Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
NASZA WYSTAWA EKSPONOWANA W SEJMIE

(09.01.2018)

W holu głównym budynku Sejmu RP zaprezentowaliśmy we wtorek, 9 stycznia,
wystawę „Zbrodnie komunistyczne w Marynarce Wojennej w okresie
stalinowskim”. W wernisażu udział wzięli parlamentarzyści z marszałkiem
seniorem Kornelem Morawieckim, dyrektorzy kilku placówek muzealnych,
zaproszeni goście m.in. ostatni dowódca Marynarki Wojennej admirał w st.
spoczynku Tomasz Mathea oraz syn zamordowanego komandora Stanisława
Mieszkowskiego - Witold.
Marynarkę Wojenną reprezentowali: kadm Mirosław Mordel – Inspektor
Marynarki Wojennej, wraz z zastępcą kadm. Jarosławem Ziemiańskim, kadm
Krzysztof Jaworski, dowódca 3 Flotylli Okrętów, grupa oficerów m.in. z
dowódcą ORP „Błyskawica” kmdr por. Walterem Jaroszem.
Organizatorów wystawy reprezentowali: prezes IPN dr Jarosłąw Szarek,
wiceprezes prof. Krzysztof Szwagrzyk, dyrektor gdańskiego Oddziału IPN prof.
Mirosław Golon, dyrektor MMW Tomasz Miegoń, zastępca dyrektora
Aleksander Gosk. O samej wystawie mówili autorzy: dr Tomasz Neubauer
(MMW) i Daniel Sieczkowski (IPN Gdańsk).
Podczas spotkania wystąpiły także inicjatorki prezentacji wystawy w Sejmie:
posłanka Małgorzata Zwiercan, która odczytała list od marszałka Sejmu
Marka Kuchcińskiego oraz posłanka Barbara Dziuk.
Wystawa w Sejmie eksponowana będzie do 15 stycznia b.r. Podczas
wernisażu, wolę prezentacji wystawy w Katowicach (wiosna) i Nowym Targu
(jesień), wyraziły posłanki ze Śląska i Podhala.

Wystawa "Zbrodnie komunistyczne w Marynarce Wojennej w okresie
stalinowskim”.
Wystawa została przygotowana przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w
Gdańsku.
Ekspozycja ukazuje represje komunistyczne wymierzone w przedwojenną
kadrę oficerską Marynarki Wojennej oraz w podoficerów i marynarzy, którzy
do Marynarki Wojennej trafili na przełomie lat 40-tych i 50-tych. Wystawa
przedstawia sylwetki głównych oskarżonych w stalinowskim procesie
komandorów z 1952 r. (kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, kmdr. por.

Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr. Jerzego Staniewicza, kmdr. por.
Kazimierza Kraszewskiego, kmdr. Mariana Wojcieszka, kmdr. por. Roberta
Kasperskiego, kmdr. ppor. Wacława Krzywca oraz kmdr. Adama Rychla),
sowietyzację Marynarki Wojennej i całych polskich sił zbrojnych po II wojnie
światowej. Scharakteryzowana została Informacja Wojskowa czyli aparat
represji odpowiedzialny za komunistyczne zbrodnie w polskiej armii.
Relacja z wernisażu ukazała się także na stronie sejmowej: Stalinowski
terror w Marynarce Wojennej. "Oddali życie za suwerenną Polskę" relacja z otwarcia wystawy w Sejmie

Wydruk ze strony: www.muzeummw.pl

