966 r.: ,,TSKŻ stanowi część Ogólnopolskiego Frontu Jedności Narodu. 
Towarzystwo jest organizacją świecką.[ ... ] TSKŻ w Polsce stoi na gruncie Manifestu PKWN i fundamen
talnych praw konstytucyjnych PRL. Stawia sobie za cel rozwijanie społecznej aktywności ludności żydow
~kiej, pielęgnowanie jej postępowej kultury, _organizowanie działalności ideowo-wychowawczej w duchu 
internacjonalizmu i patriotyzmu; włączenie Zyd_ów do budownictwa socjalistycznego i walki o pokój". 

11 I hi dem, s. 368, Plan pracy oddziału TSKZ w Gdańsku, I Ili I 96 I r. Ibidem, s. 365, odnotowano, iż 
ZG TSKŻ przeznaczył w 1960 r. dla oddziału w Trójmieście 41 83 I zł, a przychody własne wyniosły 532 
zł. Początkowo podstawową część wydatków stanowiły sumy przeznaczone na zakup wyposażenia dla sie
dziby oddziału. 

12 Istotny problem w badaniach nad powojennymi dziejami Żydów w Polsce stanowią obawy osób na
rodowości żydowskiej przed negatywnymi skutkami ujawnienia ich pochodzenia. Także wspomniana 
w tekście osoba, z która rozmawiałem w sierpniu 1997 r., zastrzegła, że nie chce, abym ujawniał jej nazwi
sko. Czuję się zobowiązany do spełnienia jej prośby. 
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występO\yało słabe zainteresowanie utrzymywaniem kontaktu z dawnym „mame
łoszn"13 Zydów polskich. W 1964 r. było zaledwie 1 O prenumeratorów wydawnictw 
„Jidysz Buch" i 15 przyjmujących prasę żydowską. W cz~ści obie grupy tworzyły te 
same osoby. Sytuację tłumaczę sobie wyborami poczynionymi przez Zydów, którzy 
nie zdecydowali się na emigrację z Polski i w konsekwencji zrywali nader cz~sto kon
takt z kulturą przodków. Dziwić może jednak fakt, iż podobny brak zainteresowania 
wystąpił w związku z wykładami na temat dziejów potomków ludu Izraela, występu
jącym tak wśród młodzieży, jak i dorosłych, co doprowadziło do ich zawieszenia. 

Stałymi pozycjami w kalendarzu imprez środowiskowych były obchody kolej
nych rocznic wybuchu powstania w getcie warszawskim (w kwietniu) oraz obcho
dy tradycyjnych świąt, takich jak: Purim, Rosz Haszana czy Chanuka. W latach 
1963-1964 na terenie byłych obozów zagłady w Treblince, Majdanku, Chełmnie 
nad Nerem i Oświęcimu-Brzezince odsłaniano pomniki ku czci ofiar zbrodni hitle
rows~ich. We wszystkich tych uroczystościach brali udział delegaci trójmiejskiego 
TSKZ. Przed 1967 r. nie stroniono od prelekcji poświęconych między innymi sytu
acji międzynarodowej i wewnętrznej państwa Izrael oraz polityce narodowościowej 
władz PRL. Niekiedy wygłaszali je goście spoza Trójmiasta. Osoby stare i chore 
otrzymywały za pośrednictwem towarzystwa dodatkowe wsparcie finansowe. Dzie
ci brały udział w koloniach organizowanych w ośrodkach należących do TSKż. 
W 1960 r. skorzystało z tej formy wypoczynku 25 dzieci, w 1964 r. - 40. 

Istotna zmiana warunków pracy nastąpiła w lipcu 1961 r., co bezpośrednio wiązało 
się z decyzją Uszera Horowica o emigracji z Polski do Stanów Zjednoczonych. Władze 
miasta zgodziły się bowiem przekaza~ jego mieszkanie w kamienicy przy ulicy Aldony 
6/3 we Wrzeszczu oddziałowi TSKZ. Nie udało się dotąd ustalić, co było powodem 
opuszczenia lokalu przy ulicy Marii Konopnickiej. Mieszkanie Horowica miało jak na 
tamte czasy dużą powierzchnię (82 m2), składało się z kuchni i czterech pokoi. W jed
nym z nich wydzielono miejsce dla odbywania modłów grupowych, umieszczając tam 
zwoje Tory, należące do kongregacji wyznania mojżeszowego. Przypuszczalnie Tora 
znajdowała się w dyspozycji miejscowych wiernych od 1945 r. Kwestie korzystania 
z pokoju modlitw stały się powodem zatargów mi~dzy małą grupą religijnych osób, któ
rym przewodził M. Liwszyc, a reprezentantami światopoglądu laickiego. Ci ostatni uwa
żali, że skoro ch~tnych do regularnego uczestnictwa w modłach jest bardzo niewiciu, to 
można przeznaczony dla nich pokój wykorzystywać także jako bibliotekę i czytelni~14• 

Z czasem wstawiono tam nawet sprz~t do gry w tenisa stołowego. Niezależnie od tego, 
oddział uzyskał duży lokal, który nazywano w sprawozdaniach klubem żydowskim. Był 
on otwarty trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki i soboty) w godzinach od 18.00 do 
21.00. Dużą atrakcję stanowiło wyposażenie go w odbiornik telewizyjny. 

Nadmienić trzeba, że poza pełnoletnimi członkami oddziału, liczącymi w latach 
1961-1962 około 100 osób, do klubu ucz~szczało duże grono młodzieży. W pełni 
świadomie nic zamykano do niego dost~pu młodzieży nieżydowskiej, aby nie two
rzyć barier skutkujących ewentualnym powstawaniem niech~tnego odbioru wśród 
ludności chrześcijańskiej. I tak, według danych z 1964 r., pośród 70 młodych ludzi, 
pochodzenia żydowskiego miało być 40 15. Inna rzecz, że już wówczas próba separo
wania się napotkałaby na podstawowy problem wynikaj_ący z mieszanego charakteru 
wielu rodzin, których członkowie pojawiali si~ w TSKZ 16. Zresztą zarząd daleki był 

13 Słowo „mamcłoszn" ma w jidysz znaczenie: język ojczysty, język matczyny. 
14 AP Gd. /1280/3826, s. 365, Informacja o działalności TSKŻ w Gdańsku w 1961 r. 
15 Ibidem, s. 306, Sprawozdanie z Kontroli oddziału TSKŻ w Polsce, 6 VII 1964 r. 
16 Ibidem, s. 8, Protokół Walnego Zgromadzenia Członków TSKŻ w Gdańsku, 16 I I 966 r. Obecny na tym 

zebraniu E. Rajbcr z Zarządu Głównego TSKŻ stwierdził: ,,To, że w sprawozdaniu mówiło się o osłabieniu 
więzi z szeregowymi członkami Towarąstwa, a zwłaszcza o niedostatecznej opiece nad chorymi i potrzebują
cymi, to sprawa bardzo ważna i oświadczam, że postaram się Wam dopomóc w tej micrze, żeby każdy Żyd, 
czy nawet nie-Żyd, ale nasz sympatyk miał w naszym klubie swój drugi dom. Dziś granica styku społecznego 
nie przebiega po linii wierLący czy niewierzący, lecz po linii wspólnoty socjalistycznej. I to nas obowiązuje". 
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najpewniej od rygorystycznych rozgraniczeń opartych na zasadach religijnych 17, które 
o?~ierano jako anachronizm nie przystający do zmienionej sytuacji, w jakiej po dru
giej wojnie światowej znaleźli się ocaleni Zydzi, pozostający w Polsce. Opierając się 
na niepełnych zapisach list obecności w klubie, oceniano, że w 1962 r. przychodziło 
do niego nic mniej niż 150 osób. 

I?ziałalność dotyczyła generalnie sfery kultury, wypoczynku i spraw socjalnych. Jej 
przcJawy były koordynowane przez powołane do tego sekcje. Według decyzji z lipca 
1961 r. było ich pi<cć: organizacyjna, socjalna, kulturalno-oświatowa, stypendialna i ad
ministracyjno-gospodarcza. Dla dorosłych organizowano przeważnie odczyty i pre
lekcje. Dziećmi zajmowano się w ramach tak zwanego Klubu Dzięcięco-Młodzicżow
ego (KDM). Funkcjonowały w nim sekcje tematyczne: recytatorsko-literacka, mu
zyczna, fotograficzna, tenisa stołowego i plastyczna. Podręczna biblioteczka szybko 
wzbogaciła si<c o 300 tomów z tekstami w jidysz i 22Q w języku polskim. Przypusz
czalnie duże zainteresowanie udziałem w pracach TSKZ sprawiło, iż udało się przeko
nać Zarząd Główny do modyfikacji początkowych ustaleń i przyznania środków na 
~trzymanie etatu dla jednego pracownika merytorycznego opiekującego się dziećmi 
i młodzieżą. Formalnie nie był on pracownikiem oddziału, lecz właśnie KDM. 
Etatowym kierownikiem klubu została Gertruda Rauf Poza nią zatrudniano też na 
godziny specjalistów z poszczególnych branż, by wymienić chociażby muzyka, 
plastyka i instruktora fotografii. Niekiedy wieczory wypełnione recytacjami poezji 
bą~ź satyry żydowskiej kończyły si<c zabawami tanecznymi. Formą prezentacji 
osiągnięć dzieci i młodzieży były wystawy prac plastycznych i turnieje tenisa 
stołowego 18. W czasie pierwszych lat prace członków klubu zostały dwukrotnie nagro
dzone przez Ministerstwo Kultury. W początkach 1964 r. nadeszła wiadomość o na
grodzeniu sekcji plastycznej dyplomem przez jury organizowanego przez UNESCO 
w Berlinie konkursu na prace o tematyce dziecięcej. W tym samym czasie sekcja re
cytatorska uplasowała si" na drugim miejscu w wojewódzkim konkursie recytacji. Po
stanowiono nast<cpnie przekształcić ją w zespół amatorsko-sceniczny. Dokonywano 
~i_ągłego wzbogacania wyposażenia klubu, kupując magnetofon, sprz<ct fotograficzny 
i instrumenty muzyczne (kontrabas, gitary). Niestety ulokowanie KDM w kamienicy, 
gdzie mieściły si<c poza tym normalne mieszkania, było źródłem praktycznych kompli
kacji. Próby młodzieżowego zespołu muzycznego, a także wieczorki taneczne na 
pierwszym pi"trze domu o drewnianych stropach zakłócały spokój lokatorom i spowo
dowały złożenie skargi u kompetentnych władz 19 • Chociaż na uwag<c zasługuje fakt, że 
zachowany tekst skargi nosi dat<c z 18 grudnia 1966 r., co - o ile nic było wcześniej
szych tego typu interwencji - może wskazywać na umiej"tność koegzystencji. Wy
daje si", że szal" musiał przeważyć big-beat grany ponoć od rana, czego lokatorzy nie 
mogli już wytrzymać. 

W latach sześćdziesiątych środki na prowadzenie działalno_ści pochodziły 
z dwóch podstawowych źródeł: z budżetu Zarządu Głównego TSKZ (2000-2500 zł 
miesięcznic) i Centralnej Żydowskiej Komisji Pomocy Społecznej, która dawała na 
działalność Klubu Dzieci"co-Młodzicżowcgo niebagatelną wówczas kwotę od 5000 
do 8000 zł miesi"cznic20. Były to sumy znaczące, które pozwalały na realizację po
mysłów tak pracowników, jak i członków oddziału i go~ci klubu. Mimo to zarząd 
zgłaszał pretensje pod adresem Zarządu Głównego TSKZ, uważając, że „niektórzy 

. 17 Według religijnych przepisów judaizmu za Żyda jest uważana osoba zrodzona z matki Żydówki 
1 uznany przez rabinów wyznawca mozaizmu, niezależnie od pochodzenia matki. . 

18 AP Gd./1280/3826, s. 350-359, Sprawozdanie z kontroli oddziału TSKZ w latach 1961-1962, 
przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Spraw Wewn~trznych Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku 17 V 1962 r. 

19 Ibidem, s. 209, Pismo dotyczące hałasów dochodzących z lokalu TSKŻ w Qdańsku, 8 lII 1967 r. 
20 Ibidem, s. 330-333, Sprawozdanie finansowe z działalności oddziału TSKZ w Gdańsku w okresie 

1963-czerwiec 1964 r. 
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jego członkowie nielojalnie traktują oddział gdański", a w organie towarzystwa 
,,Fołk-Sztymc" ukazują się fałszywe informacje na temat osiągni~ć gdańskich zespo
łów młodzicżowych21 • Niestety nic udało mi si~ ustalić stopnia zasadności owych 
uwag i ewentualnych przyczyn animozji. Nie jest znany stopień zaangażowania fi
nansowego Fro~tu Jedności Narodu i Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej, 
z którymi TSKZ współpracował. Niekiedy budżet uzupełniały nagrody pieniężne 
przyznawane przez Ministerstwo Kultury. W I 964 r. z tego źródła uzyskano 5000 zł, 
zaznaczając, że 4000 zł należy przeznaczyć na zakup sprzętu fotograficznego. 

Gdańszczan proszono o pomoc w zorganizowaniu kolonii letnich TSKŻ na Kaszu
bach i dlatego, chociaż nic ma to bezpośredniego związku z oddziałem, uważam za 
stosowne wspomnieć o tej inicjatywie. Kolonię ulokowano we wsi Ostrów (powiat 
Puck) na ziemi należącej do rolnika Budzisza22 • W 1964 r. kierował nią Samuel 
Tennenblatt. Na dwóch turnusach wypoczywało 400 dzieci z województw: wro
cławskiego, zielonogórskiego, warszawskiego, szczecińskiego i łódzkiego, czyli 
z obszarów, na których istniały w latach 1944-1968 najwi~kszc skupiska ludności 
żydowskiej. Charakterystyczny jest fragment sprawozdania podającego, obok 
wzmianek na temat stanu sanitarnego wykorzystywanych pomieszczeń, także uwa
g~: ,,świeckość kolonii była całkowicie zapewniona" i dodawano, że wi~kszość ko
lonistów wywodzi siQ z domów ateistycznych. Tak więc, w okresie kiedy prowa
dzono kampanię uniemożliwiającą pracQ duszpasterską kapłanów katolickich 
wśród współobywateli korzystających z letniego wypoczynku, starano siQ również, 
aby ziarno „reakcyjnych" idei nic zostało zasiane wśród młodzieży żydowskiej. In
ną koloni~ urządzano w budynku Szkoły PodstawO\ycj nr 16 w Qdyn_i-Cisowej. 
Wypoczywały na niej przede wszystkim dzieci ze Sląska (TSKZ w Swidnicy). 
W latach 1959-1965 współpracowano przy tej okazji z Kuratorium O~rQgu Szkol
nego w Gdańsku, które było dysponentem budynku23. Gdański TSKZ miał utrzy-
mywać z uczestnikami tej koloni bliższy kontakt. . 

W połowic lat sześćdziesiątych stwierdzano, że baza społeczna TSKZ w Trój
mieście ulega od kilku lat powolnemu, aczkolwiek stałemu kurczeniu si~. Sympto
my kryzysu zainteresowania działalnością oddziału miały stać si~ widoczne szcze
gólnie w 1963 r.24. Potwierdzają to cz~ściowo inne informacje, z których wynika 
chociażby, że w 1963 r. towarzystwo liczyło 112 osób dorosłych i 48 osób z grona 
młodzieży, w 1964 r. 102 dorosłych i 60 młodych, w pierwszej połowic 1965 r. I 00 
dorosłych i 50 młodych25 . Przyczyn dopatrywano si~ w fakcie skoncentrowania 
uwagi na działalności z dziećmi i młodzieżą, niejako „zawładni~ciu" przez nic lo
kalem TSKż, co prowadziło do rezygnowania przez osoby starsze z wizyt w od
dziale. Równocześnie młodzież dorastająca do wicku studenckiego wchodziła 
w krąg nowych, absorbujących problemów i nic miała czasu na dawne rodzaje ak
tywności. Z tego powodu również przestawała uczestniczyć w bieżących pracach. 
Poza tym statutowo do Klubu DzicciGco-Młodzicżowcgo mogli uczGszczać tylko 
uczniowie szkół podstawowych i średnich, co automatycznie wyłączało z działal
ności studentów. 

Być może pod wpływem zanicpokojcn_ia przystąpiono do akcji mającej zaowo
cować integracją środowiska wokół TSKZ. W ostatnim kwartale 1965 r. na wnio
sek Zarządu Głównego nasilono ~gitacjG w województwie, a w istocie w-Trójmie
ście, gdzie mieszkała wi~kszość Zydów. Powołano trzy „ekipy terenowe", których 

21 Ibidem, s. 328, Protokół plenarnego posiedzenia Zarządu TSKŻ w Gdańsku I 2 I I 964 r. 
22 Ibidem, s. 290-293, Protokół kontroli kolonii letnich TSKŻ w Ostrowiu, 1964 r. 
23 Ibidem, s. 219, Pismo TSKŻ w Świdnicy do Kuratorium Okn~gu Szkolnego w Gda11sku, 8 V 1966 r. 
24 Ibidem, s. 324, Protokół plenarnego posiedzenia Zarządu TSKŻ w Gdańsku 12 I 1964 r.; s. 282, 

Biuletyn sprawozdawczy Zarządu TSKŻ za okres lat 1963-1965, 26 IX 1965 r. 
25 Ibidem, s. 276, Biuletyn sprawozdawczy Zarządu TSKŻ w Gdańsku za okres 1963-1965, 26 IX 

1965 r. 
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przedstawiciele docierali bezpośrednio do wielu rodzin, stroniących od towarzy
stwa. W efekcie zwiększono stan liczebny z 84 do 124 członków. Tę grupę miało 
wkrótce uzupełnić 25 dorastających członków KDM. Na walnym zebraniu człon
ków oddziału, 16 stycznia 1966 r., wybrano jego nowe władze26 . Przewodniczącym 
został Andrzej Jaroszewicz (70 lat), jego zastępcą Jan Danielewski (61 lat), sekre
tarzem Paweł Wołkowicz (51 lat), skarbnikiem Mirosław Złotnik. Tworzyli oni Pre
zydium Zarządu. Członkami zwykłymi zarządu zostali Józef Podriadczik (39 lat), 
Beniamin Litmanowicz ( 49 lat), Emil Ziberowski ( 41 lat), Benzion Was ner ( 61 lat), 
Z_ygmunt Rauf (59 lat) i Lidia Pasławska (25 lat). Na dziewięć wymienionych osób, 
pięć należało do PZPR, szósta do Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS). Do 
komisji rewizyjnej wybrano Domicylę Litmanowicz, Jerzego Rogożę i Irenę Mol
g~. Nowym ci9łcm był sąd koleżeński w składzie: Leon Szumilcwicz, Maurycy 
L1wszyc i Jan Switalski. 

Od TSKŻ wymagano popierania oficjalnej polityki władz państwowych i partyj
nych (PZPR), tak w kwestiach wewnątrzpaństwowych, jak i międzynarodowych. 
Nawet jeżeli stanowisko poszczególnych członków wobec konkretnych kwestii by
ło inne, musiało ono pozostać jego prywatną opinią. Jeżeli zagraniczne środowiska 
żydowskie krytykowały _stosunki panujące w Polsce, wkrótce Zarząd Główny oraz 
oddziały terenowe TSKZ wszczynały akcję potępiania „prowokacji" naruszających 
dobre imię i interes PRL27. 

Województwa gdańskiego nic omirn~ła akcja mająca na celu przesunięcia kadrowe 
w ramach partii rządzącej. Zacho~ały się przekazy wskazujące na występowanie 
w nim nastrojów niechęci wobec Zydów wśród aktywu P~PR. W styczniu 1964 r. 
obradował zespół partyjny przy gdańskim oddziale TSKZ28 • Na spotkanie zapro
szono przedstawiciela Komitetu Wojewódzkiego PZPR - Zielińskiego. W rozmo
wie P. Wołowicz st~ierdził, że część członków PZPR wycofała się z udziału w pra
cach oddziału TSKZ, gdyż, jak twierdzili, w KW odnoszono się nieżyczliwie do 
środowiska żydowskiego. Pragnęli w ten sposób uniknąć ewentualnych trudności. 
Zieliński stwierdził, że opinie o nieżyczliwości partii wobec środowiska żydow
skiego nic mają uzasadnienia merytorycznego. Omawianie tego typu kwestii wła
ś~ie w tym okresie miało swoje uzasadnienie w ogólnej polityce partii wzorującej 
się na działaniach Komunistycznej Partii Związkt~ Radzieckiego. Znane były nie
chętne wypowiedzi Nikity Chruszczowa na temat Zydów. Po odsunięciu go od wła
dzy i wyborze na stanowisko Sekretarza Generalnego KPZR Leonida Breżniewa, 
radio radzieckie opatrzyło komunikat na ten temat stwierdzeniem, że jest on „praw
dziwyrµ Rosjaninem", co z pewnością nic zapowiadało zmiany polityki w stosun
ku do Zydów. 

Trójmiasto leżało na uboczu, ale fala wydarzeń z lat 1967-1968 dotarła też do 
niego29 . Na pewno z Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie przyszła do KW 
w Gdańsku informacja na temat tak zwanych „encyklopedystów", czyli członków 
redakcji Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, którym zarzucano dcprccjonowa!)ie 
strat narodu polskiego w okresie wojny i nadmierne uwypuklanie martyrologii Zy
dów. Nieprzypadkowo, atak na nich wystąpił w okresie następującym po klęsce 
państw arabskich, wspieranych przez Z_wiązek Radziecki, zadanej przez Izrael. 
Winnych klęski zaczęto szukać wśród Zydów zamieszkałych w krajach socjali
stycznych, przedstawiając ich jako rzekomych agentów Izraela. Być może już 
Wcześniej, a może dopiero wtedy przystąpiono do typowania osób, przeznaczonych 
do obciążenia oskarżeniem o wrogi stosunek do socjalistycznej Polski. Ich lista zo-

26 lhidem, s. 269, Protokół z walnego zebrania oddziału TSKŻ w Gdańsku, 16 I 1966 r. 
27 Ibidem, s. 238-241, Protokół walnego zgromadzenia członków oddziału TSKŻ w Gdańsku, 

16 I 1966 r.. 
28 Ibidem, s. 323, Protokół zebrania zespołu partyjnego przy gdańskim oddziale TSKŻ 27 I 1964 r. 
29 AP Gd./K W PZPR/O 140, lnfomrncje poufne na temat wydarze11 marca 1968 r. w Trójmieście. 
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stała w 1968 r. przywieziona do Gdańska z Warszawy. Wykorzystano ją dopiero po 
tak zwanych „wydarzeniach marcowych". Nie wiemy, co dawało pretekst do zaata
kowania tej czy innej osoby. Jedną z nich był docent Wiktor Taubcnfligiel, chirurg 
zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku, przedwojenny komunista, znany 
z gwałtownych krytyk niedomogów codziennej egzystencji obywateli i instytucji 
publicznych. Potrafił on na otwartym zebraniu z udziałem reprezentantów władz 
partyjnych prezentować zdezelowany sprzęt, którym musiał pracować zajmując się 
chorymi, i pytać, kto odpowiada za tę mizerię. Nie jeden raz naraził się więc decy
dentom. 

Podczas narady w KW PZPR we wrześniu 1967 r. komendant wojewódzki MO 
przytaczał przykłady „sprzeniewierzania się ojczyźnie", ,,zakłamanej postawy" nie
których obywateli, nawet członków partii, których stanowisko miało się uzewnętrz
nić dopiero w okresie wojny Izraela z państwami arabskimi. Lektura protokołów 
posiedzeń Egzekutywy KW PZPR w Gdańsku z okresu poprzedzającego marzec 
1968 r. nie dostarcza informacji na temat omawiania przez to gremium zmian per
sonalnych na terenie województwa. Niemniej musiano przystąpić do wzmożonej 
infiltracji środowiska żydowskiego, o czym może świadczyć fragment dokumentu 
z kwietnia 1968 r. zatytułowanego: Polityczno-organizacyjne poczynania KW 
w ostatnich tygodniach. Pisano w nim: ,,Po agresji Izraela na kraje arabskie zaob
serwowaliśmy w naszym województwie podjęcie aktywnej działalności politycznej 
przez niektórych obywateli pochodzenia żydowskiego, sprzecznej z polityką naszej 
partii. Część z nich utrzymywała stałe kontakty z Izraelem i otrzymywała paczki za 
pośrednictwem firmy Spcdron z Tel-Awiwu. Wśród nich byli również członkowie 
partii". W dokumencie nic zawarto jakichkolwiek, szczegółowych informacji na te
mat tego, co miało stanowić działania sprzeczne z polityką PZPR, a wzmiankę 
o paczkach, jako dowodzie nielojalności politycznej i obywatelskiej, można uznać 
za jedno z kuriozów typowych dla okresu realnego socjalizmu. Tym dziwniejszy 
jest więc dalszy ciąg informacji: ,,Kierownictwo KW poinformowało o zaistniałej 
sytuacji i działalności politycznej syjonistów oraz ustaliło tok postępowania zmie
rzający do przeciwdziałania". 

Protesty studentów, do których dołączyła młodzież licealna i robotnicza, częścio
wo urzędnicy, rozpoczęły się w Gdańsku później niż w Warszawie, bo 12 marca 
i powtarzały się przez trzy dni. Po spacyfikowaniu wieców na uczelniach wyższych 
i demonstracji ulicznych władze zajęły się demaskowaniem sprawców zaburzeń. 
Profesor Roman Wapiński wspominał w rozmowie ze mną, że w tym okresie odwie
dził go dawny kolega szkolny, który z Warszawy przywiózł gotową listę osób, za
mieszkałych w Trójmieście, które należało obciążyć odpowiedzialnością za zajścia. 
Zawierała ona nazwiska miejscowych „sjonistów". Aktywiści partyjni organizowali 
we wszystkich środowiskach zawodowych zebrania poświęcone wyjaśnianiu tła wy
darzeń marcowych. Zachowały się spisy pytań zadawanych podczas niektórych 
zgromadzeń. Znaczna ich część zawierała łatwo odczytywalną tezę o nadreprezenta
cji osób pochodzenia żydowskiego w kicrowi:iictwic różnego typu instytucji. Wy
mieniano między innymi uczelnie wyższe. Ządano zatrudniania w szkolnictwie 
wszystkich szczebli wyłączni~ ,,patriotów narodowości polskiej". W zakładach pro
dukcyjnych pytano, dlaczego Zydzi nic pracująjako robotnicy. Niekiedy członkowie 
podstawowych organizacji partyjnych domagali się usunięcia z granic kraju wszyst
kich osób pochodzenia żydowskiego. W jednym ze sprawozdań dla KW PZPR pisa
no: ,,W niektórych środowiskach robotniczych obserwuje się wyczekiwanie i prze
konanie, że oczyszczenie partii i usunięcie ze stanowisk w administracji państwowej 
elementów wrogich i syjonistycznych przyczyni się do stworzenia lepszych warun
ków płacowych i bytowych ludzi pracy". Inny informator KW pisał w maju 1968 r.: 
,,Marynarze mówią, że osoby pochodzenia żydowskiego lokują się tylko na intrat-
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~ych stanowiskach, np. we flocie osoby te są tylko ochmistrzami". Cytaty te, o ile 
ich treść nie była sfabrykowana do celów politycznych, wskazują na istnienie 
w pewnych kręgach społeczeństwa sprzyjającej atmosfery czystek prowadzonych 
przez kierownictwo PZPR i moczarowskie MSW. Aczkolwiek część obywateli stwa
rzała decydentom problemy, zadając pytania ujawniające absurdalność rozpQtanej 
nagonki i stosowanej propagandy. Dla przykładu pracownicy naukowi Akademii 
Medycznej pytali, w jaki to sposób władze zamierzają rozpoznawać, który Żyd jest 
,,wrogim Polsce sjonistą", a który lojalnym obywatelem. Na podobne pytanie w in
nym miejscu udzielono nastQpującej odpowiedzi: ,,Dygnitarz państwowy (gospodar
czy, naukowy), otaczający siQ kadrą ludzi pochodzenia żydowskiego, bez względu 
na wyniki w pracy, jest ukrytych przekonań syjonistą". 

Po przygotowaniu gruntu, nadszedł czas na ataki personalne. W skali wojewódz
twa miano przeprowadzić 48 rozmów z osobami oskarżonymi lub podejrzanymi 
o sprzyjanie syjonizmowi. Musiały one określić swój stosunek do państwa Izrael, 
socjalizmu, wydarzeń marcowych i PRL. Pouczono je, na czym powinna polegać 
prawidłowa postawa obywatela PRL. Z 11 osobami rozmawiała bezpośrednio Wo
jewódzka Komisja Kontroli Partyjnej. W stosunku do osób, których nastawienie 
określono jako rażąco wrogie, zastosowano surowe kary partyjne i konsekwencje 
służbowe, a w stosunku do bezpartyjnych spowodowano ich odwołanie z odpowie
dzialnych stanowisk. Ostatecznie miano wydalić z PZPR, ukarać sankcjami partyj
nymi i zwolnić z wcześniej zajmowanych stanowisk 10 osób. Nie wiemy, czy licz
ba ta odpowiada rzeczywistości, gdyż znane mi nazwiska grupy szykanowanych są 
licznicjsze3o. Należy wspomnieć, że nic atakowano działaczy TSKż, a wiQc tych, 
którzy otwarcie utrzymywali niejako „instytucjonalny" kontakt z żydostwem. Ude
rzono przede wszystkim w te osoby, które świadomie poddawały siQ kolejnym eta-
pom asymilacji. . 

W tym krytycznym okresie oddział TSKZ próbował kontynuować działalność. 
Czyniąc to, czego od niego oczekiwano, zarząd złożył w lipcu 1967 r., miesiąc po 
ataku Izraela na państwa arabskie i zerwaniu z nim stosunków dyplomatycznych 
przez kraje podporządkowane ZSRR, nastQpujące oświadczenie: ,,Agresja Izraela 
na kraje arabskie zagraża pokojowi i bezpieczeństwu narodów świata. Z całą sta
~owczością potQpiamy agresjQ kół militarystów i reakcjonistów Izraela. Solidaryzu
Jemy siQ ze stanowiskiem partii i rządu naszej ojczyzny - Polski Ludowej. Potę
piamy z całą stanowczością nieludzkie traktowanie jeńców i rannych przez wojska 
izraelskie, co jest sprzeczne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i humani
taryzmu, co znajduje szczególnie bolesny odzew w sercach ludu żydowskiego. Zde
cydowanie odcinamy siQ od każdego wyrazu nacjonalizmu i szowinizmu. Uważa
my, że koniecznym warunkiem pokoju na Bliskim Wschodzie i zapewnienia dobro
sąsiedzkich stosunków jest opuszczenie przez armiQ izraelską zagamiQtych pań
stwom arabskim ziem i powrót do granic sprzed 5 czerwca 1967 r. " 31 • 

Miano nadziejQ na unormowanie sytuacji. W styczniu 1968 r. w Wydziale Kul
tury Prezydium WRN przedstawiono do zaopiniowania plan pięciu opracowanych 
~pcktakli, każdy po 45 minut, które miano prezentować w języku polskim i w 
J1dyszJ2. Przygotowywał je zespół wokalno-muzyczny z KDM. Przewidywano 
pokazywanie ich także poza Trójmiastem. Jednak rozwój wypadków uniemożliwił 
ich realizacjQ. 

30 Znane mi nazwiska osób „ukaranych" w latach 1967-1968, którym „wykazano" żydowskich przod
ków: Albrecht Jerzy, Dłuski Włodzimierz, Goliger Adam, Michalak Seweryn, komandor Neugarten, 
Rubin Henryk, Szadaj Jakub, Szeli11ska Józefina, Szumilewiez Irena, Tasner, Taubenfligiel Wiktor, Tilgner 
Jerzy Damazy, Toeplitz Karol, komandor Topczy11ski Edward, Wiśniewski. 

31 „Głos Wybrzeża" nr 2, 22-23 VII 1967 r .. 
32 AP Gd./1280/3826, s. 189, Pismo TSKZ w Gda11sku do PWRN w Gda11sku, Wydział Kultury, 

23 I 1968 r. 
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Omówione dość szeroko wydarzenia marcowe stanowiły dramatyczny moment 
zwrotny w dziejach trójmiejskiego skupiska żydowskiego. Z przeżytego szoku, mi
mo czynionych prób, trudno mu będzie się otrząsnąć przez kolejnych kilkanaście lat. 

Pod wpływem wydarzeń część rodzin zdecydowała się na emigrację. Niekiedy 
dochodziło do dramatycznych roz~tań. Na przykład, po pewnym czasie wyjechał 
Emil Ziberowski, a jego żona (nie-Zydówka) z dziećmi pozostała w kraju. Uczestni
czyła ona w jednym ze spotkań TSKZ, wyjaśniając, że jej mąż, najpierw funkcjona
riusz UB, a później robotnik, nie mógł wytrzymać szykan o podłożu antysemickim 
ze strony brygadzisty. Udał się początkowo do Izraela, ale nie mógł się tam odnaleźć 
i przeniósł się do Danii, gdzie zresztą czuł się również kompletnie wyobcowany. 

Gwałtownie spadła liczba członków oddziału TSKż. Nie wiemy na ile wynika
ło to z emigracji, a na ile z powodu odsunięcia się w zacisze domowe osób obawia
jących się szykan. W każdym razie, w połowie stycznia 1969 r. odnotowano na 
liście członkowskiej zaledwie 60 osób (3 1 mieszkało w Gdańsku, 12 w Sopocie, 
a 17 w Gdyni)33 . Mimo wszystko starano się dla nich organizować zajęcia. Po raz 
kolejny rozpoczęto kurs jidysz, przewidując lekcje dla początkujących i godziny 
konwersacji dla dorosłych. Andrzej Jaroszewicz nie ustawał w propagowaniu wie
dzy o tradycjach marksizmu-leninizmu, przedstawiając na przykład prelekcję 3 x L, 
czyli Lenin-Liebknecht-Luxemburg. 

Zgodnie z trzyletnim cyklem wyboru władz oddziahi wyłoniono nowy skład za
rządu34. Przewodniczącym został A. Jaroszewicz, jego zastępcą Jan Danielewski, 
sekretarzem P. Wołkowicz, skarbnikiem Stanisław Złotnik, a członkami zwyczajny
mi: Emil Ziberowicz, Beniamin Litmanowicz. Skład komisji rewizyjnej i sądu ko
leżeńskiego nic zmienił si<c w porównaniu z rokiem 1966. Jednak według danych 
z grudnia z prezydium znikn<cli P. Wołkowicz i St. Złotnik, a dołączył Zbigniew 
Świtalski. Komisję rewizyjną opuściły Domicyla Litmanowicz i Irena Molga, a do
łączyli do niej Paulina Frąckowiak i Leon Szumilewicz. 

Kalendarz imprez w 1970 r. wypełniały obchody tradycyjnych świąt żydow
skich, ale wiele miejsca zajmowały też uroczystości związane z rytuałem realnego 
socjalizmu: udział w pochodzie 1- majowym, wieczornice ku czci Włodzimierza 
Lenina i rewolucji bolszewickiej 1917 r. Na spotkaniach pojawiało si<c wówczas od 
20 do 35 osób. Przewodniczący zarządu, Andrzej Jaroszewicz, pozostawał w sta
łym kontakcie z Urzędem Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN. Uzgadniał z nim 
formę i treść bieżących działań. W trudnym okresie nic obyło si<c bez konfliktów 
w śrqdowisku żydowskim. Grono osób religijnych pragnęło usarr;odzielnić si<c od 
TSKZ. Ich nieformalnym przywódcą był Maurycy Liwszyc. TSKZ musiał przeka
zać na jego ręce Torę przechowywaną w lokalu przy ulicy Aldony 6. Wcześniej in
terweniowało w tej sprawie warszawskie kierownictwo Związku Religijnego Wy
znania Mojżeszowego w PRL. Prosiło ono też władze lokalne w Trójmieście 
o udzielenie zgody na odprawianie grupowych modłów w mieszkaniu Liwszyca 
z okazji świąt religijnych. O ile w roku 1969 zgodę wydano, to w nast~pnym odmó
wiono, argumentując, że wniosku nic poparł wówczas oddział TSKZ35 . Pośrednio 
wskazuje to na pogorszenie relacji między ludźmi skupionymi wokół Liwszyca 
a TSKZ. 

Mimo dużego spadku zainteresowania uczestnictwem w pracach oddziahi, grono 
najwierniejszych współpracowników nic rezygnowało z utrzymywania tej jedynej 
w Trójmieście instytucji żydqwskicj. Tym bardziej byli zaskoczeni, gdy wiosną 1971 r. 
z Zarządu Głównego TSKZ zaczęły napływać sygnały, iż rozważa się tam plan 

33 Ibidem, s. 163-164, Dane na temat liczby członków oddziału TSKŻ w Gdańsku, 15 I 1969 r. 
34 Ibidem, s. 195, Protokół z zebrania wyborczego w oddziale TSKŻ w Gdańsku, 15 I 1969 r. 
35 Ibidem, s. 149-151, Korespondencja między Związkiem Religijnym Wyznania Mojżeszowego w 

PRL a Prezydium WRN, Wydział Spraw Wewnętrznych, sierpień-październik 1970 r. 
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wstrzymania poparcia dla działalności w Gdańsku. 28 kwietnia odbyła się w oddzia
le narada, w której uczestniczyli przybyli z Warszawy delegaci ZG E. Rajber 
i R. Gutowska. E. Rajber wskazywał na znikome zainteresowanie pracą TSKż 
wśród miejscowej ludności, stawiające pod znakiem zapytania sens przeznaczania 
kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie na podtrzymywanie placówki wykazującej 
~łabe oznaki aktywności. Wspominał przy tym wydarzenia, których był świadkiem, 
Jaskrawo - jego zdaniem - różniące się od bieżącej sytuacji. W pierwszym rzędzie 
przypominał o ówczesnych „masach członkowskich". Odpowiadając mu A. Jarosze
wicz stwierdził między innymi: ,, ... Pamiętam owe lepsze czasy Towarzystwa, kiedy 
to tłok panował w naszym dość obszernym,jak na nasze warunki, lokalu podczas ob
chodzonego w 1965 r. naszego 5-lecia, naturalnie z właściwą pompą. Wtedy to wła~ 
śnie dopisała frekwencja, owa „masa członkowska", która de facto była tą samą bier
ną masą konsumpcyjną na jubileuszowej imprezie. I niczym więcej. Zarówno wte
dy, jak i dziś, masie tej przewodził też nie liczniejszy aktyw, jak 10-12 ludzi czynnie 
zaangażowanych. Różnica była tylko w scenerii, a nie w więzi organizacyjnej, abs
trahując już od jakiejkolwiek wspólnoty ideowej ... Dziś masa ta stroni od nas, bynaj
mniej nie z przyczyn ideologicznych, względnie politycznych, bo exodus jej nie do
tyczył, lecz po prostu dlatego, żeśmy w międzyczasie zubożeli i organizacja nasza, 
ograniczona w swoich zasobach przestała być dla tych konsumentów tanich rozry
wek atrakcyjną. ... Taka jest prawda nie zafałszowana. Został nam przeto nieliczny 
wprawdzie, ale stabilny aktyw, czyli podstawowe jądro organizacji naszej - a za
tem cenna kadra działaczy społecznych, która w dniach kryzysowych nie zawio
dła"36. Zacytowany fragment wypowiedzi stanowi rodzaj retrospektywy, tym cie
kawszej, że w sprawozdaniach z wcześnjejszych lat próżno by szukać równie ostrej 
oceny stopnia i rodzaju zaangażowania Zydów w prace oddziału. 

Mimo dość rozpaczli~ych wysiłków 40 osób, którym zależało na utrzymaniu 
przedstawicielstwa TSKZ w województwie, zapadła jednak decyzja o jego likwida
cji. Praktycznie protesty mieszkańców Wybrzeża nic miały znaczenia, gdyż jeszcze 
zanim odbyło się wspomniane spotkanie z nimi, Zarząd Główny, już 10 kwietnia 
postanowił o likwidacji oddziału. Następnie powiadomiono Wydział Spraw We
wnętrznych w Prezydium WRN, że z końcem 31 maja 1971 r. nastąpi zamknięcie 
oddziału, a klucze do lokalu mieszczącego dawny klub zostaną przekazane do biu
ra Administracji Domów Micszkalnych37. 

Niezwykle trudno jest stwierdzić, jaka była w latach 1956-1970 całkowita liczba 
mieszkańców województwa gdańskiego świadomych swojegą żydowskiego pocho
dzenia. Z całą pewnością wyższa niż członków oddziału TSKZ i kongregacji wyzna
niowej. Zestawienie nazwisk członków tych ostatnich dla lat 1958-1970 daje łączną 
liczbę 196 osób, których związek z obu instytucjami dał się potwierdzić w oparciu 
o dostępne źródła38_ Nic świadczy to bynajmniej, że kontaktu z nimi nie utrzymywa
ły inne osoby. Natomiast nie wiemy na jakiej podstawie na V Krajowym Zjeździe 
Przewodniczących Oddziałów TSKZ (6 marca 1966 r.) podano, iż gdański oddział 
Towarzystwa zrzeszał wówczas aż 520 członków39 , ponieważ różnica między tą 
liczbą a danymi przesyłanymi regularnie do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezy
dium WRN w Gdańsku jest bardzo duża. 

Do niedawna wydawało mi się, że podczas zjazdu odnotowano dane całkowicie 
rozmijające się z rzeczywistością. Obecnie nic jestem już tak pewien. Do tego skła-

36 Ibidem, s. 129, Protokół z narady w gdańskim oddziale TSKŻ 25 IV 1971 r. 
37 Ibidem, s. 120, Pismo Zarządu oddziału TSKŻ w Gdańsku do Prezydium WRN, 18 V 1971 r. 
38 Ibidem, listy umieszczone na różnych stronach; Referat ds. Wyznań Wydziału Obywatelskiego w 

Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, dokumentacja żydowskich instytucji religijnych funkcjonujących w 
Woj.gdańskim w latach 1945-1998. 

39 Sz. S z tra us s - M ark o, Di geszichte Jun jidszn jiszuw in nochmilchomondikn Pojln, Tel-Awiw 
1987, s. 241. 
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nia mnie analiza listy sporządzonej przez organa podległe MSW w województwie gdańskim na podstawie akt 263 osób ubiegających się w latach 1956-1970 o prawo stałego lub czasowego pobytu w Izraelu40. W przypadku większości spośród nich ( 186) udzielono pozwolenia na stały pobyt, a zaznaczyć trzeba, że obywatelstwo izraelskie mogły bez trudu otrzymać tylko osoby zdolne wykazać się pochodzeniem żydowskim, bądź wyznania mojżeszowego. Pośród osób starających się o zgodę na pobyt czasowy musiały się znajdować także osoby wyjeżdżające do Izraela w celach turystycznych lub służbowych. J~dnak część nazwisk z tej grupy powtórzyła się na listach członków instytucji TSKZ i kongregacji, co stanowi potwierdzenie ich żydowskiego pochodzenia. Z grupy 186 osób, które o~rzymały zgodę na stały pobyt nazwiska aż 183 nie wystąpiły ani na listach TSKZ, ani kongregacji religijnej. Sporządzone przeze mnie w oparciu o cytowane listy, jak też wiedzę pozaźródłową, zestawienie imienne mieszkańców województwa gdańskiego pochodzenia żydowskiego (l. 1956-1970) zawiera 484 pozycje. A pami<ttać należy, że przywoływane tu listy nie obejmowały tych osób, które nie starały si<t ani o wyjazd do Izraela, ani o członkostwo w instytucjach żydowskich, jak też, że moja możliwość poszerzenia zawartości tych list o informacje z rozproszonych źródeł ( w tym przede wszystkim przekazów ustnych) jest ograniczona. Uwzgl<tdniając to, można by zakładać, że na terenie województwa gdańskiego mieszkało w tym okresie około 500 osób pochodzenia żydowskiego, a wi<tc liczba zbliżona do cytowanej na zjeździe z marca 1966 roku. Tu jednak pojawia się kolejna wątpliwość. Otóż lista sporządzona przez organa MSW dotyczyła między innymi osób starających si<t o wyjazd już w latach 1956--1957, kiedy nie istniał jeszcze ani oddział TSKZ, ani kongregacją religijna. Tymczasem w latach 1956-1960 wyjechała ponad połowa wszystkich Zydów żyjących w kraju na początku 1956 r. 41 • Wówczas emigrowano również z województwa gdańskiego, ale dotąd nie wiemy, ile osób wyjechało. Z tego wynika jednak, iż nic wszystkie spośród 484 osób, których nazwiska ustaliłem dla 14 lat poprzedzających rok 1970 były w województwie w marcu 1966, co ponownie zmusza do pos~awicnia w wątpliwość danych cytowanych na _Y Ogólnokrajowym Zjeździe TSKZ. Nadal wi~c nic wiemy, ilu dokładnie Zydów mieszkało w województwie, i jaki procent spośród z nich nic utrzymywał związków z instytucjami żydowskimi w połowie lat sześćdziesiątych. Nic zmienia to faktu, iż dla osób pragnących picl~nować związki z kulturą przodków, nawet je~eli można to było czynić tylko w formie kontrolowanej, proponowanej przez TSKZ, miejscowy oddział Towarzystwa stwarzał ku temu dodatkowe możliwości. Gdy ich zabrakło, nieliczna społeczność musiała czekać ponad dwadzieścia lat na ponowne pojawienie si<t instytucji, które to 
ułatwiały. 

40 Archiwum Gdańskiej Delegatury Urzędu Ochrony Państwa/ 7375/2/Gdańsk. 41 J. Ad e Is o n, Żydzi w Polsce 1944-1984, ,.Kalendarz Żydowski-Almanach 1985/1986", s. 175. 
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Janusz Siekierzyński 

UDZIAŁ MŁODZIEŻY W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ 
I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM WOJEWÓDZTWA GDAŃSKIEGO 

W LATACH 1945-1950 

Rozważania, które są przedmiotem niniejszego artykułu, obejmują teren ziem 
dawnych i odzyskanych województwa gdańskiego w kształcie terytorialnym, jaki 
obowiązywał w latach 1945-1950, kiedy to w okresie od sierpnia 1945 do maja 
1946 r. w jego skład wchodziły powiaty: sławieński, miastecki, słupski i bytowski, 
które w czerwcu roku 1946 włączono do województwa szczecińskiego. W okresie 
tym trudne zagadnienia o charakterze społeczno-gospodarczym, jakie stanęły do 
rozwiązania przed władzami politycznymi i administracyjnymi, dodatkowo jeszcze 
skomplikowała złożona sytuacja demograficzna. 

Przemiany społeczno-ustrojowe, jakie nastąpiły w Polsce po zakończeniu dru
giej wojny światowej, otworzyły przed młodzieżą duże możliwości szybkiego 
awansu zawodowego oraz zwiększonej reprezentacji we wszystkich władzach i or
ganach przedstawicielskich. Dotyczyło to również aparatu administracji ogólnej 
oraz rad narodowych, jako organów władzy terenowej i jednocześnie uchwałodaw
czej samorządu terytorialnego. 

Awansowi młodzieży w administracji państwowej i radach narodowych sprzyja
ło kilka czynników, które ujawniły się w pierwszych latach powojennych. Należa
ły do nich przede wszystkim duże straty jakie poniosły kadry urzędnicze spowodo
wane wojną i okupacją1 , odmowa współpracy z nowymi władzami państwowymi ze 
strony części przedwojennych urzędników oraz principia ideologiczne tejże, nie 
pozwalające na zatrudnianie byłych pracowników administracji państwowej szcze
bla wysokiego centralnego i terenowego2• Wspomniane możliwości awansu zawo
dowego dotyczyły głównie młodzieży wywodzącej się ze środowisk robotniczych 
i chłopskich, gdyż tylko one cieszyły się największym zaufaniem nowej władzy. 
Jednocześnie władza ta doceniając znaczenie fachowości w dziedzinie administra
cyjno-samorządowej starała się pozyskać młodych i ambitnych ludzi, zajmujących 
niższe stanowiska, w tym aparacie w okresie międzywojennym, niejednokrotnie 
awansując ich o kilka szczebli wyżej w hierarchii urzędniczej, zapewniając sobie 
w ten sposób lojalność młodych kadr3. 

Zadania, jakie stanęły przed młodą generacją organizującą administrację pań
stwową, rady narodowe oraz samorząd terytorialny, były niezwykle trudne i wyma
gały rozległej wiedzy prawniczej oraz długiej praktyki zawodowej. Wymaganiom 
tym najczęściej nie byli w stanic sprostać młodzi ludzie, z których tylko nieliczni 
legi tym owali się maturą. 

1 Wśród pomordowanych przez NKWD polskich oficerów rezerwy znajdowała się również duża grupa 
urzędników administracji państwowej. Zob. Lista katyńska, oprac. A. M o s z y ń s k i, Warszawa 1939, 
passim. 

2 J. Z a w a d z k i, J. H e s s e I, H. W o I i ń s k i, Rola PPR w budowie aparatu pa,istwowego Polski 
ludowej [w:] PPR w walce o niepodleg/o/;ć i władzę ludu, Pr. zbior. pod red. W.Góry, Warszawa 1963, 
s. 113-114. 

3 Ibidem, s. 112. 
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Do trudności wynikających z braku profesjonalnego przygotowania w przypad
ku organizatorów administracji ogólnej i samorządu terytorialnego na Pomorzu 
Gdańskim dochodziła jeszcze nieznajomość terenu, ludzi oraz panujących tu zwy
czajów. 

Teren, w którym przyszło im działać, był trudny. Z wyjątkiem Gdyni nie było tu 
tradycji lewicowych ugrupowań politycznych. Na ziemiach dawnych, które w okre
sie mi<tdzywojennym wchodziły w skład województwa pomorskiego, dominowała 
endecja. Na ziemiach zaś nowych (odzyskanych) pozostały tylko niewielkie skupi
ska polskiej ludności rodzimej. Poziom jej świadomości narodowej, jak i aktyw
ność społeczno-polityczna początkowo były nicwiclkic4• Pełnoprawnymi obywate
lami ludzie ci mogli stać się dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji i rehabilitacji, 
a to wymagało dłuższego czasu. 

W świetle dostępnych już obecnie materiałów archiwalnych należy zaznaczyć, 
iż obóz radykalnej lewicy, przejmujący w Polsce władz<t po drugiej wojnie świato
wej na odcinku tworzenia administracji państwowej i samorządu terytorialnego, 
szczególnie w odniesieniu do Ziem Odzyskanych, był do tych zadań zarówno od 
strony techniczno-organizacyjnej, jak i kadrowej słabo przygotowany. 

Dużymi osiągnięciami pod tym względem mógł si" natomiast wykazać obóz 
przeciwników politycznych, skupiony wokół Delegatury Rządu Emigracyjnego na 
Kraj, który począwszy już od roku 1940 prowadził ożywioną działalność o charak
terze informacyjno-naukowym i organizacyjno-szkoleniowym5. Dysponował on 
również licznymi kadrami, w tym także młodych ludzi, głównie ze środowisk inte
ligenckich, wystarczająco przeszkolonych do wypełniania określonych zadań. Jed
nakże w wyniku wydarzeń o charakterze militarno-politycznym, jakie nastąpiły pod 
koniec wojny, które pozwoliły przejąć władzę radykalnej lewicy, kadry Delegatury 
Rządu w budowie aparatu administracji państwowej i samorządu terytorialnego ode
grały tylko niewielką rolę. Względy natury doktrynalno-polityczncj spowodowały, 
że ten duży potencjał młodych ludzi nic został wykorzystany zgodnie z szeroko po
jętą polską racją stanu. Nakazywała ona bowiem, wobec utraty około 40% majątku 
narodowego i 50% terytorium w wyniku wojny i przesuni"cia granic na wschodzie, 
aby Ziemie Odzyskane i znajdujący si" tam majątek ruchomy i nieruchomy, przejąć 
w możliwie nienaruszonym stanic. W rzeczywistości tak si~ jednak nie stało. 

Trudności i błędy niemożliwe do uniknięcia w tej sytuacji oraz braki kadrowo
-organizacyjne spowodowały, że znaczna CZ<tŚĆ majątku, znajdującego się na tych 
ziemiach, została zniszczona i rozgrabiona, a młodzi ludzie, pomimo swoich naj
szczerszych chęci, nic byli w stanic temu zapobiec. Szczupłość zaplecza społeczne
go, niedocenianie przez ówczesne kierownictwo PPR zadań na odcinku administra
cyjno-samorządowym i nieznajomość specyfiki funkcjonowania administracji spo
wodowały, że partia od samego początku aż do 194 7 r. nic panowała w pełni nad 
aparatem administracyjno-samorządowym, kierując swój główny wysiłek na pro
blemy walki o władz~. 

Lektura niedawno udost~pnionych Protokołów Biura Politycznego KC PPR z lat 
1944-1945 uwidacznia, że problematyka tworzenia administracji państwowej nic sta
nęła ani razu na posiedzeniach tegoż biura6. Stan ten odbił się negatywnie na funkcjo
nowaniu administracji państwowej na ziemiach dawnych oraz na obejmowaniu przez 
władze polskie Ziem Odzyskanych, w tym również ich części należących do woje-

4 I.Sobczak, Procesy demograficzne w województwie gda,iskim w latach 1945-1965, Gdańsk 1970, 
s. 156. 

5 L. G I u c k, Od ziem postulowanych do Ziem Odzyskanych, Warszawa 1971, s. 45-46; 
W. Bor odziej, A. C hm ie I ar z, A.Friszke, A. K. Ku ner t, Polska Podziemna 1939-1945, 
Warszawa 1991, s.132-136. 

6 Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944-1945, oprac. A. Koch a ń ski, Warszawa 
1992. 
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wództwa gdańskiego. Konsekwencją tego stanu rzeczy był fakt, że prace organizacyJ
no-kadrowe rozpoczęte zostały późno, bo dopiero w styczniu 1945 r. W tych warun
kac~ nie starczyło czasu na odpowiednie przegotowanie administracyjnych ekip ope
racyJnych pod względem techniczno-organizacyjnym. Szkolenie ich było powierz
chowne, trwające najczęściej kilka dni i nic objęło wszystkich członków ekip. 

Urząd Pełnomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych przy Ministerstwie 
A_dministracji Publicznej, który kierował grupami operacyjnymi udającymi się_ na 
Ziemie Odzyskane, nie był w stanie uporać się_ z własnymi problemami natury ka
drowo-organizacyjnej. Stąd też ekipy operacyjne udawały się w teren w niewielkich 
grupach, z wielkimi brakami w wyposażeniu w żywność i przedmioty osobiste. Da
wał się_ im we znaki szczególnie brak środków transportu i łączności. W tej sytuacji 
przejmowanie terenu odbywało się często pieszo, lub też przygodnymi środkami lo
komocji, co znacznie opóźniało tempo przebiegu akcji. Na uczestników ekip czy
hało niebezpieczeństwo w postaci min, dywersantów niemieckich i licznych dezer
terów Armii Radzieckiej. Czynniki te stanowiły poważne zagrożenie dla obejmują
cych te tereny polskich ekip administracyjnych7. 

Wspomniane fakty powodowały, że sprostać tym wszystkim wyzwaniom mogli 
tylko ludzie młodzi, zdrowi i tacy właśnie stanowili gros stanu osobowego ekip. Ze 
względu na wspomniane niebezpieczeństwa, dobierano do nich przeważnie ludzi 
stanu wolnego. Wśród najwcześniej zgłaszających się_ byli członkowie Związku 
Walki Młodych, gdyż organizacja ta pierwsza zaleciła swoim członkom uczestnic
two w grupach operacyjnych, tworzących administrację państwową na terenach no
wo wyzwolonych8• Nic zabrakło w nich również członków OM TUR, ZMW RP 
,,Wici". Wśród członków ekip operacyjnych znaleźli się także byli AK-owcy, mło
dociani członkowie: PPR-u, PPS-u, SL-u i SD, organizacji narodowych, katolickich 
i związków zawodowych oraz młodzież niezrzeszona w żadnych organizacjach 
i partiach politycznych. Tak zróżnicowany skład pod względem politycznym był 
wówczas możliwy ze wzgl~du na znaczne jeszcze elementy demokratyzmu i nie
wielki stosunkowo wpływ stalinizmu na kształtowanie polskiego systemu prawno
-administracyjnego. Na dobór personalny ekip operacyjnych wpływ miały również 
duże problemy kadrowe związane z ich formowaniem, pośpiech organizacyjny, roz
luźniony nadzór ideowy PPR, mała skuteczność działania aparatu bezpieczeństwa, 
wielość ośrodków mobilizacyjnych oraz duże braki w koordynacji akcją. 

W przypadku województwa gdańskiego w jego granicach obowiązujących od 
sierpnia 1945 r., kiedy to w jego skład wchodziły powiaty zachodniopomorskie oraz 
Powiśla, należące do Ziem Odzyskanych (sławieński, miastecki, słupski, bytowski, 
lęborski, elbląski, malborski, sztumski i kwidzyński)9, grupy operacyjne admini
stracji państwowej tworzone były aż przez trzy ośrodki organizacyjne. Należeli do 
nich wojewodowie: pomorski, zachodniopomorski i Morska Grupa Operacyjna Ko
mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Stan ten spowodowany był małą sprawno
ścią Urzędu Pełnomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych, którego zadaniem 
miało być organizowanie administracji państwowej na całym obszarze Ziem Odzy
skanych. Wspomniane trudności techniczno-kadrowe spowodowały, iż z zadania 
tego Urząd si~ nic wywiązał i z konieczności obarczone zostały nim województwa 
ościenne. Wielość ośrodków organizacyjnych pociągnęła za sobą niedomagania ko
ordynacyjne związane z dublowaniem działalności poszczególnych ekip, jak to 
miało miejsce w przypadku Bytowa. 

7 AP Gd., UWG, syg. 23; por. K. G o I c z e w s k i, Pomorze Zachodnie na prze/omie dwu epok, 
Poznań 1964,s.153. 

8 J. Gór a, Rola młodzieży w latach 1944-1948, Warszawa 1962, s. 19; M. Fa z a n, J. Ka n tyk a, 
Młodzież socjalistycznej ojczyźnie, Katowice 1976, s. 53. 

9 J. Siek ie r z y ń ski, Tworzenie administracji państwowej w województwie gdańskim 1945-1950, 
Wyd. Ossolineum 1978, s. 14, tab. 2. 
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We wszystkich administra~yjnych grupach operacyjnych zdecydowaną przewa
gę liczbową miała młodzież. Srcdnia wicku w odniesieniu do członków ekip kształ
towała się w granicach 21-30 lat. Natomiast wszyscy kierownicy grup w osobach: 
podpułkownika Anatola Zbaraskiego (ekipa pomorska), inżyniera Józefa Macie
jewskiego (grupa zachodniopomorska) i podporucznika Ignacego Miarzyńskiego 
(Morska Grupa Operacyjna, zaś od 1 maja 1945 r. Wschodniopruska Grupa Opera
cyjna) w chwili objęcia funkcji nie przekroczyli czterdziestu lat życia. Przeciętnie 
około 50% składu osobowego każdej ekipy stanowili członkowie Milicji Obywatel
skiej. Był to zazwyczaj najmłodszy człon ekip, którego przeciętna wicku wynosiła 
18-25 lat. Ci młodzi ludzie mieli za sobą najczęściej bogatą partyzancką przeszłość 
okupacyjnąto. 

Do najmłodszych ekip należała grupa operacyjna kierowana przez podpułkow
nika Anatola Zbaraskiego, gdzie wiek całego byłego oddziału partyzanckiego sta
nowiącego ekipę nie przekraczał lat dwudziestu pięciu. Tacy młodzi ludzie z dużym 
doświadczeniem bojowym byli w ówczesnych niebezpiecznych czasach dosłownie 
na „wagę złota". Dodatkowy ich atut stanowiło dobre uzbrojenie, zgranie całego ze
społu oraz duży autorytet kierownika, wyniesione jeszcze z czasów partyzanckich. 

Podpułkownik Anatol Zbaraski był niezwykle barwną postacią. Jego przeżycia 
wojenne i powojenne uosabiają losy wiciu młodych ludzi wchodzących w skład 
ekip administracyjnych obejmujących województwo gdańskie, i nie tylko. Na losy 
te składała się walka zbrojna z okupantem, najczęściej lewicowy rodowód, wielki 
zapał do pracy, żarliwość ideowa w wiciu przypadkach, przechodząca w rewolucyj
ną nadgorliwość, i duże ambicje odegrania znaczącej roli w dokonujących się prze
mianach społeczno-politycznych. Jednocześnie reprezentowali oni niski poziom 
wykształcenia i brak jakiegokolwiek doświadczenia w pracy administracyjno-samo
rządowej 11 • 

Wobec dotkliwych braków kadrowych w okresie tworzenia ekip administracyj
nych młodzi ludzie, tacy jak Zbaraski i jemu podobni, byli przydatni, gdyż na tym 
etapie liczyły się przede wszystkim ideowość, zapał i inicjatywa. Toteż w pierw
szych miesiącach po wyzwoleniu ppłk Zbaraski pełnił funkcję prezydenta Gdyni 
(na którą zresztą sam siebie mianował), a nawet wicewojewody gdańskiego. 

W miarę jednak postępującej stabilizacji, coraz bardziej zaczęły liczyć się wy
kształcenie i fachowość, których brak u Zbaraskiego i podobnych mu wiciu mło
dych ludzi spowodował ich odejście z pracy administracyjno-samorządowej. 

W tych nielicznych przypadkach, gdy kryteria ideologiczne szły w parze z wy
kształceniem i praktyką, awanse młodych ludzi na wysokie stanowiska w admini
stracji ogólnej następowały w bardzo szybkim tempie. Nic przekroczył czterdziestu 
lat życia, gdy obejmował fun~cję wojewody gdańskiego inż. Stanisław Zrałck, 

przedwojenny działacz ZMS „Zycie", który dał się poznać jako dobry organizator, 
wicewojewoda Bohdan Podhorski oraz naczelnik Wydziału Ogólnego Urzędu Wo
jewódzkiego Gdańskiego, Stanisław Niesłuchowski 12. 

Wśród pierwszych kierowników obwodowych grnp operacyjnych i starostów, 
szczególnie na Ziemiach Odzyskanych, nic brakło również młodych ludzi. Należe
li do nich: Jan Kraciuk ze Słupska, Wacław Kowalski z Miastka 13, a na ziemiach 
dawnych Jan Odcrowski z Wejherowa. Ten ostatni, syn chłopa i działacz ZMW 
„Wici", stanowić może przykład awansu społecznego młodych łudzi. Absolwent 
jednego z pierwszych kursów administracyjnych, organizowanych przez MAP, za-

10 AP Gd., UWG, syg. 23; por. K. Petr us ie w i cz, Niemowlęce lata pmistwowości polskiej, [w:] 
Takie były początki, Pr. zbior. pod red. J. P a s z ty, Warszawa 1965, s. 256-257; M. W a I i c k a, Próba 
wspomnie,i, Gdańsk 1968, s. 42-43. 
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13 K. Go I cz c ws k i, op. cit., s. 154, tab. XII. 



raz po jego ukończeniu skierowany został od razu na stanowisko starosty i był za
liczany do najlepszych szefów administracji pierwszej instancji w województwie 
gdańskim. Jednym z najmłodszych starostów powiatowych w skali nie tylko woje
wództwa gdańskiego, ale i Polski, był 27-lctni Jerzy Chszczonowicz z Bytowa, 
działacz TUR-u. 

Nie wszyscy jednak młodzi ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach w admi
nistracji ogólnej i samorządzie terytorialnym sprawdzili się w konkretnym działa
niu. Romuald Marmurowicz, któremu jako starościc powiatowemu w Sztumie udo
wodniono niegospodarność, musiał odejść ze stanowiska w wyniku votum nieufno
ści uchwalonego przez miejscową Powiatową Radę Narodową, co było ze względu · 
na tryb odwołania ewenementem w skali nie tylko województwa, ale całych Ziem 
Odzyskanych. 

Wielkie miasta na Ziemiach Odzyskanych jako mało wtedy jeszcze zintegrowa
ne przyciągały również młodych ludzi z „ciemną" przeszłością okupacyjną. Dla od
wrócenia uwagi służby bezpieczeństwa i zatuszowania swojej poprzedniej działal
ności „wślizgiwali" się oni na eksponowane stanowiska administracyjne oraz funk
cje polityczne. Do nich należał między innymi inż. Karol Zabrodzki, uczestnik gru
py operacyjnej KERM-u 14, a później naczelnik Wydziału Przemysłu UWG i pierw
szy sekretarz PPR w tymże urzędzie, zwolniony z pracy i aresztowany pod zarzu
tem współpracy z Gestapo. 

Praca grup operacyjnych, szczególnie na Ziemiach Odzyskanych, była niezwy
kle ciężka także ze wzgkdu na ich niewielką liczebność. Młodzi ludzie w liczbie od 
9 do 24 w przypadku Bytowa, Słupska czy Lęborka organizowali administrację nie 
tylko w tych miastach, lecz również na terenie powiatów 15 • Wystarczy tylko przy
pomnieć, że pierwsza grupa operacyjna MAP obejmująca Gdańsk liczyła zaledwie 
14 osób. Trudna praca na terenie Ziem Odzyskanych, szczególnie na stanowiskach 
starostów, powodowała dużą rotację, dochodzącą nawet do 50% w ciągu roku. Naj
częściej jednak na miejsce odchodzących młodych ludzi przychodzili inni, ale już 
starsi od nich, legitymujący się wykształceniem i praktyką. 

Jedną z przyczyn niepowodzeń młodych ludzi na kierowniczych stanowiskach 
było nie zawsze życzliwe stanowisko poszczególnych radzieckich komendantów 
wojennych, szczególnie w odniesieniu do Grup Operacyjnych Komitetu Ekono
micznego Rady Ministrów, które zajmowały się zabezpieczaniem i uruchamianiem 
zakładów przemysłowych. Najczęściej przyczyną nieporozumień była sprawa zdo
byczy wojennych, którymi w interpretacji niektórych komendantów były wszystkie 
poniemieckie urządzenia przemysłowe. Działalność polskich grup operacyjnych 
była im często nie na rękę, gdyż chcieli oni te urządzenia zabezpieczyć dla Polski 
i przeszkodzić w wywiezieniu do Związku Radzieckiego. Do takich zadrażnień do
szło między innymi w Elblągu, gdzie wojskowe władze radzieckie nic pozwoliły 
członkom ekipy KERM na swobodne poruszanie się po mieście, uniemożliwiając 
tym samym wykonanie stojącego przed nimi zadania zinwentaryzowania i zabez
pieczenia ocalałych z wojny obiektów przemysłowych 16, oraz w Bytowie, gdzie usi
łowano wywieźć urządzenia wszystkich zakładów przemysłowych znajdujących się 
w tym mieściel7. Takich przypadków na terenie Ziem Odzyskanych było znacznie 
więcej i tylko dzięki zdecydowanej postawie młodych ludzi, często z narażeniem 
życia, zdołano uratować wiele urządzeń przemysłowych dla Polski, po to, aby za
bezpieczyć miejsca pracy dla innych młodych, przybywających wraz z pierwszą fa
lą osadnictwa na Ziemie Odzyskane. 

14 T. D u b i e c k i, Pierwszy rok wolnofri, Warszawa 1985, s. I 39, przyp. 11 O. 
15 K. Go I cze wski, op. cit., s. 154, tab. XIII. 
16 AAN, GO, syg. 680, Sprawozdanie inż. M. Bogusza z działalności Morskiej Grupy Operacyjnej na 

powiat Elbląg od dn. 25 lll do 30 Yl I 945, s. 26. 
17 AP Gd., UWG, syg. 23, Pismo burmistrza Bytowa do wojewody gdańskiego z 20 Yll 1945. 
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Poważną rolę w ratowaniu mienia na tych ziemiach odegrały oddziały straży 
przemysłowych i portowych, złożonych wyłącznie z młodzieży. Ekipy te reprezen
towały podobny skład polityczny, jak grupy operacyjne MAP i KERM. Zadaniem 
ich było zabezpieczenie obiektów przemysłowych i portowych przed wywiezie
niem, zniszczeniem lub rozszabrowaniem. Było ich jednak stanowczo za mało, a li
czebnie okazały się za szczupłe. Szczególnie wyróżnił się w tej działalności piętna
stoosobowy oddział z przewagą byłych członków AK i uczestników Powstania 
Warszawskiego pod dowództwem porucznika Antoniego Hellmana, późniejszego 
znanego profesora Politechniki Warszawskiej 18• Ci młodzi ludzie tak dalece zaak
ceptowali rodzącą się nową rzeczywistość polityczną, że wielu z nich wraz z do
wódcą porucznikiem Hellmanem wzięło czynny udział w agitacji na rzecz Bloku 
Demokratycznego w zbliżającym się referendum. Nie ustrzegło to jednak ich przed 
prześladowaniami i częstymi aresztowaniami przez miejscowy Urząd Bezpieczeń
stwa Publicznego 19• Podobny los spotkał również i innych młodych ludzi działają
cych w radach narodowych, jak miało to miejsce w przypadku znanego działacza 
ZMW „Wici" i PSL Jana Szleibera, który zmarł wkrótce po wypuszczeniu go z wię
zienia w wyniku brutalnego śledztwa przeprowadzonego przez UB w Gdańsku. 

Młodzi ludzie, szczególnie działacze ZMW, brali również czynny udział przy or
ganizowaniu rad narodowych, głównie na Ziemiach Odzyskanych. Proces ten ze 
względu na małe zaludnienie przebiegał tu znacznie wolniej niż na ziemiach daw
nych. Obok członków ZMW, rady narodowe pomagali tu organizować młodzi ofi
cerowie polityczni Wojska Polskiego. 

Poszczególne organizacje młodzieżowe miały swoją reprezentację na wszyst
kich szczeblach rad narodowych. Aktywność ich w terenowych organach władzy 
ludowej dotyczyła głównie spraw socjalno-bytowych, mieszkaniowych i oświato
wych20. 

Reprezentacja młodych była jednak w radach narodowych znacznie większa, niż 
wynikałoby to z zasady oddelegowywania do rad przedstawicieli poszczególnych 
organizacji młodzieżowych. Młodzi ludzie wchodzili do nich również z ramienia 
partii politycznych, instytucji, zakładów pracy, organizacji spółdzielczych i zawo
dowych. O rzeczywistej ich reprezentacji w radach narodowych wszystkich szcze
bli świadczy zestawienie w tabeli I. 

Tabela I 
Członkowie rad narodowych województwa gdańskiego (stan na I czerwca 1949 r.) 

Szczebel Członkowie Wiek członków rady 
hierarchiczny rady rady 

narodowej ogółem 21-301at % 31-40 lat .% 

WRN 112 6 5,4 48 42,8 
MRN ogółem 631 84 13,3 189 30,0 
MRN m. wydzielone 208 26 12,5 58 27,9 
MRN m. niewydzielone 423 58 13,7 131 30,9 
PRN 578 92 15,9 182 31 ,5 
GRN 2345 415 17,7 740 31 ,6 

Razem 4297 681 1348 

Żródło: Obliczenia własne w oparciu o: Ewidencja składu osobowego rad narodowych wg stanu na 
dzień l VI 1949 r. Materiał Kancelarii Rady Państwa, Warszawa 1949, s. 17, tab. III. 

18 T. O u b i e c k i, op. cit., s. 151. 
19 Wywiad udzielony autorowi artykułu przez prof. A. Hcllmana w dniu 20 IX 1978 - zapis własny. 
20 J. S i e k i er z y ń s k i, Uchwały i postanowienia Gda,iskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

latach 1945-1959, [w:] 40 lat rad narodowych w województwie gdmiskim, Pr. zbior., Gdańsk 1985, s. 149. 
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Z zestawiania wynika, że odsetek młodzieży w przedziale wieku 21-30 kształto
wał się w granicach 15,8%, zaś w przedziale lat 31-40 wynosił 31,4%. W sumie sta
nowiło to 47,2% ogółu radnych, czyli więcej, niż w skali ogólnopolskiej, która wy
nosiła dla pierwszego przedziału wieku 15,4%, a dla drugiego 30,0%, a ogółem 
kształtowała się w granicach 45,4%. Natomiast zestawienie procentowe wykazuje, 
iż w przedziale w wieku od 21 do 30 lat reprezentacja młodzieży była najliczniej
sza na szczeblu GRN-u, a najmniej liczna w przepadku WRM, w przedziale zaś od 
31 do 40 lat - najliczniejsza na szczeblu WRN-u, najmniej zaś liczna w MRN 
miast wydzielonych. 

Przytoczone fakty i liczby świadczą, iż w rozwiązywaniu złożonych problemów, 
jakie w pierwszych powojennych latach były udziałem społeczeństwa naszego re
gionu, młode pokolenie odegrało doniosłą rolę. Jego duży wkład w zachodzące 
przemiany i ideowe zaangażowanie, przyczyniły się w znacznym stopniu do wielu 
osiągnięć na wszystkich odcinkach życia ludności. Mając to na uwadze należy pa
miętać również o znacznych błędach, które w niełatwej dziedzinie pracy admini
stracyjno-samorządowej zostały popełnione. Niezbędny profesjonalizm i doświad
czenie często zast~powano „hurra-rewolucyjnym" radykalizmem lub też sekciar
sko-dogmatycznym podejściem do wielu zagadnień, które starali się nierzadko na
rzucać młodym ludziom starsi działacze partyjni i urzędowi zwierzchnicy. 
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WSTĘP 

Opracowanie niniejsze stanowi pełną bibliografię zawartości „Komunikatów In
stytutu Bałtyckiego" za lata 1964-1994. Wcześniej ukazały się bibliografie cząstko
we: I. część pierwsza, przygotowana przez Zygmunta Brockiego, objęła lata 1964-
-1973 (zawartość zeszytów 1-19); ukazała się ona w zeszycie 20 z czerwca 1974 r. 
(s. 115-145); 2. część druga, przygotowana przez Aleksandrę Iwanowską objęła 
lata 1974-1983 (zawartość zeszytów 20-35); ukazała się ona w zeszycie 36/37 za 
lata 1984/1985 (s. 205-239). 

W obecnej bibliografii zawartości „Komunikatów", zachowano w znacznej mie
rze układ, jaki przyjęto w poprzednich częściach. Zmiany dotyczą tytułów i liczby 
rozdziałów. 

Opisów dokonano z autopsji, co eliminuje błędy występujące w bibliografiach 
z lat poprzednich. 

Uwagi wstępne zamykają się w schemacie stosowanym w bibliografiach cząst
kowych i zawierają następujące części: Opis statystyczny, Opis bibliograficzny 
roczników, Układ bibliografii. 

OPIS STATYSTYCZNY 

Pierwszy zeszyt opracowanego tu trzydziestolecia ukazał się z datą grudniową 
1964 r. (zeszyt nie numerowany; bez numeru wyszedł też zeszyt następny). Ostatni 
(z. 43) - w 1994 r. W ciągu tego trzydziestolecia, do roku 1994 wyszły 43 zeszyty. 

Ukazały się 4 zeszyty specjalne: z. 1 ( 1966) z okazji 40-lccia Instytutu Bałtyckie
go; z. 2 (1975): Studia z dziejów Gda,iska 1918-1939, [z. bez numeru] (1983): 
Pamięć o odsieczy wiedeńskiej na Pomorzu Gdańskim po 300 latach. Pokłosie sesji 
naukowej [przedruk 7 artykułów z z. 35.]; z. 3 (1985): Problemy socjologiczno
-demograficzne ludzi morza. 

Czterdzieści siedem zeszytów „Komunikatów" zawiera 436 jednostek bibliogra
ficznych. Sześć artykułów ukazało się w języku niemieckim. Publikacje zamiesz
czone w „Komunikatach" podpisało w sumie 156 autorów. 

W zeszytach [ 1 ]-38/39, 43 „Komunikatów Instytutu Bałtyckiego" występują 
działy formalne (w zeszytach 40, 41 brak); 

Artykuły - z. 3-38/39, 42, 43; 
Dyskusje i recenzje - z. 30; 
Materiały- z. 8, 11, 13-17, 20-34, 36/37, 38/39; 
Miscellanea, onomastica - z. 22, 24/25; 
Noty skandynawskie - z. 7-15, 18, 20, 21, 23, 24/25; 
Omówienia i recenzje - z. 7; 
Recenzje - z. 20, 34, 43; 
Recenzje i omówienia - z. [1]-6, 8-17, 19, 21-29, 33, 36/37; 
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Recenzje, omówienia i artykuły recenzyjne - z. 18; 
Z żałobnej karty- z. 27/28, 33, 34, 36/37, 38/39; 
Nota informacyjna - z. 5; 
Kronika - z. [2], 3, 5, 19, 29; 
Kronika i informacje - z. 1 7, 20, 21, 26; 
Z kroniki - z. 31/32, 36/37, 42; 
Z kroniki Instytutu Bałtyckiego - z. 6-11, 13, 18; 
Z kroniki naukowej - z. 27/28; 
Bibliografia - z. 20, 36/37. 
W poszczególnych działach ukazała się nast~pująca liczba publikacji: w dziale 

Artykuły - 147, poza działem - 48; Dyskusje i recenzje - 5; Materiały - 47; 
Miscellanea onomastica - 3; Noty skandynawskie ogółem - 38; Omówienia 
i recenzje - 1; Recenzje - 7; Recenzje i omówienia - 89; Recenzje, omówienia 
i artykuły recenzyjne - 5; [Wspomnienia] - 1; Z żałobnej karty - I O oraz 6 ne
krologów w dziale Z kroniki; Kronika - 4; Kronika i informacje 8; Z kroniki-6; 
Z kroniki naukowej- 7; Bibliografia „Komunikatów" - 2. 

Liczba publikacji według grup zagadnień: skandynawistyka 180 (w tym 50 
recenzji); pomorzoznawstwo 96 (w tym 25 recenzji); niemcoznawstwo 54 (w tym 
13 recenzji); problematyka morska 31 (w tym 4 recenzje); problematyka krajów 
nadbałtyckich I O (w tym 2 recenzje); problematyka łotewska i litewska 4 (w tym 3 
recenzje); problematyka łużycka 3 recenzje; problematyka estońska 1. 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW 

,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego" wychodzą nieregularnie: 
dwa razy na rok (1964-1977, 1979), raz na rok (1978, 1980-1983, 1992, 1993), raz 
na dwa lata (1976/1977, 1984/1985, 1986/1987) i raz na trzy lata (1988-1991). 
Miejsce wydania: Gdańsk. Format: ok. 29 x ok. 20,5 cm, od z. 1 O: 24 x 17 cm. 
Technika poligraficzna: powiel., offset., od z. 10: druk typograficzny. Adres redak
cji: Instytut Bałtycki. 80-836 Gdańsk, ul. Tkacka 11/13, skr. 358 (do 1978 r.: Długi 
Targ 46/47, 80-828 Gdańsk). 

Kolegium redakcyjne: redaktor - Stanisław Potocki (w z. I i 2 nic wymienio
ny; do z. 41 ), Czesław Ciesielski ( od z. 42); członkowie - Edward Kątowski ( od 
z. 31/32), Edmund Kotarski (od z. 40), Stanisław Mikos (od z. 11), Jan Moniak (od 
z. 11 do z. 38/39), Tadeusz Szczepaniak (od z. 40), Roman Wapiński (od z. 13 do 
z. 30). 
[R. l:] 1964 

z. [l] grudzień 1964 - [2], 41, [3] s. 
[R. 2:] 1965 

z. [2] czerwiec 1965 - [2], 51, [3] s. 
z. 3 grudzień 1965 - [2], 106, [2] s., l tab. 

[R. 3: ] 1966 
z. spec. kwiecień 1966 - [2], 60, [2] s. 
z. 4 czerwiec 1966 - [2], 126, [2] s. 
z. 5 grudzień 1966 - [2], 131, [3] s. 

[R. 4:] 1967 
z. 6 czerwiec 1967 - [2], 103, [3] s. 
z. 7 grudzień 1967 - [4], 146 s., 15 tab. 

[R. 5: ] 1968 
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z. 8 czerwiec 1968 - 75, [ 1 ], s., I O tab. 
z. 9 grudzień 1968 - 53, [3], s. 



R. 6: 1969 
z. 10 czerwiec 1969 - 119, [I], s. 
z. 11 grudzień 1969 - 126, [2], s. 

R. 7; 1970 
z. 12 czerwiec 1970 - 119, [5], s., I tab. 
z. 13 grudzień 1970 - 85, [3], s., 4 tab. 

R. 8: 1971 
z. 14 czerwiec 1971 - 115, [5], s., 
z. 15 grudzień 1971 - 111, [I], s. 

R. 8 [ właśc. 9]: 1972 
z. 16 czerwiec 1972 - 94, [2], s., I tab. 
z. 17 grudzień 1972 - 111, [I], s., 2 tab. 

R. 10: 1973 
z. 18 czerwiec 1973 - 96 s., 3 tab. 
z. 19 grudzień 1973 - 107, [2], s., I mapa 

R. 11: 1974 
z. 20 czerwiec 1974 - V. [1], 144, [2], s., 12 tab. 

z. 21 grudzień 1974 - 128, [4], s., 13 tab., crr. 

R. 12: 1975 
z. spec. [nr 2], 1975 - 231, [I], s., 35 tab. 
z. 22 grudzień 1975 - 112 s. 

R. 13: 1976 
z. 23 czerwiec 1976- 125, [3], s., 12 tab. 

R. 13/14: 1976/1977 
z. 24/25 grudzień 1976/czcrwicc 1977 - 151, [5], I il., 3 tab. 

R. 14: 1977 
z. 26 grudzień 1977 - 113, [ 1 ], s., I tab., err. 

R. 15; 1978 
z. 27/28 czerwiec/grudzień 1978 - 141, [15], s., 12 il. 

R. 16: 1979 
z. 29 czerwiec 1979 - 198, [2], s., 13 tab. 
z. 30 grudzień 1979 - 122, [2], s., 7 tab., err. 

R. 17: 1980 
z. 31/32 czerwice/grudzień 1980-124, [4], s., 1 tab. 

R. 18: 1981 
z. 33 - 140, [4], s., 8 tab. 

R. 19: 1982 
z. 34 - 166, [2], s., 9 tab. 

R. 20: 1983 
z. 35 - 205, [3], s., 15 il., 8 tab. 

R. 21/22: 1984/1985 
z. 36/37 - 240 s., I il., I mapa, 7 tab. 
z. spec. nr 3 1985 - [3], 265 s., 47 tab., I il., err. 

R. 23/24: 1986/1987 
z. 38/39 - [33], 133 s., 6 tab. 

R. 25/28: 1988-1991 
z. 40 - [4], 148 s., 2 il., 10 tab., crr. 

R. 29: 1992 
z. 41 - [4], 132 s., 8 tab. 

R. 30: 1993 
z. 42 - [8], 168 s., 2 mapy, 16 tab. 

R. 31: 1994 
z. 43 - [6], 154 s., 13 tab., 9 map. 
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UKŁAD BIBLIOGRAFII 

Bibliografia, na którą składa się 436 numerowanych pozycji, grupuje materiał w 
następujących działach: 

I. Skandynawistyka - z dalszym podziałem; 
2. Niemcoznawstwo; 
3. Pomorzoznawstwo; 
4. Problematyka morska; 
5. Problematyka krajów nadbałtyckich; 
6. Problematyka estońska; 
7. Problematyka litewska i łotewska; 
8. Problematyka łużycka; 
9. Instytut Bałtycki; 

10. Varia. 
Wzorem bibliografii za lata 1964-1973 i 1974-1983 w bibliografii niniejszej 

zachowuje się podstawowe - przyjęte wcześniej - zasady. 
Każda publikacja uwzgl<tdniona jest w bibliografii tylko raz, więc tylko w 

jednym dziale. Powiązaniu działów służą odsyłacze umieszczone na końcu działów 
lub poddziałów. 

W obrębie działów lub poddziałów opisy szeregowano alfabetycznie według 
nazwisk autorów lub tytułów publikacji anonimowych. 

Recenzje umieszczono na końcu odpowiednich działów. 
Innowacją w stosunku do poprzednich bibliografii jest podawanie pełnych imion 

w opisach bibliograficznych. W poprzednich bibliografiach imiona skracano do 
inicjałów (podając je na początku opisu bibliograficznego), całe zaś imiona 
podawano jedynie w indeksach. 

Uzupełnienie bibliografii - podobnie jak w bibliografiach za lata poprzednie -
stanowią: Opis bibliograficzny poszczególnych roczników (umieszczony przed 
głównym zr<tbem bibliografii zawartości) i indeksy. Indeks nazwisk obejmuje 
autorów artykułów, not, recenzji, pomija hasła tytułowe pozycji anonimowych. 
Indeks dzieł recenzowanych wykazuje nazwiska autorów lub tytuły dzieł 
wymienionych w opisie zasadniczym. 

W bibliografii stosuje si<t powszechnie przyjęte skróty, które nic wymagają 
odrębnego wyjaśnienia. 

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 

1. BROCKI Zygmunt; Bibliografia zawartości „Komunikatów Instytutu Bałtyc
kiego" 1964-1973. -R. 11: 1974, z. 20, s. 115-145, tłum. naj. ang. 

2. IWANOWSKA Aleksandra: Bibliografia zawartości „Komunikatów Instytu
!u Bałtyckiego" 1974-1983. - R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 205-239. tłum. na 
J. ang. 

l. Skandynawistyka 

a) Kraje skandynawskie łącznic. Stosunki polsko-skandynawskie 

3. BASIŃSKI Euzebiusz: Polonia w krajach skandynawskich. - R. 6: 1969, z. 11, 
s. 33-44. 

4. BATOWSKI Henryk: Skandynawia - neutralność za wszelką ccn<t. - [R. 5:] 
1968, z. 9, s. 11-15. 
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5. BROCKI Zygmunt: Jak pisać: Wikingowie, czy wikingowie?- R. 8: 1971, 
z. 15, s. 106-110. 

6. CIEŚLAK Tadeusz: Konferencja UNESCO na temat kultury skandynawskiej 
[Vedb~kkfKopenhagi, 22-26 VIII 1969], - R. 7: 1970, z. 12, s. 105-107. 

7. CIESLAK Tadeusz: Udział Skandynawów w antypruskiej ankiecie Henryka 
Sienkiewi9za. - [R. 5:] 1968, z. 9, s. 41-43. 

8. CIESLAK Tadeusz: Uniwersytety skandynawskie. - R. 6: 1969, z. 1 O, s. 95-
-100. 

9. CIEŚLAK Tadeusz: Z dziejów stosunków polsko-skandynawskich w XX 
wieku. -R. 6: 1969, z. 10, s. 55-75. 

[I.] Okres lat 1990-1918; [2.] Okres lat 1918-1939; [3.] Okres li wojny świa
towej; [ 4. ] Okres po li wojnie światowej. 

10. CYGLER Bogusław: Polska misja skandynawska w latach 1848-1849. -
R. 8: 1971, z. 14, s. 25-33. 

11. CZAPLIŃSKI Władysław: Polska a Skandynawia. (Podobieństwa i kontak
ty). - [R. 4:] 1967, z. 6, s. 1-17. 

12. DRZEWICKI Krzysztof W.: Konwencja nordycka jako podstawa prawna 
współpracy skandynawskiej. - R. 16: 1979, z. 30, s. 77-94. 

13. FITZ Ryszard: Konferencja skandynawistyczna w Moskwie [19-22 IV 
1971]. - R. 8: 1971, z. 15, s. 63-68. 

14. FRĄTCZAK Stanisław: Stosunki polsko-skandynawskie w 30-leciu Polski 
Ludowej. - [R. 11: ], 1974. z. 20, s. 77-89. 

15. HIMMELSTRUP Per: Oświata dorosłych w Skandynawii. [Tłum. B. Janik]. 
- R. 11: 1974, z. 21, s. 99-106. 

16. KĄ TO WSKI Edward: Statystyczny obraz współczesnej Skandynawii. -
[R. 5: ] 1968, z. 8, s. 55-57, 5 tab. 

17. KĄ TO WSKI Edward: Współpraca gospodarcza Polski z państwami skandy
nawskimi. - [R. 4: ], 1967, z. 7, s. 91-117, 15 tab., bibliogr. 

l. Uwagi wstępne; 2. Ogólna charakterystyka polsko-skandynawskiej współpra
cy gospodarczej; 3. Polsko-duńskie obroty handlu zagranicznego; 4. Polsko-fińskie 
obroty handlu zagranicznego; 5. Polsko-islandzkie obroty handlu zagranicznego; 
6. Polsko-norweskie obroty handlu zagranicznego; 7. Polsko-szwedzkie obroty handlu 
zagranicznego,· 8. Różne dziedziny polsko-skandynawskiej współpracy gospodarczej. 

18. KLEPACKI Zbigniew M.: Rola Nordyckiej Rady Ministrów w rozwoju 
współpracy i integracji państw skandynawskich. - R. 13: 1976, z. 23, s. 39-49. 

[ 1. ] Powstanie Nordyckiej Rady Ministrów; [2. ] Zagadnienia instytucjonalne 
Nordyckiej Rady Ministrów; [3. ] Rola Nordyckiej Rady Ministrów we współpracy 
państw skandynawskich. 

19. KLEPACKI Zbigniew M.: Rola Rady Nordyckiej w rozwoju współpracy 
i integracji państw skandynawskich. - R. 13: 1976, z. 23, s. 15-38. 

[ 1. ] Rozwój współpracy państw skandynawskich w ciągu dziejów oraz po
wstanie Rady Nordyckiej; [2. ] Zagadnienia instytucjonalne Rady Nordyckiej; [3. ] 
Rola Rady Nordyckiej we współpracy państw skandynawskich. 

20. KOS Eugeniusz: Porty morskie krajów skandynawskich. - R. 13: 1976, 
z. 23, s. 51-82, 8 tab. 

[ 1. ] Rozmiary i struktura obrotów handlu zagranicznego krajów skandynaw
skich; [2. ] Lokalizacja i warunki nawigacyjne portów skandynawskich; [3. ] Ukła
dy komunikacyjne i powiązania portów z zapleczem; [ 4. ] Podstawowe warunki 
techniczne obsługi statków i ładunków; [5. ] Zarządzanie portami; [6. ] Ogólny 
przegląd ważniejszych portów; [7. ] Uwagi końcowe. 

21. KOTARSKI Edmund: Literatura polska a literatury skandynawskie do po
czątku XVIII wieku. Analogie i homologie. - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 19-45. 
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22. MAKAĆ Antoni: EFTA - strefa wolnego handlu - Europejski Obszar 
Ekonomiczny: etapy na drodze krajów skandynawskich do Wspólnoty Europej
skiej. - R. 29:,1992, z. 41, s. 105-124, 3 tab. 

23. MAKAC Antoni: Stan i charakter procesów integracyjnych między krajami 
skandynawskimi. - R. 18: 1981, z. 33, s. 19-3 I. 

[ 1. ] Uwagi wstępne; [2. ] Kierunki rozwoju i stan zaawansowania integracji 
skandynawskiej; [3. ] Specyfika skandynawskich procesów integracyjnych. 

24. MAKIŁŁA Dariusz: Wokół roku 1814 (szkic historyczno-prawny z dziejów 
politycznych krajów skandynawskich). - R. 19: 1982, z. 34, s. 45-63. 

25. MAŁŁEK Janusz: [Czternasty] XIV Kongres Historyków Nordyckich 
w Helsinkach (Nord iska Historikermotet, Helsingsfors 8-1 O VIII 1967). - [R. 4: ] 
1967, z. 7, s. 134-136. 

26. PIOTROWSKI Bernard: [Trzynasta] XIII Konferencja I[ ntemational] A[ sso
ciation] for S[candinavian] S[tudics] w Greifswaldzie (10-16 VIII 1980). - R. 17: 
1980, z. 31/32, s. 123-125. 

27. POPIŃSKI Roman: Język - ważny instrument współpracy nordyckiej. -
R. 18: 1981, z. 33, s. 49-62, 4 tab. 

28. P[OTOCKI] St[anisław]: Międzynarodowa Konferencja Dcn danskc Son
nenbergkreds [Helsing~r, 29 VII - 5 VIII 1973]. - R. 1 O: 1968. z. 19, s. 105-106. 

29. POTOCKI Stanisław: [Siódma] VII Wszechzwiązkowa konferencja poświę
cona historii, gospodarce, literaturze i językom krajów skandynawskich i Finlandii 
(Leningrad, 6- 1 O XII 1976). - [R. 14: ], 1977, z. 26, s. 109-11 O. 

30. SPOTKANIA „okrągłego stołu" z Danią i Szwecją. - [R. 4: ] 1967, z. 7, 
s. 137-140. 

31. ŚLASKI Kazimierz: Polish-Scandinavian Cultural Contacts over the Past 
Millennium. - R. 11: 1974, z. 20, s. 15-44, l tab., bibliogr. 

32. WIEJACZ Józef: Tendencje integracyjne w Skandynawii. - R. 8: 1971, z. 14, 
s. 61-74. 

33. WIEJACZ Józef: Znaczenie stosunków polsko-skandynawskich w procesie 
odprężenia europejskiego. - R. 15: 1978, z. 27 /28, s. 127-135. 

34. WOJEWODKA Czesław: Związki polskiego przemysłu okrętowego i żeglu
gi ze Skandynawią. - R. 16: 1979, z. 30, s. 61-76, 7 tab. 

[ 1. ] Eksport statków; [2. ] Eksport i import wyposażenia okrętowego; [3. ] 
Eksport usług remontowych,· [4. ] Współpraca techniczno-inwestycyjna,· [5. ] Im
port statków. 

35. C i c ś 1 a k Tadeusz: Polska - Skandynawia w XIX i XX wicku. Szkice 
historyczne. Warszawa 1973. 

Rec.: BATOWSKI Henryk. - R. 11: 1974, z. 20, s. 95-99. 
36. ,,Co op c rat i o n and Conflict" R. 1966; 1967, No. 1. 
Om.: SADYKIEWICZ Łucja. - [R. 4:] 1967, z. 7, s. 118 -126. 
37. F o l Jean-Jacques: Les Paycs nordiques aux XIXe et XXe siccles. Paris 

1978. 
Rec.: PIOTROWSKI Bernard. - R. 16: 1979, z. 30, s. 107-109. 
38. Ka n Aleksander Siergiejewicz: Istoria skandinawskich stran. Moskwa 1971. 
Rec.: FITZ Ryszard. - R. 8: 1971, z. 15, s. 72-73. 
39. Ka n Aleksander Siergiejewicz: Wnicsznaja politika skandinawskich stran 

w gody wtoroj mirowoj wojny. Moskwa 1967. 
Rec.: CIESLAK Tadeusz: Radziecka prasa o skandynawskiej polityce w latach 

drugiej wojny światowej. - R. 7: 1970, z. 13, s. 77-79. 
40. K I e p a c k i Zbigniew M. Ł a w n i c z a k Ryszard: Rada Nordycka 

a współpraca i integracja państw skandynawskich. Warszawa 1976. 

90 



Rec.: DRZEWICKI Krzysztof W. - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 85-89. 
41. N o r d e u r o p a in der Gegenwart. Berlin 1972. 
Rec.: POTOCKI Stanisław. - R. 10: 1973, z. 19, s. 72 -75. 
42. ,,Sc a n do - Slavica" [1954-1967]. 
Om.: CIESIELSKI Zenon: Publikacje polonistyczne w czasopiśmie „Scando

-Slavica". - R. 7: 1970, z. 13, s. 55-60. 
43. S teff en Augustyn: Pochodzenie nazwy Waregów. ,,Rocznik Slawistycz

ny" t. 32: 1971. 
Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 8: [właśc. 9: ], 1972, z. 16, s. 93-95. 
Kraje skandynawskie łącznie zob. też poz. 125, 141, 146, 284. 

b) Dania. Stosunki polsko-duńskie. 

44. BROCKI Zygmunt: Słowiańskie nazwy geograficzne w Danii. - R. 8: 
1971, z. 14, s. 83-85. 

45. CIEŚLAK Tadeusz: O nauce i kulturze w dyskusjach polsko-duńskich. -
[R. 4: ], 1967, z. 7, s. 141-143. 

46. FITZ Ryszard: Prasa duńska w okresie okupacji hitlerowskiej. - R. 6: 1969, 
z. 11, s. 97-102. 

47. HAJDUK Bolesław: Działalność polskich organizacji wśród emigracji za
robkowej w Danii w latach 1909-1919. -R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 77-109, 
2 tab. 

48. HAJDUK Bolesław: Kontakty polsko-duńskie w dziedzinie przemysłu okrę
towego i rybołówstwa w latach 1919 -1939. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 35-54, l tab. 

49. HAJDUK Bolesław: Polskie wychodźstwo sezonowe do Danii i jego reemi
gracja w latach 1918-1931.-R. 20: 1983, z. 35, s. 117-143, 4 tab. 

50. HAJDUK Bolesław: Polsko-duńskie kontakty portowe i żeglugowe w latach 
1919-1939. - R. 16: 1979, z. 30, s. 25-46. 

[I. ] Kontakty portowe: [2. ] Kontakty żeglugowe. 
51. HAJDUK Bolesław: Stosunki handlowe porni<tdzy Polską i Danią w latach 

1919-1933. - R. 19: 1982, z. 34, s. 65-91, 9 tab. 
52. HAJDUK Bolesław: Z problematyki porozumień handlowych pomiędzy 

Polską i Danią w latach 1934-1939. - R. 18: 1981, z. 33, s. 63-79, 4 tab. 
53. HAJDUK Bolesław: Związek Robotników Polskich i Związek Polaków 

w Danii w latach 1925-1939. - R. 23/24: 1986/1987, z. 38/39, s. 71-106, 3 tab. 
54. LATER-CHODYŁOWA Elżbieta: Rozmieszczenie i liczebność polskich 

emigrantów zarobkowych na Lolland-Falster w Danii ok. 1907 r. w świetle ówcze
snych, duńskich danych statystycznych: ,,Polakkemc i Danmark i 1907" oraz „Dan
ske Gaarde". - R. 31: 1994, z. 43, s. 55-72, 2 tab., l mapa. streszcz. w j. ang. 

[I. ] Polityczne i społeczne tło źródeł; [2. ] Wyspy Lol/and-Fa/ster w ogólnym 
obrazie rozmieszczenia i liczebności polskiej emigracji zarobkowej w Danii; [3. ] 
Liczebno.<:ć emigrantów polskich w poszczególnych gminach na Lolland-Falster 
i w niektórych gospodarstwach lollandzko-falsterskich,· [ 4. ] Społeczne wymiary li
czebno.fri i rozmieszczenia emigrantów polskich na Lolland-Falster. 

55. LAYE Rudolf: Współczesna Dania i możliwości rozwoju polsko-duńskiej 
współpracy kulturalnej. Tłum. z niem. G. Latocha. - R. 13/14: 1976/1977, 
z. 24/25, s. 111-123. 

[ 1.] Uwagi wstępne; [2.] Z historii Danii,· [3. ] Dania dziś,· [4.] Dania - daw
ny kraj rolniczy; [5. ] Gałęzie gospodarki; [6.] Ludność miast i wsi,· [7.] Oświata lu
dowa i demokratyczny rozwój gospodarczy,· [8. ] Stosunki kulturalne; [9. ] Szk(!ly 
i wychowanie pozaszkolne; [ 1 O. ] Ochotnicze nauczanie ogólnokształcące; [ 11. ] Zy
cie naukowe; [12.] Prasa i pozostałe środki masowego przekazu; [13.] Opieka spo
łeczna,· [14.] Turystyka. 
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56. MAŁŁEK Janusz: Nowo założony uniwersytet w Odense (Dania - 1964). 
- [R. 5: ] 1968, z. 8, s. 72-73, bibliogr. 

[l.] Przyczyny założenia uniwersytetu; [2.] Początki uniwersytetu (1964-1966) 
za administracji Bengta Bengtsona; [3.] Uniwersytet w Odense za rektoratu prof dr. 
Morgensa Bronsteda w latach 1966/67 i 1967/68; [4.] Struktura organizacyjna uni
wersytetu w Odense. 

57. NOWAK Zenon: O studiach historycznych w Danii. - R. 7: 1970, z. 13, s. 
33-46, 4 tab. 

58. WITKOWSKI Leon: N[ikolaj] F[rederik] S[everin] Grundtvig. Wielki duń
ski wychowawca, myśliciel, poeta i działacz kultury. - R. 11: 1974, z. 21, s. 41-62. 

59. B j ~ r n va d Anders: De fandt en vej. Den allierede overflyvning af Dan
mark under besaettelsen of hjaelpen til nedstyrtede britisk og amerikanske flyvere. 
[Znaleźli drogę. Przeloty aliantów przez Danię w czasie okupacji i pomoc udziela
na strąconym lotni.kom brytyjskim i amerykańskim]. Odense 1970. 

Rec.: CZAPLINSKI Władysław. - R. 8: [ właśc. 9: ] 1972, z. 16, s. 85-86. 
60. C z a p 1 i ń s k i Władysław: Dzieje Danii nowożytnej (1500-1975). 

Warszawa 1982. 
Rec.: HAJDUK Bolesław. - R. 20: 1983, z. 35, s. 199 -202. 
61. Czapliński Władysław: Ruch oporu w Danii w latach 1940-1945. Wrocław 

1973. 
Rec.: KAN Aleksander [Siergiejewicz]. - R. 10: 1973, z. 19, s. 67-71. 
62. G r o t Zdzisław: Pruska polityka narodowościowa w Szlezwiku w latach 

1864-1920. Poznań 1967. 
Rec.: CIEŚLAK Tadeusz: Duńskie zmagania z germanizacją w świetle pracy 

Zdzisława Grota [ ... ]. - [R. 5: ] 1968, z. 8, s. 61-62. 
63. V en g e Mikael: Christian 2 s. fald. Spillet om magten i Danmark, januar

-februar 1523. [Up~dek Chrystiana II. Gra o władzę styczeń-luty 1523]. Odense 1972. 
Rec.: CZAPLINSKI Władysław. - R. 10: 1973, z. 19, s. 62-63. 

Dania zob. też poz. 17, 30, 89, 193, 358. 

c) Finlandia. Stosunki polsko-fińskie 

64. ANDRZEJEWSKI Piotr: Urho Kekkonen a polityka zagraniczna Finlandii. 
- R. 23/24: 1986/1987, z. 38/39, s. 119-128. 

65. BIELNICKI Adam: Zagadnienie Wysp Alandzkich w latach 1938-1939. -
R. 14: 1977, z. 26, s. 81-88. 

66. CHODUBSKI Andrzej: Polonia na tle rozwoju kontaktów polsko-fińskich. 
- R. 31: 1994, z. 43, s. 73-84, streszcz. w j. ang. 

67. CIEMNIEWSKI Kazimierz: Fińskie gabinety mniejszości. - R. 10: 1973, 
z. 18, s. 46-52, 2 tab. 

68. CIEMNIEWSKI Kazimierz: Partie polityczne w Finlandii. - R. 6: 1969, 
z.11,s. 77-87. 

69. CIEMNIEWSKI Kazimierz: Podstawowe prawa obywatelskie w Finlandii. 
- R. 8: [ właśc. 9: ] 1972, z. 16, s. 42-56. 

70. CIEMNIEWSKI Kazimierz: Status prawny Wysp Alandzkich. - R. 1 O: 
1973, z. 19, s. 44-55. 

71. CYGLER Anna: O powieściach historycznych Miki Waltariego. -
R. 21/22: 1984/1985, s. 36/37, s. 143-155. 

72. HALTSONEN Sulo: Kontakty kulturalne polsko-fińskie. 
- [R. 5: ] 1968, z. 8, s. 55-57. 

73. PIOTROWSKI Bernard: Kontakty z Finlandią w XXX-leciu Polski Ludo
wej, -R. 11: 1974, z. 21, s. 25-40. 
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74. PIOTROWSKI Bernard: ,,Linia Paasikivi" w fińskiej polityce zagranicznej. 
- R. 8: 1971, z. 15, s. 19-43. 

1. Początki działalności politycznej Paasikivi; 2. Działalność polityczna Paasikivi 
w okresie Il wojny światowej; 3 „Linia Paasikivi" w powojennej polityce zagranicz
nej Finlandii; 4. Paasikivi a koncepcja przekształcenia Bałtyku w „ morze pokoju". 

75. PIOTROWSKI Bernard: Polsko-fińskie związki gospodarcze, kulturalne 
i naukowe w okresie międzywojennym. - R. 14: 1977, z. 26, s. 13-31. 

76. ZETTERBERG Seppo: Badania nad historią Polski w Finlandii. Tłum. 
z niem. G. Latocha. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 103-110. 

77. C o I i n d e T e r r a i I Hugues: La Finlande et les Russes depuis les 
Croisades Suedoises. Preface D'Edmond Giscard D'Estaing, Paris 1963. 

Rec.: ZAJEWSKI Władysław. - [R. 3: ] 1966, z. 4, s. 114 -126. 
78. C h o ł o d k o w s k i j W. M.: Finlandia i Sowietskaja Rossija 1918-1920. 

Moskwa 1975. 
Rec.: CIEŚLAK Tadeusz. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 137-139. 
79. Ci eś l a k Tadeusz: Historia Finlandii. Wrocław 1983. 
Rec.: POTOCKI Stanisław. - R. 20: 1983, z. 35, s. 203-204. 
80. Kast ar i Paavo: The Finnish Constitutional System and the Development. 

Helsinki 1967. 
Rec.: CIEMNIEWSKI Kazimierz. - R. 8: 1971, z. 14, s. 101-106. 
81. Ku dz i n o w s k i Czesław: Gramatyka języka fińskiego. Poznań 1978. 
Om.: BROCKI Zygmunt. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 107-109. 
82. M a u d e George: The Finnish Dilcmma. Neutrality in the Shadow of 

Power. London-New York-Toronto 1976. 
Rec.: PIOTROWSKI Bernard. - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 81-84. 
83. P a l m Th.: The Finnish-Soviet Armistice Negotiations 1944. Stockholm 

1971. 
Rec.: KAN Aleksander [Siergiejewicz]. Tłum. z ros. B. Hajduk. - R. 8 [ właśc. 9]: 

1972, z. 17, s. 77-82, err. R. 10: 1973, z. 18, s. 95. 
84. Pu n t il a L. A.: Finlands politiska historia 1809-1955. Helsingfors 1964. 
Rec.: WRÓBLEWSKA Jadwiga. - R. 1 O: 1973, z. 19, s. 76-85. 
Finlandia zob. też poz. 17, 29, 358. 

d) Islandia. Stosunki polsko-islandzkie. 

85. PIOTROWSKI Bernard: Polsko-islandzkie kontakty w XIX i XX wieku. -
R. 8 [ właśc. 9]: 1972, z. 16, s. 30-41. 

86. SAGAN Stanisław: Charakterystyczne cechy konstytucji islandzkiej. -
R. 18: 1981, z. 33, s. 33-47. 

87. Z a ł u s k a - S t r o m b e r g Apolonia [ właśc. Junosza-Załuska zamężna 
Stromberg]: Gramatyka języka staroislandzkiego. Stockholm 1976. 
Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 14: 1977, z. 26, s. 103-106. 
Islandia zob. też poz. 17. 

e) Norwegia. Stosunki polsko-norweskie 

88. BIELNICKI Adam: Halvdan Koht i Józef Beck.- R. 15: 1978, z. 27/28, s. 73-79. 
89. BROCKI Zygmunt: W sprawie polskiej nazwy głównej wyspy Svalbardu 

i jednej z cieśnin duńskich. - R. 7: 1970, z. 13, s. 13, s. 66-72. 
90. CIEŚLAK Tadeusz: Uniwersytety norweskie. -[R. 5:] 1968, z. 8, s. 70-71. 
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91. DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK Emilia: Krótki zarys historyczny norwe
skiego ruchu robotniczego do 1940 r. i problem jego zjednoczenia w czasie II woj
ny światowej (1940-1945). -R. 23/24: 1986/1987, z. 38/37, s. 107-118 [nas. 107 
inaczej niż w spisie treści sformułowany tytuł: Krótki zarys historyczny norweskie
go ruchu robotniczego do 1940 r. i problem jego zjednoczenia w latach 1940-1945]. 

92. KOWALSKA-POSTEN Leokadia: Norwegowie a sprawa polska w roku 
1863. - R. 16: 1979, z. 30, s. 3-23. 

93. MAŁŁEK Janusz: Johan Schreiner [ 1902-1967]. - R. 6: 1969, z. I O, s. 1O1-102. 
94. MAŁŁEK Janusz: Polens Tusenarsjubileum. (Polcn og Norge). Tłum. z poi. 

O. M. Selbcrg. - [R. 5: ] 1968, z. 8, s. 68-69. 
95. MATLA Andrzej: Działalność norweskiego koncernu Bergenske w portach 

polskiego obszaru celnego w latach 1919-1939. - R. 29: 1992, z. 41, s. 35-66. 2 tab. 
[I. ] Geneza oraz formalno-prawne podstawy działalności Bergenske w por

tach polskiego obszaru celnego; [2. ] Kierownictwo przedsiębiorstw Bergenske Bal
tie w Gdańsku i Gdyni; [3. ] Koncern z Bergen jako armator w portach Gdańska 
i Gdyni,· [ 4. ] Bergenske Bal tie jako spedytor. 

96. MATLA Andrzej: Organizacja zbytu norweskich śledzi na rynku polskim 
w latach 1919-1939. -R. 25/28: 1988-1991, z. 40, s. 99-135, 4 tab. 

97. MATLA Andrzej: Polsko-norweskie kontakty żeglugowe w latach 1919-
-1926. - R. 23/24: 1986/1987, z. 38/39, s. 39-70, 3 tab. 

98. MATLA Andrzej: Uwagi o twórczości Aksela Sandemosego i jego pojmo
waniu prawdy, historii i psychosocjologii. - R. 19: 1982, z. 34, s. 145-155. 

[I. ] Szkic biograficzny i zarys twórczości Aksela Sandemosego; [2. ] ,,Artysta 
powinien być własnym histo,ykiem, a przez to samo historykiem współczesności". 

99. MATLA Andrzej: Zarys polsko-norweskich kontaktów gospodarczych 
w latach 1918-1921.-R.20: 1983,z. 35,s. 145-177,4tab. 

100. PIOTROWSKI Bernard: Włodzimierz Lenin w obronie suwerenności 
Norwegii. - R. 9: 1969, z. 11, s. 89-95. 

101. WOJEWODKA Czesław: [Dziewi~ćset] 900-lccie Bergen - R. 8: 1971, 
z. 15, s. 57-62. 

102. A 1 1 e n Hilary: Norway and Europe in the 1970, Oslo-Bergen-Troms~ 
1979. 

Om.: PIOTROWSKI Bernard. - R. 18: 1981, z. 33, s. 123-125. 
103. H i s tor i s k Statistikk 1968. Oslo 1969. 
Om.: WOJEWÓDKA Czesław. - R. 7: 1970, z. 13, s. 61-65. 
104. I s to r i j a Norwegii. Moskwa 1980. 
Rec.: CIEŚLAK Tadeusz. -R. 18: 1981, z. 33, s. 111-118. 
105. Mi 1 w ar d Alan S.: The Fascist Economy in Norway. Oxford 1972. 
Rec.: CIEŚLAK Tadeusz. - R. 11: 1974, z. 20, s. 1O1-102. 
106. Petr i ck Fritz: Das Okkupationsregimc des faschistischen dcutschen Im

perialismus in Norwegen 1940 bis 1945 „Zeitschrift fi.ir Geschichtswissenschaft" 
1983, H. 5. 

Rec.: CIEŚLAK Tadeusz. - R. 19: 1982, z. 34, s. 157. 
107. Pi ot ro wski Bernard: Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycz

nej ze Szwecją 1884-1907. Poznań 1974. 
Rec.: BACIS P. E.: Nowe studium walki Norwegów o rozwiązanie Unii Szwedzko-

-Norweskiej. Tłum. z ros. W. Piróg. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 138-145. 
I 08. Po P,P er we I I Ronald G.: Norway. London 1972. 
Rec.: CIESLAK Tadeusz. - R. 1 O: 1973, z. 18, s. 53-54. 
109. R (ii e d Ragnar: Polon i Norsk litteratur. Bibliografi av ... [Polska w litera

turze norweskiej. Bibliografia zebrana przez ... ]. Oslo 1970. 
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Rec.: CIESIELSKI Zenon. - R. 10: 1973, z. 18, s. 55-57. 
11 O. Ud g a a r d Morten: Great Power Politics and Norwegian Foreign Policy. 

A Study of Norways Fereign Relations. Novembcr 1940-February 1948. Oslo
-Bergen-Troms.0 1973. 

Rec.: PIOTROWSKI Bernard. - R. 12: 1975, z. 22, s. 93 -96. 
111. Ust v e d t Yngvar: Den warme freden - dcn kaldc krigen, ,,Det skjeddc 

i Norge", bind 1, 1945-1952. Oslo 1978. 
Rec.: DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK Emilia. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 99-

-103. 
Norwegia zob. też poz. 143, 358. 

f) Szwecja. Stosunki polsko-szwedzkie 

112. BISI~UP Marian: Z badań naukowych w Szwecji. R. 6: 1969, z. 1 O, s. 45-53. 
113. CIE~LAK Tadeusz: Akademie szwedzkie. -[R. 4]: 1967, z. 7, s. 130-133. 
114. CIESLAK Tadeusz: [Pięćdzicsi~cio] SO-lecie szwedzkiej Akademii Nauk 

Inżynieryjnych (Ingcniorsvetenskapsakadcmien, IVA). - R. 6: 1969, z. 11, s. 109-
-112. 

115. CIEŚLAK Tadeusz: [Trzechsctpięćdzicsi~cio] 350-lecie Goteborga. -
R. 7: 1970, z. 13, s. 51-53. 

116. CIEŚLAK Tadeusz: [Trzechset] 300-lccie uniwersytetu w Lund. - [R. 4:] 
1967, z. 7, s. 127-129. 

117. CZAPIEWSKA Aleksandra: Instytut Polski w Sztokholmie. - R. 11: 
1974, z. 20, s. 91-94. 

118. FRANASZEK Antoni: Sztuka dworu Wazów w Polsce. Wystawa polsko- _ 
-szwedzka w Krakowie i Sztokholmie. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 125-136. 

[I. ] Geneza zorganizowania wystawy; [2. ] Koncepcja i idea wystawy na Wa
welu; [3.] Tło historyczne wystawy; [4.] Wazowie na tronie polskim; [5.] ifystawa 
na Wawelu „ Sztuka dworu Wazów w Polsce"; [ 6. ] Wystawa w Sztokholmie_ ,, Sigi
smund Vasa och Hans Soner",· [7.] Refleksje ko11cowe. 

119. FRĄTCZAK Stanisław: Zarys systemu zarządzania politycznego w Szwecji. 
- R. 13: 1976, z. 23, s. 83-96. 

[I.] Konstytucja; [2.] Król; [3.] Parlament (Riksdag); [4.] Rząd- ministerstwa 
- urzędy; [5. ] Budżet państwa; [6. ] Kontrola aparatu państwowego,· [7. ] Partie 
polityczne, związki zawodowe a rząd. 

120. KOTARSKI Edmund: Stereotyp Szweda w literaturze polskiej XVI i XVII 
wieku. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 69-84. 

121. KOWALSKA-POSTEN Leokadia: Przyczyny wojny szwedzko-polskiej 
w latach 1655-1660 w świetle historiografii szwedzkiej. - R. 15: 1978, z. 27 /28, 
s. 3-17. 

122. KOWALSKA-POSTEN Leokadia: Schwcdcn und der polnischc Freiheit
skampf 1830-1864. - R. 18: 1981, z. 33, s. 81 -88. 

123. KOWALSKA-POSTEN Leokadia: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
w świetle korespondencji dyplomaty szwedzkiego Larsa von Engestroma. -
R. 25/28: 1988-1991, z. 40, s. 3-26. 

124. KOWALSKA-POSTEN Leokadia: Zarys rozwoju parlamentaryzmu 
w Szwecji. - R. 19: 1982, z. 34, s. 33-44. 

125. LANDQVIST Akc: Instytut Bałtycki - nowy element współpracy w re
gionie nadbałtyckim. Tłum. z ang. W. Kubiński. - R. 31: 1994, z. 43, s. 134-139. 

126. LATER-CHODYŁOWA Elżbieta: Uwagi na temat Polonii szwedzkiej. -
R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 110-128. 

[I.] Wprowadzenie; [2.] Dzieje i problemy Polonii szwedzkiej,· [3.] Zakoticzenie. 
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127. Ł YGAŚ Wojciech: Tendencje rozwoju szwedzkiego przemysłu samocho
dowego w latach 1945-1980. -R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 129-142. 

128. MAŁŁEK Janusz: Pierwsza historia Szwecji z XVI wieku Marcina Kromera. 
- R. 8 [właśc. 9]: 1972, z. 16, s. 91-92. 

129. MAŁŁEK Janusz: Stosunki naukowe polsko-szwedzkie w XVII-XX wieku. 
- [R. 2: ] 1965, z. 3, s. 73-90. 

l. Zarys historycznych związków Polski ze Szwecją,· 2. Stosunki naukowe polsko
-szwedzkie w XVII-XX w. oraz polskie badania nad historią Szwecji. 

zob. poz. 152. 
130. PIOTROWSKI Bernard: Propaganda III Rzeszy w Szwecji w okresie II 

wojny światowej. - R. 8: 1971, z. 14, s. 35-48. 
131. POLSKO-SZWEDZKA konferencja „okrągłego stołu" w Gdańsku (I 6-20 

VI 1974). - R. 11: 1974, z. 20, s. 113-114. 
132. POSTEN Leokadia: Upadek Konstytucji 3 Maja w świetle raportów dyplo

maty szwedzkiego Samuela Niclasa Casstroma z okresu 1791-1792. - R. 30: 1993, 
z. 42, s. 29-49. 

133. POTOCKI Stanisław: Uwagi o neutralności Szwecji i jej stosunku do Pol
ski w czasie II woj,ny światowej. - R. 11: 1974., z. 21, s. 89-97. 

134. PRZYBOS Adam: Pamiętnik kanclerza litewskiego Albrychta Stanisława 
Radziwiłła z lat 1632-1656 jako źródło do dziejów polsko-szwedzkich. - R. 13/14: 
1976/1977, z. 24/25, s. 51-62. 

I 35. ROGINSKIJ W. W.: Sprawa polska w rosyjsko-szwedzkim układzie zawar
tym w Abo w 1812 r. - R. IO: 1973, z. 19, s. 56-61. 

136. SADYKIEWICZ Łucja: Partie polityczne w Szwecji. -[R. 5: ] 1968, z. 8, 
s. 47-54, 4 tab., bibliogr. 

137. WILHELMUS Wolfgang: Jeszcze o działalności „warszawskich Szwe
dów". [Tłum. S. Potocki]. - R. 13: 1976, z. 23, s. 97-98. 

138. WILHELMUS Wolfgang: Szwedzkie monopole w służbie polskiego rządu 
emigracyjnego? Przyczynek do losów „Szwedów warszawskich". - R. l O: 1973, 
z. 18, s. 41-45. 

139. WRÓBLEWSKA Jadwiga: Polska misja dyplomatyczna Romana Załuskiego 
w Szwecji w 1831 roku. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 55-67. 

140. WRÓBLEWSKA Jadwiga: Stanowisko „Aftonbladet" wobec powstania 
styczniowego. - R. 8 [właśc. 9]: 1972, z. 17, s. 66 -76. 

141. C h a r i s t e r i a Cracoviensia Universitati Regiae Uppsalicnsi quinta 
sacra saecularia cclebranti ab Universitate Iagellonica Cracoviensi oblata. Kraków 
1979. 

Om.: BROCKI Zygmunt. - R. 16: 1979, z. 30, s. I 17-118. 
142. C ie ś I a k Tadeusz: Czasopisma polsko-szwedzkie. ,,Rocznik Historii Cza-

sopiśmiennictwa Polskiego" t. 11: 1972. 
Rec.: BROCKI Zygmunt - R. 8 [właśc. 9]: 1972, z. 17, s. 83-84. 
143. Cie ś 1 a k Tadeusz: Szwecja. Z dziejów XIX i XX wicku. Poznań 1969. 
Tenże:, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wicku. Poznań 1970. 
Rec.: SLASKI Kazimierz. - R. 7: 1970, z. 12, s. 117-120. 
144. C z e r n y s z e w a Olga Wasiljewna: Szwiecyja w gody wtoroj mirowoj 

wojny. Ekono,mika, politika, raboczije dwiżenije. Moskwa 1980. 
Rec.: CIESLAK Tadeusz. - R. 18: 1981, z. 33, s. 119-122. 
145. F r i b e r g Lennart: Styre i kristid. Studicr i krisfórcaltningcns organi 

sation och struktur 1939-1945. [System zarządzania w okresie kryzysu. Studium or
ganizacji i struktury administracyjnej kryzysowej w latach 1939-1945]. Stockholm 
1973. 
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Rcc.: CZERNYSZEWA Olga Wasiljewna. Tłum. z ros. L. Piróg. -R. 13: 1976, 
z. 23, s. 107-110. 

146. The Future of the Nordic Balance. [Aut.: ] A n dren Nils [i in. ]. 
Stockholm 1977. 

Rec.: DRZEWICKI Krzysztof W. - R. 16: 1979, z. 30, s. 111-115. 
14 7. H a n d l i n g a r rorande Sveriges po li tik under an dra varldskriget. 

Stockholm 194 7-1948. 
Rec.: WRÓBLEWSKA Jadwiga. - R. 8 [właśc. 9]: 1972, z. 17, s. 85-89. 
148. Ha g g l of Gunnar: Svensk krigshandelspolitik under andra varldskriget. 

Stockholm 1958. 
Rec.: WRÓBLEWSKA Jadwiga. - R. 8: 1971, z. 15, s. 74-82. 
149. Is t q r ij a Szwecii. Red. A. S. Kan. Moskwa 1974. 
Rec.: CIESLAK Tadeusz. - R. 12: 1975, z. 22, s. 77-88. 
150. [K o w a l s k a] - P o s t e n Leokadia: De polska emigranternas agen

tverksamhet i Sverigc 1862-1863. [Działalność agencyjna emigrantów polskich 
w Szwecji w latach 1862-1863]. Lund 1975. 

Rec.: WRÓBLEWSKA Jadwiga. - R. 12: 1975, z. 22, s. 97-100. 
151. L o n n r o t h Erik: Dcn svenska utrikespolitikens historia, t. V. ( 1919-

-1939). Stockholm 1959. 
Rec.: WRÓBLEWSKA Jadwiga. - R. 8: 1971, z. 14, s. 107-116. 
152. M a ł ł e k Janusz: Stosunki naukowe polsko-szwedzkie w XVIII-XX 

wieku. ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego" z. 3 [ zob. poz. 129. ]. 
Rec.: ŚLASKI Kazimierz. - [R. 3:] 1966, z. 4, s. 106-109. 
153. S c ob b ie Irene: Swedcn. London 1972. 
Rcc.: CIEŚLAK Tadeusz. - R. 10: 1973, z. 19, s. 64-66. 
154. Swe de n in the Sixtics. Stockholm 1967. 
Rec.: CIEŚLAK Tadeusz: W poszukiwaniu prawdziwego oblicza współczesnej 

Szwecji. - R. 7: 1970, z. 13, s. 73-76. 
155. Try p u ć ko Józef: Dziesięć lat językoznawstwa polskiego. 1956-1965. 

Próba bibliografii. Uppsala 1973. 
Rcc.: BROCKI Zygmunt. - R. 11: 1974, z. 20, s. 103-106. 
156. W i t t m a n n Klaus: Schwedcns Wirtschaftsbeziehungen zum Dritten 

Reich 1933-1945. Miinchen 1978. 
Rec.: HAJDUK Bolesław. - R. 19: 1982, z. 34, s. 159-163. 

Szwecja zob. też poz. 17, 30, 70, 107,193,236,346. 

g) Badania skandynawistyczne 

157. BIRECKA Aniela: Problematyka skandynawistyczna w językoznawstwie 
polskim. - R. 12: 1975, z. 22, s. 60-75. 

158. B[ROCKI] Z[ygmunt]: Onomastyka niemiecka i skandynawska na XIII 
Międzynarodowym Kongresie Onomastycznym (Kraków, 21-25 VIII 1978). -
R. 16: 1979, z. 29, s. 197-199, 1 tab. 

159. B[ROCKI] Z[ygmunt]: Slawistyka niemiecka i skandynawska na VIII Mię
dzynarodowym Kongresie Slawistów (Zagrzeb-Lublana, 3-9 IX 1978). - R. 16: 
29, z. 29, s. 193-196, 2 tab. 

160. BROCKI Zygmunt: Slawistyka Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
i Niemieckiej Republiki Federalnej na VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów 
w Warszawie (21-27 VIII 1973). - R. 11: 1974, z. 21, s. 125-129, 3 tab. 

161. BROCKI Zygmunt: Slawistyka skandynawska na VII Międzynarodowym 
Kongresie Slawistów (Warszawa, 21-27 VIII 1973). - R. i 1: 1974, z. 20, s. 107-
-111, 3 tab. 

7 - Komunikaty Instytutu ... 
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162. CIEŚLAK Tadeusz: Krótki przegląd dorobku skandynawistyki w Polsce 
Ludowej. -,R. 14: 1977, z. 26, s. 3-12. 

163. CIESLAK Tadeusz: Skandynawistyka w krajach socjalistycznych. - R. 7: 
1970, z. 13, s. 47-50. 

164. DOBIJANKA-WITCZAKOWA Olga: Recepcja dramatu skandynawskiego 
w Polsce. - R. 12: 1975, z. 22, s. 39-59. 

165. JANISZEWSKA Iwona: Polsko-skandynawskie umowy o współpracy 
naukowej. - R. 11: 1974, z. 20, s. 65-75, 1 tab. 

166. JANISZEWSKA Iwona: Wyniki ankiety skandynawistycznej Instytutu 
Bałtyckiego z roku 1975. - R. 13: 1976, z. 23, s. 99-105, 2 tab. 

167. JANISZEWSKA Iwona: Wyniki ankiety skandynawistycznej Instytutu 
Bałtyckiego z roku 1978. -R. 16: 1979, z. 29, s. 167-175. 

168. JOACHIM! Herbert: Rozwój nauk o Europie północnej w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej. [Tłum. S. Potocki]. - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 47-53. 

169. KAN Aleksander [Siergiejewicz]: Radziecka skandynawistyka historyczna 
pierwszej połowy lat siedemdziesiątych. Tłum. z ros. W. Piróg. - R. 13/14: 
1976/1977, z. 24/25, s. 79-84. 

Errata. - R. 14: 1977, z. 26, s. 112. 
170. KEJZLAR Radko: Dwadzieścia lat czechosłowackiej skandynawistyki. 

Tłum. z niem. G. Latocha. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 85-89. 
171. PIOTROWSKI Bernard: Badania skandynawistyczne w Związku Radziec

kim. - R. 6: 1969, z. 11, s. 103-108. 
172. PIOTROWSKI Bernard: Skandynawistyka w krajach Europy Zachodniej 

i Stanach Zjednoczonych. - R. 8: 1971, z. 14, s. 75-81. 
173. POTOCKI Stanisław: The Baltie Institute and Scandinavian Studies in 

Poland. - R. 11: 1974, z. 20, s. 3 -14. 
174. POTOCKI Stanisław: Tradycje i perspektywy rozwojowe skandynawistyki 

w Polsce. - R. 8 [właśc. 9]: 1972, z. 16, s. 75-84. 
175. WRÓBLEWSKA Jadwiga: Przegląd polskich publikacji z zakresu skandy

nawistyki za ,lata 1967-1969. - R. 6: 1969, z. 11, s. 67-75. 
176. WROBLEWSKA Jadwiga: Przegląd polskich publikacji z zakresu skandy

nawistyki za)ata 1973-1975. -R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 63-77. 
177. WROBLEWSKA Jadwiga: Przegląd polskich publikacji z zakresu skandy

nawistyki za Jata 1976-1977. - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 55-65. 
178. WROBLEWSKA Jadwiga: Przegląd polskich publikacji z zakresu skandy

nawistyki za ,lata 1978-1980. - R. 18: 1981, z. 33, s. 89-104. 
179. WROBLEWSKA Jadwiga: Przegląd polskich publikacji z zakresu skandy

nawistyki za lata 1981-1983. - R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 157-174. 
I. Publikacje dotyczące Danii; II. Publikacje dotyczące Finlandii,· III. Publi

kacje dotyczące Islandii; IV. Publikacje dotyczące Norwegii; V Publikacje doty
czące SzweCJÓ·i· VI. Publikacje omawiające kraje skandynawskie w ogóle. 

180. WR BLEWSKA Jadwiga: Stan i potrzeby badań skandynawistycznych 
w Polsce po II wojnie światowej. - [R. 5: ] 1968, z. 8, s. 32-44. 

I. Bibliografia ważniejszych prac z zakresu skandynawistyki; II. Aktualny stan 
prac w zakresie skandynawistyki; III. Postulaty badawcze na przyszłość. 

181. WRÓBLEWSKA Jadwiga: Wyniki ankiety [Instytutu Bałtyckiego] w spra
wie badań skandynawistycznych w Polsce. - [R. 5: ] 1968, z. 9, s. 44-46. 

182. BROCKI Zygmunt: Wydawnictwa leksykograficzne z językami skandy
nawskimi i suomi, wydane w ZSRR, Polsce, NRD, Czechosłowacji i na Węgrzech 
w latach 1946-1972 (przegląd statystyczny). -R. 13: 1976, z. 23, s. 119-124, 2 tab. 

Badania skandynawistyczne zob. też poz. 381, 383, 390, 392, 395. 
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2. Niemcoznawstwo 

183. BANASIAK Stefan: Warunki przesiedlenia ludności niemieckiej z Polski 
na podstawie d,ecyzji konferencji poczdamskiej. - [R. 4: ] 1967, z. 6, s. 37-75. 

184. BASINSKI Euzebiusz: Polonia zagraniczna przeciw rewizjonizmowi za
chodnioniemieckiemu. - [R. 3: ] 1966, z. 4, s. 76-96. 

185. B~OCKI Zygmunt: Ze stosunków nazewniczych polsko-niemieckich na 
Powiślu i Zuławach. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 149-151, 1 il. 

186. BUCHAŁA Rudolf: T[ak] zw[any] Recht auf die Heimat w świetle współ
czesnego prawa międzynarodowego. - [R. 3: ] 1966, z. 5, s. 33-50. 

Wstęp: Tzw. Recht auf die Heimat nie jest normą prawa międzynarodowego; 
Część I: Zagadnienia generalne; l. Punkt wyjściowy doktryny o tzw. Recht auf die 
Heimat a prawo międzynarodowe; 2. Punkt docelowy doktryny o tzw. Recht auf die 
Heimat a prawo międzynarodowe; Część li: Zagadnienia szczegółowe. Tzw. Recht · 
auf die Heimat a samostanowienie narodów; Zakończenie. Doktryna o tzw. Recht 
auf die Heimat a stosunki polsko-niemieckie. 

187. BURDELSKI Marceli: Wpływ mniejszości niemieckiej w Polsce na sto
sunki polsko-niemieckie w latach 1975-1994. - R. 31: 1994, z. 43, s. 94-100, 
streszcz. w r ang. 

188. CIESLAK Tadeusz: Kariery dwóch pomocników gauleitera Alberta Forstera. 
(Wilhelm Zarske - Wolfgang Dicwerge). - R. 8: 1971, z. 15, s. 51-56. 

189. DREWNIAK Bogusław: Niemiecka kinematografia w systemie hitlerow
skiej propagandy, - [R. 5: ] 1968, z. 8, s. 3 -21, 1 tab. 

[ 1. ] Organizacja produkcji, rozpowszechnianie i aparat nadzoru; [2. ] Ludzie 
filmu; [3. ] Charakterystyka filmów o obliczu wyraźnie propagandowym. 

190. DREWNIAK Bogumił: Z dziejów antypolskiej propagandy w Trzeciej 
Rzeszy (1939-1940). - [R. 3:] 1966, z. 4, s. 35-75. 

[1. J Zakres opracowania; [2. ] Tematyka polska w prasie hitlerowskiej przed 
28 IV 1939; [3. ] Propaganda jako czynnik przygotowujący agresję przeciwko Pol
sce. Dyrektywy dla prmy hitlerowskiej w maju 1939 r.; [4.] ,,Kleine Losung"; [5.] 
Antypolskie broszwy i publikacje książkowe; [6. ] Prasa hitlerowska w kryzysie 
sierpniowym; [7. ] Agresja na Polskę w świetle propagandy; [8. ] Problem odpo
wiedzialności za wybuch wojny. 

191. GALOS Adam: Zabór pruski a Północny Szlezwik (Z problematyki polity
ki narodowościowej II Rzeszy). - R. 12: 1975, z. 22, s. 19-37. 

192. GENTZEN Felix Heinrich: Rola zachodnioniemieckiej „Ostforschung" 
w przygotowaniu i realizacji tak zwanej nowej polityki wschodniej NRF. - [R. 4: ] 
1967, z. 7, s. 73-90. 

193. GERNER Kristian, HENRIKSON Goran: Prace badawcze nad historią 
Polski prowadzone w Instytucie Historii Uniwersytetu w Lund. Tłum. z ang. 
M. Bielewicz. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 97-102. 

[l. ] ~ludia nad granicą polsko-niemiecką w latach 1918-1920; [2.] Kwestia 
Cieszyna Sląskiego w latach trzydziestych; [3. ] Polscy emigranci w Danii w latach 
1862-1864. 

194. JANICKI Lech: Ewolucja stosunków między NFR i NRD w aspekcie po
lityczno-prawnym. - R. 10: 1973, z. 19, s. 3-28. 

195. JASZOWSKI Tadeusz: Materiały do bibliografii zbrodni niemieckich na 
ziemiach polskich 1939-1945. Zawartość gazety „Ziemia Pomorska" w roku 1945. 
- R. 17: 1980, z. 31/32, s. 85-91. 

196. KALISTOV A Jitka: Uwagi o aktualnym stanic zakonu krzyżackiego. -
R. 8: 1971, z. 15, s. 45-50. 
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197. KAMIŃSKI Andrzej Józef: Echa memorandum Kościoła Ewangelickiego 
w NRF [z października 1965 r.]. -[R. 3:] 1966, z. 5, s. 51-67. 

198. KANIA Otokar [ właśc.: Kana]: Instytucje i organizacje polityki wschodniej 
imperializmu niemieckiego w okresie międzywojennym. - [R. 4: ] 1967, z. 7, 
s. 58-72. 

199. KANA Otokar: Irredenta mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji 
w okresie międzywojennym. - [R. 2: ] 1965, z. 3, s. 25-44, 1 tab. 

200. KOTARSKI Edmund: Polsko-niemieckie seminarium polonistów w Berli
nie w dniach 14-15 lutego 1992 r. - R. 29: 1992, z. 41, s. 129-133. 

201. KOTARSKI Sławomir: Szkoły wyższe w zachodnich strefach okupacyj
nych Niemiec w roku 1945. - R. 29: 1992, z. 41, s. 77-104, 3 tab. 

I. Następstwa okresu nazistowskiego i wojny. Szkolnictwo wyższe wiosną 1945 r.; 
II. Utworzenie alianckiego systemu kontroli szkolnictwa wyższego,· I. Struktury or
ganizacyjne; 2. Personel - oficerowie oddelegowani do szkól wyższych (HKO); III. 
Ponowne otwarcie uczelni w zachodnich strefach okupacyjnych; I. Strefa brytyjska; 
2. Strefa amerykańska; 3. Strefa francuska. 

202. MĄDRY Józef: Uwagi o niektórych publikacjach zachodnioniemieckich na 
temat kultury polskiej. - [R. 6: ] 1969, z. 11, s. 55-65. 

203. MIKOS Stanisław: Wokół sprawy przystąpienia Niemiec do Ligi Narodów. 
- R. 18: 1981, z. 33, s. 3-18. 

204. NOTA informacyjna [O powstałym w 1965 r. rewizjonistycznym Ostseege
sellschaft w Hamburgu]. - [R. 3:] 1966, z. 5, s. 127. 

205. NOWAK Kazimierz: Związek Gdańszczan (Bund der Danziger) w Nie
mieckiej Republice Federalnej (oprac. mat.). - [R. 2:] 1965, z. 2, s. 20-39. 

206. OPPITZ Kurt: Die „Deutsche Stiftung" und ihre Tatigkeit bei der Vorbere
itung des 2. Weltkrieges. - R. 6: 1969, z. 10, s. 13-43. 

207. PASTUSIAK Longin: Polityka USA w sprawie dekartelizacji gospodarki 
niemieckiej. - [R. 3: ] 1966, z. 5, s. 69-94. 

208. PASTUSIAK Longin: Problem Berlina Zachodniego w latach 1949-1958. 
- R. 8: 1971, z. 14, s. 3-23. 

209. PASTUSIAK Longin: Rola Stanów Zjednoczonych w remilitaryzacji Nie
miec Zachodnich w okresie prezydentury L. B. Johnsona. - [R. 2: ] 1965, z. 3, 
s. 45-72. 

21 O. PASTUSIAK Longin: Zachodnie plany rozwiązania problemu Berlina Za
chodniego. - R. 8: [właśc. 9:] 1972, z. 16, s. 16-29. 

211. PIOTROWSKI Bernard: Badania nad Polską na uniwersytecie królewiec
kim w III Rzeszy. - R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 53-76. 

212. POTOCKI Stanisław: Historyczne znaczenie granicy na Odrze i Nysie. -
R. 7: 1970, z. 13, s. 3-18. 

213. POTOCKI Stanisław: Instytut Bałtycki w opinii Theodora Oberlandera 
[z lat 1934-1937].-R. 8: 1971,z. 14,s.49-59. 

214. POTOCKI Stanisław: Metody rewizjonistycznej polityki Niemiec wobec 
Polski w okresie międzywojennym. - R. 7: 1970, z. 12, s. 39-57. 

Uwagi wstępne; I. Rządy niemieckie i nacjonalistyczna propaganda przeciw 
traktatowi wersalskiemu; II. Dążenie Niemiec do politycznego odosobnienia Pol
ski; III. Nacisk gospodarczy Niemiec na Polskę w celach politycznych; IV. Mniej
szości niemieckie jako podstawa i narzędzie rewizjonizmu niemieckiego; V. ,, Deut
sche Stiftung" - tajna agenda rządu niemieckiego do spraw mniejszości niemiec
kich. 

215. POTOCKI Stanisław: Uwagi na temat polskiego wydania „Mein Kampf'. 
- R. 29: 1992, z. 41, s. 125-127. 

216. POTOCKI Stanisław: Zagadnienia mniejszości niemieckiej w Polsce 
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w okresie międzywojennym. - R. 25/28: 1988 -1991, z. 40, s. 71-98, 2 tab. 
217. POTOCKI Stanisław: Zur Rolle der „Deutschcn Stiftung" in der Deutsch

lands Polenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen. - R. 23/24: 1986/1987, 
z. 38/39, s. 25-38. 

218. SCHIMITZEK Stanisław: Sztuczne bilanse strat ludności w NRF. - [R. 5:] 
1968, z. 9, s. 25-28. 

219. SCHIMITZEK Stanisław: Tak zwane straty w czasie wypędzania w propa
gandzie zachodnioniemieckiej. - [R. 4:] 1967, z. 6, s. 76-100. 

220. SKUBISZEWSKI Krzysztof: Wysiedlenie Niemców z Polski jako zagad
nienie międzynarodowe. - [R. 4: ] 1967, z. 6, s. 18-36. 

[1.] Ochrona mniejszości; [2.] Wysiedlenie; [3.] Mniejszość niemiecka w Polsce 
do roku 1939; [4. ] Konferencja poczdamska i wysiedlenie Niemców z Polski; [5. ] 
Wysiedlenie Niemców z Polski jako zagadnienie prawa międzynarodowego; [6. ] Za
kończenie. 

221. WAPIŃSKI Roman: Narodowa Demokracja a problem ziem zachodnich. -
[R. 3: ] 1966, z. 4, s. 17-34. 

222. WERLER Manfred: Niektóre aspekty reakcyjnej polityki szkolnej w 
b[yłym] zaborze pruskim. [Tłum. B. Janik]. - R. 14: 1977, z. 26, s. 65-80, I tab. 

223. WILHELMUS Wolfgang: Polityka północnoeuropejska niemieckiego im
perializmu, historia ruchów robotniczych w krajach północnej Europy i polityka za
graniczna tych krajów w najnowszych badaniach historyków z Greifswaldu. Tłum. 
z niem. B. Janik. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 91-95. 

224. B e kk e r Ca jus: La guerre dans la Baltique [ 1944-1945]. Paris 1960. 
Rec.: ZAJEWSKI Władysław. - [R. 2:] 1965, z. 3, s. 91 -100. 
225. G o I c ze w s k i Frank: Das Deutschlandbild der Polcn 1918-39. Eine 

Untersuchnung der Historiographie und der Publizistik. Geschichtliche Studien zu 
Politik und Gesellschaft. Diisseldorf 1974. 

Rec.: POTOCKI Stanisław. - R. 12: 1975, z. 22, s. 89-92. 
226. G a I o s Adam, J a k ó b c z y k Witold, G e n t z e n Felix Heinrich: 

Dzieje Hakaty. ~od red. J. Pajewskiego. Poznań 1966. 
Rcc.: KAMINSKI Andrzej Józef. - [R. 3:] 1966, z. 5, s. 95-107. 
227. ,,Kw art a 1 n i k Neofilologiczny" R. 24: 1977, z. 2/3. 
Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 16: 1979, z. 29, s. 185-189. 
228. ,,O n o m a s t i c a" [ 1955-1968]. 
Om.: BROCKI Zygmunt: Czasopismo „Onomastica" o pracach niemieckich na

zewników. - [R. 5:] 1968, z. 9, s. 49-51. 
229. Potocki Stanisław: Położenie mniejszości niemieckiej w Polsce 1918-

-1938. Gdańsk 1969. 
Rec.: KUBIK Kazimierz. - R. 6: 1969, z. 11, s. 113-119. 
230. S kub i szewski Krzysztof: Zachodnia granica Polski. Gdańsk 1969. 
Rec.: GILAS Janusz. - R. 8: 1971, z. 15, s. 69-71. 
231. S l a v i s t i k in der DDR 1977. Dcm Wirken Hans Holm Bielfeldts 

gewidmet. Berlin 1977. 
Om.: BROCKI Zygmunt. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 105-106. 
232. Tag i 1 Sven: Deutschland und die Deutsche Minderheit in Nordschleswig. 

Eine Studie zur deutschen Grenzpolitik 1933-1939. Stockholm 1970. 
Rec.: CIEŚLAK Tadeusz. - R. 8 [właśc. 9:] 1972, z. 16, s. 87-90. 
233. W oj c ie cho wska Janina: Przest~pcy hitlerowscy przed specjalnym 

sądem karnym w Toruniu (1945-1946). Toruń 1965. 
Rec.: PODLASZEWSKI Marceli. - [R. 2:] 1965, z. 3, s. 100-104. 
234. Z d z i e c h o w s k i Georges: La probleme clef de la construction eu

ropeenne. La Pologne sur 1 'Oder. Paris 1965. 
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Rec.: ZAJEWSKI Władysław. - [R. 3:] 1966, z. 5, s. 109-125. 
235. BROCKI Zygmunt: Najnowsze prace o zapożyczeniach słowiańskich w ję

zyku niemieckim. - R. 6: 1968, z. 1 O, s. 103-107. 
Niemcoznatwstwo zob. też poz. 61, 62, 106, 130, 156, 160, 236, 248, 249, 260, 

261,263,267,268,271-274,278,279,295,296,308,313,318-321,351,358,380, 
395. 

3. Pomorzoznawstwo 

a) Pomorze i Gdańsk do 1945 roku. 

236. ANDRZEJEWSKI Marek: Emigracja polityczna obywateli Wolnego Mia
sta Gdańska do Szwecji. - R. 16: 1979, z. 30, s. 95-99. 

237. BOGACKI Franciszek: Wymiana poczty zamorskiej przez port gdański 
w latach 1920-1939. -R. 16: 1979, z. 29, s. 149-165. 

238. BOROWSKI Wacław: Bank Gdański i gulden gdański. - [R. 12: ] 1975, 
z. spec. [nr 2], s. 123-147, 2 tab. 

239. BOROWSKI Wacław: Ludność i struktura zatrudnienia w Wolnym Mieście 
Gdańsku. - [R. 12: ] 1975, z. spec. [ nr 2], s. 9-29, 7 tab. 

240. BOROWSKI Wacław: Produkcja przemysłowa Wolnego Miasta Gdańska. 
- [R. 12:] 1975, z. spec. [nr 2], s. 31-53, 3 tab. 

241. BOROWSKI Wacław: Rolnictwo Wolnego Miasta Gdańska. - [R. 12: ] 
1975, z. spec. [ nr 2], s. 1 O 1-121, 5 tab. 

242. BUKOWSKI Andrzej: Sobieski i odsiecz wiedeńska w literaturze Pomorza 
Gdańskiego ~IX i XX w. - R. 20: 1983, z. 35, s. 51-67. 

243. CIESLAK Tadeusz: Na marginesie dziejów „Danziger Vorposten". -
R. 8 [właśc. ?]; 1972, z. 16, s. 61-74. 

244. CIESLAK Tadeusz: Pamięć odsieczy wiedeńskiej bronią narodową w za
borze pruski~. - R. 20: 1983, z. 35, s. 45-49. 

245. CIESLAK Tadeusz: Rola Pomorza Gdańskiego w tysiącletniej historii pań
stwa polskiego. -----; [R. 3: ] 1966, z. 4, s. 1-16. 

246. CZERWINSKA Wanda: Powiązania gospodarki polskiej ze Stocznią Gdań
ską. - [R. 12: ] 1975, z. spec. [nr 2], s. 85-99. 

247. DAVIES Norman: Great Britain and Danzig 1918-1920. - R. 8 [właśc. 9:] 
1972, z. 16, s. 3-15. 

248. [DYSKUSJA nad referatem M. Podlaszewskiego „Stan i potrzeby badań 
nad okupacją hitlerowską na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945"]. - [R. I: ] 
1964, z. [l], s. 34-35. zob. poz. 272. 

249. [DYSKUSJA nad referatem D. Steyera „Uwagi o polityce eksterminacyj
nej okupanta hitlerowskiego w stosunku do ludności polskiej Pomorza Gdańskiego 
w początku okupacji (IX-XII 1939)"]. - [R. 1: ] 1964, z. [ 1 ], s. 26-27, zob. poz. 
285. 

250. HASS Ludwik: Wolnomularstwo na Pomorzu Gdańskim i w Gdańsku 
w pierwszej połowic XX wicku. - R. 30: 1993, z. 42, s. 51-109, 13 tab. 

[I. ] Uwagi wstępne; [2. ] Wiek dziewiętnasty; [3. ] U progu XX wieku; [ 4. ] Lata 
1901-1914,· [5. ] Lata wielkiej wojny (1914-1918); [6. ] Pierwsze lata powojenne 
(1919-1923); [7. ] Rozwój, stagnacja i zmierzch (1924-1932); [8. ] Agonia (1933-
-1938). 

251. HUECKEL Stanisław: Wspomnienia z budowy portu w Gdyni. - R. 16: 
1979, z. 29, s. 31-41. 

252. KOTARSKI Edmund: Daniel Hciles i jego polemiści. Problem Gdańska 
u schyłku XVIII wicku. - R. 19: 1982, z. 34, s. 3-32. 
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253. KOTARSKI Edmund: Gdańsk in honorem Joannis Casimiri, regis Polo
niae. - R. 23/24: 1986/1987, z. 38/39, s. 3-24. 

254. KOTARSKI Edmund: Instytucje komunikacji literackiej w siedemnasto
wiecznym Gdańsku. - R. 25/28: 1988-1991, z. 40, s. 27-52. 

255. KOTARSKI Edmund: Postać Jana Sobieskiego w twórczości autorów 
gdańskich (1673-1696). - R. 20: 1983, z. 35, s. 15-44. 

256. KOTARSKI Edmund: Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego 
w XVII wieku. Rodowód-wykształcenie-kariera. - R. 30: 1993, z. 42, s. 3-28. 

l. Gimnazjum Gdańskie,· 2. Rodowód; 3. Wykształcenie: 4. Kariera. 
257. KOWALAK Tadeusz: Za kulisami „Pucker Zeitung". - [R. 5:] 1968, z. 9, 

s. 29-37. 
258. KUBIK Kazimierz: Działalność Macierzy Szkolnej i szkolnictwo polskie 

w Gdańsku. - R. 19: 1982, z. 34, s. 135-144. 
259. KUBIK Kazimierz: Macierz Szkolna w Gdańsku (1921-1939). - [R. 12:] 

1975, z. spec. [nr 2], s. 185-201. 
260. KWASNIEWSKI Aleksander: Walka hitlerowców o władzę w Wolnym 

Mieście Gdańsku. - R. 1 O: 1973, z. 18, s. 19-40. 
261. LUKASZEWICZ Witold: Der Einfluss der Novemberrevolution 1918 in 

Deutschland auf die Ercignisse in Gross po len und Pommerellcn. - [R. 4: ] 1967, 
z. 7, s. 36-57. 

[l. ] Die Novemberrevolution in Deutsch/and; [2. ] Die Arbeiter-, Soldaten
und Bauernrate in Grosspolen und Pommerellen. 1918-1920. 

262. LUKASZEWICZ Witold: Gdańsk in der Vergangenheit und heute. -
[R. 5:] 1968, z. 8, s. 22-31. 

263. LUKASZEWICZ Witold: Pomorze Gdańskie pod oddziaływaniem wyda
rzeń rewolucyjnych w Rosji i w Niemczech w latach 1917-1919. - [R. 4:] 1967, 
z. 7, s. 1-35. 

l. Pomorze Gdańskie w latach 1908-1918; 2. Rady Robotniczo-Żołnierskie na 
Pomorzu Gdańskim 1918-1920. 

264. MACHALIŃSKI Zbigniew: Koncepcja utworzenia w Gdyni ośrodka mię
dzynarodowego handlu morskiego w okresie II Rzeczypospolitej. - R. 8 [właśc. 9]: 
1972,z.17,s.3-18. 

265. MIKOS Stanisław: Gmina Polska w Wolnym Mieście Gdańsku. - [R. 12: ] 
1975, z. spec. [nr 2], s. 161-184, l tab. 

[ 1. ] Powstanie Gminy Polskiej i jej struktura; [2. ] Działalność Gminy Pol
skiej w latach 1921-1933; [3. ] Powstanie, organizacja i program Związku Pola
ków; [4.] Stosunki pomiędzy Gminą Polską a Związkiem Polaków; [5.] Gmina Pol
ska Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. 

266. MIKOS Stanisław: Polityka Polski wobec Wolnego Miasta Gdańska w 
latach 1920-1939. - R. 7: 1970, z. 12, s. 59 -78. 

267. MIKOS Stanisław: Powrót Pomorza Gdańskiego do Polski i odzyskanie 
dost~pu do morza w 1920 roku. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 13-34. 

[ 1. ] Ludność polska na Pomorzu wobec kwestii odzyskania niepodległości; [2. ] 
Stanowisko mocarstw zachodnich w sprawie dostępu Polski do morza; [3. ] Spra
wa powrotu nad Bałtyk po podpisaniu traktatu wersalskiego. 

268. MIKOS Stanisław: Sprawa podziału poniemieckiego mienia państwowego 
w Gdańsku po I wojnic światowej. - R. 16: 1979, z. 29, s. 5-29. 

I. Starania władz polskich o powiększenie stanu posiadania; Il. Powstanie 
i działalność Międzysojuszniczej Komisji Podziału Mienia Państwowego. 

269. MIKOS Stanisław: Sprawa przeniesienia Dyrekcji Polskich Kolei Państwo
wych z Gdańska do Torunia i Bydgoszczy (1920-1933). - R. 30: 1993, z. 42, 
s. 111-126. 
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I. Narastanie w Gdańsku dążeń do usunięcia Dyrekcji PKP; 2. Sprawa DOKP 
w czasach względnej normalizacji stosunków polsko-gdańskich (1925-1929); 3. 
Usunięcie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej z Gdańska. 

270. PIASECKI Bohdan: Sytuacja mieszkaniowa i komunalna w Wolnym Mie
ście Gdańsku. - [R. 12:] 1975, z. spec. [nr 2], s. 149-160, 10 tab. 

[ 1. ] Stan ludności w Wolnym Mieście Gdańsku w latach dwudziestych i trzy
dziestych bieżącego stulecia; [2. ] Zasoby mieszkaniowe i wyposażenie komunalne; 
[3. ] Główne tendencje w zakresie zagęszczenia mieszkań i ruchu budowlanego. 

271. PIRKO Michał: Z dziejów ruchu oporu w Tucholi. - R. 6: 1969, z. 1 O, 
s. 77-92. 

272. PODLASZEWSKI Marceli: Stan i potrzeby badań nad okupacją hitlerow
ską na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945. - [R. I:] 1964, z. [I], s. 27-34, 

zob. poz. 248. 
273. POTOCKI Stanisław: Biblioteki polskie na Pomorzu Gdańskim w okresie 

zaboru pruskiego. - R. 19: 1982, z. 34, s. 107-125, bibliogr. 
274. POTOCKI Stanisław: Położenie mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 

1918-1939 ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego. (Tezy). -
[R. 2: ] 1965, z. [2], s. 40-45. 

275. POTOCKI Stanisław: Pomorze Gdańskie w pierwszych wickach państwa 
polskiego oraz na przełomie XIX i XX w. - R. 19: 1982, z. 34, s. 127-133. 

276. POTOCKI Stanisław: Przyczynek do dziejów „Gazety Gdańskiej". -
[R. 3: ] 1966, z. 4, s. 97-104. 

277. POTOCKI Stanisław: Sytuacja ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdań
sku. - [R. 12:] 1975, z. spec. [nr 2], s. 203 -230. 

278. POTOCKI Stanisław: Uwagi na temat hitlerowskiej ewakuacji Pomorza 
Gdańskiego 1944-1945. - [R. 5:] 1968, z. 9, s. 17-24. 

279. POTOCKI Stanisław: Z dziejów Związku Polaków w Niemczech i jego 
działalności na Powiślu. - R. 8 [ właśc. 9]: 1972, z. 17, s. 5 3-65. 

280. POTOCKI Stanisław: Znaczenie wyzwolenia Gdańska w procesie histo
rycznym. -R. 17: 1980, z. 31/32, s. 3-12. 

281. POWIERSKI Jan: Międzynarodowe okoliczności polityczne wznowienia 
walk monarchii piastowskiej o Pomorze za Władysława Hermana około 1090 r. -
R. 31: 1994, z. 43, s. 5-21, streszcz. w j. ang. 

282. ROZENKRANZ Edwin: Polskie i obce prawa miejskie na Pomorzu Gdań
skim w średniowieczu. - [R. 2: ] 1965, z. 3, s. 1-24. 

283. RUDNICKI Mikołaj: Truso. - R. 12: 1975, z. 22, s. 103-105. 
284. SAMSONOWICZ Henryk: Rola Gdańska w stosunkach polsko-skandyna

wskich w średniowieczu. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 37-49, 3 tab. 
285. STEYER Donald: Uwagi o polityce ekstenninacyjncj okupanta hitlerow

skiego w stosunku do ludności polskiej Pomorza Gdańskiego w początku okupacji 
(IX-XII 1939). - [R. 1: ] 1964, z. [I], s. 22-26. 

zob. poz. 249. 
286. SZULIST Władysław: Niektóre elementy układu drożnego i ich nazewnic

two w Prusach Królewskich od połowy XVI wicku do 1772 r. - R. 19: 1982, z. 34, 
s. 93-105. 

[1. ] Uwagi wstępne; [2. ] Mosty; [3. ] Bramy miejskie; [4. ] Przedmieścia,· [5. ] 
Ulice. 

287. SZULIST Władysław: Ważniejsze lądowe szlaki handlowo-komunikacyjne 
u ujścia Odry w XVI-XVIII w. Część prawobrzeżna. - R. 21/22: 1984/1985, z. 
36/37, s. 175-197, I mapa. 

[I. ] Uwagi wstępne; [2. ] Drogi zaliczane umownie do pierwszej klasy; [3. ] 
Drogi zaliczane umownie do drugiej klasy. 
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288. SZYMIK Jan: Józef Kiedroń. Sylwetka jednego z budowniczych portu 
w Gdyni. - R., 16: 1979, z. 29, s. 139-148. 

289. WAPINSKI Roman: Problemy integracji Pomorza Gdańskiego z Polską 
w minionym półwieczu. - R. 6: 1969, z. 11, s. 21-31. 

290. WOJCIECHOWSKI Mieczysław: Problem Pomorza Gdańskiego w czasie 
konferencji pokoj9wej w Paryżu w 1919 roku. - R. 6: 1969, z. 11, s. 3-19. 

291. WOJEWODKA Czesław: Przemysł okrętowy Wolnego Miasta Gdańska. -
[R. 12: ] 1975, z. spec. [nr 2], s. 55-70, 2 tab. 

[ 1. ] Przemiany kapitałowo-organizacyjne stoczni gdańskiej; [2. ] Produkcja 
stoczni gdańskich; [3. ] Budowa statków dla Polski w stoczniach gdańskich. 

292. A t 1 a s językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiedzkich, t. wstępny, 
I-XV. Wrocław 1964-1978. 

Rec.: HANDKE Kwiryna: Atlas językowy kaszubszczyzny Instytutu Słowiano
znawstwa Polskiej Akademii Nauk. - R. 16: 1979, z. 29, s. 181-184. 

293. Br eye r Richard: Die kaschubische Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg, 
[ w: ] Studien zur Geschichte der Preussenlandes. Festschrift fiir Erich Keyser zu 
seinem 70. Geburstag [ ... ]. Marburg 1963. 

Rec.: CIEŚLAK Tadeusz: Zachodnioniemieckie spojrzenie na historię ruchu ka
szubskiego. - [R. I: ] 1964, z. [I], s. 35 -[ 42]. 

Toż. - [R. 3: ] 1966, z. spec., s. 54-60. 
294. B r e z a Edward: Nazwiska polskie mieszkańców Sopotu pierwszej poło

wy XX wieku. ,,Rocznik Sopocki" [t. I: ] 1976, s. 85-97. 
Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 147-148. 
295. Ciechanowski Konrad: Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-

-1945. Warszawa 1972. 
Rec.: PIRKO Michał. - R. 1 O: 1973, z. 18, s. 62-78. 
296. C i e ś 1 a Michał: Działalność naukowa i rola polityczna katedr filologicz

nych Politechniki Gdańskiej w latach 1925-1944. Gdańsk 1969. 
Rec.: KUBIK Kazimierz. - R. 6: 1969, z. 10, s. 108-111. 
297. C i e ś I a k Tadeusz: Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim 

w okresie zaboru pruskiego. Gdańsk 1964. 
Rec.: STEYER Donald. - [R. 2: ] 1965, z. [2], s. 46-49. 
298. H i s t o r i a nauki polskiej . Red. B. Suchodolski. Wrocław. T. 6: L. Haj

dukiewicz: Dokumentacja biobibliograficzna: Indeks biograficzny tomu I i II 
Historii nauki polskiej. 1974. 

Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 14: 1977, z. 26, s. 89-98 [dot. biogramów gdań
skich, pomorskich]. 

299. K o t a r s k i Edmund: Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. 
Gdańsk 1993. 

Rec.: SMAGOWSKI Dariusz. - R. 31: 1994, z. 43, s. 147-152. 
300. L i c h t e n s te i n Erwin: Die Juden der Freien Stadt Danzig unter der 

Herrschaft des Nationalsozialismus. Tiibingen 1973. 
Rec.: CIEŚLAK Tadeusz. -R. 11: 1974, z. 21, s. 121-123. 
301. Lud zie Pomorza lat 1920-1939. Szkice biograficzne. Gdańsk 1977. 
Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 95-106. 
302. Mam uszka Franciszek: Sopot. Szkice z dziejów. Wrocław 1975. 
Rec.: BROCKI Zygmunt: Na marginesie książki F. Mamuszki o dziejach Sopotu. 

-R. 12: 1975, z. 22, s. 106-112. 
303. N a z wy miast Pomorza Gdańskiego. Pod red. H. Górnowicza, Z. Broc

kiego. Wrocław 1978. 
Rec.: KONOPACKA Joanna. -R. 16: 1979, z. 29, s. 177-180. 
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304. P o p i e I a s - S z u I t k a Barbara: Rozwój gospodarczy dominium 
bukowskiego od połowy XIII do połowy XVI wieku. Słupsk 1980. 

Rec.: SZULIST Władysław. - R. 20: 1983, z. 35, s. 197-198. 
305. S t ę p n i a k Henryk: Rada Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście 

Gdańsku. Gdańsk 1971. 
Rec.: HAJDUK Bolesław. - R. 8 [właśc. 9], 1972, z. 17, s. 90-95. 
306. St ud i a z dziejów Gdańska 1918-1939. ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego". 

[R. 12:] 1975, z. spec. [nr2]. 
Om.: PODOSKI Kazimierz. -R. 13: 1976, z. 23, s. 111-113. 
307. St ud i a z dziejów Gdańska 1918-1939. ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego". 

[R. 12: ] 1975, z. spec. [nr 2]. 
Om.: POTOCKI Stanisław. - R. 16: 1979, z. 30, s. 101-105. 
308. T r o c k a Halina: Gdańsk a hitlerowski „Drang nach Osten". Gdańsk 

1964. 
Rec.: WOJCIECHOWSKI Marian. - [R. 3:] 1966, z. 4, s. 109-114. 
309. W aj d a Kazimierz: Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego 

w latach 1850-1914. Wrocław 1969. 
Rec.: WAPIŃSKI Roman. - R. 7: 1970, z. 12, s. 109-113. 
31 O. BROCKI Zygmunt: Prace [ z lat 1954-1969] o zniemczonych nazwiskach 

polskich na Pomorzu Gdańskim. - R. 7: 1970, z. 12, s. 114-116. 
311. BROCKI Zygmunt: Studia H. Gómowicza nad rodowymi nazwami miej

scowości P01porza, Lechii przybałtyckiej i Łużyc. - R. 6: 1969, z. 11, s. 121-123. 
312. CIESLAK Tadeusz: Nowe prace zachodnioniemieckie o Pomorzu Gdań

skim. - R. 13: 1976, z. 23, s. 115-118. 
Omawia następujące prace: 

1. L e t k e m a n n Peter: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks 
Danzig. 1815-1870. Marburg (Lahn) 1967. 

2. W i e n Albrecht: Die preussischc Verwaltung des Regierungsbczirks 
Danzig. 1870-1920. Koln 1974. 

3. B 6 h n i n g Peter: Die nationalpolnische Bewegung in Westpreusscn. 
1815-1871. Marburg (Lahn) 1973. 
Pomorze i Gdańsk do 1945 roku 

zob. też poz. 195,217,353,356,393. 

b) Pomorze i Gdańsk po 1945 roku 

313. [DYSKUSJA nad referatem S. Potockiego „Niektóre aspekty problemu 
Pomorza Gdańskiego w rewizjonizmie zachodnioniemieckim"]. - [R. 1: ] 1964, 
z. [I], s. 21-22, ~ob. poz. 318. 

314. KALENCZYK Jadwiga: Przestrzenne zróżnicowanie struktury ludności 
Gdańska, według płci i wieku, w świetle narodowego spisu powszechnego z 7 XII 
1978 roku. - [R. 21/22: ] 1985, z. spec. nr 3, s. 244-265, 8 tab. 

[I. ] Uwagi wstępne: [II. ] Struktura ludności według pici,· ( 1.) Poziom współczyn
nika feminizacji w mieście; [2. ] Współczynnik feminizacji w wieku przedprodukcyj
nym, produkcyjnym i poprodukcyjnym; [III. ] Struktura ludności według wieku,· [IV. ] 
Uwagi końcowe. 

315. MAROSZEK Bolesław: Procesy integracji społecznej w województwie 
gdańskim po 1945 roku. - R. 7: 1970, z. 12, s. 93 -104. 

I. Procesy migracyjne i ich konsekwencje społeczne; 2. Dwa zasadnicze sche
maty migracyjne a zagadnienia kształtowania się spoleczno!}ci lokalnych,· 3. Zasad
nicze grupy etniczne i terytorialne w województwie gdańskim po 1945 roku; 4. 
Przesiedlenie ludności niemieckiej i prawno-administracyjne zrównanie ludności 
polskiej jako niezbędne warunki kształtowania się jednolitego spolecze11stwa wo.Jr>-
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wództwa gdańskiego; 5. Rola partii i zakładów w procesie kształtowania się jedno
litego społeczeństwa województwa gdańskiego. 

316. PIS KOZUB Andrzej: Uwagi na temat makroregionu nadmorskiego. -
R. 8 [ właśc. 9]: 1972, z. 17, s. 19-34, I tab., biblio gr. 

I. Fikcje historyczne; II. Fikcje ekonomiczne; III. Wnioski. 
317. PODOSKI Kazimierz: Czynniki wzrostu gospodarczego i społecznego re

gionu gdańskiego w 25-leciu ( 1945-1969). - R. 7: 1970, z. 12, s. 79-91, I tab. 
318. POTOCKI Stanisław: Niektóre aspekty problemu Pomorza Gdańskiego 

w rewizjonizmie zachodnioniemieckim. - [R. 3: ] 1966, z. spec., s. 28-53. 
Toż (skrót). - [R. 1:] 1964, z. [l], s. 12-21. 
319. RADOS Julian: Prawne aspekty „akcji łączenia rodzin" (1955-1959) na 

przykładzie województwa gdańskiego. - R. 8 [ właśc. 9]: 1972, z. 17, s. 35-51, 
I tab. 

320. SKUBISZEWSKI Krzysztof: Granice na Odrze i Nysie i powrót Gdańska 
do Polski. Aspekty prawnomiędzynarodowe. - [R. 3: ] 1966, z. 5, s. 1-31. 

[ 1. ] Podstawowe dokumenty dyplomatyczne; [2. ] Interpretacja zachodnionie
miecka; [3. ] Kompetencje mocarstw sojuszniczych i dysponowanie terytorium nie
mieckim w roku 1945; [4.] Uprawnienia nabyte przez Polskę; [5. J Powrót Gdańska 
do Polski,· [6. ] Zawarcie pokoju z Niemcami,· [7. ] Wnioski. 

321. SKUBISZEWSKI Krzysztof: Powrót Gdańska w granice Rzeczypospolitej. 
- [R. 5:] 1968, z. 9, s. 3-10. 

322. SOBCZAK Izydor: Dynamika i struktura demograficzna ludności miast 
portowych: Gdańska Gdyni i Szczecina w latach 1945-1982. - [R. 21/22:] 1985, 
z. spec. nr 3, s. 179-243, 13 tab. 

I. Migracje ludności: 1. Uwagi wstępne; 2. Ludnościowy „ Bilans otwarcia" 
miast portowych (rok 1945),· 3. Akcja osadnicza-przesiedleńcza (lata 1946-1948); 
4. Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności po 1948 roku; 5. Przyczyny i na
stępstwa migracji; II. Ruch naturalny ludności: 1. Rewolucja częstości zawierania 
małżeństw; 2. Zmiany w poziomie rodności; 3. Kształtowanie się umieralności; 4. 
Kształtowanie się przyrostu naturalnego; III. Tempo przyrostu rzeczywistego ludności: 
1. Okresy wysokiego przyrostu rzeczywistego ludnofri; 2. Okresy niskiego przyro
stu rzeczywistego ludności; IV. Zmiany w strukturze ludnofri według pici i wieku: 
1. Przemiany w strukturze ludności według pici; 2. Kształtowanie się struktury lud
ności według wieku. 

323. SYNAK Brunon: Kontakty społeczne starszych imigrantów wiejskich 
w Trójmieście. - [R. 21/22: ] 1985, z. spec. nr 3, s. 145-178, 6 tab. 

324. Sprawy gdańskie w: B i b I i o g r a f i a prasy polskiej 1944-1948. 
Warszawa 1966. 

Rec.: CIEŚLAK Tadeusz. - [R. 3: ] 1966, z. 4, s. 105-106. Dot. czasopism 
gdańskich. 

325. S o b cz a k Izydor: Procesy demograficzne w województwie gdańskim 
w latach 1945-1965. Gdańsk 1970. 

Rec.: KALEŃCZYK Jadwiga. - R. 1 O: 1973, z. 18, s. 58-61. 
326. JANISZEWSKA Iwona: Przegląd wydawnictw Zarządu Wojewódzkiego 

TRZZ [Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich] w Gdańsku [ 1958-1970]. -
R. 8 [właśc. 9]: 1972, z. 17, s. 96-103. 
Pomorze i Gdańsk po 1945 roku zob. też poz. 245, 262, 302, 347, 395. 

c) Ogólne 

327. BREZA Edward: Leksykografia kaszubska (historia, osiągnięcia, potrze
by). - R. 11: 1974, z. 21, s. 63-88. 
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328. BROCKI Zygmunt: Bibliografia zawartości „Gdańskich Zeszytów Huma
nistycznych" 1978-1979. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 93-97. 

[I.] Omówienia wstępne; [2. ] Bibliografia zawartości,· [3.] Indeks autorów; 
[ 4. ] Indeks dziel recenzowanych. 

329. B[ROCKI] Z[ygmunt]: [Druga] II Konferencja Pomorska Polskiej Akade
mii Nauk (Warszawa, 15-16 III 1978). - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 137-138. 

330. SZULIST Władysław: Materiały do genealogii Kaszubów w Milwaukee. 
-R. 18: 1981, z. 33, s. 105-110. 
Ogólne zob. też poz. 227, 285, 403. 

4. Problematyka morska 

331. BOGUCKA Maria: Nowe badania na temat handlu Amsterdam-Archan
gielsk w XVII w. - R. 8 [właśc. 9]: 1972, z. 16, s. 57-60, I tab. 

332. CIESIELSKI Czesław: Poglądy na kształt i zadania marynarki wojennej 
w latach II Rzeczypospolitej. - R. 25/28: 1988-1991, z. 40, s. 53-70. 

333. CIESIELSKI Czesław: Witold Zajączkowski (1892-1977) - komandor, 
dyrektor nauk Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, dowódca flotylli rzecznej 
w Pińsku. - R. 31,: 1994, z. 43, s. 42-54, streszcz. w j. ang. 

334. CZERWINSKA Wanda: Polska flota handlowa w okresie międzywojen
nym. - R. 16: 1979, z. 29, s. 59-67. 

335. FILIKOWSKI Jerzy: Wybrane problemy zdrowotne pracowników gospo
darki morskiej. - [R. 21/22:] 1985, z. spec. nr 3, s. 121-144, bibliogr. 

336. GIERSZEWSKI Stanisław: Myśl morska w Polsce XVI-XVIII wieku. -
R. 7: 1970, z. 12, s. 3-20. 

[I. ] Zagadnienie bilansu pieniężnego; [2. ] Porty morskie jako źródło docho
dów państwa; [3. ] Projekty handlu pmzstwowego,· [4. ] Flota wojenna gwarancją 
bezpieczeństwa na morzu; [5.] Program władztwa morskiego; [6.] Program kolo
nizacji; [7. ] Upadek myśli morskiej. 

337. GROTH Andrzej: Flota handlowa Królewca, Piławy i Kłajpedy w latach 
1725, 1732 i 1781. - R. 31: 1994, z. 43, s. 22-41, 6 tab., streszcz. w j. ang. 

338. HOFMAN Lucjan: Problemy ekonomiczne ochrony wód Bałtyku. -
R. 25/28: 1988-1991, z. 40, s. 137-149, 2 il., 4 tab. 

339. JANISZEWSKI Ludwik: Przedmiot socjologii morskiej, jej stan obecny 
i perspektywy rozwoju. - [R. 21/22: ] 1985. z. spec. nr 3, s. 5-26. 

[ 1. ] Wprowadzenie; [2. ] Przedmiot socjologii morskiej; [3. ] Stan obecny 
i dalsze możliwości rozwoju socjologii morskiej. 

340. JAWORSKI Marek: Problem podziału szelfu Morza Bałtyckiego. R. 20: 
1983, z. 35, s. 179-196. 

341. KOTARSKI Edmund: Morze w poezji Jana Kochanowskiego. - R. 21/22: 
1984/1985, z. 36/37, s. 37-52. 

342. KRZYŻANOWSKI Maciej: Początki polskiego handlu morskiego. -
R. 16: 1979, z. 29, s. 69-85, 9 tab. 

[I. ] Uwagi wstępne; [2. ] Przemiany w polskim handlu zagranicznym do 
r. 1933: [3.] Polski handel zagraniczny drogą morską w latach 1928-1938. 

343. MARCINIAK Bogusław: Struktura społeczna załogi statku ratowniczego. 
- [R. 21/22: ] 1985, z. spec. nr 3, s. 59-92, 6 tab. 

[I. ] Wprowadzenie; [2. ] Specyfika pracy na statku ratowniczym; [3. ] Układ 
ról i pozycji społecznych załogi na statku; [ 4. ] Układ ról i pozycji społecznych na 
statku podczas postoju w porcie; [5. ] Układ ról i pozycji społecznych na statku ra
towniczym podczas akcji ratowniczej; [6. ] Wzorzec osobowościowy kapitana stat
ku ratowniczego; [7. ] Kapitan w opinii załogi. 
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344. MIRONIUK Jolanta: Motywy i aspiracje młodzieży wybierającej zawód 
oficera polskich statków morskich. - [R. 21/22: ] 1985, z. spec. nr 3, s. 93-120, 
7 tab., 1 il. 

[I. ] Wprowadzenie; [2. ] Poch9dzenie społeczne młodzieży studiującej w Uyż
szej Szkole Morskiej w Gdyni; [3.] Srodowisko demograficzno-przestrzenne studen
tów; [4. ] Motywy decyzji wyboru zawodu oficera statku morskiego; [5. ] Ocena 
trafności decyzji podjęcia wyższych studiów morskich; [6. ] Aspiracje zawodowe 
studentów wyższego szkolnictwa morskiego; [7. ] Fluktuacja postaw satysfakcji 
z faktu studiowania w WSM. 

345. ORZECHOWSKI Marian: Problem dostępu do morza w polskiej myśli po
litycznej 1920-1945. - R. 7: 1970, z. 12, s. 21 -38. 

346. PACUK Małgorzata: Wzrasta szansa Polski na bałtyckim rynku przewo
zów. - R. 31; 1994, z. 43, s. 125-133, 3 tab., I mapa, streszcz. w j. ang. 

[I. ] Uymiana handlowa między Polską a Szwecją; [2. ] Ruch pasażerski; [3. ] 
Sytuacja na rynku promowym Bałtyku Południowego w 1992 r.; [4.] Perspektywy 
ruchu promowego na Ba/tyku Południowym. 

347. PALMOWSKI Tadeusz: Współczesne funkcje małych portów polskiego 
wybrzeża. - R. 30: 1993, z. 42, s. 127-139, 2 mapy, 3 tab., bibliogr. , 

[1. ] Uwagi ogólne; [2. ] Porty Zalewu Szczecińskiego; [3. ] Porty Srodkowe
go Wybrzeża; [4.] Porty Zalewu Wiślanego; [5.] Wnioski. 

348. PISKOZUB Andrzej: Dostęp do Bałtyku a droga Polski ku Unii Europej
skiej i NATO. - R. 31: 1994, z. 43, s. 101-124, 7 map. 

I. Wprowadzenie; 2. Bałtycka friana Mitteleuropy; 3. Transbałtycki pomost 
komunikacyjny; 4. Nadbałtyckie euroregiony; 5. Podsumowanie. 

349. PISKOZUB Andrzej: Wokół dziejowych funkcji Morza Bałtyckiego. - R. 
1 O: 1973, z. 19, s. 29-43. 

350. PODOSKI Kazimierz: Czynniki rozwoju polskiej gospodarki morskiej 
przed i po II wojnie światowej. - R. 16: 1979, z. 29, s. 127-138, I tab. 

351. POTOCKI Stanisław: Zarys działań wojennych w Afryce Północnej i walk 
o Tobruk w latach 1940-1942. -R. 29: 1992, z. 41, s. 67-76. 

352. TETZLAFF Henryk: Polskie rybołówstwo morskie w dwudziestoleciu 
międzywojennym. - R. 16: 1979, z. 29, s. 87-107, I tab., bibliogr. 

353. URBANOWICZ Witold J.: Polskie budownictwo okrętowe po roku l 920. 
- R. 16: 1979, z. 29, s. 43-57. 

[I. ] Wielkie braki i małe możliwości; [2. ] Lata trudnych początków;[3. ] Lata 
1928-1936. Pierwsza „Stocznia Gdyńska S. A."; [4. ] Lata 1937-1939. - Druga 
Stocznia Gdyńska;, [5.] Dalsze warsztaty i stocznie w Gdyni. 

354. WOJEWODKA Czesław: Flota handlowa i budownictwo okrętowe w 
regionie Bałtyku. - R. 11: 1974, z. 21, s. 3-24, 1 O tab. 

[I.] Warunki rozwoju żeglugi; [2.] Struktura floty handlowej; [3.] Warunki 
rozwoju budownictwa okrętowego; [4. ] Wielkość i struktura produkcji budownic
twa okrętowego; [5.] Produkcja eksportowa; [6.] Perspektywy rozwoju floty i bu
downictwa okręto~ego. 

355. WOJEWODKA Czesław: Główne kierunki rozwoju gospodarki morskiej 
w czterdziestoleciu Polski Ludowej, -R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 15-36, 
6 tab. 

[I. ] Wprowadzenie; [2. ] Handel morski; [3. ] Porty morskie; [4. ] Żegluga 
morska; [5.] Przemysł okrętowy; [6.] Gospodarka rybna; [7.] Szkolnictwo i nauka; 
[8. ] Dysproporcje w rozwoju gospodarki morskiej; [9. ] Polityka morska państwa. 

356. WOJEWÓDKA Czesław: Rola portu gdańskiego w obsłudze obrotów pol
skiego handlu zagranicznego. - [R. 12:] 1975, z. spec. [nr 2], s. 71-84, 5 tab. 

[ 1. ] Obroty ładunkowe portu gdańskiego i ich struktura; [2. ] Polski handel 
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morskijako główny czynnik ożywienia portu gdańskiego; [3. ] Obroty polskie por
tu gdańskiego; [ 4. ] Brak dostosowania portu gdańskiego do potrzeb polskich. 

357. WSZEBOROWSKI Krzysztof: Identyfikacja z zakładem pracy i zawodem 
(na podstawie badań robotników portowych). - [R. 21/22: ] 1985, z. spec. nr 3, 
s. 31-58, 7 tab. 

[ 1. ] Stosunek do zakładu pracy; [2. ] Stosunek do zawodu. 

358. H e e c k t Hugo: Die Scehafen in Skandinavicn und im iibrigen Ostc
eraum, [ w: ] Handbuch der europaischen Seehafen, t. II, Hamburg 1968; M ii r I 
Horst: Die Entwicklung der Ostseehafen nach dcm Zweiten Weltkrieg. Kieł 1970; 
D i e W i r s c h a ft im Ostseeraum 1970 - Handelshafen zwischen Oslo und 
Leningrad. Liibeck, 1970. 

Rec.: WOJEWODKA Czesław: Zachodnioniemieckie monografie portów bał
tyckich. - R. 8: 1971, z. 14, s. 86-100. 

359. La u ma n e Benita. Nep ok up ny j Anatolij: Bałto-słowiano-finskie 
jazykowyje paraleli iz obłasti moriepławania i rybołowstwa, [w: ] Wzaimoswiazi 
bałtowi pribałtijskich finnow. Riga I 970. 

Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 10: 1973, z. 19, s. 86-92, I mapa. 
360. ,,M ar e Balticum". Sonderheft: ,,Kicler Tage" in Gdingen 1972. Hamburg 

1972. 
Rec.: POTOCKI Stanisław. - R. 1 O: 1973, z. 18, s. 79 -83. 
361. ,,N a ut o I ogi a" R. 1-5, nr l/2: 1966-1970. 
Om.: KUBIK Kazimierz. - R. 8: 1971, z. 15, s. 93-105. 

Problematyka morska zob. też poz. 20, 34, 48, 50, 51, 95-97, 101,125,237,246, 
251,264,280,291, 305,316,322,393-395. 

5. Problematyka krajów nadbałtyckich 

362. BINEROWSKI Zbigniew: Mi~dzynarodowe sympozja historyczne w Vis
by. - R. 11: 1974,z.21,s.107-114. 

363. JAWORSKI Marek: Kierunki pokojowej współpracy regionalnej państw 
nadbałtyckich po II wojnic światowej. - R. 14: 1977, z. 26, s. 33-64. 

364. ŁOSSOWSKI Piotr: Związek państw bałtyckich w latach 1918-1934-1940. 
- R. 29: 1992, z. 41, s. 3-34. 

365. NOTA informacyjna [ dot. powstałego w 1965 r. Ostscegesellschaft z sie
dzibą w Hamburgu i Sztokholmie]. - [R. 3: ] 1966, z. 5, s. 127. 

366. PIOTROWSKI Bernard: Badania nad Polską i krajami nadbałtyckimi na 
uniwersytecie królewieckim (1916-1932). - R. 20: 1983, z. 35, s. 93-115. 

367. POTOCKI Stanisław: Prawno-polityczne aspekty współpracy międzynaro
dowej na Bałtyku. - R. 12: 1975, z. 22, s. 5-17. 

368. ZALESKI Jerzy: Ku wspólnocie Europy Bałtyckiej, - R. 30: 1993, z. 42, 
s. 141-157. 

[1. ] Kto i dlaczego się integruje?; [2. ] Wydostać się z zaścianka: [3. ] Co 
sprzyja, co utrudnia?; [4. ] Zacząć od spraw małych; [5. ] Najważniejsze rodzi się 
,,na dole"; [6.] Bałtyk jest morzem polskiego przeznaczenia; [7.] Konkluzje. 

369. ZALESKI Jerzy: Oblicze gospodarcze Europy Bałtyckiej. - R. 11: 1974, 
z. 20, s. 45-64, 7 tab. sum. 

[ 1. ] Potencjał ekonomiczny; [2. ] Dochód narodowy i poziom życia ludności; 
[3.] Struktura przestrzenna życia gospodarczego; [4.] Wnioski. 

370. Cie n ciał a Anna, Komarnicki Titus: From Versailles to Locarno, Keys 
to Polish Foreign Policy 1919-1925. University Press of Kansas 1984. 
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Rec.: POTOCKI Stanisław. - R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 199-201. 
371. Z a 1 e s k i Jerzy, W oj e w ó d k a Czesław: Europa Bałtycka. Zarys 

monografii gospodarczej. Gdańsk 1977. 
Rec.: ADAMCZYK Józef. - R. 14: 1977, z. 26, s. 99-102. 
Problematyka krajów nadbałtyckich zob. też poz. 123, 132, 211. 

6. Problematyka estońska 

372. Ł os s owski Piotr: Stosunki polsko-estońskie 1918-1939. Gdańsk 1992. 
Rec.: KOSMAN Marceli. - R. 31: 1994, z. 43, s. 140-146. 

7. Problematyka litewska i łotewska 

373. PODOSKI Kazimierz: Sytuacja Polaków na Litwie na tle problemów naro
dowościowych. - R. 31: 1994, z. 43, s. 85-93, streszcz. w j. ang. 

374. B u k s s Mikelis, P 1 a c i n k i s Juris: Latgalu voludas gramatika un 
pareizraksteibas vordneica. [Mi.inchen] 1973. 

Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 14: 1977, z. 26, s. 107-108. 
375. Ko 1 bus ze wski Stanisław Franciszek: Jana Karigera słownik polsko

-łotewski na tle leksykografii b. Inflant Polskich. Studium z historii języka łotew
skiego i dziejów kultury b. Inflant Polskich. Poznań 1977. 

Rec.: BROCKI Zygmunt.-R. 15: 1978, z. 27/28, s. 91-93. 
376. S ab a 1 i a us kas Algirdas: Lietuviu kalbos tyrinejimo istorija iki 1940 

m. [Historia badań języka litewskiego do roku 1940]. Vilnius 1979. 
Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 16: 1979, z. 30, s. 119-123. 

8. Problematyka łużycka 

3 77. B i b 1 i o g r a fi j a publikacijow lct 1964-1968 k serbsko- litwjanskej 
wzajomnosci, ,,Letopis" 1969; Bibliografij a [ ... ] 1969-1973 [ ... ] z doda tym zapi
skom wozjewjenjow k serbsko-letiskej wzajomnosci. ,,Letopis"l 974; Bibliografija 
[ ... ] 1974-1978 [ ... ].,,Letopis" 1979. 

Om.: BROCKI Zygmunt: Bibliografia publikacji na temat stosunków łużycko
-litewskich i łużycko-łotewskich. -R. 17: 1980, z. 31/32, s. 111-114. 

378. Le top i s. Jahresschrift des Instituts fiir sorbische Volksforschung. Reihe 
B: Geschichte. Gesamtinhaltsverzeichnis der Nummem 1-20 (1953-1973). Zusam
mengestellt von K. J. Schiller unter Mitarbeit von H, Volkel Bautzen 1974. 

Rec.: BROCKI Zygmunt. - R. 12: 1975, z. 22, s. 101-102. 
379. M c t s k Frido: Bestandsverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs in Baut

zen. Theil IV. Archivalische Sammlungen der Maćica Serbska. Bautzen 1978. 
Rec.: BROCKI Zygmunt. -R. 16: 1979, z. 29, s. 191-192. 
Problematyka łużycka. zob. też poz. 311. 

9. Instytut Bałtycki 

380. BOROWIK Józef: Doświadczenia Instytutu Bałtyckiego w zwalczaniu re
wizjonizmu niemieckiego na terenie międzynarodowym. Prelekcja wygłoszona 
w dniu 31 marca 1965 r. w restytuowanym Instytucie Bałtyckim z okazji 40. rocz
nicy jego założenia. - [R. 2: ] 1965, z. [2], s. 7-19. 

l. Trzy rocznice; 2. Odrodzenie hitlerowskiego szowinizmu w Niemczech 
Zachodnich; 3. Kontrofensywa naukowa i wydawnicza Instytutu Bałtyckiego prze
ciwko niemieckiemu rewizjonizmowi na terenie międzynarodowym; 4. Co przeciw-
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stawiamy dzisiaj zachodnioniemieckiej propagandzie rewizjonistycznej. 
Toż. -[R. 3:] 1966, z. spec., s. 7-19. 
381. BUKOWSKI Andrzej: [Czterdziesto-] 40-lecie Instytutu Bałtyckiego. 

[Z przemówienia wygłoszonego na uroczystym posiedzeniu I[ nstytutu Bałtyckiego] 
w dniu 31 marca 1965 roku). - [R. 2:] 1965, z. [2], s. 1-6. 

Toż. - [R. 3:] 1966, z. spec., s. 1-6. 
382. BUKOWSKI Andrzej: Działalność Instytutu Bałtyckiego po roku 1945. -

R. 15: 1978, z. 27/28, s. 115-124. 
383. BUKOWSKI Andrzej: Instytut Bałtycki. Jego przeszłość i obecne zadania. 

- [R. 1: ] 1964, z. [I], s. 1-11. 
Toż. - [R. 3: ] 1966, z. spec., s. 20-27. 
384. CIEŚLAK Tadeusz: Działalność Instytutu Bałtyckiego w okresie między

wojennym. - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 111-115. 
385. GAJEK Józef: Badania kulturoznawcze Instytutu Bałtyckiego. - R. 13/14: 

1976/1977, z. 24/25, s. 19-32. 
386. MATERIAŁ ilustracyjny z sesji jubileuszowej Instytutu Bałtyckiego [28 XI 

1977]. - R. 15: 1978, z. 27 /28, s. nlb. 12. 
387. MEDAL [Pięćdziesięcio-] 50-lecia Instytutu Bałtyckiego. - R. 13/14: 

1977, z. 24/25, s. 3, 2 il. 
388. MEDAL Polskiej Akademii Nauk dla Instytutu Bałtyckiego [z okazji 50-

-lecia istnienia Instytutu]. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 115. 
389. NAGRODY Prezydenta Miasta Gdańska [z okazji 50-lecia istnienia Insty

tutu Bałtyckiego]. - R. 17: 1980, z. 31/32, s. 115. 
390. POROZUMIENIE [ z 11 XI 1972] w sprawie współpracy między Instytu

tem Bałtyckim w Gdańsku a Zakładem Języka i Kultury Krajów Skandynawskich 
Uniwersytetu Gdańskiego. - R. 8 [ właśc. 9]: 1972, z. 17, s. 105-106. 

391. POTOCKI Stanisław: Aktualne prace i zamierzenia Instytutu Bałtyckiego 
ze szczególnym uwzględnieniem problemów pokojowej współpracy w rejonie Bał
tyku. - R. 15: 1978, z. 27/28, s. 124-127. 

392. POTOCKI Stanisław: Działalność Instytutu Bałtyckiego przed i po II woj
nie światowej. - R. 8: 1971, z. 15, s. 3-18. 

393. POTOCKI Stanisław: Gdynia w pracach Instytutu Bałtyckiego. - R. 13: 
1976, z. 23, s. 3-14. 

394. POTOCKI Stanisław: Gospodarka morska w pracach Instytutu Bałtyckie
go. - R. 16: 1979, z. 29, s. 109-125. 

395. POTOCKI Stanisław: Kierunki działalności Instytutu Bałtyckiego w latach 
1964-1976. - R. 13/14: 1976/1977, z. 24/25, s. 5-18. 

[I. ] Cele i zadania Instytutu Bałtyckiego; [2. ] Prace naukowo-badawcze; [3. ] 
Działalność popularyzacyjna; [ 4. ] Udział Instytutu Bałtyckiego w sesjach i konfe
rencjach różnych instytucji; [5. ] Działalność dydaktyczna,· [6. ] ffystawy; [7. ] 
Działalność wydawnicza; [8. ] Komisja Skandynawistyczna Instytutu Bałtyckiego; 
[9.] Zagraniczne kontakty naukowe; [10.] Założenia programu badawczego Insty
tutu Bałtyckiego. 

396. P[OTOCKI] S[tanisław]: [Pięćdziesięcio] 50-lecie Instytutu Bałtyckiego. 
- R. 14: 1977, z. 26, s. 111. 

397. P[OTOCKI] S[tanisław]: Sesja jubileuszowa Instytutu Bałtyckiego [28 XI 
1977].- R. 15: 1978, z. 27/28, s. 107-108, 12 il. nas. [145-156]. 

398. P[OTOCKI] S[tanisław]: Sesja okolicznościowa Instytutu Bałtyckiego 
[z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej - 15 X 1983]. - R. 20: 1983, z. 35, 
s. 205-206. 

399. POTOCKI Stanisław: [Sześćdziesięcio-] 60-lccie Instytutu Bałtyckiego. -
R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, s. 5-14, I il. nas. 3. bibliogr. 

400. SLIWOWSKI Henryk: Przemówienie wojewody gdańskiego[ ... ], wygło-
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szone na otwarcie jubileuszowej sesji Instytutu Bałtyckiego w dniu 28 listopada 
1977 r. -R. 15: 1978, z. 27/28, s. 109-110. 

401. UROCZYSTOŚCI odnowienia dyplomu doktorskiego Mariana Pelczara 
[16 X 1980].-R. 17: 1980, z. 31/32, s. 115 -122. 

[ 1. ] Życiorys doc. dr. Mariana Pelczara; [2. ] Ważniejsze prace doc. dr. Ma
riana Pelczara. 

402. WYRÓŻNIENIE Instytutu Bałtyckiego. - R. 21/22: 1984/1985, z. 36/37, 
s. 203. 

403. ZNAMIEROWSKA-PRUFFEROWA Maria: Instytut Bałtycki - Jego po
moc w organizowaniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu. - R. 13/14: 
1976/1977, z. 24/25, s. 33-36. 

404. KRONIKA [Instytutu Bałtyckiego]. - [R. 2: ] 1965, z. [2], s. 50-51; z. 3, 
s. 104-106; [R. 3:] 1966, z. 5, s. 128-131; R. 10: 1973, z. 19, s. 93-106; R. 16: 1979, 
z. 29. 193-199. Z kroniki. - R. 17: 1980, z. 31/32; R. 20: 1983, z. 35, s. 205-206; 
R. 21/22, z. 36/37, s. 203; R. 30: z. 42, s. 159-169; Z kroniki Instytutu Bałtyckiego. 
- [R. 4:] 1967, z. 6, s. 101-103, z. 7. s. 144-146; [R. 5:] 1968, z. 8, s. 75, z. 9, 
s. 52-54; R. 6: 1969, z. I O, s. 118-119, z. 11, s. 125-126; R. 7: 1970, z. 13, s. 84-85; 
R. 10: 1973, z. 18, s. 85-94. Kronika i informacje. - R. 8 [właśc. 9] 1972, z. 17, 
s. 105-110; R. 11: 1974, z. 20, s. 107-114; R. 11: 1974, z. 21, s. 125-129; R. 14: 
1977, z. 26, s. 109-111. 

405. [NEKROLOG: Józef Borowik, 1891-1968]. - [R. 5:] 1968, z. 8, s. 75. 
406. MĘŻNICKA Maria: Wspomnienie o Józefie Borowiku. - R. 6: 1969, 

z. IO, s. 113--117. 
407. BREZA Edward: Zygmunt Brocki (1922-1982). - R. 18: 1981, z. 33, 

s. 139-141. 
408. P[OTOCKI] St[anisław]: Pami~ci Tadeusza Cieślaka. - R. 21/22: 

1984/1985, z. 36/37, s. 201-203. 
409. GROTH Andrzej: Stanisław Gierszewski (1929-1993). - R. 30: 1993, 

z. 42, s. 164--166. 
41 O. ZACHCIAŁ Iwona: Pamięci Karola Głombiowskiego. - R. 23/24: 

1986/1987, z. 38/39, s. 133-134. 
411. CIESIELSKI Czesław: Lucjan Hofman (1921-1993). -R. 30: 1993, z. 42, 

s. 162-164. 
412. [NEKROLOG: ] Bernard Janik (1904-1977). - R. 15: 1978, z. 27/28, 

s. 139-140. 
413. HAJDUK Bolesław: Bolesław Kasprowicz (1895-1982). - R. 19: 1982, 

z. 34, s. 165-166. 
414. PIOTROWSKI Bernard: Leon Koczy (1900-1981)- badacz dziejów Po

morza i Skandynawii. - R. 18: 1981, z. 33, s. 127-137. 
415. HAJDUK Bolesław: Pamięci Kazimierza Kubika. - R. 23/24: 1986/1987, 

z. 38/39, s. 129-131. 
416. ZIELIŃSKI Władysław; Roman Lutman (1897-1973). - R. 1 O: 1973, 

z. 18, s. 85-94. 
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