
 12 lutego 2014 roku… historia jednej fotografii. 
 

     Czy  te dwie fotografie pokazują tego samego 
żołnierza? 

 12 lutego 2014 roku zadałem to pytanie publicznie, 
poprosiłem o pomoc instytucje Państwa Polskiego i 
inne zainteresowane osoby. Kropkę nad ” i” 
postawiła Pani dr n. med. Monika Knakiewicz  
z Wrocławia – z Przychodni „Chirurgia Plastyczna  
H.  Knakiewicz”. Poranny,  niedzielny email  
z odpowiedzią – „młody mężczyzna z 1912 roku  
i oficer z 1936 to jest ta sama osoba”. Potwierdziły 
się nasze przypuszczenia, że fotografie odnalezione 
w Żychlinie przedstawiają  
                kpt. Władysława  Nawrockiego 



Szanowny Panie.                Pytanie dn. 12 lutego 2014 r. 
                                               Odpowiedź. 19 luty 2014 r.                                
  
Niestety informacje zgromadzone w Centralnej Bibliotece Wojskowej nie pozwalają na 
rozstrzygnięcie, czy fotografie które Pan zamieścił pod adresem http://zychlin-
historia.com.pl/?p=5315 przedstawiają tę samą osobę. 
Z publikacji zgromadzonych w CBW wynika, że w Wojsku Polskim w tym okresie służyło 
trzech Władysławów Nawrockich: 
……… „Niestety w żadnej publikacji nie ma fotografii tych oficerów”. 
 
W książce:  
Kadry morskie Rzeczypospolitej. T. 2 cz. 1, Polska Marynarka Wojenna, Korpus oficerów 
1918-1947 / zespół aut. Julian Czerwiński [i in.]. ; pod red. Jana Kazimierza Sawickiego. - 
Gdynia : Wyższa Szkoła Morska, 1996. (sygn. CBW 416914 T. 2 cz.1) 
zamieszczone są szczątkowe informacje o Władysławie Nawrockim. 
Str. 4: 
1-3 listopada. Przedstawiciel Polskiej Komisji Likwidacyjnej kpt. piech. Władysław Nawrocki 
dokonał przejęcia austro-węgierskiej flotylli wiślanej (Weichsel-Flotille) i cywilnego taboru 
rzecznego, znajdującego się w portach górnej Wisły. 
Str.5: 
12 listopada. Dowódca wojsk polskich w Galicji płk piech. Bolesław Roja powierzył kpt. 
piech. Władysławowi Nawrockiemu misję utworzenia Polskiej Flotylli Wiślanej  z siedzibą 
 w Krakowie, mianując go jej komendantem. 
Str. 586: 
Nawrocki Władysław, ur. 28.I.1892. VM [Virtuti Militari], sr. KZ [Srebrny Krzyż Zasługi]. 12 XI 
1918 kmdt b. austro-węgierskiej Flotylli Wiślanej, którą gen. Bolesław Roja chciał 
reaktywować w końcu 1918 r. Mjr piech. ze starsz. 1 VI 1923. 1923 R. of.  [Rocznik oficerski 
1923 r.] mjr piech., służy w 73 pp w Katowicach. 
  
Niestety więcej materiałów z informacjami dotyczącymi Władysława Nawrockiego  
w Centralnej Bibliotece Wojskowej nie udało się znaleźć.  
 
 Z wyrazami szacunku                                     
Centralna Biblioteka Wojskowa                      
ul. Ostrobramska 109 
04-041 Warszawa 
  
Ośrodek Informacji Naukowej 
starszy kustosz  
mgr Krystyna Koza 
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13 marzec 2014 r. 03"16 w nocy. 
 

Bardzo długi list do zastępcy dyr. MMW w Gdyni Pana Lecha Trawickiego  
kilka   stron. 

 
Moje opowiadanie o zainteresowaniach Flotyllą Pińską i Oddziałem Wydzielonym "Wisła", 
 o projekcie odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla kmdr por. Romana Kanafojskiego w miejscu jego 
uwięzienia - Choszczno Oflag IIB Arnswalde. 
 
Proszę Pana Lecha  Trawickiego o wystawę, o historii Flotylli Rzecznych IIRP,  która kilka lat temu 
była  w Rzeszowie....  w kontekście moich zainteresowań dla miasta Żychlina. 
 
Najważniejsze zostawiam na koniec. 
Zapytał mnie Pan  - co bym chciał,  w kontekście  tego co było w Rzeszowie! 
Wtedy odwróciłem nasze role..... chciałem Panu coś "ofiarować". 
 
Powiem co mam... ale już nie dla Pana - a na Pana ręce lub dla Pana jako przedstawiciela MMW  
w Gdyni....... to wg  mnie jest już historia i to taka z górnej  półki..... może to drobiazg ale to może 
być następna wypełniona kartka z historii Marynarki Wojennej..... która do tej pory jest czystą 
kartką papieru. 
Proszę mnie dobrze  zrozumieć.... 
 nie jest to moja "karta przetargowa" w prośbie o pomoc,  o  wystawę...... to co mam  
w komputerze nie jest "moje”, ale należy do  historii Marynarki Wojennej. 
 
Telefon  22"30... późna zima 2014 rok. 
 
 O 22"30 wieczorem Pan Lech Trawicki  zadał mi pytanie? 
Co to jest? 
 
Odpowiedziałem... to fotografia kapitana Władysława Nawrockiego - pierwszego Polskiego 
Komendanta Flotylli Wiślanej  w Krakowie z 1 listopada 1918 roku. 
To fotografia z 1917 roku.... szary rosyjski mundur... białe pagony  na ramionach ... 
 i czapka,  a na niej Polski Orzeł. 
Tak młody oficer wraca do budowanej na nowo Polski. 
Powiedziałem, że fotografia należy do mojej znajomej - Pani Urszuli Weber - Król.  Zdecydowała 
 ze łzami wzruszenia w oczach.... nie są na sprzedaż.... muszą pozostać w Polsce 
                              ich miejsce to  Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

....w słuchawce zaległa długa cisza. 



Dnia  22 mar 2014 7:48 PM 
 Witam! 
Wydaje mi sie, ze nie jest to ta sama osoba ( zupełnie inny rysunek małżowiny ustnej oraz łuków 
brwiowych) ale prawdopodobnie ktoś blisko spokrewniony ( identyczny układ ust oraz nosa). 
Z ciekawości prześle jeszcze do brata i  zapytam o jego opinie. 
Pozdrawiam 
Dr n. Med. Monika Knakiewicz-Iwanowska 
 
Dnia 22 mar 2014 o godz. 19:54  
 Może  ojciec i syn?  
Czekam na opinie brata. Jak tylko mi napisze, przekaże Panu co on widzi, 
Pozdrawiam, 
Dr n. Med. Monika Knakiewicz-Iwanowska 
 
22 mar 2014 o godz. 20:25  
Wzbudził Pan moją ciekawość ;). Zdjęcie oficera w polskim mundurze jest jakby wycięte i nałożone 
na tło. To daje artefakty na brzegach np. ucha. Jeśli spojrzeć na cechy charakterystyczne ( płatek 
ucha, grobelka, układ ust, nosa, łuków jarzmowych, rozstawu oczodołów) to większość z nich się 
pokrywa. Ale są pojedyncze cechy, które są " inne"- brzeg małżowiny usznej, luki brwiowe, 
skrzydełka nosa.  Więc albo to ta sama osoba, która z wiekiem sie mocno zmieniła + niewyraźne 
zdjęcie,  albo ktoś bardzo blisko spokrewniony ( brat?) . 
Mam nadzieje, ze choć trochę pomogłam. 
Pozdrawiam. 
Dobrej nocy 
Dr n. Med. Monika Knakiewicz-Iwanowska 
 
Dnia 23 mar 2014 o godz. 10:52 
 
Dzień dobry Panie Henryku! 
Zaciekawił mnie Pan na tyle, że zamiast spędzać niedzielę z rodziną, siedzę w  internecie i 
wyszukuję, przerabiam zdjęcia, odwracam,  szukam... i nawet nie o ten " gwizdek" chodzi choć to 
przemiłe  z Pana strony... 
 
Jeśli popatrzy Pan na zdjęcie oficera w Polski mundurze i osoby w marynarce siedzącej przy biurku  
z piórem - to jest to ta sama osoba. 
przy każdym innym zdjęciu mam  wątpliwości... Jeśli odetnie Pan zdjęcia z dolnej części twarzy  
i pozostawi Pan do porównania układ oczodołów, łuków brwiowych,  to prawdopodobieństwo że to 
ta sama osoba jest bardzo duże. 
 
Nie wiem czy zwrócił Pan uwagę, choć to może mało ważne. Oficer w polskim mundurze jest osobą... 
łagodną,  spokojną, spełnioną,  szczęśliwą.  Pozostałe zdjęcia (te z kolejnego maila) pokazują osobę 
bardzo spiętą,  złą?, zmęczoną? 
 
pozdrawiam, 
Dr n. Med. Monika Knakiewicz-Iwanowska 

 
 
 
 

22 marzec 2014 r. sobota – wieczorem. 


