
Święto Wojska Polskiego 

Zbliża się 15 sierpnia, w którym to dniu świętują wszystkie formacje Wojska Polskiego, nie 

wyłączając Marynarki Wojennej. 

Warto przypomnieć, że nasz Region Wielkopolska, a szczególnie nasze Miasto Poznań ma 

wspaniałe tradycje bohaterskich zmagań, już os Powstania Wielkopolskiego, żołnierzy  w 

granatowych mundurach. 

Tak, tak już 5 grudnia 1918 roku, IV Kompania Marynarzy pod dowództwem bosmana Adama 

Białoszyńskiego , skutecznie spiskowała przeciwko germańskiemu zaborcy, o czym sami 

zadbali, wmurowując w 1938 roku na frontonie kamienicy nr. 18, przy ul. Wrocławskiej  

tablicę pamiątkową. Owa Tablica pamiątkowa oraz sztandar Koła Weteranów marynarzy w z 

1918 roku trafiły do muzeum wojskowego przy Starym Rynku, a tablica wróciła w grudniu 

1993 r. na fronton odbudowanej kamienicy nr. 18 przy ul. Wrocławskiej. Nie mały w tym 

udział żeglarzy Poznańskiego  Klubu Morskiego Ligi obrony Kraju, a szczególnie Teofila 

Różańskiego, który do dzisiaj przewodzi  rodzinom Marynarzy z 1918 roku, poszerzając 

wiedzę o naszych morskich bohaterach, którzy już w 1919 r. budowali Polską Flotę… na 

Wiśle, we Flotylli Wiślanej. 

Do Warszawy trafił także Powstaniec Wlkp. Bosman Franciszek Musiał. Służbę w Centrali 

wiślanej "armady" składającej się z marynarzy wszystkich zaborów, Niemiec, Rosji i Austrii. 

Ale już 16 sierpnia 1920 roku Polska Flota Wojenna na Wiśle, została skierowana do obrony 

Płocka, przed nacierającymi wojskami  bolszewickimi. 

Na pierwszej linii frontu, który bronił przeprawy na Wiśle, znalazły się 23 jednostki 

pływające, w tym trzy "krążowniki" uzbrojone nawet w artylerię pokładową. Ogółem 

walczyła Wiślana Flota w liczbie 23 okręty, w tym łódź 6-cio osobowa z bosmanem 

Franciszkiem Musiałem na jednostce czołowej nr. 15. Kiedy oficer łodzi nr. 15 został ciężko 

ranny, dowództwo przejął bosman Musiał, skutecznie odpierając ogniem karabinów 

maszynowych, nacierających bolszewików … przeprawa bolszewików na Wiśle w Płocku 

została odrzucona wraz z działaniami wojsk lądowych: Artylerii  Wielkopolskiej i licznego 

Oddziału Żandarmerii. 

Bosman Franciszek Musiał w 1921 roku, został odznaczony Krzyżem Virtuti  Militari, 

osobiście przez Marszałka Józefa Piłsudskiego , obok pięciu oficerów Floty Wiślanej. 

Odznaczony przez Marszałka Piłsudskiego został także 7-io letni chłopiec, który donosił 

amunicję na pierwsza linię frontu, pod Płockiem w 1920 roku. 

Będziemy musieli  uzupełnić listę bohaterów Powstania Wielkopolskiego, walczących w 

granatowych mundurach, bo to my potomkowie przedwojennych działaczy Ligi Morskiej i 

Kolonialnej, oraz budowniczych naszej Floty Wojennej po pierwszej wojnie światowej 

jesteśmy im winni pamięć i wdzięczność, promotorom budowy Polski morskiej, i bohaterom 

w granatowych mundurach walczących na wszystkich morzach i oceanach świata. 

T. Różański  Hon. Komdr. Klubu. 


