
 

 

Testament Admirała.  

Pro memoria w 50 rocznicę śmierci Józefa Unruga. 

 

Zgodnie ze swoją ostatnią wolą 2 października 2018 roku Admirał Floty 

Józef  Unrug wraz z Małżonką spoczął w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu 

Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. Czy jednak przez te 45 lat, które 

minęły od śmierci Józefa Unruga, do Jego pochówku na głównej 

marynarskiej nekropolii w kraju udało się spełnić wszystkie warunki 

testamentu Admirała umożliwiające Jego pogrzeb w Ojczyźnie. 

28 lutego 1973 roku, w domu spokojnej starości dla byłych kombatantów  
i polskich uchodźców politycznych w Lailly-en-Val koło Orleanu we Francji zmarł 
jeden z najwybitniejszych oficerów, marynarz z krwi i kości, wychowawca szeregu 
pokoleń marynarzy i oficerów polskiej floty, Wiceadmirał Józef  Michał, Hubert 
Unrug. 5 dni później, w poniedziałek 5 marca 1973 roku w późnych godzinach 
przedpołudniowych  trumnę z ciałem Admirała na własnych barkach wnieśli   
do małego wiejskiego kościoła w  Lailly-en-Val oficerowie Marynarki Wojennej, 
Jego byli podkomendni.  

Przed trumną nakrytą banderą wojenną jaśniał Złoty Krzyż Orderu 
Wojennego Virtuti Militari i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Mszę 
żałobną koncelebrowało trzech polskich księży. 

Po ewangelii kazanie wygłosił ksiądz pallotyn Stefan Treuchel, więzień obozu  
w Auschwitz i Dachau, duszpasterz polonijny we Francji. W kazaniu wygłoszonym 
do polskich i francuskich delegacji kombatanckich, delegacji francuskiej marynarki 
wojennej i miejscowego społeczeństwa podkreślił szczególnie nieugiętą postawę 
Admirała w niemieckiej niewoli.  Na zakończenie Mszy żałobnej, w imieniu 
delegacji Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Londynie przemówienie wygłosił 
komandor Bohdan Wroński, były adiutant i przyjaciel Admirała. Żegnając Józefa 
Unruga w swoim wystąpieniu zarecytował zwrotkę ulubionego wiersza Admirała 
„Nocna Ojczyzna”. Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego pochodzi ze słynnego 
tomiku „Czarny Polonez”, wydanego w 1968 roku przez paryski “Instytut 
Literacki”. Po Mszy żałobnej ciało Admirała spoczęło na cmentarzu  
w miejscowości Montrésor, jednego z najbardziej polskich miasteczek we Francji, 
pośród grobów polskich emigrantów z Powstania Listopadowego i Styczniowego. 

 

 



 

 

 

 

Admirał Floty Józef  Unrug na tej fotografii jest jeszcze w stopniu komandora. 
Mianowanie na stopień kontradmirała otrzymał 21 grudnia 1932 od Prezydenta 
Ignacego Mościckiego ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1933 roku. 

 



 

 

Dlaczego potrzeba było aż 45 lat ( a zasadniczo 29 lat, pomimo trwających 
sporów wśród historyków, uwzględniając, iż data 4 czerwca 1989 roku ma 
znaczenie symboliczne dla kontynuacji z II RP) aby doczesne szczątki tego 
wielkiego patrioty, oficera i dżentelmena spoczęły na oksywskiej nekropoli. Horacy 
Unrug, jedyny syn Admirała, wspominał po latach, iż - Ojciec zastrzegł sobie, żebym nie 

dopuścił do tego, żeby był przeniesiony do Polski, dopóki jego koledzy zamordowani w okresie 

stalinowskim nie dostaną przynajmniej takiego samego pogrzebu jak on. Admirał Józef  
Unrug oczekiwał również ustalenia winnych i ich osądzenia oraz zadośćuczynienia 
rodzinom ofiar zbrodni. 

Przełom nastąpił w momencie identyfikacji odnalezionych przez zespół 
Instytutu Pamięci Narodowej szczątków podkomendnych Admirała 
zamordowanych w procesie komandorów. W dniu  16 grudnia 2017 roku, odnalezione  
i zidentyfikowane doczesne szczątki komandorów Stanisława Mieszkowskiego, 
Jerzego Staniewicza i Zbigniewa Przybyszewskiego spoczęły, zgodnie  
z  ceremoniałem wojskowym, w  Kwaterze Pamięci na cmentarzu Marynarki 
Wojennej w Gdyni – Oksywiu.  

W dniu 25 września 2018 roku doczesne szczątki Admirała i Jego Małżonki 
wyruszyły w ostatnią drogę, do Polski z francuskiego portu wojennego w Breście 
na pokładzie fregaty ORP Kościuszko.  

1 października 2018 roku o godzinie 10.00 w Kościele pod wezwaniem 
Bożego Ciała w Helu zainicjowano oficjalną państwową ceremonię pogrzebową 
Admirała Floty Józefa Unruga i Jego Małżonki Zofii Unrug w Ojczyźnie.  

2 października 2018 roku Admirał Floty Józef  Unrug z Małżonką spoczęli w 
Kwaterze Pamięci Cmentarza Marynarki Wojennej na Oksywiu. 

Kwestią otwartą pozostaje jednak nadal publiczne ogłoszenie listy hańby - 
osób winnych,  które dopuściły się zbrodni na podkomendnych Admirała. System, 
który umożliwił to sądowe morderstwo stworzyły konkretne osoby i można 
zapewne ustalić ich rolę w tym zbrodniczym procesie. Bez wątpienia ta wiedza jest 
już znana, aczkolwiek niepełna i rozproszona w wielu publikacjach i wystawach  
(K. Szwagrzyk Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-

1956, P. Semkow „Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945-1957”, H. Kowalska 
„Sądownictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945-1955”, wystawa IPN „Zbrodnie 

komunistyczne w Marynarce Wojennej w okresie stalinowskim”, itd. ).  

W ubiegłym roku obchodziliśmy 70. rocznicę procesu komandorów – oficerów 
Marynarki Wojennej, skazanych na karę śmierci przez komunistów na podstawie 
sfingowanych dowodów.  



 

 

W imię szacunku do osoby Admirała należy jednak nadal podejmować 
inicjatywy przywracające do powszechnej świadomości polskiego społeczeństwa 
marynarzy, podoficerów i oficerów Marynarki Wojennej szykanowanych i 
zamordowanych przez zbrodniarzy sądowych pełniących obowiązki sędziów. 

Być może ostatnia wola Admirała Floty Józefa Unruga będzie inspiracją dla 
któregoś z urzędów państwowych do zajęcia się tą kwestią w sposób kompleksowy. 
Nie ma bowiem zbrodni bez kary, nawet jeśli kara, z uwagi na śmierć oprawców, ma 
jedynie już wymiar symboliczny. 

                                                                                               Zbigniew Krzywosz 


