
KMDR  STANISŁAW RYMSZEWICZ , SPECJALISTA OD ZAKUPÓW DLA MARYNARKI WOJENNEJ  
 

W Polsce międzywojennej Marynarka Wojenna powstawała od podstaw. Polska podjęła 
duży wysiłek, aby choć w rejonie Morza Bałtyckiego dorównać marynarkom innych państw.  
W latach 30-tych okręty zamawiane były w stoczniach zagranicznych. Musiała wobec tego 
zostać wyznaczona kadra urzędników i oficerów, która mogła organizować zakupy i 
monitorować dostawę okrętów i sprzętu dla Marynarki Wojennej. Stanisław Rymszewicz był 
jednym z najważniejszych urzędników zespołu organizującego takie dostawy. Zapis jego 
działań stanowi ważną część historii organizowania całego procesu inwestycyjnego w ramach 
Kierownictwa Marynarki Wojennej przez okres 20 lat, od 1927 do 1947 r.  

5 lutego 2013 r. minęła 40 rocznica śmierci kmdr inż. Stanisława Rymszewicza. 
Był rodzonym Wilniukiem, urodził się w tym mieście 30 czerwca 1890 r. w domu Jadwigi 

z Hoppenów i Józefa Rymszewicza. W wieku 15 lat uczestniczył w strajku szkolnym w 
szkole realnej w Wilnie. W związku z tym musiał przenieść się do szkoły w Mitawie.  
W latach 1908-1912 odbył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Morskiej Szkoły 
Inżynieryjnej w Kronsztadzie, uzyskując stopień porucznika. W XIX wieku Polacy, którzy 
pragnęli związać życie zawodowe z morzem, nie mieli innego wyboru jak tylko służba we 
flotach państw zaborczych. Na terenie zaboru rosyjskiego, do korpusu oficerów morskich 
wstępowali ochotniczo także Polacy, godząc się na służbę pod banderą św. Andrzeja. Do roku 
1917 przez korpus oficerów marynarki carskiej przewinęło się co najmniej kilkaset osób 
narodowości polskiej. W tej elitarnej szkole zostali wyszkoleni m.in. Ksawery Czernicki, 
Mamert Stankiewicz, wcześniej Edward Szczęsnowicz, jeden z twórców rosyjskiej floty 
podwodnej, Kazimierz Porębski. Nauka w Szkole Inżynieryjnej, założonej w 1719 r., 
obejmowała zajęcia teoretyczne – kurs nauk matematycznych i morskich trwający 9 miesięcy 
oraz zajęcia praktyczne przez pozostałe 3–4 miesiące na pokładach jednostek szkolnych. 

Po uzyskaniu stopnia miczmana w 1913 r., Rymszewicz służył na pancerniku 
„Pantielejmon” (przed 1905 r. słynny z buntu marynarzy „Patiomkin”)  oraz na niszczycielu 
„Liejtienant Sziestjakow”, które służyły we Flocie Czarnomorskiej. 

 

 

Okręt „Pantelejmon” (zdj. www.strategie.net.pl) 
 

Podczas II wojny bałkańskiej, która toczyła się między Bułgarią, Serbią i Turcją latem 
1913 r. Rymszewicz służył na krążowniku „Kaguł” uczestniczącym w międzynarodowej 
blokadzie Konstantynopola. Krążownik ten, zwodowany w 1902 r, miał także w późniejszym 
okresie inne nazwy: „Oczakow” i „Generał Korniłow” (w służbie „białego” gen. Wrangla).  
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Krążownik „Generał Korniłow”, wcześniej „Kaguł” (zdj. wikipedia) 

 
W pierwszych miesiącach I wojny światowej Stanisław Rymszewicz, już w korpusie 

oficerów pokładowych, służył na krążowniku „Pamiat Merkurija”, typu Bogatyr (po 1923 r.  
„Komintern”, jeden z pierwszych okrętów wyposażonych w wodnosamoloty). 
 

 
Krążownik „Pamiat Merkurija” 

 
W 1916 r. został awansowany do stopnia lejtnanta i przeniesiony na stanowisko oficera 

radiowego sztabu brygady okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej, dowodzonej przez 
kontradmirała Wacława Kłoczkowskiego. Wacław Kłoczkowski (1873-1930), był polskim 
wojskowym, kontradmirałem i morskim oficerem pokładowym okrętów podwodnych. W 
okresie od 1898 do 1918 dowodził m.in. brygadą okrętów podwodnych rosyjskiej Marynarki 
Wojennej. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i I wojnie światowej. Po wojnie powrócił 
do Polski i był zastępcą szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.  

Przed wybuchem rewolucji w Rosji Rymszewicz służył także jako zastępca dowódcy 
podwodnego stawiacza min „Krab”. W czasie rewolucji bolszewickiej 1917 r. załoga wybrała 
go zastępcą komisarza i delegatem na wszechrosyjski zjazd delegatów radiowców i 
telegrafistów.  

W 1918 r. Rymszewicz wyjechał z Sewastopola. Przeszedł przez front i przedostał się do 
Wilna, potem do Warszawy. Tu zgłosił się do formowanego Wojska Polskiego. 13 stycznia 
1919 r. został zweryfikowany i przyjęty do wojsk łączności w stopniu kapitana.  

W pierwszych miesiącach niepodległości szkolenie wojskowych kadr łączności odbywało 
się w Warszawie, w Centralnych Warsztatach Radiotelegraficznych na Forcie Mokotowskim. 
Warsztaty prowadził por. inż. Jan Machcewicz, autor pionierskich prac z zakresu 
radiotechniki. Kpt. Rymszewicz był kierownikiem sekcji elektrotechnicznej, z zadaniem 
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scalania zdobytego sprzętu łączności po zaborcach. We wrześniu 1919 r. szkolenie wojsk 
łączności przeniesiono do Zegrza, które odtąd stało się głównym ośrodkiem szkolenia tego 
rodzaju wojsk. W latach 1919-21 funkcjonował tu Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk 
Łączności. Obejmował on Szkołę Oficerską Wojsk Łączności, Szkołę Podchorążych Wojsk 
Łączności i Kurs Aplikacyjny Służby Łączności. W czasie wojny polsko-bolszewickiej kpt. 
Rymszewicz służył w dowództwie Wojsk Radiotelegraficznych będąc już komendantem (od 
marca 1920 r.) Obozu Wyszkolenia Oficerów Łączności w Zegrzu.  

W najważniejszym okresie wojny polsko-bolszewickiej walczyło prawie 40 tysięcy 
żołnierzy łączności. Służyli oni w jednostkach telefonicznych (łączność do poziomu pułku), 
wojskach telegraficznych (łączność drutowa od dywizji wzwyż) i w wojskach 
radiotelegraficznych (łączność od poziomu dywizji wzwyż, ale także w lotnictwie i artylerii). 

Wojska radiotelegraficzne miały duże problemy z pozyskaniem odpowiedniego sprzętu. 
Pochodził on najczęściej ze zdobyczy wojennych. Sporo sprzętu łącznościowego przywiozła 
też ze sobą w 1919 roku Armia gen. Hallera. Do końca 1919 roku działało już 20 radiostacji. 
Latem 1920 r. Francja przekazała Polsce znaczne ilości urządzeń łączności. 

 
Francuskie telefony wojskowe z okresu wojny polsko-bolszwickiej: 

telefon polowy wz. 09 systemu Adler, telefon biurkowy wz. 16 
systemu Thomson-Houston, telefon polowy (bez słuchawki) 

systemu Bottinot de Paris oraz drzewołazy używane w łączności 
(zbiory Muzeum Armii w Brukseli).  

 
Z szeregów armii zaborczych do wojska polskiego 

przeszła niewielka ilość wyszkolonych oficerów 
łączności, często bez doświadczenia w dowodzeniu 
powyżej poziomu kompanii łączności. Dzięki szerokiej 
akcji szkoleniowej oraz ochotniczemu zaciągowi do 
wojska cywilnych specjalistów łączności pozyskano 
znaczną ilość specjalistów niezbędnych do zapewnienia 
łączności dla milionowej armii.  

Podczas umacniania pozycji obronnych pod 
Warszawą rozbudowano sieć połączeń telefonicznych 
zapewniających łączność z poszczególnymi 
kompaniami i bateriami. Szczególną uwagę 
poświęcono łączności radiowej w czasie kontruderzenia znad Wieprza. Każda z wielkich 
jednostek otrzymała własną radiostację dalekiego zasięgu. Mimo że na szczeblu pułku czy 
dywizji łączność była stosunkowo słaba to znacznie lepsza była pomiędzy wyższymi 
dowódcami operacyjnymi.  Radiostacje odbiorcze działające na szczeblu Naczelnego Wodza 
odegrały w tej wojnie kluczową rolę, przejmując depesze bolszewickie. Po ich odszyfrowaniu 
polskie dowództwo uzyskało pełny obraz rozmieszczenia wrogich oddziałów. 

W październiku 1920 r. Stanisław Rymszewicz otrzymał awans na stopień majora 
łączności. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, w związku z rozpoczętym szkoleniem 
podoficerów, w 1921 r. nastąpiła zmiana nazwy ośrodka na Obóz Wyszkolenia Wojsk 
Łączności. Szkoła w Zegrzu zaczęła kształcić obok podchorążych również podoficerów. 
Związani byli z nią pionierzy polskiej radiotechniki, tacy jak: Janusz Groszkowski, Kazimierz 
Jackowski, Jan Machcewicz, Antoni Krzyczkowski, Roman Rudniewski. Pod koniec 1921 r. 
podjęli oni inicjatywę powołania Stowarzyszenia Radiotechników Polskich. Kazimierz 
Jackowski (zginął w Katyniu) był pierwszym szefem radiotelegrafii w Wojsku Polskim. 
Roman Rudniewski był dyrektorem pierwszej próbnej stacji radiowej  Polskiego 
Towarzystwa Radiowego i na początku lat 30. stanął na czele komitetu organizacyjnego 
powszechnej radiofonizacji kraju za pomocą detefonu.   
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Przewodniczący Komisji Nadzoru Budowy Okrętów we Francji 

kmdr inż. Ksawery Czernicki w swoim biurze w Paryżu 
(siedzi), obok stoi zastępca przewodniczącego ppłk inż. 

Stanisław Rymszewicz. Maj 1928 r., zdj. Narodowe Archiwum 
Cyfrowe z zasobów Ilustrowanego Kuriera codziennego 

 
W 1928 r. wydane zostały „Zasady 

Elektrotechniki” autorstwa ppłk. inż. 
Stanisława Rymszewicza 

 

W 1922 r. Rymszewicz ustąpił miejsca mjr. E. Świdzińskiemu na stanowisku dyrektora 
Obozu Wyszkolenia Wojsk Łączności. Rok później został awansowany na podpułkownika. 
23 czerwca 1923 r. Stanisław Rymszewicz otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia na 
polu organizacji i wyszkolenia wojska.   W latach 1925-27 był dyrektorem naukowym 
ośrodka w Zegrzu.  

W maju 1927 r. został przeniesiony do Marynarki Wojennej. Zaczął pracę  w Biurze 
Technicznym Nowych Budowli w Referacie Kadłubów i Osprzętu Kadłubowego Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w stopniu komandora porucznika.  Został zastępcą kmdr Ksawerego 
Czernickiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Budowy Okrętów we Francji i w lipcu 1927 r. 
został oddelegowany do Francji. Komisja nadzorowała budowę kontrtorpedowców „Burza” i 
„Wicher” oraz okrętów podwodnych typu „Wilk”: „Wilk”, „Żbik” i „Ry ś”.  

Możliwości rozwoju Marynarki Wojennej pojawiły się w 1925 r., gdy rząd Władysława 
Grabskiego uzyskał z Francji pożyczkę stabilizacyjną, która mogła być przeznaczona na cele 
zbrojeniowe. Minister Spraw Wojskowych tego rządu, gen. 
Władysław Sikorski, w porozumieniu z szefem Kierownictwa 
Marynarki Wojennej kontradm. Jerzym Świrskim, zdecydowali o 
włączeniu do programu rozbudowy floty dwóch 
kontrtorpedowców. Miały być one zbudowane, zgodnie z 
warunkami pożyczki, we francuskiej stoczni Chantiers Naval 
Francais w Blainville. Po kilkumiesięcznych negocjacjach 
warunków kontraktu ze stocznią, 2 kwietnia 1926 r. podpisano 
umowę dotyczącą budowy we Francji dwu kontrtorpedowców 
dla Polskiej Marynarki Wojennej. Ich projekt  miał opierać się na 
planach francuskiego typu Bourrasque. Miały to być okręty 
nowoczesne, a wartość kontraktu przewidziano na 1,2 mln 
dolarów. W celu nadzoru budowy tych okrętów powołano przy 
Kierownictwie Marynarki Wojennej (KMW) Komisję Nadzoru 
Budowy Okrętów we Francji. 15 października 1926 r. 
przewodniczącym tej Komisji został kmdr por inż. Ksawery 
Czernicki.  

Ksawery Czernicki (1882-1940), 
absolwent Wydziału Budowy Okrętów 
Morskiej Szkoły Inżynierii w 
Kronsztadzie, przed I wojną światową 
pracował jako inżynier budowy okrętów 
w Bałtyckich Zakładach Budowy 
Okrętów w Petersburgu. W czasie I 
wojny był głównym inż.. kadłubowym 
Stoczni w Rewlu (ob. Talinn). Po 
przybyciu do kraju w 1919 r. był m.in. 
szefem Służby Technicznej Flotylli 
Wiślanej, dowódcą oraz komendantem 
PW Modlin, projektantem tzw. 
monitorów krakowskich. Od 1925 r. w 
Komisji Zakupu ORP „Warta”, w tym 
samym roku znalazł się w Biurze 
Technicznym Nowych Budowli 
Kierownictwa Marynarki Wojennej 
(KMW), w 1926 r. był w komisji 
odbiorczej statków dla „Żeglugi Polskiej”.     
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ORP „Wicher” (zdj. www.1939.pl) 

20 lutego 1927 r. w Chantiers Navals Francais w Blainville odbyła się uroczystość 
poświęcenia i wbicia pierwszego nitu pod kontrtorpedowiec „Wicher”. Obecni byli m.in. 
ambasador RP w Paryżu Alfred Chłapowski, kmdr Jerzy Wirski, szef Komisji Nadzoru 
Budowy kmdr Ksawery Czernicki. Wówczas jeszcze we Francji nie było Stanisława 
Rymszewicza. Gdy dotarł tam w lipcu 1927 r. jednostka była już w budowie. Wodowanie 
kadłuba nastąpiło 10 lipca 1928 r. Nie obyło się bez kłopotów, okręt utknął na pochylni i aby 
spłynął na wodę potrzebne były holowniki. Matką chrzestną okrętu została żona ambasadora 
Helena Chłapowska. Podczas wodowania opóźnienie terminów było już znaczne i wzrosło w 
toku dalszych prac.  8 lipca 1930 r. na ORP „Wicher” podniesiono polską banderę. Dowódcą 
okrętu mianowano kmdr ppor. Tadeusza Podjazd-Morgensterna (1895-1973). Tydzień później 
ORP „Wicher” przybył do Gdyni, witany przez tłumy mieszkańców miasta.  

Była to duża i nowoczesna jednostka, o długości całkowitej 107 m, szerokości 10,5 m, 
średnim zanurzeniu 3,3 m. Napęd okrętu o wyporności normalnej 1540 t stanowiły dwa 
zespoły turbin parowych Parsonsa o łącznej mocy 35 tys. KM. Przy projektowanej prędkości 
maksymalnej 33 węzłów zasięg okrętu wynosił 3000 mil morskich. Uzbrojenie podstawowe 
stanowiły cztery działa Schneider-Creusot kal. 130mm o zasięgu 18 km, dwa działa plot 
Vickers kal. 40 mm i szybkostrzelności praktycznej 120 strzałów na minutę oraz dwa potrójne 
aparaty torpedowe kal. 550 mm. Okręt mógł zrzucać bomby głębinowe oraz miny. Etatową 
załogę miało stanowić 10-12 oficerów oraz 150 podoficerów i marynarzy.  

W kolejnych latach ORP „Wicher” był reprezentacyjnym okrętem naszej floty wojennej. 
Odwiedził prawie wszystkie państwa bałtyckie. Był także z wizytą w Kilonii, na zaproszenie 
dowódcy floty niemieckiej adm. Readera. Od chwili powstania Dywizjonu 
Kontrtorpedowców do maja 1937 r. „Wicher” był jego okrętem flagowym. Potem funkcję ta 
przejął niszczyciel „Grom”. W przededniu wojny komendantem ORP „Wicher” był kmdr 
ppor. Stefan de Walden (1896-1976). Przejął on okręt po modernizacji i uzupełnieniu 
uzbrojenia. „Wicher” był jedynym kontrtorpedowcem, który został na polskim wybrzeżu w 
chwili wybuchu wojny. Pozostałe trzy niszczyciele: „Burza”, „Grom” i „Błyskawica” 
otrzymały rozkaz przejścia, w ramach akcji „Pekin”, do portów brytyjskich (co udało się 
przeprowadzić, 1 września 1939 r. wszystkie trzy okręty znajdowały się już na Morzu 
Północnym) 

Zadaniem „Wichra” podczas kampanii 
wrześniowej było przede wszystkim 
ubezpieczanie stawiacza min „Gryf” 
podczas akcji stawiania min o kryptonimie 
„Rurka”, a gdy akcja nie rozpoczęła się, 
przejście do portu w Helu i walka z 
niemieckim lotnictwem. To jednak ataki z 
powietrza doprowadziły do zatopienia 
„Wichra” w trzecim dniu wojny, w rejonie 
Helu. Szczęśliwie większość załogi 
zdołała się uratować. Po wkroczeniu do 
Helu, Niemcy podnieśli na krótko wrak 
okrętu i planowali, po wyremontowaniu, wcielić go do swej floty. „Wicher”, przemianowany 
na „Seerose” został jednak wkrótce odholowany poza falochron helskiego portu. Po wojnie 
służył jako cel ćwiczebny, jego relikty spoczęły poza helskim falochronem. Przez kilka lat po 
wojnie nad wodą wystawały jeszcze resztki kadłuba, potem już tylko zarysy burt, 
zdewastowane i ogołocone ze sprzętu. Obecnie okręt znajduje się całkowicie poniżej lustra 
wody. Badania przeprowadzone przez płetwonurków Muzeum Morskiego w Gdańsku 
wykazywały, że we wraku znajdowało się jeszcze sporo przedmiotów wyposażenia kabin 
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(znaleziono nawet zegarek marki „Tissot” i pistolet „Mauser”. Wyposażenie kadłuba niestety 
zniknęło bezpowrotnie.  

Drugi z kontrtorpedowców, budowany w ramach tej samej umowy z Francuzami – ORP 
„Burza” – był bliźniakiem „Wichra”. Jego stępkę położono 1 listopada 1927 r., także w 
stoczni Chantiers Navals Francais. 16 kwietnia 1929 r. „Burza’ została zwodowana, a 10 
sierpnia 1932 r. po podniesieniu bandery, weszła w skład polskiej floty. Dzięki temu szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej mógł we wrześniu 1932 r. utworzyć wspomniany już 
Dywizjon  Kontrtorpedowców. Pierwszym dowódcą „Burzy” był kmdr ppor. Bolesław 
Sokołowski (1892-1940).  

 
Podniesienie bandery na ORP „Burza” (zdj. www.wpk.p.lodz.pl) 

 
Okręt miał wymiary podobne jak ORP „Wicher”, do 1940 r. uzbrojony był w 4 działa 130 

mm typu Schneider-Creusot, 2 działka plot 40 mm typu Vickers, 2 podwójne karabiny 
maszynowe 13,2 mm (Hotchkiss), 6 wyrzutni torpedowych 550 mm, zrzutnie bomb 
głębinowych oraz min. „Burza” często towarzyszyła  ORP „Wicher” w rejsach do portów 
bałtyckich. Oba okręty rozdzieliły się jednak w ostatnich dniach sierpnia 1939 r.. „Burza” 
wraz z „Błyskawicą” i „Gromem” przeszła do Wlk. Brytanii, do bazy w Rosyth. Jej dowódcą 
był wówczas kmdr ppor. Stanisław Nahorski. W czasie II wojny „Burza” brała udział w 
kampanii norweskiej oraz francuskiej. W maju 1940 r. okręt został w czasie walki trafiony 
dwiema bombami i poważnie uszkodzony. Pływał jednak nadal, m.in. w konwojach 
atlantyckich. W czasie jednego z nich zatopił, wspólnie z  amerykańskim okrętem USS 
„Campbell”, niemiecki okręt podwodny. Od 1944 r. służył jako okręt szkolny, od 1945 r. jako 
okręt-baza okrętów podwodnych. W 1946 r. został przekazany Royal Navy. W lipcu 1951 r. 
„Burza’ została przeholowana do Gdyni, a 4 lata później wcielona w skład Marynarki 
Wojennej PRL, jako okręt obrony przeciwlotniczej. 31. maja 1960 r została 
przeklasyfikowana na okręt-muzeum. Służba w tym charakterze trwała do kwietnia 1976 r., 
kiedy to rolę okrętu-muzeum przejął inny z przedwojennych kontrtorpedowców – ORP 
„Błyskawica”. Z końcem grudnia 1976 r. ORP „Burza’ został skreślony z listy okrętów MW. 
W kolejnym roku przeszedł na złomowanie do Świnoujścia.    

Na przełomie lat 20 i 30 XX w., Komisja Nadzoru Budowy Okrętów we Francji pod 
kierownictwem Ksawerego Czernickiego zajmowała się także nadzorem nad budową trzech 
okrętów podwodnych typu „Wilk”. Umowę dotyczącą budowy okrętów podwodnych 
podpisano 1 grudnia 1926 r. Pierwszy z nich ORP „Wilk” został zwodowany 12 kwietnia 
1929 r. w stoczni Augustin Normand w Le Havr.  Dowódcą okrętu mianowano kpt. mar. 
Aleksandra Mohuczego (1896-1962). 31 października 1931 r. okręt wszedł do służby i 
przypłynął do Polski, gdzie wszedł w skład Grupy Okrętów Podwodnych Dywizjonu 
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Minowców. Wśród wizyt zagranicznych, które odbyła do wybuchu II wojny Grupa Okrętów 
Podwodnych warto wymienić wizyty w Sztokholmie, Amsterdamie i Tallinie.  

Dane taktyczno-techniczne okrętu „Wilk”, jak i bli źniaczych okrętów „Żbik” i „Ry ś” 
przedstawiały się następująco: długość 78 m, szerokość 5,5, m, zanurzenie 4,2 m, wyporność 
nadwodna 980 t, wyporność podwodna 1248 t. Maksymalna głębokość zanurzenia wynosiła 
100 m. Do napędu służyły dwa silniki wysokoprężne Normand Vickers, o łącznej mocy 1800 
KM oraz dwa silniki elektryczne. Okręty rozwijały prędkość 14,5 węzła na wodzie i 9,5 węzła 
pod wodą. Uzbrojenie stanowiły: 1 działo kalibru 100 mm, typu Schneider, 1 działko 
przeciwlotnicze 40 mm typu Vickers, 2 karabiny maszynowe przeciwlotnicze 13,2 mm, 6 
wyrzutni torpedowych 550 mm, rufowe aparaty minowe. Na głębokość peryskopową okręty 
zanurzały się w 50 sekund. W warunkach pokoju załogę stanowiło 4 oficerów i 42 
podoficerów i marynarzy.  

Budowę ORP „Żbik” rozpoczęto w 1927 r. w stoczni Chantiers Naval Francais w Caen, 
wodowanie miało miejsce 14 czerwca 1930 r, a podniesienie bandery polskiej – 20 lutego 
1932 r. Dowódcą okrętu mianowano kmdr ppor. Eugeniusza Pławskiego (1895-1972).  

Trzecia z łodzi podwodnych z tej serii – ORP „Ryś”, której budowę rozpoczęto 
najpóźniej, ale  także w 1927 r., była jednak pierwszym okrętem podwodnym, który wszedł 
do służby w Polskiej Marynarce Wojennej. Stępkę położono pod koniec maja 1927 r., 
wodowanie miało miejsce 22 kwietnia 1929 r. w stoczni Atelier et Chantiers de la Loire w 
Nantes, a podniesienie bandery 2 sierpnia 1931 r., a więc 3 miesiące przed wejściem do 
służby „Wilka” i pół roku zanim polska bandera pojawiła się nad „Żbikiem”. Pierwszym 
dowódcą okrętu został kpt. mar. Edward Szystowski (1896-1939 – zginął pierwszego dnia 
wojny podczas nalotu na Puck). 

 
ORP „Wilk” (zdj. Narodowe Archiwum Cyfrowe) 

 
O ile służba trzech podwodnych bliźniaków w okresie do rozpoczęcia II wojny światowej 

przebiegała podobnie, to po 1 września 1939 r. ich losy były różne.  
ORP „Wilk” dowodzony przez kmdr ppor. Bogusława Krawczyka (1906-1941) otrzymał 

rozkaz patrolowania Zatoki Gdańskiej zgodnie z planem o kryptonimie  „Worek”. 3 września 
postawił zaporę minową w Zatoce Gdańskiej. W kolejnych dniach był atakowany bombami 
głębinowymi i lekko uszkodzony. Po 9 września rozpoczął patrolowanie w sektorze na północ 
od latarni Stilo. 11 września „Wilk” otrzymał zgodę na przepłyniecie do Wlk. Brytanii i po 4 
dniach znalazł się na Morzu Północnym przedzierając się w cieśninie Sund miedzy wrogimi 
okrętami. Po dopłynięciu do bazy w Rosyth został wyremontowany i włączony w skład 2 
Flotylli Okrętów Podwodnych Wlk. Brytanii. Brał udział w patrolach na Morzu Północnym. 
W sierpniu 1941 r., miesiąc po samobójczej śmierci kpt. Krawczyka (której motywów do 
dzisiaj nie zdołano z całą pewnością ustalić), ORP „Wilk” został przesunięty do zadań 
szkoleniowych. We wrześniu 1946 r. okręt został przekazany Brytyjczykom, a w 1952 r. 
przeholowany do Polski. Ze względu na stan techniczny, dwa lata później został skreślony z 
listy floty i zezłomowany.  
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ORP „Żbik” (zdj. www.1939.pl) 

 
ORP „Żbik” po 1 września działał pod dowództwem kmdr ppor. Michała Żebrowskiego  

w wyznaczonym sektorze Zatoki Gdańskiej. Zapory minowe postawione przez „Żbika” 
okazały się skuteczne, na minach poszły na dno niemiecki trałowiec oraz trawler.  
Po 3 tygodniach, 25 września, ze względu na uszkodzenia i brak paliwa okręt musiał zawinąć 
do portu w Szwecji. Do końca wojny był internowany w Szwecji, na jeziorze Malar, razem z 
ORP „Ryś” i ORP „Sęp”. We wrześniu 1945 r. okręty te zostały przejęte przez polską 
Marynarkę Wojenną, a 21 października podniesiono na nich polskie bandery i odprowadzono 
do Gdyni. Okręty bazowały od tej pory na Oksywiu. 9 września 1955 r. na „Żbiku” 
opuszczono banderę, w kolejnym roku przeholowano go na nabrzeże złomowe.  

Trzeci z okrętów ORP „Ryś” już przed wojną miewał niebezpieczne przygody. W lutym 
1936 r. został wytropiony na Zatoce Fińskiej przez radzieckie niszczyciele i zmuszony do 
udania się do Kronsztadu. Dwa miesiące później kilkunastu marynarzy zostało rannych na 
skutek eksplozji jednej z baterii akumulatorów. 

 

 
ORP „Ryś” (zdj. www.paw89.blogspot.com) 

 
1 września 1939 r. „Ryś” dowodzony przez kpt. mar. Aleksandra Grochowskiego 

znajdował się na Helu. Jego sektor patrolowania obejmował obszar na pn-wsch. od półwyspu. 
W kolejnych dniach okręt był atakowany przez niemieckie samoloty, uciekał przed 
niemieckimi okrętami, w porcie w Helu usuwał nieszczelności zbiorników paliwa, próbował 
stawiać zaporę minową. 11 września otrzymał rozkaz udania się do Anglii lub do Szwecji. 
Zapas paliwa był zbyt mały na podróż do Anglii, pozostawało więc przejście do Szwecji,  
w celu dokonania niezbędnych napraw i zatankowania paliwa. Po 24 godzinach pobytu w 
porcie szwedzkim okazało się, że nie da się szybko naprawić usterek i zapadła decyzja  
o internowaniu okrętu. Do końca wojny ORP „Ryś” pozostał w Szwecji. Po wojnie, w 1946 r. 
„Ryś” został oddany Polsce. 3 lata trwał remont, a w latach 50 zmieniono nieco uzbrojenie 
okrętu. Ze służby został wycofany 8 września 1955 r., po 24 latach od wejścia do służby. 
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W roku 1929 okazało się, że dotychczasowy statek szkolny Szkoły Morskiej w Tczewie – 
„Lwów” powinien, ze względu na stan techniczny i trudności w jego eksploatacji, odejść ze 
służby. Wówczas Departament Morski Ministerstwa Przemysłu i Handlu zlecił poszukiwanie 
nowej odpowiedniej jednostki, która zastąpiłaby wysłużony „Lwów”. W porcie francuskim 
ST. Nazaire znaleziono stojący tam od dłuższego czasu duży statek – fregatę wybudowaną w 
1909 r., której właścicielem był angielski baron. Zamierzona przez niego przebudowa 
jednostki na jacht z napędem mechanicznym nie doszła do skutku. Jacht został wystawiony na 
sprzedaż. Na polecenie Departamentu Morskiego Stanisław Rymszewicz i Aleksander Rylke 
(!887-1968), także członek Komisji Nadzoru Budowy Okrętów we Francji, dokonali oględzin 
fregaty. Uznali, że statek jest w bardzo dobrym stanie i określili szacunkową wartość 
jednostki na 90 tys. funtów szterlingów. Fundusze na zakup nowego statku szkolnego miały 
pochodzić ze środków Pomorskiego Komitetu Floty Narodowej oraz ze zbiórki dokonanej 
przez Województwo Pomorskie. Dlatego nowy statek szkolny nazwano wkrótce „Dar 
Pomorza’. W czerwcu 1929 r. specjalna komisja wyznaczona przez Pomorski Komitet Floty 
Narodowej dokonała we Francji zakupu statku za sumę 7 tys. funtów szterlingów (ok. 300 tys. 
zł). Dzięki tak niskiej cenie zakupu starczyło pieniędzy zebranych przez Pomorzan. Po 
zakupieniu fregaty Pomorski Komitet Floty Narodowej przekazał ją na własność państwu.  
W lipcu 1930 r. „Dar Pomorza’ wszedł do służby jako statek Szkoły Morskiej w Gdyni. Po 51 
latach, w 1982 r. „Dar” został przekazany Centralnemu Muzeum Morskiemu. Odtąd pełni 
funkcję okrętu muzeum.    

W lutym 1932 r. Stanisław Rymszewicz został kierownikiem Biura Zaopatrzenia, 
będącego Wydziałem Kierownictwa Marynarki Wojennej. Zakończył tym samym prawie 5-
letnią pracę w Komisji Nadzoru Budowy Okrętów we Francji, której efektem było 
dostarczenie Polskiej Marynarce Wojennej pięciu okrętów wojennych.  

1 stycznia 1933 r. S. Rymszewicz otrzymał awans na stopień komandora inżyniera. 
Na nowym stanowisku kmdr Rymszewicz pracował do kwietnia 1935 r.. W tym czasie 

Kierownictwo MW uzupełniało w dalszym ciągu swą flotę. Kolejnymi jednostkami miały być 
tzw. trałowce redowe. Miały one zasilić powstały w 1930 r. Dywizjon Minowców. 
Postanowiono wybudować 6 trałowców w polskich stoczniach, pamiętając o trudnościach w 
budowie niszczycieli we Francji.  

25 lutego 1932 r. rozpisano przetarg wśród stoczni polskich na budowę czterech 
pierwszych trałowców. Kmdr Stanisław Rymszewicz, Szef Biura Zaopatrzenia KMW, 
przewodniczył rozprawie ofertowej, która odbyła się 19 maja 1932 r. Jesienią KMW 
zdecydowała o wyborze (z trzech ofert) jednej, którą przedstawiły Państwowe Zakłady 
Inżynierii z Warszawy. Jednostki miały być budowane w Stoczni Rzecznej w Modlinie, wg. 
projektu wykonanego przez inż. Aleksandra Potyrałę (przy współpracy kmdr Dominika 
Maleckiego) ze stoczniowego biura konstrukcyjnego. Projektowane trałowce miały mieć 
wyporność ok. 180 t. oraz silnik okrętowy zbudowany na licencji szwedzkiej firmy „Nyquist-
Holm AB”.  

Kierownictwo MW podpisało umowę na budowę czterech trałowców, tzw. ptaszków, 26 
stycznia 1933 r. Dwa z nich miały zostać zbudowane w Modlinie, jeden w warsztatach 
Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni, a budowę czwartej jednostki zlecono ostatecznie 
Stoczni Gdyńskiej. Wszystkie jednostki miały być identyczne, niezależnie od miejsca 
budowy. Cena za jeden okręt miała wynosić 1320 tys. zł (bez kosztów uzbrojenia, amunicji, 
trałów, instalacji radiotelegraficznej). Pierwszy z trałowców miał być przekazany po 20 
miesiącach od podpisania umowy, kolejne w odstępach kwartalnych. KMW miało prowadzić 
nadzór nad budową jednostek.  

Okręty zostały zwodowane na przełomie lat 1934/35. Pierwszy z nich – ORP „Jaskółka” – 
11 września 1934 r. Drugi – ORP „Mewa” – 10 stycznia 1935 r., trzeci – ORP „Czajka” – 10 
kwietnia 1935 r., ostatni ORP „Rybitwa” – 26 kwietnia 1935 r. Po spuszczeniu kadłubów na 
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wodę w stoczniach rozpoczęto częściowe wyposażanie okrętów. Następnie zostały one 
przeholowane do warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie miały otrzymać 
uzbrojenie, radiostacje i echosondy.  

Okręty te weszły do służby ostatecznie w drugiej połowie 1935 r. (ORP „Jaskółka” 27 
lipca, ORP „Mewa” 25 października, ORP „Rybitwa” 21 grudnia) oraz na początku 1936 r. 
(ORP „Czajka” 10 lutego). Miały po 45 m długości, wyporność 185 t., rozwijały prędkość 18 
węzłów. Wyposażone były w trały kontaktowe, oraz uzbrojone w działo kal. 75 mm i 
przeciwlotnicze karabiny maszynowe oraz zrzutnie min. We wrześniu 1939 r. ORP 
„Jaskółka” oraz ORP „Mewa” zostały zatopione. Niemcy wydobyli „Mewę” i wcielili w skład 
swej floty, wraz z „Rybitwą’ i „Czajką”. Po wojnie „Czajka”, „Rybitwa” i „Mewa” zostały 
odnalezione w Niemczech i po powrocie do Polski wcielono je do 1 Dywizjonu Trałowców w 
Gdyni. W 1951 r. zostały przekwalifikowane na dozorowce i wcielone do Dywizjonu 
Patrolowców. „Czajka” i „Rybitwa” zostały wycofane ze służby liniowej w 1966 r., a 
„Mewa” w 1970 r. Przez kilka lat służyły jeszcze jako koszarki. Do 1981 r. wszystkie trzy 
zostały skreślone ze stanu floty.   

 

 
Trałowce Marynarki Wojennej przy nabrzeżu w Gdyni 

(zdj.www.pl.wikipedia.org) 
 

Dwa pozostałe trałowce „ORP „Czapla” i ORP „Żuraw” zbudowane zostały w latach 
1937-38 i weszły do służby 1 września 1939 r. Wojnę przetrwał tylko ORP „Żuraw”, po 
wojnie służył jako okręt hydrograficzny. Uprowadzony 1 sierpnia 1951 r. do Szwecji został 
zwrócony Polsce, ale jego nazwa jako zhańbiona została zmieniona na ORP „Kompas”. 

 Kierownictwo Marynarki Wojennej pragnęło w latach 30. XX w. uzupełnić Dywizjon 
Kontrtorpedowców o kolejne jednostki. Negatywne doświadczenia związane z budową 
niszczycieli we Francji (opóźniająca się budowa, awarie urządzeń) zostały uwzględnione przy 
wyborze ofert podczas przetargów na budowę kolejnych okrętów tej najsilniejszej klasy w 
polskiej marynarce wojennej. W listopadzie 1932 r. poczyniono odpowiednie uzgodnienia z 
Jozefem Piłsudskim – Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych po zamachu majowym 1926 r., 
wobec czego Sztab Generalny zezwolił na rozpisanie przetargu na budowę dwóch 
niszczycieli. Do pierwszego przetargu w maju 1933 r. zaproszono jeszcze stocznie francuskie. 
Nie przyniósł on spodziewanego rezultatu. Kolejny – na początku 1934 r. – obejmujący 
stocznie szwedzkie również zakończył się niepowodzeniem. Dopiero rozpisany latem 1934 r. 
trzeci przetarg, w którym wzięły udział stocznie brytyjskie, wyłonił budowniczego okrętów.  

W tym czasie ustalono założenia taktyczno-techniczne dla planowanych okrętów, 
obejmujące między innymi zastosowanie jako głównego uzbrojenia artyleryjskiego dział 
Boforsa 120 mm. Koncepcja okrętów i specyfikacja kontraktowa została przygotowana przez 
Wydział Budowy Okrętów KMW. W opracowaniu brały udział służby – artyleryjska i 
torpedowo-minowa. Kmdr inż. Stanisław Rymszewicz był jedną z osób uczestniczących w 
opracowywaniu założeń obu okrętów, obok m.in. kmdr por. inż. Aleksandra Rylke, kmdr por. 
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inż. Aleksandra Sadowskiego, kpt. mar. inż. Seweryna Bukowskiego, kmdr por. inż. Wacława 
Żejmy, inżynierów Mikołaja Berensa, Aleksandra Potyrały, Jana Morze.  

Zwycięzcą trzeciego przetargu była wprawdzie stocznia Thornycroft z Southampton, ale 
jej cena okazała się zbyt wysoka. Wybrano więc projekt drugiej stoczni J. Samuel White z 
Cowes na wyspie Wright. Umowę na dostawę dwóch niszczycieli: przyszłych „Groma” i 
„Błyskawicy”, zawarto 29 marca 1935 r. Jednostki o wyporności 2144 t miały kosztować (bez 
uzbrojenia) blisko 390 funtów za każdy (ponad 10 mln zł). Całkowity koszt jednego okrętu 
miał wynosić ok. 520 tys. funtów.  

Budowę pierwszego okrętu – „Groma” rozpoczęto uroczyście 17 lipca 1935 r..  
1 października tego roku położono stępkę pod budowę „Błyskawicy”. Pierwszy nit pod 
„Groma” wbił ambasador RP w Londynie Edward Raczyński. Wodowanie nastąpiło 20 lipca 
1936 r. (matką chrzestną została Wanda Poznańska, żona konsula generalnego w Wlk. 
Brytanii), a bandera polska została podniesiona na jednostce 11 maja 1937 r. „Błyskawica” 
została zwodowana 1 października 1936 r. (tym razem żona Edwarda Raczyńskiego była 
matką chrzestną), a do służby weszła 25 listopada 1937 r. Nadzór nad budową sprawowała 
przez cały jej okres Komisja Nadzoru Budowy Okrętów w Anglii, pod kierownictwem 
Stanisława Rymszewicza. Komisja zatwierdzała dokumentację techniczną i czuwała nad 
sprawnym przebiegiem budowy. 14 maja 1936 r. oba okręty otrzymały swe nazwy. Odbioru 
dokonała komisja kierowana przez kmdr Włodzimierza Steyera (1892-1957), dowódcę 
Dywizjonu Kontrtorpedowców. W czasie pracy Komisji Nadzoru Okrętów kmdr  
Rymszewicz przebywał w Anglii. ORP „Grom” przypłynął do Gdyni 16 maja 1937 r., 
natomiast ORP „Błyskawica” – 1 grudnia tego roku.      

Okręty zostały zaprojektowane tak aby ograniczyć wygody załogi na rzecz wyposażenia 
w sprzęt bojowy. Maszynownia mieściła się w dwóch przedziałach oddzielonych grodzią 
wodoszczelną. Oba okręty były w tym czasie jednymi z najbardziej nowoczesnych w swej 
klasie. Miały długość całkowitą 114 m, szerokość 11,3 m, zanurzenie 3,3 m. Napęd stanowiły 
dwa zespoły turbin parowych Parsonsa o mocy łącznej 54 tys. KM. Rozwijały prędkość 39,5 
węzłów. Ich zasięg przy prędkości 15 węzłów wynosił 3500 Mm. Załogę stanowiło 192 ludzi.  

Uzbrojone były w tym okresie w 7 dział  Boforsa  kalibru 120 mm, 2 podwójnie 
sprzężone działka plot 40 mm Boforsa, 4 podwójnie sprężone karabiny maszynowe plot 13,2 
mm (Hotchkiss), 6 wyrzutni torpedowych 550 mm, 2 wyrzutnie bomb głębinowych i 44 
miny. Mankamentem było słabe uzbrojenie przeciwlotnicze. Część oprzyrządowania, m.in. 
kable, centrala artyleryjska, pochodziła z polskich zakładów.  

 
ORP „Grom” (zdj. www.facta-nautica.graptolite.net) 
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W sierpniu 1938 r. „Błyskawica” i „Grom” złożyły kurtuazyjną wizytę w Kopenhadze. 
Oba okręty pełniły kolejno funkcję flagowego okrętu polskiej floty. Pierwszym dowódcą 
ORP „Błyskawica” był kmdr ppor. Tadeusz Podjazd-Morgenstern, w przededniu wojny był 
nim kmdr ppor Włodzimierz Kodrębski. Pierwszym dowódcą  ORP „Grom” był kmdr por. 
Stanisław Hryniewiecki, od marca 1938 r. do chwili zatonięcia 4 maja 194 r. był nim kmdr 
ppor. Aleksander Hulewicz.  

30 sierpnia 1939 r. Dywizjon Kontrtorpedowców (bez ORP „Wicher”) wyruszył do 
Anglii, zgodnie z rozkazami operacji Pekin. Został tam podporządkowany dowódcy 
Zachodniego Obszaru Morskiego w Plymouth. Pierwszą misją „Błyskawicy” było 
eskortowanie statku z zaopatrzeniem wojennym dla Polski. Konwój dopłynął jednak tylko do 
Gibraltaru, w tym czasie kampania wojenna w Polsce była już przegrana. Wojenne losy 
„Błyskawicy” są powszechnie znane. Okręt eskortował statki na Morzu Północnym, 
ewakuował wojska z Francji, osłaniał desant żołnierzy na Algier, pływał w patrolach po 
Morzu Śródziemnym, osłaniał lotniskowce, z których startowały samoloty atakujące cele w 
Norwegii. Po inwazji na Normandię patrolował wybrzeża Francji. 28 maja 1946 r. na 
„Błyskawicy” opuszczono polską banderę. Rozmowy między stroną polską a brytyjską 
doprowadziły jednak do zwrócenia okrętu Polsce. Okręt przyprowadził do Gdyni w lipcu 
1947 r. kmdr Bolesław Romanowski. Do 1957 r. „Błyskawica” pełniła rolę statku 
szkoleniowego. Po remoncie kapitalnym nadal pływała, m.in. reprezentując Polskę w czasie 
ważnych uroczystości, do 1968 r. Do 1975 r. zacumowana była przy nabrzeżu w Świnoujściu 
i w tym roku przeniesiono ją do Gdyni, gdzie do dzisiaj pełni role okrętu - muzeum.  

 

 
ORP „Błyskawica” (zdj. www.orpblyskawica.com.pl) 

 
Służba ORP „Grom” zakończyła się już 4 maja 1940 r., podczas kampanii norweskiej. 

Wcześniej okręt wielokrotnie dał się we znaki Niemcom, ostrzeliwując nieprzyjaciół w czasie 
patroli w pobliżu fiordu Rombakken. W tym fiordzie spoczął na dnie zatopiony przez 
niemiecki bombowiec. Dwie bomy okazały się celne. Jedna z nich trafiła w wyrzutnię torped, 
których wybuch spowodował zatonięcie okrętu. Zginęło 59 członków załogi. Wrak okrętu 
znajduje się obecnie na głębokości 115 m.    

17 grudnia 1937 r. kmdr Rymszewicz powrócił do kraju. Został II zastępcą ds. inspekcji Szefa 
Służby Technicznej KMW, którym był kmdr por. Wacław Żejma (1887-1949).  
We wrześniu 1938 r. S. Rymszewicz został wyznaczony przewodniczącym powołanej w grudniu 
1937 r. komisji do określenia założeń dla ścigaczy, które miały zostać zamówione w Anglii. 
Budowa ścigaczy znalazła się w 6-letnim planie rozbudowy Marynarki Wojennej 
przedstawionym w październiku 1937 r. przez Szefa KMW kontradm. Jerzego Świrskiego (1887-
1959). Rozbudowa floty miała objąć także budowę kolejnych dwóch kontrtorpedowców, trzech 
okrętów podwodnych, 2 trałowców.  

Umowa na wybudowanie 2 ścigaczy została zawarta ze stocznią w Cowes 24 stycznia 1939 r.. 
Ich budowę we wstępnym stadium wstrzymał wybuch wojny. Wznowiono ją w grudniu 1939 r. 
Obydwa okręty weszły do wojennego programu rozbudowy Royal Navy jako ścigacze okrętów 
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podwodnych pod oznaczeniami MA/SB z kolejnymi numerami 47 i 48. W ich uzbrojeniu 
zrezygnowano z wyrzutni torped i działka kal. 40 mm na dziobie. 

Ostatecznie polska Marynarka Wojenna przejęła jeden ze ścigaczy ze stoczni White'a 
oznaczany S-1. Drugi z zamówionych przed wojną ścigaczy został przejęty przez marynarkę 
brytyjską i był wykorzystywany jako okręt szkolny. 

Zakończenie budowy ścigaczy  przewidziane było początkowo na połowę lipca 1940 
roku.  Ostatecznie ścigacz S-1 wszedł do służby 15 października 1940 r. Polską załogą 
dowodził por. Janusz Justyn Sokołowski (1910-1940). 

S-1 był ścigaczem artyleryjskim o długości całkowitej 22,9 m i szerokości 5,1 m. 
Wyporność standardowa wynosiła 35 t. Projektowane uzbrojenie miało składać się z działka 
Bofors kal. 40 mm, jednego lub dwóch ciężkich karabinów maszynowych kal. 7,92 mm i 
dwóch wyrzutni torped kal. 533 mm. W 1940 r. S-1 był uzbrojony w pojedyncze działko 
Oerlikon kal. 20 mm. na rufie, dwa karabiny maszynowe Vickers kal. 12,7 mm i dwa 
zdwojone karabiny maszynowe Lewis kal. 7,7 mm. 

Następnego dnia po przejęciu S-1, 16 października 1940 r., podczas prób morskich,  
w przedziale silnikowym okrętu wybuchł pożar. Podczas prób jego ugaszenia zginął dowódca 
ścigacza, por. Sokołowski. Pozostali członkowie załogi zostali uratowani, zaś wypalony kadłub 
odholowany z powrotem do stoczni. Po odbudowie S-1 wszedł do służby w składzie 3 Flotylli 
MGB, stacjonującej w Fowey, 31 stycznia 1941 roku. Nowym dowódcą został por. Tadeusz 
Dąbrowski (1915-1942). Wraz z pozostałymi ścigaczami flotylli S-1 pełnił służbę patrolową 
na kanale La Manche. Jednostkę wycofano z czynnej służby 21 lutego 1944 roku. Po 
zakończeniu wojny, w związku ze złym stanem technicznym okrętu, misja Marynarki 
Wojennej zrzekła się prawa własności ścigacza. 

Wiosną 1939 r. Polska uzyskała od Wlk. Brytanii zapewnienie o przyznaniu jej kredytu na 
zakup w tym kraju materiałów wojennych. W czerwcu tego roku w Londynie pojawiła się 
wojskowa misja zakupów kierowana przez gen. Ludomira Rayskiego (1892-1977, dowódca 
sil lotniczych do marca 1939 r., w związku z ignorowaniem wniosków o dofinansowanie 
lotnictwa podał się do dymisji, we wrześniu 1939 r. nadzorował wywóz polskiego złota do 
Francji). W jej składzie znaleźli się także oficerowie Marynarki Wojennej: kmdr inż. 
Stanisław Rymszewicz oraz kmdr por. Ludwik Ziembicki (1898-1985). Przedstawiciele 
KMW przedstawili długą listę sprzętu, urządzeń i uzbrojenia, które spodziewali się otrzymać 
w ramach kredytu. Były na niej monitory z 15 calowymi działami, wodnosamoloty, okręty 
podwodne, działa przeciwlotnicze, torpedy. Dostawy sprzętu z tej listy miały znacznie 
wzmocnić obronę morską w Polsce. Ze względu na długie terminy dostaw sprzętu 
zaproponowane przez Brytyjczyków misja zakończyła się fiaskiem. Obaj oficerowie MW 
powrócili do kraju 25 sierpnia 1939 r., gdy nikt z dowódców wojskowych nie miał już 
wątpliwości, że wojna wybuchnie lada dzień.  

Kilka dni po wybuchu wojny, 5 września 1939 r., gdy trwała jeszcze obrona wybrzeża 
kraju, kmdr Rymszewicz został wysłany do miasta Gałacz w Rumunii aby objąć stanowisko 
komendanta bazy przeładunkowej sprzętu wojskowego w tym mieście. Rymszewicz 
formalnie był sekretarzem konsulatu polskiego, faktycznie po 17 września, gdy Związek 
Radziecki rozpoczął wkraczanie na wschodnie tereny Polski, stał się kierownikiem bazy 
ewakuacyjnej dla polskich uchodźców wojskowych. Dzięki jego pomocy Szef KMW 
kontradm. Jerzy Świrski oraz Szef Sztabu kmdr Karol Korytowski i kilku oficerów, którzy 18 
września przekroczyli most graniczny w Kołomyi, zostało wyposażonych we wszystkie 
niezbędne dokumenty pozwalające na ich dalszą podróż na zachód. (Wyjazd szefostwa KMW 
z Polski w czasie trwającej jeszcze kampanii wrześniowej wraz z rodzinami, stał się potem 
powodem niechęci oficerów liniowych do szefa KMW). Szefostwo KMW uniknęło w ten 
sposób internowania i 3 października z francuskimi wizami na fikcyjne nazwiska opuściło 
Bukareszt i koleją, przez Mediolan, udało się do Paryża. 7 października kontradm. Świrski 
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zameldował gen. W. Sikorskiemu, premierowi polskiego rządu na wychodźstwie, swą 
gotowość do dalszej służby. Długoletnia znajomość Sikorskiego ze Świrskim oraz 
przedstawienie przez tego ostatniego raportu o stanie Polskiej Marynarki Wojennej 
zdecydowały o tym, że premier powierzył kontradm. Świrskiemu pełnienie obowiązków 
Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW) na emigracji.  

27 października 1939 r. utworzono w Paryżu Kierownictwo Marynarki Wojennej. Jego 
Szefem był kontradm. Jerzy Świrski, zastępcą kmdr Karol Korytowski. Od tej pory zaczęło 
się odtwarzanie form organizacyjnych Marynarki Wojennej na emigracji.   

18 listopada w Londynie podpisana została umowa między Wielką Brytanią a emigracyjnym 
rządem RP dotycząca powołania oddziału Polskiej Marynarki Wojennej w Wlk. Brytanii.  
Ze strony polskiej umowę podpisywał ambasador RP w Londynie Edward Raczyński. Zgodnie  
z umową polskie okręty wojenne miały działać pod polską banderą, pod polskimi dowódcami. 
Polskie załogi miały nosić polskie mundury i polskie oznaki stopni. Okręty polskie zostały 
operacyjnie podporządkowane dowództwu Admiralicji Brytyjskiej.  

1 grudnia KMW zostało podporządkowane bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi, gen.  
W. Sikorskiemu.  

Kmdr Rymszewicz, który zorganizował Bazę Przeładunkową w Gałaczu w celu 
przyjmowania transportów wysyłanych do Polski z Anglii nie miał jednak okazji 
przyczynienia się w ten sposób do wsparcia walczących jeszcze do początków października w 
Polsce żołnierzy. Dwa statki: „Oksywie” i „Warszawa”, załadowane przez kmdr Eugeniusza 
Pławskiego (1895-1972) w Dunkierce sprzętem wojskowym dla walczącej Polski (sprawy 
transportu uzbrojenia dla Polski kmdr Pławski załatwiał od lipca tego roku we Francji w 
ramach misji gen. Kossakowskiego) opuściły dopiero 15 września port francuski. Do konwoju 
zmierzającego do Rumunii dołączył trzeci statek załadowany sprzętem angielskim. Po 17 
września stało się oczywiste, że dostawy są spóźnione. 22 września, gdy statki czekały w 
Breście, nadeszła instrukcja o rozładowaniu ładunku. Po zlikwidowaniu placówki w Gałaczu, 
kmdr Rymszewicz 25 listopada przyjechał do Paryża Został przydzielony do KMW.  

28 grudnia KMW przeniosło się do Londynu, do siedziby attache morskiego przy 51 New 
Cavendish. We Francji pozostała jedynie ekspozytura, kierowana przez kmdr Korytowskiego.  

1 stycznia 1940 r. KMW rozpoczęła działalność w zmienionej strukturze, która 
uwzględniała samodzielne, jednoosobowe referaty. Kmdr Rymszewicz został mianowany 
kierownikiem Samodzielnego Referatu Technicznego i zaopatrzenia Materiałowego  
(SRT iZM). Od 5 listopada 1940 r. kierownik SRTiZM otrzymał dodatkową funkcję Szefa 
Administracji Marynarki Wojennej (obejmującą Referaty Budżetowo Rachunkowy i 
kancelarię).  

Od 3 lutego 1942 r. szefowi Administracji podlegały Referat Techniczny i Uzbrojenia, 
Referat Finansowy, Referat Intendenckiego Zaopatrzenia, Referat Cenzury Rachunkowej, 
Referat Sanitarny, kancelaria oraz Oddział Gospodarczy. Po 29 lipca 1942 r. kmdr 
Rymszewicz nie pełnił już funkcji kierownika Administracji, ale zachował stanowisko 
kierownika Referatu Technicznego i Uzbrojenia. Jedną z prac, które wykonał w ramach tej 
funkcji była inspekcja przydatności do służby krążownika HMS „Danae”, przejętego jako 
ORP „Conrad” 4 października 1944 r. w Portsmouth, który przejął załogę zatopionego 
wcześniej w tym roku ORP „Dragon”.  

Przez cały okres wojny, od stycznia 1940 r. do marca 1947 r., kmdr Rymszewicz 
wykazywany jest na tym samym stanowisku w strukturze KMW – kierownika najpierw 
Samodzielnego Referatu Technicznego i Uzbrojenia Materiałowego, a następnie Referatu 
Technicznego i Uzbrojenia. Przez cały okres działania KMW jej szefem był kontradm. Jerzy 
Świrski. Kierownictwo Marynarki Wojennej zostało rozwiązane z końcem marca 1947 r.  

W czasie pracy w KMW w Londynie kmdr Rymszewicz był także przewodniczącym 
Sądu dla Starszych Oficerów.  
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Do Polski kmdr Stanisław Rymszewicz powrócił w grudniu 1947 r.. Podjął pracę w 
charakterze inspektora okrętowego Wydziału Żeglugi Gdańskiego Urzędu Morskiego, 
powstałego w styczniu 1948 r. na bazie Głównego Urzędu Morskiego i Biura Odbudowy 
Portów. Urząd zajmował się administrowaniem portami oraz inwestycjami, eksploatacją i 
nadzorem nad remontami i naprawami, a także dozorem technicznym urządzeń technicznych 
stanowiących wyposażenie portów.  

Stanisław Rymszewicz  wykładał także elektrotechnikę w Państwowej Szkole Morskiej.  
W latach 1951-1958 pracował jako główny inspektor elektryk w Polskim Rejestrze 

Statków. Był jednym z organizatorów Inspektoratu Elektrycznego i jego kierownikiem w 
latach 1952-58. Po 1957 r. Inspektorat Elektryczny był częścią Działu Inspekcji 
podlegającego Dyrektorowi Technicznemu.  

Od roku 1959 pracował w Branżowym Centralnym Ośrodku Normalizacyjnym 
Ministerstwa Żeglugi. Był także członkiem Zarządu Sekcji Okrętowców SIMP oraz kolegium 
Sekcji Elektrotechniki Okrętowej SEP. Mieszkał w Gdańsku-Oliwie. 

Kmdr inż. Stanisław Rymszewicz zmarł 5 lutego 1973 r. w Gdańsku. Został pochowany 
na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.  

W ciągu swego barwnego i pracowitego życia był wielokrotnie odznaczany. Zdobył m.in. 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Oficerski francuskiej Legii Honorowej, Order Komandorski Imperium Brytyjskiego oraz 
Brytyjski Medal za Wojnę 1939-45.  

Andrzej Michalski 
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