
                       Szlak bojowy spieszonych załóg OW rzeki Wisły (11-21) września 1939 r. 



Z mapą sztabową w dłoni 
przyszły Dowódca Polowego   

Garnizonu  Żychlin kmdr ppor. 
Roman  Kanafoyski. 

  

11 wrzesień 1939 rok. 
 Po zejściu na ląd załogi 

marynarskie przekształcono w 
oddział lądowy  

" Oddziału Wisła „  
40 podoficerów , marynarzy 
 i 2 ckm.  Oddział wyruszył   

pieszo w kierunku  Gostynina. 
Około północy dołączyło do 

oddziału 18 marynarzy z załogi 
CKU "Nieuchwytny". 

 O 5"30 na skrzyżowaniu dróg w 
Łącku   spieszeni marynarze 

skręcili  w lewo na Gąbin.  
 

Oddział Wydzielony rzeki Wisły 
(OW "Wisła") to oddział 

Polskiej Marynarki Wojennej 
wydzielony pod koniec marca 

1939 z Flotylli Rzecznej 
Marynarki Wojennej w Pińsku 

 i przebazowany na rzekę 
Wisłę. 



                                         1939 , Płock. Zniszczony most na Wiśle. 



 
       
 
 
 
 
 
Obserwował każdego z nas – staliśmy jak skazańcy 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 wydobyć kutry do dalszej służby i walki”.  
 

  

 
Nastroje załóg najlepiej oddaje fragment relacji 
Wiktora Bonfiga  dowódcy Kutra Uzbrojonego KU-6. 
„Dowódca OW >>Wisła<< kazał mi zrobić zbiórkę  – 
dłuższy   czas stał  przed frontem oddziału i nic nie 
mógł powiedzieć.  

 JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ   - 10 WRZESIEŃ 1939 R 



 Rankiem 12 września 

oddział wyruszył do 

Żychlina, aby tam, wraz  

z 284 kompanią 

wartowniczą, organizować 

obronę miasta. 

Maszerowano drogami 

polnymi, z dala od 

atakowanej  przez 

lotnictwo szosy  Sanniki –

Osmolin - Żychlin,  

osiągając Żychlin  

13 września około  

1 po północy. 
 



                         Pierwsi zaproszeni goście w oczekiwaniu na dzieci SP nr 1 w Żychlinie. 
Patrycja Król. 
Józef Staszewski – prezes Stowarzyszenia „ Dzieci Wojny” w Żychlinie. 
Anna Wrzesińska – prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina. 
Ludwik Zalewski – Harcmistrz Druh ZHP – Honorowy Obywatel Żychlina. 
Antoni Furman – Harcmistrz Drużyn Wodniackich. 
Urszula Weber – Król,  prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka”. 
Henryk Olszewski – członek Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina i  www.zychlin-historia.com.pl 

 
 



Młody Ludwik miał w 1939 roku – 13 lat. 
Antoś urodził się w 1940 roku….   Późniejszy 
Harcmistrz Wodniaków i krótkofalowiec. 

Krótka wymiana 

zdań pomiędzy 

dowództwem ZHP . 



W oddali  - młodzi zaproszeni goście z Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Żychlinie. 



…”spocznij”i chwila odpoczynku . 



                   

BAAAAAAAACZNOŚĆ ! 



Druh Harcmistrz Ludwik Zalewski 

nie spodziewając się tylu słuchaczy  

i młodych żołnierzy, wyszedł na 

środek ulicy…. 



24 września żołnierze Wehrmachtu 
 z 13 Korpusu 8 armii, którego dowódcą 

był M. von Weichs, rozstrzelali w 
Żychlinie Józefa Urzędowskiego. 

Pierwsze wstrząsające opowiadanie pana Ludwika  
i dzieci słuchające w ciszy i powadze. 



Obok muru otaczającego dawny żychliński młyn, 
27 września 1939 r., rozstrzelany został przez 
Niemców pierwszy Polak, mieszkaniec Żychlina 
Józef Urzędowski. Prowizoryczny proces i 
egzekucja, po trzech dniach rodzina mogła 
przenieść zwłoki na cmentarz. 



                          24 września 1939 roku   mur miejskiej targowicy. 
 W tym dniu hitlerowcy zatrzymali Józefa Urzędowskiego. Specjalnie w tym celu pojechano po niego i 
przywieziono do Żychlina. Po krótkiej "rozprawie" w budynku remizy strażackiej został 
wyprowadzony pod mur targowicy, gdzie kazano mu wykopać dół. Następnie kazano mu do niego 
wejść i w tym dole zastrzelono go kilkoma strzałami. Gdy zasypywano dół pan Józef jeszcze żył. Czy 
był świadomy? Czy czuł, wiedział, co się dzieje? Tego nie wiemy ... Całą akcje przeprowadzili i 
egzekucję wykonali żołnierze Wermachtu w liczbie 5 lub 6, z 13 korpusu piechoty gen. M. von 
Weichsa, stacjonujący w remizie.  Inicjatorem akcji i jej bezpośrednim uczestnikiem był volksdeutsch 
Kenig vel Kejnich, a według niepotwierdzonych relacji również volksdeutsch o nazwisku Garstka. Kim 
byli ci ludzie i dlaczego pragnęli śmierci Józefa Urzędowskiego? 
Obaj byli mieszkańcami Żychlina. Wydawałoby się takimi samymi, jak pozostali mieszkali tu, 
prowadzili sklepy, pracowali i żyli, jak inni.  Krótko przed wybuchem wojny wydarzył się pewien 
incydent. W wystawowym oknie sklepu Kazimierza Garstki stłuczono szybę. Zrobił to niechcący kaleki 
mężczyzna, Urbański. W budynku Kazimierza Garstki mieszkał Kenig, prowadzący zakład 
zegarmistrzowski i sklep z dewocjonaliami. Garstka i Kenig chcieli pobić Urbańskiego. I wtedy 
zainterweniował Józef Urzędowski. Stanął w obronie kalekiego mężczyzny. Według świadków Garstka 
miał grozić  Urzędowskiemu. Jak widać swoje groźby rychło spełnił. We wrześniu, po wkroczeniu 
Niemców do Żychlina, okazało się, że Kenig z nimi współpracował. I on i Garstka okazali się 
volksdeutschami. 
Zwłoki Józefa Urzędowskiego dopiero po kilku dniach rodzina mogła przenieść na cmentarz 
parafialny. 
Józef Urzędowski był sezonowym pracownikiem cukrowni, dzierżawił sad. Przypadek zrządził, że był 
świadkiem brutalnego zachowania dwóch ludzi i zachował się przyzwoicie stanął w obronie 
słabszego. Zapłacił za to życiem. 

Opracowanie (zk). 



Budynek dawnej ochronki i szpitala polowego dla wrześniowych żołnierzy. 
… tu  przenocują pierwszą noc marynarze z Oddziału Wydzielonego „Wisła”. 

Dawna ochronka…  kilkadziesiąt metrów od „młyńskiego” muru. 



Opowiadanie pana Ludwika 

 z fotografią „ochronki” 

z tamtych lat. 

… szpital… bombardowania 

…wielu rannych to wrzesień 

1939 roku i wspomnienia 

mającego wtedy 14 lat młodego  

chłopca. 



Oni już zawsze będą wiedzieli, że był tu 

szpital wojenny i pierwsza noc 

marynarzy  kmdr ppor. 

Romana  Kanafoyskiego. 



Powaga na buziach młodych 

słuchaczy jest najlepszą 

nagrodą dla takiego 

nauczyciela. 

Skrzętne i na 

pewno ciekawe 

notatki. 



Tak… to w tej książce jest opisana historia 

Oddziału Wydzielonego „Wisła” i jego pobyt w 

Żychlinie. 



Żychlin osiągnięto już po 
północy. Na skraju 

miasta oczekiwał  ich st. 
bsm. Gierymski, który 

przyjechał tu wcześniej 
motocyklem, z gorącym 
posiłkiem i wiadomością 

 o kwaterach 
przygotowanych  

w budynku szkolnym.  
Nie nawykli do tak 

forsownych marszów 
marynarze  wiślani, 

zrezygnowali z posiłku 
 i poszli spać. 

Czuwały tylko warty. Następnego dnia po śniadaniu opuszczono budynek 
przeznaczony na szpital polowy  i przeniesiono się do centrum. Kmdr ppor. 

Roman Kanafoyski, wyznaczony komendantem Polowego garnizonu Żychlin,  
z właściwą sobie energią zabrał sie do organizowania jego obrony. 



Żychlin 12 maja 2014 r.  Lekcja historii na „żywo”.  

Dawny szpital wojenny 1939 r. 



Spacer w kierunku parku miejskiego i… dalsze 

notatki młodych historyków. 



Bartek ze SP nr 1 
w Żychlinie. 

 
Bardzo uważny 

słuchacz 
Harcmistrza 
Antoniego 
Furmana. 

Przepiękna zieleń 
miejskiego parku. 



Harcmistrz 
Antoni Furman. 

Harcmistrz 
Ludwik 

Zalewski. 

         
Harcmistrz 

Ryszard  
Zimny. 

Dowództwo 

ZHP Żychlin.. 



Pytanie „młodego” 
wodniaka …  co działo się 

tu we wrześniu 1939 
roku. 



Opowiadanie i  
„zasiewanie” 

maleńkich nasion 
historii w 
umysłach 

wytrwałych 
słuchaczy ze SP 

nr 1 w Żychlinie.  



Piękna pogoda i … dumne rogatywki  na 
głowach naszych przyjaciół z LO im A. 

Mickiewicza. 



   To tu padały bomby niemieckich samolotów  

we wrześniu 1939 roku. 

….i opowiadanie pana Józefa Staszewskiego .    



Józef Staszewski 
…miał 7 lat we 

wrześniu 1939 roku. 

Lipiec już jako młody harcerz dobrze przygotowany do zadań w 
konspiracji , obserwator mniejszości niemieckiej w Żychlinie  

i jej działań szkodzących Państwu Polskiemu. 
.....bombardowanie parku miejskiego 1939 rok ... Byliśmy 

pierwsi z pomocą rannym żołnierzom ....wszystkiego było brak! 
Zbieraliśmy po domach wszystko co było potrzebne do szpitala 

i ratowania zdrowia i życia rannym żołnierzom polskim. 



Pan Ludwik miał wtedy 13 lat….       On zawsze ma 
czas dla dzieci i młodzieży… barwne w szczegóły 

opowiadanie i  zaciekawieni uczniowie. 



Opuszczamy  zielony park miejski. 
 

… następna kartka z książki Józefa 
Wiesława Dyskanta… Oddział 

Wydzielony ‘Wisła” …  
 

 to szkolne podwórko! 



Wychowawczy 

 i historyczny akcent 

dla nas wszystkich. 

 

Udział i pomoc 

grupy mundurowej  

z Liceum 

Ogólnokształcącego 

w Żychlinie. 





Bosman mat Stanisław Marcisz. 
 Zastępca dowódcy CKU  

"Nieuchwytny". 



Mat zawodowy.     Ster – sygnalista, 
 dowódca kutra uzbrojonego holowniczego  

„KU-4”. 

18 września po nieudanym ataku na niemieckie 
pozycje oddział marynarzy przestał istnieć, a mat 

Mazurek dostał się do niewoli. W lipcu 1940 uciekł 
z obozu jenieckiego i przedostawszy się na 
Lubelszczyznę wstąpił w szeregi oddziału 

partyzanckiego. 





Podwórko 
szkolne  SP nr 

1- tu na 
pewno byli 
marynarze  
z Oddziału 

Wydzielonego 
„Wisła”. 



Bardzo wdzięczni słuchacze 

tej nowej dla nich historii. 



Ogólny wykład pana 
Ludwika, podsumowanie 
wiadomości i kilka pytań  
o historyczne daty związane 
z dzisiejszą lekcją. 
 
…nieprzypadkowo Bartek 
został nagrodzony repliką 
orła Flotylli Pińskiej… już  
w parku przejawiał duże 
zainteresowanie tą historią. 







Oba działka 37 mm i ckm, zdjęte z kutrów, zakopał bsmt  
Marcisz w ogrodzie przyszkolnym . 

 (Józef Wiesław Dyskant). 

Bosman mat Stanisław Marcisz. 
 Zastępca dowódcy CKU. "Nieuchwytny". 



Harcmistrz Ludwik 
Zalewski  

i Harcmistrz Antoni 
Furman wśród 

młodych słuchaczy. 



                                                Żychlin 12 maja 2014 r. 



PAMIĘCI MARYNARZY ODDZIAŁU WYDZIELONEGO RZEKI 
WISŁY FLOTYLLI RZECZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ……….. 

TWIERDZA MODLIN. 





Wzywam: 
Komandora Witolda Zajączkowskiego 

Dowódcę Flotylli Wiślanej. 
  
                                               Stań do apelu! 
 Wzywam: 

Komandora podporucznika Romana  Kanafoyskiego 
Dowódcę Oddziału Wydzielonego „Wisła”, 

Porucznika marynarki Janusza Marcinowskiego 
dowódcę Grupy Kutrów Uzbrojonych, 
bosmana Michała Gostomskiego, 
chorążego marynarki Bolesława Chawałowskiego - oficera mechanika, 
porucznika marynarki Olgierda Koreywo, 
bosmana Witolda Bonfiga, 
bosmanmata Edwarda Adamoszka, 
mata Aleksandra Kopcia, 
mata Franciszka Kuchno, 
mata Henryka Mazurka, 
mata. nadterminowego Edmunda Matuszewskiego, 
starszego marynarza nadterminowego Bolesława Ducha. 
  

Stańcie do apelu! 
Polegli na polu chwały! 

 
 

Apel Poległych 
odczytał kmdr por. 
SG Marek  Padjas. 


