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WSTĘP

Kolejny, 19 numer „Biuletynu Historycznego” wydany został dla 
uczczenia jubileuszu 50-lecia Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Wszystkie materiały zamieszczone w nim, opracowane zostały przez 
autorów pracujących w Muzeum Marynarki Wojennej i dotyczą historii, 
problemów współczesnej działalności i perspektyw dalszego rozwoju 
naszego muzeum.

Numer otwiera opracowanie kierownika Muzeum MW kmdr. por. 
dr. Sławomira Kudeli opisujące pół wieku działalności naszej placówki. 
Przedstawiono w nim okoliczności powstania muzeum polskich sił 
morskich, jego funkcjonowanie w latach 1953-2004 i perspektywy na 
przyszłość. Kolejnym materiałem są interesujące wspomnienia 
pierwszego kierownika Muzeum MW kpt. mar. rez. Jerzego 
Ostaszewskiego dotyczące początkowego okresu działalności muzeum, 
nagrane przez Wiktora Podoskiego i opracowane przez mgr. Andrzeja 
Kotcckiego. Drugi artykuł kmdr. por. dr. Sławomira Kudeli zajmuje się 
całokształtem pracy Działu Historycznego. W następnym opracowaniu 
kustosz Muzeum Marynarki Wojennej mgr Andrzej Kotecki przedstawił 
działalność jego Działu Wystawienniczego, poczynając od lat 50-tych do 
2004 r„ w zakresie gromadzenia zbiorów i przygotowywania wystaw 
czasowych, które ten dział, samodzielnie i we współpracy z innymi 
placówkami muzealnymi, przygotowywał w latach 1993-2004. Dowódca 
okrętu-muzeum „Błyskawica” kmdr ppor. mgr inż. Jerzy Łubkowski jest 
autorem kolejnego opracowania, w którym opisał zarys dziejów okrętu 
muzeum „Burza”, od czasów budowy do zakończenia działalności 
i okrętu muzeum „Błyskawica”, od powstania koncepcji okrętu po dzień 
dzisiejszy, jednocześnie przedstawiając możliwą przyszłość tego 
zasłużonego okrętu. Ostatnie opracowanie zajmuje się problemami pracy 
Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”.

Dużą część biuletynu zajmują zdjęcia stanowiące ilustracje do 
treści wszystkich opracowań. Numer zamyka wybór materiałów 
źródłowych do dziejów Muzeum Marynarki Wojennej.
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Kmdr por. dr Sławomir KUDELA

50 LAT MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ
W GDYNI

2003 rok był wspaniałym i ważnym okresem w historii Muzeum 
Marynarki Wojennej. Obchodzony jubileusz 85. rocznicy powstania Marynarki 
Wojennej RP związany był jednocześnie dla nas z 50. rocznicą otwarcia 
w Gdyni i udostępnienia społeczeństwu Muzeum Marynarki Wojennej - 
pierwszej morskiej placówki muzealnej w Polsce.

Jesteśmy najstarszą w kraju i jedyną tego typu instytucją zajmującą się 
wyłącznie dziejami oręża polskiego na morzu. Muzeum Marynarki Wojennej 
powstało w Święto Marynarki Wojennej w dniu 28 czerwca 1953 r. 
z inicjatywy Dowództwa Marynarki Wojennej, a także szerokiej rzeszy 
pasjonatów naszego rodzaju sił zbrojnych i jego historyków. Wprawdzie już 
w okresie między wojennym podejmowane były próby gromadzenia pamiątek 
związanych z polskimi zbrojnymi dziejami na morzu, ale ograniczyły się one 
głównie do formułowania określonych wniosków, postulatów i czysto 
teoretyczno-koncepcyjnych rozważań.

Godną odnotowania koncepcją z okresu międzywojennego była 
inicjatywa przedstawiona w czasie odbywającej się w Gdyni w dniach 7-9 
października 1927 r. konferencji poświęconej rozwojowi polskiego wybrzeża. 
Tam profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr Włodzimierz Antoniewicz 
wystąpił z referatem, w którym postulował utworzenie placówki muzealnej 
zajmującej się polskimi tradycjami na morzu1. Innym ciekawym projektem był 
postulat znanego publicysty i historyka wojskowości kpt. mar. dr Witolda 
Huberta, utworzenia odrębnego działu Marynarki Wojennej w ramach Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, zaś zgromadzone pamiątki i dokumenty miały 
w przyszłości stać się zalążkiem samodzielnego Muzeum Marynarki Wojennej".

Podane przykłady to tylko część inicjatyw i zabiegów zmierzających do 
założenia muzeum. Wszystkie postulaty i starania w okresie II Rzeczypospolitej 
nie doczekały się realizacji, głównie wobec zupełnego braku zainteresowania ze 
strony czynników państwowych. 1 2

1 Cz. Krzynówek, 20 lat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, „Biuletyn Historyczny”, 
1973 nr 4, s. 343.

2 W. Hubert, Potrzeba działu Marynarki Wojennej w Muzeum Wojska, „Barwa i Broń”, 1933 nr 6, 
s. 134-135.
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Po zakończeniu II wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę ponad 500 km 
dostępu do Bałtyku, problematyka utworzenia morskiej placówki muzealnej 
ponownie wraca. Wzrasta także znaczenie ukazania społeczeństwu w trwały 
i zorganizowany sposób wiedzy na temat dziesięciu wieków historii oręża 
polskiego na morzu, wzbogaconej dokonaniami polskich marynarzy w latach 
1939-1945. To zadanie stało się pilnym dążeniem podyktowanym potrzebą 
edukacji historycznej polskiego powojennego pokolenia, a także wynikało 
z konieczności ugruntowania jego tak istotnej dla przyszłości kraju 
świadomości morskiej, niezbędnej dla budowania i realizacji polskiej polityki 
morskiej.

W pierwszych powojennych latach pamiątki związane z historią 
Marynarki Wojennej gromadzono głównie w Gdyni, urządzając tutaj w 1945 r. 
wystawę pod tytułem „Obrona Wybrzeża w 1939 roku”. Ta skromna 
ekspozycja zlokalizowana w budynku Polskich Linii Oceanicznych przy ulicy 
3 Maja spotkała się z nieoczekiwanie dużym zainteresowaniem mieszkańców3. 
Równocześnie w styczniu 1947 r. Muzeum Wojska Polskiego zorganizowało 
pierwszą w tym gmachu i w Warszawie wystawę prezentującą tradycje Polskiej 
Marynarki Wojennej. Gromadzenie pamiątek i eksponatów związanych 
z dziejami Marynarki Wojennej umożliwiło zorganizowanie w 1952 r. kolejnej 
wystawy marynistycznej w Muzeum Wojska Polskiego. Miała ona tytuł 
„Marynarka Wojenna w służbie Ojczyzny, w służbie pokoju”4.

Sukcesy powyższych wystaw, jak i ogromne zainteresowanie 
im towarzyszące, a szczególnie wysoka ocena wspomnianej wystawy 
„Marynarka Wojenna w służbie ojczyzny, w służbie pokoju”, skłoniły 
Dowództwo Marynarki Wojennej do podjęcia starań sprowadzenia jej do 
Gdyni, z myślą zorganizowania w mieście stałej ekspozycji poświęconej historii 
i rozwojowi polskiej morskiej siły zbrojnej.

W tym miejscu warto podkreślić, że nieco wcześniej, bo w 1946 r. 
podczas inspekcji Wybrzeża naczelny wódz Wojska Polskiego marszałek 
Michał Rola-Żymierski zapoznał się z pamiątkami prezentowanymi na 
wystawie poświęconej obronie Wybrzeża w 1939 r. oraz eksponatami morskimi 
zgromadzonymi w Gdyni. Spotkało się to z dużym uznaniem 
i zainteresowaniem marszałka, który wyraził zgodę na utworzenie w Warszawie 
Muzeum Marynarki Wojennej, jako oddziału Muzeum Wojska Polskiego, 
przychylając się do takiej koncepcji wysuwanej przez oficerów Marynarki 
Wojennej i Muzeum Wojska Polskiego. Wkrótce jednak zmieniono lokalizację 
Muzeum na teren Trójmiasta5.

Początkowo jego lokalizację zaplanowano na obszarze Westerplatte, ale 
ze względów technicznych zmieniono ją na Pałac Opatów w Gdańsku-Oliwie, 
a następnie na Sopot. Tam, w willi przy ówczesnej ulicy Obrońców 

3 Cz. Krzynówek, op. cit., s. 345-348.
4 Tamże, s. 348.
5 Z. Wojciechowski, Nieznana próba utworzenia Muzeum Marynarki Wojennej w Sopocie 

w 1946 r., „Przegląd Morski”, 1984 nr 12, s. 72-73.
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Westerplatte 18 zamierzano uruchomić specjalistyczną ekspozycję historyczną, 
a w przyległym ogrodzie rozmieścić elementy uzbrojenia i broni morskiej. 
Niestety, pomimo tak zaawansowanych działań do powstania muzeum wówczas 
nie doszło.

Przez następne lata prowadzono więc nadal działalność zmierzająca do 
gromadzenia i ewidencjonowania kolejnych morskich pamiątek, czym 
zajmował się powstały w kwietniu 1947 r. Oddział Historyczny Sztabu 
Głównego Marynarki Wojennej, którego kierownikiem został wojenny 
dowódca ORP „Wicher”, kmdr Stefan de Walden.

W omawianym okresie historia oręża polskiego na morzu, a przede 
wszystkim najnowszy okres dziejowy, były wśród kadry i marynarzy 
praktycznie nieznane. Ze względów politycznych unikano również tematów 
związanych z działalnością Marynarki Wojennej okresu II Rzeczypospolitej.

* * *

28 czerwca 1953 r. dzięki wspomnianym staraniom Dowództwa Marynarki 
Wojennej dotyczącym sprowadzenia z Warszawy wystawy pt. „Marynarka 
Wojenna w służbie Ojczyzny, w służbie pokoju”, wystawa ta, po jej 
poszerzeniu i wzbogaceniu gdyńskimi zasobami, została uroczyście otwarta, 
dając początek istnieniu Muzeum Marynarki Wojennej - pierwszej morskiej 
placówce w kraju.

Ówczesną siedzibą Muzeum MW była przedwojenna willa znajdująca się 
przy gdyńskiej plaży, w której ulokowano wspomnianą ekspozycję, a na 
przyległym do niej terenie o powierzchni 2 000 m2 ustawiono elementy 
uzbrojenia i wyposażenia okrętowego.

Żmudną, pionierska pracę nad utrzymaniem i rozbudową prezentowanej 
ekspozycji podjęli w tamtych latach pierwszy kierownik Muzeum por. mar. 
Jerzy Ostaszewski oraz kustosz muzeum mgr Czesław Ptak. W tym samym 
roku nowym kierownikiem Muzeum MW został kmdr ppor. Czesław 
Krzynówek, który te obowiązki pełnił przez kolejne 20 lat6.

Pierwsi pracownicy Muzeum podjęli ogromny trud wzbogacenia zasobów 
muzealnych poprzez sprowadzenie nowych historycznych eksponatów, jak 
np. działa baterii artylerii nadbrzeżnej z Helu, działa wydobytego z wraka 
stawiacza min ORP „Gryf’, podwójnego działka przeciwlotniczego typu 
„Bofors” z ORP „Błyskawica” oraz wielu innych niezmiernie cennych 
eksponatów. Ze składnicy muzealnej w Gdańsku-Oliwie sprowadzono 
kilkanaście luf armatnich i armat morskich z XVII i XIX w.

Przełom w działalności Muzeum Marynarki Wojennej oraz nowy 
jakościowo rozwój nastąpił w 1960 r. Wówczas to w skład muzeum wszedł 

6 Wykaz kierowników Muzeum Marynarki Wojennej przedstawiono w załączniku nr 1.
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zasłużony niszczyciel ORP „Burza”, przekształcony na okręt-muzeum7. Okręt 
ten w czasie jego 15-letniej działalności muzealnej zwiedziło ponad 3,7 min 
osób. Liczba ta jest imponująca, zważywszy na fakt, iż ówcześnie sezon 
wystawienniczy na okręcie trwał od 1 maja do Święta Wojska Polskiego, 
przypadającego wówczas w dniu 12 października.

Wiek dotychczasowej siedziby naszego muzeum oraz jej stan techniczny 
spowodował, że ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających musiano 
ograniczyć ilość osób przebywających jednocześnie w budynku, aż w maju 
1969 r. zapadła decyzja o całkowitym zamknięciu obiektu. Jego stan techniczny 
uniemożliwiał bowiem dalsze użytkowanie.

Aby nie pozbawić tysięcy turystów możliwości poznawania historii 
Marynarki Wojennej, przygotowano doraźną ekspozycję, którą umieszczono 
w budynku dawnego kina, jakie funkcjonowało przy Klubie Marynarki 
Wojennej. Nową wystawę zajmującą wspomniane pomieszczenie o powierzchni 
70 m2 oddano do zwiedzania w dniu 9 maja 1970 r.8.

Na początku lat 70. przystąpiono do realizacji projektu stworzenia ciągu 
spacerowego od plaży w Gdyni do Polanki Redłowskiej. Przystąpiono do 
budowy Bulwaru Nadmorskiego. Te nowe rozwiązania urbanistyczne 
pociągnęły za sobą konieczność zburzenia nie użytkowanego budynku muzeum, 
a także sali ekspozycyjnej przy Klubie MW. Prace te przeprowadzono w marcu 
1974 r.9 10.

Równocześnie zarysowały się perspektywy wybudowania nowego 
gmachu muzeum. Zespół pracowników przygotował więc założenia techniczne, 
które posłużyły do opracowania właściwego projektu architektonicznego. Jego 
autorem był inż. arch. Daniel Olędzki z firmy „Miastoprojekt”, który opracował 
plan budowy nowego budynku dla Muzeum o powierzchni 3,5 tys. m2' .

12 lutego 1973 r. ówczesny dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmirał 
Ludwik Janczyszyn zatwierdził projekt gmachu nowego muzeum, który miał 
powstać w ramach inwestycji realizowanych w latach 1974-1977. Planowano 
budowę obiektu o kubaturze ponad 10 000 m3. Jego oryginalna bryła 
architektoniczna zakładała dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną. 
Budynek został podzielony na kilka odrębnych funkcyjnie zespołów, które 
w jedną całość miał zespalać hol parteru. Podziemna kondygnacja miała być 
przeznaczona na magazyny muzealne, pracownie konserwacyjne, 
pomieszczenia techniczne a także na pomieszczenia pracowni naukowych 
i administracji. Parter miał tworzyć hol z szatnią, portiernią i kasą. Pierwsze 

7 1960 r. był również ważnym dla Muzeum MW z innego powodu, bowiem w tym roku 
ówczesny Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego w Londynie przekazał pierwsze 
eksponaty związane z wojenna służbą polskich marynarzy. W sumie do 1967 r. przekazano 
ponad 300 różnego rodzaju eksponatów, a wśród nich mundury, uzbrojenie okrętowe, 
przedmioty wyposażenia marynarzy i wiele innych pamiątek.

8 R. Witkowski, Powstanie i rozwój Muzeum Marynarki Wojennej oraz jego współczesne 
zadania, „Biuletyn Historyczny”, 1985 nr 9, s. 87-88.

9 Tamże, s. 90-91.
10 Cz. Krzynówek, op. cit., s. 362-363.
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piętro miało zaś mieścić cztery sale wystawowe oraz jedną odczytową, z kabiną 
projekcyjną. Sale ekspozycyjne były tak zaprojektowane, że zapewniały 
możliwość swobodnego kształtowania układu organizowanych wystaw 
z możliwością wyłączania ze zwiedzania poszczególnych sal, bez przerywania 
ruchu zwiedzających. Niestety, regres ekonomiczny kraju odsunął na bliżej 
nieokreśloną przyszłość realizację tego zamierzenia.

Z chwilą zamknięcia ekspozycji muzealnej i wyburzenia starego gmachu 
muzeum, wiceadm. Ludwik Janczyszyn podjął decyzję o przekształceniu 
dotychczasowego dziedzińca wystawowego w reprezentacyjny teren 
eksponujący uzbrojenie i broń morską na przestrzeni lat funkcjonowania 
Marynarki Wojennej. Dużym nakładem pracy wielu ludzi Ekspozycja Broni 
i Uzbrojenia Morskiego została ukończona latem 1975 r„ a uroczystego jej 
otwarcia dokonał dowódca Marynarki Wojennej 26 czerwca tegoż roku".

W 1976 r. następuje kolejna istotna zmiana w strukturze organizacyjnej 
Muzeum MW. Otóż w tym roku, z dniem 1 maja działalność w roli okrętu - 
muzeum rozpoczął ostatni polski okręt z okresu II wojny światowej, słynny 
niszczyciel ORP „Błyskawica”11 12, który zastąpił w tej roli ORP „Burza”. 
Rozstanie z „Burzą” wynikało z jej złego stanu technicznego, szczególnie ze 
względu na poważne osłabienie poszycia kadłuba okrętu.

Podobnie jak wcześniej „Burza”, również „Błyskawica” cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem zwiedzających z kraju i zza granicy. Jest jednym 
z nielicznych okrętów-muzeów przystosowanych do zwiedzania. Dotychczas 
zwiedziło ją około 4,8 min osób.

•ł* -ł«

Muzeum Marynarki Wojennej, które w 2003 r. obchodziło jubileusz 
50-lecia swojego istnienia na stałe wrosło w gdyński pejzaż. Trudno wyobrazić 
sobie Skwer Kościuszki bez wspaniałej sylwetki „Błyskawicy”, czy też Bulwar 
Nadmorski pozbawiony Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego.

Upowszechnianie i popularyzacja historii Marynarki Wojennej RP to 
jeden z głównych filarów działalności naszego muzeum. Prezentowana oferta 
ekspozycyjna, ukazująca bogate i piękne dzieje oręża polskiego na morzu 
skierowana jest nie tylko do kadry i marynarzy, ale przede wszystkim do licznej 
rzeszy zwiedzających z kraju i zza granicy.

Utrzymująca się od wielu lat wysoka popularność naszej palcówki 
muzealnej powoduje, że do chwili obecnej zwiedziło ją prawie 11 min osób. Ta 
imponująca liczba to wynik wysiłku, jaki został poniesiony w przygotowaniu 
naszych obiektów do zwiedzania, ale także, a może przede wszystkim jest 
dowodem i wskaźnikiem zainteresowania dziejami Marynarki Wojennej RP. 
Utwierdza nas również w przekonaniu o kontynuacji tego dzieła i rozwijaniu 

11 R. Witkowski, op. cit., s. 90-91.
12 S. Kudela, J. Łubkowski, ORP „Błyskawica” - niszczyciel polskiej Marynarki Wojennej, 

Bydgoszcz 2003, s. 76-81.
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naszej działalności. Taki głos bardzo mocno słychać w środowiskach 
kombatantów - marynarzy rozsianych po całym świecie, co także podkreślano 
w czasie ostatniego III Światowego Zjazdu Marynarzy, jaki latem tego roku 
odbywał się w Gdyni. Rosnąca popularność Muzeum Marynarki Wojennej 
wywołuje również systematyczny napływ bezcennych eksponatów i pamiątek, 
które w nieoceniony sposób wzbogacają muzealne zasoby.

Obecnie Muzeum Marynarki Wojennej składa się z trzech głównych 
działów:

1. Okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”,
2. Działu Historycznego,
3. Działu Wystawienniczego z Ekspozycją Plenerową Broni i Uzbrojenia 

Morskiego.

Okręt-muzeum ORP „Błyskawica”

Szczególną rolę w procesie upowszechniania tradycji i dziejów oręża 
polskiego na morzu zajmuje ORP „Błyskawica”, który już przez XXIX 
sezonów wystawienniczych jest wspaniałą i nieocenioną szkołą patriotycznego 
oraz morskiego wychowania.

„Błyskawica” poza rolą okrętu-muzeum spełnia szereg innych istotnych 
funkcji. Jedną z nich jest funkcja reprezentacyjna. Tu odbywają się liczne 
uroczystości, spotkania, konferencje i sympozja. Tradycją stały się promocje 
absolwentów Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski na 
pokładzie okrętu, a także nominacje i odznaczenia kadry zawodowej oraz 
pracowników Marynarki Wojennej. Tu również odbywają się pasowania na 
pierwszoklasistów, przyrzeczenia harcerskie i inne zajęcia dla szkół 
i przedszkoli tak, aby od najmłodszych lat kształtować świadomość 
i wychowywać w duchu „Polski Morskiej”.

Codzienne życie okrętu i towarzyszące mu elementy ceremoniału 
morskiego oraz regulaminu służby okrętowej; podnoszenie i opuszczanie 
bandery, wybijanie szklanek, witanie i żegnanie przy trapie oficerów oraz 
przełożonych, to wszystko odbywa się na oczach społeczeństwa. Wywiera więc 
niewątpliwy wpływ na jego świadomość, a tym samym pozwala lepiej poznać 
i wzbogacać posiadaną wiedzę o morzu.

ORP „Błyskawica” będąca dziś bezcenną pamiątką narodową została 
w 1987 r., w 50-lecie służby pod biało-czerwoną banderą uhonorowana Złotym 
Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jest to jedyne tego typu tak 
wysokie wyróżnienie okrętu w historii Marynarki Wojennej RP.

Znajdująca się na pokładzie okrętu ekspozycja oraz odpowiednio 
przygotowany sposób zwiedzania stanowią doskonałą ilustrację budownictwa 
okrętowego, a także warunków życia i służby na morzu. Wystawa historyczna 
zaś daje czytelny i zwięzły, choć skromny przekaz dziejów Marynarki 
Wojennej RP na przestrzeni jej lat istnienia, a także przybliża problematykę 
1000 lat polskiej obecności na morzach. Skromny, gdyż na powierzchni tylko 
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170 m2 i jest jedynym miejscem „pod dachem” gdzie można prezentować 
zbiory Muzeum MW na terenie Gdyni.

Miarą popularności tego wspaniałego i niepowtarzalnego już okrętu oraz 
jego roli w upowszechnianiu wiedzy o polskich morskich siłach zbrojnych są 
między innymi wpisy w księgach pamiątkowych „Błyskawicy”. Cennego 
i znamiennego wpisu dokonał po wizycie na okręcie dyrektor Muzeum 
Morskiego Atlantyku z Halifax w Kanadzie, Niels Jannesch: „Okręt ten jest 
najpiękniejszym i najlepiej utrzymanym okrętem-muzeum na świecie. Składam 
gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami na przyszłość”. Wpis ten nie jest 
odosobnionym, a podobne w treści wpisy w wielu językach świata można 
znaleźć na kartach ksiąg pamiątkowych.

Dział Historyczny

Dział Historyczny jest następcą zlikwidowanego w 1976 r. Wydziału 
Historycznego Marynarki Wojennej. Zajmuje się on gromadzeniem 
i naukowym opracowywaniem publikacji, relacji, wspomnień, zdjęć 
historycznych i wielu innych materiałów związanych z historią Marynarki 
Wojennej RP, jakie trafiają do jego zbiorów. Dział Historyczny prowadzi 
również działalność naukowo-badawczą i publicystyczną, która w istotny 
sposób uzupełnia przedstawioną działalność Muzeum.

Pracownicy naszej placówki publikują swoje wyniki badań i poszukiwań 
w licznych periodykach popularno-naukowych i czasopismach, gdzie prezentują 
swoje ustalenia badawcze. Należą do nich „Przegląd Morski”, „Przegląd 
Historyczno-Wojskowy”, „Wojsko i Wychowanie”, „Muzealnictwo”, 
„Nautologia”, „Rocznik Gdyński” i wiele innych. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom zwiedzających i zadaniom popularyzacyjnym wydawane są również 
różnego rodzaju przewodniki, informatory i foldery, które wzbogacają 
i uzupełniają w formie pisanej treści prezentowane na naszych ekspozycjach. 
Działalność wydawnicza Muzeum Marynarki Wojennej to także znany 
„Biuletyn Historyczny” - jedyny periodyk Marynarki Wojennej RP całkowicie 
poświęcony jej historii, to również seria wydawnicza zatytułowana „Prace 
Muzeum Marynarki Wojennej” w ramach której ukazało się wiele 
wartościowych pozycji książkowych.

Dział Historyczny prowadzi szeroką działalność popularyzatorską 
w czasie licznych spotkań, prelekcji, konferencji i sympozjów, a także 
utrzymuje ścisłe i aktywne kontakty z kombatantami w kraju i zagranicą.

Posiada bogate zbiory unikalnych relacji i wspomnień personelu 
Marynarki Wojennej RP na przestrzeni 85 lat jej istnienia, kilkaset teczek 
różnych materiałów historycznych poświęconych Marynarce Wojennej RP, to 
także bogaty zasób tzw. kolekcji osobistych oficerów i marynarzy. Dział 
Historyczny to również ponad 16 000 zdjęć historycznych i współczesnych 
dotyczących życia Marynarki Wojennej RP i jej personelu, oraz księgozbiór 
obejmujący ponad 20 000 woluminów, w tym kilka tysięcy publikacji anglo- 
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i niemieckojęzycznych o problematyce marynistycznej. O wartości i atrakcyjności 
tych zasobów niech świadczy ciągła bardzo bogata korespondencja 
z naukowcami i pasjonatami Marynarki Wojennej RP, praktycznie z całego 
świata, oraz liczna grupa osób, które podjęły i nadal podejmują problematykę 
naszych morskich dziejów w ramach pisanych prac licencjackich, magisterskich 
i rozpraw doktorskich.

Dział Wystawienniczy

Dział Wystawienniczy z Ekspozycją Plenerową Broni i Uzbrojenia 
Morskiego zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem 
pamiątek rzeczowych związanych z historią Marynarki Wojennej RP.

Dział posiada około 20 000 eksponatów, w tym największą w Polsce 
kolekcję modeli okrętów, bander, proporców, napisów burtowych, dzwonów 
okrętowych, mundurów marynarskich, a także broni białej, palnej, uzbrojenia 
morskiego i innych urządzeń okrętowych. W ramach Działu Wystawienniczego 
przechowywana jest i gromadzona bogata kolekcja malarstwa marynistycznego 
oraz medalierstwa i falerystyki.

Do dnia dzisiejszego pracownicy działu zorganizowali kilkadziesiąt 
wystaw historycznych na terenie całego kraju. Hitem wystawienniczym naszego 
muzeum jest wystawa pt. „W świecie dawnych żaglowców”, która od 8 lat 
wędruje po polskich muzeach, ciesząc się niesłabnącym, ogromnym 
zainteresowaniem. W czerwcu 2003 r„ w ramach działalności wystawienniczej 
nasze Muzeum po raz pierwszy w swojej historii miało zaszczyt organizować 
wystawę w gmachu Senatu RP zatytułowaną „Od wieków nad Bałtykiem”.

* * *

Jak już wspomniano, od końca lat 60-tych Muzeum Marynarki Wojennej 
boryka się z problemem braku własnej, z prawdziwego zdarzenia siedziby, 
która umożliwiłaby prowadzenie właściwej działalności muzealnej i która 
pozwoliłaby również na godne przechowywanie unikalnych pamiątek 
związanych z historią Marynarki Wojennej RP.

Wychodząc naprzeciw wieloletnim staraniom pokoleń polskich 
marynarzy, kombatantów, historyków i pasjonatów naszego rodzaju sił 
zbrojnych, Dowództwo Marynarki Wojennej podjęło szereg starań, aby 
urzeczywistnić tę wspaniałą ideę budowy siedziby dla Muzeum Marynarki 
Wojennej.

Pierwszym tego symptomem był list intencyjny podpisany w dniu 
28 czerwca 1997 r. pomiędzy ówczesnym prezydentem miasta Gdyni 
śp. Franciszką CEGIELSKĄ a ówczesnym dowódcą Marynarki Wojennej, 
wiceadm. Ryszardem ŁUKASIKIEM. W dokumencie tym obie strony 
zadeklarowały dołożenie wszelkich starań w celu wybudowania wspólnej 
siedziby dla Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni. Strony 
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wyszły tu z założenia, iż wspólna budowa muzeów wynika z historycznego 
przeplatania się dziejów Marynarki Wojennej RP i historii Gdyni.

Rok później 28 listopada 1998 r. w obecności władz państwowych, 
wojewódzkich i miejskich a także duchowieństwa i przedstawicieli Marynarki 
Wojennej, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę 
tego obiektu. Miesiąc później w ramach działalności Muzeum Marynarki 
Wojennej zawiązała się zgodnie z rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej RP, 
Rada Naukowa naszego muzeum, która w 17-osobowym składzie autorytetów 
nauki, przedstawicieli mediów i Dowództwa MW rozpoczęła działalność na 
płaszczyźnie wspierania i koordynacji prac naszego Muzeum. Kolejną ważną 
datą dla Muzeum Marynarki Wojennej był lipiec 2000 r. Wtedy to powstaje 
fundacja „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP”. Ta niezwykle ważna 
organizacja zajmuje się chyba najbardziej istotną sferą w procesie budowy 
naszej siedziby - zbieraniem tak potrzebnych środków finansowych na jej 
urzeczywistnienie.

Przełomem w najnowszej historii Muzeum Marynarki Wojennej był dzień 
5 kwietnia 2001 r. Tego dnia uroczyście rozpoczęto budowę siedziby dla 
Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni, która swym 
imponującym kształtem wrasta we współczesne oblicze Gdyni.

Przedstawiony obraz działalności i historii Muzeum Marynarki Wojennej, 
jego dokonania pozwalają wyrazić opinie, że placówka ta jest dumą Marynarki 
Wojennej RP. Czynnie i w trudny do zastąpienia sposób służy upowszechnianiu 
tradycji i dziejów polskiego oręża na morzu. Nasze obiekty na trwałe wrosły 
w krajobraz Gdyni i na stałe związały się z morskimi tradycjami naszego państwa.

* Sji *

Wizyta w Muzeum Marynarki Wojennej, poznanie prezentowanych tam 
treści stanowi dla zwiedzającego nie tylko lekcję historii, lekcję głęboko 
pouczającą, lecz jest jednocześnie wspaniałą i nieocenioną szkołą 
patriotycznego wychowania.

Dziś, w obliczu urzeczywistniania marzeń i nadziei pokoleń polskich 
marynarzy, które dobitnie wyrażone są w nazwie powołanej w tym celu 
fundacji - „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP”, powinniśmy 
wspólnie dołożyć wszelkich starań, aby te unikalne obiekty historyczne jakie 
posiada nasze muzeum, które dokumentują odwieczne polskie dążenia ku 
morzu, mogły być godnie prezentowane i służyć jak największej liczbie 
zwiedzających. Jest to nasza powinność i moralny, ale także i patriotyczny 
obowiązek wobec poprzednich, współczesnych i przyszłych polskich pokoleń.
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Załącznik 1

KIEROWNICY
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Lp. Stopień, imię i nazwisko Data Uwagi

1 Kpt. mar. Henryk Kloczkowski 1953 po.

2 Por. mar. Ryszard Chwist 1954 po.

3 Por. mar. (kpt. mar.) Jerzy Ostaszewski 1954-1956

4 Kpt. mar. (kmdr por.) mgr Czesław Krzynówek 1956-1976

5 Kmdr mgr Zdzisław Waśko 1976-1982

6 Kmdr por. (kmdr) dr Rafał Witkowski 1982-1988

7 Kmdr ppor. (kmdr por.) dr Zbigniew Wojciechowski 1988-2003

8 Kmdr ppor. dr Sławomir Kudela 2003-

KIEROWNICY DZIAŁÓW
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Dział Historyczny

Lp. Stopień, imię i nazwisko Data

1 Kmdr por. dr Rafał Witkowski 1976-1982

2 Kpt. mar. (kmdr ppor.) mgr Zbigniew Wojciechowski 1982-1988

3 Kmdr por. mgr Walter Pater 1988-1995

4 Kpt. mar. (kmdr ppor.) mgr (dr) Sławomir Kudela 1995-2003

Dział Wystawienniczy

Lp. Stopień, imię i nazwisko Data

1 Kmdr por. mgr Czesław Krzynówek 1976-1977

2 Dr Jarosław Rusak 1977-1980

3 Kmdr ppor. (kmdr por.) dr Jerzy Przybylski 1980-1981

4 Kpt. mar. (kmdr ppor.) inż. Krzysztof Wolbek 1983-1995

5 Kmdr ppor. mgr Andrzej Jankowicz 1995-2003
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cd. załącznika 1

DOWÓDCY
OKRĘTÓW MUZEÓW „BURZA” i „BŁYSKAWICA”

ORP „Burza” ORP „Błyskawica”

Lp- Stopień, imię i nazwisko Lata Stopień, imię i nazwisko Lata

1 Kpt. mar. Waldemar 
Bednarski

1959-
-1960

Kmdr ppor. Zbigniew Strych 1975-
-1979

2 Kpt. mar. (kmdr ppor.) 
Leopold Tomczyk

1961-
-1970

Kmdr ppor. Władysław Łomża 1979-
-1982

3 Kmdr ppor. (kmdr por.) 
Jan Greń

1971-
-1975

Kmdr ppor. (kmdr por.) 
Mieczysław Waryszak

1982-
-1990

Kmdr por. inż. Lesław Paprocki 1990-
-2003

Kmdr ppor. Mgr inż. Jerzy 
Łubkowski

2003-

PRACOWNICY MERYTORYCZNI 
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Kustosz Kierownik referatu - 
dokumentalista Renowator

Ep-
Imię 

i nazwisko Lata Imię 
i nazwisko Lata Imię 

i nazwisko Lata

1 Wiktor Podoski 1954-
-1955

Janina
Palusiak

1960-
-1978

Wiktor
Podoski

1956-
-1995

2 Mgr Czesław 
Ptak

1955-
-1956

Mgr Ewa 
Madey

1976-
-1986

Henryk 
Jałoszyński

1995-

3 Mgr Tomasz 
Czajka

1956-
-1960

Brygida 
Mucha

1978-
-1988

4 Mgr (dr)
Jarosław Rusak

1960-
-1992

Anna
Zarży cka-Taras

1988-
-1990

5 Mgr Andrzej 
Kotecki

1992- Danuta Pełech 1990-
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Kpt. mar. rez. Jerzy OSTASZEWSKI

POCZĄTKI MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ. 
WSPOMNIENIA PIERWSZEGO KIEROWNIKA

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

W zbiorach archiwalnych Muzeum Marynarki Wojennej, oprócz 
dokumentów, znaleźć można również zapisy magnetyczne dotyczące dalszej 
lub bliższej przeszłości Marynarki Wojennej. Wśród nich znalazły się trzy 
kasety magnetofonowe zawierające relację pierwszego kierownika gdyńskiego 
Muzeum Marynarki Wojennej kpt. mar. Jerzego Ostaszewskiego. Jedna z nich 
o numerze inwentarzowym MMW 2558/80 stanowi zapis wspomnień 
odnoszący się do tworzenia Muzeum Marynarki Wojennej. Taśma jest 
rejestracją rozmowy, jaką przeprowadził pracownik muzeum Wiktor Podoski. 
Rozmówca był już wówczas emerytowanym oficerem. Jego relacja stanowi 
niezwykle ciekawy dokument historii, nie tylko gdyńskiej placówki muzealnej, 
ale również polskiego muzealnictwa morskiego. Jest to przecież zapis relacji 
naocznego świadka tworzenia tej instytucji. Przynosi również niezwykle cenne 
informacje na temat pozyskiwania eksponatów w tamtych pionierskich czasach. 
Dotyczy to również jakże ciekawych wiadomości na temat prac technicznych 
z tym związanych. Z tych właśnie względów poniższy materiał może stanowić 
niezwykle cenne źródło informacji dla dzisiejszych i przyszłych muzealników. 
Z tego też powodu, jako spadkobierca poprzedników czuję się w obowiązku 
przypomnienia tych ludzi, ich wkładu pracy w tworzenie nowej gałęzi 
muzealnictwa polskiego - muzealnictwa morskiego. Doskonałą okazją ku temu 
wydaje się być mijające 50-lecie istnienia Muzeum Marynarki Wojennej.

Na zakończenie Czytelnikowi należy się garść uwag natury technicznej. 
Nagrana wypowiedź jest relacją słowną. Poniższa edycja jest jej 
odzwierciedleniem. W trakcie opracowywania tekstu, autor poczynił niezbędne 
ingerencje o charakterze stylistycznym. Natomiast nie podejmował żadnych 
ingerencji w treści merytoryczne, jak również w układ chronologiczny 
wypowiedzi.
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* * *

Początki zaczęły się w 1953 r„ kiedy przez Muzeum Wojska Polskiego 
została zorganizowana wystawa o obronie wybrzeża. Wystawa ta została 
przeniesiona do Gdyni i ona to dała początki Muzeum. W zasadzie to w 1953 r. 
była to tylko wystawa na bazie materiałów zebranych przez Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie, trwała ona bardzo krótko, przez okres sezonu letniego. 
Później brak jakichkolwiek środków uniemożliwiał jej kontynuację tego, no 
i trzeba było pomyśleć o czymś poważniejszym. Zaczęto myśleć, aby na jej 
bazie stworzyć Muzeum Marynarki Wojennej. Zaczęło to się tak, że były 
wielkie trudności z budynkiem, sięgające jeszcze okresu tej wystawy. Budynek 
maleńki, jak pamiętamy, tutaj za klubem oficerskim, był adaptowany na 
przedszkole. Trzeba było znaleźć miejsce, gdzie to przedszkole można było stąd 
przenieść. Ponieważ w tym czasie jeszcze jakieś możliwości lokalowe były, 
toteż znaleziono lokal dla przedszkola po byłym lokalu „Maskota” na ulicy 
Wybickiego i tam udało się nam to przedszkole przenieść. My uzyskaliśmy 
wtedy ten budynek. Adaptacja budynku na Muzeum, to było bardzo trudne 
zadanie. Trzeba było go dostosować do nowych zadań, wyburzyć ścianki, bo 
były tam jakieś takie pokoje niewielkie, utworzyć większe pomieszczenia, żeby 
coś można było w nich pokazać. Jakoś się udawało. Przeważnie to było 
wszystko robione systemem gospodarczym. Na jakiś czas tylko była 
przydzielona grupa żołnierzy z batalionu budowlanego, która częściowo 
pomogła nam w przystosowaniu tego budynku i wykonaniu elewacji na 
zewnątrz budynku. Mowy nie było jeszcze wówczas o placu tym, który później 
okalał cały budynek. Chodziło o to, żeby przede wszystkim sam budynek jakoś 
przystosować. No i w zasadzie nam się to udało.

Po okresie istnienia tej wystawy, jak powiedziałem, zaczęliśmy myśleć 
o muzeum. Bodajże pod koniec 1953 r. przyszedł etat. Był bardzo skromny. To 
był tylko etat kierownika Muzeum, początkowo bez stanowiska kustosza, no 
i, nie pamiętam dokładnie, chyba dwa etaty pracowników fizycznych - 
sprzątaczki i, zdaje się, - dozorcy. To było w zasadzie wszystko.

Więc trzeba było przede wszystkim pomyśleć o tym terenie, który okalał 
budynek. Wykorzystaliśmy moment, jakby powiedzieć, pobytu tutaj większej 
ilości marynarzy służby czynnej, którzy pełnili ją w Zespole Pieśni i Tańca. To 
było około 50 młodych ludzi, których w zasadzie wykorzystywaliśmy do tych 
prac, dla stworzenia tego placu, a przede wszystkim chcieliśmy połączyć jedno 
z drugim, wykonać przy tym wszystkim teatr letni, który na tym terenie był 
zorganizowany. Bodajże w tym czasie więcej myślało się, żeby stworzyć ten 
teatr letni jako bazę dla Zespołu Pieśni i Tańca, aniżeli o właściwym placu dla 
potrzeb muzealnych, dla stworzenia ekspozycji na zewnątrz budynku. No, ale 
łącząc to wszystko razem jakoś się nam udało stworzyć co nieco. To połączenie 
teatru letniego może było nawet i korzystne w tym czasie, ponieważ 
społeczeństwo gdyńskie mimo woli dowiadywało się, że coś takiego tutaj 
jeszcze obok istnieje, że będzie większe zainteresowanie.
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Pamiętam jeszcze nawet moje wysiłki w celu pozyskania większego 
terenu. Tutaj od strony morza były dwa lokale - „Lido” i bodajże „Muszelka”. 
Ta „Muszelka” była w jeszcze gorszym stanie niż „Lido”. Tereny się zazębiały 
i bardzo wchodziły w teren obecnego Muzeum, szczególnie rejon tego starszego 
lokaliku - „Muszelki. To była taka niemalże ruina, no i pamiętam problem 
otrzymania tego rejonu. Przede wszystkim udałem się do Miejskiej Rady 
Narodowej, do przewodniczącego, żeby tam jakieś kroki poczynić. No więc 
dostaliśmy absolutną zgodę z ich strony, ale trzeba było zawalczyć jeszcze 
z Gdyńskimi Zakładami Gastronomicznymi - tak to się nazywało, a między 
innymi był tam taki dyrektor Grochowski, dosyć taki wesoły pan. Kiedy ja się 
tam z nim spotkałem w celu konkretnych rozmów na temat otrzymania tego 
terenu, to w zasadzie udało mi się go przekonać, tylko jakiś warunek chcieli 
nam postawić, żeby im w zamian za ten teren i ewentualnie resztki budulca i co 
tam pozostanie z rozbiórki, żeby mogli wybudować na plaży kiosk, który oni 
mogliby prowadzić. Początkowo, nie znając takich różnych zakamarków, to się 
na to zgodziłem. Mogliśmy od razu przystąpić do rozbierania tego lokalu. To 
było ważniejsze niż wybudowanie kiosku.

Ówczesny zastępca dowódcy Marynarki Wojennej d/s politycznych kmdr 
Samuel Malko, jak się dowiedział, że mamy coś wybudować to niesamowicie 
się zdenerwował. Jak to, wojsko będzie budować dla GZG jakieś tam historie. 
Absolutnie z tego trzeba jakoś się wywinąć. Ponieważ dla nas ważniejsze było 
otrzymanie tego terenu, no to zbywałem jakimiś półsłówkami jak ten dyrektor 
raz się pojawił, rozmawiałem z nim, że to zrobimy, i na obiecankach się 
skończyło. Ale teren był już nasz.

Pozostawało jeszcze „Lido”. Ale ono nam w zasadzie już tak nie 
przeszkadzało, to był jak gdyby kraniec południowy tego terenu, mogliśmy się 
rozwinąć. O ile pamiętam „Lido” było poza wejściem do teatru letniego. A w tym 
miejscu gdzie było wejście do teatru letniego stała dawna „Muszelka”, „Lido” 
było nieco dalej. Tak, że w zasadzie nam już nie przeszkadzało.

Ale pozostała kwestia urządzenia tego placu. Bardzo wiele trzeba było 
robót ziemnych wykonać. No i znowu systemem gospodarczym. Zwróciłem się 
do władz miejskich, konkretnie do Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie dyrektorem 
był pan Bogucki w tym czasie, a znaliśmy się z lat wcześniejszych, jeszcze 
z okresu tuż powojennego, kiedy zajmowałem się ekshumacją zwłok poległych 
kolegów o Gdynię z terenu Wielkiego Kacka na Cmentarz Obrońców 
Wybrzeża. Wykorzystując te znajomości zdołałem przekonać go, że miasto 
powinno zająć się, konkretnie ekipy Zarządu Zieleni Miejskiej, wystrojem 
zewnętrznym tego muzeum. To strasznie ciężka historia była. Miasto miało 
wiele potrzeb w tym czasie. Ale ponieważ Bulwar Szwedzki też był oczkiem 
w głowie władz miejskich, toteż jakoś z ciężką biedą udało mi się pozyskać od 
czasu do czasu ekipę, która mnie dużo pomogła. Przede wszystkim trawniki, 
zieleńce, jakieś krzewy tutaj wkopano. Niektóre to już dzisiaj ładnie podrosły, 
jak widzę, na terenie muzeum, na terenie tego placu. To były takie wstępne 
historie.
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Przejdźmy już do 1954 r., kiedy w zasadzie był już ten etap, kiedy trzeba 
było pomyśleć naprawdę o jakimś szerszym rozmachu. Trzeba było sprowadzić 
to, co było jeszcze w tym czasie do zabrania. Przede wszystkim to była bateria 
helska, dwa działa 152 mm, które były sprowadzone w pierwszym okresie. To 
była bodajże jedna z najpoważniejszych naszych inwestycji. Nie tyle 
inwestycja, ile zapał i chęć przywiezienia tego. Można by było dużo opowiadać, 
jak to się rodziło. Przede wszystkim była to kwestia rozmontowania dział na 
Helu i przetransportowania do Gdyni, ale to było tylko połowiczne zadanie. To 
wykonywały zakłady uzbrojenia. No i jak już te barki w zasadzie przyszły do 
Basenu nr 1, stanęła kwestia przewiezienia tych dział tutaj na miejsce obecnego 
muzeum. No więc niby wszystko jest w porządku. Dźwig pływający mógł tam 
podejść. Teraz kwestia platformy. Nie było w tym czasie nawet mowy o jakiś 
takich, jak dzisiaj widzimy, platformach do przewożenia ciężkich elementów. 
Znaleziono na terenie portu wojennego na Oksywiu taką starą platformę, 
o kołach żelaznych, właściwie to były kiedyś pełne gumy, no i przy pomocy tej 
platformy podjęto próbę transportu dział. Ale ponieważ ona była tylko 
czterokołowa, nacisk na ziemię był straszliwy. No więc zostało załadowanie 
tych dział, sprowadzenie najcięższego ciągnika gąsienicowego, jaki był 
w Marynarce Wojennej, który mógłby pociągnąć tę platformę. Ale jakoś się 
udawało. No i platforma zbliżyła się do byłego Domu Oficera, dzisiejszego 
Klubu Oficerskiego. Ta krótka uliczka Zawiszy Czarnego stawała się za słaba 
dla tej platformy i wszystko zaczęło grzęznąć. Brukowiec wchodził pod koła 
głęboko, platforma co chwilę siadała głęboko po osie. W trakcie podnoszenia, 
podkładania różnych historii, budulca przywiezionego gdzieś z Oksywia, dosyć 
grube bale to były, żeby nim wyłożyć tę drogę i powoli, powoli działa 
dojechały. To trwało tygodniami, po każdym jednym transporcie jakiejś części, 
czy podstawy, czy lufy doświadczenie przychodziło. Nabywaliśmy 
doświadczenia. Coraz lepiej zaczęło nam się udawać.

Potem była kwestia ustawiania, zrobienia fundamentów - to były dosyć 
grube fundamenty, ustawianiem dział też zajęły się Zakłady Uzbrojenia. 
Sprowadzono dźwig specjalny, który chodził po specjalnie ułożonych do tego 
celu szynach, no i powolutku, powolutku postawiliśmy sobie te dwa działa na 
terenie Muzeum, na terenie mniej więcej przygotowanym. Naturalnie, 
ustawianie tego wszystkiego znowu nam zrujnowało teren straszliwie. Aż serce 
bolało, że prace włożone wcześniej już zostały częściowo zniszczone. Ale to już 
nie tyle ważne było. Ważne, że te działa najcięższe stanęły na swoim miejscu.

- Ja chciałem zapytać o jeszcze jedną sprawę. Mianowicie o dźwig. 
W dzisiejszych czasach teraz, są dźwigi samobieżne typu Coles, Emdek czy 
inne, o udźwigu 20, 60, 40 czy więcej ton. Wtedy tego nie było. Mówi Pan 
o dźwigu. Jak ten dźwig wyglądał, czym był napędzany?

- To ciekawa historia. Przede wszystkim to był, zdaje się, poniemiecki 
dźwig połowy, który w zasadzie był składany. Tam żadnego napędu nie było. 
On byl ciągniony. Normalnie w stanie złożonym można go było ciągnąć za 
jakimś pojazdem tylko, że do pracy jego trzeba było jak gdyby przestawiać. 
Przy pomocy różnych pokręteł podnosiła się taka, jak gdyby, bramowa historia, 
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taka brama, która chodziła na sześciu czy ośmiu kołach z jednej i drugiej strony, 
Były to koła pełnych, metalowe obciągnięte gumą. No a wciągi to tylko 
łańcuchowe, wciągi były ciągnione ręcznie przez ślimakowe przekładnie.

- 1 to była raczej suwnica ręczna.
-Coś w rodzaju ręcznej suwnicy. Tak jest. To była ręczna suwnica. To 

znaczy, tam żadnego napędu nie było. Wszystko się robiło na, jak to się mówi, 
ludzką siłę. Tylko na nią można było liczyć. Ale to w zasadzie zdało egzamin. 
Naturalnie w warunkach dzisiejszych to by kosztowało nie tyle energii i nie tyle 
pracy. To można byłoby dzisiaj dużo prościej zrobić. To wtedy była naprawdę 
Syzyfowa praca.

Następną rzeczą było ściągnięcie z Placu Grunwaldzkiego dwóch armat 
105 mm firmy Schneider. Przy czym - o nie, tu pomyliłem, bo w międzyczasie 
te działa z Placu Grunwaldzkiego zostały zabrane do ówczesnej Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej i stały na dziedzińcu szkoły. Już taką jedną podróż 
po wojnie z Placu Grunwaldzkiego zrobiły na Oksywie. Teraz trzeba było 
z Oksywia przewieść je do Gdyni. Niestety podczas transportu tych dział - 
jechały one na własnych kołach - i koła te już nie wytrzymały. Po prostu 
zaczęły się łamać. Szprychy drewniane, obręcze metalowe i to zaczęło nam po 
drodze wysiadać. Znowu trzeba było kombinacji wielkich i różnych, żeby je 
sprowadzić.

Jedną z takich ważniejszych rzeczy to było sprowadzenie samolotów - 
tego Jaka, który do dzisiaj stoi. To też taka historia dosyć cenna. Ale tym już 
zajęło się lotnictwo, także najwięcej można im zawdzięczać. Transport odbył 
się nocą, kiedy ruch był absolutnie wstrzymany, i na ulicy Marchlewskiego, no 
i pod wiaduktami. Skrzydła zostały rozmontowane i udało się nam tutaj go 
jakoś wprowadzić.

Z tych poważniejszych rzeczy to by było wszystko. Pomniejsze rzeczy to 
się potem ściągało tak jakoś permanentnie. W 1955 r. z kolei, tak 
przeskoczyłem troszeczkę ten moment, to tak dosyć sprytnie mi się udało 
jeszcze dostać część zbiorów z Oliwy. Otóż będąc raz w katedrze oliwskiej, 
w ogrodzie botanicznym, nie wiem już dokładnie, kto mi tę wiadomość przekazał, 
że tam, w zabudowaniach wokół katedry, mają gdzieś być zbiory jakichś 
militariów. Nie wiadomo było jak do tego dojść. To było naturalnie w gestii 
kierownictwa tej katedry...

- ... i chyba częściowo Konserwatora Wojewódzkiego?
- Tak jest. Konserwator wojewódzki istniał, wtedy ja się do niego 

zwróciłem. A to tylko dlatego, bo wykorzystałem znajomość z ówczesnym 
przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej, którym był Julian Cybulski. 
Do niego się udałem, a ponieważ troszeczkę znajomości było, on natychmiast 
poprosił do siebie konserwatora wojewódzkiego. Pojechaliśmy tam, no i od 
razu była decyzja, aby to zabrać, bo to niszczało. To było w takiej szopce, na 
tyłach katedry i na tyłach tego ogrodu. Sprawę komplikowało, że była zima, ale 
trzeba było za wszelką cenę to zabrać i przewieźć. Trzeba było wykorzystać ten 
gorący moment, że jest decyzja, że można to wziąć. Nie zważając ani na 
pogodę, ani na nic, na razie przy pomocy kilku marynarzy, których dostałem 
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z Komendy Garnizonu, pojechałem wozem tam, no i zaczęliśmy to ładować. 
Sama broń, drobniejsze rzeczy, zbroja, to nie sprawowało trudności. Trudności 
sprawiało zabranie luf armatnich, które tutaj do dzisiaj leżą, m. in. dwie spiżowe 
lufy, pięknie wykonane - XVIII-wieczne. To był taki kąsek dla nas, no i za 
wszelką cenę wziąłem. Porozbieraliśmy się do rosołu. Przy pomocy 
podręcznych bierwion poukładaliśmy jakoś, przy pomocy własnych rąk jakoś 
udało się nam to wrzucić na wóz, szybko podziękować i przywieźć to do Gdyni. 
To był moment dosyć pamiętny dla mnie.

- Jeszcze, jeśli chodzi o lufy. Czy wszystkie lufy, które znajdowały się za 
Pana czasów tutaj w muzeum, zostały przywiezione ze składnicy w Oliwie?

- Nie, nie tylko. Część luf była stamtąd, ale ja lufy ściągałem zewsząd. 
Pamiętam na terenie Stoczni Gdańskiej były lufy dwie albo trzy, dokładnie nie 
pamiętam, ale były stamtąd zabrane. Jedną z luf przywieźliśmy gdzieś aż 
z Nowego Dworu. Leżała tam taka zaniedbana lufa. W każdym bądź razie nie 
tylko z Oliwy były te lufy. One z różnych zakamarków były przywiezione tutaj. 
Nie bardzo dokładnie przypominam, ale w każdym razie ze Stoczni Gdańskiej 
napewno było kilka luf przywiezionych w tym czasie. Wiem, że jeździliśmy 
stoczni. Ktoś mi tam powiedział, że tam są lufy, więc trzeba było znaleźć się na 
terenie stoczni. Teren stoczni jest okropnie duży. Ale znowu tam nam ktoś 
pomógł. Ktoś z byłych oficerów Marynarki Wojennej już tam pracował 
i widział te lufy. Jakoś przy jego pomocy, nie pamiętam już nazwiska, 
znaleźliśmy je i zabraliśmy. Też była zgoda na zabranie ich. Naturalnie za 
każdym razem kwitowałem jakimś pisemkiem, że to idzie do Muzeum 
Marynarki Wojennej, bo na szczęście miałem już pieczątkę „Muzeum 
Marynarki Wojennej”, ale tylko nagłówkową. Żadnej okrągłej jeszcze nie było, 
tylko mój podpis musiał wystarczyć.

Kwestia organizacji w 1954 r. Trzeba było znowu pokazać to, co było. To 
były okresy bardzo krótkie, trzeba zrozumieć jak szybko trzeba było to 
wszystko robić. W zasadzie nie było koncepcji. Pierwsza koncepcja - 
wykorzystać te materiały, które były po pięknej wystawie zorganizowanej 
w Muzeum Wojska Polskiego. Ale trzeba się liczyć z tym, że tam, w Muzeum 
Wojska Polskiego, były duże sale i te rzeczy mogły być w inny sposób 
wyeksponowane, niż w tak małym budyneczku. Postanowiliśmy wszystko to 
oprawić w jakieś ramki. No i po prostu powiesić. Montowaliśmy nawet dookoła 
tych małych salek górą takie rurki. To był mój pomysł. Braliśmy rurkę cienką, 
ona była przy suficie podwieszona, no i na tym, na żyłkach wisiały 
w pierwszym momencie oprawione różne eksponaty. Przeważnie to były 
fotokopie, ponieważ oryginałów nie było.

Kwestia gablot też była problematyczna. Ciężko było naprawdę natrafić, 
żeby ktoś wykonał takie gabloty. To było powiązane z wielkimi kosztami, 
a nasze fundusze były bardzo skromne w tym czasie. To była wogóle taka 
ciężka historia. Zdaje się, że pierwsze poważniejsze kredyty dopiero 
otrzymałem w 1955 r. na organizację, na robienie modeli, zakup modeli, na 
zrobienie gablot i oszklenie tego wszystkiego. To były późniejsze historie 
bodajże. A początki to były bardzo ciężkie. Przypominam sobie dokładnie taką 
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gorączkę przed samym otwarciem już placówki pod nazwą muzeum w 1954 r. 
Wszyscy koledzy z Domu Oficera mieli jakieś zadania. Ponieważ tylko ja 
byłem na etacie, ale opierałem się i na Zespole Pieśni i Tańca, i na kolegach 
pracujących w Domu Oficera. Duży wkład pracy włożył przede wszystkim 
ówczesny por. Litwin, dzisiaj na emeryturze - komandor podporucznik 
Zbigniew Litwin. Przede wszystkim napis na budynku był jego pracą. Ten mały 
basenik, ryba która tam się znajdowała i ten mały wodotrysk. Wcześniej to była 
piaskownica. Ponieważ szkoda mi było tego rujnować zupełnie, pomyślałem, 
aby ten monotonny teren czymś wzbogacić. Tę starą piaskownicę postanowiłem 
wykorzystać jako basen. Troszeczkę ją pogłębiłem, troszkę jakiegoś dna zrobiło 
się z betonu i doprowadziliśmy wodę. No to trzeba było pomyśleć o odpływie. 
Odpływ był na plażę. Nie wiedziałem dokąd ją odprowadzić. Tutaj kanalizacji 
nie było. To było takie prymitywne. Niemniej jednak troszkę pracy włożyliśmy, 
jakieś szuwary tam były, w pewnym momencie nawet rybki pływały w tym 
baseniku, pod wodotryskiem. W każdym bądź razie dużo się zrobiło. Każdy 
miał jakieś zadanie, coś pomagał, coś robił. Ja byłem zaangażowany w tych 
ostatnich momentach przez niemal dzień i noc, nie chodziłem do domu, spałem 
na miejscu, by jak najwięcej zrobić, jakoś to zakończyć, żeby jakoś to 
wyglądało, przed otwarciem. Znowu szykowała się pompa, przy okazji Dni 
Marynarki Wojennej. Jak zwykle przybywały osobistości z Warszawy, 
chcieliśmy się pokazać. Jak na moje nieszczęście w 1954 r. nikt do Muzeum 
Marynarki Wojennej nie przyszedł. Chociaż przygotowany byłem w każdym 
calu, że ktoś przyjdzie. Na szczęście dowództwo Marynarki Wojennej 
postanowiło muzeum nie pokazywać jeszcze, może dlatego, że zbyt skromne to 
było. Pewnie, że to było zrobione, dużo było zrobione. Ale to jednak wszystko 
skromnie wyglądało, tego nie można jeszcze nazywać muzeum.

To były takie początki. Zaczęło się w tym czasie ściągać, kupować, czy 
szukać takich różnych materiałów i książki. Trzeba było szukać. Miałem 
kontakt z antykwariatem, tutaj w Gdyni, i w Gdańsku. W tym czasie 
zajmowałem się ściąganiem i kompletowaniem naszego księgozbioru 
Zaczęliśmy myśleć też o jakiejś pracowni konserwatorskiej, którą trzeba było za 
wszelką cenę stworzyć, żeby te zbiory, ta broń, która została zebrana, była 
zabezpieczona. Chociaż wstępnie zabezpieczona, bo nikt się na tym nie znał. 
Mile wspominam jednego z współpracowników, tutaj ze mną siedzącego pana 
Podoskiego, który całym sercem zaczął pomagać mi, w tym czasie jeszcze 
studiując. Przychodził do mnie i stał się takim nieetatowym przewodnikiem. 
Żył tym muzeum od samego początku. Takich ludzi tutaj trzeba było mieć ze 
sobą żeby coś stworzyć, przynajmniej mieć moralną pomoc w tym wszystkim. 
Widziałem, że jakieś zainteresowanie przejawiał w tym czasie pan magister 
Czajka, który też jeszcze jako student zjawił się tutaj i chciał jakieś stypendium 
dostać. Ale tu mowy o tym w tym czasie nie było, żeby mu stypendium dać. 
Chodziło o to, że chciał tutaj pracować. Znowu był dla mnie taki moment 
radosny, że są ludzie, którzy na studiach myślą o tym, żeby w tym kierunku 
pracować w przyszłości. Pismo w tej sprawie wystosowałem do Uniwersytetu 
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Warszawskiego. Później mgr Czajka przyszedł do nas po studiach, i rozpoczął 
pracę po mgr. Ptaku, który po półrocznej pracy zwolnił się.

Warto by było wspomnieć jeszcze o moich kontaktach z innymi 
instytucjami, takimi jak np. Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Tam 
spotkałem ówczesnego kustosza muzeum pana dr. Smolarka, dzisiejszego 
dyrektora Muzeum Morskiego w Gdańsku. Nasze kontakty były bardzo 
przyjemne tym bardziej, że Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie miało 
w swoich zbiorach sporo militariów. W zasadzie bez jakichś poważniejszych 
środków rozpoczęliśmy współpracę w zakresie wymiany eksponatów. Oni nie 
mieli żadnych kotwic. My w tym czasie, ponieważ port rozbudowywał się 
i oczyszczał, mieliśmy możliwość otrzymywania większej ilości starych kotwic. 
Kilka kotwic mogłem wymienić z Muzeum Pomorza Zachodniego. W zamian 
za co? Dostałem sporo ciekawych rzeczy. Nie mówiąc o starej broni palnej, 
otrzymałem bardzo ciekawy eksponat starej torpedy, która była wykonana 
z brązu. Ona do dzisiaj istnieje u was. Ta torpeda to ciekawostka z dawnych 
czasów. Poza tym, jak wspominałem, troszkę broni palnej i siecznej. Naturalnie 
nie wszystko było można od nich wydostać. To były takie nasze przyjacielskie 
stosunki i ta wymiana odbywała się na bazie wzajemnych szczerych poglądów 
na te rzeczy. Ja zapraszałem dr. Smolarka do nas, żeby nas odwiedzał, był 
nawet swego czasu projekt, aby pracował u nas, myśmy bardzo chcieli tylko nie 
bardzo mogliśmy zadowolić go prostu warunkami u nas, bo dr Smolarek bardzo 
chciał się przenieść tutaj, do Gdyni albo do Gdańska. Chciał bardzo objąć 
u nas funkcję kustosza muzeum. Ale niestety ówczesne płace na tym 
stanowisku były bardzo szczuplutkie. Tak, że dr Smolarek nie mógł sobie na to 
pozwolić.

Trzeba było po tym okresie w 1954 r. przygotować się do zimy. Nagle 
zaczęliśmy myśleć o ociepleniu tego muzeum, tego naszego skromnego 
budyneczku. W zasadzie tutaj nic nie było, żadnego ogrzewania. I przy pomocy 
naszego Kwatbudu, przemyśleliśmy żeby wykonać centralne ogrzewanie 
systemem gospodarczym. To była wielka i dosyć trudna praca. Cały ten system 
gospodarczy to było po prostu ściąganie z różnych budów i z różnych terenów 
materiałów, przede wszystkim kaloryferów, rurociągów i pieca - który stanął 
w podziemiach. Trzeba było wykop zrobić pod piec centralnego ogrzewania 
w piwnicach. To były dosyć ciężkie historie, ale jakoś udało się to zrobić dzięki 
sprytnej ekipie hydraulików pracujących w tym czasie w Kwatbudzie. Ważne 
było wykonać urządzić to ogrzewanie. W zasadzie zdało ono egzamin podczas 
srogiej zimy 1954/1955 r.

Rok 1955 to okres zbierania i tworzenia księgozbioru naszej biblioteki, 
czym zajmował się bardzo gorliwie mgr Ptak, ówczesny kustosz muzeum. To 
był jakiś zaczątek. Dużo było trudności pod względem inwentaryzacji całości. 
Nie mieliśmy zupełnie żadnych ksiąg. Moje starania żeby coś takiego dostać 
z Muzeum Wojska Polskiego spełzły na niczym. Tyle tylko, że dostałem od 
nich wzory tych ksiąg. Wzory trzeba było dać rozrysować, odpowiednie 
formaty porobić, opracować dla naszych potrzeb i dać do druku. Niestety za 
mojej kadencji już nie doczekałem się wydrukowania ksiąg inwentarzowych.
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Robiliśmy takie przypadkowe księgi inwentaryzacyjne, niestety jeszcze było 
wszystko w powijakach w tym czasie. Po odejściu mgr. Ptaka, przyszedł pan 
mgr Czajka. To był już rok 1955.

- Chciałem zapytać o ściąganie eksponatów. Sporo eksponatów w tym 
czasie ściąganych było, o ile wiem, z portu wojennego na Oksywiu. I następnie 
była duża akcja zdjęcia z wraka „Gryfa” dział, które tam jeszcze pozostały.

Tak, istotnie działa z naszego stawiacza min „Gryf’ to dla mnie była 
bardzo ponętna gratka i to był bodajże ostatni moment by zdjąć te działa. Okręt 
leżał w Zatoce Puckiej na mieliźnie, ale coraz bardziej zanurzał się w mule. 
Dziób okrętu już byl zanurzony. Działa te ściągaliśmy bodajże z rufowej części.

- Jednak z dziobowej.
-Możliwe, że z dziobowej. Ja dokładnie nie pamiętam. W każdym razie 

znowu przy pomocy ekipy Zakładów Uzbrojenia rozpoczęliśmy prace przy 
zdjęciu tych dział. Ja kilkakrotnie byłem na miejscu tych prac. Pamiętam, że 
woda dosłownie zalewała pokład. Działa już były odkręcone z podstaw. 
Spoczywały tylko swoim ciężarem na tych podstawach. Ale kwestia zdjęcia to 
był czas sztormów. Nie bardzo pamiętam okres, ale bodajże to była wiosna 
1955 r., jak myśmy te działa zdejmowali. Bodajże trzykrotne próby były 
czynione. Dźwig nasz DOM 5, który pracował w porcie wojennym kilkakrotnie 
wychodził pod ten wrak. Niestety sztormy nie pozwalały podjąć nam żadnego 
z dział. Nawet w pewnym momencie po przyholowaniu dźwigu pod ten wrak 
zerwał się tak wielki sztorm a przycumowany do burty dźwig mocno się 
rozkołysał. Musieliśmy to wszystko zwinąć i odholować dźwig do portu 
wojennego. Wieczorem otrzymałem telefon, że dźwig zaczyna tonąć, że myśmy 
sobie pozwolili na tą historię. Ale to nie była ani moja wina, ani nikogo. 
W każdym razie żyłem tym tak samo jak i dowódca dźwigu. Faktycznie tam 
została zatopiona jakaś komora poprzez ocieranie się o burty „Gryfa”. Ale na 
szczęście nie było to groźne i ten dźwig jakoś uratowano. Znowu sprawa 
odwlekła się na jakieś tygodnie. Nie można było doczekać się dobrej pogody. 
Aż wreszcie była lepsza pogoda któregoś dnia i te działa zdjęliśmy. Z tym, że 
jednolufowe działo zostawione zostało na Oksywiu dla przetransportowania do 
Muzeum Wojska Polskiego a zdwojone działo Bofors zostało przywiezione 
tutaj. Znowu była kwestia transportu, przy czym muszę jeszcze nadmienić 
kwestię odesłania do Muzeum Wojska Polskiego jednego z dział baterii 
Laskowskiego. Na początku były dwa działa sprowadzone tutaj z Helu. 
I ustawione na zewnątrz budynku. Potem, jako że trafiło się nam działo 
z „Gryfa” mogliśmy jedno działo z baterii Laskowskiego oddać do Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie. Znowu była historia z transportem, jak gdyby 
powtórka tego wszystkiego.

- Tak a propos tego transportu dział do Muzeum Wojska Polskiego. Przy 
okazji przypominam sobie, bo już wtedy pracowaliśmy razem, że odesłana 
została tym samym transportem z naszego muzeum do Muzeum Wojska 
Polskiego mitralieza. Bardzo ciekawe działo francuskie z połowy XIX wieku. 
O ile wiem działo to znajduje się w ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego.
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- Nie bardzo mogę sobie przypomnieć pochodzenie tej mitraliezy. 
Prawdopodobnie pochodziła ona z Muzeum Pomorza Zachodniego ze 
Szczecina. To właśnie dzięki dr. Smolarkowi udało mi się ją zdobyć. No, ale to 
był widać dobry kąsek dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i to 
właśnie musiałem ulec ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego 
pułkownikowi Koniecznemu, który poprzez kierownictwo Marynarki Wojennej 
zmusił mnie do odesłania jej. To był eksponat w zasadzie niezwiązany 
z Marynarką Wojenną, raczej ogólnie z wojskiem. No i można było się tego 
pozbyć, z bólem serca, co prawda te rzeczy przychodziły u mnie.

- Ale o ile wiem nie za darmo. W tym czasie Muzeum Wojska Polskiego 
otrzymało jakiś transport eksponatów z Instytutu im. gen. Sikorskiego z Anglii. 
Czy ewentualnie ściągnęło jakieś eksponaty dotyczące Marynarki Wojennej na 
Zachodzie? I chyba, o ile sobie przypominam, w tym czasie właśnie jakaś część 
eksponatów dotyczących Marynarki Wojennej z Muzeum Wojska Polskiego do 
nas dotarło.

- Niestety to są już czasy chyba po mnie. Owszem, obiecanki były, aleja 
się już tego nie doczekałem. Te rzeczy prawdopodobnie były odstąpione 
tutejszemu muzeum, ale już nie za moich czasów. Ja także części rzeczy się 
pozbyłem, ale nie uszczuplałem w zasadzie tego, co myśmy tutaj mieli. 
Zdobycie obojętnie czego cieszyło wszystkich. Staraliśmy się swoimi 
kontaktami docierać wszędzie, gdzie tylko było można, ściągać to, co się tylko 
da. Bo to było w zasadzie naszym naczelnym zadaniem. Kwestia budowy 
czegoś, to były dalekie historie. W każdym razie przypominam sobie jakieś 
takie rozmowy, próby usytuowania Muzeum Marynarki Wojennej w Oliwie, 
w byłym Pałacu Opatów. To były moim zdaniem ciekawe historie. No, ale 
kierownictwo Marynarki Wojennej nie chciało się pozbyć z Gdyni takiego 
pięknego obiektu, jakim Muzeum Marynarki Wojennej mogło być dla Gdyni. 
Pewno, że nawet częściowe inwestycje miały być przez Gdańsk włożone, no ale 
nie doszło jednak do tego. Chociaż Park Oliwski był kuszący dla siedziby 
Muzeum Marynarki Wojennej. Ale niestety, jak powiedziałem, do tego nie 
doszło.

-Czy były jeszcze jakieś inne koncepcje budowy muzeum i miejsca 
usytuowania tego muzeum?

-No różnych koncepcji było sporo. Była nawet koncepcja 
przemieszczenia na Skwer Kościuszki. Ale to były raczej sprawy luźne, to nie 
były jakieś konkretne historie, jak pamięć mnie nie myli, to było wszystko 
w powijakach. To były raczej luźne rozmowy naszych władz.

- Może przypomina Pan sobie jakieś historie ze ściąganiem eksponatów 
z portu wojennego na Oksywiu. Na przykład chodzi mi o niemieckie działo kal. 
37 mm z niemieckiego U-Boota.

To były sprawy dosyć częste. Byłem często gościem Zakładów 
Uzbrojenia, ponieważ tam miałem troszkę znajomości w tym czasie. Często 
sam plądrowałem w ich magazynie, poszukując czegoś nowego. Tam często 
dosyć trafiały mi się różne rzeczy. Można było wypatrzyć jakieś nowe działa. 
Potem przypilnowałem działo setkę, bodajże ze „Żbika”, które jeszcze za mnie 
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sprowadzono. To było w okresie likwidacji tych okrętów. Trzeba było 
pilnować, bo nie wszyscy mieli na uwadze potrzeby Muzeum Marynarki 
Wojennej. Trzeba było samemu trafić na Oksywie i zajmować tymi rzeczami, 
sprowadzać je do nas, aby nie trafiały w jakieś inne miejsce, przeważnie na 
złom.

- Czy karabin maszynowy ze „Żbika” przyszedł razem z działem, czy 
został ściągnięty później?

- Mowa o Hotchkissach. Dwa Hotchkissy były ściągnięte. Ja sobie 
dokładnie nie przypominam. One bodajże pochodzą z „Wichra”. Jak pamiętam, 
swego czasu były wyciągane na złom z „Wichra. Ja któryś z karabinów sam 
wypatrzyłem. Złom był sprowadzany do portu wojennego na Oksywie. 
Któregoś dnia tam będąc, zobaczyłem, że między tym złomem, już wyrzucony 
na keję, leży jeden z tych Hotchkissów. Szybko dowiedziałem się, że pochodzi 
z „Wichra”, no i z kolegą, bo to nie były duże eksponaty, można było go 
zupełnie swobodnie gospodarczym sposobem sprowadzić do muzeum.

- Wyrzutnia torpedowa z „Błyskawicy”. Jedna z rur zespołu wyrzutni 
torpedowych z Błyskawicy.

- Tak zgadza się. Jedna rura też trafiła w tym czasie. Trzeba było szybko 
się tym zająć dlatego, że „Błyskawica” była w tym czasie przezbrajana. Jeszcze 
za moich czasów została sprowadzona. Właśnie takim sposobem ja te i inne 
rzeczy zabierałem z Zakładów Uzbrojenia.

- Chciałem zapytać o wnętrze budynku, o urządzenie wystaw. 
Wspominał Pan o urządzaniu pierwszej większej wystawy już w muzeum. Czy 
ta wystawa miała później jakieś generalne przeróbki, czy tylko następowały 
zmiany częściowe tzn. wymiana eksponatów z zachowaniem generalnego układu?

- W zasadzie ten pierwszy układ pozostawał. Były koncepcje, 
pracowaliśmy nad nowym scenariuszem tylko, za moich czasów nie można 
było tego zrobić. Rozbijało się to przede wszystkim o pomieszczenia. Mogę 
jeszcze coś ciekawego powiedzieć. Bardzo korzystna była dla nas wymiana 
jednego z eksponatów, który trafił już nie pamiętam skąd. Przeze mnie był 
odkryty chyba w Szkole Rybołówstwa Morskiego. Chciałbym powiedzieć, że 
mieliśmy dosyć duży i bardzo piękny model trawlera rybackiego. Ja go 
dostałem jakimś sposobem z Komitetu Miejskiego partii, gdzie znajdował się 
w holu. Po niezbyt ciężkich walkach udało mi się go zdobyć i go sprowadziłem. 
On stał u nas. A w szkole rybołówstwa stał piękny model okrętu „Royal 
Albert”, wykonany przez pana Małaczyńskiego. Bodajże sam mi to powiedział. 
Można było spróbować dokonać wymiany. Trzeba było to przeprowadzić drogą 
jakiegoś podejścia. Chodziło o to, żeby przekonać ich, że dla nich eksponat tego 
trawlera byłby bardziej korzystniejszy niż model tego starego okrętu. Tym 
bardziej angielskiego. Ponieważ ta robota była tak wspaniała, więc ten model 
całkowicie mnie pochłonął, byłem gotów coś innego jeszcze im oferować, aby 
tylko wydostać model tego okrętu. Pan Małaczyński pomógł mi w tym 
wszystkim. Tym bardziej, że model ten stał w holu szkoły, niezbyt 
zabezpieczony i częściowo uszkodzony. Udało mi się to przeprowadzić. 
Oddałem model trawlera rybackiego w pięknej gablocie, za obustronną zgodą 
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i okręt dostał się do nas. Naturalnie przede wszystkim trafił w ręce pana 
Małaczyńskiego, który musiał przeprowadzić renowację. Trawler pozostał 
w Szkole Rybołówstwa Morskiego.

- Pan wspomniał o panu Tadeuszu Małaczyńskim. O ile wiem pan 
Małaczyński nie tylko był związany z Muzeum MW przez „Royal Alberta”, nie 
tylko przez ten jeden model. Wykonywał dla naszej instytucji, jak mi wiadomo, 
szereg innych prac. Może o ciekawszych z tych prac kilka słów.

- Bezwzględnie. Bodajże w tym czasie to był jedyny z modelarzy, który 
swoim zapałem i swoją olbrzymią wiedzą, mógł zająć się tymi rzeczami. Mógł 
zająć się renowacją „Marsa”, który kiedyś stanowił ozdobę Dworu Artusa, 
a który sprowadzono do nas po wystawie w Muzeum Wojska Polskiego, trafił 
do nas również mocno uszkodzony, i zębem czasu i przez częste, niezbyt 
umiejętne transporty. M.in. renowację tego modelu wykonał pan Małaczyński, 
także i galery wiślanej, która też trafiła z wystawą Muzeum Wojska Polskiego 
do nas. Galera była mocno uszkodzona, dorabiał część wioseł, brakowało ich co 
najmniej połowy. Zrobił to tak dokładnie, że trudno było rozpoznać, które 
wiosła były wykonane przez pana Małaczyńskiego. Jego praca i jego wiedza 
dużo przyczyniły się do tego, że modele te stanowiły potem ozdobę naszego 
muzeum.

- Dziękuję za wspomnienia o Muzeum MW, dziękuję za wiadomości 
o eksponatach. Mam nadzieję, że to spotkanie nie będzie spotkaniem ostatnim, 
że będą się one odbywały częściej.

- Dla mnie to też jest kawał życia. Bądź co bądź, dużo serca włożyłem 
w początki muzeum. Szczególnie mnie cieszy to, co się teraz zaczyna. To, co 
zobaczyłem teraz, te porządki na zewnątrz, ten wystrój, tę bazę wspaniałą, dla 
tego, co ma w przyszłości stanąć. Cieszy mnie, ponieważ z Gdynią jestem 
mocno związany. Tuż po zakończeniu wojny zamieszkałem tutaj i żyje 
wszystkim tym, co się tutaj dzieje. A na prawdę cieszy mnie to, co żeście 
dotychczas zrobili. To naprawdę jest coś pięknego. A jeżeli będzie jeszcze jakiś 
budynek, który będzie siedzibą muzeum z prawdziwego zdarzenia, to wtenczas 
będzie można iść sobie na emeryturę i tutaj przychodzić częściej.

Opracował mgr Andrzej KOTECKI
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Kmdr por. dr Sławomir KUDELA

DZIAŁ HISTORYCZNY MUZEUM 
MARYNARKI WOJENNEJ

Dział Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej jest jednym z trzech 
działów tej morskiej placówki muzealnej1. Jest on spadkobiercą dorobku 
i kontynuatorem przedsięwzięć realizowanych w Oddziale Historycznym 
Sztabu Głównego Marynarki Wojennej i Wydziału Historycznego Dowództwa 
Marynarki Wojennej, które wspólnie z powstałym w 1953 r. Muzeum Marynarki 
Wojennej realizowały działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską dotyczącą 
dziejów Marynarki Wojennej RP.

Warto zaznaczyć, że od chwili utworzenia Marynarki Wojennej w lipcu 
1945 r. myślano o powołaniu do życia instytucji, która profesjonalnie 
zajmowałaby się problematyką jej historii. Wychodząc naprzeciw tym 
staraniom w kwietniu 1947 r. powołano do życia Oddział Historyczny Sztabu 
Głównego Marynarki Wojennej, który był VII Oddziałem tej instytucji1 2. 
W początkach lat 5O-tych oddział przekształcony został w Wydział Historyczny 
Dowództwa Marynarki Wojennej i w tej postaci istniał do 1968 r., kiedy to 
został podporządkowany Zarządowi Politycznemu Marynarki Wojennej.

Zadania, jakie postawiono tej komórce Sztabu Głównego MW, a potem 
DMW dotyczyły głównie gromadzenia i opracowywania wszelkich materiałów, 
informacji i danych dotyczących powojennego istnienia Marynarki Wojennej, 
a także związanych z okresem międzywojennym i II wojną światową. 
Jednocześnie podjęta została inicjatywa zgromadzenia jak największej liczby 
relacji i wspomnień marynarzy dotyczących głównie problematyki obrony 
Wybrzeża w 1939 r. oraz szeroko rozumianej historii polskiej Marynarki 
Wojennej. Wydział przystąpił do opracowywania kartotek okrętów, rysów 
historycznych jednostek i instytucji Marynarki Wojennej oraz wszelkich innych 
informacji z nią związanych.

W 1956 r. Wydział Historyczny zapoczątkował nowy etap w swojej 
działalności naukowo-badawczej. Przeprowadzono wtedy z dużym rozmachem 
akcję ankietyzacji kombatantów oraz zbierania relacji oficerów i podoficerów 

1 Poza Działem Historycznym w skład Muzeum Marynarki Wojennej wchodzi okręt muzeum 
ORP „Błyskawica” oraz Dział Wystawienniczy.

2 Z. Wojciechowski, Udział Wydziału Historycznego i Muzeum Marynarki Wojennej 
w badaniach historycznych, „Biuletyn Historyczny”, 1985 nr 9, s. 107-112.
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Marynarki Wojennej, którzy pełnili służbę w okresie międzywojennym, walczyli na 
Zachodzie oraz byli uczestnikami walk w obronie Wybrzeża 1939 r. i kampanii 
w głębi kraju3. W tym celu podjęto kroki w kierunku rozpropagowania tego 
przedsięwzięcia na łamach prasy. Rozsyłano listy i ankiety, aby nawiązać 
bezpośrednie kontakty oraz aby zmobilizować i uaktywnić środowisko marynarzy.

Działalność na tym polu zaowocowała również przeprowadzeniem 
procesu ankietyzacji kombatantów 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu 
Zapasowego, powstałego w 1944 r. jako zalążka powojennych jednostek 
Marynarki Wojennej. Założone zostały karty biograficzne oficerów Marynarki 
Wojennej służących od 1918 r„ kontynuowano również prowadzenie kartotek 
okrętów służących w polskiej Marynarce Wojennej od początków jej powstania. 
W ten sposób został zebrany niepowtarzalny i unikalny materiał historyczny 
o ogromnej wartości poznawczej. Stanowił on „bazę wyjściową” do dalszych 
badań historycznych. Ich efektem stał się opracowany przez kmdr. Rafała 
Witkowskiego popularno-naukowy zarys dziejów Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej na Westerplatte4.

Kolejnym krokiem w opracowywaniu dziejów Marynarki Wojennej był 
powstały w 1976 r. na zlecenie Wojskowego Instytutu Historycznego 
encyklopedyczny informator historyczny, prezentujący treści dotyczące 
formowania, działań bojowych, organizacji, uzbrojenia i wyposażenia okrętów 
oraz jednostek nadbrzeżnych Marynarki Wojennej5. Powyższa problematyka 
była również przedmiotem badań kmdr. Edmunda Kosiarza, publikującego 
swoje materiały i dociekania w „Przeglądzie Morskim”6.

Ogromnie ważną rolę w prowadzeniu pracy naukowo-badawczej spełnia 
bogata, specjalistyczna biblioteka Muzeum Marynarki Wojennej. Biblioteka ta, 
która zawiera około 20 000 woluminów, to głównie książki dotyczące 
Marynarki Wojennej RP. Można znaleźć tam publikacje wielu pisarzy 
i naukowców parających się historią Marynarki Wojennej RP. Jest ona 
fundamentalnym elementem Działu Historycznego. Jego pracownicy starają się 
na bieżąco uzupełniać zasób biblioteki o nowe książki ukazujące się na rynku 
księgarskim. Wśród gromadzonej literatury znajdują się pozycje biograficzne, 
encyklopedie, leksykony i książki o tematyce regionalnej. Osobną grupę 
stanowią mapy historyczne i współczesne. Biblioteka może poszczycić się 
bogatym zespołem wydawnictw albumowych o tematyce wojennomorskiej 
i morskiej. Znajdują się tu także publikacje obcojęzyczne, głównie w języku 
angielskim i niemieckim. Gromadzone są również książki dotyczące historii 
powszechnej i historii Polski.

3 Tamże, s. 107-108.
4 R. Witkowski, Westerplatte - historia i dzień dzisiejszy, Gdańsk 1977.
5 Z. Waśko, R. Witkowski, Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny 

światowej. Regularne jednostki Wojska Polskiego, t. 10, Formowanie, działania bojowe, 
organizacja, uzbrojenie, wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki 
Wojennej, Warszawa 1976.

6 Między innymi: Niszczyciele polskie w II wojnie światowej, „Przegląd Morski”, 1983 nr 6, 
s. 56-76; nr 7-8, s. 139-155.
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Mówiąc o Dziale Historycznym Muzeum Marynarki Wojennej, należy 
zaznaczyć, że dział ten prowadzi stosunkowo bogate i unikalne archiwum. 
Zgromadzone są w nim następujące zespoły archiwaliów: Zbiór Relacji 
i Wspomnień, Zbiór Dokumentów Materiałów, Zbiór Kolekcji Osobistych, 
Zbiór Starodruków oraz Zbiór Wydawnictw Periodycznych.

Zbiór Relacji i Wspomnień, liczący około 700 pozycji to zasób, w którym 
znajdują się dokumenty wspomnieniowe personelu polskiej Marynarki 
Wojennej, opisujące problematykę jej rozwoju i funkcjonowania na przestrzeni 
85 lat istnienia. Do szczególnie cennych należą wspomnienia Jana Bartlewicza, 
Mieczysława Burhadta, Romana Somnickiego, Aleksandra Potyrały, Stanisława 
Rymszewicza, Aleksandra Rylke, Jerzego Kłossowskiego, Antoniego Tyca, 
Michała Borowskiego, Władysława Trzcińskiego, Władysława Salomona, 
Józefa Unruga, Witolda Żelechowskiego, Zbigniewa Węglarza, Ludwika 
Szmidta, Augustyna Dolatkowskiego, Edmunda Pappelbauma, Romualda 
Nałęcz-Tymińskiego, Bohdana Wrońskiego, Wojciecha Franckiego, Witolda 
Sipowicza, Tadeusza Lesisza, Jerzego Koziołkowskiego, Andrzeja 
Kłopotowskiego i Bogumiła Nowotnego.

Zbiór Dokumentów i Materiałów liczący ponad 500 teczek, to część 
archiwum, gdzie gromadzone są wszelkie archiwalia dotyczące Marynarki 
Wojennej RP w postaci między innymi sprawozdań, planów, opisów itp.

Kolekcje Osobiste stanowią z kolei zasób unikalnych materiałów 
związanych z poszczególnymi osobami personelu Marynarki Wojennej, 
charakteryzujące dane postacie. Wśród nich spotykamy dokumenty osobiste 
wiceadm. Jerzego Świrskiego, kontradm. Adama Mohuczego, kontradm. 
Ksawerego Czernickiego, kmdr. Tadeusza Lesisza, kmdr. Mariana Kadulskiego, 
kmdr. Tadeusza Stoklasy, kmdr. Zbigniewa Węglarza, kpt. Antoniego 
Kasztelana, kpt. mar. Jana Grudzińskiego oraz wielu innych wybitnych, także 
i mniej znanych oficerów i marynarzy.

Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej gromadzi wspomniane 
wydawnictwa periodyczne, jakie ukazywały się i nadal ukazują się w tematyce 
morskiej. Są to między innymi egzemplarze „Wojskowego Przeglądu 
Historycznego” i „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, „Przeglądu Morskiego”, 
„Morza” i „Bandery”.

Poza gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem 
zasobów archiwum dużą wagę przywiązuje się do działalności edytorskiej. Od 
połowy lat 50. zaczęły się ukazywać pierwsze publikacje naukowe i popularno- 
-naukowe pracowników Wydziału Historycznego i Muzeum Marynarki 
Wojennej. Dotyczyły one głównie obrony Wybrzeża w 1939 r. Autorami 
powyższych opracowań w tamtym okresie byli kmdr Edmund Kosiarz i kmdr 
Rafał Witkowski, którzy zamieszczali swoje prace na łamach „Przeglądu 
Morskiego”, „Morza” oraz „Biuletynu Historycznego”, będącego jedynym 
w Marynarce Wojennej RP, wydawanym do dziś periodykiem całkowicie 
dotyczącym historii Marynarki Wojennej RP.

Lata 60. i 70. to okres dalszej ożywionej działalności Wydziału 
Historycznego wspieranej przez Muzeum Marynarki Wojennej. Współpraca ta 
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przyczyniła się do sfinalizowania procesu wspomnianej ankietyzacji 
kombatantów 1 SMBZ. Założono karty biograficzne oficerom MW. 
Uaktualniono również i uporządkowano wykazy obrońców Wybrzeża z 1939 r. 
oraz kartoteki okrętów, które służyły pod polską banderą wojenną.

Innymi znaczącym efektem badań i prac problemowych na podstawie 
zebranego materiału archiwalnego stały się pierwsze monografie książkowe 
powstałe w latach 70. W 1974 r. wydana została praca doktorska kmdr. Rafała 
Witkowskiego Hel na straży Wybrzeża 1920-19397. Ten sam autor przygotował 
wybór 27 relacji obrońców Helu, który ukazał się w 1973 r. jako książka 
Ostatnia Reduta8. W 1976 r. powstał na zlecenie Wojskowego Instytutu 
Historycznego encyklopedyczny zarys formowania, działalności, uzbrojenia 
i wyposażenia okrętów i jednostek nadbrzeżnych Marynarki Wojennej, 
opracowany przez Zdzisława Waśkę i Rafała Witkowskiego, jako 10 tom serii 
informatorów historycznych o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej9. 
Ta problematyka była także przedmiotem publikacji Edmunda Kosiarza i Rafała 
Witkowskiego w postaci artykułów w „Przeglądzie Morskim”. Próbą 
kompleksowego przedstawienia pierwszego etapu rozwoju Marynarki Wojennej 
po II wojnie światowej stała się książka Włodzimierza Radziszewskiego 
Marynarka Wojenna w latach 1945-1949l0 11.

Na szczególną uwagę w zakresie działalności naukowej zasługują 
rozprawy doktorskie pracowników Muzeum Marynarki Wojennej. W 1979 r. 
ówczesny pracownik działu wystawienniczego, kmdr Jerzy Przybylski obronił 
pracę „Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie Wybrzeża w latach 
1945-1956”. Historią polskiego ruchu związków zawodowych Pomorza 
Gdańskiego zajął się Jarosław Rusak, ówczesny kustosz Muzeum MW w pracy 
doktorskiej zatytułowanej „Historia Związku Zawodowego Marynarzy 
i Portowców w latach 1918-1945”. W 1988 r. kmdr por. Zbigniew 
Wojciechowski obronił pracę doktorską „Działalność aparatu politycznego 
Marynarki Wojennej w latach 1945-1956” a w 2000 r. kmdr ppor. Sławomir 
Kudela, ówczesny szef Działu Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej 
pracę „Służby Techniczne i Zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 1945- 
-1968”. Z kolei w 1992 r. opublikowana została monografia poświęcona historii 
Marynarki Wojennej w latach 1918-198011, której współautorem był kierujący 
w tamtym okresie Działem Historycznym Muzeum Marynarki Wojennej, kmdr 
por. Walter Pater.

Od 1976 r., kiedy Wydział Historyczny Zarządu Politycznego Marynarki 
Wojennej został włączony do struktur Muzeum Marynarki Wojennej, instytucja 
nasza stała się spadkobiercą dorobku i kontynuatorem przedsięwzięć 
realizowanych przez wydział (od 1953 r. wspólnie z Muzeum Marynarki 
Wojennej). Od tego momentu do chwili obecnej dorobek Wydziału

7 R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920-1939, Warszawa 1974.
8 R. Witkowski, Ostatnia reduta. Sprawozdania z walk i relacje obrońców Helu, Gdańsk 1973.
9 Pełny tytuł patrz przypis 5.

10 W. Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945-1949, Gdańsk 1976.
11 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 1992.
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Historycznego i jego prace realizowane w ramach działalności Działu 
Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej, zajmującego się gromadzeniem, 
naukowym opracowywaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem 
systematycznie napływających materiałów dotyczących historii Marynarki 
Wojennej RP, nie zapominając o tak ważnym aspekcie, jakim jest 
upowszechnianie i popularyzacja bogatych tradycji Marynarki Wojennej RP.

Po 1989 r. nastąpił kolejny ważny przełom w działalności Muzeum MW. 
Zapoczątkował on nowy etap pracy tej instytucji, który trwa do dnia 
dzisiejszego i charakteryzuje się bogatymi, żywymi kontaktami oraz współpracą 
ze środowiskami polskich marynarzy mieszkającymi poza granicami kraju. Na 
szczególną uwagę zasługuje stała współpraca z Instytutem Polskim i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie i jego odpowiednikami w USA, Kanadzie, 
Szkocji, Szwecji i Francji. Kontakty te zaowocowały napływem wielu 
dokumentów i materiałów, które znacząco wzbogaciły posiadane zbiory.

Wiele materiałów pozyskano również w trakcie odbywającego się w 1993 r. 
w 1998 r. i 2003 r. 1, II i III Światowego Zjazdu Marynarzy, które pozwoliły 
także na rozszerzenie posiadanej wiedzy o polskich marynarzach mieszkających 
w świecie i uaktualnienie gromadzonego materiału ankietowego. Dział 
Historyczny Muzeum MW realizuje przedsięwzięcia związane z bieżącym 
dokumentowaniem działalności Marynarki Wojennej, które są prowadzone od 
1993 r.

Przywiązuje również dużą wagę do działalności edytorskiej12 Muzeum. 
Wydawnictwem naukowym naszej placówki jest wspomniany już „Biuletyn 
Historyczny”, jedyny historyczny periodyk wydawany przez Marynarkę 
Wojenną od 1963 r. a od 1976 r. jako wydawnictwo Muzeum Marynarki 
Wojennej. Do dziś ukazało się 19 numerów tego wydawnictwa. Zamieszczono 
w nim ponad 200 opracowań naukowych, popularno-naukowych i wspomnień 
z historii MW RP. „Biuletyn Historyczny” prezentuje dorobek naukowo- 
-badawczy historyków zajmujących się dziejami MW RP. Poprzez kolportaż 
wydawnictwa do jednostek, instytucji MW a także wojskowych i cywilnych 
ośrodków nauki i kultury, w tym kręgów kombatanckich w kraju i na świecie, 
„Biuletyn Historyczny” zyskał wielu sympatyków, a jego rola w dziedzinie 
popularyzacji historii MW RP jest znaczna.

Pierwszy numer „Biuletynu Historycznego” ukazał się w 1963 r. 
w nakładzie 500 egz. i był poświęcony głównie problematyce tworzenia się 
powojennej MW. Następne lata aż do 1971 r. nie przyniosły nowych wydań 
Biuletynu. Istniejące jednak silne przeświadczenie zasadności istnienia 
i publikowania prze MW materiałów omawiających jej dzieje przełamało 
stagnację. Począwszy od drugiego tomu pojawia się kolorowa okładka, 
wyraźnie ukazująca charakter wydawnictwa. Wygląd plastyczny okładki 

12 Jej początki w Muzeum Marynarki Wojennej sięgają 1964 r. Zapoczątkowano ją wydaniem 
przewodnika po okręcie muzeum „Burza” (E. Kosiarz, R. Witkowski, „Burza” - okręt 
muzeum, Gdynia 1964), a w 1965 r. wydano przewodnik po muzeum (E. Kosiarz, Zarys 
dziejów polskiej floty wojennej. Przewodnik po Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 1965).
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zmieniano kilkakrotnie, ostatnio do 15 numeru tego wydawnictwa. W latach 
1971-1975 „Biuletyn Historyczny” ukazywał się co roku. Eksponowano w nim 
współpracę MW ze społeczeństwem, prezentowano liczne wspomnienia 
i biografie, a także kalendaria ważniejszych wydarzeń w MW od 1939 r. 
Następny 7 numer „Biuletynu Historycznego” ukazał się w 1980 r., po czterech 
latach przerwy, co było spowodowane likwidacją Wydziału Historycznego 
i przejęciem jego zadań przez Muzeum MW, które stało się jednocześnie 
nowym wydawcą biuletynu. Kolejne wydania poświęcone były uświetnieniu 
i upamiętnieniu różnych jubileuszy: nr 8 (1983) - 30-lecia działalności Muzeum MW, 
9 (1985) - 40-leciu Marynarki Wojennej, 10 (1987) - 50-tej rocznicy służby 
ORP „Błyskawica”, 11 (1989) - 50-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

12 numer ukazał się w 1992 r. i poświęcony został różnym problemom 
z historii Marynarki Wojennej RP. Zamieszczono tam m.in. wspomnienia 
kontradm.. Romualda Nałęcz-Tymińskicgo, materiał poświęcony sposobom 
malowania polskich niszczycieli w okresie II wojny światowej, czy też szereg 
biogramów oficerów, w tym wiceadm. Jerzego Świrskiego, kontradm., 
Zygmunta Brynka, Stefana Frankowskiego i kmdr. Bolesława Romanowskiego. 
75-tej rocznicy utworzenia MW RP i 40-lecdiu Muzeum MW poświęcono 
13 numer „Biuletynu Historycznego” (1993). Zawarto w nim również historię 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Londynie - największej organizacji 
kombatanckiej marynarzy na Zachodzie oraz bibliografię czasopisma 
Stowarzyszenia Marynarzy w Londynie „Nasze Sygnały” za lata 1945-1992. 
W 1995 r. ukazał się 14 numer „Biuletynu Historycznego”. Zawierał on 
wspomnienia i materiały źródłowe oraz opracowania wzbogacone „białym 
krukiem” historii MW RP - fragmentami pamiętnika szefa Sekcji MW przy MS 
Wojsk, z lat 1918-1939, płk. mar. Bogumiła Nowotnego. 15 numer „Biuletynu 
Historycznego” (1997) został w całości poświęcony 60-tej rocznicy służby 
„Błyskawica”. Tom zawiera artykuły na temat koncepcji i realizacji budowy 
okrętu a także informacje na temat, udziału polskich zakładów w budowie 
OORP „Grom” i „Błyskawica” oraz działalności „Błyskawicy" od 1937 r. do 
dnia dzisiejszego.

16 numer „Biuletynu Historycznego” (1999) poświęcono głównie 60-tej 
rocznicy wybuchu II wojny światowej i zawierał on szereg materiałów 
poświeconych tej problematyce. Wśród artykułów tego numeru znalazły się 
bardzo cenne wspomnienia kmdr. Witolda Zajączkowskiego, dowódcy Flotylli 
Pińskiej. W 2001 r. ukazał się 17 numer biuletynu. Znalazły się w nim różne 
ciekawe materiały, m.in. prezentujące służbę kontradm. Kazimierza 
Porębskiego na okrętach rosyjskiej Marynarki Wojennej w latach 1888-1918, 
zarys historii służby zdrowia MW a także problematykę polskiej powojennej 
produkcji przemysłowej na rzecz MW i szereg biogramów oficerów MW. 
W 2003 r. z pewnym opóźnieniem ukazał się 18 numer „Biuletynu 
Historycznego”. Opóźnienie to wynikało z chęci prezentacji powyższego 
numeru w czasie jubileuszowych obchodów 50-lecia Muzeum MW, które 
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odbywały się 2 grudnia 2003 r.13 na pokładzie ORP „Błyskawica”, Tom ten 
zawiera m.in. unikalny przedruk dziennika działań wojennych kontradm. Huberta 
Schmundta z 1939 r., monografię Archiwum MW, prezentację działań Marynarki 
Wojennej w latach 1918-1946, problematykę koncepcji użycia sił Marynarki 
Wojennej w obronie polskiego wybrzeża w latach 1945-1949, a także prezentacje 
rozwoju myśli technicznej i szkolenia kadr dla potrzeb służb technicznych 
i zaopatrzenia MW w latach 1945-1968. 19 numer „Biuletynu Historycznego” 
ukaże się w 2004 r. i będzie w całości poświęcony jubileuszowi 50-lecia Muzeum MW.

W ramach działalności wydawniczej poza wydawaniem Biuletynu 
Historycznego prowadzona jest seria „Prace Muzeum MW”. W jej ramach 
opublikowano w 1995 r. książkę Mariusza Konarskiego i Andrzeja Olejki 
pt. „Tradycje polskiego lotnictwa morskiego”, w 1999 r. ukazało się opracowanie 
Zbigniewa Wojciechowskiego pt. „Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. 
Wybór dokumentów, t. 1”, oparte w całości na materiałach archiwalnych 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego a przekazanych przez 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w Londynie. Ponadto w ostatnich latach 
w ramach tej serii ukazały się: Romualda Nałęcz-Tymińskiego „Żagle staw - 
Banderę spuść!” (1999 r.), prace zbiorowe: „Ostatnia Wachta. Mokrawy, Katyń, 
Charków, ...” (2000 r.), „Kontradmirał Xawery Czernicki” (2001 r.), a także 
książka Tadeusza Kondrackiego pt. „Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945-2002” 
(2003 r.), Sławomira Kudeli i Jerzego Łubkowskiego „ORP „Błyskawica” - 
niszczyciel polskiej Marynarki Wojennej” (2003 r.j, czy też Sławomira Kudeli, 
Zbigniewa Wojciechowskiego i Bogdana Zalewskiego „Patroni jednostek Marynarki 
Wojennej RP (2003 r.j. Ostatnie lata działalności wydawniczej obfitowały 
wydaniem kilku edycji przewodników, folderów i informatorów dotyczących 
Muzeum, ORP „Błyskawica” i Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego.

Prezentacja działalności Muzeum Marynarki Wojennej i jego Działu 
Historycznego byłaby nie pełna, gdyby nie wspomnieć o udziale jego personelu 
w licznych sesjach i sympozjach organizowanych przez wojskowe i cywilne 
placówki muzealne, kulturalne i naukowo-badawcze.

Dokonując podsumowania działalności Działu Historycznego Muzeum 
MW można stwierdzić, że przynosi ona szereg widocznych, znaczących 
wyników na polu badań dziejów Marynarki Wojennej RP. Potwierdzeniem tych 
słów są wymienione prace naukowe, wydawnictwa, publikacje oraz bogaty 
i unikatowy materiał źródłowy zgromadzony w archiwum Muzeum MW. 
Dokonania te są wzbogacone wysiłkiem obecnego pokolenia historyków 
i pracowników naszej instytucji, zmierzających do zachowania dla obecnych 
i przyszłych pokoleń prawdy o dziejach naszego pięknego rodzaju sił 
zbrojnych. Te dokonania, kontynuowane do dziś służące wzniosłemu celowi, 
jakim jest utrwalanie oraz pielęgnowanie pięknych i bogatych tradycji MW RP 
to zadanie, jakie powinniśmy realizować nadal. Jest to nasz obowiązek wobec 
poprzedników i przyszłych polskich pokoleń.

11 Datę obchodów wybrano celowo, bowiem w dniu 2 grudnia 1952 r. minister Obrony 
Narodowej podpisał rozkaz organizacyjny powołujący do życia Muzeum Marynarki Wojennej.
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Mgr Andrzej KOTECKI

DZIAŁ WYSTAWIENNICZY MUZEUM 
MARYNARKI WOJENNEJ

Gromadzenie zbiorów

Podstawowe działania każdej placówki muzealnej zamykają się w trzech 
słowach - gromadzenie, opracowywanie i eksponowanie zbiorów. Gdyńskie 
Muzeum Marynarki Wojennej od 50 lat realizuje te zadania statutowe. Za 
podstawę działalności MMW przyjęto zobowiązanie do upamiętnienia 
i dokumentowania przeszłości MW w różnych okresach historycznych. A więc 
od czasów najdawniejszych, przypadających na epokę średniowiecza po dzień 
dzisiejszy. Dlatego też wszystkie działania w tym zakresie stanowią próbę 
zebrania eksponatów stanowiących ilustrację historii naszej floty. Oczywiście 
pamiętać musimy, że w początkowym okresie, działania te ze względów 
oczywistych napotykały na określone trudności. Niemniej jednak w pracach 
MMW nawet najbardziej kontrowersyjne z punktu widzenia politycznego 
zagadnienia historyczne były dokumentowane i eksponowane. W zakresie 
gromadzenia zbiorów w historii MMW można wskazać na kilka niezwykle 
ważnych faktów, które legły u podstaw posiadanych dziś kolekcji.

Pierwszym było przekazanie ze składnicy konserwatorskiej w Gdańsku 
Oliwie zespołu obiektów zabytkowych1. Ówczesny kierownik MMW kpt. mar. 
Jerzy Ostaszewski pozyskał niezwykle cenny zespól obiektów pochodzących 
z różnych epok historycznych. Były to egzemplarze broni białej, starej broni 
strzeleckiej, artylerii lontowej, uzbrojenia ochronnego czy modeli okrętów. 
Bardzo ważnym faktem było to. że MMW było pierwszym i jedynym muzeum 
o charakterze morskim. Dlatego też udało się wówczas pozyskać tak cenne 
eksponaty nautologiczne. One umożliwiły przygotowanie wystaw 
historycznych odnoszących się do dwóch największych sukcesów militarnych 
Polski na morzu - bitwy na Zalewie Wiślanym w trakcie wojny trzynastoletniej 
oraz bitwy pod Oliwą z 1627 r.

Drugim znaczącym przekazem był zespół eksponatów, który do Polski 
trafił z Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie. Na początku lat 60-tych do 

1 Składnica ta mieściła się wówczas w spichrzu opackim w Gdańsku Oliwie, dziś siedzibie 
Muzeum Etnograficznego - oddziału gdańskiego Muzeum Narodowego.
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warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego trafił bardzo duży zespól 
eksponatów odnoszący się do historii PSZ na Zachodzie w czasie II wojny 
światowej. Część tego daru, dotycząca Marynarki Wojennej, została przekazana 
do gdyńskiego MMW. W ten sposób placówka ta w dość znaczny sposób, nie 
ponosząc wydatków finansowych, wzbogaciła się o kolekcję pamiątek 
dotyczących działań naszej floty u boku aliantów zachodnich.

Wymienione powyżej eksponaty pochodzą z przekazów 
instytucjonalnych. W minionym 50-leciu były również niezwykle cenne dary 
pochodzące od osób prywatnych. Trudno w tym miejscu nie wymienić, jak się 
wydaje, największego malarza marynisty w historii sztuki polskiej - Mariana 
Mokwy. Do zbiorów MMW trafiły monumentalne prace tego autora stanowiące 
ilustrację morskiej historii Polaków od czasów średniowiecza po czasy 
najnowsze Mówiąc o tym zespole, należy stwierdzić, że nie był to przekaz 
jednorazowy. Prace tego artysty były przekazywane do MMW sukcesywnie. 
Dzięki temu w chwili obecnej gdyńska placówka posiada jedną z bardziej 
znaczących kolekcji prac malarskich tego artysty.

W odniesieniu do darowizn nie można pominąć również kombatantów 
Marynarki Wojennej i ich rodzin, członków kadry współczesnej MW, a także 
instytucji związanych z tym rodzajem sił zbrojnych. W wielu przypadkach 
darowizny te stanowią przekaz niezwykle cennych pamiątek osobistych. Trudno 
w tym miejscu wymienić wszystkie, bowiem Księga wpływu muzealiów liczy 
ponad 4 000 pozycji. Ale warto przytoczyć choćby kilka, by oddać skalę tego 
zagadnienia.

Niewątpliwie dla każdego marynarza, bandera z okrętu na pokładzie 
którego pływał i walczył to relikwia. A ta, na której zachowały się, 
w dosłownym tego słowa znaczeniu, ślady krwi, to tym bardziej bezcenna 
pamiątka z lat wojny. A i taka bandera znajduje się w zbiorach MMW. 
Pochodzi ona z okrętu podwodnego ORP „Jastrząb, który w wyniku tragicznej 
pomyłki został zatopiony przez aliantów. Jego dowódca kmdr Bolesław 
Romanowski wyszedł na pokład z polską banderą i słowami wypowiedzianymi 
w języku angielskim: „Jestem polskim marynarzem, to jest polski okręt”. 
Niestety w tym samym momencie otrzymał postrzał w nogi i ręce z broni 
maszynowej. I to właśnie ta bandera trafiła do zbiorów, przekazana przez 
samego kmdr Romanowskiego.

Innym przykładem darowizny może być kolekcja obrazów 
marynistycznych artysty malarza z Poznania - Romana Dzięczkowskiego. 
Przekaz ten stanowi spełnienie ostatniej woli artysty, a jej wykonawcą był jego 
syn. Ponadto do zbiorów trafiły również pamiątki osobiste po artyście, w tym 
medale i odznaczenia.

Trzecia grupa przekazów pochodzi od darczyńców instytucjonalnych. 
Przykład może stanowić Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte. 
W wyniku decyzji zarządu stoczni, wzbogacona została kolekcja modeli. 
Z zasobów stoczniowych zostały przekazane tzw. modele ofertowe jednostek 
budowanych przez tę stocznię dla MW. Łącznie do zbiorów MMW trafiło 
15 modeli w skali 1:50. Oczywiście zostały tutaj jedynie zasygnalizowane 
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najbardziej charakterystyczne przypadki działań mających na celu 
pozyskiwanie nowych eksponatów do zbiorów MMW.

Przez cały czas działalności do zbiorów MMW trafiały eksponaty 
poprzez zakupy lub darowizny. Te pierwsze to efekt stałej penetracji 
antykwariatów, a także kontakty ze środowiskiem prywatnych kolekcjonerów. 
Za przykład tego typu działań niech posłuży zakup od prywatnego kolekcjonera 
oryginalnego munduru oficera Royal Navy z Ił poł. XVIII w., znanego 
z imienia i nazwiska - Sir Jefreya Bartha. Innym przykładem działań w tym zakresie 
jest zakup modelu galeonu „Smok”. Model ten na ostatnich mistrzostwach 
Europy w modelarstwie - Naviga Gdańsk 2003 zdobył srebrny medal.

Ekspozycja Broni i Uzbrojenia Morskiego

Utworzone w 1953 r. MMW od początku swej działalności wprowadziło 
z powodu specyfiki zbiorów, nietypowe dla innych muzeów formy prezentacji 
części swoich zbiorów. Za taką uznać należy zorganizowanie Ekspozycji 
Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego. W chwili obecnej jest to najstarsza 
część spośród działających w muzeum. W przeciągu mijającego półwiecza, 
ekspozycja ta zmieniła swój wygląd. Ale ważniejszym jest fakt, iż była ona 
sukcesywnie wzbogacana. Systematyczny rozwój Marynarki Wojennej 
i wycofywanie zużytych jednostek bojowych, umożliwiało pozyskiwanie coraz 
to nowszych elementów uzbrojenia.

Dzięki działaniom zmierzającym do pozyskiwania różnych typów 
uzbrojenia, można było stworzyć ekspozycję broni artyleryjskiej, począwszy od 
XVI wieku po dzień dzisiejszy. Te najstarsze elementy uzbrojenia 
artyleryjskiego są reprezentowane przez działa lontowe różnych typów i wagomiarów 
(kalibrów), a najmłodsze pochodzą z wieku XIX. Prezentowana klasyczna 
artyleria lufowa stanowi przegląd uzbrojenia okrętowego i lądowego począwszy 
od lat 20-tych XX w. po czasy współczesne. W tej grupie wymienić należy 
również przykłady uzbrojenia rakietowego pierwszej generacji klasy ziemia-woda.

Celem całej tej części muzeum jest prezentowanie wszystkich rodzajów 
uzbrojenia morskiego. Obok wspomnianej artylerii jest tu również broń 
podwodna (torpedy, miny i bomby głębinowe), a także dalmierze i wyposażenie 
trałowe. Nie można również pominąć całej grupy lotnictwa morskiego, które 
w latach powojennych stanowiło wyposażenie lotnictwa Marynarki Wojennej.

W połowie lat 70-tych miała miejsce zasadnicza przebudowa ekspozycji 
plenerowej. Likwidacja dotychczasowej siedziby muzeum oraz wspomniany 
wcześniej napływ nowych eksponatów, wymusiły przebudowę ekspozycji. 
Zostały urządzone nowe ciągi piesze. Eksponaty zostały pogrupowane zarówno 
pod kątem chronologii, jak również z uwagi na typy. I tak na przykład dość 
istotną grupę stanowiła już wówczas reprezentatywna grupa sprzętu latającego, 
przejęta z lotnictwa MW. W tak ukształtowanej formie, ekspozycja plenerowa 
dotrwała do końca lat 90-tych. Wówczas nastąpiła tymczasowa przebudowa 
ekspozycji w związku z rozpoczęciem prac budowlanych nowej siedziby muzeum.
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Wystawy czasowe

Pomimo trudnej sytuacji lokalowej, działalność wystawiennicza nie 
została całkowicie zarzucona. Pierwszym i najważniejszym dla muzeum 
miejscem prezentacji był okręt muzeum ORP „Błyskawica”. W ramach 
przygotowania tego historycznego okrętu do celów muzealnych część 
pomieszczeń pod pokładem rufowym przystosowano do celów ekspozycyjnych. 
W ten sposób wygospodarowano około 200 m2 powierzchni ekspozycyjnej. 
Rokrocznie od maja do listopada, zwiedzający mogli obejrzeć wystawę 
ilustrującą dzieje polskiej Marynarki Wojennej. Była to opowieść historyczna 
sięgająca do średniowiecza, by następnie poprzez czasy nowożytne, osiągnąć 
rok 1918, kiedy nastąpiło odrodzenie Marynarki Wojennej. Pokazywane były 
dzieje PMW w czasie II wojny światowej aż po czasy nam współczesne. Lata 
90-te były przełomowe również w podejściu do organizowanych wystaw na 
ORP „Błyskawica”. Pierwszy przełom nastąpił w roku 1993. Był to rok 
jubileuszu 75-lecia MW. Z tej okazji wystawa na okręcie muzeum rozpoczynała 
się rokiem 1918 i prowadziła zwiedzającego przez mijające 75 lat historii MW 
po dzień dzisiejszy. Od tego roku staraniem pracowników muzeum, wystawa ta 
rokrocznie zmieniała swój charakter i wymowę. I to zarówno pod względem 
plastycznym, jak i merytorycznym. Działania takie miały na celu 
zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej floty wojennej. 
Miały również umożliwić szerszą prezentację posiadanych zbiorów.

Trudna sytuacja lokalowa z jednej strony, a popularyzacja dziejów Polski 
na morzu z drugiej, legły u podstaw przystąpienia do organizacji cyklu wystaw 
w placówkach muzealnych całego kraju.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni od połowy lat 70-tych boryka się 
z poważnymi kłopotami lokalowymi. Brak własnej siedziby, uniemożliwia 
właściwą działalność muzeum pod względem wystawienniczym. Posiadane 
zbiory i kolekcje nie mogły być w należyty sposób udostępniane zwiedzającym. 
Brak było również jasnych perspektyw na budowę lub adaptację obiektu, który 
w pełni stworzyłby możliwości prezentacji posiadanych zbiorów. Dopiero lata 
90-te, a zwłaszcza ich druga połowa, przyniosła w tej kwestii zasadnicze 
zmiany. Po pierwsze pracownicy Działu Wystawienniczego muzeum podjęli się 
trudnego z wielu względów zadania - organizacji wystaw krótkoterminowych 
(czasowych). Drugim faktem stał się przychylny klimat dla budowy muzeum, 
co w chwili obecnej znajduje już realny wyraz w postaci rozpoczętego procesu 
inwestycyjnego.

W odniesieniu do pierwszego zagadnienia, które jest zasadniczym 
tematem tego omówienia, należy stwierdzić, iż oferta Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni spotkała się z niezwykle życzliwym odzewem w wielu 
placówkach muzealnych w kraju. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tego 
stwierdzenia, niech będzie wystawa „W świecie dawnych żaglowców”, która od 
kilku lat jest prezentowana w całym kraju i nadal cieszy się dużym 
powodzeniem. I to zarówno wśród muzealników jak i - co w tym przypadku 
najistotniejsze - zwiedzających. Oprócz niej, w minionych latach, pracownicy 
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przygotowali liczne inne prezentacje muzealne. Generalnie można je podzielić 
na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy wystaw organizowanych głównie ze 
zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej. Druga dotyczy wystaw, w których 
MMW było współudziałowcem o różnym stopniu zaangażowania.

Przy tej okazji należy podkreślić niezwykle istotny fakt. Otóż cały trud 
przygotowania opisanych poniżej wystaw został podjęty przez trzyosobowy 
zespół. W początkowym okresie byli to kmdr ppor. Krzysztof Wolbek - szef 
Działu Wystawienniczego, mgr Andrzej Kotecki - kustosz MMW i Wiktor 
Podoski - konserwator. Po przejściu dwóch osób na emerytury, zespół ten 
pracuje w składzie: kmdr ppor. Andrzej Jankowicz - szef działu, mgr Andrzej 
Kotecki - kustosz i Henryk Jałoszyński - konserwator. Tak więc omówione 
poniżej wystawy są w znacznej mierze ich dziełem.

Z całą odpowiedzialnością można rzec, że przełomowym w tym zakresie 
był rok 1993.Na taki stan rzeczy złożyło się kilka czynników. Pierwszym był 
fakt, iż był to rok podwójnego jubileuszu. W roku tym mijało 75 lat od chwili 
utworzenia polskiej Marynarki Wojennej. Drugim - 40-lecie istnienia Muzeum 
Marynarki Wojennej. Szczególnie pierwsza z tych rocznic obligowała naszą 
placówkę do przygotowania wystawy mającej przypomnieć dzieje i tradycje 
MW. Ale w sytuacji, w jakiej znajdowało się gdyńskie muzeum nie wystarczał 
pomysł i materiał wystawienniczy. Znacznie poważniejszym problemem było 
znalezienie miejsca, w którym można by było ten pomysł zrealizować. Tak 
istotny problem udało się rozwiązać dzięki uprzejmości kierownictw dwóch 
trójmiejskich instytucji muzealnych: Muzeum Miasta Gdyni i Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Pierwsza z wystaw została otwarta w pawilonie wystawowym Muzeum 
Miasta Gdyni. Ze względów lokalowych prezentacja ta musiała stać się jedynie 
skrótem prezentującym minione 75 lat polskiej siły zbrojnej na morzu. Ciąg 
wystawienniczy został tak pomyślany by stanowił przejrzysty układ 
chronologiczny. Z oczywistych powodów każdy z jej elementów stanowił skrót 
myślowy inspirujący do dalszych dociekań historycznych. W ten sposób 
autorom udało się zasygnalizować większość problemów związanych z życiem 
codziennym Marynarki Wojennej. 1 tak obok fotokopii rozkazu naczelnika 
państwa Józefa Piłsudskiego powołującego do życia tą formację, obok 
dokumentów związanych z organizacją odradzającej się floty, znalazły się 
eksponaty ilustrujące obronę Wybrzeża w 1939 r., a następnie okres II wojny 
światowej i odradzanie się po jej zakończeniu polskiej floty. W przypadku 
takiej wystawy trudno oceniać ważność poszczególnych eksponatów. Ich 
znaczenie dla ilustracji historii MW jest niepoślednie. Ale należy zwrócić 
uwagę na istotny element o charakterze historyczno-poglądowym, jaki zaistniał 
na tej wystawie. Była nim prezentacja bander i proporców MW stosowanych na 
polskich okrętach na przestrzeni minionych 75 lat.

W krótkim odstępie czasu została otwarta druga wystawa. Tym razem 
miejscem jej prezentacji były sale gdańskiego Żurawia - obiektu, którego 
właścicielem jest Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Dzięki uprzejmości 
dyrekcji tej placówki, udało się zorganizować znacznie obszerniejszą 
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(od gdyńskiej) wystawę. Organizatorzy otrzymali do dyspozycji sześć sal, co 
umożliwiało zastosowanie podziału chronologicznego, a poszczególne sale 
obejmowały dany temat w ujęciu czasowym. Poszczególne sekwencje łączyły 
się wzajemnie, tworząc płynny ciąg historyczny. Każda z sal zawierała 
eksponaty, które same sobą „opisywały” określony okres i wydarzenie. Obok 
nich umieszczone zostały plansze ilustrujące np. „stan posiadania” Flotylli 
Rzecznej czy też wykaz jednostek budowanych przed wojną na zamówienie 
KMW. Innym elementem plastycznym stanowiącym ilustrację historii były 
prace malarskie artystów marynistów Mariana Mokwy, Henryka 
Baranowskiego i Henryka Uziembły. Ukształtowanie architektoniczne 
pomieszczeń Żurawia, liczne wnęki i nisze okienne zostały w pełni 
wykorzystane do celów ekspozycyjnych. Ustawiono w nich manekiny ubrane 
w historyczne mundury a także elementy uzbrojenia i wyposażenia okrętowego.

Tak rozpoczęta współpraca z Centralnym Muzeum Morskim rozwinęła 
się owocując kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami. Będzie o nich tutaj 
mowa. Ale bezpośrednią konsekwencją wystawy w Żurawiu był fakt, 
iż niektóre z eksponatów zostały wykorzystane przez CMM w swojej stałej 
ekspozycji w Helu. Działający tam oddział tego muzeum - Muzeum 
Rybołówstwa, w swojej stałej ekspozycji pokazuje również historię Helu. A ta 
nie mogłaby być opowiedzianą bez wydarzeń z września i października 1939 r. 
I do tego celu posłużyły eksponaty użyczone z MMW.

Zorganizowanie powyższej wystawy nie wyczerpało zasobów 
znajdujących się w zbiorach gdyńskiego muzeum. Dlatego też podjęto dalsze 
działania zmierzające do popularyzacji dziejów MW. Jedną z form było 
przygotowanie wystawy przy współudziale Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Został tutaj 
zaprezentowany fragment kolekcji medalierskiej ze zbiorów MMW. Hasłem 
wiodącym wystawy było oczywiście 75-lecie PMW.

Równocześnie czynione były starania zmierzające do otwarcia wystawy 
w Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. 
Również i w tym przypadku była ona nawiązaniem do 75 rocznicy PMW. Ale 
nie tylko. Bowiem w latach 1938-1939 Bydgoszcz była siedzibą Szkoły 
Podchorążych MW, przeniesionej tam z Torunia. Dodatkowo w rejonie tym 
mieszka i działa aktywnie środowisko marynarzy kombatantów. Wspólnie 
z miejscowymi kolekcjonerami pamiątek morskich włączyli się oni 
w przygotowanie wystawy na temat dziejów MW. Ze strony gdyńskiego 
muzeum dla celów tej wystawy został wykorzystany materiał wcześniej 
prezentowany w Muzeum Miasta Gdyni.

Kolejny rok 1994 nie obfitował już w tak spektakularne przedsięwzięcia 
wystawiennicze. Niemniej jednak nawiązane kontakty z placówkami 
muzealnymi, zaczęły owocować w postaci kolejnych propozycji. Otwarta 
w czerwcu 1993 r. wystawa w Centralnym Muzeum Morskim była nadal 
udostępniana zwiedzającym. Przygotowana została również kolejna przy 
współpracy PTN i gdańskiego Muzeum Archeologicznego. Tym razem 
tematem prezentacji był „Wizerunek statków i okrętów na medalach”. Kolejna 
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zorganizowana również w tym muzeum miała nieco inny charakter. Nosiła ona 
tytuł „Odznaczenia polskich marynarzy w latach 1939-1945”. Zostały tutaj 
wyeksponowane trzy zasadnicze grupy orderów i odznaczeń: odznaczenia 
bojowe, o charakterze honorowym oraz nadane polskim marynarzom przez 
aliantów. Istotnym elementem była możliwość zaprezentowania ich 
w powiązaniu z osobami, które zostały nimi uhonorowane. Ta ostatnia 
ekspozycja została połączona z odczytem na temat prezentowany na wystawie, 
wygłoszonym przez autora wystawy mgr Andrzeja Koteckiego. Obie wystawy 
w Muzeum Archeologicznym, zgodnie z tamtejszą tradycją trwały przez jeden 
miesiąc.

Podobnie przebiegał pod tym względem rok 1995. Jedynym działaniem 
wystawienniczym, była aktualizacja nadal czynnej wystawy w gdańskim 
Żurawiu. Jednak już rok 1996 przyniósł kolejne działania w zakresie 
wystawienniczym. Obok nadal funkcjonującej z dobrym skutkiem wystawy 
w siedzibie CMM, podjęta została współpraca z Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu. Muzeum to było zainteresowane otwarciem w swojej siedzibie 
wystawy na temat historii MW. Jej przygotowanie stawiało przed 
organizatorami zupełnie nowe wyzwania Trzeba było przede wszystkim 
w Gdyni dokonać selekcji eksponatów. Także transport eksponatów na taką 
odległość stawiał określone wymogi techniczne, przed którymi nigdy 
dotychczas gdyńska placówka nie stawała. Wszystkie związane z organizacją 
tego przedsięwzięcia trudności udało się wspólnymi siłami pokonać i jesionią 
1996 r. została otwarta wystawa „Polska zbrojna na morzu. Z dziejów polskiej 
Marynarki Wojennej”. Stała się ona niezwykle ważnym i trafionym 
przedsięwzięciem. Wiele eksponatów, jakie zostały zaprezentowane, 
zwiedzający mogli oglądać po raz pierwszy. Przykładem może być zakupiony 
na początku lat 90-tych oryginalny mundur oficera Royal Navy Sir Jefreya 
Bartha. Było to możliwe, dzięki temu, że opowieść o dziejach i tradycji MW 
otwierała sala, w której został zaprezentowany największy polski sukces 
militarny na morzu - zwycięska bitwa pod Oliwą2. Bowiem korzenie 
MW sięgają znacznie dalej w przeszłość, nawet głębiej niż ów początek XVII w. 
Niezwykle istotnym stała się możliwość przygotowania i opublikowania folderu 
do tej wystawy, który był jej wartościowym uzupełnieniem.

Nadchodzący rok 1977 stawiał przed Działem Wystawienniczym kolejne, 
niezwykle poważne wyzwanie. W roku tym mijało 75 lat od utworzenia 
w Toruniu Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Starania zmierzające do 
wystawy poświęconej tej rocznicy czynione były już jesienią 1996 r. Wówczas 
zostały podjęte pierwsze rozmowy z Muzeum Okręgowym w Toruniu w kwestii 
przygotowania tej prezentacji w ich siedzibie. Jako miejsce ekspozycji została 
wytypowana sala wystaw czasowych znajdująca się nad Sala Mieszczańską 
toruńskiego Ratusza. Jako punkt wyjścia przyjęto założenie, że do jej 
organizacji posłuży materiał, który do tej chwili, czyli do końca lutego 1997 roku 

2 Zainteresowanych szczegółowym omówieniem tej wystawy odsyłam do artykułu A. Kotecki, 
Gdyńska prezentacja w Bytomiu, „Zdarzenia Muzealne”, 1998 nr 18, s. 44.
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był prezentowany w Bytomiu. Oczywiście temat wystawy, znacznie większa 
powierzchnia wystawiennicza w stosunku do bytomskiej wymagała 
wzbogacenia na potrzeby toruńskie. Dla jej potrzeb należało również 
przygotować nowe plansze informacyjne. Układ sali w formie jednorodnego 
pomieszczenia z możliwością ustawienia ekranów rozdzielających narzucał 
sposób aranżacji tej przestrzeni dla potrzeb wystawy marynistycznej. 
Oczywiście zdecydowana przewaga prezentowanych na wystawie tematów była 
mniej lub bardziej ściśle powiązania z problematyką szkolenia kadr dla MW. 
Wszystkie okresy zaopatrzono w plansze informacyjne o systemie szkolenia, 
dyslokacji ośrodków szkoleniowych, a także - w części końcowej w planszę 
informującą o ilości absolwentów, którzy ukończyli szkołę oficerską na 
przestrzeni owych 75 lat z rozbiciem na poszczególne lata. Doskonałym 
uzupełnieniem prezentacji stały się oryginalne zdjęcia lub ich powiększone 
reprodukcje, ilustrujące życie podchorążych, i to w jakże różnorodnych 
przejawach. Można było na nich zobaczyć zajęcia w szkolnych salach 
wykładowych, migawki z praktyk morskich, a także tak ważny i popularny 
sport oraz rozrywkę czyli doroczne bale w toruńskiej uczelni. Oczywiście nie 
mogło tu zabraknąć pamiątek po podchorążych i słuchaczach kursów 
specjalistycznych, modeli okrętów czy pochodzących z rejsów szkolnych. 
Bardzo ważnymi elementami współczesnych dziejów szkolnictwa MW były 
w końcowej części dwa elementy wystawy. Pierwszy z nich to mundur 
polskiego podchorążego - w tej chwili już oficera MW, absolwenta US Naval 
Academy w Annapolis. Drugim tej wagi elementem stała się sekwencja 
wystawiennicza poświęcona rejsowi żaglowca szkolnego ORP „Iskra” (II) 
dookoła świata. Było to jedno z poważniejszych przedsięwzięć w powojennych 
dziejach Akademii Marynarki Wojennej działającej w Gdyni Oksywiu. 
Również w przypadku tej wystawy, udało się opublikować folder. W jego treści 
czytelnik znalazł informacje utrwalające to, co zobaczył na wystawie - była to 
napisana w ogromnym skrócie historia polskiego szkolenia kadr na potrzeby 
Marynarki Wojennej na przestrzeni minionych 75 lat.

Instytucją, która z racji wykonywania funkcji dydaktycznych na poziomie 
akademickim jest predestynowana do nawiązywania do tradycji morskiej jest 
również Politechnika Gdańska, a zwłaszcza Wydział Oceanotechniki 
i Okrętownictwa. W holu tego wydziału, a więc w miejscu reprezentacyjnym, 
zostały wyeksponowane historyczne modele polskich okrętów. Ten jakże 
skrótowy (w odniesieniu do liczby eksponatów) pokaz miał na celu przybliżenie 
pracownikom naukowym i studentom, a także odwiedzającym ten wydział - 
historii polskiego okrętownictwa.

Wcześniej omówiona wystawa poświęcona historii szkolnictwa 
wojennomorskiego zorganizowana w muzeum toruńskim doczekała się swojej 
kontynuacji. Tym razem z ofertą pokazania tejże wystąpiło muzeum 
w Grudziądzu. W jego salach wystawowych w dniu 6 lutego 1998 r., a więc 
w przededniu kolejnej rocznicy zaślubin Polski z morzem, została otwarta 
wystawa pod hasłem „Z dziejów szkolnictwa Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1998”. W stosunku do prezentacji toruńskiej 
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autorzy dysponowali znacznie mniejszą powierzchnią wystawienniczą. Dlatego 
też została ona w pewien sposób uszczuplona, co nic znaczy, że zubożona. 
Wszystkie najważniejsze problemy tego zagadnienia zostały na niej pokazane. 
Historię tą ilustrowały dokumenty, mundury polskich marynarzy, modele 
okrętów czy wyposażenie okrętowe i marynarskie.

Przy organizacji tej wystawy, a szczególnie po jej otwarciu, wyniknęła 
jeszcze jedna kwestia. Otóż sami autorzy, jak również osoby obecne na 
wernisażu, zwróciły uwagę na jeszcze jeden niezamierzony efekt, jaki przy tej 
okazji został osiągnięty. Otóż surowe wnętrze spichrza wspaniale spełniło swą 
rolę. Nietynkowane, ceglane ściany, belkowany strop w połączeniu 
z elementami okrętowymi (koła sterowe, dzwony okrętowe) sprawiały 
wrażenie, iż schodząc na wystawę wkraczamy pod pokład starego żaglowca.

Kolejnym miastem, które wyraziło zainteresowanie tą wystawą był 
Poznań. Trudno się dziwić, iż stolica Wielkopolski i działające tam 
Wielkopolskie Muzeum Tradycji Niepodległościowych zainteresowało się 
problematyką morską. Przecież od wielu lat, region ten był silnie związany 
z Wybrzeżem i szeroko rozumianymi sprawami morskimi. Także w dziejach 
Wielkopolski marynarze odegrali niebagatelną rolę. A po wojnie, za sprawą 
Jerzego Pertka, miasto to stało się ważnym ośrodkiem popularyzacji dziejów 
Polski na morzu. Z oczywistych względów przeniesiona wystawa z Grudziądza 
przerodziła się w mającą charakter ogólny wystawę historyczną o tym rodzaju 
sił zbrojnych. Niezwykle istotnym, był również fakt, że była ona organizowana 
w roku kolejnego jubileuszu 80-lecia MW, jaki przypadał właśnie w 1998 r.

Wystawa została zorganizowana w jednym z obiektów zlokalizowanych 
na poznańskiej Cytadeli. Nosiła ona tytuł „Morze, nasze morze... 80 lat Polskiej 
Marynarki Wojennej 1918-1998”. Z uwagi na układ pomieszczeń w tzw. 
bunkrze amunicyjnym - trzy sale połączone wspólnym korytarzem - udało się 
tam tak ją zorganizować, że wszystkie trzy okresy historyczne w dziejach MW 
mogły stanowić odrębne jej elementy.

Otwarcie się Rzeczypospolitej na świat i udział naszego kraju 
w wystawie światowej „EXPO ’98” w Lizbonie spowodowało, że i tam 
Muzeum MW było obecne. Na tę wystawę udał się okręt szkolny ORP „Wodnik”. 
W trakcie jego postoju w porcie lizbońskim, była prezentowana wystawa 
ukazująca historię i dzień dzisiejszy MW. Od strony merytorycznej została ona 
przygotowana przez zespół pracowników MM W.

Wróćmy jednak na nasz krajowy grunt muzealny. Rocznicowa wystawa 
z Poznania, powędrowała dalej. Tym razem do Szczecina, gdzie można ją było 
zwiedzać w Muzeum Narodowym - Oddziale Muzeum Morskie. Idei 
organizacji tej wystawy przyświecały nieco inne motywy. Choć muzeum to 
działa w mieście portowym, to świadomość posiadania floty wojennej nie jest 
aż tak powszechna, jakby się mogło wydawać. Drugim powodem 
uzasadniającym organizację tejże w Szczecinie, był fakt, że jej otwarcie odbyło 
się w przededniu obchodów Święta Narodowego - 11 listopada. A przecież jest 
to data bardzo bliska pamiętnej dacie 28 listopada, kiedy to ukazał się rozkaz 
naczelnika państwa o utworzeniu Marynarki Wojennej RP. I trzeci powód, dla 
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którego należało tą wystawę pokazać w tym mieście. Otóż w nie tak odległym 
Świnoujściu stacjonuje 8 Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza 
Porębskiego.

Wystawa szczecińska zamknęła pewien bardzo ważny etap 
w działalności gdyńskiego muzeum. Zostały przełamane pierwsze lody 
w kontaktach z innymi placówkami muzealnymi. Z kolei pracownicy muzeum 
gdyńskiego zdobyli doświadczenie w organizacji wystaw zamiejscowych. 
Ponadto wytworzyła się swoistego rodzaju tradycja, że raz nawiązane kontakty 
owocują dalszą współpracą wystawienniczą. Z takim układem partnerskim 
mamy do czynienia w przypadku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 
Politechniki Gdańskiej. W roku 1998 MMW dwukrotnie gościło w murach tej 
uczelni technicznej. Pierwsza z wystaw została zorganizowana pod hasłem 
„Polskie Konstrukcje Okrętowe”. Była ona związana również z jubileuszem 
nestora polskich okrętowców - prof. Doerffera. Druga stanowiła ilustrację 
historii budownictwa okrętów podwodnych. I tu również należy podkreślić 
bardzo istotny fakt. Mianowicie w gronie pierwszych konstruktorów był Polak, 
inżynier Drzewiecki, który w końcu XIX w. w Odessie zbudował prototyp łodzi 
podwodnej. 1 ten fakt tej historii został przy okazji tej wystawie przypomniany.

Na podstawie powyższego zestawienia, czytelnik może odnieść wrażenie, 
że gdyńskie muzeum w swojej działalności preferuje organizację wystaw poza 
Trójmiastem. Nie jest to jednak całkowicie prawdziwe przeświadczenie. Pewną 
zmianę w tym względzie przyniósł rok 1999, w którym również mieszkańcy 
aglomeracji trójmiejskiej otrzymali szerszą ofertę wystawienniczą przygotowaną 
przez gdyńską placówkę. A szczególnie mieszkańcy Gdańska, oraz turyści 
odwiedzający gród nad Motlawą mogli zapoznać się z wystawą przygotowaną 
przez MMW. Tym razem jej tematem była 60-ta rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Stała się ona bezpośrednim powodem otwarcia w Sali Morskiej 
Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku (siedzibie Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska) wystawy pod hasłem „Polska Marynarka Wojenna w II wojnie 
światowej”.

Zorganizowana w jednej dużej sali została podzielona na dwie zasadnicze 
części. Pierwsza odnosiła się do kampanii wrześniowej 1939 r. i udziału w niej 
Marynarki Wojennej. Przypomniane zostały zarówno operacje morskie, a także 
lądowa obrona Wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem Rejonu 
Umocnionego Hel. Z oczywistych powodów nie mogło tutaj zabraknąć 
pamiątek dotyczących Westerplatte. Przy okazji tej wystawy została również 
przypomniana działalność bojowa Flotylli Pińskiej prowadzona pomiędzy 
1 a 17 września 1939 r. na wschodnim teatrze działań wojennych.

Druga część wystawy dotyczyła działalności PMW w czasie wojny. Była 
ona prowadzona w oparciu o bazy Royal Navy w Wielkiej Brytanii. 
W gablotach zostały pokazane modele wszystkich typów okrętów, które 
pływały w czasie wojny pod polską banderą. Stanowiły one tło dla pokazania 
zachowanych pamiątek zarówno okrętowych, jak również dotyczących ludzi na 
nich służących. Jako przykład mogą posłużyć oryginalne dokumenty i pamiątki 
dotyczące szefa Kierownictwa MW wiceadm. Jerzego Świrskiego.

46



Uzupełnieniem eksponatów umieszczonych w gablotach były zaprezentowane 
na manekinach mundury z tego okresu.

W tak pomyślanym ciągu wystawienniczym znalazło się również miejsce 
na niewielką aranżację przestrzenną. Dzięki temu zaistniała możliwość 
pokazania koji z okrętu podwodnego oraz hamaka wraz z wyposażeniem, 
uzupełnione workiem marynarskim i noszami okrętowymi. Centralnie pod 
stropem sali zostały podwieszone historyczne symbole MW z czasów wojny - 
bandera i proporzec dziobowy. Dzięki takiemu układowi, mogły obok nich 
zaistnieć współczesne symbole stosowane w MW od 1993 r. Zabieg ten 
w znaczny sposób podniósł wartość poznawczą wystawy. Poniżej, na środku 
sali znalazło się miejsce na wyeksponowanie elementów okrętowych (kotwica, 
godło z rufy i tablica trapowa ORP „Burza”, dzwony okrętowe) a także 
wyposażenie marynarskie - hełmy stosowane w czasie ostatniej wojny. Całość 
została uzupełniona ikonografią ilustrującą wydarzenia II wojny na morzu 
a także materiałem zdjęciowym.

Idąc niejako za ciosem, w roku 2000 w działalności MMW pojawił się 
nowy temat wystawienniczy - Sport w Marynarce Wojennej 1918-2000. 
U genezy podjęcia tego tematu znalazły się trzy powody. Po pierwsze, sport był 
zawsze obecny w życiu codziennym morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Szczególną uwagę poświęcano sportom wodnym - pokrewnym, czy też 
pomocnym w pełnieniu służby na morzu. Było to pływanie, żeglarstwo, 
wioślarstwo czy płetwonurkowanie. Tak było zarówno w okresie 
międzywojennym jak również w latach powojennych.

Drugim istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem tego tematu 
w pracy muzeum był fakt, że rok ten był rokiem olimpijskim. A przecież wśród 
polskich olimpijczyków znajdowali się sportowcy noszący mundury 
marynarskie. Dwóch spośród nich zdobyło medale olimpijskie - Tadeusz 
Mytnik i Zygmunt Bogdziewicz.

1 trzeci powód. Dla wszystkich oczywista jest zasadnicza, bojowa 
działalność MW. Dlatego autor tej wystawy - mgr Andrzej Kotecki - uważał, 
że warto pokazać również tą formację od nieco innej strony, ale równie ważnej 
w całokształcie jej działalności.

Podobnie jak wszystkie poprzednie wystawy, również i ta musiała zostać 
zorganizowana w „obcej”, choć zaprzyjaźnionej od lat placówce - Centralnym 
Muzeum Morskim. Na potrzeby tej wystawy została przeznaczona jedna 
z ładowni statku muzeum s/s „Sołdek”. Zaprezentowane eksponaty, obok 
muzeum gdyńskiego, pochodzą z kolekcji WKS „Flota” oraz Jacht Klubu MW 
„Kotwica”. Nie mały wkład w uatrakcyjnieniu tej wystawy miały osoby 
prywatne, które na potrzeby jej wystawy udostępniły swoje pamiątki osobiste. 
Dotyczy to szczególnie pochodzących z zawodów międzynarodowych różnego 
szczebla, z olimpiadami włącznie.

Wystawa ta obejmuje cały okres działalności MW. Lata międzywojenne 
ukazują trofea sportowców-marynarzy zarówno z zawodów organizowanych 
przez MW, jak również na szczeblu Wojska Polskiego. Warto tu wspomnieć, że 
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reprezentacja MW zdobyła tytuł wicemistrzowski WP w boksie. W tej części 
nie mogło również zabraknąć pamiątek po znanym siłaczu macie Radwanie.

Czas powojenny, to okres reaktywowania w odtworzonej MW, obok 
innych aspektów życia marynarskiego, także działalności sportowej. Skupiła się 
ona we wspomnianych powyżej klubach sportowych. I choć na przestrzeni 82 
lat przeżywały różne koleje losu, to jednak spora jest liczba osiągnięć 
sportowych. Jest to szczególnie widoczne w takich dyscyplinach (sekcjach) jak 
strzelectwo (brązowy medal olimpijski), kolarstwo (srebrny medal olimpijski), 
sporty podwodne (nurkowanie) czy ciężary (mistrzostwo świata) i lekka 
atletyka, a także biegi na orientację. Wszystkie one zostały zaprezentowane na 
tej wystawie. Przez cały sezon letni (od początku lipca) po koniec roku 2000 
zwiedzający statek muzeum „Sołdek” mogli poznać tą sferę działalności 
Marynarki Wojennej.

Organizowane wystawy czasowe spowodowały, że sława gdyńskiego 
muzeum rozniosła się po wielu placówkach w kraju. Dlatego też są takie, które 
same zgłaszają się do Gdyni z prośbą o zorganizowanie na ich terenie wystawy. 
Takim przykładem może być Muzeum Okręgowe w Suwałkach. W jego 
siedzibie została zorganizowana wystawa pod tytułem „Polska Marynarka 
Wojenna wczoraj i dziś”. Przy pomocy różnorodnych eksponatów została 
opowiedziana historia najnowsza PMW. Główny nacisk został położony na lata 
międzywojenne oraz działalność naszej floty w latach II wojny światowej. Do 
opowieści o tych działaniach zostały wykorzystane modele okrętów, elementy 
uzbrojenia, ikonografia czy elementy wyposażenia okrętowego i marynarskiego. 
W celu lepszego zaprezentowania tej opowieści został wykorzystany materiał 
informacyjny w postaci plansz. Wystawa ta była czynna od czerwca do późnej 
jesieni roku 2001. Cieszyła się na tyle dużym zainteresowaniem, że jej czas 
udostępniania został wydłużony. I już dziś wiadomo, że nie była to pierwsza 
i ostatnia wystawa zorganizowania w tej placówce.

Wszystkie powyżej zaprezentowane wystawy stanowią przedsięwzięcia 
podejmowane całkowicie w oparciu o zbiory własne Muzeum MW. W tym 
samym czasie, gdyńskie muzeum współuczestniczyło w wielu wystawach 
organizowanych przez inne placówki, udostępniając jedynie eksponatów 
wspomagających te działania.

Jednym z pierwszych było tutaj Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi. Było ono organizatorem wystawy „Z obcych portów”. Zakres 
tematyczny obejmował działalność PMW w latach 1939-1945. Podobnie jak 
w przypadku wystawy bydgoskiej, eksponaty gdyńskiego muzeum stały się 
istotnym uzupełnieniem zbiorów własnych a także kolekcji prywatnych. Po raz 
kolejny zorganizowanie takiej ekspozycji ożywiło lokalne środowisko 
kombatanckie. I chyba dobrze, że tak się dzieje, bowiem jest to ostatni moment 
by jeszcze móc zwrócić uwagę na żyjących, acz w coraz mniejszej liczbie 
bezpośrednich uczestników tamtych dni.

W 1994 r. Muzeum Miasta Gdyni przygotowywało nową ekspozycję 
stałą poświęconą historii miasta. Trudno sobie wyobrazić, by przy tej okazji nie 
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została zaprezentowana również Marynarka Wojenna. W tej kwestii MMW 
wsparło gdyńskie muzeum eksponatami z tego zakresu.

W roku następnym MMW ponownie przypomniało się mieszkańcom 
Łodzi. I tym razem gościło ono w salach łódzkiego Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych. Bezpośrednim powodem była zorganizowana tam 
wystawa „Navigare necesse est”. Zasadniczy problem wystawy wyjaśniał 
podtytuł „Związki łodzian z morzem”. Tym razem pretekstem historycznym 
była 75 rocznica Zaślubin Polski z Morzem. Wystawa była pomyślana 
dwukierunkowo. Część pieiwsza dotyczyła cywilnej sfery działalności na 
morzu. Druga - jak można się domyśleć - dotyczyła Marynarki Wojennej. 
I w tym drugim bloku tematycznym w wystawie współuczestniczyło Muzeum 
Marynarki Wojennej. Nie był to ostatni przykład współpracy międzymuzealnej 
z tym miastem. Już w roku następnym gdyńskie eksponaty zawędrowały po raz 
kolejny do tego miasta. Tym razem do Łódzkiego Domu Kultury, który z okazji 
Dni Morza przygotowało wystawę marynistyczną. W tym samym roku po raz 
kolejny MMW współuczestniczyło w organizowanej przez Muzeum Tradycji 
POW w Bydgoszczy wystawie. Tym razem dotyczyła ona dziejów miasta 
w latach potopu szwedzkiego - „Potop szwedzki w Bydgoszczy 1655-1660”. 
Na potrzeby tej wystawy zostały użyczone ze zbiorów MMW egzemplarze 
broni białej i palnej z tej epoki.

Bardzo bogatym w zakresie współpracy z innymi placówkami był rok 1997. 
Oprócz organizowanych wystaw własnych. MMW użyczyło eksponaty do 
czterech różnych placówek muzealnych w całym kraju. Niewątpliwie jedną 
z ciekawszych wystaw, w której przyszło nam współuczestniczyć była 
zorganizowana przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zorganizowało ono 
wystawę na nietypowy temat. Nosiła ona tytuł „Pamiątka z wojska. Opowieść 
o życiu prawdziwego mężczyzny”. W jej ramach znalazło się miejsce dla 
eksponatów udostępnionych przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W zbiorach tego ostatniego znajduje się jeden z cenniejszych i ciekawszych 
eksponatów z grupy tzw. pamiątek. Jest to tzw. Haft rezerwisty z niemieckiego 
okrętu SMS „Bermuda”. Innym zabytkiem tego typu, pochodzącym ze zbiorów 
MMW jest zapalniczka, w której obudowie wmontowano przedwojenną monetę 
z wizerunkiem marszałka Piłsudskiego. Jest to pamiątka o charakterze 
patriotycznym z okresu międzywojennego, a może nawet z czasów II wojny 
światowej. Z wojną wiąże się również dość nietypowy jak na ten niespokojny 
czas dokument. Jest to świadectwo chrztu morskiego marynarza z ORP 
„Garland” z 1944 r. Z kolei czasów najnowszych pochodzi pamiątkowy puchar 
wykonany z łuski pocisku. Jego powierzchnia została przyozdobiona 
grawerowanym wizerunkiem ORP „Błyskawiczny” i dedykacją.

Bardzo ważnym był udział naszej placówki w wystawie o charakterze 
międzynarodowym. Jej organizatorem był Zamek Królewski w Warszawie 
i tamtejsze Muzeum Narodowe wspólnie z partnerami niemieckimi. Jej tematem 
była 300 rocznica polsko-saskiej unii personalnej. Tym ważniejsze było to 
przedsięwzięcie, iż patronat nad tą wystawą objęli obaj prezydenci Polski 
i Niemiec.
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Z zadowoleniem trzeba przyjąć fakt, iż w tym roku w kilku polskich 
muzeach zrodziły się pomysły zorganizowania wystaw na tematy, które do tej 
pory nie były poruszane. Do takich niewątpliwie można zaliczyć dwie powyżej 
już wymienione. Jednocześnie ciekawą inicjatywę w tym zakresie przedstawiło 
Szczecińskie Muzeum Narodowe - Oddział Muzeum Morskie. Tam właśnie 
zrodził się pomysł przygotowania wystawy na temat polskich badań polarnych. 
Po raz pierwszy w naszym kraju zrodziła się idea tak szerokiej prezentacji tej 
sfery działalności nauki polskiej. Obejmowała ona bowiem swym zasięgiem 
chronologicznym czasy od przełomu wieków XVIII i XIX po lata 90-te XX w. 
W ten tok działań polarnych wpisała się również Marynarka Wojenna. 
Szczególnie w okresie powojennym. Nic więc dziwnego, że i w tym zakresie 
zaistniało gdyńskie Muzeum Marynarki Wojennej użyczając na jej potrzeby 
pamiątek z pierwszych powojennych rejsów polskich okrętów w rejony polarne, 
a konkretnie na Spitsbergen

Często nie zdajemy sobie spawy, w jak odległych zakątkach naszego 
kraju funkcjonuje pamięć o polskich marynarzach. Przykładem potwierdzającym 
powyższe stwierdzenie może być Muzeum Regionalne w Lubaniu. Tam właśnie 
zrodziła się koncepcja zorganizowania wystawy upamiętniającej mijającą 
właśnie w 1997 r. 60 rocznicę podniesienia bandery na ORP „Błyskawica”. 
Wspomniane muzeum zwróciło się do MMW o udostępnienie eksponatów, 
które mogłyby być wykorzystane na tej wystawie. I choć nie była to wielka 
prezentacja, to jednak należą się słowa uznania pracownikom tamtejszego 
muzeum za podjęcie tego tematu w tak odległym przecież od morza zakątku 
naszego kraju. Nie bez znaczenia jest tu również fakt, że pamiętano tam 
o rocznicy najstarszego polskiego okrętu.

Nie mniej obfitym w działania wystawiennicze był rok 1998. A stało się 
tak za sprawą, kolejnej, 80-tej rocznicy polskiej Marynarki Wojennej. Z tego też 
powodu wiele placówek muzealnych postanowiło odnotować tą datę za sprawą 
organizowania okolicznościowych wystaw muzealnych.

Jednym z większych przedsięwzięć w tym zakresie była zorganizowana 
w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego pt. „Rejon Umocniony Hel 
w kampanii wrześniowej 1939 r.” a drugim równie poważnym przedsięwzięciem 
była przygotowana w tym samym muzeum wystawa „Pod znakiem złotego 
i srebrnego orła. Polsko amerykańskie tradycje wojskowe od XVIII do XX w.” 
W wystawie tej MMW reprezentowała za pośrednictwem swoich eksponatów 
związki polsko-amerykańskie na morzu.

Innym warszawskim przedsięwzięciem wystawienniczym była 
przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych. W placówce tej 
została zorganizowana wystawa pod tytułem „Tradycje i dorobek II RP”. 
I w niej również swój udział zaznaczyła Marynarka Wojenna poprzez eksponaty 
użyczone ze swoich zbiorów.

Kolejne wystawy, o których będzie mowa dotyczą placówek 
trójmiejskich. Jedną z pierwszych i poważniejszych wystaw był współudział 
w retrospektywnej wystawie polskiego marynisty - Mariana Mokwy. Organizatorem 
tejże było gdańskie Muzeum Narodowe - Oddział Sztuki Współczesnej.
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Podobny charakter - prezentacji dorobku malarskiego - miała wystawa 
zorganizowana w sali wystawowej Klubu MW „Riviera”. Pod tytułowym 
hasłem „I póki kropla jest w Bałtyku” zostały zgromadzone i pokazane prace 
malarskie M. Mokwy, H. Baranowskiego, A. Sobieraja, G. Terleckiego 
i E. Koczorowskiego. Część z nich pochodziła również ze zbiorów MMW.

Na terenie Trójmiasta działają dwie placówki o charakterze 
nautologicznym. Drugą placówką o bardzo zbliżonym charakterze działalności 
i zbiorach jest gdańskie Centralne Muzeum Morskie. Dzięki bardzo dobrze 
układającym się stosunkom formalnym i koleżeńskim, pomiędzy tymi 
placówkami muzea te wielokrotnie wspierały się wzajemnie w działaniach 
wystawienniczych. Również i w tym roku takie działanie miało miejsce. Na 
sezon letni na pokładzie statku muzeum „Dar Pomorza” została przygotowana 
poświęcona tematowi „Dzieje morskich badań meteorologicznych”. Przy jej 
organizacji zostały wykorzystane również eksponaty pochodzące ze zbiorów 
Muzeum MW.

Warto również wspomnieć o inicjatywie, jaka zrodziła się przy okazji 
organizacji w Gdyni „Bałt Military Expo”. Mimo, że były to targi handlowe, to 
i na nich znalazło się miejsce na prezentację historyczną, która w całości została 
przygotowana przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 1 ostatnie 
przedsięwzięcie z tego roku. Było nim wsparcie eksponatami ekspozycji 
historycznej organizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 
w Wartowni Nr 1 na terenie Westerplatte. I współpraca pomiędzy obu 
placówkami w powyższym zakresie była kontynuowana również w roku 1999.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wystawy marynistyczne w całości lub 
w części stały się niezwykle popularne. Podobnie było w roku 1999, który 
obfitował w tego typu wystawy. I tak wymienione już w tym omówieniu tutaj 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu organizowało wystawę pod tytułem „Statki 
biało-czerwonej bandery”. 1 choć tym razem większość eksponatów pochodziła 
z innych placówek muzealnych (m.in. z CMM w Gdańsku), to również i do 
organizacji tej ekspozycji przyczyniło się gdyńskie muzeum.

Po raz kolejny, eksponaty marynistyczne naszego Muzeum zawędrowały 
do Łodzi. Tym razem miejscem ich prezentacji był Łódzki Dom Kultury, który 
z okazji Dni Morza wspólnie z tamtejszym oddziałem Ligi Morskiej 
przygotował w swojej siedzibie wystawę marynistyczną.

Pozostałe działania w tym zakresie, jakie miały miejsce w roku 1999 
dotyczyły już wyłącznie terenu Trójmiasta. I tak Muzeum Etnograficznie 
w Gdańsku przygotowało, w oparciu o ekspozycję toruńską - wystawę 
„Pamiątka z wojska”. Mimo, iż znacznie zmodyfikowana w stosunku do swojej 
pierwotnej wersji, to niezmiennym jej elementem były eksponaty wypożyczone 
z MMW. W cytowanym już tutaj kilkakrotnie Centralnym Muzeum Morskim 
w Gdańsku została przygotowana bardzo ciekawa wystawa poświęcona 
tematowi do tej pory nieporuszonemu w tego typu działaniach - „Udział 
Polaków w wojnie rosyjsko-japońskiej 1905 roku”. Szczególny nacisk w tej 
ekspozycji został położony na sprawy kampanii morskiej. I z oczywistych 
względów w tym zakresie tematycznym wsparło MMW swoimi eksponatami.
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W przeglądzie działań zamykających się w pojęciu użyczania eksponatów 
do wystaw organizowanych przez inne placówki muzealne nadszedł czas na 
omówienie takowej w przypadku działającego w tym samym mieście Muzeum 
Miasta Gdyni. Instytucja ta w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta 
przygotowała retrospektywna wystawę pośmiertną plastyka, modelarza 
i medaliera Stanisława Katzera pod hasłem „Rzecz Najważniejsza”. W zbiorach 
MMW znajduje się wiele prac plastycznych i modelarskich wykonanych ręką 
tego artysty. Znaczna część spośród nich została użyczona na potrzeby tej wystawy.

Rok schyłku stulecia - 2000 - nie był tak obfitym, jak dwa poprzednie 
lata. Lecz i w tym czasie miały miejsce trzy wystawy, w których 
współorganizatorem czy współuczestnikiem była gdyńska placówka. I podobnie 
jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku miała miejsce wystawa o charakterze 
marynistycznym w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w której zostały 
wykorzystane eksponaty z Gdyni. Tym razem temat tejże brzmią! „Polskie 
odznaczenia - symbole męstwa i chwały”. Autor tej wystawy dr W. Moś 
zaprezentował ordery, odznaczenia żołnierzy polskich walczących w różnych 
okresach historycznych na różnych frontach. Nie omieszkał również ukazać 
odznaczeń, jakimi byli honorowani polscy marynarze za swój udział w walkach 
o niepodległość Ojczyzny.

Drugim równie ważnym przedsięwzięciem, była organizowana przez 
Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku wystawa poświęcona postaci bł. ks. kmdr. 
Miegonia. Był on kapelanem MW, która w początkach swojej działalności 
stacjonowała w Pucku. Stąd miejsce, w którym wystawa ta została 
zorganizowana. A jako że bohater wystawy był również oficerem MW, dlatego 
jej organizatorzy zwrócili się do MMW o użyczenie eksponatów do tej 
wystawy. I nie była to jedyna wystawa o charakterze monograficznym, w której 
partycypowała nasza placówka. Dragą przygotowało Centralne Muzeum 
Morskie. Dotyczyła ona osoby działacza pomorskiego i pisarza - Lecha 
Bądkowskiego. Ten wielce zasłużony dla regionu człowiek, był w czasie 
II wojny światowej oficerem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przez 
pewien czas służył również w Marynarce Wojennej. Dla w miarę pełnego 
ukazania tej postaci potrzebne były więc eksponaty o charakterze marynarskim. 
A takimi dysponowało i takich użyczyło do tego celu gdyńskie MMW.

W poniższym omówieniu nie można również pominąć wystawy, która 
prezentowała niezwykle ciekawy fragment naszej historii najnowszej. Hasło tej 
wystawy - „Poznańscy marynarze w walce o niepodległość”. W tym niezwykle 
istotnym wydarzeniu historycznym, które w dość znacznym stopniu 
zadecydowało o kształcie terytorialnym odradzającej się Rzeczypospolitej, 
a takim niewątpliwie było Powstanie Wielkopolskie również nie zabrakło 
żołnierzy w marynarskich mundurach. To im właśnie była poświęcona ta 
wystawa. Jej trzon stanowiły eksponaty i dokumenty, zdjęcia pochodzące ze 
zbiorów Klubu Bałtyckiego w Poznaniu. Ale również w zakresie eksponatów 
oraz organizacyjnym swojego wsparcia przy tej ciekawej i potrzebnej wystawie 
użyczyło MMW. Trzeba tu również wspomnieć, iż miejscem jej prezentacji 
była sala wystawowa Klubu MW Riviera.
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Rok 2001 był przełomowym nie tylko z uwagi na początek nowego 
stulecia. Był on również przełomowym dła naszej Boty wojennej. Po raz 
pierwszy od wielu lat, w skład MW został wcielony nowy okręt zbudowany 
w polskiej stoczni. I choć jest to jednostka o charakterze logistycznym, to 
jednak fakt ten jest niezwykle istotnym w dziejach najnowszych naszej floty. 
Inną kwestią było również nadanie imienia okrętowi - „Adm. Xawerego 
Czernickiego”. Był on szefem służb technicznych KMW, który został 
zamordowany w Katyniu. Fakt uroczystego podniesienia bandery na tej 
jednostce stał się pretekstem do przygotowania w Świnoujściu (miejsce stałego 
bazowania okrętu) okolicznościowej wystawy pod hasłem „Pro memoria... 
Pamięci polskich marynarzy pomordowanych na Wschodzie”. Jej 
przygotowanie było możliwe dzięki eksponatom uzyskanym z warszawskiego 
Muzeum Wojska Polskiego - Oddział Muzeum Katyńskie. Ich prezentacja 
została dodatkowo wzbogacona o typowo morskie elementy pochodzące ze 
zbiorów własnych MMW. Na jej potrzeby został również przygotowany zestaw 
plansz informacyjnych poszerzających wymowę tej prezentacji. A w celu 
utrwalenia treści, jakie zawierają w sobie eksponaty i ułatwienia odbioru 
wystawy został przygotowany krótki tekst na ten temat. Należy również 
pamiętać, że wystawa ta była również prezentowana w Ustce i Gdyni.

Zaprezentowane omówienie nie objęło wielu działań związanych 
z dodatkowymi funkcjami wynikającymi z działań w strukturze sił zbrojnych 
RP. W wielu salach Tradycji także znajdują się eksponaty pochodzące ze 
zbiorów MW. Po roku 1989 wiele jednostek zmieniło swój charakter. Dlatego 
też i w tym względzie MMW było zobligowane do wsparcia na zasadzie 
doradztwa merytorycznego i przedmiotowego (eksponaty).

Nie zostały tu również zaprezentowane wystawy organizowane 
rokrocznie na okręcie-muzeum ORP „Błyskawica”. Omówienie na ich temat 
jest przygotowywane do specjalnego numeru „Przeglądu Morskiego”, który 
zostanie wydany z okazji 65 rocznicy podniesienia bandery na tym okręcie.

Od wielu lat trwa współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 4 im. Marynarki 
Wojennej RP w Wołominie. Dlatego przy różnych okazjach organizowane są 
tam wystawy poświęcone historii i dniu dzisiejszemu MW. Również w końcu 
roku ubiegłego taka wystawa została w tej szkole zorganizowana.

Analizując tak szeroką pracę wystawienniczą na terytorium Polski, 
nasuwa się jednoznaczny wniosek. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
stwierdzić, że w naszym kraju powstała pewnego rodzaju moda na wystawy 
marynistyczne. W wielu ośrodkach, w których gościło Muzeum Marynarki 
Wojennej, proponowana oferta wystawiennicza spotykała się z niezwykle 
żywym odzewem. W dzisiejszej, trudnej ekonomicznie sytuacji naszego kraju, 
morze staje się elementem wręcz egzotycznym i niejednokrotnie nieosiągalnym. 
Staje się to trudne i przykre szczególnie w odniesieniu do młodzieży, dla której 
wystawa marynistyczna może być pierwszym i niestety jedynym kontaktem 
z morzem i jego historią. Dlatego też tak istotnym staje się działanie 
zmierzające do organizowania tych wystaw.
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Wprowadzenie owej mody czy też zapotrzebowania na marynistykę 
w polskich muzeach to niewątpliwa zasługa pracowników Muzeum Marynarki 
Wojennej. Wystawy te stały się swoistego rodzaju „towarem eksportowym MMW” 
na wewnętrznym rynku muzealniczym. Ową popularność i zainteresowanie 
widzów zapewnia również fakt, iż prezentowane eksponaty o charakterze 
morskim są na tyle ciekawe i odmienne od prezentowanych w muzeach, iż 
stanowią one same w sobie obiekty godne uwagi ze strony zwiedzających. Jeśli 
jeszcze dodamy to tego odpowiednią aranżację prezentowanej wystawy 
otrzymamy produktu, który dobrze się sprzedaje.

Ważnym elementem współpracy z poszczególnymi muzeami są także 
zagadnienia „ożywienia” posiadanych zbiorów przez placówki muzealne. Przy 
organizacji wystaw udaje się niejednokrotnie pokazać to, co ze zbiorów 
nautologicznych znajduje się w zbiorach muzealnych. Często organizowana 
przez MMW wystawa jest jedyną, nierzadko pierwszą okazją do spojrzenia pod 
kątem marynistycznym na zbiory własne.

Innym, wręcz kulturotwórczym aspektem tych wystaw i to zarówno 
w zakresie ducha jak i ciała jest organizacja samych wernisaży. Wielokrotnie 
towarzyszą im występy zespołów szantowych. Zdarza się, że przy tej okazji 
sponsorzy „fundujący” poczęstunek dla gości serwują potrawy z „owoców morza”.

Niezwykle istotnym elementem tego zagadnienia jest fakt kosztów. 
W obecnej, niezwykle trudnej, by nie rzec, że wręcz tragicznej sytuacji wielu 
placówek muzealnych, nic stać ich na drogie, aczkolwiek ciekawe wystawy. 
Dlatego też w przypadku współpracy MMW z innymi placówkami muzealnymi, 
staramy się minimalizować do niezbędnego poziomu koszty przedsięwzięcia 
wystawienniczego.

Omówione powyżej wystawy, zorganizowane lub współorganizowane 
przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni służą jednemu zasadniczemu 
celowi - popularyzacji polskiej historii morskiej w całym kraju. Nie można 
również pominąć faktu, że prowadzone działania w tym zakresie stanowią 
swoistego rodzaju poligon doświadczalny dla organizacji w przyszłości 
ekspozycji stałej w powstającej właśnie nowej siedzibie MMW. Dzięki nim 
zostały wypracowane doświadczenia, które będzie można wykorzystać przy 
pracy w nowym muzeum.

Każdorazowo przy przygotowywaniu takiej wystawy rodzi się jeszcze 
jedno pytanie - organizować je czy nie. Ale czy wolno nam zamknąć zbiory 
w magazynach i czekać na lepsze czasy, czy też podejmować tego typu 
działania. W pracy MMW przeważyła druga koncepcja - wychodzenia ze 
zbiorami do widza za pośrednictwem i przy wydatnej pomocy innych muzeów 
polskich. Za takim podejściem do tego problemu przemawia również i inny 
argument - udowodnienie, że posiadane zbiory zasługują na podjęcie trudu 
budowy nowej siedziby Muzeum MW dla właściwej popularyzacji dziejów 
Polski na morzu.

Dla lepszego ukazania prac wystawienniczych Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni poniżej prezentujemy zestawienie tabelaryczne 
przedsięwzięć MMW.
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Zestawienie 
wystaw czasowych własnych i współorganizowanych 

Muzeum Marynarki Wojennej3

3 W tabeli został również uwzględniony cykl wystaw „W świecie dawnych żaglowców” 
nieomówionych w tym tekście. Tytuły wpisane kursywą oznaczają wystawy współorganizowane.

Lp. Tytuł wystawy Miejsce organizacji - 
muzeum Czas trwania

1 Polska Marynarka Wojenna 1918-
-1993

Muzeum Miasta Gdyni Maj-czerwiec 
1993 r

2 Polska Marynarka Wojenna 1918- 
-1993

Centralne Muzeum
Morskie Gdańsk

Czerwiec 1993 r.

3 Polska Marynarka Wojenna 
w medalierstwie

Muzeum Archeologiczne 
Gdańsk

1993 r.

4 Historia MW 1918-1993 Muzeum Tradycji
Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego 
w Bydgoszczy

1993 r.

5 Morski rodowód Gdyni Muzeum Miasta Gdyni 1994 r.
6 Wystawa marynistyczna Łódzki Dom Kultury Czerwiec 1994 r.
7 Navigare necesse est. Związki 

łodzian z morzem
Muzeum Tradycji 
Niepodległością wych 
w Łodzi

1995 r.

8 Wystawa marynistyczna Łódzki Dom Kultury Czerwiec 1997 r.
9 Od Torunia do Gdyni. 75 lat 

szkolnictwa MW
Muzeum Okręgowe 
w Toruniu

Czerwiec 1997 r.

10 Historia Budownictwa 
Okrętowego

Politechnika Gdańska 
Wydział Oceanotcchniki 
i Okrętownictwa

I połowa 1997 r.

11 Pamiątka z wojska. Opowieść 
o życiu prawdziwego mężczyzny

Muzeum Etnograficzne 
tv Toruniu

1997 r.

12 Dziedzictwo transportu wodnego Politechnika Gdańska 
Wydział Oceanotechniki 
i Okrętownictwa

Wrzesień- 
-grudzień 1997 r.

13 Trzysta lat unii polsko-saskiej Zamek Królewski 
iv Warszawie

1997 r.

14 Historia polskich badań 
polarnych

Muzeum Narodowe 
iv Szczecinie Oddział 
Muzeum Morskie

1997 r.

15 60-ta rocznica ORP,,Błyskawica" 
pod polską banderą

Muzeum Regionalne 
w Lubaniu

1997 r.
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Lu Tytuł wystawy Miejsce organizacji - 
muzeum Czas trwania

16 Z dziejów szkolnictwa Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej

Muzeum w Grudziądzu Luty 1998 r.

17 Morze, nasze morze...80 lat PMW 
1918-1998

Wielkopolskie Muzeum 
Tradycji
Niepodległościowych

Czerwiec 1998 r.

18 Historia PMW ORP „Wodnik” 
„EXPO "98” Lizbona

Czerwiec- 
-lipiec 1998 r.

19 Historia PMW „Bałt Military EXPO” 
Gdynia

Czerwiec 
1998 r.

20 W świecie dawnych żaglowców Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu

29 września 
1998 r.-luty 
1999 r.

21 Morskie siły zbrojne 
Rzeczypospolitej 1918-1998

Muzeum Narodowe 
w Szczecinie Oddział 
Muzeum Morskie

23 październik 
1998 r.- 
-30 stycznia 
1999 r.

22 Polskie konstrukcje okrętowe Politechnika Gdańska 
Wydział Oceanotechniki 
i Okrętownictwa

Maj 1998 r.

23 Historia budowy okrętów 
podwodnych

Politechnika Gdańska 
Wydział Oceanotechniki 
i Okrętownictwa

Listopad 1998 r.- 
-luty 1999 r.

24 I póki kropki jest w Bałtyku Klub MW „Ririera" 
Gdynia

Czerwiec-
-lipiec!998 r.

25 Rejon Umocniony Hel w kampanii 
wrześniowej 1939

Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie

Maj-lipiec 
1998 r.

26 Pod znakiem srebrnego i złotego 
orła. Polsko-amerykańskie 
tradycje wojskowe XVIII - XX w.

Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie

Sierpień- 
-wrzesień 1999 r.

27 W świccie dawnych żaglowców Muzeum Historyczne 
we Wrocławiu

Luty-czerwiec 
1999 r.

28 W świecie dawnych żaglowców Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie

Październik 
1999 r.- 
-styczeń 2000 r.

29 Polska Marynarka Wojenna w II 
wojnie światowej

Muzeum Historyczne 
Miasta Gdańska

Sierpień- 
-grudzień 1999 r.

30 Pamiątka z wojska Muzeum Narodowe 
w Gdańsku Oddział 
Etnograficzny

Luty-czerwiec 
1999 r.

31 Rzecz najważniejsza - wystawa 
retrospektywna St. Katzera

Muzeum Miasta Gdyni 1999 r.
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Lp. Tytuł wystawy Miejsce organizacji - 
muzeum Czas trwania

32 Wystawa w wartowni nr 1 na 
Westerplatte

Muzeum Historyczne 
Miasta Gdańska

7999 r.

33 Polacy w wojnie rosyjsko- 
japońskiej 1905 r.

Centralne Muzeum
Morskie Gdańsk

1999 r.

34 Dni Morza Łódzki Dom Kultury Czerwiec 1999 r.
35 Statki biało-czerwonej bandery Muzeum Górnośląskie 

ir Bytomiu
7999 r.

36 W świecie dawnych żaglowców Muzeum Okręgowe 
w Nowym Sączu

Marzec-czerwiec 
2000 r.

37 Sport w Marynarce Wojennej 
1918-2000

Centralne Muzeum
Morskie w Gdańsku

Lipiec-grudzień 
2000 r.

38 W świecie dawnych żaglowców Muzeum Tradycji POW 
w Bydgoszczy

Czerwiec- 
-paździemik 
2000 r.

39 W świecie dawnych żaglowców Muzeum Okręgowe 
w Toruniu

Lipiec 2000 r.-
-luty 2001 r.

40 Zycie i działalność bł. ks. kmdr 
ppor. Władysława Miegonia

Muzeum Ziemi Puckiej 
w Pucku

Luty-paździem ik 
2000 r.

41 Polskie odznaczenia - symbole 
męstwa i chwały

Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu

2000 r.

42 Lech Bądkowski - twarzą do 
przyszłości

Centralne Muzeum
Morskie w Gdańsku

Lipiec 2000 r. - 
-luty 2001 r.

43 Malarstwo marynistyczne 
artystów Wybrzeża

Klub MW „Riwiera" 
Gdynia

Wrzesień - 
-listopad 2000 r.

44 Rejon Umocniony Hel Klub 9 Flotylli Obrony 
Wybrzeża Hel

Maj 2000 r.

45 Historia MW „BAŁT MILITARY
EXPO 2000” Gdańsk

Czerwiec 2000 r.

46 Poznańscy marynarze w walce 
o niepodległość

Klub MW „Riwiera ” 
Gdynia

Listopad2000 r. -
-styczeń 2001 r.

47 Kartki z gdyńskiego albumu Muzeum Miasta Gdyni Czerwiec- 
-październik 
2000 r.

48 Sowieckie deportacje Polaków Stowarzyszenie Pro
Memoria
Hipodrom Sopot

Czerwiec- 
-październik 
2000 r.

49 W świecie dawnych żaglowców Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej Włocławek

22 stycznia
mi maja 2001 r.

50 W świecie dawnych żaglowców Muzeum w Sosnowcu 7 września
mi października 
2001 r.

57



Lp. Tytuł wystawy Miejsce organizacji - 
muzeum Czas trwania

51 Polska Marynarka Wojenna 
wczoraj i dziś

Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach

28 czerwca
mi października 
2001 r.

52 Pro Memoria... Pamięci polskich 
marynarzy pomordowanych na 
Wschodzie

CSMW Ustka
Klub MW „Riwiera"
Gdynia
8 FOW Świnoujście

/ września- 
-31 grudnia 
2001 r.

53 Żołnierze Piłsudskiego 1914-1921 Klub Garnizonowy 
Gdynia Oksywie

28 listopada
mi grudnia 
2001 r.

54 Historia i dzień dzisiejszy MW Dom Kultury 
Wołomin

20 listopada 
2001 r.

55 Trzy Korony i Polski Orzeł Zamek Królewski 
w Warszawie

Maj-październik 
2002 r.

56 Pro Memoria. Polscy marynarze 
polegli i zaginieni na Wschodzie, 
jeńcy stalagów i oflagów 
i internowani w Szwecji

Muzeum Obozu 
w Stutthojie

Maj-wrzesień 
2003 r.

57 85 lat polskiej Marynarki 
Wojennej

Muzeum Ziemi Krajeńskiej 
w Nakle n. Notecią

Czerwiec-
-listopad 2003 r.

58 The Crowns and the Polish 
Eagle

Kalmar Castle
Szwecja

Maj-wrzesień 
2003 r.

59 Od wieków nad Bałtykiem Senat RP Warszawa Czerwiec 2003 r.
60 W świecie dawnych żaglowców Muzeum Okręgowe 

w Suwałkach
Styczeń-maj 
2004 r.

61 W świecie dawnych żaglowców Muzeum Ziemi Krajeńskiej 
w Nakle n. Notecią

Czerwiec 2004 r.
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Kmdr ppor. mgr inż. Jerzy ŁUBKOWSKI

OKRĘTY MUZEA

Ciągłość, cierpliwość, tradycja - tak chętnie powtarzane przez 
współczesnych dowódców Marynarki Wojennej RP - słowa, utożsamiane z ich 
poprzednikiem wiceadmirałem Jerzym Świrskim, chyba najbardziej są 
adekwatne dla tego, co dla krzewienia morskiej tożsamości narodu oraz 
poczucia dumy z własnej historii czyniło i czyni muzealnictwo 
wojennomorskie. Z działalnością tą nierozerwalnie związane są dzieje dwóch 
polskich niszczycieli, którym po latach bojowej służby pod biało-czerwoną 
banderą, przypadłe pełnić rolę okrętów muzeów.

Pierwszym z nich był zbudowany we Francji na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych ORP „Burza”, który przez piętnaście lat, od 1960 
do 1975 r., przyjmował na swój pokład ludzi z całego świata, pragnących 
poznać legendarny niszczyciel oraz prezentowane, w jego specjalnie 
zaadaptowanych wnętrzach, dokonania polskiej Marynarki Wojennej.

W 1976 r., znajdującą się w katastrofalnym stanie technicznym „Burzę”, 
w muzealnej roli zastąpił nieco młodszy niszczyciel „Błyskawica”. Okręt ten 
tak, jak i jego poprzednik, miał za sobą lata wojennych zmagań oraz długą 
bojową służbę w okresie powojennym, ale solidniejsza konstrukcja i lepsze 
materiały, z jakich go zbudowano pozwalały sądzić, że w roli muzeum będzie 
mógł występować bardzo długo. Jak dotychczas nadzieje te się spełniają.

Geneza budowy ORP „Burza”

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. wiązało się z faktem 
oparcia północnej granicy kraju o wybrzeże Bałtyku. Jej krótka, bo zaledwie 
72-kilometrowa linia, sięgająca od Orłowa po Jezioro Żarnowieckie, nie 
zaspakajała polskich aspiracji morskich, ale nie była w stanie osłabić 
entuzjazmu, z jakim przystąpiono w tym czasie do budowy sił oraz 
infrastruktury, niezbędnych do obrony Wybrzeża.

Naczelnik państwa marszałek Józef Piłsudski, choć nie należał do 
wielkich zwolenników morskiego rodzaju sił zbrojnych, w pełni rozumiał 
potrzebę ich posiadania w celu ugruntowania niepodległego bytu Polski nad 
Bałtykiem, toteż już 28 listopada 1918 r. podpisał dekret o powołaniu do życia 

59



Marynarki Wojennej1. Musiała ona powstawać z dala od Wybrzeża, gdyż od 
momentu podpisania dekretu miały upłynąć jeszcze niemal dwa lata, nim 
odradzająca się Rzeczypospolita otrzyma, na mocy traktatu wersalskiego, 
oficjalny dostęp do morza.

Cel istnienia polskiej Marynarki Wojennej określiło wydane 3 kwietnia 
1922 r. zarządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji i kompetencji władz 
marynarki, które stwierdzało, że: „Zadaniem Marynarki Wojennej jest zbrojna 
obrona Rzeczypospolitej na wodach wewnętrznych i na morzu, włącznie 
z obroną dostępu ze strony morza do wybrzeża”1 2. Do realizacji tego zadania 
niezbędne były oczywiście okręty. Pierwszy program rozbudowy polskiej floty 
morskiej opracowany został w Departamencie Morskim Ministerstwa Spraw 
Wojskowych jeszcze w 1920 r., a jego inicjatorem był kontradmirał Kazimierz 
Porębski. Obejmował on zakup bądź budowę okrętów takich klas jak 
pancerniki, krążowniki, kontrtorpedowce, okręty podwodne oraz jednostki 
pomocnicze3. W świetle katastrofalnego stanu gospodarki młodego państwa był 
to program nie do zrealizowania, toteż po wielu modyfikacjach tylko niewielka 
jego część doczekała się realizacji w późniejszych latach4.

Budowę silnej floty utrudniał przede wszystkim brak własnych stoczni 
oraz przemysłu okrętowego. Istniała wprawdzie możliwość budowy okrętów 
w Wolnym Mieście Gdańsku, gdyż w dawnej stoczni Kaiserliche Werft, 
będącej własnością przedsiębiorstwa akcyjnego The International Shipbuilding 
and Engineering Co. Ltd., polski kapitał miał 20% akcji. W 1920 r. zbudowała 
ona nawet cztery monitory rzeczne dla polskiej Marynarki Wojennej, ale 
z biegiem lat coraz większe wpływy Niemców uniemożliwiły całkowicie 
budowę w tej stoczni kolejnych nowych okrętów dla kraju, którego granice 
podzieliły terytorium niemieckiego państwa. W tej sytuacji rządowi polskiemu 
nie pozostawało nic innego, jak zdecydować się na zamówienie budowy 
okrętów w stoczniach zagranicznych. Istniejący wówczas układ sił politycznych 
w Europie, a zwłaszcza wypływający z niego wojskowy sojusz polsko-francuski 
spowodował, że stocznie francuskie miały w tym względzie największe szanse.

Podstawę skierowania zamówień do Francji na nowe okręty dał 
opracowany w 1923 r. i zatwierdzony przez rząd premiera Władysława 
Sikorskiego projekt budowy dziewięciu okrętów podwodnych. Chociaż 
ostatecznie nie doszło do jego realizacji, to jednak podjęte wówczas przez gen. 
Władysława Sikorskiego i wiceadm. Kazimierza Porębskiego rozmowy ze 
stroną francuską spowodowały, że zamówienia takie zostały złożone w roku 

1 Dekret listopadowy rozkazujący utworzyć marynarkę polską oraz jej organ kierowniczy - 
Sekcję Marynarki, zbiegiem okoliczności został wydany w 291 rocznicę zwycięskiej bitwy 
polskiej floty pod Oliwą - Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 
1918-1980, Warszawa 1992, s. 9-11.

2 E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1981, s. 9.
3 Aspiracje twórców planu przewidywały w składzie polskiej floty: 2 pancerniki, 6 krążowników, 

28 kontrtorpedowców, 45 okrętów podwodnych, 28 trałowców, 54 kutry torpedowe oraz wiele 
jednostek pomocniczych - Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 25.

4 J. Pertek, ORP „Burza”, Warszawa 1992, s. 11.
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1925, gdy szefem Kierownictwa Marynarki Wojennej był kmdr Jerzy Świrski5. 
Ze względu na brak środków zamówienia na okręty podwodne ograniczono do 
trzech jednostek. W tej sytuacji równoległą niemalże decyzję o budowie w stoczniach 
francuskich również dwóch kontrtorpedowców można uznać za dość zaskakującą.

Kolejny rok 1926 otwierał więc ważny etap w budowie polskiej floty 
wojennej. Kierownictwo Marynarki Wojennej sfinalizowało bowiem umowę ze 
stocznią Chantiers Navals Francais na dostawę dwóch kontrtorpedowców, a z firmą 
Chantiers et Ateliers Augustin Normand na dostawę trzech okrętów podwodnych6.

Polskie kontrtorpedowce miały być wzorowane na francuskich 
jednostkach „Orage” i „Ouragan” należących do kontrtorpedowców typu 
„Bourasąue” i „Simoun”, które z kolei stanowiły pomniejszoną wersję dużego 
kontrtorpedowca typu „Jaguar”7. 2 kwietnia w Paryżu kmdr Jerzy Świrski oraz 
dyrektor i współzałożyciel firmy Chantiers Naval Francais inżynier Dhome 
podpisali umowę, z której wynikało, że polska Marynarka Wojenna otrzyma 
dwa nowe okręty: pierwszy po upływie 27, a drugi 39 miesięcy od dnia złożenia 
podpisu na dokumencie. Nowe kontrtorpedowce miały mieć wyporność 1540 ton 
każdy oraz posiadać kompletne uzbrojenie, wyposażenie i amunicję. Wzorując 
się też na francuskich prototypach Polacy postanowili nadać im imiona 
„Wichra” i „Burzy”.

Łączna wartość kontraktu została określona na kwotę 2 404 200 dolarów 
a podstawowe parametry taktyczno-techniczne okrętów miały wynosić:

• długość całkowita: 106,90 m,
• szerokość na linii wodnej: 10,50 m,
• maksymalne/średnie zanurzenie: 3,80/3,50 m,
• maksymalna/ekonomiczna prędkość: 33,8/15 węzłów .8

Uzbrojenie OORP „Wicher” i „Burza” składać się miało z:
• 4 pojedynczych dział kalibru 130 mm firmy Schneider-Creusot,
• 2 pojedynczych działek przeciwlotniczych kal. 40 mm Vickers- 

-Armstrong,
• 2 podwójnych nkm-ów kal. 13,2 mm typu Hotchkiss,
• 2 potrójnych wyrzutni torped kal. 550 mm z reduktorami do torped 

533 mm,
• 2 podpokładowych zrzutni bomb głębinowych,
• 2 miotaczy bomb głębinowych typu Thomycroft,
• 30 min kontaktowych wz. 08 rozmieszczonych na torach na 

pokładzie .9

5 Tamże, s. 12.
6 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cii., s. 33, Cz. Rudzki, Polskie okręty podwodne 

1926-1969, Warszawa 1985, s. 32-33.
7 Kontrtorpedowce typu „Jaguar” miały 2126 ton wyporności, 4 działa kalibru 130 mm, 

6 wyrzutni torpedowych kalibru 550 mm i mogły rozwijać prędkość maksymalną 36 węzłów - 
J. Pertek, op. cit., s. 13-14.

8 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946, Warszawa 1996, s. 37.
9 Tamże, s. 37.

61



Chociaż nowe okręty, które miały stać się podstawową siłą nawodną 
budującej się polskiej Marynarki Wojennej były dość nowoczesne, to 
w praktyce miało się okazać, że wady projektowe znacznie pogarszały ich 
zdolności bojowe. Do wad tych należały bowiem: niewystarczająca stateczność, 
słabe uzbrojenie przeciwlotnicze oraz zbyt mała prędkość maksymalna. 
Istotnym faktem było również wyposażenie okrętów w aż trzy kominy, co 
znakomicie mogło ułatwić przeciwnikowi wykrycie ich na morzu.

Budowa ORP „Burza”

W celu nadzorowania budowy kontrtorpedowców we Francji 
Kierownictwo Marynarki Wojennej powołało specjalną komisję, której 
przewodniczył kmdr por. inż. Xawery Czernicki. Jego zastępcą został kmdr por. 
Stanisław Rymszewicz10 11 a członkami kmdr ppor. Aleksander Rylke, kmdr ppor. 
Alojzy Czesnowicki, por. mar. inż. Zbigniew Wroczyński oraz st. bsm. Józef 
Wojtkowiak.

Przygotowania do budowy „Wichra” i „Burzy” rozpoczęto zaraz po 
podpisaniu umowy, a 1 maja 1926 r. miał stanowić datę, od której miały być 
liczone terminy gotowości okrętów do odbioru. 20 lutego 1927 r. na pochylni 
stoczni Chantiers Navals Francais w Blainvillc rozpoczęto budowę pierwszego 
kontrtorpedowca a 1 listopada 1927 r. - drugiego tj. „Burzy”. Równolegle 
podwykonawcy stoczni rozpoczęli prace nad konstrukcją turbin, kotłów 
głównych oraz innych mechanizmów i urządzeń pomocniczych.

Budowę turbin stocznia z Blainville powierzyła firmie Atelicrs 
et Chantiers de la Loire z St. Nazaire, której doświadczenie w tym zakresie nie 
budziło zastrzeżeń. Miała ona więc dostarczyć turbiny do obydwu polskich 
okrętów, ale w listopadzie 1927 r. doszło do zdarzenia, które wpłynęło znacząco 
na rzetelny obraz firmy, a przede wszystkim na opóźnienia w terminie odbioru 
ORP „Burza” przez stronę polską. Było to pęknięcie nadlewu statora turbiny 
wysokoprężnej, którego naprawa spowodowała, że turbiny zostały dostarczone 
do Blainville dopiero w końcu marca 1929 r.11. Niezależnie od opóźnień 
w dostawie elementów konstruowanych przez Ateliers et Chantiers de la Loire 
nastąpiły również opóźnienia w budowie kadłuba i kotłów okrętowych. 
Obciążało to głównego wykonawcę tj. stocznię Chantiers Navals i było 
spowodowane wielotygodniowym strajkiem nitowników w wyniku, którego 
Polacy zawiesili wypłaty dla stoczni oraz silnymi mrozami na przełomie lat 
1928 i 1929. Problemy te spowodowały, że ostatecznie doszło do ogłoszenia 
bankructwa stoczni w Blainville, a to z kolei budziło wątpliwości czy budowa 
polskich kontrtorpedowców zostanie w ogóle ukończona. Udzielone jednakże 
gwarancje rządu francuskiego oraz kredyty rozwiały te wątpliwości.

Od lipca 1927 r.
11 J. Pertek, op. cit., s. 18-19.

62



Do wiosny 1929 r. prace przy ORP „Burza” zostały posunięte tak daleko, 
że 16 kwietnia kontrtorpedowiec został zwodowany. W uroczystościach tych ze 
strony polskiej uczestniczyli: radca ambasady Anatol Muhlstein, szef KMW 
kmdr J. Świrski, członkowie Komisji Nadzorczej z kmdr por. X. Czernickim na 
czele oraz attache wojskowy i morski płk Błeszyński, którego żona została 
matką chrzestną „Burzy”. Stronę francuską reprezentowali: adm. Brisson jako 
przedstawiciel ministerstwa marynarki, adm. Dumesnil jako prezes 
przedsiębiorstwa Chantiers Navals Francais oraz dyrektor stoczni inż. Le Boullenger. 
Prasa francuska pisała o tym wydarzeniu z dużym optymizmem, podkreślając 
osiągnięcia stoczni oraz walory techniczne kontrtorpedowca. Rzeczywistość 
była jednak zupełnie inna. Ponad roczne opóźnienie w budowie „Burzy” miało 
się jeszcze zwiększyć. Komisja Nadzorcza wykryła bowiem kolejne usterki. 
Tym razem dotyczyły one skraplaczy. Wykonanie nowych skraplaczy, 
dostarczenie ich na okręt oraz montaż spowodowały, że prace te przeciągnęły 
się aż do stycznia 1930 r. W tym czasie do Francji przybył przyszły dowódca 
ORP „Burza” kmdr ppor. Bolesław Sokołowski, a następnie kilkunastu 
specjalistów Marynarki Wojennej z działów pokładowych i maszyny12.

22 sierpnia 1930 r. stocznia z Blainville oficjalnie zgłosiła gotowość ORP 
„Burza” do prób odbiorczych. Jeszcze tego dnia okręt obsadzony francuską 
załogą i z polskimi specjalistami na pokładzie, wyruszył w pierwszy rejs do 
Cherbourga, gdzie miał zostać zadekowany w celu pomalowania kadłuba oraz 
wyposażony w uzbrojenie.

Po przybyciu następnego dnia do bazy francuskiej marynarki okazało się, 
że kolektory kotła nr 3 oraz walczaki kolektorów kotła nr 2 na ORP „Burza” 
uległy znacznemu zdeformowaniu. W tej sytuacji Komisja Nadzorcza 
wstrzymała wszelkie próby zdawczo-odbiorcze do chwili, aż stosowne badania 
wykażą czy kotły mogą być eksploatowane nadal, czy też należy je wymienić. 
Sprzeciw strony francuskiej, która w żadnym wypadku nie zgadzała się na 
wymianę kotłów spowodował, że sprawa została skierowana do arbitrażu 
w Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Zanosiło się więc na kolejne 
poważne opóźnienie w terminie przekazania „Burzy” polskiej Marynarce 
Wojennej. Werdykt super arbitra, którym był emerytowany kontradmirał Royal 
Navy Mark Rundle przyznał rację specjalistom z Polski i w związku z tym 
stocznia została zobligowana do wymiany kotłów na nowe. Natychmiast 
zamówiła je w firmie Ateliers et Chantiers zobowiązując się, że prace 
naprawcze zostaną zakończone do 2 grudnia 1931 r. Polscy specjaliści 
nadzorujący budowę okrętu nie podzielali optymizmu Francuzów i zupełnie 
słusznie, gdyż „Burza” do prób odbiorczych stanęła ponownie dopiero 
w połowie 1932 r. W tym okresie, kiedy prowadzone były prace naprawcze, 
Polacy wielokrotnie wykrywali usterki i celowo maskowane przez 
wykonawców niedoróbki, których usuwanie zabierało sporo czasu. 
Stoczniowcy nie ukrywali więc niechęci i lekceważenia wobec nich, a wręcz 

12 Tamże, s. 24-25.
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kwestionowali nawet doświadczenie i umiejętności polskich marynarzy1 .
Ostatecznie ORP „Burza” była gotowa do odbioru dopiero w sierpniu 

1932 r. Po zakończonych próbach i ustaleniu, że wszelkie pozostałe usterki 
zostaną usunięte na kontrtorpedowcu w Gdyni na koszt stoczni, 10 sierpnia 
odbyła się w końcu uroczystość podniesienie polskiej bandery na okręcie. 
W tydzień po tym „Burza” wyruszyła z portu w Breście w swój pierwszy rejs 
do kraju. Do Gdyni okręt wpłynął 19 sierpnia 1932 r., a w miesiąc potem, 
15 września Kierownictwo Marynarki Wojennej wydało rozkaz o utworzeniu 
zespołu taktycznego pod nazwą dywizjonu kontrtorpedowców, w skład którego 
wchodziły ORP „Wicher” i ORP „Burza”13 14.

Plany budowy niszczycieli typu „Grom”

Plany budowy kolejnych kontrtorpedowców dla polskiej Marynarki 
Wojennej powstały w jej kierownictwie jeszcze przed przybyciem do Polski 
ORP „Wicher” - pierwszego z dwóch jednostek zamówionych we Francji - 
tj. na początku lipca 1930 r. Ich potwierdzeniem były raporty o stanie 
marynarki, przedstawione generalnemu inspektorowi Sił Zbrojnych 
w październiku 1929 r. i marcu 1930 r., postulujące budowę dalszych 
kontrtorpedowców i okrętów podwodnych15.

W maju 1933 r. szef KMW, mimo negatywnych opinii wielu 
specjalistów, rozpisał wśród stoczni francuskich przetarg na budowę dwóch 
nowych kontrtorpedowców. Francuzi - sądząc, że występują w stosunku do 
Polski z pozycji monopolisty - zażądali za nie ponad 10 milionów franków. 
Komisja przetargowa, mając to na uwadze oraz problemy związane z budową 
„Wichra” i „Burzy” a także okrętów podwodnych, odrzuciła tę ofertę16. 
Rezultatów nie przyniósł również dragi przetarg, do którego z początkiem 1934 r. 
zaproszono stocznie szwedzkie. Stanęły do niego Aktibolaget Gótawerken 
z Góteborga i Aktibolaget Kockums Mekaniska Verkstadt z Malmó. W maju 
tegoż roku okazało się, że ofertę złożyła tylko stocznia z Góteborga i to 
kontrtorpedowca trój kominowego. W związku z czym strona polska uznała, iż 
przetarg nie doszedł do skutku ze względów formalnych tj. nie dostarczenia 
komisji przetargowej minimum trzech projektów. Trzeci przetarg rozpisano 
w lipcu 1934 r. wśród stoczni brytyjskich. U podstaw tej decyzji leżało wiele 
przyczyn. Jedną z nich był zamiar podjęcia w najbliższych latach budowy 
niszczycieli w kraju. Stocznie angielskie, które miały bogate doświadczenie 
w budownictwie wojennomorskim, słynęły z solidnego wywiązywania się 
z zobowiązań wobec kontrahentów. Decyzję traktowano jako okazję do 

13 Tamże, s. 29-33.
14 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 33-34.
15 M. Twardowski, ORP „Błyskawica” - nowe spojrzenie na weterana, „Morza, Statki i Okręty”, 

1997 nr 3, s. 33.
16 Tenże, Niszczyciele typu „Grom”. „Grom” - „Błyskawica”, cz. 1, Gdańsk 2002, s. 4.
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nawiązania szerszej współpracy z Anglią w realizacji planu rozbudowy polskiej 
floty, jak również wiązano z nią nadzieję na ustanowienie regularnych 
kontaktów z Admiralicją Brytyjską17.

Do przetargu na budowę niszczycieli zgłosiło się aż siedem stoczni 
brytyjskich: Thornycroft. Samuel White and Company Ltd., Yarrow Co Ltd., 
Cammel Laird, Hawthorn Leslie, Yickers-Armstrong i Swan Hunter18. Komisja 
przetargowa, do ostatecznego rozpatrzenia zakwalifikowała projekty trzech 
pierwszych stoczni a 4 września 1934 r. wybrała ofertę stoczni Thornycroft, 
uznając ją za najlepszą pod względem wartości technicznej. Jako drugą 
wybrano ofertę przedstawioną przez stocznię J. Samuel White z Cowes. W toku 
dalszych rozmów okazało się, że cena proponowana przez stocznię Thornycroft 
jest zbyt wysoka, a ponadto nie chciała ona uwzględnić w swoim projekcie 
polskich propozycji. W związku z tym 29 marca 1935 r. to ze stocznią White 
podpisano ostatecznie umowę na dostawę dla polskiej Marynarki Wojennej 
dwóch nowoczesnych kontrtorpedowców. Z czasem postanowiono, że nowe 
okręty otrzymają nazwy „Grom” i „Błyskawica”.

Według umowy stocznia Samuel White podejmowała się budowy dwóch 
niszczycieli o jednakowych parametrach. Termin przekazania pierwszego 
okrętu ustalono na 26, a drugiego na 28 miesięcy od daty podpisania umowy19. 
Do umowy załączono 18 planów głównych, według których kontrtorpedowce 
miały posiadać następujące parametry:

• długość całkowita 114 m,
• szerokość całkowita 11,264 m,
• wysokość kadłuba na śródokręciu 6,48 m,
• zanurzenie na dziobie 3,15 m,
• zanurzenie na rufie 3,45 m,
• wyporność standardowa/normalna - 2011 t/2144 t,
• moc turbin na wałach 54 000 KM,
• prędkość maksymalna 39 węzłów,
• zapas paliwa 350 t,
• zasięg pływania przy prędkości 15 w - 3500 Mm.

Budowa ORP „Błyskawica”

Od podpisania umowy do rozpoczęcia budowy ORP „Błyskawica” 
upłynęło z górą pięć miesięcy. Stocznia w Cowes musiała bowiem wykonać 
szereg przedsięwzięć przygotowawczych tj. zbudować odpowiedniej długości 
pochylnie, zorganizować specjalne biuro konstrukcyjne oraz wybudować dwie 
hale produkcyjne, w których dokonywano obróbki części dla okrętów 
budowanych dla Polski. Po zakończeniu części prac przygotowawczych w dniu

17 Tenże, ORP „Błyskawica” - nowe..., s. 12.
18 Tenże, Niszczyciele typu..., s. 9-10.
19 Tamże s. 15.
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17 lipca rozpoczęto budowę pierwszego niszczyciela, a 9 września 1935 r. 
budowę drugiego, który 1 października 1936 r. otrzymał nazwę ORP 
„Błyskawica”. Rozpoczęciu budowy niszczycieli ambasada Rzeczpospolitej 
Polskiej w Londynie nadała duży rozgłos. Prasa obydwu państw zamieściła 
wiele artykułów, w których specjalnie podkreślano znaczenie współpracy 
polskiej Marynarki Wojennej z flotą brytyjską20.

Budowa kadłuba oraz instalowanie kotłów, turbin i niektórych 
mechanizmów pomocniczych na pochylni przebiegało zgodnie z programem 
i zostało zakończone 30 września 1936 r. Uroczyste wodowanie kadłuba, który 
wraz z zamontowanymi urządzeniami ważył ok. 800 1, odbyło się 
1 października 1936 r. Matką chrzestną „Błyskawicy” została żona ówczesnego 
ambasadora RP w Londynie Cecylia hr. Raczyńska. Drugą fazę budowy - 
wyposażenie okrętu - ukończono niemal w rok później tj. 1 września 1937 r„ 
a więc ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planowanych założeń. W tym 
czasie zamontowano wszystkie urządzenia i mechanizmy wewnątrz kadłuba, 
zainstalowano nadbudówki, wyposażono okręt w sprzęt ruchomy, pomalowano 
kadłub i pomieszczenia oraz ustawiono działa i wyrzutnie torpedowe. Pomimo 
118 dni opóźnienia w budowie niszczyciela, z chwilą pomyślnego zakończenia 
prób odbiorczych, 25 listopada 1937 r. przewodniczący komisji Kierownictwa 
Marynarki Wojennej kmdr por. Włodzimierz Steyer podpisał protokół odbioru 
jednostki. Po uzupełnieniu stanu załogi, która teraz liczyła niemal 90 osób, 
o godzinie 14.00 odbyła się uroczystość podniesienia biało-czerwonej bandery 
i znaku dowódcy okrętu2'. Rankiem dnia następnego „Błyskawica” pod 
dowództwem kmdr por. Tadeusza Podjazd-Morgenstema udała się do 
Góteborga w Szwecji, gdzie miała zostać zaopatrzona w amunicję do dział 
głównych i przeciwlotniczych, które wyprodukowane zostały w szwedzkich 
zakładach zbrojeniowych Bofors. 1 grudnia 1937 r. ORP „Błyskawica” - 
powitany na wysokości Helu przez ORP „Wicher”, w asyście dwóch trałowców - 
wszedł do macierzystego portu w Gdyni.

Okręty typu „Grom” stocznia w Cowes rozreklamowała szeroko jako 
swój najnowocześniejszy i najbardziej udany produkt. I takie były one 
w istocie. Podstawowymi walorami obu nowych okrętów była duża prędkość 
(ponad 40 węzłów) oraz silne uzbrojenie. W 1937 r. artylerię główną stanowiło 
7 dział kal. 120 mm wz. 1934/36. Rozmieszczono je w czterech wieżach, stąd 
jedno było pojedyncze a trzy podwójnie sprzężone22. W skład artylerii 
przeciwlotniczej wchodziły dwa podwójne działka kal. 40 mm wz. 1936. 
Ustawiono je: jedno tuż za kominem, drugie na nadbudówce na śródokręciu. 
Ponadto na okręcie zainstalowano cztery podwójnie sprzężone najcięższe 
karabiny maszynowe kal. 13,2 mm typu Hotchkiss wz. 1930. Jako broń 
torpedową ORP „Błyskawica” otrzymał dwie trzyrurowe wyrzutnie kal. 550 mm 

20 W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1979, s. 15.
21 Z. Wojciechowski, Pierwsze dziesięciolecie ORP „Błyskawica” (1937-1947), „Biuletyn 

Historyczny”, 1997 nr 15, s. 35.
22 Działo pojedyncze znajdowało się na dziobowym pokładzie.

66



r

z reduktorami do torped kal. 450 i 533,4 mm zaprojektowane w Warsztatach 
Portowych MW w Gdyni. Torpedy pochodziły natomiast z wytwórni 
The Whitehead Torpedo Corp. Ltd. w Weymouth w Anglii i rozwijały prędkość 
36-47 w na odległości 3 do 8 km. Do zwalczania okrętów podwodnych okręt 
posiadał 20 bomb głębinowych umieszczonych po 10 w tunelach na rufie pod 
pokładem. Ponadto przy burtach, na wysokości nadbudówki rufowej, 
rozmieszczono dwa miotacze bomb głębinowych firmy Thornycroft. Okręt miał 
też uzbrojenie minowe. Na głównym pokładzie w części rufowej zainstalowano 
wzdłuż burt dwie paiy szyn, na których można było ustawić 60 min, po 30 
z każdej burty23. Mina morska wz. 08 stanowiła w tym czasie podstawowe 
wyposażenie. Była to mina kotwiczna, kontaktowa, o ciężarze ładunku 
wybuchowego ok. 110 kg.

Całkowity koszt budowy ORP „Błyskawica” wyniósł 454 tys. funtów, co 
przy ówczesnym kursie 1 funt = 26,2 zł dawało blisko 12 min zł. Koszt ten 
byłby o 26% wyższy, gdyby nie dostawy przemysłu polskiego. Do budowy 
okrętu z Polski dostarczono bowiem blisko 70 km kabli z fabtyk w Bydgoszczy 
i Krakowie. Państwowe Zakłady Optyczne z Warszawy wykonały 
i zamontowały centralę artyleryjską oraz sieć telefoniczną, dostarczyły 
wyposażenie optyczne mostka, reflektorów, dział 120 mm i dział 
przeciwlotniczych24. Ponadto strona polska dostarczyła wiele innych elementów 
stałego i ruchomego wyposażenia.

Służba ORP „Burza” do wybuchu drugiej wojny światowej

Po przybyciu do Gdyni 19 sierpnia 1932 r. ORP „Burza” natychmiast 
została uwzględniona w planach szkoleniowych Kierownictwa Marynarki 
Wojennej i wyznaczona do udziału w rejsie do Szwecji wraz z trzema okrętami 
podwodnymi25 oraz bliźniaczym „Wichrem”. Ponieważ okręty podwodne 
i kontrtorpedowce miały zdecydowanie różną prędkość marszową, te pierwsze 
wyruszyły w drogę 23 sierpnia, a okręty nawodne w dwa dni potem. Pierwszy 
rejs zagraniczny ORP „Burza” pod polską banderą o mało nie zakończył się 
fiaskiem. W czasie przejścia morzem doszło do awarii nowo zamontowanego 
skraplacza i okręt musiał zawrócić do Gdyni. Szybka naprawa pozwoliła jednak 
„Burzy” dogonić zespół tuż przed Sandham, małym portem położonym na 
wyspie u podejścia do Sztokholmu i razem z nim wejść do stolicy Szwecji. 
Polski zespół przebywał w Sztokholmie przez cztery dni. W tym czasie obie 

23 W. Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica” (1937-1997), „Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, 
s. 101.

24 P. Matejuk, Udział Polskich Zakładów Optycznych SA w budowie okrętów „Grom” i „Błyskawica”. 
„Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, s. 32.

25 Były to ORP „Żbik” dowodzony przez kmdr ppor. Eugeniusza Pławskiego, ORP „Wilk” 
dowodzony przez kpt. mar. Aleksandra Mohuczego i ORP „Ryś” dowodzony przez kpt. mar. 
Edwarda Szystowskiego. Okręty te zostały zbudowane we Francji w tym samym okresie, co 
„Wicher” i „Burza”.
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strony składały sobie wizyty i rewizyty, wzajemnie zwiedzały okręty. Po 
czterech dniach kontrtorpedowce i okręty podwodne opuściły Sztokholm 
i powróciły do kraju26.

W tym czasie największym wyzwaniem dla załogi okrętu była chęć 
dorównania umiejętnościami szkoleniowo-bojowymi załodze ORP „Wicher”, 
który od dwóch lat był już w składzie polskiej floty. W 1933 r. nastąpiły 
poważne zmiany w składzie kadry oficerskiej „Burzy”. Jej dotychczasowy 
dowódca kmdr por. Sokołowski został mianowany dowódcą dywizjonu 
kontrtorpedowców a jego stanowisko objął kmdr ppor. Marian Majewski. Na 
zastępcę dowódcy okrętu wyznaczony został kmdr ppor. Mieczysław 
Adamowicz. W następnych tygodniach na inne stanowiska odeszli kolejni 
oficerowie tak, że w połowie 1933 r. ze „starej” załogi pozostał jedynie oficer 
nawigacyjny por. mar. Tadeusz Gorazdowski i por. mar. Dobrzyński, który 
awansował na pierwszego mechanika.

Rok 1934 zapisał się w dziejach ORP „Burza” dwoma wizytami 
zagranicznymi. Pierwsza z nich miała szczególne znaczenie, gdyż po raz 
pierwszy w historii polskie okręty odwiedziły Leningrad, port radzieckiego 
państwa, z którym jeszcze tak niedawno Polska stoczyła zwycięską wojnę 
o kształt swoich wschodnich granic. Dowódcą rejsu został kontradmirał Józef 
Unrug, który zaokrętował się na ORP „Wicher”. 24 lipca polski zespół wszedł 
najpierw do Kronsztadu, a następnie został wprowadzony do ujścia Newy 
i leningradzkiego portu. Po powrocie ze Związku Radzieckiego 
kontrtorpedowce wyszły w kolejny rejs. Tym razem była to wizyta 
w Kopenhadze, gdzie również gościły okręty podwodne z jednostką flagową 
ORP „Żbik” na czele. Kopenhaska wizyta była nieoficjalna, pomimo to 
miejscowe władze i ludność bardzo serdecznie gościły Polaków27.

W następnym roku ORP „Wicher” i ORP „Burza” ponownie brały udział 
w rejsach zagranicznych. Najpierw w czerwcu odwiedziły Kilonię, gdzie 
polskim marynarzom umożliwiono zwiedzenie kieszonkowego pancernika 
„Deutschland”, który swego czasu został zbudowany pod hasłem obrony Prus 
Wschodnich zagrożonych rzekomo przez Polskę. Następnie w pierwszej 
dekadzie lipca dywizjon gościł w Helsinkach, a pod koniec drugiej dekady 
w Tallinie28.

Kolejny rok upłynął załogom obydwu kontrtorpedowców na szkoleniu 
i doskonaleniu morskiego rzemiosła. Na początku 1937 r. nastąpiła ponowna 
zmiana na stanowisku dowódcy okrętu, na którego został mianowany kmdr 
ppor. Włodzimierz Kodrębski. Załoga „Burzy” otrzymała natomiast rozkaz 
przygotowania się do udziału w defiladzie okrętów wojennych, która miała 
odbyć się w maju w Portsmouth z okazji koronacji króla Jerzego VI. W drogę 
do Wielkiej Brytanii ORP „Burza” wyruszył 15 maja 1937 r. a 18 przybył na 
redę Spithead. Parada morska została zaplanowana na 20 maja. Przed jej 

26 J. Pertek, op. cit., s. 36-38.
27 J. Pertek, op. cit., s. 41-42.
28 Tamże, s. 43-44.
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rozpoczęciem król Jerzy VI przyjął na swoim jachcie dowódców wszystkich 
okrętów zagranicznych. Następnie blisko 200 jednostek wojennych różnej 
wielkości, wyszło w morze w siedmiu liniach szyku torowego, z których każda 
miała około 6 Mm długości. Po powrocie z Wielkiej Brytanii ORP „Burza” 
uczestniczył również w paradzie morskiej w kraju, zorganizowanej z okazji 
Święta Morza oraz wziął udział w oficjalnych wizytach w Tallinie i Rydze29.

2 stycznia 1938 r. dowodzenie „Burzą” objął kmdr ppor. Stanisław 
Nahorski. Niszczyciel w tym czasie poddawany był zmianom modernizacyjnym. 
M.in. wzmocniono falochron na dziobie, udoskonalono system drenażowy, 
zamontowano dodatkowe wentylatory i pławy dymne oraz wyposażono w trał 
ochronny. Obok tych drobnych zmian planowano wykonać również 
poważniejsze modernizacje, mianowicie przebudować kominy tak, aby 
zmniejszyć ich liczbę; zmienić artylerię główną na taką samą, jaką posiadały 
zbudowane w Anglii „Grom” i „Błyskawica” i zwiększyć siłę ogniową artylerii 
przeciwlotniczej. Realizację tych zmian przewidywano na rok 1940. 
Tymczasem jednak nad Polską poczęły zbierać się wojenne chmury.

ORP „Błyskawica” w służbie w latach 1937-1939. Wybuch wojny

Po przybyciu do Gdyni w dniu 1 grudnia 1937 r. „Błyskawica” 
postawiona została do pierwszej rezerwy w celu zainstalowania na niej części 
urządzeń pochodzących z polskich zakładów. W trzy dni potem dowództwo 
okrętu objął dotychczasowy dowódca „Burzy” - kmdr ppor. Włodzimierz 
Kodrębski. Po skompletowaniu załogi i zaliczeniu przez okręt zadania nr 1 ORP 
„Błyskawica” 16 lutego 1938 r. rozpoczął pierwszą kampanię morską, która 
trwała do 15 września. W tym czasie okręt przebył 9663,1 Mm. W dniach 23-25 
sierpnia 1938 r. przebywał wraz z „Gromem” w Kopenhadze, składając wizytę 
kurtuazyjną duńskiej marynarce wojennej.

1 października 1938 r. ORP „Błyskawica” stanął do remontu gwarancyjnego, 
podczas którego Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej usunęły występujące 
usterki na koszt stoczni Samuel Whitc. Po zakończeniu remontu gwarancyjnego 
niszczyciel rozpoczął drugą kampanię morską, którą przyśpieszono o 10 tygodni 
w stosunku do planu. Przyczyną tego było zaostrzenie się sytuacji politycznej 
w Europie na skutek zajęcia przez Niemców Pragi i wysunięcia pod adresem 
Polski roszczeń terytorialnych. Wkrótce potem - nocą z 18 na 19 marca 1939 r. - 
Dywizjon Kontrtorpedowców postawiony został w stan gotowości bojowej. 
Miało to związek z aneksją Kłajpedy, po której władze polskie obawiały się 
próby włączenia Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy30. Pobyt okrętów na 
redzie Gdyni i w Zatoce Gdańskiej ograniczono do minimum, ale obsady dział 
przeciwlotniczych znajdowały się w ciągłym pogotowiu bojowym. Taki stan 
rzeczy utrzymywano praktycznie, aż do wybuchu wojny.

29 Tamże, s. 48.
30 M. Twardowski, ORP „Błyskawica” - nowe ..., s. 33.
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W narastającej gorączce przedwojennej w maju 1939 r., w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej narodził się plan „Pekin” („Peking”), który zakładał 
ewakuację do Wielkiej Brytanii trzech polskich niszczycieli. Zgodnie z nim 
30 sierpnia 1939 r. ORP „Błyskawica” wraz z „Gromem” i „Burzą” opuściły 
port na Oksywiu i skierowały się w stronę Cieśnin Duńskich. Wydarzenia te tak 
wspomina członek załogi ORP „Burza” bosman Franciszek Możdżer:

„Dnia 30 sierpnia 1939 r. zostałem zaokrętowany na ORP „Burza”. 
W tym dniu okręty nasze: „Grom”, „Błyskawica”, „Burza” i „Wicher” stoją na 
redzie gdyńskiej w pełnej gotowości do wyjścia. Załogi nie mają styczności 
z lądem. Nadchodzi wreszcie sygnał: - Podnieść kotwicę!

Winda kotwiczna ruszyła powoli, wybierając łańcuch kotwiczny ogniwo 
po ogniwie. „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” idą szykiem torowym w kierunku 
Helu. ORP „Wicher” pozostał na redzie. Każdy pyta siebie w duchu, co się 
stało, bo przecież towarzyszył nam zawsze we wszystkich ćwiczeniach. 
Z „Wichra” nadchodzi sygnał: - Szczęść Boże! Ku chwale Ojczyzny! Dzięki 
temu możemy przypuszczać, że idziemy na lepszą robotę.

Po minięciu półwyspu Hel dowódca, w krótkich słowach, określa 
przeznaczenie i cel podróży. Każdy z nas rzuca więc nieznacznie okiem na 
piękne polskie wybrzeże i zapewne zadaje sobie pytanie: - Kiedy będę mógł 
zobaczyć cię znowu?

Idziemy w alarmie bojowym! Latarnia morska Rozewie przez dłuższy 
czas swoimi rozbłyskami jakby wskazywała nam drogę, a zarazem żegnała nas. 
Wreszcie jednak ciemność okryła swoim płaszczem okręty, a tym samym 
ułatwiła nam wydostanie się z Bałtyku i przejście przez Sund” .

Idąc w szyku torowym, u wejścia do Sundu, załogi polskich okrętów 
spostrzegły w znacznej odległości od siebie dwa niemieckie krążowniki31 32 
i grupą niszczycieli. Dlatego na okrętach ogłoszono alarm bojowy. Zespoły 
minęły się jednak w absolutnym w spokoju. W czasie przejścia przez Cieśniny 
Duńskie polskie okręty jeszcze kilkakrotnie napotykały jednostki niemieckie 
i szwedzkie. W nocy z 31 sierpnia na 1 września zespół, posuwając się na 
zachód przez Morze Północne, wziął kurs na Zatokę Firth of Forth w Anglii 
i mglistym porankiem przybył na wody brytyjskie. W jakiś czas potem do załóg 
dotarła wiadomość o wybuchu wojny i wdarciu się wojsk 111 Rzeszy na 
terytorium Polski.

3 września Anglicy i Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Tego dnia 
dowódca dywizjonu polskich kontrtorpedowców kmdr por. Roman Stankiewicz 
zgłosił pierwszemu lordowi Admiralicji Brytyjskiej gotowość podległych mu 
okrętów do akcji u boku Royal Navy. W wyniku tego polskim jednostkom 
przydzielono brytyjskie numery taktyczne: dla „Błyskawicy” - „H 34”, dla 
siostrzanego „Groma” - „H 71” a dla „Burzy - „H - 73”.

31 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, F. Możdżer, Sprawozdanie z walk na „Burzy” 
i „Błyskawicy”, t. 411.

32 Były to „Konigsberg” i „Koln”.
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„Tymczasem wśród załóg panowało duże przygnębienie, które narastało 
pod wpływem wiadomości nadchodzących z kraju. Każdego komunikatu 
radiowego wysłuchiwano z ogromną uwagą, a różnym komentarzom nie było 
końca. W miarę upływu czasu przygnębienie przekształciło się w żądanie 
załogi, aby umożliwiono im walkę z Niemcami. Domagano się powrotu na 
Bałtyk bądź zaatakowania niemieckich baz na Morzu Północnym’”3. Historia 
miała jednak potoczyć się zupełnie inaczej. Chociaż polskie okręty, w kilka dni 
potem podjęły walkę z wrogiem, do kraju mogły powrócić dopiero w 1947 r. 
a „Grom” nie powrócił do niego nigdy.

Działania ORP „Burza” i ORP „Błyskawica” 
w pierwszych miesiącach wojny

Przybycie polskiego zespołu kontrtorpedowców do Wielkiej Brytanii 
w dniu wybuchu drugiej wojny światowej stało się dla władz angielskich 
kłopotliwe, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym, po upływie 
24 godzin należało je internować. Aby temu zapobiec traktowano polskie okręty 
jako jednostki odbywające wizytę kurtuazyjną. Sytuacja ta zmieniła się 
zasadniczo 3 września, kiedy brytyjski premier Neville Chamberlain ogłosił 
stan wojny między Wielką Brytanią a Rzeszą Niemiecką. Od tej chwili Polacy 
z gości stali się sojusznikami Brytyjczyków33 34. W wyniku rozmów, jakie 
4 września przeprowadził dowódca zespołu kontrtorpedowców kmdr por. 
Roman Stankiewicz podczas wizyty u pierwszego lorda Admiralicji Brytyjskiej 
Winstona Churchilla oraz pierwszego lorda morskiego adm. Dudleya Pounda, 
polski dywizjon podporządkowany został dowódcy Western Approaches 
(Zachodni Obszar Nadmorski) adm. Martinowi Dunbar NashTnithowi, a na 
jego macierzystą bazę wyznaczono Devonport (Plymouth).

W dniu 6 września 1939 r„ po zaokrętowaniu brytyjskiej grupy 
łącznikowej, „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” wyszły do Plymouth. W trakcie 
tego przejścia okręty otrzymały pierwszy w tej wojnie rozkaz bojowy, który 
nakazywał im patrolowanie rejonu Aberdeen, gdzie wcześniej zauważony został 
niemiecki okręt podwodny. 7 września wykonując to zadanie, w trakcie 
przejścia przez Cieśninę Little Minche (między Hebrydami a Szkocją) 
zauważony został peryskop okrętu podwodnego. „Błyskawica”, „Grom” 
i „Burza” obrzuciły ten rejon gęsto bombami głębinowymi. Gdy po ataku nad 
powierzchnią wody ukazał się na chwilę kiosk U-boota, artylerzyści z „Groma” 
ostrzelali go ogniem z działka plot. kal. 40 mm. Zaraz potem spostrzeżono 
tłustą plamę ropy na powierzchni morza. Wydarzenie to Admiralicja 
zakwalifikowała jako ciężkie uszkodzenie okrętu podwodnego, które zaliczono 
na konto „Błyskawicy”. Był to niewątpliwie również pierwszy w drugiej wojnie 

33 W. Szczerkowski, op. cit., s. 43.
34 T. Skinder-Suchcitz, Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska, Warszawa-Londyn 1997, 

s. 199-200.
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światowej atak na tego rodzaju jednostkę niemiecką35. Duże zużycie ropy 
wymusiło na polskich kontrtorpedowcach uzupełnienie zapasów w Milford 
Haven. Dzięki temu, po drodze do Plymouth, jeszcze dwa razy atakowano 
nieprzyjacielskie okręty podwodne, ale bez widocznych rezultatów.

9 września okręty weszły do Devonport. Tutaj ich dowódcy 
poinformowani zostali, że najbliższym zadaniem polskiego dywizjonu będzie 
eskortowanie transportowców wzdłuż południowych wybrzeży Anglii. Przez 
następne dni kontrtorpedowce uzupełniały paliwo i prowiant a załogi 
wykonywały drobne naprawy, a także przygotowywały się do współpracy 
z Royal Navy, szczególnie w zakresie łączności i sygnalizacji. Na każdy 
niszczyciel przydzielony został brytyjski oficer łącznikowy oraz trzech 
podoficerów: sygnalista, radiooperator i szyfrant. 11 września dowódca 
Zachodniego Obszaru Morskiego dokonał przeglądu polskich okrętów, po 
którym dał wyraz swojemu zadowoleniu z postawy załóg oraz stanu 
technicznego sprzętu36.

Z początkiem października „Błyskawica” i „Grom” zostały skierowane 
do stoczni w celu poprawienia stateczności i zlikwidowania zbyt dużych 
przechyłów. Okazało się bowiem, iż polskie jednostki przeznaczone do 
pływania na Morzu Bałtyckim, mają niemal o połowę mniejszą od brytyjskich 
kontrtorpedowców wysokość metacentryczną, co powodowało, że znacznie 
gorzej niż one radziły sobie na długiej fali atlantyckiej. 22 października 
dywizjon ponownie wyruszył do akcji. Wysłano go na kolejny patrol, tym 
razem zachodniego wybrzeża Irlandii, w celu poszukiwania nieprzyjacielskich 
okrętów podwodnych. Patrol nie przyniósł żadnych rezultatów.

W ostatnim dniu października 1939 r. „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” 
opuściły dotychczasową bazę w Plymouth i udały się do nowego miejsca 
bazowania na południowo-wschodnie wybrzeże Anglii, do portu Harwich. Tu 
włączone zostały w struktury nowo formowanej 22 Flotylli Niszczycieli, jako 
drugi z kolei zespół okrętów. Rejon, w jakim przyszło im teraz operować okazał 
się niezwykle niebezpieczny ze względu na rozległe pola minowe i bliskość 
baz niemieckich. Dowód na to dał ranek 7 listopada, kiedy nadleciały dwa 
samoloty. Miały to być angielskie maszyny, wcześniej zapowiedziane. Gdy 
jednak jedna z nich wykonała skręt, na jej skrzydle zauważono swastykę. 
Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Tymczasem samolot zrzucił dwie torpedy 
i tylko dzięki przytomności umysłu kpt. mar. Tadeusza Gorazdowskiego 
(zastępcy dowódcy „Błyskawicy”) zdołano je w ostatniej chwili wymanewrować. 
Zaskoczenie udało się Niemcom całkowicie, ponieważ polskie załogi słabo 
orientowały się w sylwetkach zarówno wrogich, jak i angielskich samolotów. 
Wkrótce po tym wydarzeniu flotylla została przeformowana w 1 Flotyllę 
Niszczycieli, liczącą 10 jednostek. W takim składzie jednostka ta przetrwała do 

35 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby na ORP „Burza” w latach 1939-1940, „Biuletyn 
Historyczny”, 1989 nr 11, s. 80-81.

36 Z. Wojciechowski, Wojenne losy ORP „Błyskawica”, „Przegląd Morski”, 2002 nr 10, s. 22.
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kwietnia 1940 r.37 38. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu załóg polskich 
okrętów była wizyta w Rosyth premiera i naczelnego wodza gen. dyw. 
Władysława Sikorskiego. 17 listopada do zgromadzonych załóg „Błyskawicy”, 
„Gromu” i „Burzy” oraz „Orła” i „Wilka” wygłosił on patriotyczne 
przemówienie.

Na przełomie 1939 i 1940 r. polskie niszczyciele wykonywały liczne 
zadania bojowe, dotyczące w większości eskortowania statków wzdłuż 
wschodniego wybrzeża Anglii między ujściami rzek Tamizy i Humber. 
4 kwietnia 1940 r. otrzymały rozkaz przebazowania się do bazy Scapa Flow na 
Orkadach. Niemiecki atak na Norwegię zaskoczył Wielką Brytanię 
i jednocześnie zmusił do podjęcia przeciwdziałań. Polskie okręty, wspomagając 
Royal Navy, brały udział najpierw w dwudniowym patrolu bojowym, 
przerwanym ze względu na złe warunki atmosferyczne a potem, od 17 kwietnia 
eskortowały ciężko uszkodzony przez niemieckie lotnictwo krążownik HMS 
„Suffolk”.

19 kwietnia 1940 r., w ramach wzmocnienia sił przeciwdesantowych, 
„Błyskawica”, „Grom” i „Burza” wyruszyły w stronę wybrzeży Norwegii. 
W drugim dniu rejsu, ze względu na uszkodzenie kluzy kotwicznej i duży 
przeciek, powstałe w czasie sztormu, ORP „Burza” zawrócił do Scapa Flow. 
Tymczasem koło południa w pobliżu burty „Błyskawicy” niespodziewanie 
nastąpił silny wybuch. Załoga nie potrafiła określić przyczyny. Dopiero później 
ustalono, że był to atak torpedowy niemieckiego okrętu podwodnego „U-9”, 
który wystrzelił dwie torpedy, uzbrojone w nowe magnetyczne zapalniki. 
Szczęśliwie detonowały one przed niszczycielem. Nazajutrz Niemcy nadali 
jednak komunikat radiowy, informujący o zatopionym „byłym polskim” 
niszczycielu’8. Po tym epizodzie „Błyskawica” i „Grom” już bez żadnych 
przygód weszły do Skjelfiordu na Wyspach Lofockich, który spełniał rolę 
kotwicowiska. Od 24 kwietnia obydwa okręty zaczęły operować w rejonie 
Narwiku, który był opanowany przez Niemców. Dołączyła do nich wkrótce 
„Burza”, na której usunięto uszkodzenia. Nim tam jednak dotarła, w drodze pod 
Narwik, załoga podjęła rozbitków z ropowca „Boardale”, który wszedł na skały. 
Po wysadzeniu angielskich marynarzy na ląd „Burza” ponownie powróciła 
w rejon katastrofy, by sprawdzić, co stało się z wrakiem statku. Kiedy była 
zaledwie o kilka mil od niego, potężna eksplozja wstrząsnęła powietrzem 
rozrywając kadłub „Boardale”, a wraz z nim kilka kutrów norweskich, które 
usiłowały przetankować ropę z wraka do swoich zbiorników.

Tymczasem 2 maja drobnych uszkodzeń doznała „Błyskawica”, która 
została ostrzelana z lądu przez niemieckie działa przy wejściu do 
Rombakenfiordu. Uszkodzenia spowodowały odwołanie okrętu z patrolu 
bojowego. W miejsce „Błyskawicy” wszedł ORP „Grom”, który wkrótce 

37 T. Skinder-Suchcitz, op. cit., s. 216-217; M. Twardowski, Przynależność organizacyjna ORP 
„Błyskawica” w czasie II wojny światowej, „Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, s. 58.

38 J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989, s. 167-174; M. Kadulski, Szczęśliwa 
gwiazda „Błyskawicy”, „Nasze Sygnały”, 1987 nr 159, s. 20-24.
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potem. 4 maja został trafiony przez niemiecki samolot dwoma bombami. 
W wyniku detonacji bomb oraz spowodowanej tym eksplozji własnej amunicji 
niszczyciel szybko zatonął. Wraz z nim zginęło 59 polskich marynarzy i jeden 
angielski. Sytuacja z 2 maja, kiedy Niemcy uzyskali trafienia ostrzeliwując 
„Błyskawicę”, powtórzyła się trzy dni później. Niszczyciel ponownie został 
trafiony, ale uszkodzenia były niewielkie. Za to rankiem 6 maja artylerzyści 
z „Błyskawicy” zestrzeli jeden niemiecki bombowiec - pierwszy w dziejach 
okrętu.

Wkrótce potem władze brytyjskie podjęły decyzję o wycofaniu się 
aliantów z Norwegii. Polskie niszczyciele rozpoczęły więc przygotowania do 
powrotu do Wielkiej Brytanii. W ich trakcie (10 maja) zaatakowane zostały 
przez dużą formację bombowców He-111. Załogi okrętów odpowiedziały 
huraganowym ogniem. Jeden z niemieckich samolotów trafiony przez pociski 
z dział „Błyskawicy” zwalił się na pobliskie skały. Wieczorem norweski kuter 
rybacki przywiózł aluminiowy arkusz blachy z oderwanego poszycia samolotu. 
Na pamiątkę tego wydarzenia polscy marynarze wycięli z niego sylwetkę 
samolotu He - 11l39.

Rozpoczęta 10 maja 1940 r. niemiecka ofensywa przeciwko Francji, 
Belgii, Holandii i Luksemburgowi szybko przyjęła niepomyślny przebieg dla 
sojuszników. W rejonie Dunkierki niemieckie wojska zamknęły w okrążeniu 
liczne siły zaatakowanych państw, jak również wspierający je brytyjski korpus 
ekspedycyjny. W Londynie podjęto decyzję o ewakuacji odciętych wojsk drogą 
morską. Do osłony operacji, której nadano kryptonim „Dynamo”, skierowano 
również obydwa polskie niszczyciele40. 23 maja „Burza” dołączyła na 
wysokości Calais do dwóch niszczycieli brytyjskich, które ostrzeliwały 
pancerne i zmotoryzowane kolumny wojsk przeciwnika. Zespół ten 
zaatakowany został przez 27 bombowców nurkujących Ju - 87. W wyniku 
walki, jaka wywiązała się pomiędzy niszczycielami i samolotami, jeden 
z brytyjskich okrętów został zatopiony, a drugi i „Burza” - silnie uszkodzone. 
W odpowiedzi Polacy zestrzelili jeden niemiecki samolot, a następny 
uszkodzili. Po tej walce „Burza” powróciła do Dover, skąd już na holu 
wyruszyła na remont do Plymouth. Tymczasem „Błyskawica”, nocą z 27 na 28 maja, 
wraz z niszczycielami HMS „Gallant” i HMS „Vivacjous”, weszła do 
zniszczonego portu w Dunkierce. Podczas podchodzenia do nabrzeża okręt 
zaatakował samolot, który został strącony celnym ogniem artylerii. Brawurowo 
wykonywane przez Polaków rozpoznanie pozwoliło natomiast na wznowienie 
w następnym dniu ewakuacji bezpośrednio z portu.

Akcje bojowe niszczycieli „Burza” i „Błyskawica” od połowy 1940 r. do 
końca wojny.

Przełamanie linii Maginota i kapitulacja Francji oraz włączenie się do 
wojny Włoch po stronie Niemiec spowodowały, że rola sił morskich dla 

39 M. Kadulski, Dwie przepowiednie, „Nasze Sygnały”, 1972 nr 127, s. 24-29. Obecnie pamiątka 
ta znajduje się w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej.

40 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 107.
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Wielkiej Brytanii była pierwszoplanowa. Royal Navy, choć dysponowała 
wielką liczbą okrętów, przywiązywała jednak wielką wagę do każdej 
sojuszniczej jednostki. W tym okresie Polska Marynarka Wojenna utraciła dwa 
spośród pięciu okrętów, które z początkiem wojny znalazły się na Zachodzie. 
ORP „Grom” został zatopiony pod Narwikiem a ORP „Orzeł” zaginął podczas 
patrolu na Morzu Północnym. Pozostałe trzy znajdowały się w nienajlepszej 
kondycji. „Burza”, w wyniku odniesionych uszkodzeń, wymagała gruntownego 
remontu a „Błyskawica” dorocznego przeglądu i modernizacji. Również okręt 
podwodny „Wilk” borykał się z trudnościami technicznymi. Polskie 
niszczyciele, skierowane latem 1940 r. do stoczni, powróciły do akcji bojowych 
dopiero pod koniec sierpnia. Na obydwu podczas remontów dokonane zostały 
poważne modernizacje zwiększające ich walory bojowe. Na „Burzy”, w miejsce 
rufowej wyrzutni torped, zainstalowano działo przeciwlotnicze kal. 76 mm oraz 
miotacze bomb głębinowych. Okręt wyposażono także w nowy hydrolokator 
(asdic). Podobnego przezbrojenia dokonano również na „Błyskawicy”41, która 
12 sierpnia weszła do Portsmouth w celu pobrania amunicji. Wówczas nastąpił 
silny nalot na miasto i artylerzyści zdołali zestrzelić kolejny, czwarty już 
samolot.

30 sierpnia 1940 r. „Błyskawica” wraz z „Burzą” dołączyła do konwoju 
złożonego z 51 statków, który zmierzał na Atlantyk. W ten sposób rozpoczynała 
się dla polskich okrętów wielomiesięczna służba konwojowa, w której wkrótce 
wsparł je ORP „Garland” - nowy niszczyciel przekazany Polakom przez Royal 
Navy. Do października nasze jednostki operowały jednak głównie w rejonie 
Kanału La Manche, gdyż Brytyjczycy spodziewali się niemieckiej inwazji. Gdy 
to niebezpieczeństwo minęło polski zespół powrócił do służby konwojowej. 
20 października „Błyskawica” i „Burza” opuściły Plymouth przechodząc do 
Greenock, nowej bazy na zachodnim wybrzeżu Szkocji. W drodze, która wiodła 
wokół Irlandii, dołączyły do osłony małego konwoju zmierzającego do ujścia 
rzeki Clyde. Rankiem 26 października, gdy konwój znajdował się na wysokości 
Londonderry, „Burza” otrzymała rozkaz natychmiastowego ruszenia na pomoc 
brytyjskiemu transportowcowi „Empress of Britain”, który trafiony został 
bombą przez niemiecki samolot. W akcji tej polska załoga uratowała aż 254 
rozbitków spośród 643 pasażerów tonącego statku42. Tymczasem w tym samym 
dniu „Błyskawica”, podążająca w eskorcie konwoju, została uszkodzona przez 
źle manewrujący HMS „Arran”. Skutkiem poważnego uszkodzenia burty 
niszczyciel został skierowany na prawie miesięczny remont do stoczni 
w Glasgow. W kilka tygodni potem pech nic ominął również „Burzy”, która 
idąc z dużą prędkością w ujściu rzeki Clyde zderzyła się z trałowcem 
„Arsenał”. Wskutek tej kolizji brytyjski trałowiec zatonął a polski niszczyciel 
musiał udać się na remont. Winą za to obciążono po połowie obydwu 
dowódców okrętów.

41 Nowe działo rufowe „Błyskawicy” typu MK V miało kal. 102 mm.
42 J. Pertek, ORP „Burza” .... s. 89-95.
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Pobyt „Burzy” w stoczni w Glasgow trwał do połowy 1941 r. W tym 
czasie do tej samej stoczni trafiła również „Błyskawica”, która w grudniu 1940 r. 
eskortując konwój do Stanów Zjednoczonych, natrafiła na szczególnie silny 
sztorm. Zniszczenia dokonane przez sztormowe fale okazały się znaczne. 
Załodze szczególnie we znaki dała się awaria steru. Usunięcie w Glasgow 
skutków zmagania się ze sztormem trwało do 10 lutego 1941 r. Awarie steru 
powtarzały się jednak dalej. Podjęto więc decyzję o skierowaniu „Błyskawicy” 
do doku i dokonaniu gruntownego przeglądu wszystkich mechanizmów okrętu. 
13 marca niemieckie lotnictwo wykonało silny nalot na miasto. Artylerzyści 
obydwu remontowanych polskich niszczycieli bez przerwy prowadzili ogień do 
atakujących maszyn. Chociaż atak został w końcu odparty załogi niszczycieli 
doznały strat. Na „Burzy” odłamki zabiły st. mar. Pawła Gwoździa a na 
„Błyskawicy” mar. Ryszard Spychała zmarł na zawał serca43.

Na początku czerwca 1941 r. „Błyskawica” została skierowana do stoczni 
w Cowes na przezbrojenie, w trakcie którego jej artyleria główna została 
zastąpiona ośmioma czterocalowymi uniwersalnymi działami a nkm-y plot. kal. 
13,2 mm czterema pojedynczymi działkami typu Oerlikon kal. 20 mm. 
Zamontowane zostały także nowe radary - artyleryjski i wczesnego ostrzegania. 
Dzięki przezbrojeniu efektywnie wzmocniło się uzbrojenie przeciwlotnicze 
okrętu, jednak kosztem wzrostu wyporności i spadku prędkości maksymalnej 
o dwa - trzy węzły44.

Po powrocie do bojowej służby „Błyskawica” do listopada 1942 r. 
osłaniała islandzkie konwoje, często wychodząc na Ocean Atlantycki w celu 
wzmacniania eskort. Służbę tę przerwał kolejny, ponad trzymiesięczny remont 
dokonany w Southampton, Cowes i Portsmouth. W jego trakcie usunięto 
uszkodzenia, nieco poprawiono stateczność jednostki i wzmocniono broń 
podwodną. Podczas postoju w Cowes na przełomie kwietnia i maja 1942 r. 
okręt kilkakrotnie odpierał silne naloty Luftwaffe uszkadzając jeden niemiecki 
samolot. Część załogi brała ponadto udział w gaszeniu pożarów na tereni 
stoczni i miasta. Dyrekcja stoczni i mieszkańcy Cowes, w dowód 
podziękowania, przekazali na ręce dowódcy okrętu kmdr. por. Wojciecha 
Franckiego pamiątkowy medal45.

Również ORP „Burza”, po remoncie w Glasgow, wznowił z końcem 
lipca 1941 r. eskortowanie konwojów. Przez prawie rok na przemian, to pełnił 
służbę na morzu, to znów usuwał awarie w stoczni. 20 lipca 1942 r. dowódcą 
niszczyciela mianowany został kpt. mar. Franciszek Pitułko, który był nim do 
2 kwietnia 1944 r., kiedy okręt został wycofany do rezerwy. Mianowanie 
nowego dowódcy zbiegło się z przezbrojeniem „Burzy” dokonanym w stoczni 
w Portsmouth. Modernizacja uzbrojenia podyktowana była decyzją skierowania 

43 W. Szczerkowski, op. cit., s. 72-73.
44 W. Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica”..., s. 104-105.
45 S. M. Piastowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1990, s. 27. 

W 40 i 50 rocznicę tamtego wydarzenia delegacja władz Cowes przywiozła na okręt repliki 
okolicznościowych tablic sławiących dzielność załogi w obronie miasta.. Oryginały znajdują 
się na tamtejszym ratuszu. Dziś można je oglądać na ścianie nadbudówki rufowej pod działem nr 3.
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niszczyciela do służby konwojowej na Oceanie Atlantyckim. W jej wyniku, 
w miejsce wieży nr 1 artylerii głównej, zainstalowano najnowocześniejszy 
podówczas miotacz do zwalczania okrętów podwodnych tzw. jeża, zdolnego 
odpalić jednocześnie 24 ładunki na odległość 180 metrów46. Rufowe działo 
nr 3 zastąpione zostało czterolufową armatą przeciwlotniczą kal. 40 mm, a stare 
działka przeciwlotnicze i nkm-y czteroma nowoczesnymi Oerlikonami. Na 
burtach niszczyciela postawiono po dwa miotacze bomb głębinowych typu 
Thornycroft, a także przedłużono zrzutnie bomb głębinowych na rufie 
i zwiększono zapas bomb47. 30 września 1942 r. ORP „Burza” był ponownie 
zdolny do służby bojowej. Po intensywnych ćwiczeniach zgrywających dla 
załogi skierowany został do Greenock, gdzie 11 października spotkał się 
z „Błyskawicą”. Wspólny postój polskich niszczycieli na redzie Taił of the 
Bank nie tiwał jednak długo, gdyż „Błyskawica” wyznaczona została do działań 
na Morzu Śródziemnym.

W działaniach na Morzu Śródziemnym „Błyskawica” brała udział od 
października 1942 r. do listopada 1943 r. W tym czasie eskortowała m.in. 
lotniskowiec „Furious”, osłaniała desant w rejonie Algieru oraz wspierała siły 
główne lądujące na plaży Beer Green koło Sidi Ferruch48. 12 listopada, 
w rejonie portu Bougie, została zaatakowana przez około 40 samolotów 
nieprzyjaciela. W czasie walki z nimi okręt doznał znacznych strat, gdyż obok 
licznych uszkodzeń i przestrzelin, śmierć poniosło 3 marynarzy49, a 43 
członków załogi zostało rannych. W końcu grudnia 1942 r., po naprawie 
zniszczeń doznanych pod Bougie. „Błyskawica” włączona została do sił „H”50, 
z zadaniem operowania w zachodniej części Morza Śródziemnego. W połowie 
marca nastąpiła kolejna zmiana podporządkowania polskiego niszczyciela. 
Macierzystymi bazami stały się tym razem Algier i Bonę, a ORP „Błyskawica’ 
w ramach sił „Q” wielokrotnie wychodził w rejon Cieśniny Sycylijskiej 
z zadaniem odcinania niemieckich i włoskich linii komunikacyjnych oraz 
zaopatrzeniowych. Po trudnych i ciężkich działaniach na Morzu Śródziemnym 
„Błyskawica” powróciła do Wielkiej Brytanii i została skierowana do Cowes na 
generalny remont stoczniowy, który trwał do końca listopada 1943 r. Naprawy 
wymagały urządzenia napędowe, zwłaszcza kotły główne i turbiny. Przy okazji 
zmodyfikowano także wyposażenie elektroniczne.

W działaniach na wodach afrykańskich swój udział miała również 
„Burza”, która po ciężkiej służbie konwojowej na Atlantyku, została 
skierowana do Freetown w Sierra Leone w czerwcu 1943 r. Przez dwa miesiące 
uczestniczyła w patrolach i eskortach na wodach Afryki Zachodniej a załoga 
musiała znosić trudy tropikalnego upału. 12 lipca „Burza”, idąc z konwojem do 

46 Angielska nazwa: hedgehog. Miotane przez niego ładunki detonowały w wodzie tylko wtedy, 
gdy napotkały kadłub okrętu podwodnego.

47 J. Pertek, ORP „Burza” ..., s. 103-104.
48 S. Kudela, J. Łubkowski, M. Żak, ORP „Błyskawica” - niszczyciel polskiej Marynarki 

Wojennej, Bydgoszcz 2003, s. 49.
49 Czwarty zmarł z ran w kilka dni potem.
50 M. Twardowski, Przynależność organizacyjna ORP „Błyskawica”..., s. 65-66.
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portu Matadi położonego w ujściu rzeki Kongo, przekroczyła nawet równik, 
stając się tym samym pierwszym polskim okrętem, który to uczynił51. Do swej 
bazy w Greenock powróciła dopiero 19 sierpnia 1943 r. i po kilku tygodniach 
szkolenia, wespół z „Garlandem”, czterema niszczycielami brytyjskimi oraz 
lotniskowcem „Fencer”, została 3 października przydzielona do zespołu 
okrętów, którego zadaniem było założenie alianckiej bazy powietrzno-morskiej 
na Azorach. W listopadzie natomiast „Burza” ponownie powróciła do 
eskortowania konwojów, których celem były radzieckie porty za kołem 
podbiegunowym lub Gibraltar i porty Afryki Zachodniej52.

Tymczasem „Błyskawica”, w pierwszych dniach grudnia 1943 r., została 
wcielona do Home Fleet z bazą w Scapa Flow. Jej zadaniem było, podobnie jak 
„Burzy”, eskortowanie konwojów oraz pojedynczych statków na trasie do 
Islandii. Szalejące sztormy i sroga zima ostro dawały się we znaki okrętowi 
i załodze, zmywając m.in. z pokładu mata Tadeusza Czerwińskiego. W lutym 
1944 r. „Błyskawicę” wyznaczono do wzięcia udziału w akcji pod kryptonimem 
„Bayleaf”. W jej ramach alianci niszczyli niemieckie siły i bazy morskie 
w Norwegii. Podczas jednego z lutowych patroli, niewłaściwie manewrujący 
HMS „Musketeer”, wpadł na rufę polskiego niszczyciela i dokonując 
uszkodzeń. W tej sytuacji „Błyskawica” po raz kolejny trafiła do stoczni na 
ponad miesięczny remont53.

Rozpoczęte w I kwartale 1944 r. przygotowania aliantów do lądowania 
na kontynencie europejskim spowodowały, że po remoncie „Błyskawica” 
znalazła się w składzie międzynarodowej 10 Flotylli Niszczycieli, która 
stanowiła część zespołu osłony Kanału La Manche. Flotylla licząca 
8 niszczycieli, w nocy z 8 na 9 czerwca stoczyła zwycięską bitwę 
z niszczycielami niemieckimi, z których dwa zatonęły a dwa zostały 
uszkodzone54. Starcie to znane jest pod nazwą bitwy pod Ushant. Kolejny 
sukces okręty ze składu 10 Flotylli odnotowały w nocy 15 lipca 1944 r. Trzy 
niszczyciele: HMS „Tartar”, ORP „Błyskawica” i HMCS „Haida”, natknąwszy 
się na nieprzyjacielski konwój, zatopiły ogniem artyleryjskim dwa statki i jeden 
osłaniający je trawler.

Rok 1944 mniej szczęśliwy okazał się natomiast dla ORP „Burza”, który 
z początkiem kwietnia skierowany został do stoczni, a po ponad półrocznym 
remoncie, wyznaczony do roli bazy szkoleniowej. Funkcję tą pełnił praktycznie 
do końca wojny.

W lutym 1945 r. w stoczni znalazł się również ORP „Błyskawica”. 
Wywalczone bowiem przez aliantów panowanie na morzach i morskich 
szlakach oraz zbliżający się upadek Rzeszy Niemieckiej spowodował, że 
Admiralicja Brytyjska mogła zmniejszyć siły operujące na akwenach 
europejskich i skierować część okrętów na zasłużone remonty. Na czas prac 

51 J. Pertek, ORP „Burza” ..., s. 152-155.
52 Tamże, s. 161-164.
53 S. Kudela, J. Łubkowski, M. Żak, op. cit., s. 55-56.
54 Zniszczone zostały niemieckie niszczyciele „Z-32” i „ZH-1” a uszkodzone „Z-24” i „T-24” - 

tamże, s. 58.
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stoczniowych załoga ORP „Błyskawica” zamieszkała w brytyjskim obozie 
lądowym „Rewstreet”, gdzie szkoliła się i dokształcała. Tutaj zastał ją dzień 
zakończenia wojny, obchodzony bardzo radośnie i uroczyście55.

Bilans bojowych działań niszczycieli „Burza” i „Błyskawica”

Niszczyciele „Burza” i „Błyskawica”, które znalazły się na Zachodzie 
w dniu wybuchu drugiej wojny światowej, przez niemal siedem lat 
uczestniczyły w jej zmaganiach. Dość intensywna eksploatacja, uszkodzenia 
odniesione w czasie walk oraz różnego rodzaju awarie i kolizje, które miały 
miejsce w tych latach spowodowały, że stan techniczny obydwu okrętów 
znacznie się pogorszył, mimo licznych remontów i modernizacji. W przypadku 
„Burzy” zakończyło to się nawet wycofaniem jej z linii i wyznaczeniem pod 
koniec wojny do roli okrętu szkoleniowego. Jednakże porównując ogół 
dokonań Polskiej Marynarki Wojennej u boku Royal Navy z indywidualnymi 
obydwu niszczycieli można stwierdzić, że zarówno „Burza”, jak i „Błyskawica” 
zajęły miejsca w czołówce okrętów, które miały na to największy wpływ.

I tak 47 wojennych jednostek, które pływały pod biało-czerwoną banderą 
w czasie wojny, przebyło łącznie około 1 213 000 Mm, z tego „Burza” 98 750 
(8%), a „Błyskawica” 148 000 (12,2%). Spośród sumy 1162 patroli i operacji 
w których uczestniczyła Polska Marynarka Wojenna, na pierwszy z niszczycieli 
przypadło 45, a na drugi 108, oraz odpowiednio 44 i 83 na 787 akcji 
konwojowych. W czasie działań wojennych „Burza” zatopiła jeden okręt 
podwodny na pewno i jeden prawdopodobnie, natomiast dwa uszkodziła. 
W walkach z samolotami przyznano jej dwa zestrzelenia pewne i dwa 
prawdopodobne. ORP „Błyskawica” odnotował nieco większe sukcesy, gdyż 
zaliczono mu udział w zatopieniu dwóch okrętów nawodnych, dwóch statków 
handlowych, jednego eskortowca i jednego kutra oraz uszkodzeniu trzech 
okrętów podwodnych. W walkach z lotnictwem „Błyskawica” zestrzeliła cztery 
samoloty na pewno a dwa prawdopodobnie.

Powrót polskich niszczycieli do kraju

Po zakończeniu drugiej wojny światowej „Burza” i „Błyskawica” 
przebywały dalej w Wielkiej Brytanii. W maju 1946 r. władze angielskie 
przystąpiły do likwidacji Polskiej Marynarki Wojennej. 28 maja 1946 r. na ORP 
„Błyskawica” opuszczona została polska bandera wojenna a okręt został 
przyjęty pod nadzór władz angielskich. W cztery miesiące później, 28 września 
dokonano tego również na „Burzy”. Po opuszczeniu bander załogi niszczycieli 
zostały wyokrętowane, dzieląc los polskich żołnierzy i marynarzy 
przebywających w Wielkiej Brytanii. Latem 1946 r. zostali oni umieszczeni, 

55 Tamże, s. 59-60.
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wraz z innymi załogami polskich okrętów, w obozach dla repatriantów 
w Devonport, Okehampton, Hursley, Polkeemmet i Ivybridge56.

Polsko-brytyjskie rozmowy dotyczące powrotu do kraju okrętów, które 
w 1939 r. znalazły się w Wielkiej Brytanii, prowadzone od drugiej połowy 1946 r. 
przez rząd warszawski, uwieńczone zostały sukcesem dopiero w grudniu tego 
roku. Strona angielska zgodziła się na przysłanie Polskiej Misji Morskiej, która 
na miejscu miała ustalić szczegóły odbioru „Błyskawicy”, „Burzy”, „Wilka”, 
„Iskry”57 i ewentualnie dwóch ścigaczy zbudowanych w czasie wojny ze 
środków polskiego rządu. W lutym 1947 r. naczelny dowódca Wojska 
Polskiego marszałek Michał Rola-Żymierski powołał Polską Misję Morską 
w składzie: przewodniczący - kmdr por. Stefan de Walden, członkowie: kmdr 
ppor. Bohdan Wielowiejski, kmdr ppor. Tadeusz Konarski, kpt. mar. Bolesław 
Zalewski, kpt. mar. Wincenty Zawiasa i chor. mar. Jan Lewicki58. 21 marca 
misja udała się do Rosyth, gdzie dokonała przeglądu technicznego 
„Błyskawicy”. W toku oględzin stwierdzono, że stan techniczny okrętu jest na 
tyle dobry, że wystarczy 2-4 tygodnie, by przygotować go do samodzielnego 
powrotu do Polski. Gorzej przedstawiała się natomiast sprawa przejęcia 
„Burzy”. Dwaj członkowie misji, kmdr ppor. Wielowiejski i kpt. mar. Zawiasa 
zastali ją w Harwich w opłakanym stanie. Uznali, że okręt w żaden sposób nie 
wyjdzie w morze o własnych siłach i niezbędnym jest najpierw 
przeprowadzenie kapitalnego remontu. Podczas trzeciego spotkania Polskiej 
Misji Morskiej z przedstawicielami Admiralicji, które odbyło się 17 kwietnia 
1947 r., przedstawiony został szczegółowy program odbiom polskich okrętów. 
Oprócz postulatów techniczno-organizacyjnych, zawierał on również 
propozycje dotyczące zorganizowania załóg spośród marynarzy-repatriantów. 
Anglicy wyrazili na to zgodę, lecz tylko w odniesieniu do obozu w Hursley. 
Jednocześnie zastrzegli, że może to dotyczyć wyłącznie zorganizowania 
minimalnych załóg dla „Błyskawicy” i „Burzy”. Na podstawie osobistych 
zgłoszeń marynarzy, złożonych do misji w Londynie, jak i podczas spotkania 
w obozie w Hursley, sporządzono wykazy załóg, które w dniu 22 maja 1947 r. 
kmdr por. Stefan de Walden wręczył przedstawicielom Admiralicji. Ponieważ 
ze względu na zły stan techniczny „Burzy” i „Wilka” postanowiono przesunąć 
termin ich powrotu do kraju misja zaproponowała, aby załogi przewidziane na 
te jednostki zostały zaokrętowane na „Błyskawicę”. Anglicy wyrazili na to 
zgodę.

W pierwszych dniach czerwca 1947 r. wszystkich marynarzy, którzy 
zgłosili się na powrót na do Polski, zgrupowano w obozie repatriacyjnym nr 98 
koło Glasgow. W kilka dni później blisko 100-osobowa grupa udała się na 
„Błyskawicę” zacumowaną w porcie w Rosyth. W dniu 19 czerwca przybyła na 
niszczyciel druga grupa licząca 67 osób, w tym czterech oficerów (kmdr ppor.

56 W. Szczepkowski, op. cit., s. 105.
57 J. Pertek, ORP „Burza” .... s. 171-172; R. Witkowski, Starania o powrót do kraju ORP 

„Błyskawica” w działalności Mi0020sji Marynarki Wojennej w Londynie, „Przegląd Morski”, 
1962 nr 9, s. 74-78.

58 W. Szczerkowski., op. cit., s.106-107.
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Bolesław Romanowski, kpt. mar. Eligiusz Ceceniowski, por. mar. Stanisław 
Bartosiewicz i ppor. mar. Kazimierz Stanisławski), podchorążego, czterech 
chorążych, 25 podoficerów i 33 starszych marynarzy. Dalszych 13 marynarzy 
przybyło na okręt w dniach następnych.

W dniu 30 czerwca „Błyskawica” wyszła na morze celem 
przeprowadzenia próby sprawności maszyn, kalibracji goniometru i określenia 
dewiacji oraz radiodewiacji. Po pomyślnie dokonanych próbach weszła do portu 
Leith na sprawdzenie stanu demagnetyzacji a następnie powróciła do Rosyth. 
Wieczorem tego samego dnia komisja odbiorcza podpisała protokół odbioru 
„Błyskawicy” od władz angielskich i w tym momencie niszczyciel wszedł do 
służby w polskiej Marynarce Wojennej. 1 lipca 1947 r. ponownie podniesiono 
na nim biało-czerwoną banderę, proporzec i proporczyk dowódcy dywizjonu59 
a o godzinie 15.00, pod dowództwem kmdr. ppor. Bolesława Romanowskiego 
i jego zastępcy, kpt. mar. Zbigniewa Węglarza wziął kurs na Gdynię60. 4 lipca 
1947 r. o godz. 9.00, po 94 miesiącach służby na obczyźnie, ORP „Błyskawica” 
powrócił do macierzystego portu, cumując w swoim miejscu z lal 1937-1939.

Tymczasem „Burza” nadal pozostawała w Wielkiej Brytanii. Jej stan 
techniczny pogarszał się z dnia na dzień. W 1951 r. rząd polski podjął decyzję, 
że okręt powróci do kraju. Zadanie to powierzono Polskiemu Ratownictwu 
Okrętowemu, które miało przyholować „Burzę” do Gdyni. W drugiej dekadzie 
lipca 1951 r. do Harwich udał się holownik „Swarożyc”, który wkrótce 
powrócił z „Burzą” na holu. Ze względu na fatalny stan techniczny zasłużonego 
niszczyciela powołana została specjalna komisja, która miała wyrazić opinię na 
temat możliwości dalszej jego służby. Ostatecznie uznała, że warto 
przeprowadzić remont, aby „Burza” na nowo stała się zdolna do wykonywania 
zadań. Zapewne nie bez znaczenia dla stanowiska komisji miał fakt, że jej 
członkami byli m.in. 1 oficer-mechanik „Burzy” z lat 1939-1941 kmdr por. 
Ludwik Szmidt oraz II były oficer-mechanik kpt. mar. Zbigniew Hornung.

„Błyskawica” i „Burza” w powojennej służbie

Po powrocie ORP „Błyskawica” do Gdyni najważniejszym zadaniem 
stało się uzupełnienie załogi, ponieważ ze 177 oficerów, podoficerów 
i marynarzy przybyłych z Wielkiej Brytanii chęć pełnienia dalszej służby 
w Marynarce Wojennej wyraziło tylko 32. Do końca lipca 1947 r. uzupełniano 
załogę okrętu, zwiększając jej stan do 116 osób, co umożliwiło skierowanie 
okrętu do zadań szkoleniowych dla potrzeb Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej. Szkolenie podchorążych i elewów „Błyskawica” realizowała do 
1950 r.61 To zawężenie zadań okrętu do roli jednostki szkolnej wywarło 

59 Kmdr ppor. B. Romanowski pełnił bowiem wcześniej obowiązki dowódcy dywizjonu okrętów 
podwodnych.

60 W. Szczerkowski, op. cit., s. 110-111.
61 W tym czasie skierowano „Błyskawicę” do remontu, który trwał do kwietnia 1950 r.
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niekorzystny wpływ na poziom gotowości bojowej załogi i atmosferę służby na 
okręcie. Kadra i marynarze nie chcieli pogodzić się bowiem z faktem 
odsunięcia okrętu od typowych zadań liniowych.

Po przeprowadzonej jesienią 1949 r. inspekcji zweryfikowano 
wcześniejsze ustalenia, zwracając uwagę na wysoką wartość bojową okrętu. 
Zrezygnowano ze szkolenia słuchaczy OSMW na niszczycielu, a załoga 
rozpoczęła doskonalenie zadań ogniowych i taktycznych. Tego samego roku 
ORP „Błyskawica” złożył kurtuazyjną wizytę Flocie Bałtyckiej ZSRR, 
przebywając w dniach 12-15 października 1951 r. w Leningradzie. Była to 
pierwsza zagraniczna wizyta w powojennej historii Marynarki Wojennej. 
W związku z powrotem „Błyskawicy” do wykonywania zdań bojowych w 1951 r. 
okręt poddano częściowemu przezbrojeniu i modernizacji. Lufy dział artylerii 
głównej wymieniono na radzieckie lufy kal. 100 mm z dział B-34 wz. 1934. 
Całkowicie zmieniono artylerię przeciwlotniczą. W miejsce dotychczasowych 
dział Bofors i Oerlikon ustawione zostały 37 mm armaty przeciwlotnicze 
wz. 1939. Na miejscu wyrzutni torpedowej zamontowano radziecką trzyrurową 
wyrzutnie torpedową do torped wz. 53-38. Wymieniono też miotacze bomb 
głębinowych na radzieckie miotacze wz. BMB-2, a każdą z rufowych zrzutm 
bomb głębinowych dostosowano do bomb wz. B-l.

W tym samym okresie podjęta została decyzja o remoncie i modernizacji 
„Burzy”, którą przeprowadzić miała Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Pokryty grubą warstwą rdzy niszczyciel stanął przy jej nabrzeżu 1 kwietnia 
1952 r. Prace remontowe prowadzone były przez trzy lata. W ich trakcie 
„Burza” poddana została również przebudowie, w wyniku której trzy kominy 
zostały zastąpione dwoma, co znacznie upodobniło jej sylwetkę do wyglądu 
„Błyskawicy”. Całkowicie zmienione zostało uzbrojenie okrętu. Cztery 
pojedyncze działa kalibru 100 mm zainstalowano na miejsce dwóch starych 
wież, dziobowego „jeża” i rufowego pom-poma. Artylerię przeciwlotniczą 
stanowiły cztery zdwojone działka kal. 37 mm, rozmieszczone po dwa na 
dziobie i rufie.

Po wykonanych modernizacjach następne lata upływały załogom 
„Błyskawicy” i „Burzy” na żmudnym wykonywaniu kolejnych zadań bojowych 
i szkoleniowych oraz na ciągłym doskonaleniu marynarskiego rzemiosła. 
W 1955 r. oba niszczyciele dwukrotnie przebywały z wizytami kurtuazyjnymi 
w portach zagranicznych. Pierwsza miała miejsce w Baltijsku, z okazji Dnia 
Marynarki Wojennej ZSRR62. Druga odbyła się w dniach 8-11 września 
w brytyjskim porcie Portsmouth63. Przez kolejne dwa lata „Błyskawica” 
i „Burza” znów realizowały zadania szkoleniowe zmierzające do doskonalenia 
umiejętności załóg, zakłócanych jednak częstymi awariami mechanizmów 
i urządzeń, wynikającymi z intensywnej, wieloletniej eksploatacji. Dlatego też 
decyzją dowódcy Marynarki Wojennej 15 października 1957 r. „Błyskawica” 

62 Dla „Błyskawicy” była to druga wizyta zagraniczna po wojnie. Pierwszą złożyła w 1951 r. 
w Leningradzie. „Burza” gościła za granicą pierwszy raz od czasu powrotu do kraju.

63 R. Witkowski, Piękny jubileusz sławnego okrętu..., s. 7.
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wycofana została z linii i skierowana na remont kapitalny64. Trzy i pół letnie 
przedsięwzięcia remontowe, wykonywane przez Stocznię Marynarki Wojennej 
oraz Stocznię im. Komuny Paryskiej zakończyły się 15 czerwca 1961 r. Powrót 
do służby liniowej rozpoczął kolejny okres realizacji zadań szkoleniowych. 
Tego samego nie doczekała się natomiast „Burza”, która starsza i bardziej 
wyeksploatowana, nie rokowała większych nadziei na dalszą bojową służbę.

ORP „Burza” w roli okrętu muzeum

Pod koniec 1959 r. w dowództwie Marynarki Wojennej, mając na 
uwadze z jednej strony bojową przeszłość ORP „Burza”, a z drugiej jego zły 
stan techniczny, podjęto decyzję o przystosowaniu okrętu do celów 
muzealnych. O pomyśle tym Jerzy Pertek napisał w następujący sposób:

„Idea przyświecająca założycielom tego rodzaju obiektów i równocześnie 
ekspozycji muzealnych jest jak najbardziej słuszna i chyba nie potrzeba 
uzasadniać jej celowości. Okręt-muzeum stanowi dla zwiedzających, 
niezależnie od waloru namacalnego, niejako autentyzmu, którego nic zastąpią 
żadne modele, zdjęcia czy plansze, także ogromną atrakcję (szczególnie dla 
młodszej publiczności) i satysfakcję, jaką daje możliwość obejrzenia z bliska 
okrętu wojennego danej epoki, i nie tylko obejrzenia, ale i pobytu na nim, 
wejścia na pomost nawigacyjny lub zejścia do pomieszczeń pod pokładem. 
Dlatego też dla wielu miłośników morza, ludzi interesujących się marynarką, 
zwłaszcza zaś dla młodzieży, zwiedzanie okrętu-muzeum jest niezapomnianym 
przeżyciem”65.

Pomysł przebudowania „Burzy” na jednostkę muzealną został 
zaakceptowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Idea ta zyskała również 
szerokie poparcie społeczne. Na miejsce stałego postoju okrętu muzeum 
wybrano basen nr 1 w porcie gdyńskim uznając, że Skwer Kościuszki i jego 
Nabrzeże Pomorskie jest najdogodniejszym miejscem dla przybywających do 
Gdyni wycieczek, turystów i wczasowiczów. Przed udostępnieniem dla 
zwiedzających „Burza” została skierowana do stoczni w celu dokonania 
stosownej adaptacji i remontu.

24 lutego 1960 r. ORP „Burza” został skreślony z listy bojowych 
jednostek floty. W tym czasie przystosowywano niszczyciel do wykonywania 
nowych zadań. Dziobowe pomieszczenia podoficerskie i marynarskie 
przeznaczono na urządzenie ekspozycji wystawowej a pozostałe przygotowano 
do zwiedzania przez osoby niewprawione do poruszania się po okręcie. 31 maja 
1960 r. „Burza” oficjalnie została przemianowana na okręt muzeum a 6 czerwca 
przeholowano ją do basenu nr 1. W oparciu o stanowisko Społecznego Komitetu 
Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Burza”, który powstał pod koniec 1959 r„ uznano, że 

64 W. Szczerkowski, op. cit., s. 115-116.
65 J. Pertek, ORP „Burza” ..., s. 180.
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niszczyciel będzie dostępny dla zwiedzających od 1 maja do 12 października66 
a dochody płynące ze sprzedaży biletów będą przeznaczane na wsparcie 
kosztów utrzymania jednostki.

W pierwszym roku funkcjonowania „Burzy” jako muzeum zwiedziło ją 
blisko 200 000 osób. Frekwencja przekroczyła więc najśmielsze oczekiwania. 
Podobnie było w roku następnym 1961 (230 000 zwiedzających), w którym 
okręt przez 10 dni był eksponowany także przy molo w Sopocie67. Wielkie 
zainteresowanie wśród zwiedzających budził przede wszystkim sam, owiany 
wojenną sławą weteran, ale nie mniej interesowała ich także część wystawowa, 
której nadano tytuł „1000 lat na morzu. Z dziejów floty polskiej”. Przez 
następne lata liczba zwiedzających „Burzę” każdego roku znacznie przekraczała 
200 tysięcy osób, spośród których zdecydowana większość odwiedzała ją 
w szczycie sezonu urlopowego tj. w lipcu i sierpniu. W 1965 r. dowództwo 
Marynarki Wojennej zdecydowało się na przebazowanie ORP „Burza” prawie 
na cały sezon do Szczecina, a następnie do Świnoujścia68. 1 tutaj okręt muzeum 
cieszył się niemniejszą popularnością niż w Gdyni. Rekordowa liczba 
zwiedzających odnotowana została 22 lipca 1965 r„ kiedy przez pokłady 
„Burzy” przewinęło się ponad 6 tys. osób69. W 1972 r. ORP „Burza”, po 
krótszym niż zwykle sezonie, który trwał do 1 października, skierowany został 
na ostatnią w swojej historii konserwację podwodnej części kadłuba. 
Przeprowadziła ją Stocznia Remontowa z Gdańska70. W następnym roku 
„Burza” stanęła na „starym” miejscu. Do końca września zwiedziło ją ponad 
302 000 osób71. Był to rekord sezonu, którego do dnia dzisiejszego nie pobiła 
nawet następczyni „Burzy” - „Błyskawica”. Rok 1974 miał być ostatnim, 
w którym „Burza” wystąpiła w roli nawodnego muzeum. Jej stan techniczny był 
już na tyle zły, że w dowództwie Marynarki Wojennej zdecydowano się na 
kasację okrętu zwłaszcza, że istniała możliwość zastąpienia „Burzy” młodszą 
„Błyskawicą”. Konieczność jednakże bardzo poważnej przebudowy weterana 
rodem z Cowes spowodowała, że jeszcze w 1975 r. funkcję okrętu muzeum 
wykonywał ORP „Burza”. Szeroko o tym pisała krajowa prasa, a autorzy 
artykułów nie kryli swego zadowolenia z tego faktu.

06 W 1960 r. na dzień otwarcia „Burzy” dla zwiedzających wyjątkowo wybrano 26 czerwca 
tj. Dzień Marynarki Wojennej.

67 J. Pertek, ORP „Burza” ..., s. 186.
68 Czy „Burza” na stałe pozostanie w Szczecinie?, „Kurier Szczeciński” nr 206 z 3-4 września 1965 r.
69 Ogółem frekwencja w Szczecinie wyniosła ponad 155 tys. osób - tamże.
70 Ostatni dzień zwiedzania „Burzy”, „Głos Wybrzeża” nr 232 z 29 września 1972 r.
71 300 tys. turystów zwiedziło OM „Burza” w bieżącym sezonie, „Żołnierz Wolności” nr 227 

z 25 września 1973 r.
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ORP „Błyskawica” w latach 1960-1975

W czasie gdy ORP „Burza” wykonywał obowiązki okrętu muzeum 
„Błyskawica” w dalszym ciągu pełniła liniową służbę. Do 1967 r. dwukrotnie, 
w 1964 i w 1966, zajęła I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu 
Marynarki Wojennej. Sukcesy te były tym większe, że oprócz typowego 
szkolenia okręt wykonywał i spełniał wiele funkcji reprezentacyjnych, goszcząc 
na swoim pokładzie najwyższych dostojników państwowych i przedstawicieli 
ówczesnych władz, a także Dowództwa Układu Warszawskiego. W latach 
sześćdziesiątych „Błyskawica” często przebywała również za granicą. W 1961 r. 
gościła w Helsinkach, w 1962 r. w Londynie i Sztokholmie, w 1963 r. 
w Kopenhadze, w 1964 r. w Chatham, Góteborgu i w Leningradzie, w 1965 r. 
w Narwiku a w 1966 r. ponownie w Kopenhadze72.

Przełom w powojennych dziejach „Błyskawicy” nastąpił w 1967 r. 
W początkach sierpnia bowiem, w czasie ćwiczeń na morzu, doszło do 
poważnej awarii głównego systemu parowego, w wyniku której śmierć poniosło 
7 członków załogi73. To tragiczne wydarzenie wpłynęło na przeprowadzenie 
kompleksowej analizy stanu technicznego okrętu. Wyniki wykonanych 
ekspertyz ukształtowały opinię, że bardziej korzystnym będzie wycofanie 
„Błyskawicy” z linii niż jej dalsza eksploatacja. Podstawą takich poglądów były 
końcowe wyniki pracy komisji, wskazujące na nadmierne zużycie urządzeń 
i mechanizmów oraz sugestie o nieopłacalności ich remontu, z uwagi na wiek 
okrętu i docelowy okres jego eksploatacji74. Biorąc jednak pod uwagę wysokie 
walory uzbrojenia artyleryjskiego „Błyskawicy” podjęto decyzję o włączeniu 
zasłużonego okrętu w system obrony przeciwlotniczej baz morskich. W tym 
celu przeprowadzono niezbędny remont i adaptację niszczyciela do roli 
nieruchomego punktu obrony przeciwlotniczej. W czerwcu 1969 r. ORP 
„Błyskawica” przeholowany został do Świnoujścia, gdzie podporządkowano go 
dowództwu Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających. Załoga, 
zredukowana do stanu niezbędnego do obsługi uzbrojenia artyleryjskiego, 
realizowała zadania wynikające z funkcji obrony przeciwlotniczej. Rozwój 
broni rakietowej oraz samej artylerii powodował jednak, że okręt stawał się 
coraz mniej przydatny w świetle kosztów ponoszonych na jego utrzymanie. 
Jako nieruchomy punkt obrony przeciwlotniczej „Błyskawica” eksploatowana 
była prawie do końca 1974 r., gdyż bardzo zły stan techniczny ORP „Burza”, 
który w tym czasie od piętnastu lat występował w roli nawodnego muzeum 
spowodował, że w Dowództwie Marynarki Wojennej zdecydowano się zastąpić 
go młodszym, ale równie zasłużonym niszczycielem. Przed „Błyskawicą” 
rysowała się więc nowa przyszłość.

72 S. Kudela, J. Łubkowski, M. Żak, op. cit., s. 75.
73 W tym tragicznym wydarzeniu zginęli: ppor. mar. Jerzy Malinowski, bsmt Kazimierz Marulewski, 

st. mar. Edward Stachniuk, st. mar. Stefan Lepczyński, st. mar. Stefan Kowalczyk. W wyniku 
doznanych obrażeń zmarł w szpitalu bsmt Ignacy Kondrat oraz st. mar. Roman Jurczyga - 
Archiwum Muzeum MW, Dokumenty i materiały, Kronika ORP „Błyskawica” 1937-1969, s. 108.

74 S. Kudela, J. Łubkowski, M. Żak, op. cit., s. 75-76.

85



Okręt muzeum „Błyskawica” jako następca „Burzy”

6 listopada 1974 r. o godzinie 22.20 ORP „Błyskawica” ponownie 
znalazł się w Gdyni. Zacumowano go w Stoczni Marynarki Wojennej przy 
burcie „Burzy”, dla której było to zwykłe miejsce „zimowania” po letnio- 
-jesiennych miesiącach spędzonych przy Skwerze Kościuszki. W 16 dni potem 
szef Sztabu Generalnego WP wydał zarządzenie, na mocy którego 
„Błyskawica” miała zostać przebudowana i przygotowana do nowych zadań75. 
Przystosowanie okrętu do funkcji jednostki muzealnej wiązało się 
z wykonaniem wielu zabiegów adaptacyjnych. Według pierwotnej wersji 
„Błyskawica” miała w swoim wnętrzu mieścić tylko ekspozycję poświęconą jej 
historii i współczesności Marynarki Wojennej. Ze względu jednak na likwidację 
budynku będącego siedzibą Muzeum Marynarki Wojennej, przed okrętem 
stanęło znacznie poważniejsze zadanie. Musiał on bowiem w tej sytuacji 
przejąć również większość funkcji wystawienniczych Muzeum Marynarki 
Wojennej76. Aby osiągnąć ten cel w planowanych przedsięwzięciach wzięto pod 
uwagę wnioski, jakie nasuwały się z eksploatacji „Burzy”. Ciasnota jej 
pomieszczeń nie sprzyjała bowiem masowemu zwiedzaniu przez turystów. 
Zatem stworzenie bezpiecznych i funkcjonalnych ciągów wystawowych na 
„Błyskawicy” oraz przygotowanie jej dodatkowo do funkcji reprezentacyjnych 
stanowiło trudne i kosztowne zadanie.

Opracowanie projektu przystosowania wiekowego niszczyciela do nowej 
roli powierzono inż. Władysławowi Kusiowi, natomiast autorem plastycznego 
wyglądu wnętrz wystawowych został inż. Edmund Roszak. Do bezpośredniego 
kierowania pracami remontowymi wyznaczeni zostali, ze strony stoczni inż. 
J. Zalewski, zaś ze strony załogi najpierw bsm. J. Młotek, a następnie chor. mar. 
S. Jackiewicz. Z początkiem 1975 r. do prowadzenia szeroko zakrojonych prac 
remontowych i adaptacyjnych przystąpili pracownicy Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni. W ich wyniku z mesy oficerskiej, pomieszczenia 
marynarskiego „B” i częściowo „A” wykonano reprezentacyjny „Salon 
Kaprów”. Rufowe pomieszczenia E, F, G i H, w których dawniej 
zakwaterowana była ponad połowa załogi, przystosowano do celów 
ekspozycyjnych77. Wykonano także przejścia przez maszynownię nr 1 i 2, 
kocioł nr 3 i kotłownię okrętową nr 2. Dostosowano ponadto trapy i zejściówki, 
z których mogły korzystać podczas zwiedzania osoby mniej sprawne. Dla 
zachowania bezpieczeństwa okrętu i tych, którzy mieli na nim przebywać, 
utrzymano w sprawności większość systemów okrętowych, w tym system 
zenzowo-balastowo-pożarowy, systemy wody słodkiej i słonej, system 
wentylacyjny, system elektryczny i paliwowy. Szczególnie pracochłonne było 
wykonanie ciągów zwiedzania przez pomieszczenia maszynowo-kotłowe, 

75 Archiwum Marynarki Wojennej, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 086/Org. 
z 22 listopada 1974 r., sygn. 3619/79/32, s. 91.

76 S. Kudela, J. Łubkowski, M. Żak, op. cit., s. 77.
77 Część wystawiennicza na ORP „Błyskawica” ma powierzchnię ok. 155 m2.
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zwłaszcza przez wnętrze kotła, co jest niewątpliwie ewenementem na skalę 
światową78. Aby zwiedzający mogli dotrzeć do jak największej ilości dość 
ciasnych pomieszczeń okrętowych wykonano odpowiednio duże włazy między 
nimi oraz szerokie pomosty układające się w jednolitą trasę zwiedzania. 
W części dziobowej okrętu pozostawiono pomieszczenia C i D oraz część 
pomieszczenia A dla marynarzy z załogi oraz kabiny dla kadry okrętowej 
nadając im jednak bardziej funkcjonalny charakter. Nowy etat okrętu 
przewidywał bowiem, że obsługiwać go będzie 40 osobowa załoga złożona 
z dwóch oficerów, dwóch chorążych, sześciu podoficerów zawodowych 
i 30 marynarzy służby zasadniczej. Ich zadaniem miała być obsługa nic tylko 
samego okrętu pod względem manewrowo-technicznym ale także spełnianie 
roli przewodników po części historyczno-wy stawowej.

Ostatecznie wszystkie prace adaptacyjne zakończono na „Błyskawicy” 
24 kwietnia 1976 r. Okręt błyszcząc nowymi farbami opuścił Stocznię MW 
i o godzinie 12.30 przybył do basenu nr 1 przy Skwerze Kościuszki. 
Zacumowano go przy Nabrzeżu Pomorskim na „starym” miejscu „Burzy”. 
1 maja 1976 r. zainaugurowano pierwszy sezon wystawienniczy na drugiej 
w historii polskiej Marynarki Wojennej, pływającej jednostce muzealnej. Z tej 
okazji na ORP „Błyskawica” podniesiono wielką galę banderową i odczytano 
okolicznościowe rozkazy. Tym samym rozpoczynał się kolejny rozdział w jego 
służbie pod biało-czerwoną banderą.

W roli muzeum „Błyskawica” występuje już 28 lat, w czasie których jej 
załoga mogła często przeżywać podniosłe i wzruszające chwile. Między 
innymi, w 50 rocznicę służby okrętu, minister Obrony Narodowej udekorował 
go Złotym Krzyżem Orderu Yirtuti Militari. Była to pierwsza w historii 
Marynarki Wojennej i dotychczas jedyna dekoracja okrętu tak wysokim 
odznaczeniem bojowym79.

Aktualny stan techniczny okrętu i perspektywy jego eksploatacji

Stan techniczny ORP „Błyskawica”, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, 
kompleksowo oceniony został dwukrotnie. W 1993 r. uczyniła to komisja 
powołana przez dowódcę okrętu rozkazem dziennym nr 51 z 5 marca 1993 roku80. 
W 1999 r. na polecenie szefa Logistyki Marynarki Wojennej oceny dokonano 
na podstawie wieloletnich obserwacji załogi okrętu. Spostrzeżenia te zawarte 
zostały w protokóle z 31 grudnia 1999 r.81. Obydwie oceny pozwoliły na 
przyjęcie następujących stwierdzeń i wniosków.

78 A. Kwella, Muzeum Marynarki Wojennej w latach 1953-1989, Słupsk 1997, s. 51.
79 Z. Wojciechowski, 40 lat Muzeum Marynarki Wojennej, „Muzealnictwo”, 1994 nr 36, s. 53.
80 Archiwum okrętowe, Dziennik rozkazów dziennych dowódcy ORP „Błyskawica” z 1993 r.
81 Tamże, J. Łubkowski, Protokół z oceny stanu technicznego ORP „Błyskawica” na dzień

31 grudnia 1999 r., s. 1
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Ocena stanu technicznego kadłuba okrętu

Kadłub ORP „Błyskawica” zbudowany został z nitowanych blach 
stalowych o grubości od 4,5 do 13 mm. Zwodowano go 1 października 1936 r.82. 
Przez 30 lat „Błyskawica” eksploatowana była w warunkach służby liniowej, 
w tym w latach 1939-1945 w warunkach bojowych, w czasie których kadłub 
doznał wielu przebić i uszkodzeń konstrukcji. Od roku 1969 do 1974 okręt 
pełnił rolę jednostki obrony przeciwlotniczej, zacumowanej na stałe przy 
nabrzeżu w Świnoujściu, co znacznie wpłynęło na pogorszenie się stanu 
poszycia kadłuba. W 1975 r., po przebudowie okręt przystosowany został do 
funkcji muzeum83, co spowodowało, że w dalszym ciągu pozostał 
unieruchomiony w jednym miejscu. Taki stan rzeczy wywołał znaczną korozję 
kadłuba, głównie w postaci wżerów punktowych, które sięgały od 50 do 80% 
grubości blach. W największym stopniu zużyte zostały: blachy na linii wodnej 
okrętu, poszycie na środkowej części lewej burty, którą okręt stale cumował od 
1976 r. przy Skwerze Kościuszki oraz poszycie w rufowej części kadłuba, gdzie 
konstrukcyjnie znajdowały się najcieńsze blachy o grubości 4,5 mm. Bardzo 
liczne i głębokie wżery w kadłubie mimo to, że był on co dwa lata 
konserwowany warstwami farb antykorozyjnych i antyporostowych, 
spowodowała korozja elektrochemiczna wywołana bliską odległością lewej 
burty okrętu od wykonanej z blachy falistej osłony (tzw. ścianki larsenowskiej) 
Nabrzeża Pomorskiego. Skutki korozji usuwane były w trakcie kolejnych 
remontów dokowych poprzez naspawywanie nakładek na miejsca przecieków 
oraz zalewanie wżerów spawami. Od chwili gdy ORP „Błyskawica” rozpoczął 
pełnić rolę muzeum do roku 2003 poddano go 24 remontom doraźnym 
i 13 dokowym. Ogółem, do 1993 r. na podwodną część poszycia kadłuba 
nałożono 320 łat o różnych wymiarach. Większość z nich, bo 224 znajdowała 
się na lewej burcie84. W celu ograniczenia skutków działania korozji w 1997 r. 
na ORP „Błyskawica” zainstalowana została ochrona katodowa zaprojektowana 
przez Centrum Techniki Morskiej w Gdyni85.

W wyniku przeprowadzonej w 1993 r. oceny stanu technicznego ORP 
„Błyskawica” w Marynarce Wojennej podjęto historyczną decyzję 
o zabezpieczeniu kadłuba przed dalszą jego degradacją, poprzez nałożenie 
drugiej warstwy balach na podwodną część poszycia. W trzech kolejnych 
remontach dokowych, jakie miały miejsce w 1995, w 1998 i w 2001 r., na 
kadłub od strony rufowej nałożony został „płaszcz” z blach stalowych 
spawanych do pierwotnego poszycia, o ogólnej powierzchni około 360 m2, co 
stanowi 26% powierzchni poszycia wymagającego naprawy86. Ponadto w czasie 

82 Tamże, S. Kudela, J. Łubkowski, ORP „Błyskawica”. Stan techniczny i perspektywy 
eksploatacji, Gdynia 2000, s.l

83 Tamże, Protokół z kompleksowej oceny stanu technicznego ORP „Błyskawica” na dzień 
20 kwietnia 1993 r., s. 1.

84 Tamże, s. 2.
85 Tamże, J. Łubkowski, Protokół z oceny stanu technicznego ORP „Błyskawica”..., s. 2.
86 Tamże s. 1.
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pierwszego z tych remontów spawami zalano 1850 wżerów87. Prace te 
zabezpieczyły najbardziej zagrożoną część kadłuba i obecnie nie obserwuje się 
nowych perforacji i przecieków. Jednakże, takie zagrożenie stale istnieje 
w pozostałej części kadłuba, zwłaszcza na śródokręciu lewej burty. Tam 
znajduje się największa ilość wspomnianych wżerów. Nadwodna część kadłuba 
ORP „Błyskawica” posiada również istotne ubytki. Przed ostatnim remontem 
wykryto kilkadziesiąt małych oraz kilka większych całkowitych przekorodowań 
blach, które zostały usunięte.

Ocena stanu pokładów okrętu

ORP „Błyskawica” posiada pięć pokładów oraz stalowe gretingi w części 
dennej. Wszystkie pokłady wykazują znaczne zużycie, w tym największe 
pokład główny i dolny. Przekorodowania występują głównie w miejscach styku 
pokładów z burtami i z nadbudówkami. Duże ubytki ma również pokład pod 
podstawą wyrzutni torpedowej oraz pokłady pod wylewkami cementowymi, 
które głównie znajdują się w pomieszczeniach dziobowych88. Sporo kłopotów 
sprawiają wymagające stałych interwencji perforacje blach pokładów nad 
pomieszczeniami wystawowymi, reprezentacyjnym Salonem Kaprów, nad 
zbiornikami fekaliowymi i szpardekami: dziobowym oraz rufowym. Dziury te 
systematycznie są zaspawywane, lecz czasami powoduje to rozszczelnienie 
połączeń nitowanych na skutek naprężeń wywoływanych spawaniem.

Ocena stanu innych części konstrukcyjnych okrętu

W zdecydowanie lepszym stanie technicznym, niż kadłub i pokłady, 
znajdują się nadbudówki i komin okrętowy. Korozja występuje tu głównie na 
styku konstrukcji pionowych z pokładami, ale najbardziej zniszczone części 
tych elementów zastąpione zostały przez wierne rekonstrukcje. Tak postąpiono 
m.in. w 1998 r. z galeryjką otaczającą komin, a w 2001 r. z przykrywającym go 
od góry kołpakiem. W latach 1998-2001 przeprowadzona została także naprawa 
masztu, części parków amunicyjnych oraz lewej falszburty.

Ocena stanu uzbrojenia okrętu oraz urządzeń pokładowych

Uzbrojenie artyleryjskie i okrętowa broń podwodna wykorzystywana jest 
od 1976 r. jedynie jako element ekspozycji muzealnej, więc utrzymanie jej 
w pełnej sprawności technicznej nie ma racjonalnych potrzeb. Tym niemniej 
załoga okrętu dba o nie, aby zachować je w jak najlepszej kondycji technicznej. 
Konserwowane i zabezpieczane są przede wszystkim wszystkie mechanizmy 
ruchome, pozwalające na bardziej atrakcyjne prezentowanie zwiedzającym 

87 S. Kudela, J. Łubkowski, ORP „Błyskawica” obiektem muzealnym szczególnej rangi, 
w: IV konferencja muzealnictwa morskiego i rzecznego, Gdynia 1998, s. 18.

88 Archiwum okrętowe, J. Łubkowski, Protokół z oceny stanu technicznego ORP „Błyskawica” ..., s. 2.
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walorów uzbrojenia okrętowego. W chwili obecnej na ORP „Błyskawica” 
zainstalowane jest uzbrojenie z różnych okresów bojowej eksploatacji okrętu. 
Mimo znacznej różnicy czasu dzielącej najstarsze elementy uzbrojenia z 1937 r„ 
od zamontowanych najpóźniej tj. w roku 195189 ich stan techniczny jest 
podobny i nie wymaga poważniejszych napraw. Ponadto jest to, obok siłowni 
i kotłowni okrętowych, najatrakcyjniejsza część ekspozycji muzealnej.

Ocena stanu systemów okrętowych

W przypadku systemów okrętowych, ich kondycja jest zróżnicowana. 
Kocioł centralnego ogrzewania oraz pompy zasilające reprezentują dobry stan 
techniczny. Okrętowy system osuszania, w 50% oparty o pompy i rurociągi 
zamontowane w 1937 r. powoduje, że jego wydajność jest niewystarczająca. 
W części dziobowej „Błyskawicy” system ten nie funkcjonuje w ogóle. Dwie 
z czterech angielskich pomp zenzowo-balastowych zastąpiono nowymi 
pompami i ich stan techniczny jest dobry. Pozostałe pompy, mimo znacznego 
wyeksploatowania są sprawne, choć wymagają stałych i częstych przeglądów. 
Ponadto system osuszania został uzupełniony o cztery przenośne pompy, które 
zapewniają bezpieczeństwo pod względem wodnym. Z kolei system 
wentylacyjny okrętu, który również częściowo obsługują oryginalne pierwotne 
urządzenia spełnia swoje zadania. W 1998 r. okręt wzbogacił się o nowy, 
niezależny system klimatyzacyjno-wentylacyjny obsługujący Salon Kaprów90, 
a w 1999 r. w system wentylacyjny wyposażono kambuz, a w 2000 r. łaźnię 
i suszarnię dziobową. We własnym zakresie załoga naprawiła i uruchomiła 
również pierwotny system wentylacji w nadbudówce dziobowej. W zakresie 
pracy systemu paliwowego nie stwierdzono kłopotów w jego funkcjonowaniu. 
System ten spełnia wymagania i obecnie nie ma potrzeby wykonywania 
jakichkolwiek prac, czy też dodatkowych modernizacji. Również okrętowe 
urządzenia elektryczne wykazują dobry stan techniczny. Zróżnicowany 
natomiast pod tym względem jest stan sieci elektrycznej. Ponad 80% obwodów 
o napięciu 220 V opartych jest o przewody elektryczne z 1937 r„ przeznaczone 
dla napięcia 110V. Wiąże się to z określonymi trudnościami eksploatacyjnymi 
(zaniżony poziom izolacji)91. W 2004 r. okręt został wyposażony w nowoczesną 
centralę przeciwpożarową, strzegącą bezpieczeństwa okrętu i zwiedzających.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia można stwierdzić, że przy 
odpowiednich nakładach finansowych i systematycznej konserwacji ORP 
„Błyskawica” może być eksploatowany jeszcze przez najmniej kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt lat.

89 Najstarszym elementem uzbrojenia okrętowego jest armata kal. 40 mm na śródokręciu, 
najnowszym - miotacze bomb głębinowych typu BMB 2 oraz wyrzutnia torpedowa, 
zainstalowane w roku 1951.

90 W 2004 r. System ten został zastąpiony nową konstrukcją, o zdecydowanie większej 
wydajności, zaprojektowanej i wykonanej przez firmę „Kawent” z Gdyni.

91 S. Kudela, J. Łubkowski, op. cit., s. 2-3.
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OKRĘTU 
MUZEUM „BŁYSKAWICA”

Okręty muzea, będące skarbnicami najróżniejszych pamiątek z dziejów 
sił morskich, można spotkać w wielu państwach. Takie okręty są w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, RFN, Japonii, Rosji, Chile, Danii, 
Grecji, Szwecji, Holandii i w wielu innych krajach. Funkcję okrętu muzeum 
spełniają różne jednostki. Są wśród nich tak żaglowce z XVII i XVIII w. jak 
i pochodzące z XX w. krążowniki, pancerniki, niszczyciele i liczne okręty 
podwodne.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, które w 2003 r. obchodziło 
jubileusz 50-lecia, w wyniku starań Dowództwa Marynarki Wojennej 
i działalności fundacji „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP”, wkrótce 
otrzyma siedzibę godną posiadanych zbiorów. Muzeum swoją statutową 
działalność realizuje i nadal będzie ją wykonywać również poprzez wystawianie 
eksponatów o dużych gabarytach na istniejącej od 1975 r. plenerowej 
Ekspozycji Broni i Uzbrojenia Morskiego przy Bulwarze Nadmorskim, obok 
gdyńskiej plaży miejskiej oraz przez udostępnianie do zwiedzania okrętu 
muzeum „Błyskawica” cumującego przy Nabrzeżu Pomorskim w basenie 
nr 1 gdyńskiego portu, na przedłużeniu Skweru Kościuszki. Okręt ten jednocześnie 
pełni funkcje reprezentacyjne dla Dowództwa Marynarki Wojennej.

Z oczywistych względów okręt muzeum „Błyskawica”, sam będący 
bezcennym zabytkiem, od lat cieszy się rekordową frekwencją zwiedzających. 
Każdego roku odwiedza go około 100 tys. osób. Od 1976 r. zwiedziło go ponad 
4,3 min. turystów. Na jego pokładzie można podziwiać historyczne uzbrojenie 
artyleryjskie i broni podwodnej, a we wnętrzu - przedziały maszynowo- 
-kotłowe, fragmenty pomieszczeń załogi i radiostację oraz corocznie zmienianą 
wystawę ukazującą dzieje oręża polskiego na morzu. Jej głównymi elementami 
są zwykle modele okrętów, broń palna i biała, mundury, odznaczenia, bandery, 
proporce i inne znaki Marynarki Wojennej, obrazy, fotografie i różne 
dokumenty, elementy uzbrojenia, wyposażenia oraz rozmaite pamiątki.

Niszczyciel „Błyskawica” zbudowała w latach 1935-1937 angielska 
stocznia John Samuel White & Company Ltd. Shipbuilders and Engineers 
w Cowes na wyspie Wight. Ma 2144 ton wyporności, 114 m długości i 11,3 m 
szerokości oraz turbiny o mocy 54 000 KM. Zwodowany został 1 października 1936 r.
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Polską banderę wojenną podniesiono na nim 25 listopada 1937 r., a 1 grudnia 
tego roku pierwszy raz wszedł do portu w Gdyni. Pierwotny projekt okrętu 
został wzbogacony polską myślą techniczną a znaczna część jego wyposażenia 
pochodziła z dostaw krajowych.

Do II wojny światowej okręt ten, tak jak pozostałe jednostki tej klasy, 
należał do dywizjonu kontrtorpedowców. W wyniku zrealizowania planu 
operacyjnego „Peking” przed wybuchem wojny, dywizjon (z wyjątkiem 
niszczyciela „Wicher”) skierowany został do Wielkiej Brytanii. W latach wojny 
załoga ORP „Błyskawica” walczyła pod operacyjnym dowództwem brytyjskim 
w składzie Polskiej Marynarki Wojennej korzystającej z baz Wielkiej Brytanii. 
Okręt brał udział m. in. w operacji norweskiej, osłonie ewakuacji brytyjskiego 
korpusu ekspedycyjnego z Dunkierki, bitwie o Atlantyk, operacjach 
desantowych w Afryce Północnej i Normandii oraz operacji topienia 
niemieckich okrętów podwodnych, które poddały się aliantom. Przebył 146 000 Mm, 
brał udział w osłanianiu 83 konwojów, przeprowadził 108 patroli bojowych, 
uczestniczył w zatopieniu dwóch okrętów nawodnych, uszkodził trzy okręty 
podwodne, zestrzelił na pewno cztery samoloty a trzy prawdopodobnie. 
Trzykrotnie uległ poważnym uszkodzeniom. Zginęło na nim pięć osób 
a 48 zostało rannych.

Dopiero w 1947 r. okręt powrócił do Polski. Po kolejnym pokojowym 
etapie służby, od 1976 r. funkcjonuje w roli okrętu muzeum. Członkowie jego 
załogi są przewodnikami po okręcie. Po półwiecznej służbie, 28 czerwca 1987 r. 
został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Fakt ten pozostaje 
nadal jedynym wydarzeniem tego rodzaju w historii Marynarki Wojennej.

Niszczyciel „Błyskawica” przez ponad 30 lat eksploatowany był 
w warunkach służby liniowej, szczególnie intensywnie w czasie działań 
wojennych. Wielokrotnie odnosił różne uszkodzenia. Od 1969 r. zacumowany 
był na stałe przy nabrzeżu w Świnoujściu a od 1976 r. w Gdyni i mimo 
przechodzenia wielu remontów systematycznie ulega zużyciu. Jako okręt 
muzeum jest poddawany zachowawczym naprawom, nieingerującym w jego 
historyczną wartość. Wyeksploatowane części czy urządzenia muszą być 
odtwarzane, co w znacznym stopniu podraża koszty napraw. Długotrwałe 
unieruchomienie okrętu, mimo systematycznego prowadzenia zabiegów 
konserwacyjnych, spowodowało znaczną korozję poszycia kadłuba, a także 
pięciu pokładów i nadbudówki. Remontu wymagają urządzenia centralnego 
ogrzewania, systemu wody słodkiej, osuszania. Uzupełnienia wymaga system 
wentylacyjny, a wymiany okablowanie elektryczne i wiele innych urządzeń 
okrętu.

5}: * *

Ze względów historycznych a także dla ratowania tego cennego zabytku, 
z inicjatywy miesięcznika „Morze”, popartej przez Dowództwo Marynarki 
Wojennej, powstało Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”. 
Jego organizacja wzorowała się na istniejącym wcześniej Towarzystwie 
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Przyjaciół „Daru Pomorza”. Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum 
„Błyskawica” powołano w lipcti 1985 r., kiedy ORP „Błyskawica” miał już 
48 lat służby pod biało-czerwoną banderą, z tego 10 lat istniał w charakterze 
okrętu muzeum. Siedzibą towarzystwa jest okręt muzeum „Błyskawica”.

Marynarka Wojenna zawsze dbała o swój najstarszy okręt, chociaż jego 
zaawansowany wiek coraz częściej dawał znać o sobie. Liczni miłośnicy tego 
okrętu wierzyli jednak, że narastające trudności, wynikające z ogólnej sytuacji 
w zakresie dalszego utrzymania okrętu, są możliwe do pokonania. Stąd zrodziła 
się idea powołania do życia towarzystwa, które miało zrzeszać zwolenników 
zachowania okrętu dla przyszłych pokoleń, zarówno tych w mundurach, jak 
i tych, co już ich nie nosili, bądź nic nosili ich nigdy. Łączyło ich przywiązanie 
do wspaniałego niszczyciela i polskiej tradycji morskiej.

Kierując się tym, 4 lipca 1985 r. 22-osobowa grupa członków - 
założycieli podpisała wniosek o rejestrację Towarzystwa Przyjaciół Okrętu 
Muzeum „Błyskawica”, który został zatwierdzony 12 listopada 1985 r. przez 
Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 
Założycielami towarzystwa byli:

• Edmund Chełchowski,
® Józef Grzonka,
• Bolesław Kilans,
• Leon Krasnowiecki,
• Czesław Krzynówek,
• Kryspin Lech,
• Henryk Linka,
• Jerzy Miciński,
• Marek Miszewski,
• Henryk Paciorek,
• Marek Perzyński,
• Bronisław Przybyła,
• Czesław Rudzki,
© Jarosław Rusak,
• Celestyn Spyta,
• Wojciech Święcicki,
* Marek Twardowski,
• Andrzej Ujazdowski,
• Zdzisław Waśko,
• Rafał Witkowski,
• Krzysztof Wolbek,
• Czesław Rudzki,
• Jarosław Rusak,
• Celestyn Spyra,
• Wojciech Święcicki,
• Marek Twardowski,
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® Andrzej Ujazdowski,
• Zdzisław Waśko,
® Rafał Witkowski,
• Krzysztof Wolbek.

Pierwszym prezesem towarzystwa został jeden z byłych dowódców 
okrętu kmdr Kryspin Lech, a sekretarzem - ówczesny dowódca „Błyskawicy” 
kmdr por. Mieczysław Waryszak. Później, II Zjazd towarzystwa, który odbył 
się w czerwcu 1992 r. uchwalił zmiany w statucie, co zostało potwierdzone 
4 grudnia 1992 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku

III Zjazd towarzystwa odbył się 28 września 1996 r. na pokładzie okrętu 
muzeum „Błyskawica”. Uczestniczyło w nim 45 osób ze wszystkich 78 członków 
towarzystwa. Do zarządu uczestnicy zjazdu wybrali: Jana Przybylskiego, 
Lesława Paprockiego, Jerzego Łubkowskiego, Marię Nowy, Zbigniewa 
Wojciechowskiego, Zbigniewa Popka, Józefa Miłobędzkiego, Mieczysława 
Waiyszaka i Kazimierza Żmudę. W skład komisji rewizyjnej wybrano: Gerarda 
Pietrzaka, Sławomira Kudelę, Andrzeja Wronkę. Do sądu koleżeńskiego zostali 
wybrani: Adam Spuła, Bronisława Brzózka, Walter Pater, Wiktor Podoski 
i Alfred Piechowiak. W ciągu czterech lat kadencji szeregi władz towarzystwa 
zostały uszczuplone, gdyż na wieczną wachtę odeszli: Maria Nowy, Józef 
Miłobędzki i Bronisław Brzózka. W tym czasie, w celu uzupełnienia składu 
zarządu, został powołany na skarbnika Jarosław Tydola.

W końcu 2001 r. Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” 
liczyło 58 członków zwykłych oraz trzech członków honorowych, którymi są:

• Władysław Żurawski - członek załogi okrętu z czasów wojny, 
zamieszkujący na stałe w Anglii;

• Bogusław Wołoszański - popularny dziennikarz telewizyjny i autor 
wielu książek o treści historycznej;

• Jacek Ejsmond - dziennikarz Programu III Polskiego Radia.
Głównym zadaniem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Okrętu 

Muzeum „Błyskawica” jest zachowanie w możliwie najlepszym stanie dla 
przyszłych pokoleń Polaków okrętu muzeum „Błyskawica”, uznawanego za 
bezcenną pamiątkę narodową, ostatniego już polskiego okrętu z okresu 
przedwojennego i lat drugiej wojny światowej.

Swoje cele towarzystwo ma realizować we współdziałaniu z Muzeum 
Maiynarki Wojennej, którego okręt jest integralną częścią. Nadrzędnym celem 
tej działalności jest przede wszystkim utrzymywanie odpowiedniego stanu 
technicznego okrętu i udostępnianie go do zwiedzania szerokim rzeszom 
społeczeństwa. Działalność ta ma sprzyjać zwłaszcza zaznajomieniu 
zwiedzających z polskimi tradycjami morskimi i kształtowaniu osobistego 
stosunku do morskiej przeszłości narodu.

Zadania towarzystwa są realizowane poprzez:
• prowadzenie różnorodnych działań mających na celu zachowanie 

okrętu muzeum „Błyskawica” dla przyszłych pokoleń;
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• zbieranie funduszy na utrzymanie okrętu i wzbogacanie jego 
wyposażenia;

® sprawowanie obywatelskiej pieczy nad stanem technicznym okrętu 
oraz wspieranie poczynań Muzeum Marynarki Wojennej w tym 
zakresie;

® prowadzenie akcji propagandowej na rzecz okrętu muzeum 
„Błyskawica”, bezpośrednio oraz poprzez inspirowanie 
przedstawicieli prasy, radia i telewizji;

® tworzenie klimatu sympatii i zrozumienia dla roli spełnianej przez 
okręt muzeum „Błyskawica” poprzez organizowanie współpracy 
z przedstawicielami władz wszystkich szczebli, urzędów, 
organizacji społecznych, instytucji i przedsiębiorstw.

Towarzystwo, obecnie liczące kilkudziesięciu członków, wspierane jest 
życzliwością wielu sympatyków okrętu. Wśród członków i sympatyków są 
zwłaszcza aktualni i byli członkowie załogi okrętu oraz oficerowie, 
podoficerowie, marynarze, pisarze i dziennikarze, a także mieszkańcy Gdyni. 
Zarząd towarzystwa w swej działalności od dłuższego czasu wspierany jest 
poprzez media przez redaktorów Wołoszańskiego i Ejsmonda. Czasami akcję tę 
również podtrzymywała prasa lokalna i ogólnokrajowa. Stale wspierają te 
działania pisma Marynarki Wojennej i czasopisma wojskowe. Działalność 
towarzystwa odbiła się również dość głośnym echem w „Dzienniku 
Nowojorskim” oraz w prasie brytyjskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” jako osoba 
prawna może posiadać fundusze, majątek ruchomy i nieruchomy oraz 
przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i subwencje. Fundusz Towarzystwa 
Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” składa się z:

• dobrowolnych składek członkowskich;
• wpływów z dotacji, subwencji itp.;
• dochodów z działalności statutowej;
• zapisów i darowizn;
• dochodów pochodzących z działalności gospodarczej.

W chwili powołania, towarzystwo uroczyście otrzymało pierwszy milion 
złotych pochodzący z dopłat do Kalendarza „Morza” na 1985 r. Uroczystość 
odbyła się oczywiście na pokładzie „Błyskawicy” 4 lipca 1985 r. Stosowny akt 
prezes Zarządu Głównego RSW „Prasa-Książka-Ruch” - Wiesław Rydygier 
wręczył zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej kontradm. Ludwikowi 
Dutkowskiemu. Wkrótce na konto towarzystwa wpłynęła następna większa 
kwota. Była ona darem Jadwigi Kamickiej, która przekazała honorarium 
należne jej zmarłemu mężowi - kmdr. por. Borysowi Karnickiemu - za wydaną 
w Polsce jego książkę Marynarski worek wspomnień. Z uzyskanych zasobów 
finansowych towarzystwo zakupiło dla okrętu czujniki przeciwpożarowe 
i aparaturę video oraz partycypowało w kosztach remontu okrętu i tworzenia 
filmoteki okrętowej.
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Dotychczas zebrane środki na remont okrętu pochodziły przeważnie 
z darowizn i skromnej działalności gospodarczej - sprzedaży pamiątek na 
okręcie. Tylko nieliczni członkowie wpłacali na konto towarzystwa 
znaczniejsze kwoty w postaci składek. Ale towarzystwo ma również kilku 
wyjątkowych zwolenników, którzy chociaż nie są w nim zrzeszeni, 
opodatkowują się na rzecz remontu ORP „Błyskawica”. Do nich należą: 
Hieronim Kubera, Andrzej Gregorski, Maria Kasperowicz, Robert i Zygmunt 
Kazimierczakowie, Anna Sagan, Henryk Pietraszkiewicz, Bartłomiej Iżycki.

Najznaczniejszą kwotę - 42 tys. zł - wpłacił na konto towarzystwa 
prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Regularnie konto towarzystwa zasilał 
także wojewoda pomorski Tomasz Sowiński, dokonując zakupu pamiątek 
w sklepiku okrętowym.

Pozyskiwanie środków finansowych od różnych firm i instytucji jest 
w obecnie niezwykle trudne. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż wiele 
klubów, instytucji i organizacji społecznych również poszukuje pieniędzy. 
Ponadto powstały i powstają nadal inne fundacje również zbierające środki 
finansowe na podobnie wielkie cele, jak np. Fundacja „O Dach dla Historii 
Marynarki Wojennej”.

Zebrane środki finansowe, chociaż skromne, pozwoliły jednak na 
finansowe wsparcie remontu okrętu, a w szczególności umożliwiły:

* zainstalowanie systemu wentylacji w kambuzie okrętowym oraz 
w łaźni i suszami marynarskiej (35 tys. zł);

• modernizację systemu grzewczego i remont systemu wodnego 
(15 tys. zł) - 1995 r. zainstalowano kocioł centralnego ogrzewania, 
natomiast części do jego remontu w 1999 r. dostarczyła firma 
Viessman - Polska, z którą nawiązano współpracę;

• renowację pomieszczeń wystawowych i użytkowych okrętu (16 tys. zł);
• modernizację systemu łączności, która objęła zakup centrali 

telefonicznej i telefaksu - sprzęt ten obecnie stanowi majątek 
trwały towarzystwa udostępniony do obsługi okrętu, ponadto firma 
„Radmor” przekazała okrętowi trzy radiotelefony na sumę 9 tys. zł.;

• wykonanie barierki na kominie i dwóch trapów kominowych oraz 
położenie niepalnych pokładów w reprezentacyjnych korytarzach 
okrętowych;

• instalację systemu obserwacyjnego oraz naprawę systemu elektrycznego.
Łącznie w latach 1996-2000 Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum 

„Błyskawica” umożliwiło wykonanie prac remontowych i dostawę sprzętu dla 
okrętu na ogólną kwotę 90 tys. zł. W końcu 2001 r. na koncie towarzystwa było 
jeszcze 41 462 złotych.

Propagując idee towarzystwa zawarte w zapisach statutowych, zarząd 
podejmował szereg działań w tym zakresie, m.in.:

• współpracując z zarządem Ligi Obrony Kraju w Poznaniu 
zorganizował pobyt w Marynarce Wojennej zwycięzcom konkursu 
„Polska leży nad Bałtykiem”;

96



• wydał kalendarz w całości poświęcony ORP „Błyskawica";
• uczestniczył w przedsięwzięciach organizowanych przez 

Dowództwo Marynarki Wojennej takich jak: III Światowy Zjazd 
Marynarzy, Zjazd Załóg Polskich Niszczycieli, spotkania 
z kombatantami, spotkanie z młodzieżą z Domu Dziecka 
w Kurniku-Bninie, obchody 60-lecia okrętu, spotkania
z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół ORP „Błyskawica” 
z Coves oraz z władzami miasta Coves, podczas którego przekazano 
na konto towarzystwa czek na 1,4 tys. funtów szterlingów.

ORP „Błyskawica” stanowi integralną część Muzeum MW, a więc jest 
zarządzany pośrednio przez Dowództwo Marynarki Wojennej. Z tego też 
względu, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” nie 
może samodzielnie podejmować czynności wchodzących w kompetencje 
kierownictwa Muzeum MW czy też DMW. Trzeba sobie ponadto uświadomić 
fakt, że główny ciężar utrzymania okrętu i popularyzowania jego historii 
spoczywa na DMW.

W czasie ostatniego, corocznego remontu i konserwacji wyremontowano 
systemy wodne i parowe, rurociągi i podzespoły elektryczne. Wymieniono 
skorodowane części konstrukcji, oczyszczono i zakonserwowano część kadłuba, 
pokładów i nadbudówki. Przygotowano do kolejnego sezonu pomieszczenia 
wystawiennicze.

Zważywszy na aktualną sytuację finansową Wojska Polskiego, 
Dowództwo Marynarki Wojennej zadania swe realizuje należycie. Na 
szczególne podkreślenie zasługują działania DMW w popularyzacji okrętu 
w kraju i poza jego granicami, np. poprzez organizowanie na pokładzie 
„Błyskawicy” różnych uroczystości. Działalność Towarzystwa Przyjaciół 
Okrętu Muzeum „Błyskawica” w wspieraniu finansowym remontów okrętu 
oraz w popularyzacji historii okrętu jest bardzo ograniczona z uwagi na brak 
odpowiednich środków finansowych. Tak więc, Towarzystwo Przyjaciół Okrętu 
Muzeum „Błyskawica” jawi się wyłącznie jako organizacja wspierająca 
działalność DMW w tym zakresie. Słowa uznania za popularyzację ORP 
„Błyskawica” należą się także krótkofalowcom MW, którzy ponadto, na konto 
towarzystwa przekazali własne i zebrane środki finansowe.

Dotąd zarząd nie potrafił wciągnąć większości członków towarzystwa do 
aktywnej działalności. Nie udało się też powołać terenowych kół towarzystwa.

IV Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” odbył 
się w końcu 2001 r. Otwarcia zjazdu dokonał prezes zarządu Jan Przybylski. Na 
przewodniczącego obrad zaproponował Sławomira Kudelę, a na sekretarza 
Jerzego Łubkowskiego. W trakcie obrad Zarząd Miejski Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdyni przekazał 
na ręce dowódcy ORP „Błyskawica” Złotą Odznakę przyznaną okrętowi przez 
związek kombatantów. W dalszej części programu informację na temat 
Marynarka Wojenna RP - rola i miejsce w Siłach Zbrojnych oraz perspektywy 
jej rozwoju przedstawił szef Logistyki MW kontradm. Zbigniew Popek. 
Następnie referat sprawozdawczy wygłosił prezes Jan Przybylski. Kolejne
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wystąpienie pt. ORP „Błyskawica” w latach 1996-2000, stan techniczny okrętu, 
przedstawił Jerzy Łubkowski. Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał jej 
przewodniczący Sławomir Kudela. Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu 
Muzeum „Błyskawica”, po wysłuchaniu referatu sprawozdawczego zarządu 
oraz sprawozdania komisji rewizyjnej udzielił zarządowi absolutorium za okres 
od października 1996 do października 2000 r. Na prezesa towarzystwa 
ponownie wybrano Jana Przybylskiego, a na jego zastępcę - Mieczysława 
Waryszaka, dowódcę „Błyskawicy” w latach 1982-1990. Po ustąpieniu ze 
stanowiska Jana Przybylskiego (był on prezesem od maja 2001 r. do 21 sierpnia 
2001 r.) sekretarzem został Jerzy Łubkowski, który po śmierci Mieczysława 
Waryszaka przejął obowiązki prezesa, skarbnikiem został Dariusz Chełmowski. 
Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Sławomir Kudela, a sądu 
koleżeńskiego Adam Spuła.
Aktualnie w skład zarządu wchodzą:

• Zbigniew Wojciechowski - prezes;
® Antoni Dutko - wiceprezes;
• Dariusz Chełmowski - skarbnik;
• Lesław Paprocki - członek;
® Walter Pater - członek;
• Zbigniew Popek - członek.

Przyjęto następujące wnioski do pracy zarządu na lata 2000-2004:
• opracować regulamin pracy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 

Okrętu Muzeum „Błyskawica”;
• opracować i wydać dyplom pamiątkowy dla zwiedzających ORP 

„Błyskawica”, który stanowił będzie również źródło przychodu;
® organizować raz w roku spotkanie członków towarzystwa;
* zacieśnić współpracę z Oddziałem Społeczno-Wychowawczym 

DMW;
• zaprosić na najbliższy zjazd marynarzy z ORP „Błyskawica” oraz 

przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół ORP „Błyskawica” z Cowes;
• opracować na V Zjazd towarzystwa propozycje zmian w statucie;
• rozpatrzyć możliwość wydania materiałów popularyzujących 

historię ORP „Błyskawica” i wszystkich polskich niszczycieli;
• podjąć działania zmierzające do powiększenia liczby młodzieży 

podczas rozpatrywania rekrutacji do towarzystwa.

* * *

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” ma swój 
odpowiednik w Wielkiej Brytanii, co bezpośrednio wiąże się z miejscem 
powstania okrętu a zwłaszcza z jego działalnością wojenną.

W maju 1942 r. niszczyciel „Błyskawica” znajdował się w tej samej 
stoczni, która go zbudowała i był tam remontowany. Nocą z 4 na 5 maja, 
w czasie ataków niemieckiego lotnictwa na Cowes, polski niszczyciel stał się 
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głównym punktem obrony przeciwlotniczej miasta. W przekonaniu jego 
mieszkańców jego walka z niemieckimi samolotami uratowała miasto przed 
zbombardowaniem. Załoga okrętu uczestniczyła też w gaszeniu pożarów, które 
skutkiem nalotu, wybuchały w mieście i udzielaniu pomocy poszkodowanym 
mieszkańcom. Nazajutrz po tych dramatycznych wydarzeniach dowódca okrętu 
kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski, jeden z najwyżej ocenianych polskich 
oficerów marynarki z lat wojny, przyjmował przedstawicieli władz miasta, 
którzy wyrazili swoje podziękowanie załodze okrętu i przekazali mu 
pamiątkowy medal. Pamięć o tamtych wydarzeniach jest ciągle żywa 
w świadomości mieszkańców miasta i wyspy. Ich rocznice obchodzone są tam 
uroczyście. W 1992 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą wydarzenia sprzed 
pięćdziesięciu lat. Jej replikę w rok później otrzymała „Błyskawica”. Okręt ten 
stanowi zatem słuszny powód dumy nie tylko Polaków. Stocznia, w której 
powstał, już w latach powojennych reklamowała się używając fotografii 
naszego okrętu, który długo jeszcze był najszybszą jednostką na Morzu 
Bałtyckim.

W trakcie obchodów 50 rocznicy obrony miasta przed nalotem 
niemieckim powstało tam również, liczące około 100 osób, Towarzystwo 
Przyjaciół ORP „Błyskawica” (Friends of „Błyskawica” Society). Jednym 
z inicjatorów powstania tego towarzystwa był Otton Hulacki, a wśród jego 
założycieli znaleźli się byli członkowie załogi okrętu Jan Bendig, Bolesław 
Sawicki i Józef Trzebiatowski. Na jego czele stoi mer miasta Jeff G. Banks. 
Tworzą je m. in. członkowie rodzin osób, które niegdyś zbudowały nasz 
niszczyciel i ludzie młodzi, interesujący się historią. Działalność towarzystwa 
cieszy się dużym poparciem mieszkańców wyspy i lokalnych władz. Jego 
przedstawiciele współpracują z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, dość 
często odwiedzają okręt, spotykają się z członkami polskiego towarzystwa 
miłośników „Błyskawicy”, przez których są serdecznie przyjmowani, 
przekazują pamiątki dotyczące budowy i działalności „Błyskawicy” oraz 
wspierają finansowo fundusz remontowy okrętu. W dniach 3-6 maja 2003 r. 
zorganizowali uroczystości przypominające „Noc, gdy Polacy uratowali 
Cowes”. W programie obchodów znalazły się m.in. piknik dla mieszkańców, 
koncert muzyki chopinowskiej, spotkania z Polakami zaproszonymi na 
uroczystości oraz wystawy nawiązujące do czasów wojny.

* * *

Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” może 
być każdy interesujący się okrętem, bez względu na miejsce zamieszkania, 
zawód, wiek itd. Mile widziane są także inne przejawy zainteresowania 
„Błyskawicą”, w tym także dary pieniężne wpłacane na konto towarzystwa.

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” w Gdyni

ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ GDYNIA NR 65 1050 1764 1000 0022 6623 4620
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MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ
W FOTOGRAFII

Wybór zdjęć i podpisy: 
kmdr por. dr Sławomir Kudela 

kmdr por. rez. mgr Walter Pater



KIEROWNICY MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Fot. 1. Pierwszy kierownik Muzeum 
Marynarki Wojennej kpt. mar. 
Jerzy Ostaszewski (z prawej)

Fot. 2. Kmdr por. Czesław Krzynówek



Fot. 3. Kmdr Zdzisław Waśko

Fot. 4. Kmdr Rafał Witkowski



Fot. 5. Kmdr por. Zbigniew Wojciechowski

Fot. 6. Kmdr por. Sławomir Kudela



PUBLIKACJE MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Fot. 7. „Biuletyn Historyczny”, 2003 nr 18



Fot. 8. Broszura o niszczycielu „Błyskawica”



Fot. 9. Folder Ekspozycji Uzbrojenia 
i Broni Morskiej

Fot. 10. Folder Ekspozycji Broni 
i Uzbrojenia Morskiego



Fot. 11. Folder Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 12, 13. Foldery okrętu muzeum 
„Błyskawica”



Fot. 14, 15. Foldery ORP „Błyskawica”



Fot. 16, 17. Foldery ORP „Błyskawica’



Fot. 18. Broszura Marynarka Wojenna RP 1918-1993 wydana z okazji wystawy 
w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku w 1993 r.



Fot. 19. Duża składanka ze zdjęciami 
z Muzeum Marynarki Wojennej

Fot. 20. Mała składanka ze zdjęciami z okrętu muzeum „Błyskawica”



KARTY POCZTOWE

Fot. 21. Karta pocztowa z Muzeum Marynarki Wojennej

Fot. 22, Karta pocztowa z okrętu muzeum „Błyskawica”



Fot. 23, 24. Karty pocztowe z okrętu muzeum „Błyskawica”



Fot. 25, 26. Karty pocztowe z okrętu muzeum „Błyskawica”



Fot. 28. Duża karta pocztowa z okrętu muzeum „Błyskawica”

Fot. 27. Karta pocztowa z okrętu 
muzeum „Błyskawica”



Weź udział w budowie Muze^rffi Polski Morskiej
Fot. 29. Karta pocztowa wspierająca ideę zbudowania Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 30, 31. Zakładki do książek z Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 32, 33. Zakładki do książek z okrętu muzeum „Błyskawica”



PRACE MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Fot. 34. Polska Marynarka Wojenna 1939- 
1947. Wybór dokumentów, t.l, 
oprać. Zbigniew Wojciechowski, 
Gdynia 1999

35. Romuald Nałęcz-Tymiński, 
„Żagle staw-Banderę spuść!”, 
Gdynia 1999



Fot. 36. Ostatnia wachta -Mokrany, 
Katyń, Charków..., 
Gdynia 2000

Fot. 37. Kontradmirał Xawery 
Czernicki, Gdynia 2001



Fot. 38. Tadeusz Kondracki, Stowa
rzyszenie Marynarki Wo
jennej 1945-1992, Gdynia 
2003

Fot. 39. Sławomir Kudela, Jerzy Łub- 
kowski, ORP „Błyskawica”. 
Niszczyciel polskiej Marynarki 
Wojennej, Gdynia 2003



Fot. 40. Sławomir Kudela, Zbigniew Wojciechowski, Bogdan Zalewski, Patroni 
jednostek Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, 

Gdynia 2003



WYSTAWY

Fot. 41. Wystawa „Od Torunia do Gdyni. 
Z dziejów szkolnictwa polskiej 
Marynarki Wojennej” w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu w 1997 r.

Fot. 42. Wystawa „Z dziejów szkolnictwa Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej 1918-1998” w Muzeum w Grudziądzu w 1998 r.



Fot. 43. Wystawa „ORP >Błyskawica< - 60 lat pod polską banderą” 
w Muzeum Regionalnym w Lubaniu w 1998 r.

Fot. 44. Wystawa „W świecie dawnych żaglowców” w Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu w 1999 r.



Fot. 45.Wystawa „W świecie dawnych 
żaglowców” w Muzeum Okrę
gowym w Sosnowcu w 2001 r.

Fot. 46. Otwarcie wystawy „Świat dawnych żaglowców” w Muzeum Okręgowym 
w Chełmie w 2002 r.



Fot. 47. Wystawa „W świecie dawnych żaglowców” w Muzeum Okręgowym 
w Nowym Sączu w 2000 r.

Fot. 48. Otwarcie wystawy „W świecie dawnych żaglowców” 
w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 

w Warce w 2000 r.



Fot. 49. Fragment wystawy „W świecie dawnych żaglowców” 
w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 

w Warce w 2002 r.

Fot. 50. Fragment wystawy „W świecie dawnych żaglowców’ 
w Muzeum Okręgowym w Suwałkach w 2004 r.



Fot. 51. Wystawa „W świecie dawnych żaglowców” w Muzeum Ziemi Krajeńskiej 
w Nakle w 2004 r.

Fot. 52. Wystawa „Od wieków nad Bałtykiem” w budynku Senatu 
w Warszawie w 2003 r.



Fot. 53. Fragment wystawy stałej na okręcie muzeum „Błyskawica” w 1995 r.

Fot. 54. Stoisko Muzeum Marynarki Wojennej na targach Bałt Military Arms '2004 
w Gdańsku



PROMOCJE KSIĄŻEK

Fot. 55. Zdjęcie z promocji książki Sławomira Kudeli i Jerzego Łubkowskiego 
ORP „Błyskawica”. Niszczyciel polskiej Marynarki Wojennej

Fot. 56. Zdjęcie z promocji książki Donaty Rossy-Kilian Morskie środki budowy 
zaufania w systemie współpracy międzynarodowej na rzecz 

bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego



Fot. 57. Zdjęcie z promocji książki Moja droga na morze. Jubileuszowe wspomnienia 
absolwentów oksywskiej Alma Mater

Fot. 58. Zdjęcie z promocji książki Józefa Sługockiego Wychowanie 
w Marynarce Wojennej II Rzeczypospolitej 1918-1939



Fot. 59. Zdjęcie z promocji książek Eugeniusza Koczorowskiego 
Pogrom krzyżackiej armady i „Skórzaki” przeciw okrętom



EKSPONATY MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Fot. 60. Kolekcja mundurów - fragment wystawy stałej na okręcie Muzeum 
„Błyskawica” w 1995 r.

Fot. 61. Lufy okrętowej artylerii lontowej



Fot. 62. Prezentacja kotwic różnego typu

Fot. 63. Francuskie armaty połowę kal. 105 mm Schneider



Fot. 64. Armata morska kal. 120 mm Bofors z ORP „Gryf’

Fot. 65. Jeden z dwóch zachowanych w kraju samolotów myśliwskich typu Jak-9P



OKRĘTY MUZEA

Fot. 66. Niszczyciele „Burza” i „Błyskawica” w porcie wojennym Gdynia 
na przełomie 1975 i 1976 r.

Fot. 67. ORP „Burza” po raz pierwszy w roli okrętu muzeum przechodzi do nabrzeża 
przy Skwerze Kościuszki w Gdyni w czerwcu 1960 r.



Fot. 68. Uroczystość odznaczenia niszczyciela „Błyskawica” Krzyżem Złotym 
Orderu Yirtuti Miłitari 26 czerwca 1987 r.

Fot. 69. Od 1 maja 1976 r. w roli okrętu muzeum występuje ORP „Błyskawica”



PIERWSZA SIEDZIBA MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ 
od 1953 do 1969 r.

Fot. 70. Fronton budynku Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 71. Godło z koszar na Westerplatte i torpeda przed budynkiem Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 72. Wejście do Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 73. Pierwsza ekspozycja plenerowa Muzeum Marynarki Wojennej



BUDOWA MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Fot/74./Wizja komputerowa budowanej siedziby Muzeum Marynarki Wojennej

Fot. 75. Metropolita gdański abp Tadeusz 
Gocłowski 5 kwietnia 2002 r. 
dokonuje poświęcenia terenu 
budowy Muzeum Marynarki 
Wojennej



Fot. 76. Uroczystość wmurowa
nia aktu erekcyjnegopod 

budowę budynku Muze
um Marynarki Wojen nej 
i Muzeum Miasta Gdyni

Fot. 77. Pierwsze prace ziemne na budowie Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 78. Zapoznanie uczestników III Światowego Zjazdu Marynarzy i gości 
Marynarki Wojennej podczas obchodów jubileuszu 85-lecia 
z ideą budowy siedziby dla Muzeum Marynarki Wojennej.

28 czerwca 2003 r.

Fot. 79. Uczestnicy III Światowego Zjazdu Marynarzy 29 czerwca 2003 r. na budowie 
Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 80. Fragment nowego budynku Muzeum Marynarki Wojennej

Fot. 81. Fragment nowego budynku od strony istniejącej ekspozycji plenerowej
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Fot. 82. Wizyta prezydenta Lecha Wałęsy i premiera Krzysztofa Bieleckiego 
na okręcie muzeum „Błyskawica” w czerwcu 1991 r.



Fot. 83. Wizyta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na okręcie muzeum 
„Błyskawica” w lipcu 2003 r.

Fot. 84. Powołanie Rady Naukowej Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 85. Nestor polskich marynarzy kontradm. w st. spocz. Romuald Nałęcz-Tymiński 
zwiedza budowę Muzeum Marynarki Wojennej



Fot. 86. Uroczysta promocja absolwentów Akademii Marynarki Wojennej 
na pierwszy stopień oficerski

Fot. 87. Dowódca Marynarki Wojennej adm. floty Roman Krzyżelewski na obchodach 
50-lecia Muzeum Marynarki Wojennej 2 grudnia 2003 r.



Fot. 88. Wizyta członków Towarzystwa Przyjaciół ORP „Błyskawica” z Cowes 
w 2002 r. Sekretarz towarzystwa Otton Hulanicki wręcza 

symboliczny czek dowódcy okrętu

Fot. 89. Modernizacja Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego 
w związku z budową Muzeum Marynarki Wojennej 

w listopadzie 2003 r.



Fot. 90. Wizyta kadry Muzeum Marynarki Wojennej w Cowes



Fot. 92. Apel Fundacji „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej 
Rzeczpospolitej Polskiej”
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Fot. 93. Akt erekcyjny budowy Muzeum Marynarki Wojennej
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Fot. 94. Rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej w sprawie przebazowania 
okrętu opl „Błyskawica” ze Świnoujścia do Gdyni i zmiany 

podporządkowania w związku z decyzją przystosowania 
go do pełnienia funkcji okrętu muzeum
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ZAŁĄCZNIKI



Załącznik 1

RADA NAUKOWA 
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ1

Przewodniczący:
kmdr rez. prof. dr hab. Jerzy PRZYBYLSKI - Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Słupsk;

Sekretarz:
kmdr por. dr Zbigniew WOJCIECHOWSKI - Muzeum Marynarki Wojennej;

Członkowie:
1) kontradm. w st. spocz. Kazimierz BOSSY - Stowarzyszenie Oficerów 

Marynarki Wojennej RP - Gdynia;
2) prof. dr hab. Czesław CIESIELSKI - Uniwersytet Gdański;
3) kmdr rez. prof. dr hab. Józef DYSKANT - Wojskowy Instytut 

Historyczny - Warszawa;
4) kmdr dypL pil. Mieczysław JASTRZĘBSKI - Dowództwo Marynarki 

Wojennej;
5) kmdr por. w st. spocz. Andrzej KŁOPOTOWSKI - Stowarzyszenie 

Oficerów Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP - Gdynia;
6) kmdr dypl. Jerzy KOMOROWSKI - Fundacja Budowy Muzeum MW;
7) dr inż. Jerzy LITWIN - Centralne Muzeum Morskie - Gdańsk;
8) prof. dr hab. Zbigniew MACHALIŃSKI - Akademia Medyczna - Gdańsk;
9) kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Zdzisław MISZTAL - Gdynia;

10) kmdr dypl. Bernard NAKRASZEWICZ - Dowództwo Marynarki Wojennej;
11) kpt. mar. w st. spocz. Konstanty OKOŁÓW-ZUBKOWSKI - Fundusz 

Społeczny Stowarzyszenia Marynarki Wojennej - Londyn;
12) kmdr por. mgr Walter PATER - Redakcja „Przeglądu Morskiego”;
13) kontradm. Zbigniew POPEK - Dowództwo Marynarki Wojennej;
14) kmdr rez. mgr inż. Jan PRZYBYLSKI - Stowarzyszenie Przyjaciół 

Okrętu Muzeum „Błyskawica”;
15) mgr Jan TARCZYŃSKI - Fundacja Ochrony Zabytków Militarnych - 

Warszawa;
16) red. Bogusław WOŁOSZAŃSKI - Telewizja Polska S.A.;
17) kmdr por. dr Bogdan Zalewski - Akademia Marynarki Wojennej.

1 Rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej nr 126 z 29 grudnia 1998 r. o powołaniu z dniem 
21 listopada 1996 r. Rady Naukowej Muzeum Marynarki Wojennej.
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Załącznik 2

ODPIS

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 
SZTAB GENERALNY

Warszawa, dnia 2.05.1960 r.

ZARZĄDZENIE SZEFA SZTABU GENERALNEGO

Nr O31/Org. z dnia 2.05.1960 r.

1. Dowódca Marynarki Wojennej w terminie do dnia 30 maja 1960 r.

sformuje:

w m. Gdynia - Oksywie Okręt Muzeum wg etatu Nr 35/392 o stanie osobowym 
23 żołnierzy i podporządkuje go Szefowi Oddziału Historyczno-Wydawniczego 
Sztabu Głównego Marynarki Wojennej.

2. Główny Kwatermistrz WP przyjmie z dniem 2 maja 1960 r. nowosformowany 
Okręt Muzeum na zaopatrzenie wg etatu Nr 35/392.

3. Dowódca Marynarki Wojennej zamelduje mi przez Zarząd Organizacyjny 
Sztabu Generalnego wykonanie niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 
10 czerwca 1960 r.

SZEF ZARZĄDU ORGANIZACYJNEGO 
SZTABU GENERALNEGO

I-I płk dypl. Wacław J A G A S

SZEF SZTABU GENERALNEGO

/-/wz. gen.dyw.GRANIEWSKI
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Załącznik 3

ODPIS

M.p., dnia 2.12.1955 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 
SZTAB GENERALNY

ROZKAZ ORGANIZACYJNY

Nr 076/Org.

1. Celem popularyzacji wśród stanu osobowego Ludowego Wojska 
Polskiego i ludności cywilnej bogatych tradycji morskich, rozwoju 
Marynarki Wojennej Polski i gospodarki morskiej w okresie władzy 
ludowej, oraz popularyzacji rozwoju i doświadczeń bojowych Marynarki 
Wojennej ZSRR - Dowódcy Marynarki Wojennej w terminie do dnia 
1 lutego 1954 r.

-sformować:

Muzeum Marynarki Wojennej wg etatu Nr 30/113 o stanie osobowym 
1 wojskowy i 3 kontraktowych.
Miejsce sformowania i postoju m. Gdynia.

2. Szefowi Głównego Zarządu Politycznego udzielić pomocy 
w formowaniu muzeum, zaopatrzeniu w eksponaty i wyposażenie 
specjalne.

3. Dowódcom i Szefom Rodzajów Wojsk przyjąć z dniem 1 grudnia 1953 r. 
formowane Muzeum Marynarki Wojennej na wszystkie rodzaje 
zaopatrzenia.

4. Dowódcy Marynarki zameldować wykonanie Rozkazu przez Zarząd VI 
Sztabu Generalnego w terminie do dnia 10 lutego 1954 r.

p.o. SZEF SZTABU GENERALNEGO 
I-I PIGAREWCZ

gen. dyw.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
I-I Konstanty ROKOSSOWSKI 

Marszałek Polski
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355.403.14 - Muzea wojskowe PLISNN 0137-5539

Kudela S.: 50 lat Muzeum Marynarki Wojennej.

Biuletyn Historyczny 2004, nr 19, s. 7-15

Przedstawienie 50 lat działalności Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

355.403.14 - Muzea wojskowe PLISNN 0137 - 5539

Ostaszewski J.: Początki Muzeum Marynarki Wojennej. Wspomnienia pierwszego 

kierownika Muzeum Marynarki Wojennej.

Biuletyn Historyczny 2004, nr 19, s. 16-27

Omówienie początkowego okresu działalności Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni.



355.403.14 - Muzea wojskowe PLISNN 0137-5539

Kudela S.: Dział Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej.

Biuletyn Historyczny 2004, nr 19, s. 28-34

Prezentacja działalności Działu Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni.

355.403.14 - Muzea wojskowe PL ISNN 0137 - 5539

Kotecki A.: Dział Wystawienniczy Muzeum Marynarki Wojennej.

Biuletyn Historyczny 2004, nr 19, s. 35-56

Przedstawienie pracy Działu Wystawienniczego i działalności Muzeum Marynarki 

Wojennej w zakresie organizowania wystaw stałych i czasowych.



355.403.14 - Muzea wojskowe PL ISNN 0137 - 5539

Łubkowski J.: Okręty muzea.

Biuletyn Historyczny 2004, nr 19, s. 57-88

Przedstawienie problemów działalności okrętów muzeów „Burza” i „Błyskawica”.

355.403.14 - Muzea wojskowe PL ISNN 0137-5539

Pater W.: Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”.

Biuletyn Historyczny 2004, nr 19, s. 89-97

Prezentacja działalności Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”.



355.403.14 - Muzea wojskowe PL ISNN 0137-5539

Muzeum Marynarki Wojennej w fotografii - (wybór zdjęć i podpisy: Kudela S„ Pater W.).

Biuletyn Historyczny 2004, nr 19, s. 99-162

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej będące ilustracjami do opracowań 

przygotowanych na 50-lecie Muzeum i wydrukowanych w jubileuszowym „Biuletynie 

Historycznym” nr 19.


