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Wywiad morski II Rzeczypospolitej (1918–1939) 

W konsekwencji przyjęcia w czerwcu 1921 r. modelu scentralizowanej służ-
by wywiadowczej

1, wspólnej dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, do pozy-

skiwania wszelkich informacji ważnych dla państwa z perspektywy jego bezpie-

czeństwa zewnętrznego zobowiązany został Oddział II Sztabu Generalne-

go/Głównego Wojska Polskiego (dalej: SGWP). Tym samym odmiennie od 
rozwiązań brytyjskich, francuskich i amerykańskich2

, a podobnie do np. nie-

mieckich czy radzieckich
3, w zakresie jego obowiązków znalazły się zarówno 

zagadnienia w obszarze sił lądowych, jak i lotnictwa oraz marynarki wojennej4
, 

                                                 
1  Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (dalej: CAW), Oddział II Sztabu 

Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego 1919–1939 (dalej: Oddział II), sygn. I.303.4.14, 
NDWP, SG, Oddział II, Nr 24343/II.B.W.1 z 23 czerwca 1921 r. 

2  W państwach tych każdy z rodzajów sił zbrojnych dysponował autonomicznymi strukturami 
wywiadu ulokowanymi przy poszczególnych dowództwach. 

3  W Niemczech początkowo istniały, co prawda, oddzielne służby wywiadowcze armii (od 1 stycz-

nia 1921 r. Abteilung Abwehr w Reichswehrministerium) i marynarki wojennej (Marinegehe-

imdienst), lecz z dniem 1 kwietnia 1928 r. zostały one połączone w jednolitą służbę wywiadow-

czą. W strukturze powstałej w ten sposób Abwehry za prowadzenie wywiadu morskiego ostatecz-

nie odpowiadała Sekcja IM (Marine) Wydziału I (Abwehr I); O. Reile, Geheime Ostfront: die 

deutsche Abwehr im Osten 1921–1945, München 1963, s. 47, 176–177; H. Ćwięk, Wywiad Repu-

bliki Weimarskiej przeciwko Polsce [w:] Polski wywiad wojskowy 1918–1945, red. P. Kołakow-

ski, A. Pepłoński, Toruń 2006, s. 271–272, 280. W ZSRR natomiast cały wywiad wojskowy 
zgrupowany był w strukturach Zarządu Wywiadowczego RKKA (Razwiedupr). Początkowo za 
prowadzenie wywiadu morskiego odpowiadał Wydział V Morski wchodzący w skład Oddziału 3. 
(Wywiad Agencyjny), a ostatecznie Oddział 4. Pozyskiwaniem informacji w obszarze zagadnień 
morskich zajmował się jednak również „konkurencyjny” Wydział Zagraniczny (Inostrannyj Ot-

dieł – INO) WCzKa/GPU/OGPU; P. Kołakowski, Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpie-

czeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 2013, s. 20, 37. 
4  Patrz: CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.133, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 23881/II.Inf.O. z 20 

lutego 1925 r.: Instrukcja ogólna dla attachés wojskowych o prowadzeniu pracy informacyjnej  
i o konstrukcji raportów. 
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zlecane przez poszczególne dowództwa czy departamenty Ministerstwa Spraw 
Wojskowych (dalej: MSWojsk.). W przypadku spraw morskich formułował je 
początkowo Departament Spraw Morskich (dalej: DSM)

5, przekształcony z 
dniem 1 stycznia 1922 r. w Kierownictwo Marynarki Wojennej (dalej: KMW)

6
.  

Pomimo to, aż do 1935 r. Oddział II SGWP nie posiadał żadnej wyspecjali-
zowanej w tym kierunku komórki studyjnej, będąc na tym polu wyraźnie upo-

śledzony nawet w stosunku do lotnictwa
7. Nie dość bowiem, że nie dostrzegano 

potrzeby jej powołania, to jeszcze w obsadzie personalnej Centrali praktycznie 

nie było oficerów floty8, choć oficerowie lotnictwa pojawiali się w obsadzie 
komórek ewidencyjno-studyjnych

9
.  

Dopiero ustanowienie Referatu Morskiego w ramach Samodzielnego Refera-

tu Studiów Ogólnych i obsadzenie go kmdr. ppor. w st. spocz. Rafałem Czeczot-

tem (z dniem 9 lutego 1935 r.) częściowo zmieniło ten stan rzeczy10. Choć był to 
referat wyłącznie studyjny, a nie wywiadowczy, i na dodatek jednoosobowy, to  

i tak jego powołanie należy ocenić pozytywnie. Po raz pierwszy w centrali wy-

wiadu powstała bowiem komórka odpowiedzialna bezpośrednio i wyłącznie za 
śledzenie rozwoju sił morskich państw obcych11. Zasadniczy przełom nastąpił 
jednak dopiero wiosną 1939 r., wraz z utworzeniem w KMW Samodzielnego 
Referatu Ewidencji Marynarek Obcych pod kierownictwem kmdr. ppor. Bruno-

na Jabłońskiego12. Zgodnie z założeniami miał to być zalążek autonomicznego 

                                                 
5  Departament Spraw Morskich powstał z przekształcenia Sekcji Marynarki w MSWojsk., na 

mocy uchwały Rady Ministrów z 20 marca 1919 r. oraz rozkazu ministra spraw wojskowych  
z 22 kwietnia 1919 r.; „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919, nr 46, poz. 1527. 

6  „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1922, nr 30, poz. 243. 
7  Choć dopiero w marcu 1939 r. powołano Samodzielny Referat Informacyjny Sztabu Lotniczego 

SG, powierzając jego kierownictwo mjr. pil. Juliuszowi Dziewulskiemu, to w obsadzie dwóch 
kluczowych referatów studyjnych („Niemcy” i „Rosja”) znajdowali się referenci ds. lotniczych,  

a w Samodzielnym Referacie „Niemcy” (od 1932 r.) – nawet Referat Lotniczy kpt/mjr. obs. Fer-

dynanda Bobińskiego; Ł. Ulatowski, Polski wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organiza-

cyjna, składy osobowe, personel, budżet, mob., Warszawa 2013, s. 38–45, 82, 99. 
8  Występowali wyłącznie w obsadzie komórek odpowiedzialnych za zagadnienia traktatowo-

tranzytowe (kmdr por. inż. Karol Firych, kmdr ppor. Wiktor Wojnicz); ibidem, s. 15–28. 
9  Np. wspomniany wyżej kpt./mjr obs. F. Bobiński w Referacie „Niemcy” oraz mjr dypl. pil. 

Stanisław Szczekowski w Referacie „Rosja”. 
10  Ł. Ulatowski, op. cit., s. 85. Choć w podobnej sytuacji znajdowało się również lotnictwo, gdyż 

dopiero w marcu 1939 r. powołano Samodzielny Referat Informacyjny Sztabu Lotniczego SG, 

powierzając jego kierownictwo mjr. pil. Juliuszowi Dziewulskiemu, to przynajmniej w obsa-

dzie dwóch kluczowych referatów studyjnych („Niemcy” i „Rosja”) znajdowali się referenci 
ds. lotniczych, a w Samodzielnym Referacie „Niemcy” nawet Referat Lotniczy kpt./mjr. obs. 

Ferdynanda Bobińskiego; ibidem, s. 38–45, 82, 99. 
11  Ponieważ nie był to referat „kierunkowy”, lecz wspólny dla całego Wydziału IV Studiów,  

w zakresie jego zainteresowań były nie tylko floty niemiecka i radziecka, ale i inne; Instytut 

Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. B.I.6g, Raport mjr. 

dypl. Jana Leśniaka, 9 stycznia 1940 r. 
12  A. Suchcitz, Organizacja wywiadu Polskiej Marynarki Wojennej w relacji kmdr. Brunona Ja-

błońskiego, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. 2, red. T. Dubicki, Łomianki 2012, 
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wywiadu morskiego, którego PMW do tej pory nie posiadała, choć potrzeby  

w tym zakresie były ewidentne.  
Wybuch wojny przerwał jednak prace organizacyjne13

, w efekcie czego – jak 

się miało okazać – nigdy nie powstał samodzielny wywiad morski.  
W grudniu 1939 r. pod kierownictwem mjr. Jana Henryka Żychonia – co 

prawda – powołano w Paryżu Polskie Biuro Wywiadowcze, jednak wyłącznie  
z inicjatywy francuskiego wywiadu morskiego, w związku z czym zostało mu 
ono podporządkowane14

. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii kierownictwo tej 

komórki przejął kmdr ppor. B. Jabłoński, jednak z klasycznym wywiadem mor-

skim miało ono już niewiele wspólnego i w grudniu 1941 r. jako Wydział Wy-

wiadowczy KMW zostało operacyjnie i organizacyjnie podporządkowane Od-

działowi II Sztabu Naczelnego Wodza
15. Zarówno przed połączeniem, jak i po 

połączeniu, a zwłaszcza po nim, nie zajmowało się bowiem wywiadem doku-

mentalnym, lecz obserwacyjnym oraz przemysłowym, dostarczając wyłącznie 

informacji na temat ruchu okrętów i statków, remontów oraz produkcji nowych 

jednostek
16

. 

Zgodnie z obowiązującą w okresie międzywojennym doktryną obronną, za-

gadnienia morskie, choć ważne w kontekście obrony wybrzeża i zabezpieczenia 
szlaków tranzytowych, nie były priorytetem dla Oddziału II SGWP. Pomimo to, 

                                                 
s. 358. Nominacja musiała nastąpić w marcu, a rzeczywiste objęcie stanowiska w końcu kwiet-

nia 1939 r. Obsada personalna KMW na dzień 23 marca 1939 r. wykazuje już bowiem kmdr. 
ppor. B. Jabłońskiego jako kierownika wyżej wymienionego Referatu; R. Rybka, K. Stepan, 
Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939 r., Kraków 2006, s. 900.  

13  Zdołano jedynie wysłać kilku oficerów na kurs techniki wywiadowczej, oddelegowując ich na-

stępnie do Oddziału II. SGWP. Kpt. mar. Marian Kadulski został ulokowany w Konsulacie RP 
w Szczecinie, a kpt. mar. Leon Mizgalski w Konsulacie RP w Królewcu. Nie zdołano nato-

miast przeszkolić i wysłać do Konsulatu RP w Hamburgu kpt. mar. Stanisława Rusieckiego 
oraz kpt. mar. Bolesława Romanowskiego przewidzianego do obsady etatu w Konsulacie RP  
w Leningradzie, a także uruchomić komórki radiopodsłuchu morskiego (kmdr ppor. Konrad 
Namieśnikowski) oraz nawiązać współpracy z attachés morskimi i Oddziałem II SGWP;  
A. Suchcitz, op. cit., s. 361; B. Jabłoński, Wywiad, czyli służba szpiegowska, cz. 2, „Nasze Sy-

gnały” 1972, nr 126, s. 30. 
14  W związku z zamiarem stworzenia sieci wywiadowczej w obrębie Morza Bałtyckiego, dowód-

ca Marine Nationale adm. François Darlana wystąpił do gen. W. Sikorskiego o przydział do 2. 
Biura Admiralicji 12 oficerów b. Oddziału II SGWP: mjr. Jana Żychonia, kmdr. ppor. Czesła-

wa Janickiego, kpt. Edmunda Piechowiaka, kpt. Tadeusza Szefera, kpt. Henryka Szmidta, ppor. 

Stefana Kucharskiego, mjr. Witolda Langenfelda, kmdr. Tadeusza Mindaka, kpt. Witolda Szy-

maniaka, kpt. Romana Koperskiego, ppor. Zdzisława Martysza (?) i ppor. Edwarda Skibę; 
IPMS, sygn. A.XII.88/848K, adm. F. Darlan do gen. W. Sikorskiego [b.d.]. 

15  A. Suchcitz, Zarys struktury organizacyjnej Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza 1939–1945 

[w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności Oddziału II 
SGWP, t. 1, red. T. Dubicki, Łomianki 2010, s. 74–76. 

16  Patrz: A. Pepłoński, T. Dubicki, R. Majzner, Wywiad morski: ruch okrętów, obserwacja portów 
i stoczni, [w:] Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, red.  

T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 489–499. 
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dzięki rozbudowanej strukturze placówek wywiadu płytkiego i głębokiego,  
a przede wszystkim dzięki akredytowanym przy przedstawicielstwach dyploma-

tycznych attachés wojskowym i morskim
17, dostarczył on w całym okresie mię-

dzywojennym stosunkowo licznych informacji z zakresu zagadnień wojenno-

morskich, choć – co trzeba niestety przyznać – o zróżnicowanej, zasadniczo 
ograniczonej wartości18

.  

Permanentne niedofinansowanie Oddziału II SGWP – zwłaszcza w latach 20. 

– skutkowało niedostrzeganiem potrzeb informacyjnych PMW, w efekcie czego 
przez cały okres międzywojenny zaledwie siedmiu oficerów floty służyło na 
placówkach wojskowo-dyplomatycznych – w tym aż czterech w latach 1919–
1922

19
, a jeden do 1926 r.

20
 Ostatnich dwóch – zarazem jedynych samodzielnych 

attachés morskich – mianowano dopiero latem 1939 r. w sytuacji, gdy w obliczu 

zbliżającej się wojny ich podstawowym zadaniem było koordynowanie tranzytu 

materiału wojennego do kraju21
. Nawet placówkami, które zostały akredytowane 

jako wojskowe i morskie (tak jak Paryż – od 1923 r., Tokio – od 1928 r., Rzym 

– od 1935 r., i Waszyngton – od 1937 r.), kierowali oficerowie armii, spora-

dycznie lotnictwa
22

. 

                                                 
17  Patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe II Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-orga- 

nizacyjne aspekty funkcjonowania, wyd. 2, Częstochowa 2014; idem, Attachés morscy w syste-

mie bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej 1918–1939, [w:] Służby specjalne w systemie bezpie-

czeństwa państwa. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Materiały i studia, t. 1, red.  

A. Krzak, D. Gibas-Krzak, Szczecin 2012, s. 333–346. 
18  Obowiązek dostarczania informacji odnośnie do zagadnień wojenno-morskich regulowały 

wszystkie kolejne instrukcje ogólne, a do 1930 r. nawet oddzielne instrukcje dla attachés mor-

skich: z 2 grudnia 1919 r. i z 29 lutego 1924 r. – patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe…,  
s. 78–82, 93–101; idem, Obowiązki i zadania attachés morskich II RP w świetle instrukcji 
ogólnych i szczegółowych, [w:] Wywiad wojskowy i kontrwywiad II RP, t. 3, red. T. Dubicki, 

Łomianki 2013, s. 60–82.  
19  Byli to: kontradm. Wacław Kłoczkowski w Londynie (1919–1921), gen. ppor. mar. Zygmunt 

Brynk w Waszyngtonie (1919–1920), kpt. mar. Stefan Frankowski w Sztokholmie (1919–1921) 

i kmdr por. Jan Stankiewicz w Moskwie (1921–1922). 
20  Był to kmdr por. Bohdan Jarociński w Rydze (1921–1926), na dodatek oficer korpusu rzeczno- 

-brzegowego. 
21  Byli to kmdr ppor. Stanisław Lasocki w Paryżu (1939 r.) i kmdr por. dypl. Tadeusz Stoklasa  

w Londynie (1939 r.). 
22  W Paryżu było to 2 oficerów korpusu osobowego piechoty, 1 kawalerii i 1 artylerii; w Rzymie 

– 1 oficer korpusu osobowego artylerii i 1 lotnictwa; w Tokio – 3 oficerów korpusu osobowego 
piechoty i 1 saper; w Waszyngtonie – 1 oficer korpusu osobowego lotnictwa. Wyraźnie domi-

nowali więc oficerowie piechoty (5), przed artylerzystami (2), lotnikami (2) oraz kawalerzystą 
(1) i saperem (1). Choć niemal wszyscy (z wyjątkiem jednego) byli absolwentami Wyższej 
Szkoły Wojennej w Warszawie – ewentualnie francuskiej Ĕcole Supérieure de Guerre w Pary-

żu, to jednak trudno ich było uznać za kompetentnych w zakresie spraw morskich i wojenno- 

-morskich; R. Majzner, Attachaty wojskowe…, s. 535–550; P. Stawecki, Oficerowie dyplomo-

wani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997; R. Majzner, Kombatanci pierwszej woj-

ny światowej jako attachés wojskowi 1918–1939, [w:] „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani  
i kombatanci jako problem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku, Lublin 2016. 
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W konsekwencji zasadniczo dostarczały one wyłącznie informacji na temat 
rozbudowy potencjału poszczególnych flot, w tym przede wszystkim charakte-

rystyk taktyczno-technicznych jednostek – zwłaszcza nowo budowanych. 

Szczególną uwagę zwracano przy tym nie na największe floty – brytyjską, ame-

rykańską, japońską, francuską i włoską, lecz na Niemcy i ZSRR, przy czym o ile 
w latach 20. i pierwszej połowie 30. koncentrowano się niemal wyłącznie na 
flocie radzieckiej, o tyle w drugiej połowie lat 30. wyraźnie dominowały już do-

niesienia na temat Kriegsmarine. 

Sytuacja ta była wynikiem splotu różnych czynników, wśród których zasad-

niczą rolę odgrywała ogólna słabość wywiadu na kierunku wschodnim spowo-

dowana po części rozległymi konsekwencjami afery MOCR-TRUST
23

 oraz róż-
norodnymi perturbacjami na polu współpracy wywiadowczej z państwami bał-
tyckimi, częściowo zresztą powyższą aferą wywołanymi. Nie bez znaczenia był 
również fakt otoczenia szczególną osłoną kontrwywiadowczą programu rozbu-

dowy i modernizacji floty radzieckiej. 

Rozbudowa niemieckich sił zbrojnych, a zwłaszcza floty wojennej, postę-
powała natomiast niemalże w sposób jawny, na podstawie porozumienia mor-

skiego z Wielką Brytanią. Pole do obserwacji było więc szerokie, a na dodatek 

nie podlegało jakiejś szczególnej ochronie kontrwywiadowczej, co ułatwiało po-

zyskiwanie informacji.  

Największe niedostatki – zauważalne zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. – 

występowały w dziedzinie zagadnień doktrynalnych. Niekompetentni i całkowi-

cie nieprzygotowani od strony fachowej attachés wojskowi – nawet jeśli byli 

akredytowani równocześnie w charakterze attachés morskich, praktycznie  

w ogóle nie śledzili ewolucji morskiej myśli wojennej. W ograniczonym stopniu 

zwracali również uwagę na nowinki z zakresu budownictwa okrętowego.  
W obydwu powyższych kwestiach ograniczali się zazwyczaj do przesłania wy-

cinków z – w najlepszym wypadku – fachowych periodyków. Brak stosownego 
przygotowania sprawiał, że nie byli w stanie ich konfrontować lub uzupełniać  
w rozmowach z obcymi attachés morskimi. Znaczną, choć nie zawsze wnikliwą, 

uwagę poświęcali międzynarodowym konferencjom rozbrojeniowym (mor-

skim)
24. Z wyżej wymienionych powodów nie byli jednakże w stanie ocenić 

konsekwencji przyjętych w ich trakcie rozwiązań.  

                                                 
23  Patrz m.in.: A. Krzak, Czerwoni Azefowie. Afera MOCR-TRUST 1922–1927, Warszawa 2010; 

R. Wraga (J. Niezbrzycki), Trust, „Kultura” 1949, nr 4/21–5/22; W. Michniewicz, Wielki bluff 

sowiecki, Chicago 1991; A.S. Gasparyan, „Opieracja Triest”. Sowietskaja razwiedka protiw 
russkoj emigracji 1922–1937, Moskwa 2008; S. Wojciechowski, Triest. Wospominanija i do-

kumienty, London (Kanada) 1974; G. Joffe, Trest: legendy i fakty, „Nowyj Żurnał” 2007, nr 
249; W.T. Drymmer, Trust, „Kultura” 1965, nr 2/217; M. Świerczek, Afera MOCR-Trest. 

Przyczyny stojące za wyborem Oddziału II jako elementu taktycznego operacji – próba analizy, 

[w:] Sukcesy i porażki wywiadu polskiego 1918–1945, red. R. Majzner, Częstochowa 2014, s. 65–80. 
24  Odnośnie do konferencji waszyngtońskiej 1921/1922 r. – patrz: Archiwum Akt Nowych  

w Warszawie (dalej: AAN), Sztab Główny Wojska Polskiego 1918–1939 (dalej: Sztab Głów-
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Jak zostało to wyżej nadmienione, uwaga Oddziału II SGWP w obszarze zagad-

nień wojenno-morskich w latach 20. i na początku 30. została w znacznym stopniu 
skoncentrowana na flocie radzieckiej. Potencjał Reichsmarine precyzyjnie określały 
bowiem postanowienia traktatu wersalskiego

25, a pozostałych kluczowych flot – 

tzw. traktatu pięciu, zawartego 6 lutego 1922 r. podczas konferencji waszyngtoń-
skiej

26. Potencjału floty radzieckiej nie regulowały natomiast żadne porozumienia 

międzynarodowe, przez co nie podlegała ona jakiejkolwiek kontroli, a na dodatek jej 

rozwój kształtował się pod wpływem współpracy wojskowej z Niemcami. W tych 
okolicznościach śledzenie jej rozwoju powinno być imperatywem.  

Działania mające na celu odtworzenie aktualnego Ordre de Bataille Robot-

niczo-Chłopskiej Floty Czerwonej (dalej: RKKF – Rabocze-Krestianskij Kra-

snyj Fłot) zlecano, co prawda, attachés wojskowym w Moskwie, Rydze, Tallinie 

i Helsingforsie oraz placówkom wywiadowczym ulokowanym na terenie ZSRR, 

Łotwy, Estonii i Finlandii, jednak, co zaskakujące w tych okolicznościach – nie 

na poziomie instrukcji pracy placówki, lecz doraźnie zlecanych zadań. Jest to 
tym bardziej niezrozumiałe, że w pierwotnym etacie attachatu moskiewskiego 
znalazł się kmdr por. Jan Stankiewicz jako I pomocnik attaché wojskowego  

i nieformalny attaché morski, co mogłoby sugerować, że zagadnienia morskie 
będą traktowane jako równorzędne wobec pozostałych rodzajów radzieckich sił 
zbrojnych. Tymczasem żadna z instrukcji nie formułowała otwarcie zadań in-

formacyjno-wywiadowczych w obszarze radzieckiej floty wojennej, najwyraź-
niej uznając, że była ona mniej istotna od np. „Wsieobuczu”27. Można by więc  

                                                 
ny), sygn. 616.20; poprzez pierwszą konferencję londyńską 1930 r. – patrz m.in.: AAN, Atta-

chés wojskowi przy stolicach państw kapitalistycznych (dalej: Attachés), sygn. A.II.111; drugą 
konferencję londyńską z 1935–1936 r. – patrz: AAN, Sztab Główny, sygn. 616.291, SG, Od-

dział II, Sprawozdanie SRO z działalności za 1935 r., 28 lutego 1936 r.; CAW, Oddział II, sy-

gn. I.303.4.7715, attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Rzymie mjr 

dypl. Cezary Niewęgłowski, L.15/Tjn. z 9 grudnia 1935 r.; oraz genewską konferencję rozbro-

jeniową – patrz m.in.: AAN, sygn. 616.281, MSWojsk., SG, Oddział II, L.dz. 20896/II.S.O.  
z 10 marca 1938 r. 

25  Ustalał nie tylko jej powojenne O. de B., ale i stanowił, że nowe jednostki mogły zasilić jej 
skład najwcześniej po 15 (niszczyciele, torpedowce) i 20 (pancerniki i krążowniki) latach od 
dnia wodowania, przy ustalonym limicie wyporności (10 tys. t w przypadku pancerników,  
6 tys. t. – krążowników, 800 t – niszczycieli, i 200 t – torpedowców); Traktat pokoju między 
mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Niemcami podpisany w Wersalu 28 czerw-

ca 1919 roku, Warszawa 1919, art. 181–190. Pierwszymi nowymi jednostkami Reichsmarine 

były dopiero lekki krążownik „Emden” (1925 r.) i 6 torpedowców typu „Möwe” (1926–1928) – 

patrz: M. Sobański, Niemiecki krążownik lekki Emden (III), „Okręty Wojenne” 2005, nr 65 i nr 
66; S.W. Patjanin, Pierwsze jaskółki floty wersalskiej, „Okręty Wojenne” 2009, nr 93 i nr 94. 

26  Patrz: S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 1: 1917–1926, 

Poznań 1989, s. 241–246; J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia morskie 1918–1939, Gdańsk 
1983, s. 134–142. 

27  Wsieobucz – organizacja zajmująca się szkoleniem wojskowym przedpoborowych i poboro-

wych, odpowiednik działającego w II RP „Przysposobienia Wojskowego”. Zarówno instrukcja 
dla placówki – patrz: AAN, Attachat Wojskowy w Moskwie (dalej: AWM), sygn. 8, NDWP, 
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w tej sytuacji sarkastycznie stwierdzić, że odwołanie z placówki kmdr. J. Stan-

kiewicza z dniem 1 stycznia 1922 r.
28

 było w pełni uzasadnione, skoro zarówno 
szefostwo wywiadu, jak i KMW nie miały pomysłu, jak go skutecznie na tej pla-

cówce wykorzystać. 
W efekcie, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów radzieckich sił 

zbrojnych, RKKF nie została poddana systematycznej obserwacji. Intensywność 
działań w tym obszarze uzależniona była bowiem wyłącznie od aktywności 
KMW na tym polu, co samo w sobie można by uznać nawet za naturalne, gdyby 

nie fakt, że w obowiązującej polskiej doktrynie obronnej ZSRR postrzegany był 
ewidentnie jako państwo wrogie – nawet bardziej niebezpieczne (w latach 20.) 

niż Niemcy, a jego potencjał morski był nieporównywalnie większy od mikro-

skopijnej wówczas PMW – przypomnijmy, dysponującej w połowie lat 20. rap-

tem 5 małymi torpedowcami, 4 małymi trałowcami i 2 kanonierkami. 
Z analizy zleceń formułowanych przez KMW oraz meldunków nadsyłanych 

przez attachés wojskowych jednoznacznie wynika, że początkowo zaintereso-

wanie budziła – co zresztą zrozumiałe – wyłącznie Flota Bałtycka.  
W trakcie wojny 1920 r. szczególną uwagę przykuwała kwestia ciągłości 

transportów sprzętu wojennego dostarczanych do portu w Gdańsku. Dlatego też 
zrozumiały niepokój wzbudziła pozyskana od francuskiego wywiadu informa-

cja, że dwa radzieckie okręty podwodne otrzymały rozkaz wyjścia w morze ce-

lem topienia statków płynących z zaopatrzeniem dla Polski. Do sprawdzenia 
powyższej wiadomości i ewentualnego dalszego śledzenia ruchów tych jedno-

stek zobowiązany został głównie attachat wojskowy w Rewlu
29

. 

Po zakończeniu wojny zainteresowanie radziecką flotą sprowadzało się do 
prób ustalenia jej składu, nabierając tym samym charakteru działań rutynowych.  

W maju 1922 r. podjęto np. starania celem wyjaśnienia doniesień, że Rosja-

nie definitywnie sprzedali Niemcom okręty liniowe: „Cesarewicz” i „Piotr Wie-

likij”, krążowniki: „Gromoboj”, „Rossija”, „Bogatyr” i „Diana”, stawiacz min 
„Amur” oraz 6 torpedowców typu „Donskij Kozak”30. Z poczynionych wówczas 

                                                 
SG, O.II, Nr 30437/II.Ew.5 z 30 lipca 1921 r. – jak i instrukcja w sprawie organizacji wywiadu 

na ZSRR – patrz: AAN, Attachés, sygn. A.II.67/1, NDWP, SG, Oddział II, L. 32294/II.B.W./4 
z 10 sierpnia 1921 r. – wśród obiektów obserwacji nie wymieniały floty wojennej. Patrz:  
R. Majzner, Attachaty wojskowe…, s. 355–365; idem, Wpływ stosunków polsko-radzieckich na 

organizację i funkcjonowanie Attachatu Wojskowego przy Poselstwie/Ambasadzie Rzeczypo-

spolitej Polskiej w Moskwie (1921–1939). Zarys problematyki, [w:] Stosunki polityczne, woj-

skowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojen-

nym, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa – Siedlce 2012, s. 241–257. 
28  AAN, AWM, sygn. 8, MSWojsk., SG, L. 15259/II.Inf.I.A. z 9 grudnia 1921 r. 
29  Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (dalej: IJP), Kolekcja Archiwalna Online (dalej: 

KAO), sygn. 701/2/32, attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Helsingforsie, nr 1138  
z 4 października 1920 r. 

30  AAN, Attachés, sygn. A.II.84/1, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 12393/II/Inf./II.A. z 5 maja 

1922 r. Jednostki te miały zostać zezłomowane za wyjątkiem krążowników „Gromoboj”  
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ustaleń wynikało, że w wyniku tej operacji w skład Floty Bałtyckiej wchodzić 
będą wyłącznie jednostki najnowocześniejsze i w najlepszym stanie technicz-

nym: okręt liniowy „Marat”, 5 kontrtorpedowców typu „Nowik” i 8 okrętów 
podwodnych typu „AG”31. Po roku okazało się jednak, że stopień redukcji jest 
znacznie mniejszy od przewidywanego, gdyż w skład Floty Bałtyckiej wchodzić 
miało ogółem 86 jednostek bojowych32

.  

Próbując ustalić jej rzeczywisty skład, w październiku 1924 r. kmdr Czesław 
Petelenz w imieniu KMW wystąpił do Oddziału II SGWP o sprawdzenie: 

1.  czy pancernik „Pariżskaja Komuna”, krążownik „Riurik”, krążownik lekki 
„Swietłana” i kontrtorpedowiec „Zinowiew” znajdują się w składzie floty 
czynnej, 

2.  czy krążownik „Riurik” 1 października 1924 r. wykonał strzelania koło 
Libawy, 

3.  czy okręt podwodny „Batrak” jest jednostką nową, czy też należy do typu 
„Krasnofłotiec”, 

4.  w jakim stanie są znajdują się trzy pozostałe krążowniki typu „Swietłana”, 
5.  ile kontrtorpedowców oraz okrętów podwodnych jest obecnie w rosyjskich 

stoczniach i kiedy nastąpi ich wcielenie do floty czynnej, 

6.  czy inżynierowie niemieccy remontują radzieckie okręty, 
7. czy Niemcy wysyłają do ZSRR okręty podwodne, 
8.  czy okręt podwodny „Nr 2” zatonął podczas ćwiczeń, 
9.  czy okręt liniowy „Andriej Pierwozwannyj” został sprzedany, czy też pływa 

w składzie floty czynnej, 
10. na jakim etapie są remonty pancerników „Połtawa” i „Gangut”33

. 

Próbom ustalenia O. de B. towarzyszyły także wysiłki zmierzające do oceny 
sprawności bojowej floty oraz poziomu wyszkolenia załóg. W tym celu gromadzo-

no informacje odnośnie do przeprowadzanych manewrów morskich na Bałtyku.  

Po raz pierwszy Oddział II SGWP dostarczył takowe w 1923 r.34, a następnie 
we wrześniu 1924 r. i sierpniu 1925 r., zwracając uwagę, że wyżej wskazane 
manewry przeprowadzone zostały już wspólnie z flotą niemiecką35

. Skrupulatnie 

                                                 
i „Rossija”, które miały zostać odstąpione Holandii. Z odpowiedzi wynikało, że sprawa sprze-

daży okrętów Niemcom została przekazana Wniesztorgowi, który powołał w tym celu specjal-

ny urząd „Łommietał”; AAN, Attachés, sygn. A.II.84/1, Oddział II SG, Nr 19888/II.Inf/II.A.  
z 27 lipca 1922 r.  

31  AAN, Attachés, sygn. A.II.84/1, Oddział II SG, Nr 19888/II.Inf/II.A. z 27 lipca 1922 r. 
32  AAN, Attachés, sygn. A.II.69, meldunek wywiadowczy PW „O-5” nr 2629 z 17 lipca 1923 r. 
33  CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.100, KMW, L.dz. 19110/24.Pl. i Ew. z 20 października 1924 r. 

Zadanie sprawdzenia powyższych kwestii postawiono attachés wojskowym w Rydze, Rewlu  

i Helsingforsie. 
34  AAN, AWM, sygn. 11, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 4240/II.Inf/II.A. z 28 lutego 1923 r. 
35  Ustalono, że w manewrach przeprowadzonych 4–8 września 1924 r. zespół niemiecki składał 

się z 3 pancerników, 4 krążowników, 18 torpedowców i 9 okrętów pomocniczych, a radziecki  

z pancernika „Marat” i 8 kontrtorpedowców typu „Karl Marks”. Z kolei w sierpniu 1925 r. 
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obserwowano także inne formy kontaktów dwustronnych, odnotowując np. wi-

zyty krążowników „Profintiern” i „Awrora” w Swinemünde (Świnoujście),  
a kontrtorpedowców „Lenin” i „Rykow” w Pillau (Piława) w sierpniu 1929 r.36

 

Z tych samych powodów skrzętnie odnotowywano także wszelkie doniesie-

nia na temat przypadków zatonięcia jednostek, traktując je jako wskazówkę od-

nośnie do jakości technicznej okrętów oraz wyszkolenia załóg37, które zresztą – 

bazując na opiniach japońskiego attaché morskiego kpt. Massaki – oceniano ja-

ko niskie
38

. 

W połowie 1926 r. zainteresowanie rozszerzono na Flotę Czarnomorską, 
najwyraźniej dostrzegając, że zagraża ona nie tylko sojuszniczej Rumunii, ale 

potencjalnie zagraża także naszemu południowemu tranzytowi, którego koncep-

cję zaczęto mniej więcej w tym czasie szczegółowo opracowywać. Jak słusznie 

zauważono, postanowienia konferencji w Lozannie w sprawie statusu cieśnin tu-

reckich były bowiem tak trwałe, jak stanowisko Ankary, która z perspektywy 
Warszawy momentami niebezpiecznie „flirtowała” z Moskwą39

. 

O ile w przypadku Floty Bałtyckiej opierano się głównie na ustaleniach es-

tońskiego, łotewskiego i fińskiego attachés wojskowych akredytowanych  

w ZSRR, o tyle w przypadku Floty Czarnomorskiej podstawowym źródłem in-

formacji okazał się głównie turecki i po części włoski attaché wojskowy oraz 

japoński attaché morski
40

.  

                                                 
udział w nich wzięło 20 niemieckich okrętów nawodnych i 4 radzieckie okręty podwodne; 
CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.3410, Streszczenia i wyciągi odnośnie współpracy radziecko- 

-niemieckiej 1920–1933; M. Supłat, Zagadkowy rok 1924 na Bałtyku, „Okręty Wojenne” 2007, 
nr 82, s. 35–39. 

36  CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.3410, Streszczenia i wyciągi… 
37  Wg ustaleń attachatu moskiewskiego w połowie 1931 r. miały miejsce łącznie 3 takie wypadki 

– 1 we Flocie Bałtyckiej i 2 we Flocie Czarnomorskiej (jeden wskutek otwarcia kingstonów,  
a drugi zderzenia z krążownikiem); AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie 
RP w Moskwie, nr 627.tjn. z 23 czerwca 1931 r.; nr 815.tjn. z 11 sierpnia 1931 r.; nr 1064.tjn.  

z 27 października 1931 r. Wg dostępnych danych w całym okresie międzywojennym w RKKF 

w wyniku wypadków zatonęło ogółem 8 okrętów podwodnych: „Ugor” (27 marca 1920 r. na 
Newie), „Nr 2” (1927 r. w Zatoce Fińskiej), „Nr 9” (22 maja 1931 r., Zatoka Fińska, zderzenie 
z okrętem podwodnym „Nr 4”), „Nr 16” (8 czerwca 1931 r., rejon Sewastopola, zderzenie  
z kontrtorpedowcem „Frunze”), „B-3” (25 lipca 1935 r. Zatoka Fińska, zderzenie z okrętem li-
niowym „Marat”), „B-5” (wrzesień 1935 r., Bałtyk), „Nr 7” (13 września 1935 r. w Zatoce Fiń-
skiej), „SzCz-103” (1937/1938 na Dalekim Wschodzie) i „M-90” (1938 r. Bałtyk, staranowany 

przez holownik); J.W. Dyskant, op. cit., s. 600–603. Informacje attachatu zasadniczo znajdują 
więc potwierdzenie. 

38  AAN, AWM, sygn. 20, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 706 z 6 lipca 

1926 r. 
39  Wyrażała np. zgodę na przepłynięcie przez cieśniny radzieckich okrętów wojennych – m.in.  

w styczniu 1930 r. pancernika „Pariżskaja Komuna” i krążownika „Profintiern” (patrz dalej).  
40  W związku z tym, jako źródłom nadano im nawet kryptonimy: „Pest” – estońskiemu, „Narta” – fiń-

skiemu, „Wulkan” – japońskiemu, „Sud” – włoskiemu i „Orient” – tureckiemu; AAN, AWM, sygn. 

46, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 433.tjn. z 10 czerwca 1930 r. 
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Na podstawie zebranych przez nich obserwacji ustalono, że w skład Floty 
Czarnomorskiej w 1926 r. wchodziły krążownik „Komintiern” o wyporności 
6500 t, lekki krążownik „Czerwona Ukraina” o wyporności 6 tys. t, 3 niszczy-

ciele
41, 5 torpedowców42, 3 okręty podwodne43

 oraz 3 szkolne kanonierki o wy-

porności 1 tys. t. Równocześnie oceniono, że pod względem zdolności bojowych 
najlepiej prezentuje się krążownik „Czerwona Ukraina” oraz zespół okrętów 
podwodnych, które w każdej chwili mogły być użyte operacyjnie44

.  

Do wyraźnego zintensyfikowania obserwacji doszło na przełomie lat 20.  

i 30., co nie było dziełem przypadku. W 1926 r. zapoczątkowane zostały bo-

wiem zarówno program rozbudowy PMW – przeznaczonej zgodnie z ówcześnie 
obowiązującą doktryną do operowania na radzieckich liniach komunikacyjnych 

oraz osłony własnych na Bałtyku45, jak i RKKF, którą w przeciągu pierwszych 

pięciu lat wzmocnić miało ponad trzydzieści jednostek
46

. 

Już w połowie 1929 r. przedłożono całościowe O. de B. Floty Bałtyckiej  
i Czarnomorskiej

47, a po upływie sześciu miesięcy kolejne, z których wynikało, 
że w skład Floty Bałtyckiej wchodzą pancerniki: „Pariżskaja Komuna”, „Oktia-

                                                 
41  Dwa większe (ok. 2 tys. t wyporności) i jeden mniejszy (ok. 1200 t wyporności). W rzeczywi-

stości w skład Floty Czarnomorskiej wchodziły wówczas 3 kontrtorpedowce typu „Nowik” 
(„Niezamożnik”, „Pietrowskij”, „Szaumian”) o wyporności 1323 t. Czwarta jednostka tego ty-

pu („Dzierżyńskij” ex „Kaliakrija”) była w trakcie prac remontowych po podniesieniu z dna  
w 1925 r. i do służby weszła dopiero w 1929 r. pod nazwą „Dzierżynskij” (do 1926 r. „Kalia-

krija”); J.W. Dyskant, op. cit., s. 599. 
42  Jeden o wyporności 600 t, pozostałe – 300 t. W rzeczywistości były to dwie jednostki typu 

„Prytkij” o wyporności ok. 240 t („Badina”, „Lejtienant Szmidt”) oraz jedna typu „Zawidnyj”  
o wyporności 356 t („Marti”); J.W. Dyskant, op. cit., s. 599.  

43  Dwie w bardzo dobrym stanie (o wyporności ponad 1 tys. t) i jedna starsza (600 t). W rzeczy-

wistości w skład Floty Czarnomorskiej wchodziło wówczas 5 okrętów podwodnych: „Nr 11” 
(ex „Nierpa” z 1915 r., 645/790 t.) oraz 4 typu „AG” („A-1 do „A-4”) – dostarczone jeszcze 

carskiej Rosji, ale montowane dopiero w latach 1920–1923, o wyporności 355/434 t; J.W. Dys-

kant, op. cit., s. 602–603. 
44  AAN, AWM, sygn. 20, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 706 z 6 lipca 1926 r. 
45  Co prawda, decyzja o zamówieniu dwóch kontrtorpedowców zapadła 7 września 1925 r., jed-

nak kontrakt na ich budowę podpisano 2 kwietnia 1926 r. Ostatecznie ORP „Wicher” wszedł 
do służby 8 lipca 1930 r., a ORP „Burza” – 10 sierpnia 1932 r.; S.M. Piaskowski, Okręty Rze-

czypospolitej Polskiej 1920–1946, Warszawa 1996, s. 34, 36; patrz: J. Łubkowski, Kontrtorpe-

dowce Wicher i Burza, cz. 1, Gdańsk 2004. Kontrakt na budowę trzech podwodnych stawiaczy 
min podpisano 1 grudnia 1926 r. Jako pierwszy do służby wszedł ORP „Ryś” – 2 sierpnia 1931 r., 

następnie ORP „Wilk” – 30 października 1931 r. i ORP „Żbik” – 20 lutego 1932 r.; M. Boro-

wiak, Stalowe drapieżniki. Polskie okręty podwodne w wojnie, Gdańsk 2005, s. 25, 35. Patrz 
również: B. Zalewski, Polska morska myśl wojskowa 1918–1989, Toruń 2001, s. 60–84. 

46  Przyjęty 26 listopada 1926 r. 5-letni program zakładał budowę 18 dozorowców typu „Uragan”, 
12 okrętów podwodnych (typu „Diekabrist”) oraz dokończenie budowy 2 krążowników  
i 4 niszczycieli; M. Glock, Flota Czerwona na Morzu Czarnym, t. 1: Wielka improwizacja 

1941–1942, Warszawa 2011, s. 35. 
47  AAN, AWM, sygn. 27, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 424.tjn.  

z 4 czerwca 1929 r. 
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brskaja Riewolucyja”, „Marat” i „Frunze”48; krążowniki: „Profintiern”49
, 

„SSSR”50
 i „Sownarkom”51, 4 kontrtorpedowce typu „Trockij” i 2 typu „Karl 

Marks”, 1 okręt podwodny oraz dywizjon kutrów torpedowych52
. W sierpniu 

1930 r. dostarczono nawet zdjęcia wszystkich czterech pancerników, krążowni-

ków „Awrora” i „Profintiern”, kilku kontrtorpedowców, kilku okrętów podwod-

nych, kanonierki „Krasnaja Zwiezda”, stawiacza min „9 Janwaria”, trawlera 
„Zapał” i okrętu szkolnego „Komsomolec”53

. 

W tym samym czasie oceniano, że Floty Czarnomorska posiada 2 krążowni-

ki: „Komintiern”54
 i „Czerwona Ukraina”, 2 kontrtorpedowce typu „Karl 

Marks”, 2 kanonierki i „oddział” kutrów torpedowych55. Kiedy jednak okazało 
się, że na początku 1930 r. wzmocnił ją przebazowany z Bałtyku pancernik „Pa-

riżskaja Komuna” i krążownik „Profintiern”56, opinie odnośnie do jej potencjału 
zostały istotnie zrewidowane. 

Wiosną 1931 r. przyjęto, że składa się ona z pancernika „Pariżskaja Komu-

na”, 3 krążowników: „Profintiern”, „Czerwona Ukraina” i „Komintiern”  
(w trakcie „dużej przeróbki”)57, 3 kontrtorpedowców58

 i 4–5, a być może nawet 

                                                 
48  Choć zaznaczono, że trwały na nim prace remontowe w Kronsztadzie, a w listopadzie 1930 r. – 

za estońskim attaché wojskowym podano nawet, że wszedł do służby (AAN, AWM, sygn. 79, 
attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 901.tjn. z 6 listopada 1930 r.), to w rze-

czywistości już w 1925 r. został z niej formalnie wycofany i stopniowo demontowany;  

J.W. Dyskant, op. cit., s. 596. 
49  Błędnie rozpoznany jako ex „Riurik”, gdy tymczasem był to dawny lekki krążownik „Swietła-

na” (od 1924 r. – „Klara Cetkin”, od 1924 r. – „Sownarkom”). Patrz wyżej. 
50  Czyli ex „Awrora”, choć w rzeczywistości nigdy nie zmieniła nazwy. 
51  W rzeczywistości nieistniejący, gdyż od 1 lipca 1928 r. nosił nazwę „Profintiern”.  
52  AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 67.tjn. z 4 lutego 

1930 r. 
53  AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 614/T/30 z 12 

sierpnia 1930 r. 
54  W maju 1930 r. attaché wojskowy w Moskwie mjr dypl. Jan Kowalewski zastanawiał się, czy 

przypadkiem „nowo wprowadzony do służby” we Flocie Czarnomorskiej krążownik „III Inter-

nacjonał” – bliźniak „Czerwonej Ukrainy” i „Profinternu” (sic!), to w rzeczywistości właśnie 
nie „Komintiern”; AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, 
nr 366.tjn. z 27 maja 1930 r. 

55  AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 67.tjn. z 4 lutego 

1930 r. 
56  AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 67.tjn. z 4 lutego 

1930 r. i 90.tjn. z 11 lutego 1930 r. Okręty wypłynęły z Kronsztadu 22 listopada 1929 r., docie-

rając do Sewastopola 18 stycznia 1930 r. Wkrótce zresztą, z pomocą Finów i Estończyków, za-

częto sprawdzać pogłoski, że Flotę Czarnomorską wzmocnią dwie kolejne jednostki – okręty 
liniowe „Marat” i „Oktiabrskaja Rewolucyja”, ewentualnie jeden z nich oraz jeden z krążowni-

ków; AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 213.tjn.  

z 1 kwietnia 1930 r. 
57  W rzeczywistości od 1923 r. był okrętem szkolnym, a opisywany remont dotyczył usunięcia  

4 kotłów, w miejsce których stworzono nowe pomieszczenia dla elewów. 
58  W rzeczywistości 5, gdyż do wyżej wymienionych dołączył bliźniaczy „Frunze”. 
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7 okrętów podwodnych59. Wzmocnieniem dla niej miała być Sewastopolska 
Brygada Lotnicza w składzie 5 dywizjonów, artyleria nadbrzeżna i zagrody 
minowe

60
. 

Ogólna słabość posiadanych źródeł sprawiła jednak, że część dostarczonych 
informacji nie odpowiadała prawdzie. Wbrew doniesieniom nigdy nie przystą-
piono np. do budowy dwóch krążowników liniowych (sic!) typu „Profintiern”61

, 

czy też przebudowy na okręt lotniczy (lotniskowiec) krążownika „Komin-

tiern”62
. Pozostałe w mniejszym lub większym stopniu oddawały skalę procesu 

modernizacji RKKF. Potwierdzono np. fakt wprowadzenia do służby wyremon-

towanego stawiacza min „Amur”, okrętu podwodnego „L-55”63
, a przede 

wszystkim budowę dużego niszczyciela „Leningrad”64, dużego torpedowca  

                                                 
59  W rzeczywistości tylko 4 typu „AG”, gdyż „Nr 11” został wycofany ze służby w listopadzie 

1930 r., a „Nr 16” zatonął 8 czerwca 1931 r.  
60  AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 337.tjn. z 31 

marca 1931 r. i nr 1064.tjn. z 27 października 1931 r. 
61  Co oczywiście było nieprawdą, gdyż po pierwsze nie były to krążowniki liniowe, a po drugie 

kadłuby dwóch z pięciu nieukończonych krążowników typu „Profintiern” (właściwie „Swietła-

na”) wykorzystano w 1927 r. do zwodowania zbiornikowców floty – „Aznieft” dla Floty Bał-
tyckiej” i „Groznieft” dla Floty Czarnomorskiej; J.W. Dyskant, op. cit., s. 598. Informacja ta 
najprawdopodobniej była pochodną decyzji o budowie 2 krążowników (późniejszy projekt 26 
czyli typ „Kirow”) w ramach pierwszego planu rozbudowy floty oraz pogłosek o planach 
ukończenia krążownika liniowego „Izmaił” – rzeczywiście rozważanych od 1925 r., ale jako 
lotniskowca. W 1930 r. koncepcję tę jednak definitywnie zarzucono i nieukończony kadłub 
„Izmaiła” zezłomowano; L. Kuzniecow, Liniejnyje krejsiera tipa „Izmaił”, Moskwa 2013,  

s. 172–173; A.N. Sokołow, Altiernatiwa. Niepostrojennyje karabli rossijskogo impieratorskogo 

i sowietskogo fłota, Moskwa 2008, s. 12. 
62  AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 678.tjn.  

z 9 września 1930 r. i nr 901.tjn. z 6 listopada 1930 r. Nie było to jednak prawdą, gdyż w rze-

czywistości plany przebudowy dotyczyły najpierw wykorzystania kadłuba nieukończonego 
krążownika liniowego „Izmaił” (patrz wyżej), a następnie okrętu szkolnego Floty Bałtyckiej 
„Komsomolec” – patrz: M.K. Franz, Rosyjskie okręty lotnicze do 1941 r., „Okręty Wojenne” 
2003, nr 62, s. 18. 

63  AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 614/T/30 z 12 

sierpnia 1930 r. Kilka miesięcy później ppłk J. Kowalewski dostarczył dość dokładną charakte-

rystykę jednostki – AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, 

nr 1025.tjn. z 13 października 1931 r. Jeśli zważyć, że był to w rzeczywistości brytyjski okręt 
podwodny typu „L” (1917–1924), to ustalenie tych danych nie przysparzało żadnych trudności. 
„L-55” zatonął 4 czerwca 1919 r. na polu minowym w Zatoce Koporskiej, po uprzednim 
uszkodzeniu przez niszczyciel „Awtroił”. W maju 1928 r. został wydobyty, wyremontowany  

i w 1931 r. wcielony do służby; J.W. Dyskant, op. cit., s. 41, 601. 
64  AAN, AWM, sygn. 50, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 473.tjn. z 15 

sierpnia 1933 r. Równocześnie poinformowano, że miał być wyposażony w turbiny typu Laval 
o mocy 200 tys. KM, pozwalające na rozwinięcie maksymalnej szybkości 48 w., dysponując 
uzbrojeniem w postaci 12-calowych dział. W rzeczywistości jednostki typu „Leningrad” dys-

ponowały trzema kotłami parowymi o łącznej mocy ok. 66 tys. KM, rozwijały maksymalną 
prędkość 43 w. i posiadały uzbrojenie główne w postaci 5 dział kal. 130 mm – patrz: P. Kaczur, 

Lidery tipa Leningrad, „Morskaja Kolekcija” 1998, nr 6. 
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w Nikołajewie65, znacznej liczby okrętów podwodnych i zamówienie 200 ku-

trów torpedowych66. Zasadniczo zgodne z prawdą okazały się także donie-

sienia o zamiarze wyposażenia krążowników Floty Czarnomorskiej w działa 
dużego kalibru

67
. 

Okręty podwodne miały być jednostkami dużymi, o wyporności 800–1200 t, 

wzorowanymi częściowo na brytyjskim typie „L”, a częściowo na włoskim „Ba-

lilla”. W trakcie 1931 r. informowano o budowie 2–3 takich jednostek w Lenin-

gradzie
68

, a w 1932 r. 6–7 kolejnych w Lenigradzie i 3 w Nikołajewie, podkre-

ślając przy okazji fakt wyposażenia ich ostatecznie w niemieckie silniki diesla ze 

względu na kłopoty z rodzimymi69. Stocznia leningradzka miała ponadto otrzy-

mać zlecenie na budowę 12 tego typu jednostek dla Floty Oceanu Spokojnego, 

które zamierzano w częściach transportować do Chabarowska70
. 

Odnotowano także fakt poddania gruntownej modernizacji pancernika 
„Oktiabrskaja Rewolucyja”71

 oraz zwiększenia donośności artylerii okrętowej na 

                                                 
65  AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 634.tjn. z 23 

czerwca 1931 r. Jeśli nie traktować dosłownie informacji o „zwodowaniu”, to mogła ona doty-

czyć wyłącznie ciężkiego krążownika „Krasnyj Kawkaz” (7560 t wyporności, uzbrojenie 
główne – 4 działa kal. 180 mm), którego przebudowę zakończono we wrześniu 1931 r.,  
w oparciu na zwodowanym w 1916 r. kadłubie lekkiego krążownika „Admiral Łazariew” – 

patrz: M.S. Sobański, Rosyjskie krążowniki lekkie typu Swietłana, cz. 4, „Okręty Wojenne” 
2003, nr 61, s. 17. Zresztą nigdy później nie wspomniano już o wcieleniu do służby „torpedow-

ca”, potwierdzono za to zwodowanie krążownika „Krasnyj Kawkaz” – AAN, AWM, sygn. 81, 

attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 522.tjn. z 5 lipca 1932 r. Informacja  

o zwodowaniu „torpedowca” nie mogła również dotyczyć liderów „Moskwa” i „Charków”,  
a więc jednostek o charakterystyce zbliżonej do podanych (2150 t wyporności, uzbrojenie 
główne 5 dział kal. 130 mm), gdyż ich budowę rozpoczęto w Nikołajewie dopiero w 1932 r.  

66  AAN, AWM, sygn. 81, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 289.tjn. z 12 

kwietnia 1932 r. Było to zgodne z prawdą, gdyż w latach 1934–1937 wprowadzono do służby 
ok. 170 jednostek typu „G-5”; J.W. Dyskant, op. cit., s. 600. 

67  Co prawda błędnie sugerowano, że prawdopodobnie miały być przeznaczone dla krążownika 
„Komintiern” lub nowo budowanych krążowników liniowych typu „Profintiern” – AAN, 

AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 709.tjn. z 13 września 
1930 r.; nr 901.tjn. z 6 listopada 1930 r.; to jednak faktycznie z Leningradu wysłano w tym cza-

sie działa L/60 B-1-K kal. 180 mm dla krążownika ciężkiego „Krasnyj Kawkaz”, wyproduko-

wanych przez Zakład „Bolszewik” (dawny Obuchowskij Stalelitielnyj Zawod); M.S. Sobański, 
Rosyjskie krążowniki…, s. 15. 

68  AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 337.tjn. z 31 

marca 1931 r.; nr 793.tjn. z 4 sierpnia 1931 r.; nr 1064.tjn. z 27 października 1931 r.; nr 
1103.tjn. z 10 listopada 1931 r. Informacja dotyczyła budowy okrętów typu „Diekabrist” 
(933/1354 t wyporności) oraz „Leniniec” (1051/1327 t wyporności). 

69  AAN, AWM, sygn. 81, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 522.tjn. z 5 lipca 

1932 r.  
70  AAN, AWM, sygn. 81, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 322.tjn. z 19 

kwietnia 1932 r. 
71  AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 376.tjn. z 14 

kwietnia 1931 r.  
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pancernikach i krążownikach poprzez zastosowanie dział o większej długości72
. 

Pewnych informacji – głównie odnośnie do pancernika „Marat” – dostarczył 
także dezerter spośród jego załogi – marynarz Siergiej Wasiliewicz Woronkow 

(z obsady rufowej wieży artylerii głównej), który podczas wizyty radzieckiej 
eskadry w Gdyni 3–6 sierpnia 1934 r.

73
 podzielił się z oficerami polskiego 

kontrwywiadu swoją wiedzą odnośnie do przede wszystkim artylerii głównej 
kal. 305 mm i stosowanych rodzajów amunicji74

. 

Tradycyjnie odnotowywano każdy przejaw współpracy na tym polu z Niem-

cami, zwracając uwagę m.in. na remont dwóch okrętów podwodnych w Kilo-

nii
75. Kiedy natomiast zaczęła ona obumierać, zauważono, że zastąpiono ją 

współpracą wojennomorską z Włochami. Informacjom o wizycie 2 radzieckich 

okrętów podwodnych we Włoszech76
 dosyć szybko zaczęły bowiem towarzy-

szyć pogłoski o zamówieniu we włoskich stoczniach 2 lekkich krążowników77
,  

a nawet 4 „okrętów” po ok. 10 tys. t wyporności78
. 

Ustalenia placówek na terenie ZSRR uzupełniały w tej mierze także doniesienia 

rzymskiego attachatu wojskowego, a zwłaszcza tamtejszej Placówki Wywiadowczej 

„Capri”, która w 1934 r. doniosła o zamówieniu: kontrtorpedowca „Taszkient”79
,  

                                                 
72  AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 337.tjn. z 31 

marca 1931 r. W rzeczywistości dokonano, co prawda, wymiany zużytych już dział na pancer-

nikach typu „Gangut”, jednak bez zwiększania ich długości (52 kalibry). W trakcie kolejno 
przeprowadzanych remontów na wszystkich jednostkach wymieniono ponadto przyrządy do 
kierowania ogniem oraz zastosowano nowe pociski, dzięki czemu wzrosła szybkostrzelność 
oraz donośność. Na pancerniku „Pariżskaja Komuna” (w latach 1933–1938) zwiększono także 
kąt podniesienia dział z 25° do 40°; L.I. Amirchanow, C.I. Tituszkin, Biblioteka „Gangut”. 
Gławnyj kalibr linkorow, C.-Pieterburg 1993, s. 19–22. 

73  W skład eskadry dowodzonej przez adm. Lwa Gallera (dowódca FB) wchodziły również kontr-
torpedowce „Kalinin” i „Wołodarskij” (typ „Nowik”).  

74  A.S. Bartelski, Z akt S.R.I. D.F. Wizyta eskadry sowieckiej w Gdyni, [w:] Z dziejów floty rosyj-

skiej, red. M.S. Sobański, Tarnowskie Góry 2016, s. 29–36. 
75 Źródłem tych informacji byli attachés wojskowi Estonii i Finlandii w Moskwie; AAN, AWM, 

sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 678.tjn. z 9 września 1930 r.  

i nr 720.tjn. z 15 września 1930 r. 
76  AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 857.tjn. z 28 

października 1930 r. 
77  AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 90.tjn. z 11 lute-

go 1930 r. Była to informacja nieprawdziwa wynikająca zapewne z faktu umieszczenia  
w pierwszym 5-letnim programie rozbudowy floty 2 krążowników (późniejszy typ 26, czyli 
„Kirow”).  

78  AAN, AWM, sygn. 93, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 135.tjn. z 10 lu-

tego 1931 r. Informacja ta również była całkowicie nieprawdziwa. 
79  CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.4030, SG, Oddział II, L.dz. 7903/37/M z 17 grudnia 1937 r. 
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2 kanonierek
80, 2 krążowników typu „Diaz” i 2 kontrtorpedowców81

 oraz zaku-

pie planów konstrukcyjnych krążownika podwodnego82
. 

W drugiej połowie lat 30. informacje na temat RKKF docierały już jednak 
sporadycznie. Coraz aktywniejsza rola ZSRR w polityce międzynarodowej i co-

raz wyraźniejsze symptomy wybuchu konfliktu ogólnoeuropejskiego skutkowa-

ły bowiem wzmocnieniem cenzury i ochrony tajemnicy oraz jeszcze większym 
ograniczeniem swobody poruszania się attachés wojskowych, którzy – jak pa-

miętamy – byli dla Oddziału II SGWP podstawowym źródłem informacji nt. 
RKKF. W efekcie prawdopodobnie ostatnią informacją nadesłaną przez mo-

skiewskiego attaché wojskowego był opis rewii morskiej w Leningradzie, na 
której zauważono 3 okręty podwodne typu „L”, 2–3 typu „SzCz”, 4 kontrtorpe-

dowce typu „Nowik”, kanonierkę, stawiacz min i 2 jednostki szkolne83
. Przy 

okazji wojny domowej w Hiszpanii źródła wywiadowcze spoza terenu ZSRR 

poinformowały z kolei o wysłaniu na Morze Śródziemne 30 okrętów podwod-

nych celem zwalczania dostaw sprzętu dla strony rebelianckiej84
. 

W momencie, w którym niemal całkowicie ustał napływ informacji na temat 
RKKF, Oddział II SGWP zaczął intensywniej odnotowywać dynamiczną rozbu-

dowę floty niemieckiej w wyniku zerwania wojskowych klauzul traktatu wersal-

skiego przez Adolfa Hitlera i zawarcia porozumienia morskiego z Wielką Bryta-

nią (18 czerwca 1935 r. i 17 lipca 1937 r.). Do tej pory temat niemieckiej floty 

wojennej pojawiał się niemal wyłącznie przy okazji corocznej analizy budżetu 

                                                 
80  O wyporności 896 ton, uzbrojonych w 2 działa kal. 120 mm, 4 kal. 76 mm i 6 min oraz prędko-

ści 21 węzłów; CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.4031, Placówka „Capri”, L.dz. 6244/34.Cp z 14 
maja 1934 r. 

81  CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.4031, SG, Oddział II, L.dz. 2269/34/M. z 17 maja 1934 r. O ile 
informacja o budowie kontrtorpedowca „Taszkient” była zgodna z prawdą, o tyle pozostałe – 

już nie. Jedynie w przypadku 2 krążowników była pochodną wizyty radzieckiej delegacji we 
Włoszech (latem 1932 r.), w wyniku której na projektowanych krążownikach typu 26 postano-

wiono zastosować rozwiązania konstrukcyjne (plany i turbiny) jednostek „Raimondo Mon-

tecuccolli” i „Eugenio di Savoia”; M. Glock, Krążowniki typu „Kirow” i „Maksym Gorki”, 

Tarnowskie Góry 2006, s. 4–5.  
82  O wyporności nawodnej 3800 t i podwodnej 5275 t, długości 122 m, szerokości 10,5 m, mak-

symalnym zanurzeniu 150 m, szybkości 24 węzłów na powierzchni i 9,5 węzła pod wodą, za-

sięgu 12 700 mil przy prędkości 10 w., 5600 mil przy 15 w. i 4500 mil przy 20 w. oraz uzbro-

jeniu złożonym z 8 wyrzutni torped kalibru 533 mm (z zapasem 20 torped), 4 dział kalibru 152 

mm (2×2), 2 dział kalibru 76 mm, 2 działek kalibru 40 mm (łączny zapas amunicji 4 tys. sztuk), 
wyposażonego w hydroplan rozpoznawczy, z załogą złożoną z 12 oficerów, 22 podoficerów  
i 80 marynarzy; CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.4031, SG, Oddział II, L.dz. 6243/34.Cp z 14 

maja 1934 r. 
83  AAN, AWM, sygn. 50, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 536 z 26 grudnia 

1935 r. 
84  CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.1963, placówka wywiadowcza „Gazi”, 13 września 1937 r.;  

w Referacie „W” pod L.20530/Gh z 4 października 1937 r. Patrz: R. Majzner, Wojna domowa 

w Hiszpanii 1936–1939 w świetle obserwacji i analiz Oddziału II sztabu Głównego Wojska 
Polskiego, Radomsko 2012, s. 137. 
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Reichsmarine, ewentualnie w kontekście współpracy z ZSRR lub projektowania 
okrętów podwodnych w Holandii i ich budowy w Hiszpanii

85
. 

Prawdopodobnie pierwszych konkretnych danych odnośnie do programu 

rozbudowy Kriegsmarine dostarczył w styczniu 1935 r. berliński attaché woj-

skowy ppłk dypl. Antoni Szymański, który ustalił, że program obejmuje budowę 
2 pancerników po 26 tys. t wyporności, 2 krążowników po 10 tys. t wyporności, 
16 kontrtorpedowców po 1625 t wyporności, 20 okrętów podwodnych po 250 t, 
6 okrętów podwodnych po 500 t, 2 okrętów podwodnych po 750 t, a także 10 
eskortowców po 600 t86

.  

Pół roku później jego podejrzenia, iż Niemcy potajemnie przystąpiły w 1934 r. 

do budowy okrętów podwodnych o wyporności 250 t87, potwierdziły meldunki 

kmdr. dypl. Stefana Frankowskiego, który podczas oficjalnej wizyty zespołu 
PMW w Kilonii zauważył taką jednostkę będącą w służbie od ok. 6 miesięcy.  
W tym samym czasie por. Justyn Karpiński meldował, iż Kriegsmarine posiada 
już 10 okrętów podwodnych po 600–700 t wyporności, z których 5 – noszących 
ślady „długiego używania” (powygniatane burty nadbudówki) – bazuje w Kilo-

nii (pozostałe w bazach Morza Północnego), a od roku stocznia Kruppa buduje 

kolejnych 6 tego typu jednostek
88

. 

W końcu 1936 r. ppłk A. Szymański poinformował z kolei o zamiarze 
wprowadzenia do służby 1 okrętu liniowego „F” (Ersatz Hannower) – o wypor-

ności 35 tys. t; 2 lotniskowców („A” i „B”) – po 19 250 t; 6 kontrtorpedowców 
(Z 17–22) po 1811 t; 12 torpedowców (T 1–12) po 600 t; 10 okrętów podwod-

nych (U 27–36) po 600 t i 12 trałowców (M 1–12) także po 600 t89
.  

Dwa miesiące później, opierając się na doniesieniach prasy włoskiej, rzym-

ski attaché wojskowy mjr. Cezary Niewęgłowski doprecyzowywał, że lotni-

skowce będą wypierały nie 19,5, lecz 18,5 tys. t, a ich uzbrojenie stanowić bę-
dzie 14 dział kal. 150 mm, silna artyleria przeciwlotnicza i, co prawda, zaledwie 

25 samolotów, ale w zamian za wzmocnione opancerzenie90
. 

                                                 
85  CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.3358, SG, Oddział II, L. 6568 z 22 lutego 1931 r.; CAW, Od-

dział II, sygn. I.303.4.3358, ppłk Józef Englicht do Poselstwa RP w Madrycie przez Departa-

ment Polityczny MSZ, 22 maja 1931 r. W Hadze przy współudziale niemieckiego kapitału od 
1922 r. funkcjonowało przedsiębiorstwa projektowo-konstrukcyjne N.V. Ingenieurskaantor vo-

or Scheepsbouw (I.v.S). Na podstawie przygotowanego przezeń projektu, w stoczni w Kadyk-

sie zwodowano jeden okręt podwodny o wyporności 750 t, który w 1934 r. sprzedano Turcji; 
M. Borowiak, op. cit., s. 40–41. 

86  CAW, Oddział II, sygn. 71, Attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie RP w Berlinie, ppłk 
dypl. Antoni Szymański, Raport roczny za 1935 r. 

87  W raporcie nr 291/35 z 20 maja 1935 r.; A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny z Polską 
w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000, s. 103. 

88  CAW, Oddział II, sygn. 1775/89/717, KMW do Oddziału II SGWP, 22 lipca 1935 r. 
89  AAN, Attachaty, sygn. A.II/43/II, attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie RP w Berlinie, 

ppłk A. Szymański, Nr 983/36 z 21 listopada 1936 r. 
90  CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.7720, attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie 

RP w Rzymie mjr dypl. Cezary Niewęgłowski, meldunek Nr 096-3066 z 25 stycznia 1937 r. 
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W styczniu 1939 r. ppłk A. Szymański oceniał natomiast, iż rozwój nie-

mieckiej floty, zwłaszcza na tle sił lądowych i lotnictwa, przebiega stosunkowo 
spokojnie, w ramach morskich układów. Pomimo to, przywołując fakt utworze-

nia stanowiska Dowództwa Sił Morskich „Wschód” – celem podkreślenia roli 
akwenu bałtyckiego, stwierdził, iż nie ulega wątpliwości, że wysiłki morskie 
Rzeszy są wielkie, a budowa wielkich okrętów oraz lotniskowców wskazuje, że 
Niemcy siłą rzeczy wpłynąć muszą na Morze Północne, gdzie trudno im będzie 

uniknąć starcia z Anglią. Równocześnie ocenił, iż najsilniejszy nacisk kładą na 
rozbudowę floty podwodnej, „powracając tym samym do morskich doktryn wo-

jennych admirała Tirpitza”91
. 

Informacji z zakresu organizacji niemieckiej marynarki wojennej dostarczała 
także bydgoska Ekspozytura nr 3 Oddziału II SGWP, czyniąc to zasadniczo za 
sprawą dwóch kluczowych w tej mierze źródeł: Wiktora Katlewskiego ps. Wik-

tor – urzędnika Marine Artillerie Abteilung, oraz urzędnika miejskiego w Swi-

nemünde (Świnoujście). Tą drogą pozyskano m.in.: budżet Kriegsmarine na rok 
1937/1938; szereg informacji odnośnie do napraw i modernizacji okrętów wo-

jennych w stoczniach Schichau w Elblągu i Königsberg (Królewiec), ruchu 
okrętów w portach Pillau (Piława) i Swinemünde (Świnoujście), dokumentacji 

personalnej w Kriegsmarine; liczne instrukcje i regulaminy morskie, w tym  

o organizacji transportów morskich92
.  

Od wiosny 1939 r. Ekspozytura nr 3 oraz placówki wywiadu głębokiego Re-

feratu „Zachód” regularnie dostarczały szczegółowych meldunków o codzien-

nym ruchu okrętów. 24 i 25 marca w środkowej i zachodniej części Bałtyku 
stwierdzono np. obecność 3 pancerników, 1 krążownika, 1 torpedowca, 1 sta-

wiacza min, 2 okrętów podwodnych, 4 okrętów artyleryjskich oraz 19 okrętów 
pomocniczych i specjalnych. Jednocześnie zaobserwowano wypłynięcie 24 mar-

ca z Kłajpedy w kierunku zachodnim flotylli szkolnej. Ponadto u wybrzeży Prus 
Wschodnich stwierdzono obecność 1 kontrtorpedowca i 2 torpedowców oraz po-

informowano o przemieszczaniu się w kierunku zachodnim – najprawdopodob-

niej z Kłajpedy – grupy ćwiczebnej złożonej z 6 trałowców93
. 

O ile jeszcze w drugiej połowie kwietnia i w maju 1939 r. stwierdzano na 
Bałtyku obecność tylko sił lekkich – 1 krążownika, 2 kontrtorpedowców, 2 tor-

pedowców, 8 trałowców, 4 eskortowców, 15 małych trałowców i 6 ścigaczy, 
które przeprowadzały ćwiczenia w rejonie pomiędzy Rugią a Prusami Wschod-

nimi, często zawijając do portów Kłajpeda, Pillau (Piława), Königsberg (Króle-

                                                 
91  CAW, sygn. 1775/89/834, attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie RP w Berlinie, ppłk 

A. Szymański, Raport roczny za 1938 r. 
92  IPMS, sygn. A.XII.88/848E, Sprawozdanie mjr. Witolda Langenfelda, 15 kwietnia 1943 r.; 

IPMS, sygn. A.XII.88/848F, Sprawozdanie kmdr. ppor. Czesława Janickiego, 23 kwietnia 1943 r.; 
IPMS, sygn. A.XII.88/848E, Zeznania mjr. Jana Żychonia, 1–22 kwietnia 1943 r. 

93  CAW, sygn. I.303.4.3866, Oddział II SG, Samodzielny Referat „Niemcy”, Meldunek sytuacyj-

ny nr 15 z 27 marca 1939 r. 
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wiec), Stolpmünde (Ustka), Kolberg (Kołobrzeg) i Swinemünde (Świnoujście)94
, 

ewentualnie odbywając ćwiczenia, jak pancernik „Scharnhorst” na wodach Za-

toki Gdańskiej95, o tyle na początku sierpnia zaobserwowano już w rejonie Rugii 
oraz Zatoki Pomorskiej pancerniki „Gneisenau”, „Admiral Scheer”, „Admiral 
Graf Spee”, „Schlesien” i „Schleswig-Holstein”, krążowniki „Emden”, „Köln”, 
„Nürnberg”, „Leipzig” i „Königsberg” oraz 10–12 kontrtorpedowców96

.  

14 sierpnia do centrali dotarła również informacja o wypłynięciu z Gavle do 
Kłajpedy 1. Flotylli (okrętów podwodnych) „Weddigen”97

.  

W drugiej połowie sierpnia odnotowano obecność 3 Flotylli okrętów pod-

wodnych pomiędzy Zatoką Meklemburską a Rugią oraz krążownika i kontrtor-

pedowca w rejonie Swinemünde (Świnoujście)98
; 24 sierpnia – 2 pancerników  

i 3 kontrtorpedowców w Zatoce Kilońskiej, 3 flotylli okrętów podwodnych w re-

jonie Rugii oraz krążownika „Nürnberg”, 8 kontrtorpedowców i 6 torpedowców 
w Swinemünde (Świnoujście)99

; natomiast 26–27 sierpnia – krążownika „Nürn-

berg” w rejonie Ławicy Słupskiej, 5–6 flotylli torpedowców w Zatoce Pomor-

skiej, szkolnej flotylli torpedowców w Rügenwaldemünde (Darłowek), a w Pil-
lau (Piława) 2 kontrtorpedowców, 4 torpedowców i 12 kutrów trałowych oraz  
4 statków pasażerskich z marynarzami100

. Po 28 sierpnia zameldowano jedynie  

o zaobserwowaniu niemieckich jednostek w obszarze Bornholm–Rugia–wybrzeże 

Prus Wschodnich, a w Pillau (Piława) ogółem 22 okrętów, w tym „małego krą-
żownika”, 8 torpedowców, 2 trałowców i 12 kutrów trałowych101

.  

Szczegółowa analiza materiału dostarczonego przez Oddział II SGWP odno-

śnie do zbrojeń morskich w okresie międzywojennym skłania do konstatacji, że 
zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym dokumentacja anali-

tyczno-wywiadowcza nie osiągnęła poziomu, który można byłoby uznać za za-

dowalający102. Podejmowanych na tym polu działań nie cechowała bowiem 
przesadna dynamika, co ewidentnie wynikało z faktu, iż zagadnień tych nie trak-

towano jako priorytetowe. 

                                                 
94  Przygotowania niemieckie do agresji na Polskę w 1939 r. w świetle sprawozdań Oddziału II 

Sztabu Głównego WP (dokumenty), oprac. M. Cieplewicz, M. Zgórniak, Wrocław 1969, s. 25 
(Sprawozdanie tygodniowe nr 1 z 22 kwietnia 1939 r.).  

95  Ibidem, s. 41, 57 (Sprawozdanie tygodniowe nr 5 z 20 maja 1939 r. i nr 9 z 19 czerwca 1939 r.). 
96  Ibidem, s. 103 (Sprawozdanie tygodniowe nr 17 z 12 sierpnia 1939 r.). 
97  CAW, sygn. I.303.4.3719, meldunek Placówki „Sajgon II”, L.dz. 55016/II.BW.Z.Tjn.39 z 14 

sierpnia 1939 r. 
98  Przygotowania niemieckie…, s. 129 (Sprawozdanie informacyjne nr 166 o sytuacji wojskowo-

politycznej Niemiec z 25 sierpnia 1939 r.). 
99  Ibidem, s. 142 (Sprawozdanie informacyjne nr 167 z 26 sierpnia 1939 r.). 
100  Ibidem, s. 154 (Sprawozdanie informacyjne nr 170 z 29 sierpnia 1939 r.). 
101  CAW, sygn. I.303.4.3719, meldunek Placówki „Sajgon II” z 28 sierpnia 1939 r. 
102  Patrz: R. Majzner, Zagadnienie zbrojeń morskich w pracach Oddziału II sztabu Głównego 

Wojska Polskiego (1936–1939) [w:] Z dziejów wojen morskich. Studia i szkice, red. A. Aksami-

towski, M. Franz, Oświęcim 2015, s. 256–269. 

 



 Wywiad morski II Rzeczypospolitej… 225 

Choć może się to wydawać zaskakujące, pomimo sprzyjający warunków 
oraz posiadania ku temu odpowiednich instrumentów, stosunkowo najsłabiej 

rozpoznane zostały największe potęgi morskie – brytyjska, amerykańska, japoń-
ska, francuska i włoska. Co zrozumiałe, zdecydowanie więcej energii poświęco-

no natomiast na śledzenie rozwoju floty radzieckiej i niemieckiej. W przeci-

wieństwie do wyżej wymienionych pięciu potęg morskich, obydwaj sąsiedzi  
II Rzeczypospolitej byli postrzegani przez cały okres 20-lecia międzywojennego 
jako państwa wrogie, stwarzające realne zagrożenie dla jej bezpieczeństwa. 

Ocena działań podejmowanych przez Oddział II SGWP na polu wywiadu mor-

skiego wymyka się więc jednoznacznym ocenom, gdyż podejście do niego zaczęło 
ulegać zmianie dopiero w połowie lat 30. Zaostrzenie sytuacji międzynarodowej, 
wywołany tym wyścig zbrojeń morskich, fiasko genewskiej konferencji rozbroje-

niowej i tzw. drugiej londyńskiej konferencji morskiej103
 oraz podpisanie brytyjsko- 

-niemieckiego oraz brytyjsko-radzieckiego układu morskiego (17 lipca 1937 r.) mia-

ły w tym zasadniczy udział. W efekcie Oddział II SGWP w większym stopniu za-

czął wówczas dostarczać materiał odnośnie do narastającej fali zbrojeń morskich 
oraz ewolucji sztuki wojennej na morzu, i to zarówno w ujęciu teoretycznym – jako 

odbicie dyskusji toczonych np. na łamach fachowych periodyków, jak i praktycz-

nym – w postaci analiz poszczególnych operacji morskich
104

. 

Wydaje się, że najwięcej wywiadowczej energii włożono w rozpoznanie flo-

ty radzieckiej. Niezwykle trudne warunki operacyjne i niemal całkowity paraliż 
Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie RP w Moskwie

105
 (jak niestety cały 

wywiad wschodni po 1927 r.) sprawiły jednak, że podstawowym źródłem in-

formacji byli fiński, estoński106, turecki i włoski attachés wojskowi oraz japoń-
ski attaché morski, lokalna prasa oraz fachowe periodyki zachodnioeuropejskie 

– „Marine Rundschau”, „Taschenbuch der Kriegsflotten” i „Jane’s Fighting 
Ships”107. Własne źródła agenturalne były niestety po części niekompetentne, 

czego najlepszym przykładem fakt poinformowania o zamówieniu we Włoszech 

„krążownika podwodnego z drewna” (sic!).  
W efekcie Oddział II SGWP miał ogromne problemy z rozpoznawaniem 

jednostek tym bardziej, że nie tak rzadkim zjawiskiem były nawet kilkakrotne 

                                                 
103  Patrz: J.W. Dyskant, op. cit., s. 270–292. 
104  Patrz: R. Majzner, Zagadnienie zbrojeń morskich…, s. 256–269. 
105  Kierowanego w tym okresie przez ppłk. dypl. Konstantego Zaborowskiego i ppłk. dypl. Stefana 

Brzeszczyńskiego (od 15 maja 1939 r.) – patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe…, s. 362–365. 
106  Np. zestawienie danych o Flocie Bałtyckiej za lata 1927–1928, na podstawie oryginalnych roz-

kazów dowództwa owej floty. Rozkazy te, zgodnie ze zwyczajem, po 2 latach były topione  
w morzu. Operacja została jednak wykonana fatalnie i cały pakiet z trawlera „Kluz” został wy-

rzucony na wybrzeże estońskie; AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP 
w Moskwie, nr 589.tjn. z 4 sierpnia 1930 r. 

107  Odbiciem tych materiałów był fachowy „Przegląd Morski”, w którym na przestrzeni lat 1935–
1939 ukazało się ponad 20 artykułów omawiających zagadnienie rozbudowy radzieckiej floty 
wojennej (głównie w dziale: „Kronika”). 
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zmiany nazw i oznaczeń kodowych108. Jeszcze większe kłopoty sprawiało usta-

lenie parametrów technicznych jednostek. Nie uzyskano wreszcie informacji, 
które pozwoliłyby prawidłowo i kompletnie ocenić program rozbudowy RKKF. 
W pewnym stopniu udało się jedynie ustalić zakres tzw. pierwszej 5-latki. Ko-

lejne, w ramach których, jak wiemy, miały być budowane pancerniki typu „So-

wietskij Sojuz”, krążowniki liniowe typu „Kronsztad”, krążowniki typu „Kirow” 
i „Czapajew”, niszczyciele typu „7” („Gniewnyj”), „7U” („Storożewoj”)  
i „Ogniewoj” oraz okręty podwodne typu „P”, „K”, „S” i „M”, pozostały już ab-

solutną tajemnicą. Wyjątkiem był lider „Taszkient”, ale wyłącznie dlatego, że 
budowała go włoska stocznia w Livorno. 

Nieco lepiej było na kierunku niemieckim, gdyż de facto bardzo precyzyjnie 

zrekonstruowano pierwszy program rozbudowy floty z 1935 r. Ponieważ jednak 
w znacznej mierze miał on charakter jawny, trudno rozpoznanie to postrzegać 
jako znaczący sukces wywiadowczy. Faktem jest natomiast, że ustalono, iż do 
budowy okrętów podwodnych III Rzesza przystąpiła znacznie wcześniej, niż to 
deklarowała; zebranie właściwych informacji i ich ocena już nie było takie łatwe 

i w związku z tym było znaczącym osiągnięciem wywiadowczym. 

Zdecydowanie najlepsze efekty przyniosła natomiast systematycznie prowa-

dzona obserwacja flot pozostałych państw bałtyckich. Dzięki aktywnej współ-
pracy wojskowej, a nawet informacyjno-wywiadowczej, attachés wojskowi 

akredytowani przy Poselstwach RP w Sztokholmie, Helsinkach, Rydze, Tallinie 

i Kownie systematycznie i z dużą precyzją odnotowywali skład i wszelkie prze-

jawy rozbudowy głównie flot wojennych Szwecji109
 i Finlandii

110
. W listopadzie 

1936 r. Oddział II SGWP nie miał więc żadnych problemów, by zrealizować 
specjalne zlecenie KMW i przygotować Ordre de Bataille marynarek wojennych 

Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii, Łotwy, a nawet Litwy111. Problem polegał jednak 
na tym, że dla bezpieczeństwa II RP elaborat ten nie miał większego znaczenia. 

Zasadniczą przyczyną niedoboru, a w zasadzie – praktycznie rzecz biorąc – 

braku informacji o pierwszoplanowym znaczeniu dla ewolucji morskiej myśli 
wojennej był oczywiście ich tajny charakter, co z kolei wymagało posiadania fa-

chowego personelu w centrali oraz odpowiednio ulokowanych agentów kiero-

wanych przez kompetentnych oficerów prowadzących112. Tymczasem Oddział II 

                                                 
108  Krążownik „Swietłana” nosił kolejno nazwy: „Klara Cetkin”, „Sownarkom”, „Profintiern”  

i „Czerwona Ukraina”. Podobnie praktyki stosowano w przypadku okrętów podwodnych – np. 

„Jaguar” nosił kolejno nazwy: „Krasnofłotiec”, „Nr 8” i „B 8’, a „AG 23” – „Niezamożnyj”, 
„Szachtior”, „Nr 12” i „A 1”.  

109 Np.: AAN, Sztab Główny, sygn. 616.279, attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Sztokhol-

mie, mjr A. Marecki, załącznik nr 2 do L. 59/tjn. z 27 września 1937 r. 
110 Np.: AAN, Sztab Główny, sygn. 616.279, attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Helsinkach, 

mjr W. Łoś, L.dz. 119/35.T.O. z 31 sierpnia 1935 r. 
111 AAN, Sztab Główny, sygn. 616.281, KMW do Oddziału II, L. 3117/tjn.PL z 13 listopada 1936 r. 
112 W omawianym okresie Oddział II SGWP posiadał w zasadzie jedno wartościowe źródło w ob-

szarze zagadnień wojennomorskich – urzędnika Marinewaffenamt w Berlinie, Wiktora Katlew-
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SGWP odczuwał na tym polu ewidentne braki kadrowe, gdyż jego obsadę per-

sonalną stanowili niemal wyłącznie oficerowie armii. Choć po części wynikało 
to z faktu, iż oficerowie floty sporadycznie kierowani byli na kursy informacyj-

no-wywiadowcze – przede wszystkim z winy KMW, która takiej potrzeby naj-

wyraźniej nie dostrzegała113
 – a tym samym i na tzw. etaty zewnętrzne w Od-

dziale II
114, to mimo wszystko ocena polityki kadrowej poważnie obciąża szefo-

stwo polskiego wywiadu.  

Pomimo iż zagadnienia zbrojeń morskich były zdecydowanie na końcu listy za-

dań Oddziału II SGWP, to jednak w miarę swych ograniczonych możliwości wywiad 

dostarczał informacji na ten temat. Wyżej wspomniane ograniczenia sprawiły, iż po-

zyskiwano je głównie ze źródeł jawnych. Kiedy jednak zauważono, że lotnictwo sta-

je się poważnym przeciwnikiem dla okrętów, szefostwo Oddziału zobowiązało 

swych eksponentów do zwracania szczególnej uwagi na ten właśnie aspekt morskiej 
sztuki wojennej. Pozyskanych obserwacji nie było, co prawda, zbyt wiele, jednak 

warto pamiętać, że w drugie połowie lat 30. XX wieku zasadniczo tylko podczas 

wojny domowej w Hiszpanii działania morskie osiągnęły taka skalę, by dostarczyć 
odpowiedniego materiału poglądowego. Tym bardziej należy więc żałować, iż do 
obserwowania tego konfliktu nie wysłano oficerów marynarki wojennej

115
. 

Nie ulega również wątpliwości, że brak większej aktywności na tym polu po 

części był wynikiem braku inwencji ze strony KMW, co powinno szczególnie 
dziwić w sytuacji, gdy posiadało własną komórkę analityczną w postaci Samo-

dzielnego Referatu Planów i Ewidencji Marynarek Obcych116. Tymczasem wła-

                                                 
skiego ps. „Victor”/„Wiktor” (agent nr 1165). Miał on jednak dostęp wyłącznie do spraw zwią-
zanych z infrastrukturą portów, ochrony wybrzeża itp., a nie z okrętami. Oficerem prowadzą-
cym był por. Stefan Kucharski.  

113 Dobór kandydatów na kursy odbywał się na podstawie zgłoszenia przez dowódcę lub naboru 
ochotniczego w drodze selekcji przeprowadzanej przez Oddział II; A. Wszendyrówny, System 

doboru kadr do Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1929–1939, „Rocznik 
Archiwalno-Historyczny CAW” 2009, nr 2/31, s. 120. 

114 Wg stanu z 25 lipca 1923 r., na 32 oficerów służby zewnętrznej tylko jeden reprezentował 
PMW (kpt. mar. Jerzy Lachowicki-Czechowicz), a w styczniu 1926 r. i listopadzie 1927 r. – 

żaden!; K. Paduszek, Z początków wywiadu II RP – kadra oficerów służby zewnętrznej Oddzia-

łu II SGWP, [w:] Sukcesy i porażki wywiadu polskiego…, s. 32–35. 
115 Choć są dowody na podjęcie przygotowań do ekspedycji w maju 1937 r. por. mar. rez. Stani-

sława Kulczyckiego i por. mar. rez. Aleksandra Lipińskiego, to najprawdopodobniej tylko ten 
pierwszy wyjechał ostatecznie do Hiszpanii – formalnie jako obserwator z ramienia Międzyna-

rodowego Komitetu do Spraw Nieinterwencji, w latach 1937–1939; D. Duda, Pierwsze wojen-

ne kadry morskie Rzeczypospolitej, „Nautologia” 2012, nr 149, s. 6. 
116 Powstał on z chwilą powołania KMW, czyli 1 marca 1922 r., zlikwidowany 31 grudnia 1932 r. 

i ponownie reaktywowany w 1939 r. Jego kolejnymi kierownikami byli: kmdr por. Władysław 
Filanowicz (1922–1925), kpt. mar. Marian Majewski (1925–1926), kpt. mar. Tadeusz Morgen-

stern (1926–1927), kpt. mar./kmdr ppor. mar. dypl. Rafał Czeczott (1927–1932) i kmdr ppor. 

Brunon Jabłoński (1939); Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 5: Polska Marynarka Wojenna. 

Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918–1947), red. 

J.K. Sawicki, Gdynia 2011, s. 195, 204. 
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śnie z KMW do Oddziału II SGWP spływało relatywnie mało zleceń, a kiedy 
już je nadsyłano, to bywało, iż zdecydowanie przekraczały one możliwości służ-
by informacyjno-wywiadowczej

117. W efekcie żaden z attachés wojskowych, do 

których zapytanie skierowała centrala Oddziału II SGWP, nie zdołał ustalić da-

nych dotyczących realizacji zbrojeń morskich, podkreślając, iż we wszystkich 
flotach szczegóły te są chronione tajemnicą, literatura tematu jest bardzo uboga, 
a katalogi fabryczne pod stałą kontrolą118

. 

Brak aktywnej współpracy pomiędzy KMW a Oddziałem II SGWP w latach 
30. XX wieku po części był również konsekwencją tego, iż polska morska myśl 
wojskowa była mało oryginalna i zasadniczo konserwatywna. Koncentrowała się 
niemal wyłącznie na ochronie własnego wybrzeża, zabezpieczeniu szlaków tran-

zytowych oraz zwalczaniu niemieckich i radzieckich szlaków komunikacyjnych 

na Bałtyku. Konstruktywna dyskusja toczyła się wyłącznie w sprawie celowości 
rozwijania lekkich sił nawodnych (ścigacze) oraz małych okrętów podwodnych, 
czyli nad koncepcją tzw. małej wojny morskiej

119. Można więc postawić tezę, iż 
nawet gdyby wywiad dostarczył materiał dokumentujący zmiany zachodzące  

w obrębie morskiej sztuki wojennej w drugiej połowie lat 30. XX w., to w pol-

skich realiach, przy obowiązującej doktrynie wojennej, zapewne znalazłoby to 
swoje odbicie wyłącznie na łamach fachowych periodyków wojskowych.  
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Summary 

The Naval Intelligence of II Republic (1918–1939) 

Under the current in the interwar period the doctrine of defense, marine issues, although im-

portant in the context of coastal defense and security of transit routes were not a priority for the 

Bureau II General Staff of the Polish Army. Nevertheless thanks to the complex structure outlets 

of intelligence and above all thanks to the diplomatic representations accredited military attachés, 
it provided during the entire period between the relatively numerous information concerning naval 

issues. Permanent underfunding Bureau II General Staff of the Polish Army – especially in the 

20's, however, resulted in underestimation of the information needs of Polish Navy, resulting in 

just seven Starfleet officers to serve on military-diplomatic offices and even less on the branches 

of the intelligence and the same panel. As a result, the materials obtained were characterized by  

a substantially reduced value . 

Keywords: Naval Intelligence, Bureau II General Staff of the Polish Army, Second Republic 

of Poland. 
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