
Wspomina zastępca dowódcy CKU „Nieuchwytny”,  ster-sygnalista 
Stanisław Marcisz:  "Z jednostką tą związany byłem od jej narodzin w 
Stoczni  Modlioskiej. Toteż, gdy usłyszałem rozkaz zatopienia okrętu,  
myślałem, że mi serce pęknie. Rozkaz był rozkazem, ale trudno się było 
z nim pogodzid i na pokładzie Nieuchwytnego doszło do gwałtownych 
scen. Rozległy się głosy domagające się przebijania na Modlin, nawet 
wbrew rozkazowi dowódcy. W pewnym momencie, nie panując nad 
nerwami, podałem dowódcy załadowany karabin, wołając: To i mnie 
niech pan zastrzeli!. Ostatecznie "Nieuchwytny" spoczął na dnie jednej 
z zatok wiślanych

Ciężki Kuter Uzbrojony „Nieuchwytny”. Ciężki Kuter Uzbrojony "Nieuchwytny" już po wydobyciu i przejęciu
przez Niemców.

Bosmanmat Stanisław Marcisz

„Pionier”.

Po zakooczeniu walk, kuter został wydobyty przez Niemców i wyremontowany w Płocku. Do początku 1945 służył jako „Pionier”.

Stanisław Marcisz



10 WRZESIEO 1939 r. 
Nastroje załóg najlepiej oddaje fragment relacji Wiktora Bonfiga dowódcy Kutra 
Uzbrojonego KU-6. Dowódca OW Wisła kmdr  ppor. Roman kanafoyski  kazał mi zrobid 
zbiórkę. Dłuższy czas stał przed frontem oddziału i nic nie mógł powiedzied. 
Obserwował każdego z nas staliśmy jak skazaocy lub, lepiej jak zbrodniarze, winni 
zniszczenia własnych jednostek pływających. Moje samopoczucie było bardzo ciężkie, 
gdyż byłem głównym tego wykonawcą, dopilnowując należytego wykonania rozkazu 
zatopienia kutrów. 

Wreszcie komandor przemówił. Dowódcy kutrów przeprowadzą przegląd swoich załóg, czy marynarze nie są 
przeciążeni i czy zabrali ze sobą tylko to, co było nakazane rozkazem. Atmosfera ogólnego przygnębienia, żalu, 
zawodu, przy jednoczesnej zawziętości opanowała wszystkich. Staliśmy patrząc z żalem i głębokim smutkiem na 
wystające z wody kikuty niektórych jednostek,  spuszczone głowy, zacięty wyraz twarzy, zaciśnięte zęby i pięści 
świadczyły o rozmiarach przygnębienia i bolesnych uczuciach zmagających się ze sobą ludzi, w bezsilności, w 
obliczu klęski i całkowitego zawodu. Pomimo tego, jeszcze wtenczas, wbrew rozsądkowi, wmawialiśmy sobie 
i swoim ludziom, że jeszcze nie wszystko stracone, że jeszcze powrócimy, aby wydobyd kutry do dalszej służby 
i walki.

Samo zatopienie  jednostek Oddziału Wydzielonego "Wisła". Za kilka dni będziemy  w Żychlinie



Otwierano kingstony, dziurawiono kadłuby, demontowano 
i wyrzucano za burtę zamki działek i ckm, mechanizmy zasypywano 
piachem. Za burtę szło wszystko, co mogło się przydad wrogowi. Spalono 
dzienniki okrętowe, książki radiowe i inne dokumenty ewidencyjne. 
Kwatermistrz p.o. oddziału, starszy bosman Gierymski pośpiesznie 
uzupełnił dziennik zdarzeo OW."Wisła" (ponieważ zapisy musiały byd do 
kooca aktualne), po czym obciążył ołowiem i zatopił w rzece.
Kiedy kutry znikały pod wodą.  Zawsze opanowany dowódca oddziału 
stał nad brzegiem i salutował.

Maszerowano drogami polnymi, z dala od atakowanej przez lotnictwo szosy Sanniki-Osmolin - Żychlin, osiągając 
Żychlin 13 września około godz. 1 po północy.
Kmdr ppor. Kanafoyski,  wyznaczony został na stanowisko komendanta garnizonu polowego  Żychlin.
Żychlin zatłoczony był uciekinierami z Pomorza i Poznaoskiego.  Wielu mężczyzn oblegało punkt zborny dla 
ochotników, który prowadzili  bsmt Bonfig, mat Mazurek i mat Kuchno domagając się wydania broni. 
Aby zapobiec masowym stratom wskutek nalotów lotniczych, kmdr ppor. Kanafoyski wyewakuował wszystkich 
zbędnych — spisanych  ochotników formowano w oddziały dowodzone przez podoficerów wojsk lądowych 
i wysyłano z miasta.  W ten sposób 13 września opuściło Żychlin ponad półtora tysiąca mężczyzn.



Fotografia grupowa zawodników po zdobyciu pucharu 
prezydenta miasta Pioska. Pośrodku stoi prezes WKS Kotwica 

kpt. MW Roman Kanafoyski

W 1947 r. objął funkcję komendanta Półwyspu Hel.
Zmarł nagle 7 czerwca 1947 roku w Helu.  Pośmiertnie mianowany został komandorem porucznikiem

Kmdr por. Roman Kanafoyski.

Nieśmiertelnik.
Muzeum Bitwy nad Bzurą 

w Sochaczewie.

Zmarł w „romantycznych” okolicznościach - szedł od krawca,  miał w dłoniach galowy mundur Marynarki Wojennej  uszyty 
do ślubu – umarł na zawał serca. (info wnuczek - Pan Roman Kanafoyski).


