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Obchody setnej rocznicy podjęcia decyzji o utworzeniu marynarki 
polskiej przyczyniły się do powstania szeregu publikacji nawiązujących 
do tego wydarzenia oraz prezentacji jej funkcjonowania w minionym 
stuleciu. Podobnie było przy okazji trzeciej rocznicy obchodzonej 
w 1921 r., dziesiątej w 1928 r. oraz dwudziestej w 1938 r. Takie przedsię-
wzięcia realizowano też w 1955 r. w związku z dziesiątą rocznicą ponow-
nego utworzenia Marynarki Wojennej. Jednak tym razem zaakcentowa-
no odniesienie do Polski Ludowej. Tak było też w dalszych latach (1960, 
1965, 1970, 1975, 1980, 1985), przy czym począwszy od 1960 r. wprowa-
dzano do tych obchodów coraz więcej elementów łączących trzy okresy 
funkcjonowania MW w Polsce – przed wojną, w czasie wojny z Rosją 
Radziecką w 1920 r. i w latach drugiej wojny światowej, a także 
w okresach 1945–1989 i 1989–1999 oraz do 2018 r.  

Po 1989 r. stopniowo zaczęto zapominać o MW z lat 1945–1989; 
w ramach świętowania i w opisach jej funkcjonowania w minionym stu-
leciu akcenty kładziono na lata 1918–1939 do 1947 r. i czas po 1989 r. 
W tej sytuacji uważny czytelnik publikacji z tych okresów lub turysta 
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odwiedzający okręt muzeum ORP „Błyskawica”, Muzeum Marynarki 
Wojennej albo sale tradycji w jednostkach MW odniesie wrażenie, że 
w minionym stuleciu polska MW istniała tylko w okresach 1918–1947 
i 1989–2018, czyli łącznie 58 lat.  

W tym świetle powstaje uzasadnione pytanie: Dlaczego wobec tego 
z taką afektacją obchodzone jest w 2018 r. stulecie jej istnienia? Stało się 
tak dlatego, że wbrew politycznym zawirowaniom zachowana została 
ciągłość publikacji dotyczących poszczególnych etapów funkcjonowania 
MW w Polsce od 1918 do 2018 r.  

W każdym z trzech minionych okresów jej tworzenia i odtwarzania 
lub przetwarzania, a także w czwartym, który obejmuje lata 1989–2018 
i jest uznawany przez obecnych polityków, jej sukcesy oraz niepowodze-
nia opisywali historycy i miłośnicy morza. O problemach dotyczących 
powołania, organizacji, szkolenia i udziału MW w dwóch wojnach oraz 
budownictwa okrętowego w Polsce wypowiadało się dotąd wielu auto-
rów książek, artykułów, wspomnień, biogramów, kronik, referatów na-
ukowych, broszurek, filmów, wierszy i pieśni patriotycznych.  

Poniżej zostaną przedstawieni pionierzy w tej dziedzinie i najważniej-
si spośród autorów. W pierwszej kolejności należy skupić się na pracach 
wymienionych w wystąpieniu profesora Benona Miśkiewicza na otwar-
ciu V Forum Historyków Wojskowości, które odbyło się w Akademii 
Marynarki Wojennej w 1999 r. Rok później opublikowano je nakładem 
ówczesnego Wydziału Wydawniczego AMW, w materiałach z tego sym-
pozjum pod redakcją jego organizatorów – Jerzego Przybylskiego i Bog-
dana Zalewskiego. Oprócz wspomnianego referatu B. Miśkiewicza pt. 
Badania nad dziejami Polskiej Marynarki Wojennej do 1939 roku znaj-
duje się tam tekst wystąpienia autora niniejszego artykułu pt. Historia 

i historycy Marynarki Wojennej (aktualny stan badań i perspektywy ich 

rozwoju), Józefa Wiesława Dyskanta pt. Historia PMW w środowisku 

warszawskim oraz na łamach wydawnictw i czasopism warszawskich 

w latach 1998–1999, Zbigniewa Wojciechowskiego pt. Muzeum Mary-

narki Wojennej i jego miejsce w badaniach i popularyzacji historii Polskiej 

Marynarki Wojennej, Waltera Patera pt. Historia wojskowa w „Przeglą-

dzie Morskim” 1997–1999”, a także Waldemara Korduli pt. Działalność 

Archiwum Marynarki Wojennej. 
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Literatura historyczna i beletrystyczna, którą prezentował prof. 
B. Miśkiewicz, dotycząca dziejów polskiej MW i problematyki wojen 
morskich ma swoje korzenie w opisie „bitwy na Zalewie Wiślanym pod-
czas wojny 13-letniej w dniu 15 września 1463 roku” Jana Długosza. To 
wówczas połączone siły Gdańska i Elbląga z udziałem zaciężnych oddzia-
łów królewskich zadały klęskę flocie Zakonu Krzyżackiego. Po latach, 
w 1811 r. Tomasz Święcicki wydał w Warszawie niewielką rozprawkę pt. 
Historyczna wiadomość o ziemi pomorskiej, mieście Gdańsku, oraz żeglu-

dze i panowaniu Polaków na Morzu Bałtyckim. 
 Profesor B. Miśkiewicz, autor Polskiej historiografii wojskowej (wyda-

nej w Poznaniu w 1996 r.), podał i uzasadnił, że dopiero wówczas, czyli 
w wieku XIX zapoczątkowała swoje istnienie historiografia zajmująca się 
dziejami wojskowymi na wybrzeżu. Do najstarszych, według Profesora, 
i znanych opracowań zajmujących się uzasadnianiem potrzeby posiada-
nia przez Polskę floty morskiej zarówno dla celów gospodarczych, jak 
i wojennych, należy praca Łukasza Gołębiowskiego O marynarce polskiej 
opublikowana w warszawskim „Przeglądzie Naukowym” w 1843 r. 
Wspomnianą problematykę poruszył także Julian Bartoszewicz – autor 
całościowego, chociaż krótkiego (zamieszczonego w Encyklopedii po-

wszechnej Samuela Orgelbranda z 1865 r.) opracowania pt. Polska mary-

narka – flota. W tekście tym zaprezentowane zostały głównie militarne 
wydarzenia dotyczące polskiej floty działającej zarówno na Morzu Bał-
tyckim, jak i na Morzu Czarnym. O problemach politycznych związa-
nych z tworzeniem MW i na temat jej działalności w latach 1544–1621 
pisał Adam Szelągowski w swoich czterech pracach wydanych w latach 
1904–1910.  

Pierwszym wydawnictwem źródłowym dotyczącym dziejów MW był 
Rejestr budowy galeony – zabytek z 1572 roku wydany przez Adama 
Kleczkowskiego w 1915 r. w Krakowie. Natomiast najpełniejszą syntezę 
przedstawił Aleksander Czołowski w pracy Marynarka w Polsce. Szkic 

historyczny wydanej we Lwowie, Warszawie, Krakowie w 1922 r.  
Najbardziej aktywnym badaczem dawnych dziejów MW i wojen mor-

skich, piszącym w dwudziestoleciu międzywojennym i pierwszych latach 
po drugiej wojnie światowej, był Stanisław Bodniak – autor prac: Komi-

sja Morska Zygmunta Augusta (Gdańsk 1930–1931), Pierwsi strażnicy 

morza (Kraków 1932), Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona (Kurnik 
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1946). Polityką morską Stefana Batorego i jego stosunkiem do Gdańska 
oraz problematyką sił zbrojnych na morzu za czasów Zygmunta III Wa-
zy zajmował się Kazimierz Lepszy. Najbardziej znaną jego pracą jest Za-

rys dziejów marynarki polskiej (Kraków 1947). 
W grupie historyków marynistów znajdowali się też: Władysław Cza-

pliński publikujący w latach 1938–1939 wyniki swoich badań na łamach 
„Rocznika Gdańskiego”, Witold Hubert – autor książek Bitwa pod Oliwą 
(Warszawa 1929), Historia wojen morskich (Warszawa 1935) oraz Wojny 

bałtyckie (Warszawa 1938), Józef Boreyko – autor pracy Marynarka Wo-

jenna zamieszczonej w opracowaniu Dziesięciolecie odrodzenia polskiej 

siły zbrojnej 1918–1928  (Warszawa 1928). To opracowanie w rozszerzo-
nej formie ukazało się ponownie w 1935 r. w publikacji pt. XV lat pracy 

polskiej na morzu (Gdańsk 1935). 
W przedstawionym powyżej kontekście zasadna jest analiza działal-

ności naukowo-badawczej i wydawniczej w Polsce, a szczególnie w MW, 
po drugiej wojnie światowej w aspekcie poznawania i opracowywania 
dziejów polskich sił morskich od zarania do czasów współczesnych. 

Dla przypomnienia warto dodać, że Polska ścisłe związki z Morzem 
Bałtyckim miała tylko w latach 960–1308, w okresie od 1 września 
1433 r. do 1793 r. oraz od 10 lutego 1920 r. do 2 października 1939 r. 
i uzyskała je ponownie w marcu 1945 r. 

Flota kaperska funkcjonowała w Polsce od wojny trzynastoletniej 
(1454–1466) i wsławiła się wspomnianą powyżej zwycięską bitwą na Za-
lewie Wiślanym (15 września 1463 r.). Flota Królewska zorganizowana 
przez Zygmunta Augusta (1548–1572) liczyła w 1567 r. 30 okrętów. 
W 1568 r. kierownictwo nad nią przejęła Komisja Morska, która istniała 
do 1572 r. Próbę jej odbudowy podejmowali kolejno: Stefan Batory 
(w latach 1576–1586) i Zygmunt III Waza (w latach 1587–1632), za pa-
nowania którego utworzona została Komisja Okrętów Królewskich (na 
wzór powołanej przez Zygmunta Augusta w 1568 r.). Batory przeniósł 
też bazę swojej floty z Gdańska do Pucka, w którym w latach 1624–1626 
zbudowano siedem okrętów. Ich załogi odniosły zwycięstwo w bitwie 
pod Oliwą 28 listopada 1627 r. Wkrótce po tym za sprawą Duńczyków 
flota ta przestała istnieć. 

Kolejną próbę jej odbudowy podjął Władysław IV (1632–1648). On 
zajmował się też organizacją obrony posiadanego wybrzeża. Ufortyfiko-
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wał Puck w latach 1635–1639 i umocnił Hel, budując na półwyspie dwa 
forty – Władysławowo i Kazimierzowo. Za jego panowania 12 statków 
handlowych przebudowano na okręty wojenne. On także sprowadził na 
Niemen z rejonu Krymu (Dniestr) 2000 kozaków posługujących się ło-
dziami, tzw. czajkami, do prowadzenia działań zaczepnych i rozpoznaw-
czych na Bałtyku. Po śmierci Władysława IV doszło do kolejnego i dłu-
gotrwałego upadku floty polskiej. Dopiero w latach powstania stycznio-
wego podjęto próbę tworzenia floty narodowej.  

Kolejną, tym razem skuteczną, decyzję o utworzeniu marynarki pol-
skiej podjęto 28 listopada 1918 r. Organizowano ją początkowo na rze-
kach: Wisła, Pina i Prypeć w Warszawie, Modlinie i Pińsku, od stycznia 
1920 r. w Toruniu i Pucku, a po 1922 r. stopniowo także w Gdyni. 

Piśmiennictwem historycznym, popularnonaukowym, beletrystycz-
nym i propagandowym dotyczącym sił morskich w przeszłości oraz ich 
działalności w latach 1918–1939 zajmowali się głównie oficerowie peł-
niący służbę w MW lub ówcześni działacze Ligi Morskiej i Rzecznej (po 
1931 r. także Kolonialnej). Bardziej znani wśród piszących, którzy inspi-
rowali innych do tego zadania, czyniąc to z własnej woli lub z polecenia 
przełożonych, byli wówczas, czyli w latach 1921–1939, Jan Bartlewicz – 
autor pierwszej, wydanej w 1933 r. pracy obejmującej całościową działal-
ność Flotylli Pińskiej w wojnie polsko-sowieckiej w latach 1918–1920, 
oraz Romuald Gintowt-Dziewałtowski i Karol Taube, którzy jako pierwsi 
przedstawili działalność wojenną batalionu i pułku morskiego w latach 
1919–1920 w opracowaniu opublikowanym również w 1933 r. Obydwa 
wymienione wyżej opracowania napisane zostały przez uczestników opi-
sywanych wydarzeń, w ramach zadań służbowych. Na tej samej zasadzie 
Karol Taube i Olgierd Żukowski opisali i wydali już w 1931 r. Zarys   

historii wojennej flotylli rzecznej. 
Na łamach „Przeglądu Morskiego” oraz w opracowaniach Ligii Mor-

skiej i Rzecznej (wydano ich przed wojną ponad 100), a także w innych 
wydawnictwach, swoje artykuły dotyczące wojennej roli oraz zadań 
i potrzeb rozwoju MW w Polsce publikowali: Benedykt Krzywiec, Rafał 
Czeczot, Jerzy Kłossowski, Karol Korytowski, Witold Hubert, Aleksan-
der Potyrała, Heliodor Laskowski, Julian Ginzbert, Marian Zaruski, 
Adam Mochuczy, Jerzy Staniewicz, Stefan Frankowski, Włodzimierz 
Steyer, Władysław Kosianowski. 
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Udział MW RP w drugiej wojnie światowej jest prezentowany w róż-
nych formach. Są to: opracowania naukowe, materiały źródłowe, prace 
magisterskie, doktorskie, habilitacyjne i profesorskie, artykuły, referaty 
naukowe, relacje, wspomnienia (publikowane lub przekazane do archi-
wów, bibliotek i muzeów), książki beletrystyczne, recenzje i omówienia 
naukowe, artykuły w prasie, broszurki, biogramy itp. Jest ich ogromna 
liczba. Przykładowo, tylko w zbiorach biblioteki MMW znajduje się po-
nad 500 dotychczas nieopublikowanych wspomnień i relacji. Piszący 
o tej problematyce korzystają ze zbiorów dokumentów zgromadzonych 
w krajowych archiwach państwowych (głównie w Centralnym Archi-
wum Wojskowym w Warszawie i jego filii w Gdyni), a także znajdują-
cych się w Wielkiej Brytanii (Londyn) i USA oraz w Archiwum IPN 
w Warszawie i jego filiach. Korzystają także z literatury przechowywanej 
w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie oraz bibliotekach 
MMW w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu 
Sztuki Wojennej w Warszawie oraz innych – krajowych i zagranicznych. 

Do najbardziej znanych, dotychczas opublikowanych (jest ich kilka-
naście tysięcy) prac dostępnych szerokim kręgom czytelników należą 
między innymi poniższe. 

1. Wydane w kraju:  

− Andrzej Rzepniewski, Obrona wybrzeża w 1939 roku. Przygoto-

wania i przebieg działań, Warszawa 1964; 

− Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1957; drugie wy-
danie – Poznań 1972 (oraz inne prace autora); 

− Stanisław Ordon, Wojna obronna Polski 1939 roku na wybrzeżu 

i morzu w świetle prawa międzynarodowego, Gdańsk 1974 (oraz 
inne prace autora dotyczące tej tematyki);  

− Rafał Witkowski, Hel na straży wybrzeża, Warszawa 1974 (oraz 
inne prace autora);  

− Józef Wiesław Dyskant, Oddział wydzielony „Wisła”, Warszawa 
1982;  tenże,  Marynarka Wojenna w wojnie 1339 r., t. I, Gdynia 
2003 (oraz inne prace autora); 

− praca zbiorowa, Walki formacji polskich na Zachodzie w 1939–

1945 r., Warszawa 1981, seria „Polski Czyn Zbrojny w II Wojnie 
Światowej” – rozdziały III, IV, VI, X, XVII, XXII dotyczące 
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działań MW (łącznie 836 stron; w tym 170 stron napisanych 
przez Edmunda Kosiarza dotyczy MW); 

− Walter Pater, Marynarka Wojenna w latach II wojny światowej,     
w:  Polska Marynarka Wojenna w latach 1918–1980 – zarys 

dziejów, oprac. Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybyl-
ski, Warszawa 1992  – rozdział II.  

2. Wydane za granicą: 

− Polskie siły zbrojne w II wojnie światowej, t. I, Kampania wrze-

śniowa 1939, cz. 5, Marynarka Wojenna i obrona polskiego wy-

brzeża, Londyn 1962 – opracowanie powstałe pod kierownic-
twem komandora Bohdana Waleriana Michała Wrońskiego, 
długoletniego dyrektora Instytutu Polskiego i Muzeum gen. 
Władysława Sikorskiego w Londynie;  

− Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918–1946, t. 1–3, oprac. 
Marian Stanisław Piaskowski, Albany 1983–1990; 

− Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej, Londyn 1940 
– opracowanie wydane przez Michała Alfreda Peszke w języku 
angielskim, przetłumaczone w kraju i wydane w łamach „Prze-
glądu Morskiego” przez Andrzeja Jabłońskiego i Mieczysława 
Serafina w 1992 r.; 

− album Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej 

salwy w II wojnie światowej, Rzym 1947; książka została wydana 
sumptem Samopomocy Marynarki Wojennej przez Instytut Li-
teracki; 

− artykuły (kilkaset) oficerów MW przebywających na emigracji 
po drugiej wojnie światowej opublikowane w kwartalniku „Na-
sze Sygnały” wydawanym w Londynie w latach 1947–1995 przez 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej; swoje wspomnienia z cza-
sów wojny publikowali tu m.in. – Jerzy Świrski, Józef Unrug, Je-
rzy Tumaniszwili, Zbigniew Węglarz, Ludwig Hulewicz, Julian 
Czerwiński, Stanisław Nowodworski, Jerzy Pertek (pisarz), Ro-
muald Nałęcz-Tymiński, Zofia Janina Borzęcka-Kobierniczak, 
Andrzej Browarski (autor monografii ORP „Orkan”), Andrzej 
Guzowski, Stanisław M. Piaskowski, Stanisław Olszewski, Wie-
sław Krzyżanowski, Konstanty Okołów-Żubkowski.  
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Należy dodać, że o MW RP istniejącej i działającej od 1918 do 1947 r. 
w Polsce i za jej granicami, w czasie pokoju i latach wojny, pisano (robili 
to głównie uczestnicy tych wydarzeń) w kraju w latach 1946–1949 aż do 
przejęcia władzy centralnej przez Bolesława Bieruta, Jakuba Bermana, 
Hilarego Minca, Romana Zambrowskiego i Stanisława Radkiewicza. To 
głównie oni, a nie znajdujący się wówczas na ważnych stanowiskach 
w WP i MW (jak piszą o tym często pracownicy IPN) oficerowie oraz 
generałowie i admirałowie – obywatele ZSRR (Konstanty Rokossowski, 
Jurij Bordziłowski, Wiktor Czerokow, Aleksandr Winogradow) decydo-
wali o tym co i jak należy pisać na ten temat. W ich imieniu realizację 
tego zadania w wojsku, a w tym i MW, nadzorowali: Edward Ochab, 
Marian Naszkowski, Mieczysław Wągrowski, Kazimierz Witaszewski, 
Józef Urbanowicz, Mirosław Nadelwicz, Samuel Malko.  

Sytuacja zmieniła się diametralnie po 1956 r., kiedy państwem zaczęli 
kierować  Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz, a wojskiem dowo-
dzić Marian Spychalski oraz odpowiadający za ówczesną propagandę 
w wojsku Janusz Zarzycki (do 1960 r.) i Wojciech Jaruzelski (w latach 
1960–1965). Drugi z wymienionych był w latach 1965–1968 szefem Szta-
bu Generalnego WP, w 1968–1983 ministrem obrony narodowej, do 
1989 r. premierem (1981–1985), potem przewodniczącym Rady Państwa 
(1985–1989) oraz prezydentem (1989–1990) mającym decydujący wpływ 
na funkcjonowanie sił zbrojnych RP. 

Problematyką historyczną i współczesności w omawianym aspekcie 
zajmował się wówczas Wojskowy Instytut Historyczny, którego człon-
kowie publikowali swój dorobek naukowo-badawczy na łamach „Woj-
skowego Przeglądu Historycznego” oraz w wydawanych przez MON 
tematycznych opracowaniach i podręcznikach lub – również nakładem 
tego ministerstwa – studiach i materiałach do historii sztuki wojennej.  

Kadry historyków wojskowych kształcono wówczas głównie w Wy-
dziale Historyczno-Politycznym Wojskowej Akademii Politycznej kie-
rowanym przez historyków i ludzi nauki, np. gen. dr. Adama Uziębło czy 
prof. Janusza Wolińskiego (1958–1968). W jednostce tej także prowadzili 
zajęcia i kształtowali osobowość historyków wojskowości tacy profeso-
rowie i docenci, jak: Stanisław Herbst, Franciszek Ryszka, Czesław Ma-
dajczyk, Ludwik Bazylow, Marian Wojciechowski, Tadeusz Jędruszczak 
i Kazimierz Sobczak.  
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Historią wojskowości zajmowano się również w Akademii Sztabu Ge-
neralnego WP, którą przez długie lata dowodził gen. Józef Kuropieska, 
autor kilku książek wspomnieniowych  dotyczących jego służby wojsko-
wej przed wojną, pobytu w niewoli i powojennej służby jako dowódca 
dywizji okręgu wojskowego i komendant ASG.  

W MW jej historią, obejmującą wszystkie okresy działalności, w spo-
sób bardziej rzeczowy i naukowy zaczęto zajmować się szerzej już od 
1953 r. Stało się to po opublikowaniu w maju 1952 r. w „Morzu” artyku-
łu gen. bryg. Mieczysława Wągrowskiego Z dziejów naszego Morza od-
noszącego się bardzo negatywnie do naszej morskiej historii. Ośmieszał 
on kierownictwo wojska w oczach krajowego środowiska naukowego. 
W związku z tym zaprotestował ówczesny przewodniczący Komisji Woj-
skowo-Historycznej MON gen. bryg. Stanisław Okęcki. W pismach skie-
rowanych do sekretarza KC PZPR nadzorującego pracę GZP WP 
E. Ochaba i do ministra obrony narodowej marszałka K. Rokossow-
skiego postulował, aby zabronili oni publikowania tego rodzaju artyku-
łów. S. Okęcki proponował, aby kierownictwo partii (wówczas PZPR) 
i MON podjęły decyzje dotyczące opracowania stosownych założeń 
i wydania syntezy polskich tradycji morskich1. Propozycje te były tym 
bardziej zasadne, że już podpisany przez Rokossowskiego rozkaz MON 
nr 19 z 8 maja 1951 r. głosił, że w każdą ostatnią niedzielę czerwca (tak 
było też przed wojną od 1932 r.) w ramach Dni Morza będzie obchodzo-
ny Dzień Marynarki Wojennej. Podczas tego święta miały być utrwalane 
„nasze najlepsze tradycje morskie od zarania dziejów Państwa Polskiego. 
Tradycje walk z najazdami Krzyżaków, zwycięskich bitw w Zatoce Świe-
żej, tradycje największego rozkwitu walecznej Armady Rzeczypospolitej 
za panowania Zygmunta Augusta i Władysława IV. Tradycje walk 
w obronie ziemi ojczystej z najeźdźcą szwedzkim”2. W 1953 r. przy ulicy 
Henryka Sienkiewicza w Gdyni otwarto MMW popularyzujące te trady-
cje, ale stopniowo, po 1954 r. – także działania wojenne na Westerplatte, 
Kępie Oksywskiej i Helu w 1939 r. Po 1956 r. prezentowano również 
działania bojowe na Morzu Śródziemnym i Atlantyku, robiąc to z coraz 
większym zaangażowaniem. 

                                                           
1 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), sygn. 1394/65 t. 305, s. 89–109. 
2 CAW, sygn. 1324/56, t. 8, s. 82. 
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Istotną rolę w zbieraniu materiałów prezentowanych w MMW, a tak-
że w podejmowaniu badań dotyczących historii sił morskich działających 
w Polsce po 1918 r., pełnił istniejący w MW od 1947 r. Wydział Histo-
ryczny Sztabu Głównego MW przekształcony w 1956 r. w Oddział Histo-
ryczno-Wydawniczy MW. Kierowali nim: kmdr Stefan de Walden 
(1947–1949); kmdr Czesław Witczak (1949–1956), kmdr Bolesław Ro-
manowski (1956–1958), a po nim znowu, aż do 1960 r., 
kmdr C. Witczak. 

W latach 1960–1970 Wydziałem Historycznym wchodzącym w skład 
Oddziału Historyczno-Wydawniczego (prowadzonego przez kmdr. 
C. Witczaka) kierował kpt. kmdr ppor. Edmund Kosiarz, po nim zaś – 
do 1976 r. – kmdr Zdzisław Waśko. Od 1954 r. pracowali tam m.in.: 
R. Witkowski (na stanowisku starszego pomocnika szefa Wydziału), 
mgr Franciszek Milewski, mgr Waldemar Sikorski, mgr Janusz Siekie-
rzyński, kpt. Włodzimierz Radziszewski oraz Ewa Madey, Tomasz Czay-
ka i Wiktor Podowski, a od 1962 r. mgr (później dr) Jarosław Rusak. 
W następnych latach, już po kolejnej reorganizacji i włączeniu Wydziału 
do MMW, działem historii zajmowali się oficerowie – Z. Wojciechowski, 
W. Pater i Jarosław Kudela. Działalność MW w fotografii dokumentowa-
li: Paweł Płonka, Stanisław Pudlik, Kazimierz Gawron i Wacława Wie-
rzyńska.  

W 1953 r. do programu zajęć politycznych dla żołnierzy WP wprowa-
dzono sześciogodzinne zajęcia na temat morza i MW, a dla marynarzy 
drugiego i trzeciego rocznika służby odpowiednio – specjalny, dwuna-
sto- i trzydziestogodzinny cykl zajęć. Opracowano w tym celu specjalne 
broszurki, a po 1965 r. wydano liczący ok. 300 stron podręcznik pt. 
Z dziejów oręża polskiego na morzu. Opracował go Wydział Historyczny 
Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej. Podręcznik ten, kilkakrotnie 
wznawiany, obejmował pięć rozdziałów: Polska na Bałtyku i jej flota wo-

jenna od początku państwa do 1914 roku autorstwa Feliksa Kuleja i Eu-
geniusza Koczorowskiego – absolwentów OSMW, Marynarka Wojenna 

w latach II Rzeczypospolitej autorstwa Stanisława Ordona 
i C. Ciesielskiego (pracownik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojsko-
wych) – absolwentów Wydziału Historycznego Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Gdańsku, Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej 
autorstwa R. Witkowskiego – absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu 
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Poznańskiego, Powstanie i rozwój Marynarki Wojennej PRL w latach 

1944–1949 autorstwa Włodzimierza Pogody-Radziszewskiego – absol-
wenta Wydziału Historycznego WSP w Gdańsku, Rozwój Marynarki 

Wojennej w latach 1950–1980 autorstwa Jerzego Przybylskiego – absol-
wenta Wydziału Historyczno-Politycznego Wojskowej Akademii Poli-
tycznej. 

W 1958 r. w MW, zgodnie z decyzją MON, w ramach klubu oficer-
skiego utworzono Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych. Zorgani-
zowano w nim kursy doskonalenia oficerów oraz fakultety (filie) wyż-
szych uczelni cywilnych, na których oficerowie MW mogli studiować 
i uzyskiwać wykształcenie wyższe drugiego stopnia w specjalności histo-
ria. Pierwsze pięcioletnie studia eksternistyczne z zakresu historii dla 
22 oficerów i pracowników cywilnych rozpoczęte zostały w gdyńskiej filii 
Wydziału Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ko-
lejnych latach takie filie (fakultety), też w ONSiW, utworzone zostały dla 
oficerów studiujących w Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Sopocie, Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Wy-
dziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. 
W 1962 r. z inicjatywy komandorów Władysława Szczerkowskiego i Ed-
munda Kosiarza utworzono w MW koło Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, do którego należeli głównie oficerowie studiujący historię na 
powyższych fakultetach. Pisali oni prace magisterskie dotyczące głównie 
historii Pomorza i polskich sił morskich działających w przeszłości – od 
wojny trzynastoletniej do zakończenia drugiej wojny światowej 
i w pierwszych latach powojennych, aż do 1960 r. Po ukończeniu stu-
diów część z nich prowadziła dalsze pogłębione badania dotyczące tego 
okresu i przygotowała oraz opublikowała swoje prace doktorskie i habili-
tacyjne. Na studiach tych dyplom magistra historii uzyskało ponad 50 
oficerów MW.  

Drugim ważnym ośrodkiem kształcenia przyszłych historyków Mary-
narki Wojennej, utrwalających po studiach wiedzę na jej temat w jed-
nostkach oraz szerokich kręgach społeczeństwa, był Wydział               
Historyczno-Polityczny Wojskowej Akademii Politycznej, a kolejnymi 
Wojskowy Instytut Historyczny i Akademia Sztabu Generalnego WP, 
które w latach 60. i 70. uzyskały stosowne uprawnienia.  
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Po zakończeniu w 1975 r. działalności wspomnianych już filii (fakul-
tetów) w ONSiW oficerowie MW studia historyczne kończyli w systemie 
wieczorowym (zaocznym) w uczelniach wyższych Torunia, Poznania, 
Gdańska, Bydgoszczy, Słupska, Olsztyna i Warszawy. Pisali prace magi-
sterskie lub dysertacje doktorskie czy prace habilitacyjne (i ich bronili) 
z tematyki dotyczącej historii polskich sił morskich od czasów najdaw-
niejszych do współczesnych.   

Badania historyczne dotyczące sił morskich podejmowano też, cho-
ciaż w bardzo ograniczonym zakresie, w latach 1974–1985 w Instytucie 
Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. W tym czasie 
napisano tam dziewięć prac magisterskich dotyczących najnowszych 
dziejów MW. Ich autorami byli absolwenci kierunku politycznego funk-
cjonującego w tej uczelni w latach 1971–1990. Pozostali jego absolwenci 
(łącznie 87) specjalizowali się w pedagogice wojskowej i ekonomice woj-
skowej. Było tak dlatego, że zarówno kierownictwo tego Instytutu, jak 
i ponad 80% wykładowców było absolwentami studiów pedagogicznych 
lub ekonomicznych. Z tego względu, w trosce o zapewnienie odpowied-
niej liczby godzin przeznaczonych na ich kierunkowe dyscypliny nauki, 
byli przeciwnikami prowadzenia seminariów z historii. Wspierało ich 
w tym przekonaniu ówczesne kierownictwo WSMW (w 1987 r. prze-
kształconej w Akademię Marynarki Wojennej).  

W latach 1958–1990 ponad 50 prac magisterskich o problematyce 
morskiej, w tym 30 dotyczących bezpośrednio historii MW, i dziewięć 
prac doktorskich powstało w Wojskowej Akademii Politycznej, gdzie na 
studiach dziennych i niestacjonarnych studiowali oficerowie MW. Kil-
kanaście prac o tej tematyce powstało w latach 1960–2000 również na 
uczelniach cywilnych. Można wspomnieć o uniwersytetach: warszaw-
skim, toruńskim, szczecińskim, olsztyńskim, poznańskim, gdańskim 
i bydgoskim, a także Wyższych Szkołach Pedagogicznych w Słupsku 
i Siedlcach oraz prywatnych szkołach, np. Gdańskiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Gdańsku, Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Koszalinie i Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w których 
pracowali oficerowie rezerwy MW lub innych wojsk.  

Badania w zorganizowanej formie i w szerszym naukowym zakresie 
zostały podjęte w latach 1990–2005. Ich wyniki zostały w tym czasie 
opublikowane również w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii 
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Marynarki Wojennej, a po 1997 r. w katedrze i ponownie w odtworzo-
nym Instytucie. W marcu 1990 r. pod kierownictwem autora niniejszego 
artykułu zostało w nim utworzone – jako filia seminarium Zakładu 
III Wojskowego Instytutu Historycznego – seminarium doktorskie, 
w którym uczestniczyło w tym czasie łącznie 35 osób (oficerowie, pra-
cownicy cywilni MW, a także księża kapelani jednostek MW i osoby cy-
wilne spoza wojska). W ramach seminarium przygotowywali oni swoje 
prace doktorskie i habilitacyjne, a także brali udział w konferencjach 
naukowych organizowanych w AMW lub innych uczelniach wojsko-
wych i cywilnych. Pracowali również przy realizacji przydzielonych 
AMW kilku grantów naukowych dotyczących problematyki morskiej 
oraz MW. Po 1995 r. do kierowania tym seminarium, a następnie two-
rzenia własnych grup seminaryjnych, włączyli się stopniowo doktorzy 
habilitowani i profesorowie: Antoni Komorowski, Józef Wiesław Dys-
kant, Bogdan Zalewski i Jerzy Będźmirowski.  

W AMW, UG, WIH, WSP w Słupsku i ASG oraz uniwersytetach 
w Szczecinie i Toruniu uczestnicy tego seminarium napisali i obronili 15 
prac doktorskich3 i siedem habilitacyjnych dotyczących MW RP. Cztery 
osoby spośród prowadzących to seminarium uzyskały tytuły profesor-
skie. Kilku jego członków przed otrzymaniem stopnia naukowego dokto-
ra uczestniczyło wraz autorem niniejszego artykułu w seminarium dok-
torskim profesora Romana Wapińskiego w Instytucie Historii UG. 
Dwóch z nich uzyskało stopień doktora habilitowanego.  

Uczestnicy seminarium napisali i opublikowali dotychczas ponad 30 
książek i ponad 300 artykułów dotyczących polskiej myśli morskiej 
i MW. Artykuły te ukazywały się  w „Wojskowym Przeglądzie Histo-
rycznym”, „Przeglądzie Morskim”, „Zeszytach Naukowych MW” i „Ze-
szytach Naukowych ASG” oraz nakładem WSP w Słupsku, GWSH 
w Gdańsku, a także w materiałach pokonferencyjnych wydawanych 
przez inne polskie uczelnie wyższe. Część ich dorobku naukowego zosta-
ła opublikowana w księgach pamiątkowych wydawanych w uczelniach 

                                                           
3 Byli wśród nich min.: Adam Kula, Mirosław Nitychoruk, Sławomir Kudela, Mariusz Konar-

ski, Piotr Dygas, Jerzy Będźmirowski, Dariusz Nawrot, Jarosław Tuliszki, Jerzy Romanowicz, 
Andrzej Drzewiecki, Andrzej Perepeczko, Dariusz Grabiec, Janusz Janiak, Jarosław Kroplewski, 
Wojciech Mazurek. Spośród wymienionych habilitację uzyskali: Bogdan Zalewski, Jerzy Będźmi-
rowski, Andrzej Drzewiecki. 
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wyższych z okazji 70. rocznic urodzin znanych w naukach historycznych 
profesorów, np. Benona Miśkiewicza, Romana Wapińskiego, Mariana 
Mroczko, Eugeniusza Pawłowskiego, Karola Olejnika, Lecha Wyszczel-
skiego, Janusza Farysia4.  

Po wojnie dziejami Polski na morzu oraz gospodarką morską i rozwo-
jem floty handlowej, rybackiej i wojennej w szerszym, nowatorskim za-
kresie – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym – zaj-
mowali się: Stanisław Kwiatkowski, Andrzej Piskozub, Julian Rumel, 
Stanisław Darski, Bogdan Dopierała, Zdzisław Misztal, Wacław Odyniec, 
Roman Wapiński, Donald Steyer, Ryszard Mielczarek, Zbigniew Macha-
liński, Marian Marek Drozdowski, Jan Kazimierz Sawicki (redaktor du-
żej serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej”). To oni wnieśli własny 
wkład lub byli promotorami prac swoich uczniów, którzy zajmowali się 
przedmiotowymi zagadnieniami. 

O dziejach MW w Polsce po 1918 r. w nowatorski sposób – odwołując 
się również do dorobku innych autorów w tym zakresie, ale głównie na 
podstawie własnych badań archiwalnych – pisało wielu uznanych auto-
rów. J. Pertek opublikował książkę Wielkie dni małej floty wydaną 
w 1957 r. w Poznaniu i kilka innych dotyczących tej problematyki, napi-
sanych później. Wspomniany powyżej A. Rzepniewski w pracy wydanej 
1964 r. i innych publikacjach opisał obronę wybrzeża we wrześniu 
1939 r. S. Ordon zaprezentował MW II Rzeczypospolitej m.in. w książce 
Polska Marynarka Wojenna w latach 1918–1939. Problemy prawne i eko-

nomiczne opublikowanej w 1966 r. E. Kosiarz napisał Flotę Białego Orła 

wydaną w 1980 r. w Gdańsku i wiele innych prac, a C. Ciesielski – Szkol-

nictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej wydane 
w 1974 r. w Warszawie oraz Polską flotę wojenną na Bałtyku w latach 

1920–1939 na tle bałtyckich flot wojennych opublikowaną w 1985 r. 

                                                           
4 Patrz m.in. artykuły Jerzego Przybylskiego: Polska Marynarka Wojenna i uwarunkowania 

jej rozwoju w latach 1918–1989, [w:] Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy. 

Studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Benonowi Miśkiewiczowi 

z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin, red. A. Czubiński, B. Lapis, C. Łuczak, Poznań 
2012, s. 559–570; Marynarka Wojenna od powstania do przejęcia osłony Wybrzeża i organizacji 

flotylli rzecznych (28.11.1918-1.07.1920), [w:] Post Hominum Memoriam Profesorowi Januszowi 

Farysiowi, uczniowie i przyjaciele, red. E. Skorupska-Raczyńska, P. Słowiński, Gorzów Wielkopol-
ski 2009, s. 83–107. 
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w Gdańsku, a także inne prace. Do autorów tych należeli także: 
R. Witkowski, który napisał Hel na straży Wybrzeża 1920–1939 (War-
szawa 1974) i ponad 30 innych opracowań wydanych w latach 1974–
1996; D. Steyer – autor Półwiecza Polski na morzu (Gdańsk 1968) i in-
nych później wydanych prac; Z. Machaliński – twórca książki Admirało-

wie polscy 1919–1950 (Warszawa 1993); K. Porębski, który opublikował 
Sprawy morskie Polski (Gdynia 1996); J. K. Sawicki – redaktor naukowy 
wspomnianej powyżej serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej” i opra-
cowania zbiorowego przygotowanego przez Juliana i Małgorzatę Czer-
wińskich oraz Alfonsa Jankowskiego i Marię Babnis, a także publikacji 
Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. II, 
Korpus oficerów 1918–1947 wydanej w 1996 r. przez Wyższą Szkołę Mor-
ską w Gdyni. W omawianej grupie publikacji znajdują się także: 
J. W. Dyskant, Wojenna Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej, 
Warszawa 1988 i 1994; J. Tuliszka, Wyższa kadra dowódcza Polskiej Ma-

rynarki Wojennej, Toruń 1996; J. Tuliszka, Westerplatte 1926–1939, To-
ruń 2003 (najlepsza z dotychczas opublikowanych prac prezentująca 
przebieg walk na Westerplatte w 1939 r.); W. Białek, C. Ciesielski, 
T. Struniewski, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów We-

sterplatte. Geneza rozwoju, Gdynia 1972; W. Pater, J. Przybylski, 
C. Ciesielski, Polska Marynarka Wojenna 1918–1980, Warszawa 1992; 
J. Przybylski, Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918–1920, War-
szawa 1999; A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci uczel-

ni Polskiej Marynarki Wojennej 1922–1997, Gdynia 1985 i 1988; 
A. Komorowski, Broń torpedowa, Toruń 1998; B. Zalewski, Polska mor-

ska myśl wojskowa 1918–1989, Toruń 2001 (i inne opracowania tej pro-
blematyki tego autora); J. Będźmirowski,  Kształcenie kadry zawodowej 

dla polskiej Marynarki wojennej w latach 1946–1989, Gdynia 2001 (jest 
to pierwsza praca w Polsce dotycząca kształcenia po drugiej wojnie świa-
towej w zagranicznych uczelniach wojskowych oficerów MW); 
A. Drzewiecki, Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rze-

czypospolitej, Oświęcim 2016 (1047 stron!) i inne prace tego autora; 
H. H. Pietraszkiewicz, Rozmowa o tradycjach Marynarki Wojennej (rów-
nież inne publikacje tego autora z lat 2002–2017); W. Pater, Admirałowie 

1918–2005, Gdynia 2006 (także szereg innych opracowań tego autora); 
W. Pater, Z. Wojciechowski, Wybór dokumentów, t. I, Gdynia 1999 (na 
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temat działań MW w latach drugiej wojny światowej); T. Kondracki, 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945–1992 (w książce zostały zapre-
zentowane nazwiska wielu autorów artykułów publikowanych na łamach 
czasopisma „Nasze Sygnały” wydawanego w Londynie przez tytułowe 
Stowarzyszenie); J. Ciślak, Polska Marynarka Wojenna. Ilustrowana en-

cyklopedia techniki wojskowej, Warszawa 1995; M. Soroka, Okręty Mary-

narki Wojennej, Gdynia 1983; M. Serafin, Polska Marynarka Wojenna 

1945–2007. Kronika wydarzeń, Gdynia 2008 (i kolejne kroniki tego auto-
ra); W. Wierzykowski, Marynarka Wojenna. Ilustrowane kalendarium 

1918–2018, t. I, Świnoujście 2018 (i inne kalendaria tego autora).  
Problematyka morska (gospodarka morska, myśl morska, organizacja 

i działalność floty handlowej i MW) prezentowana była po drugiej woj-
nie światowej i do 1989 r. w periodycznych wydawnictwach finansowa-
nych przez MW i przez nią przygotowywanych – gazetach, tygodnikach, 
miesięcznikach, kwartalnikach i rocznikach: „Nasze Morze” (wychodzą-
ce od 9 maja 1945 r.); „Gazeta Morska” (od 1 maja 1945 r.); „Marynarz 
Polski” (od kwietnia 1946 r.); „Przegląd Morski” (od stycznia 1947 r. do 
grudnia 1949 r. i ponownie w latach 1957–2014); „Przegląd Marynarki 
Wojennej” (1951–1956); „Na Straży Wybrzeża” (od 26 czerwca 1950 r. 
do końca 1956 r.); „Biuletyn Historyczny” Wydziału Historycznego 
ZPMW (1962–1980), a po tym, aż do czasów dzisiejszych – „Biuletyn 
Historyczny MMW”, „Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej”, 
„Zeszyty Naukowe AMW”. Poświęcone jej były również, publikowane 
przez wydawnictwa MON i inne, książki napisane przez autorów będą-
cych oficerami MW – E. Kosiarza, S. Ordona, R. Witkowskiego, 
C. Rudzkiego, a także pracownikami cywilnymi MW (również byłymi) – 
Z. Misztala, E. Koczorowskiego, E.  Szpituna, Z. Machalińskiego.  

Po 1989 r. do tego zbioru dołączyły publikacje J. Przybylskiego, Józefa 
Sługockiego, B. Zalewskiego, A. Komorowskiego, J. Będźmirowskiego, 
W. Patera, Z. Wojciechowskiego, J. Tuliszki (były policjant), Jarosława 
Ciślaka (pracownik Stoczni Gdynia), H. H. Pietraszkiewicza, A. Drzewie-
ckiego, P. Dygasa, J. Dyskanta, W. Wierzykowskiego, Z. Miszewskiego, 
M. Serafina, A. Makowskiego, Piotra Mickiewicza, Henryka Sołkiewicza, 
Z. Badeńskiego. 

Historię i codzienną działalność MW opisywano w cyklicznych audy-
cjach prezentowanych w telewizji i w radiu, nadawanych w latach 1960–
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1990 przez gdańskie media: „Latający Holender”, „Bałtycka Wachta” 
(telewizja), „Peryskop” (radio). Od 1953 r. dorobek MW prezentowano 
w formie wystaw w MMW (w jego budynku i na okręcie muzeum) oraz 
na wystawie plenerowej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Gdyni.  

W czasie obchodów Dnia Marynarki Wojennej przypadającego na 
koniec Tygodnia Morza prezentowane były, przy znacznym zaangażo-
waniu najwyższych władz państwowych, dorobek i możliwości bojowe 
MW w ramach parad morskich okrętów i defilad (w latach 1953–1985), 
a także pokazów desantów morskich (w latach 1955–1956) w Gdyni. 
Pokazy te odbywały się w 1953, 1955, 1956, 1957, 1958 r. w Gdyni,  
w 1959 r. w Szczecinie i znowu – w 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 r. 
– w Gdyni. Przy okazji tych uroczystości odwiedzały Gdynię z kurtu-
azyjnymi wizytami okręty państw zaprzyjaźnionych: ZSRR (od 1953 r.) 
i NRD (od 1957 r.). Po 1955 r. odwiedziny złożyły również okręty innych 
państw europejskich: Anglii, Francji, Szwecji, Danii, Holandii, Finlandii.  

Po 1989 r. ze względu na nowe układy polityczne i finansowe, zwłasz-
cza gdy rządy w kraju sprawowali przedstawiciele Platformy Obywatel-
skiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, sytuacja zmieniła się diametralnie. 
Coraz mniejsze zainteresowanie problematyką sił morskich wykazują 
radio i telewizja, zarówno regionalne, jak i ogólnokrajowe. Mniej jest też 
defilad ze względu na zmniejszającą się liczbę ludzi w wojsku i stan po-
siadania (sprzęt). Od 2016 r. nie ukazuje się „Przegląd Morski” oraz 
znacznie ograniczono częstotliwość wydawania periodyku „Bandera”.  

Na okręcie muzeum „Błyskawica” i na wystawach w MMW, a także 
w salach tradycji w instytucjach wojskowych, na żądanie IPN prawie 
całkowicie wyeliminowano takie obiekty muzealne, jak tablice, fotogra-
fie, odznaczenia, mundury i inne pamiątki dotyczące ludzi, którzy pełnili 
służbę w MW lub odwiedzali ją w latach 1945–1989. Jak już wspomniano 
we wstępie, stwarza się w ten sposób wrażenie, że w Polsce w latach 
1945–1989 MW w ogóle nie było. Dodać jedynie należy, iż z braku pol-
skiego uzbrojenia, wprowadzonego do użytku po 1989 r., wystawia się 
jeszcze do oglądania uzbrojenie importowane z ZSRR w latach 1945–
1989 lub produkowane w tym czasie na jego licencjach w Polsce (armaty, 
torpedy, samoloty, śmigłowce i sprzęt łączności). 
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Summary 

 

Publicistic, promotional and educational activities in the Polish Navy 

and the state’s maritime policy 

 
The article presents publications on the origin, development and im-

portance of naval forces and the Navy in Poland, existing and operating 
from the Thirteen Yars’ War to modern times. Its purpose is to organize 
knowledge on this subject in the marine historian community. 
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