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I. WSTĘP /od Zarządu/

Po  krótkiej  przerwie,  w  związku  z  organizowanym  w  maju  2008r.  45-tym 

Międzynarodowym  Kongresie  Podwodniaków  w  Gdyni,  przedstawiamy  naszym 

członkom kolejny 22 numer Biuletynu.

Zawiera  on  zarówno  rys  historyczny  naszej  Marynarki  Wojennej  – 

obchodzącej  w  listopadzie  2008r.  90-lecie  swojego  istnienia,  a  ponadto  historię 

LMiR oraz obchody 90-lecia powołania do życia tej organizacji,  której członkiem 

jest nasze Bractwo.

Oczywiście  sprawozdanie  z  obchodów 89-rocznicy  zaślubin Polski  z  morzem dn. 

10.02.2009r.  w  Pucku  z  udziałem  Prezydenta  RP,  połączony  z  nadaniem 

najwyższych  odznaczeń  LMiR.  Wśród  odznaczonych  na  pierwszym  miejscu 

Prezydent Rzeczpospolitej – p. Lech KACZYŃSKI.

Na liście odznaczonych znalazł się prezes „Bractwa Okrętów Podwodnych” – kmdr 

ppor.  Rez.  Edward  OLEWIŃSKI  –  to  już  dziewiąty  pierścień  przyznany  naszej 

organizacji. To prawdziwy ewenement – LMiR docenia działania Bractwa.

Jak  zawsze  wspomagamy  się  łamami  innych  wydawnictw  oraz  stronami 

internetowymi współpracujących z nami organizacjami.

Dziękujemy im za udostępnienie nam materiałów, a naszych członków i zagorzałych 

czytelników zapraszamy do studiowania 22 Numeru „Podwodnika”.

Prezes Zarządu

Bractwa Okrętów Podwodnych
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II. 90 LAT MARYNARKI WOJENNEJ

W  piątek,  28  listopada,  minie  90  lat,  od  kiedy  marszałek  Józef  Piłsudski 
rozkazał  utworzyć  Marynarkę  Wojenną.  Dzień  ten  jest  jednocześnie  finałem 
obchodów roku jubileuszu 90-lecia polskich sił morskich. Wszystkie informacje na 
ten  temat  dostępne  są  na  specjalnie  utworzonej  stronie  internetowej  90-lecia 
Marynarki Wojennej. 

"Z  dniem  28  listopada  1918  roku  rozkazuję  utworzyć  marynarkę  polską,  
mianując jednocześnie pułkownika marynarki  Bogumiła Nowotnego,  szefem Sekcji  
Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych" – tym dekretem 90 lat 
temu marszałek Józef Piłsudski rozkazał utworzyć Marynarkę Polską już w 17 dni po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
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Uroczystości  rocznicowe  rozpoczną  się  o  godzinie  08:00  podniesieniem 
wielkiej gali banderowej na okrętach stacjonujących w bazach Marynarki Wojennej 
w Gdyni  i  Świnoujściu.  Najważniejszymi  wydarzeniami  dnia  28 listopada  będzie 
ceremonia  wręczenia  sztandaru  dla  Oddziału  Zabezpieczenia  MW,  na  który 
przeniesiony  zostanie  order  Virtuti  Militari  ze  sztandaru  1  Morskiego  Pułku 
Strzelców oraz powitanie  fregaty  rakietowej  ORP „Gen. K. PUŁASKI”,  która po 
niespełna  5  miesiącach  wróci  do  kraju  z  misji  NATO na  Morzu  Śródziemnym i 
Czarnym. Tego dnia odbędą się także uroczystości złożenia kwiatów w miejscach 
upamiętniających historię polskiego oręża na morzu,  nabożeństwa w intencji  MW 
oraz koncerty orkiestr marynarskich (szczegóły w programie poniżej).

PROGRAM OBCHODÓW

GDYNIA – GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI

08:00 – podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach MW;
09:00 – msza święta w kościele Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu w intencji 

   Marynarki Wojennej w asyście honorowej marynarzy. Mszę świętą odprawi
   Biskup Polowy Wojska Polskiego, generał dywizji Tadeusz Płoski;

10:30 – złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na cmentarzu Marynarki Wojennej 
   pod symbolicznymi tablicami twórców Marynarki Wojennej;

12:00 – uroczystości przy płycie Pomniku Marynarza Polskiego (Skwer Kościuszki):
o wręczenie sztandaru Oddziałowi Zabezpieczenia Marynarki Wojennej oraz
   przeniesienie Orderu Virtuti Militari ze sztandaru 1 Morskiego Pułku
   Strzelców na sztandar Oddziału Zabezpieczenia MW. Uroczystość w
   obecności Kapituły Orderu Virtuti Militari;

          o odczytanie rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej w sprawie 90 rocznicy
   utworzenia Marynarki Wojennej;

          o wręczenie odznaczeń państwowych marynarzom i pracownikom wojska;
          o wystąpienia okolicznościowe;
          o złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Pomniku Marynarza

    Polskiego;
          o defilada pododdziałów Marynarki Wojennej;
15:00 – ceremonia powitania fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”, 

   powracającej z misji NATO na Morzu Śródziemnym;
16:00 – uroczystość w kinoteatrze „Grom” (Gdynia-Oksywie):
          o inscenizacja historyczna;
          o wystąpienie Dowódcy Marynarki Wojennej;
          o koncert zespołu „Skaldowie”;
17:50 – pokaz sztucznych ogni (boisko Portu Wojennego w Gdyni – Oksywiu).
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ŚWINOUJŚCIE

08:00 – podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach MW;
10:30 - msza święta w Kaplicy Garnizonowej (ul. Piłsudskiego) w intencji Marynarki 

  Wojennej w asyście honorowej marynarzy;
12:00 – uroczystości pod pomnikiem „Bohaterom Walki o Niepodległość 

   Rzeczpospolitej”. Wystawienie posterunków honorowych i złożenie
   wiązanek kwiatów;

14:00 – koncert jubileuszowy w wykonaniu Orkiestry Garnizonowej 8 Flotylli 
   Obrony Wybrzeża w świnoujskim Miejskim Domu Kultury.

HISTORIA MARYNARKI WOJENNEJ

Marynarka  Wojenna  została  utworzona  28  listopada  1918  roku  przez 
marszałka  Józefa  PIŁSUDSKIEGO,  już  17  dni  po  odzyskaniu  przez  Polskę 
niepodległości. Polska czekała jeszcze prawie półtora roku na uzyskanie formalnego 
dostępu do morza.  Rozwój  floty  przerwał na krótko wybuch II  wojny światowej. 
Polska  MW  przeniosła  i  odbudowała  swoje  struktury  w  Wielkiej  Brytanii  i 
uczestniczyła  w  działaniach  bojowych  od  chwili  wypowiedzenia  przez  Aliantów 
wojny hitlerowskim Niemcom. Podczas działań wojennych polskie okręty walczyły 
nieprzerwanie od pierwszego do ostatniego dnia wojny, wnosząc znaczny wkład w 
ostateczne zwycięstwo. Były jedynym niepodległym terytorium Polski i stanowiły o 
ciągłości  istnienia  państwa  i  jego oręża  na  morzu.  Na  morskim teatrze  II  wojny 
światowej polskie okręty przepłynęły łącznie milion dwieście tysięcy mil morskich, 
eskortowały  787  konwojów,  przeprowadziły  1162  patrole  i  operacje  bojowe, 
zniszczyły 45 jednostek nieprzyjaciela i 20 samolotów. Podczas działań bojowych 
zginęło 450 marynarzy. Po wojnie Marynarka Wojenna, chociaż w znacznym stopniu 
oparta  o  sprzęt  i  wyposażenie  produkcji  b.  ZSRR lub pochodzący z  kontyngentu 
aliantów,  rozbudowywała  flotę  w  oparciu  o  krajowy  przemysł  stoczniowy.  Po 
przemianach  przełomu  lat  80-tych  i  90-tych  i  zmianie  polityki  obronnej  kraju 
Marynarka  Wojenna  zintensyfikowała  współdziałanie  z  flotami  państw  Sojuszu 
Północnoatlantyckiego.  Pierwszym sprawdzianem polskich sił  morskich był udział 
dwóch  okrętów w operacji  „Pustynna  Burza”.  Okręt  szpitalno-ewakuacyjny  ORP 
„Wodnik”  i  okręt  ratowniczy  ORP  „Piast”  jako  pierwsze  polskie  okręty  w 
powojennej  historii  Polski  uczestniczyły  w  działaniach  z  państwami  Sojuszu 
Północnoatlantyckiego.

Najnowsza  historia  MW to okres  transformacji,  modernizacji  i  zwiększania 
mobilności.  W 1993 roku Marynarka Wojenna zainicjowała obecność polskich sił 
zbrojnych  w  ćwiczeniach  z  państwami  NATO  biorąc  udział  w  największym  na 
Bałtyku ćwiczeniu „BALTOPS”. Od tego czasu siły MW uczestniczyły w kilkuset 
manewrach państw NATO i  Partnerstwa dla Pokoju.  Od marca  1999 roku,  kiedy 
Polska weszła w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego, polskie okręty obecne były 
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we wszystkich  manewrach  NATO na  Bałtyku,  a  także  uczestniczyły  w istotnych 
operacjach w Cieśninach Bałtyckich, na Morzu Północnym, Norweskim, na Oceanie 
Atlantyckim,  w  operacjach  antyterrorystycznych  na  Morzu  Śródziemnym oraz  w 
misji  irackiej  na Zatoce Perskiej  (2002 – 2003). Od 2002 roku polska Marynarka 
Wojenna jest na stałe obecna w elitarnych Siłach Odpowiedzi NATO.

Obecnie flota polska dysponuje ponad czterdziestoma okrętami bojowymi oraz 
ponad czterdziestoma samolotami i śmigłowcami. Jako jedyny rodzaj sił zbrojnych 
Marynarka Wojenna  prowadzi  działania  we wszystkich  środowiskach  –  morskim, 
lądowym  i  powietrznym.  Współczesna  Marynarka  Wojenna  liczy  12,5  tysiąca 
marynarzy. Główne jej siły to: dwie fregaty rakietowe, jedna korweta, pięć okrętów 
podwodnych, pięć okrętów rakietowych, pięć okrętów transportowo-minowych, trzy 
niszczyciele  min,  kilkanaście  trałowców,  jednostki  ratownicze  i  zabezpieczenia. 
Operują one z  baz morskich  w Gdyni i  Świnoujściu,  a  także z  portów w Helu i 
Kołobrzegu.  Marynarka  Wojenna  dysponuje  lotnictwem  morskim  operującym  z 
lotnisk w Gdyni Babich Dołach, Darłowie i Siemirowicach, w tym także lotnictwem 
pokładowym  startującym  z  pokładów  fregat  rakietowych.  Komponent  lotniczy 
Marynarki  Wojennej  to  przede  wszystkim  samoloty  patrolowo-rozpoznawcze, 
śmigłowce  zwalczania  okrętów  podwodnych,  ratownicze,  a  także  lotnictwo 
transportowe. Wzdłuż polskiego wybrzeża rozlokowane są specjalistyczne jednostki 
brzegowe.  Rocznie  siły  Marynarki  Wojennej  uczestniczą  w  kilkudziesięciu 
ćwiczeniach i operacjach NATO na różnych akwenach. Tylko w tym roku jednostki 
MW uczestniczyły w kluczowych dla Sojuszu manewrach BOLD MONARCH (M. 
Północne)  i  NOBLE  MIDAS  (Morze  Śródziemne),  w  istotnych  ćwiczeniach  na 
Morzu Północnym, w Cieśninach Bałtyckich i na Bałtyku. Do kraju powraca właśnie 
fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”, która przez ostatnie 5 miesięcy operowała 
w  składzie  Sił  Odpowiedzi  NATO  na  Morzu  Śródziemnym  i  Czarnym.  Na  M. 
Śródziemnym  operuje  nadal  okręt  podwodny  ORP  „Kondor”  w  ramach  operacji 
antyterrorystycznej NATO – „ACTIVE ENDEAVOUR”.
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III. LIGA MORSKA I RZECZNA
1918 – 2008

W 2008 roku Liga Morska i Rzeczna obchodzi Jubileusz 90-lecia swojego istnienia i pracy 
społecznej  na  rzecz  wykorzystania  walorów  Morza  Bałtyckiego,  rzek  oraz  jezior  dla  rozwoju 
gospodarczego  i  obronnego  Polski.  Również  Najjaśniejsza  Rzeczypospolita  Polska  obchodzi 
Jubileusz 90 – lecia.
W dniu 1 października 1918 roku z inicjatywy kontradmirała Kazimierza Porębskiego w lokalu 
Warszawskiego Towarzystwa Handlu i Żeglugi w Warszawie odbyło się zebranie organizacyjne, na 
którym powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. 
Powstała pierwsza w historii Polski organizacja społeczna o szerokim profilu morskim i rzecznym. 
Stowarzyszenie wyznaczyło sobie następujące zadania:
- opracowanie zasad organizacji żeglugi i portów
- wyznaczenie kierunków rozwoju żeglugi śródlądowej
- przeprowadzenie szkolenia zawodowego wśród pracowników żeglugi
- ustalenie polskiej terminologii morskiej i żeglugowej
- popularyzacja idei żeglugi i sportów wodnych
- opracowanie danych statystycznych dotyczących transportu wodnego
Przewodniczącym Stowarzyszenia został kontradmirał Kazimierz Porębski, a w gronie pierwszych 
członków byli między innymi:
- Edmund Krzyżanowski – oficer marynarki handlowej
- Tadeusz Wenda – inżynier komunikacji
- Antoni Garnuszewski – inżynier morski
- Tadeusz Maliszewski – kapitan żeglugi rzecznej
- Aleksander de Lothe – inżynier mechanik marynarki wojennej
- Witold Hubert – inżynier morski
- Michał Borowski – kontradmirał
- Bogumił Nowotny – pułkownik marynarki wojennej
- Ludgard Krzycki – kapitan żeglugi morskiej
- Kazimierz Piotrowski – inżynier
Stowarzyszenie  „Bandera Polska” skupiało grono doświadczonych oficerów marynarki wojennej i 
handlowej,  konstruktorów,  budowniczych  okrętów i  portów oraz  pokrewnych  zawodów,  którzy 
odegrali  doniosłą rolę w stworzeniu od podstaw polskiej  polityki  morskiej  i  rzecznej  w okresie 
międzywojennym.
„Bandera  Polska”  była  również  elitarną  grupą  nacisku  na  ośrodki  decyzyjne   Rzeczypospolitej 
Polskiej.  W  dobie  tworzenia  się  państwowości  polskiej,  Stowarzyszenie  to  z  determinacją  i 
konsekwencją podejmowało pracę od podstaw w zakresie rozwoju gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej. 
Po   latach  niewoli,  zaborów,  członkowie  „Bandery  Polskiej”  podjęli  olbrzymie  wyzwanie  w 
zakresie budowy Polski Morskiej oraz rozwoju żeglugi śródlądowej.
W tym czasie tworzyła się gospodarcza polityka Polski, nie ustabilizowane były granice państwa. 
Nie było jeszcze Polski na mapach Europy.
Prezes „Bandery Polskiej” całe dorosłe życie  spędził  na morzu,  chciał  aby jego Ojczyzna która 
odrodziła się po blisko 120 latach niewoli, była silnym i liczącym się państwem morskim.
W  dniu  28  listopada  1918  roku  Naczelnik  Państwa  Józef  Piłsudski  wydał  dekret  w  sprawie 
utworzenia sekcji marynarki polskiej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych.
W  tym  czasie  w  Paryżu  mocarstwa  toczyły  burzliwe  rozmowy  w  sprawie  określenia  granicy 
morskiej dla Polski.
Z  inicjatywy  K.  Porebskiego,  w  skład  delegacji  Polskiej  w  Paryżu  włączono  wiceadmirała 
Konstantego  Bergiela,  kontradmirała  Wacława  Kłoczkowskiego  i  podpułkownika  marynarki 
Jerzego A. Zwierkowskiego. 
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Mieli  oni za zadanie bronić włączenie  do Polski terenów morskich od ujścia  rzeki Łeby,  przez 
Półwysep Helski, wzdłuż Zatoki Puckiej, Gdańskiej do Cieśniny Pilawskiej oraz miasta Gdańska. 
Wśród  inicjatyw  K.  Porębskiego  popieranych  przez  „Banderę  Polską”  odnotować  należy 
utworzenie  Państwowego  Urzędu  do  Spraw  Morskich,  powołanie  do  życia  narodowej  floty 
handlowej.
W dniu 28 czerwca 1919 roku podpisano w Wersalu traktat pokojowy na mocy którego ustalono 
granice Polski i ustanowiono Wolne Miasto Gdańsk.
W tym czasie nadzieje i  pragnienia  społeczeństwa w związku z uzyskaniem wybrzeża nie były 
dokładnie sprecyzowane. 
Za  losy  Polski  na  morzu,  działacze  „Bandery  Polskiej”  chcieli  uczynić  odpowiedzialnym  całe 
społeczeństwo.  Traktowano  stworzenie  marynarki  handlowej,  zorganizowanie  zbrojnej  obrony 
wybrzeża oraz budowę i urządzenie portów za sprawę ogólnonarodową, która w poważnym stopniu 
miała zadecydować o awansie cywilizacyjnym kraju. 
We  wrześniu  1919  roku  kontradmirał  Kazimierz  Porębski  przedstawił  „Memoriał  w  sprawie 
polityki polskiej na Bałtyku”.
W opracowaniu tym K. Porębski proponuje aby społeczeństwo i jego elity podjęły wielki wysiłek a 
zarazem skok cywilizacyjny, jakiego nie uczyniono w dziedzinie spraw morskich nigdy w dziejach 
Polski, proponuje wykorzystanie Morza Bałtyckiego do rozwoju gospodarczego Polski. 
Pod  kierownictwem  kontradmirała  Kazimierza  Porębskiego,  przy  poparciu  „Bandery  Polskiej” 
opracowano następujące projekty ustaw:

1. Ustawa sejmowa o godłach i barwach.
2. Przepisy o okazywaniu morskiej bandery handlowej.
3. Ustawa o pomierzeniu statków handlowych i przepisy techniczne z tym związane.
4. Ustawa o służbie żeglarskiej.
5. Rozdział ustawy konsularnej dotyczący kompetencji konsulów w sprawach morskich.
6. Rozdział ustawy celnej dotyczący nadzoru celnego na morzu i wybrzeżu.
7. Statut handlowej szkoły morskiej.
8. Ustawa o zwalczaniu chorób epidemicznych na morzu.
9. Przepisy o nadzorze sanitarnym w portach polskich.
10. Statut rządowej linii żeglugowej.

W dziedzinie  budownictwa morskiego przygotowano projekt ustawy o popieraniu  budownictwa 
statków morskich i żegludze morskiej, opracowano plan morskiej obrony państwa.
Podjęto  też  starania  aby  tytułem  reperacji  przejąć  jednostki  wojenne  od  flot  byłych  państw 
zaborczych.
W lipcu 1919 roku sformowano Batalion Morski  w Modlinie, zorganizowano Szkołę Marynarki, 
przygotowującą  300  marynarzy  do  objęcia  niższych  funkcji  w  służbie  morskiej,  maszynistów, 
motorzystów, palaczy, sterników, sygnalistów. 
W maju 1919 roku Stowarzyszenie wydało pierwszy numer czasopisma „Bandera Polska”, którego 
celem było wzbudzenie w społeczeństwie zainteresowania żeglugą, morzem oraz  rzekami. 
Realizację  tak ambitnych  celów podjęło się  grono romantyków,  którzy w uszach słyszeli  szum 
morskich fal, rozumieli jakie wartości przedstawiają Morze Bałtyckie i rzeki.
W maju 1919 roku Stowarzyszenie  „Bandera Polska” przekształciło  się w  Towarzystwo „Liga 
Żeglugi Polskiej”.
Statut  Towarzystwa  „Liga  Żeglugi  Polskiej”,  zatwierdzony  w  dniu  31  maja  1919  roku  przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zawierał zapis:
„Towarzystwo ma na celu popieranie polskich dróg wodnych, portów, żeglugi.”
Prezesem Zarządu Ligi Żeglugi Polskiej został kontradmirał Kazimierz Porębski.
Liga Żeglugi Polskiej powołała sekcje problemowe: propagandy, przyjaciół marynarza polskiego, 
techniczną, ekonomiczną, budowy statku szkolno – handlowego, marynarki wojennej, marynarki 
handlowej, sekcję młodzieży oraz komitet wykonawczy.
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W wydanym  w lipcu  1919 roku czasopiśmie  „Bandera  Polska”  przedstawiono  „Memoriał  Ligi 
Żeglugi Polskiej do Wysokiego Sejmu”, w którym wskazywano na konieczność utworzenia Urzędu 
ds. Wodnych.
W dniu 10 lutego 1920 roku w Pucku odbył się akt zaślubin Polski z morzem, z udziałem generała 
Józefa Hallera oraz licznego grona działaczy Ligi Żeglugi Polskiej.
Podczas przeprowadzenia I Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 1 kwietnia 1920 roku, 
Liga Żeglugi Polskiej liczyła 5218 członków.
W czasie  wojny z Rosją Sowiecką w 1920 roku, Liga organizowała werbunek ochotników  do 
Armii Polskiej, zbierała składki na szpital w Mołodecznie oraz prowadziła wiele innych akcji na 
rzecz obrony kraju. W walkach z bolszewikami uczestniczyli  członkowie Ligi Żeglugi Polskiej, 
Kontradmirał K. Porębski brał udział w obronie Warszawy na odcinku Zegrze – Dębe, był dowódcą 
Obrony  Rzecznej.  Podlegała  mu  Flotylla  Pińska  i  Flotylla  Wiślana.  Obie  te  flotylle  dzielnie 
walczyły na Wiśle, od Góry Kalwarii do Płocka, na Bugu, Prypeci i Dnieprze. 
W  dniu  8  grudnia  1920  roku  w  Tczewie  odbyła  się  uroczystość  otwarcia  Szkoły  Morskiej, 
powstałej z inicjatywy wiceadmirała K. Porębskiego. Szkoła na dwóch wydziałach (nawigacyjnym 
i mechanicznym) rozpoczęła kształcenie oficerów marynarki handlowej.
Dyrektorem został Antoni Garnuszewski, członek Ligi Żeglugi Polskiej.
Była to pierwsza tego rodzaju uczelnia w historii Polski. Antoni Garnuszewski w czasie pracy w 
Szkole Morskiej  opracował  i  wydał  do druku pierwsze podręczniki  fachowe w języku polskim 
„Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”.
W 1930 roku Szkoła Morska została przeniesiona do Gdyni.
Po  zakończeniu  wojny  z  bolszewikami  w  1921  roku,  rozpoczęto  akcję  promującą  rozwój 
gospodarki  morskiej,  żeglugi  śródlądowej  oraz sportów wodnych.  Przypominano  społeczeństwu 
polskiemu, że „Odzyskawszy własny brzeg morski, z którego dawniej nie umieliśmy należycie 
korzystać, dziś winniśmy ze wszech miar dążyć do wyjścia przez ten brzeg na szeroki świat 
mórz i oceanów – po bogactwa w nich zawarte winniśmy rękę wyciągać, bogactwa te w miarę 
sił naszych posiąść i z nich korzystać.
Nie wolno nam dopuścić by cudzoziemcy nas w tym uprzedzili, gdyż to lenistwo mogłoby się 
na nas srodze zemścić. Każdy statek polski to nowa ziemia polska, to nowy warsztat pracy, to 
nowy skarb Narodu. Każdy statek pod banderą polską to słuszna duma Narodu, to chwała i 
rozgłos imienia polskiego.”
Tekst  ten  zawarty  był   w  Odezwie   Ligi  Żeglugi  Polskiej  z  1921  roku,  skierowanej  do 
Społeczeństwa Polskiego. 
Działalność  promocyjna  zaczęła  przynosić  pierwsze  efekty.  Oddział  Tczewski  Ligi  Żeglugi 
Polskiej, podjął uchwałę o zbieraniu funduszy na zakup statku, a Oddział w Toruniu zainicjował 
zbiórkę na rzecz budowy stoczni rzecznej w Tczewie.
W końcu 1921 roku LŻP liczyła przeszło 20 tysięcy członków, skupionych w 50 oddziałach.
Liga Żeglugi Polskiej zainicjowała także organizację dorocznych regat żeglarskich w Gdyni. 
Pierwsze, z udziałem łodzi rybackich, odbyły się w dniu 5 sierpnia 1922 roku. 
W dniu 29 kwietnia 1923 roku w czasie wizyty Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w 
Gdyni, delegacja LŻP wręczyła Prezydentowi dyplom honorowego członka Ligi Żeglugi Polskiej.
Również i to działanie miało na celu przekonanie jak największego grona wpływowych ludzi w 
Polsce do poparcia decyzji w sprawie podjęcia przez Sejm ustawy o budowie portu w Gdyni.
W 1923 roku Liga Żeglugi Polskiej rozesłała opracowaną przez  członka Zarządu Juliana Rummla 
książkę  p.t.  „Port  w  Gdyni”,  do  ministrów  i  wielu  wpływowych  osób  w  Polsce  w  celu 
zainteresowania ich inicjatywą budowy portu w Gdyni.
Książka ta miała olbrzymi znaczenie w podjęciu decyzji o budowie portu w Gdyni.
Późniejszy  współtwórca  polskiej  polityki  morskiej,  Eugeniusz  Kwiatkowski,  w  artykule 
wspomnieniowym z 1968 roku, napisał „na skutek usilnych zabiegów Ligi Żeglugi Polskiej, Sejm 
podejmie 23 września 1922 roku uchwałę o budowie portu handlowego w Gdyni”.
Podczas Walnego Zebrania członków Ligi Żeglugi Polskiej w Gdyni  w dniu 27 kwietnia 1924 
roku, uchwalono przyjęcie nowej nazwy dla Stowarzyszenia – Liga Morska i Rzeczna. 
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Uzupełniono zakres statutowych działań Ligi o „współdziałanie w tworzeniu siły zbrojnej na morzu 
i rzekach”. Działalność Ligi Morskiej i Rzecznej miała obejmować nie tylko „ziemie polskie” ale i 
„wychodźstwo polskie”.
Prezesem Rady Ligi Morskiej i Rzecznej został wiceadmirał Kazimierz Porębski.
Wśród członków Rady Ligi  Morskiej  i  rzecznej  spotykamy  takie  postacie  jak  Julian  Rummel, 
minister Jerzy Świrski, inżynier Tadeusz Wenda, generał Mariusz Zaruski, pisarz Stefan Żeromski i 
inni.
Stefan  Żeromski  urzeczony  skrawkiem  polskiego  wybrzeża,  dostępem  do  Bałtyku  oraz 
odzyskaniem całej Wisły wraz z dopływami, napisał wspaniałą trylogię „Wisła” – 1918 r, „Wiatr od 
morza” – 1922 r, „Międzymorze” – 1924 r.
W tych wspaniałych utworach odkrywano przed Polakami w wymiarze historii Państwa Polskiego, 
piękno Królowej Rzek – Wisły oraz Morza Bałtyckiego, z którym Polacy byli związani przez wieki. 
Rozpoczęto wydawanie miesięcznika „Morze”. Przedstawiciele Zarządu Ligi uczestniczyli niemal 
we wszystkich konferencjach morskich i żeglugowych organizowanych przez władze państwowe, 
co świadczy o autorytecie i zaangażowaniu Ligi Morskiej i Rzecznej.
Kierunki  działania  poszczególnych  oddziałów  LM  i  R  były  bardzo  różne,  np.  oddział  w 
Królewskiej  Hucie  prowadził  intensywne  działania  promocyjne  w  sprawie  połączenia  Śląska 
drogami wodnymi z Wisłą. Oddziały we Lwowie i Wilnie zwracały uwagę na rozwój sportów i 
turystyki wodnej. Oddział w Poznaniu zajął się tworzeniem harcerstwa morskiego. 
Coraz  większą  rolę  zaczął  odgrywać miesięcznik  „Morze”,  który  stał  się  bardzo  ważnym 
opiniotwórczym  czasopismem.  Liga  wzywała  do  codziennej,  rzetelnej  pracy  nad 
zagospodarowaniem odzyskanego wybrzeża, uznając że przyszłość Polski na morzu nie tylko 
zależy  od  koniunktury  i  nastrojów,  ale  od  nas  samych,  od  naszej  pracy,  od  codziennego 
wysiłku,  naszej  inicjatywy  i  od  naszej  energii.  Należy  zadać  kłam  legendzie  fałszywych 
proroków o braku przedsiębiorczości,  zdolności  organizacyjnych naszego społeczeństwa,  o 
naszym narodowym lenistwie.
Podczas III Walnego Zjazdu Delegatów LM i R, który obradował w dniach 25 – 27 października 
1930  roku  w  Gdyni,  Prezesem Zarządu  Głównego  wybrano  gen.  Gustawa  Orlicz  –  Dreszera, 
uchwalono  nowy statut,  który  jednocześnie  zamienił  nazwę  Stowarzyszenia  na  Liga  Morska  i 
Kolonialna.
Jedną z przyczyn zmiany nazwy Stowarzyszenia były sprawy odradzania się roszczeniowych żądań 
organizacji  niemieckich  aby  zrewidowane  zostały  postanowienia  traktatu  wersalskiego,  co  do 
odebranych Niemcom ziem, należących do Polski. 
Rewizjoniści niemieccy zaczęli kwestionować granice państwa Polskiego.
Polska dla równowagi zaczęła upominać się o przyznanie części terenów byłych kolonii należących 
do Niemiec.
W ten sposób LM i K zaczęła odpowiadać na polu międzynarodowym na roszczenia Niemieckiego 
Związku Kolonialnego.
W  strukturach  Ligi  Morskiej  i  Kolonialnej  funkcjonował  związek  Pionierów  Kolonialnych 
zajmujący się opracowywaniem i promowaniem programów emigracyjno – kolonialnych.
Wybrany generał  G.  Orlicz  –  Dreszer  na prezesa Zarządu Głównego Ligi,  w znaczący sposób 
podwyższał  rangę  Stowarzyszenia,  gdyż  w  tym  czasie  był  jednym  z  trzech  kandydatów  na 
stanowisko Głównego Inspektora Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej.
Nowy  prezes  był  działaczem  dużego  formatu,  potrafił  w  ciągu  paru  lat  przekształcić  Ligę  w 
masową organizację, nie tylko społeczną ale i polityczną, odgrywającą dość istotną rolę w życiu 
politycznym  i  gospodarczym  II  Rzeczypospolitej,  stanowiącą  ośrodek  kształtowania  opinii 
publicznej. 
Statut  LM i  K uchwalony na Zjeździe  gdyńskim,  określał  (w art.  3),  że  Stowarzyszenie  dążyć 
będzie do:

1. Podniesienia  rozwoju  i  jak  najszerszego  spopularyzowania  wiedzy  w  zakresie  spraw 
morskich, rzecznych i emigracyjno – kolonialnych.
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2. Czynnego współdziałania  w tworzeniu i  rozbudowie wszelkich urządzeń koniecznych do 
rozwoju  polskiej  żeglugi  morskiej  i  śródlądowej,  a  więc  floty  wojennej,  marynarki 
handlowej, portów, regulacji rzek i śródlądowych dróg wodnych oraz handlu morskiego, 
rybołówstwa i przemysłu z żeglugą związanego.

3. Utrzymania ścisłego kontaktu z wychodźstwem polskim za granicą w zakresie jego życia 
narodowego i kulturalnego.

4. Pozyskanie  terenów  celem  zapewnienia  narodowi  polskiemu  nieskrępowanej  ekspansji 
ludzkiej  i  gospodarczej  oraz  do  koncentracji  wychodźstwa  polskiego  na  obczyźnie  i 
podtrzymania jego spójności z Krajem Ojczystym.

W  1930  roku  organizacja  wkroczyła  w  nową  fazę  działalności,  której  przyświecała  wizja 
mocarstwowej Polski.  Tym wizjonerem był  przede wszystkim gen. G. Orlicz – Dreszer,  gorący 
patriota i dynamiczny działacz. 
Podczas  Zjazdu  w  Gdyni,  podjęto  działania  mające  na  celu  włączenie  do  struktur  Ligowych 
Komitetu Floty Narodowej, kierowanego przez gen. Mariusza Zaruskiego.
W Zarządzie  Głównym utworzono trzy wydziały:  Morski  (z sekcjami marynarki  wojennej  oraz 
żeglugi morskiej) i Rybactwa, Żeglugi Śródlądowej (z sekcjami dróg wodnych, żeglugi śródlądowej 
oraz sportów wodnych) i Kolonialny (z sekcjami ekonomiczną, mandatową, badań terenowych i 
higieny tropikalnej).
W  programie  zjazdu  podkreślono  utrwalenie  stanu  posiadania  nad  Bałtykiem  (w  kontekście 
zagrożenia  niemieckiego),  rozbudowę  śródlądowych  dróg  wodnych  oraz  uzyskanie  nowych 
terenów osadniczych dla planowanej ekspansji ludnościowej, uzasadnionej przyrostem naturalnym 
przekraczającym możliwości pracy.
W okresie od roku 1930 do 1939, Liga Morska i Kolonialna, na skutek dynamicznego rozwoju, 
stale zwiększała liczbę członków:
w 1933 r. – 70630 osób
w 1935 r. – 282072 osób
w 1937 r. – 535237 osób
w dniu 1 czerwca 1939 r. – 992780 osób
z czego koła szkolne liczyły 317 075 osób.
Liga Morska i Kolonialna stała się drugą co do wielkości organizacją społeczną. 
Zadziwiającym jest fakt, że w II Rzeczypospolitej dostęp do morza liczył zaledwie 140 km.
W tym czasie głównymi rzekami Polski były Wisła, Bug, Narew, Niemen, Prypeć, Dniestr, Warta, 
Noteć, San, Pilica.
Problematyka morska i rzeczna stały się dla społeczeństwa jednym z najważniejszych elementów 
przyciągających młodzież. 
W 1931 roku z wizytą w Stanach Zjednoczonych, przebywał gen. G. Orlicz- Dreszer, od tego czasu 
datuje się rozwój struktur ligowych wśród Polaków w największych miastach amerykańskich, m.in. 
Nowym Jorku, Chicago, Filadelfii i innych.
Również w Ameryce Południowej w ośrodkach polonijnych zaczęły powstawać koła, oddziały LM 
i  K.  Placówki  Ligi  działały  również  we  Francji,  Belgii,   Czechosłowacji,  Kanadzie,  Austrii, 
Maroku, Australii, Brazylii. Na terenie Stanów Zjednoczonych funkcjonowało 40 oddziałów Ligi 
Morskiej i Kolonialnej.
W 1934 roku LM i K zakupiła w stanie Parana w Brazylii tereny o powierzchni około 30 tys. ha z 
przeznaczeniem  na  polską  akcję  osadniczą,  którą  miało  samodzielnie  przeprowadzić 
Stowarzyszenie.  Rozpoczęto  program  zaludnienia  zakupionych  terenów  przy  udziale  polskich 
osadników.
Generał Orlicz Dreszer spowodował, że działalność Ligi Morska i Kolonialnej miała duże poparcie 
w  Sejmie i Senacie oraz Rządzie RP.
W strukturach LM i K znaleźli się tacy działacze gospodarczy, jak gen. Roman Górecki – prezes 
Banku Gospodarstwa Krajowego,  Władysław Raczkiewicz – Marszałek Senatu,  gen.  Ferdynand 
Zarzycki  –  Minister  Przemysłu  i  Handlu,  Józef  Kożuchowski  –  Wiceminister  w  tym  resorcie, 
Henryk  Strasburger  –  Komisarz  Generalny  RP  w Wolnym  Mieście  Gdańsku,  grupa  wyższych 
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oficerów  wojskowych:  generałowie  Stanisław  Kwaśniewski,  Wacław  Przeździecki,  Mariusz 
Zaruski, Stefan Pustawski, oficerowie Marynarki Wojennej – kontradmirał Jerzy Świrski i inni.
Honorowymi  Członkami  LM i  K byli:  Marszałek  Józef  Piłsudski,  Prezydent  Ignacy Mościcki, 
Marszałek  Śmigły  Rydz,  biskup  morski  Stanisław  Okoniewski,  wicepremier  Eugeniusz 
Kwiatkowski,  Wacław  Sieroszewski  –  Prezes  Polskiej  Akademii  Literatury,  generał  Kazimierz 
Sosnkowski, wielu wojewodów, posłów i senatorów.
Dzięki  generałowi  Dreszerowi,  Liga  Morska  i  Kolonialna  zaczęła  promować  idee  likwidacji 
cywilizacyjnego opóźnienia oraz dołączenia do państw wysokorozwiniętych.
Idee  te  trafiły  do  młodzieży  przez  promowanie  spraw morskich,  żeglarskiej  przygody,  własnej 
marynarki wojennej  i handlowej, perspektyw zamorskiej ekspansji gospodarczej i ludnościowej. 
Stworzony Fundusz Obrony Morskiej i Fundusz Akcji Kolonialnej sprzyjały tym ideom. 
Miesięcznik „Morze” stał się podstawowym medium prasowym LM i K.
Fundusz Obrony Morskiej powołany został na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 
1933 r, powierzającej Lidze organizację zbiórki na Marynarkę Wojenną. 
Przewodniczącym Zarządu FOM został gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski.
Prowadzenie  przez  Ligę  zbiórki  funduszy na zakup floty wojennej,  uznane  zostało  za  osobisty 
sukces gen. Orlicza Dreszera. 
Zbiórkę  na  pierwszy  okręt  podwodny  zakończono  1  września  1937  r.  Zakupiony  w  stoczni 
holenderskiej okręt podwodny otrzymał nazwę ORP „Orzeł”.
Po pierwszym sukcesie, gen. Orlicz Dreszer wykorzystywał każdą okazję, by propagować zakup 
następnych okrętów wojennych. Zarząd Główny był w tej sprawie jednomyślny. 
W 1932 r. kolejnym udanym przedsięwzięciem Ligowym było zorganizowanie „Święta Morza”. 
Inicjatorem był Andrzej Wachowiak, członek Zarządu Gdańskiego Okręgu LM i K.
Od tego czasu pod koniec czerwca każdego roku odbywało się święcenie kutrów, łodzi rybackich 
oraz imprezy i zawody morskie i rzeczne.
W 1936 roku gen.  Orlicz  Dreszer,  wspólnie  z  Józefem Kożuchowskim opracował  memoriał  w 
sprawie polskiego programu morskiego, przekazany Władzom RP, który spowodował opracowanie 
6 letniego planu rozwoju sił zbrojnych (w tym marynarki wojennej). 
Akcja rozbudowy floty wojennej miała na celu dostosowanie sił zbrojnych na morzu i rzekach do 
sytuacji jaka wytworzyła się na skutek rozbudowy floty wojennej Niemiec i Związku Sowieckiego 
na Morzu Bałtyckim i rzekach.
Rozwój żeglugi śródlądowej i dróg wodnych należał do podstawowych postulatów LM i K, a gen. 
Orlicz Dreszer poświecił tym kwestiom, wiele wystąpień na forum Sejmu. 
Rozważano budowę kanału Bydgoszcz – Gdynia, w celu usprawnienia połączenia z portem Gdynia. 
Członek Zarządu inż. Alfred Konopka, przygotował koncepcję rozwoju wiślanej drogi wodnej oraz 
utworzenia centralnego portu śródlądowego w Warszawie.
Definiując osiągnięcia gen. Orlicz Dreszera na forum Ligi Morskiej i Kolonialnej, jeden z działaczy 
Ligowych napisał „Prezes Orlicz Dreszer nauczył nas marzyć, chcieć, tworzyć i budować”. 
Myślę, że generał Orlicz Dreszer zasłużył sobie na taką ocenę.
Niepowetowaną stratą dla LM i K była tragiczna śmierć generała w dniu 16 lipca 1936 r.
Zginął  wizjoner  Polski  mocarstwowej,  wspaniały  organizator  LM  i  K,  propagator  rozwoju 
gospodarki morskiej, rzecznej, obronności. 
Kolejnym prezesem LM i K do rozpoczęcia  wojny światowej był  gen.  Stanisław Kwaśniewski, 
rzecznik rozwoju żeglugi śródlądowej.
Pozytywne  efekty  przyniosła  współpraca  Ligi  Morskiej  i  Kolonialnej  z  wicepremierem 
Eugeniuszem Kwiatkowskim – Honorowym Członkiem LM i K.
Eugeniusz Kwiatkowski uważał że LM i K jest społecznym sojusznikiem wicepremiera w sprawach 
dotyczących rozwoju nowoczesnej gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.
Eugeniusz Kwiatkowski  posiadał  wizję  rozwiniętej  nowoczesnej  gospodarczo  Polski,  potrafił  tę 
wizję z olbrzymią cierpliwością i determinacją realizować.
Był zawsze do dyspozycji Ojczyzny, tak w okresie II Rzeczypospolitej jak i po II wojnie światowej.

- 14 -



Był inicjatorem rozwoju przemysłu obronnego, przeprowadził budowę i rozbudowę Gdyni, miasta i 
portu, rozbudowę infrastruktury polskiego wybrzeża, powołania Przedsiębiorstwa Żeglugi Polskiej 
oraz stoczni gdyńskiej.
Był współautorem 5-letniego planu rozbudowy dróg wodnych w latach 1936 – 1941.
Po   II  wojnie  światowej  proponował  budowę kanału  Odra  –  Dunaj,  budowę morskiego  portu 
paliwowego oraz rozbudowę transportu wodnego.
Liga Morska i Kolonialna, rozbudziła świadomość morską w społeczeństwie.
Przekonała  młodzież  do  żeglarstwa,  turystyki  wodnej,  sportów  wodnych,  skutecznie  wdrożyła 
szacunek do żywiołu wodnego, nauczyła etyki żeglarskiej.
Przyczyniła się do organizacji szkolnictwa morskiego i żeglarskiego.
Dużo  pracy  i  zabiegów  wkładano  w  wydawanie  periodyków  prasowych:  „Morze”,  Polska  na 
Morzu”, „Gazetka Morska”, „Szkwał”, „Sprawy Morskie i Kolonialne”, „Biuletyn LM i K”.
Działacze  Ligowi  uczestniczyli  w  programach  radiowych  o  tematyce  morskiej,  żeglugowej  i 
turystycznej.
Z inicjatywy LM i K powstały filmy o tematyce morskiej: „Polscy pionierzy na Czarnym Lądzie”, 
„ORP Żbik”, „Gdańsk”, „Pod znakiem białych żagli”, „Manewry jachtem”, „Zwiedzamy Gdynię”.
Dużą rolę przypisywano wydawaniu książek i broszur o tematyce morskiej i żeglugowej. Wydano 
259 tytułów. 
Organizowano  duże  wystawy  o  charakterze  morskim  i  żeglugowym.  Najciekawsze  z  nich  to: 
„Polskie morze” i „Gdańsk w grafice i literaturze XVI – XX w”.
Organizowano  recitale  muzyczne  o  tematyce  morskiej  z  udziałem  znanych  artystów  np.  Jana 
Kiepury, Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. 
Wydano „Śpiewnik Morski Feliksa Nowowiejskiego”.
Organizowano obchody Święta Morza. Kolejne Święta Morza, o zasięgu krajowym, odbywały się 
pod hasłami:
w 1934 roku – „Siła Rzeczypospolitej na morzu”, „Bezpieczeństwo granicy morskiej”
w 1935 roku – „Rękami robotnika polskiego z materiałów krajowych budujemy okręty we własnej 
stoczni”.
w 1936 roku – „Musimy Polskę dozbroić na morzu”
w 1937 roku – „Chcemy silnej floty wojennej i kolonii”
w 1938 roku – „Żądamy upowszechnienia świadczeń na rozbudowę floty wojennej”. 
Zgodnie z inicjatywą gen. G. Orlicz – Dreszera : „Każdemu Świętu Morza nadawany był charakter 
odpowiadający w danym roku specjalnie ważnemu wydarzeniu dziejowemu, odnośnie polskiej racji 
stanu w zakresie rozwoju naszej ekspansji morskiej”.
Podczas  pierwszego  Święta  Morza,  ważnym  akcentem  było  ślubowanie,  które  w  imieniu 
przedstawicieli miast i powiatów pomorskich na ręce Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego 
złożył Starosta Pomorski Wincenty Łącki.
Tekst ślubowania: „zahartowani w dobie uporczywej obrony języka i ziemi, kultury i mienia 
oraz  całej  tradycji  przed  chciwym spadkobiercom rycerzy  krzyżackich,  wzmacniamy dziś 
nierozerwalność  więzów  naszych  z  Polską,  ślubujemy  Jej  wierność  i  wytrwałość 
niezłomną…..”.
W 1939 roku uczestnicy obchodów Święta Morza składali uroczyste ślubowanie:
„Przysięgamy odwiecznych praw do Bałtyku i morskich przeznaczeń Rzeczypospolitej strzec!
Nad ujściem Wisły straż niezłomną trzymać!
Dorobek Polski na wybrzeżu i morzu pomnażać!
Braci naszych za granicami, nierozerwalną cześć Narodu Polskiego, wspomagać i bronić!
Tak nam dopomóż Bóg.”
Członkowie LM i K Święto Morza rozpoczynali od udziału w uroczystej Mszy Świętej.
W obchodach Święta Morza uczestniczyły najwyższe władze RP oraz samorządowe.
LM i K zorganizowała własne placówki naukowo – badawcze – Instytut Naukowy, zajmującego się 
badaniem morza, transportem i handlem morskim.
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W  zakresie  turystyki  i  sportów  wodnych  organizowano  tanie  wycieczki  do  Gdyni  i  na  Hel, 
wycieczki  statkami  morskimi  dla  młodzieży,  wycieczki  do  Czerska,  Modlina  i  Młocin  i  wiele 
innych.  Zgodnie  z  preferowanym  hasłem  „Pracując  na  lądzie  wypoczywaj  na  wodzie” 
organizowano masowe spływy wodniackie śródlądowymi drogami wodnymi do morza.  W 1935 
roku odbył się spływ od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego z udziałem młodzieży.
W celu rozwoju żeglugi morskiej opracowany został program utworzenia floty handlowej. Projekt 
opracował S. Łęgowski (zakup i budowa w kraju).
Powołano przedsiębiorstwo żeglugowe morskie  dla przewozu węgla i  innych towarów oraz dla 
przewozu pasażerów o nazwie „Żegluga Polska”.
Działacze LM i K uważali,  że rozwój przemysłu okrętowego powinien stanowić ważny element 
programu gospodarczego II Rzeczypospolitej.
Dzięki  olbrzymiemu  sukcesowi  organizacyjnemu  LM  i  K  w  1939  roku  liczyła  prawie  milion 
członków, z czego prawie połowę stanowiła młodzież.
Członkowie  LM  i  K  zdali  egzamin  z  patriotyzmu  podczas  II  wojny  światowej.  Walczyli  we 
wszystkich formacjach Wojska Polskiego Wielu poległo z bronią w reku.
Zamordowani zostali przez Niemców m.in.:
Inż. Wacław Gierdziejewski – Członek Rady Głównej
Prof. Stanisław Pawłowski – Członek Rady Głównej
Gen Mariusz Zaruski – zmarł w sowieckim więzieniu w Chersonie
Kontradmirał  Ksawery  Czarniecki  –  Członek  Prezydium  ZG,  zamordowany  w  Katyniu  przez 
komunistów sowieckich.
Liczni  działacze  Ligowi,  uczestniczyli  w  pracach  Wydziału  Marynarki  Wojennej  Oddziału  III 
Komendy  Głównej  Armii  Krajowej.  Wydział  ten  zajmował  się  organizowaniem  związków 
marynarki wojennej, prowadził wywiad morski.
Żołnierzami  AK  byli:  kmdr  Rafał  Czeczott,  Feliks  Rostkowski,  Janusz  Lewandowski,  Witold 
Bublewski, Ludwik Hempel i inni.
Aktywność działaczy LM i K widoczna była również na uchodźstwie. 
W Londynie  wydawano  miesięcznik  „Polska  na  Morzu”.  Ministrem Skarbu  w  Rządzie  RP  w 
Londynie był Henryk Strasburger – wiceprezes RGLM i K.
Ciśnie się pytanie, skąd działacze Ligowi z okresu II Rzeczypospolitej czerpali energię twórczą i 
żarliwy  patriotyzm.  Byli  wychowani  na  lekturze  książek  Adama  Mickiewicza,  Juliusza 
Słowackiego,  Cypriana  Kamila  Norwida,  Henryka  Sienkiewicza.  W II  Rzeczypospolitej  nawet 
powietrze było patriotyczne.
Gdy  jeszcze  znaczna  część  kraju  była  pod  niemiecką  okupacją,  w  Lublinie  trwały  prace  nad 
powołaniem Ligi  Morskiej.  Dnia  20  października  1944  roku  powstaje  Liga  Morska  oparta  na 
przedwojennych zasadach. 
Podczas II  Zebrania  Organizacyjnego w Lublinie,  prezesem Tymczasowego Zarządu Głównego 
LM wybrano Jana Żołna – Manugowicza, delegowanego przez Biuro Polityczne PPR. W kwietniu 
1945 r Tymczasowy Zarząd Główny został przeniesiony do Warszawy, dawnej siedziby LM i K 
przy ul. Widok 10.
LM stała się sukcesorką organizacji międzywojennych i rozpoczęła kontynuację jej dzieła. Stało się 
to zasługą przedwojennych jej działaczy, którzy aktywnie włączyli się do pracy. Ze zrozumiałych 
względów traci w nazwie element „Kolonialna”.
W  krótkim  czasie  powstają  terenowe  ogniwa  tej  organizacji  w  Gdyni,  Warszawie,  Krakowie, 
Poznaniu,  Szczecinie,  Lublinie,  Kielcach,  Radomiu,   Ustce,  Władysławowie,  Olsztynie, 
Mikołajkach,  Rożnowie,  Kruszwicy  i  wszystkich  większych  miastach  Polski.  Rozwój  tej 
organizacji  postępował  stopniowo w miarę wyzwalania  kraju i  następowania normalizacji  życia 
społeczno – politycznego kraju. O rozwoju Ligi Morskiej niech świadczą dane – w końcu 1945 
roku skupiała ona już 155 tysięcy członków, w tym 40% stanowiła młodzież.
Od 1950 roku Liga Morska poddawana była naciskom politycznym przez ówczesne władze, które 
chciały  ją  przekształcić  w  polityczną  organizację  paramilitarną  wzorowaną  na  odpowiednikach 
radzieckich. 
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Jej  głównym zadaniem miało  być  mobilizowanie  społeczeństwa  do walki  o  wykonanie  planów 
produkcyjnych, pogłębianie przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i krajami socjalistycznymi, a także 
walka z siłami imperialistycznymi. 
Już  w  listopadzie  1945  roku  ukazuje  się  pierwszy  numer  „Morza”  –  organ  Ligi  Morskiej 
adresowany do dorosłych członków organizacji. Prawie w tym samym czasie ukazał się pierwszy 
numer „Młodzież Morska” – jako miesięcznik.
Periodyki Ligi Morskiej okresu powojennego osiągały nakłady 15 tysięcy egzemplarzy. W okresie 
istnienia  powojennej  Ligi  Morskiej  w latach  1944 – 1953,  w zniszczonym kraju,  przy brakach 
podstawowych produktów żywnościowych Liga wydała  6 pozycji  literaturowych książkowych i 
broszurowych.  Wielkim  osiągnięciem  powojennej  Ligi  było  natychmiastowe  przystąpienie  do 
wydobycia, zabezpieczenia i wyremontowania żeglarskiego sprzętu pływającego. Miało to miejsce 
nie tylko na wybrzeżu ale również na jeziorach i rzekach. Organizacja ta już w 1946 roku posiadała 
300 jednostek pływających, z których 170 zostało całkowicie wyremontowanych.
W  lipcu  1946  r.  Rada  Ministrów  wydała  rozporządzenie  o  przekształceniu  LM  i  K  w  LM, 
przygotowano nowy statut oraz nadano status stowarzyszenia wyższej użyteczności.
Od czasu tworzenia struktur ligowych rozpoczęło się zwalczanie przedwojennych działaczy oraz 
idei,  jakie  przyjęte  były  przez  LM  i  K.  Nasilił  się  konflikt  ideowy.  Włądze  komunistyczne 
stosowały różne metody walki.
W  prasie,  radiu  działaczy  LM  i  K  określano  jako  „niedobitki  kliki  sanacyjno  –  endeckiej”, 
„ czekających na Andersa”. 
Stosowano donosy, skargi, anonimy, pomówienia, oskarżenia sądowe, czyniono pretensje za brak 
współpracy  ze  ZMP,  na  brak  ideowego  wsparcia  w sprawie  utrwalania  sojuszu  ze  Związkiem 
Radzieckim, za opór przed pisaniem listów pochwalnych do Stalina itp.  
I  Walny  Zjazd  LM  odbył  się  w  Warszawie  w  dniu  23  lutego  1947  r.,  z  udziałem  wielu 
przedwojennych działaczy: inż. Antoni Garnuszewski, kpt. żegl. w. Konstanty Maciejewski, Witold 
Bublewski, Stanisław Eryciński. 
Prezesem LM został kontradmirał Adam Mohuczy.
Do  Rady  Głównej  wybrano:  Prymasa  Polski  kardynała  Augusta  Hlonda,  Gen.  Dyw.  Juliusza 
Rommela,  inż.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego,  Witolda  Bublewskiego,  duże  grono  oficerów 
Marynarki Wojennej:
Inż. Alfred Konopka
Kmdr Karol Kopeć
Kmdr Stanisław Jabłoński
Tadeusz Ocioszyński
Dla równowagi PPR wystawiło swoich przedstawicieli:
Stefana Jędrychowskiego 
Hilarego Minca
Gen. Aleksandra Zawadzkiego
 Jakuba Prawina
Gen. Władysława Korczyca
Płk. Stanisława Kiryluka
W 1948 roku kontradmirała A. Mohuczego odsunięto od prac w LM. Aresztowano go w grudniu 
1949 r. i skazano w 1950 r na 13 lat więzienia. Zmarł w sztumskim więzieniu 7 maja 1953 roku. 
Uwolniony od zarzutów i zrehabilitowany został w 1957 roku.
Taki był los działacza Ligowego w komunistycznym państwie prawa.
W 1948 roku w szeregach Ligi było ponad 400 tys.  członków, w tym ponad 100 000 to młodzież. 
Jednakże 1948 rok zaznaczył się represjami w stosunku do organizacji, w ramach tzw. „czujności” 
usuwano przedwojennych działaczy Ligi Morskiej, których oskarżano, że są niedobitkami „błędnej 
i mętnej  frazeologii”  o idei  morskiej  i  mają „romantyczny”  stosunek do morza.  Systematycznie 
likwidowano poszczególne pisma Ligowe, w roku 1953 pozostało jedynie „Morze”. W kwietniu 
1953 roku niezgodnie  ze  statutem Liga  Morska  została  włączona do Ligi  Przyjaciół  Żołnierza, 
przekształconej z czasem w Ligę Obrony Kraju. 

- 17 -



Przestała  istnieć  organizacja  biorąca  swój  rodowód  z  „Bandery  Polskiej”,  o  wspaniałych 
patriotycznych tradycjach i olbrzymich zasługach morskich i rzecznych.
Stowarzyszenie  o  tradycjach  patriotycznych,  promujące  wartości  narodowe  oraz  rozwój 
gospodarczy zgodny z interesami Polskimi, nie było potrzebne Bierutom, Cyrankiewiczom, 
Ochabom, Mincom, Radkiewiczom.
O słabości Ligi Morskiej okresu powojennego, z powodu braku „politycznego błogosławieństwa” 
jej działań, świadczy fakt, że odzyskana sztandarowa polska jednostka harcerska „Zawisza Czarny” 
stała samotna w gdyńskim porcie, ulegała dalszej dewastacji i w końcu uległa zatopieniu stojąc przy 
nabrzeżu.  Podniesiona  zostaje  z  dna  basenu  portowego,  a  po  pewnym  czasie  władze  portu 
gdyńskiego  podjęły  decyzję  wyholowania  jej  w  rejon  Zatoki  Puckiej,  gdzie  została  zatopiona. 
Pozbyto się kłopotu.
Przed  II  wojną  światową,  na  jej  pokładzie,  pod  dowództwem  generała  Mariusza  Zaruskiego 
wychowywana była  wspaniała  harcerska młodzież,  która zapisała piękne karty naszej historii  w 
walce z okupantem, a po wojnie ci co przeżyli włączyli się w nurt odbudowy zniszczonego kraju i 
stali się organizatorami powstającej gospodarki morskiej i Ligi Morskiej.
W grudniu 1980 roku, Roku Pierwszej Solidarności,   w Gdyni odbywał się II Kongres Kultury 
Morskiej,  podczas  którego jednogłośnie  podjęto uchwałę o reaktywowaniu  stowarzyszenia  Liga 
Morska.
Pierwszym  prezesem  wybrano  Przemysława  Smolarka  –  dyrektora  Centralnego  Muzeum 
Morskiego. 
W dniu  22  kwietnia  1981 roku  w Wydziale  Spraw Wewnętrznych  Urzędu  Wojewódzkiego  w 
Gdańsku zarejestrowano stowarzyszenie pod nazwą „Liga Morska” z terenem działania na całym 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą władz naczelnych w mieście Gdańsku. 
Została ona reaktywowana po prawie trzydziestoletniej nieobecności na polskiej arenie morskiej z 
inicjatywy II Kongresu Kultury Morskiej, jako niezależna organizacja, której celem jest:
-  kształtowanie  i  stałe  rozwijanie  świadomości  morskiej  polskiego społeczeństwa jako jednej  z 
podstaw bytu narodowego
- działanie  zmierzające do systematycznego uświadamiania  społeczeństwu znaczenia  gospodarki 
morskiej i wodnej śródlądowej dla pomyślności Narodu i Państwa Polskiego,
-  działanie  na  rzecz  wszechstronnego,  stałego  rozwoju  polskiej  gospodarki  morskiej  i  wodnej 
śródlądowej oraz nauk służących tym zagadnieniom,
- działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki i literatury marynistycznej, wychowania morskiego oraz 
sportów i turystyki wodnej,
-  propagowanie  tradycji  polskiej  marynarki  wojennej  i  umacnianie  patriotycznych  postaw 
obronności morskiej.
Siedzibę w Gdańsku przy Długim Targu 11 przydzieliły władze wojewódzkie.
Od 1982 r do 1986 r. funkcję prezesa Ligi Morskiej pełnił kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz, 
Zastępca Dowódcy Marynarki Wojennej.
Od 1990 r do 2007 r. funkcję prezesa LM i R pełnił Bronisław Komorowski, poseł na Sejm RP, 
następnie Marszałek Sejmu RP. Od 2007 roku pełni zaszczytną funkcję Prezesa Honorowego LM i 
R.
Rozpoczął się nowy okres działalności i odbudowy struktur tej zasłużonej dla Polski organizacji 
społecznej.
Liga Morska zaczęła coraz aktywniej powracać do roli organizatora obchodów Święta Morza w 
kraju oraz ważnych przedsięwzięć wodniackich.
Widoczne osiągnięcia zaczęła odnotowywać w latach dziewięćdziesiątych.
W  ramach  obchodów  1000-lecia  pierwszego  zapisu  historycznego  o  Gdańsku,  Liga  Morska 
zaplanowała  na  lata  1995  –  1997  zorganizowanie  szeregu  imprez  wodniackich  o  charakterze 
gwiaździstego spływu Wisłą i jej dopływami do Gdańska statków, tratw oraz jednostek sportowych 
i turystycznych.
Imprezy  te  nawiązywały  do  staropolskich  tradycji  flisackich,  sięgających  czasów  Kazimierza 
Wielkiego, Jagiellonów oraz późniejszych, aż do końca XIX wieku.
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Pierwsza rekonesansowa edycja Flisu odbyła się w dniach 22 VI – 2 VII 1995 roku na Wiśle, na 
trasie rejsu flisackiego zwanego Flis 1995 od Warszawy do Gdańska.
Flis 1995 upamiętniał również 400 – lecie pierwszego wydania w 1595 roku wierszowego tekstu 
Sebastiana Fabiana Klonowca, pt. „Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i innymi rzekami do niej 
przypadającymi”,  będącego  skarbnicą  wiedzy  o  zwyczajach  flisackich,  wiedzy  szkutniczej  i 
nawigacyjnej. 
Organizatorem  Flisu  1995  była  Liga  Morska,  przy  współudziale  samorządowych  władz  miast 
nadwiślańskich, Dowództwa Marynarki Wojennej, Centralnego Muzeum Morskiego, Okręgowych 
Dyrekcji  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  i  Gdańsku  oraz  Przedsiębiorstw  Budownictwa 
Wodnego w Warszawie i Tczewie.
Uczestnikami Flisu była młodzież szkolna, studencka z opiekunami i wychowawcami,  wytrawni 
kapitanowie  i  marynarze  statków  wiślanych  i  bużnych  oraz  przedstawiciele  zawodów,  którym 
bliska była wodniacka przygoda.
W trakcie Flisu 1995, organizowane były z udziałem władz samorządowych miast nadwiślańskich 
liczne imprezy oraz popularyzujące sprawy morskie i wiślane, obszarów dorzecza Wisły, polskich 
tradycji morskich i flisackich oraz wodniackiego wychowania młodzieży.
Zorganizowana przez Ligę Morską w roku 1996 następna wodniacka impreza Flis 1996 na trasie 
Warszawa  –  Gdańsk,  zaowocowała  opracowanym  przez  jego  uczestników  i  podpisanym  przez 
kilkanaście  tysięcy  przedstawicieli  społeczności  nadwiślańskiej  „Memoriałem  w  sprawie  wód 
Polski” wystosowanym do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej opinii 
publicznej.
W dokumencie  tym zinwentaryzowane  zostały  problemy związane  z  zaniedbaniami  w zakresie 
gospodarki  wodnej,  zabezpieczeniom przeciwpowodziowym oraz  żeglugowe,  dostrzeżone  przez 
sygnatariuszy  Memoriału,  oraz  zgłoszone  podczas  Flisu  1995  i  Flisu  1996,  podczas  spotkań 
flisackich z przedstawicielami społeczności nadwiślańskiej. 
Przedstawione zostały racjonalne propozycje rozwiązania problemów rzek Polskich.
Kolejne  Flisy  organizowane  były  w  latach  1997,  1998,  1999  oraz  2000,  nie  tylko  na  trasie 
Warszawa – Gdańsk ale  również na Odrze na trasie Wrocław – Szczecin oraz na tzw. „szlaku 
bursztynowym” Poznań – Bydgoszcz – Gdańsk.
Idea tych imprez wodniackich rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, przyciągając do udziału 
młodzież, ludzi nauki, armatorów, żeglarzy, pisarzy oraz samorządowców.
Społeczny wydźwięk flisackich imprez, zaowocował powstaniem nowych organizacji społecznych:
- Związek Miast Nadwiślańskich
- Stowarzyszenie Dorzecza Wisły „Wisła”
a Liga Morska w 1999 roku powróciła do starej nazwy Liga Morska i Rzeczna.
Udział  we Flisie to wielkie przeżycie wodniackie, to przygoda, to również lekcje geografii  oraz 
historii. Wszystkie organizowane Flisy wchodziły w skład obchodów Święta Morza.
W  dniu  24  stycznia  2002  roku,  uwzględniając  między  innymi  inicjatywę  Bronisława 
Komorowskiego,  Prezesa  LM  iR,  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  podjął  Uchwałę  w  sprawie 
ustanowienia roku 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Wydarzenie to wiąże się z 80 rocznicą Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o budowie Gdyni i 
65 rocznicy Uchwały Sejmu RP o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego.
W latach trzydziestych wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, członek Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
uważał  Ligę  Morską  za  swojego  społecznego  sojusznika  w  sprawach  dotyczących  rozwoju 
nowoczesnej gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.
Wielokrotnie powtarzał że LM i K to społeczny sejmik morski i rzeczny, od którego czerpie wiedzę 
o problemach gospodarki morskiej i rzecznej. 
W  latach  transformacji  ustrojowej,  oprócz  pracy  organizacyjnej,  działacze  stowarzyszenia 
zatroskani  brakiem  właściwej  polityki  prowadzonej  przez  Rządy  RP  w  zakresie  gospodarki 
morskiej  i  rzecznej,  brali  czynny udział  w organizowaniu  konferencji  i  sympozjów o tematyce 
morskiej i rzecznej, z udziałem przedstawicieli rządu, sejmu i senatu.
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Ważnymi  wydarzeniami  są organizowane konkursy z wiedzy o morzu  i  rzekach,  kierowane do 
młodzieży szkolnej „Młodzież na Morzu”, „My znad Wisły” i wiele innych.
Dużą aktywność w pracy z młodzieżą wykazują Okręgi: Zachodnio – Pomorski, Bielsko – Bialski, 
Łódzki,  Zachodnio  –  Mazowiecki,  Lubelski,  Mazowiecki,  oraz  Oddziały:  Kołobrzeg,  Ulanów, 
Nakło nad Notecią.
Należy podkreślić olbrzymi wkład środowiska szczecińskiego LM i R w wychowanie młodzieży w 
duchu  patriotyzmu  oraz  wiedzy  morskiej  i  żeglugowej.  Przykładem  dobrej  pracy  są  spływy 
wodniackie po Odrze, Flisy Odrzańskie prowadzone od połowy lat dziewięćdziesiątych, z udziałem 
młodzieży.
Środowisko  kołobrzeskie  wiele  pracy  wkłada  w  przywracanie  prawdy  o  zasłużonych  ludziach 
morza. Zasługą Oddziału LM i R w Kołobrzegu jest wybudowanie pomnika komandora Stanisława 
Mieszkowskiego w Kołobrzegu oraz organizacja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Młodzież 
na morzu”, w którym bierze udział ok. 5 tyś. uczniów ze szkolnych kół Ligowych.
W Jubileuszowym Roku LM iR należy odnotować wiele podniosłych wydarzeń.
Odbyły się kolejne spływy flisackie: 

-  po  Odrze,  od  Wrocławia  do  Szczecina,  z  licznymi  załogami  młodzieży  szkolnej  i 
akademickiej, odwiedzaniem miast
- Flis Bursztynowy, organizowany przez oddział w Nakle na trasie od Poznania do Gdańska

Bractwo  Okrętów  Podwodnych  zorganizowało  Światową  Konferencję  Stowarzyszeń 
Podwodniaków w Gdańsku. Organizacja konferencji otrzymała bardzo wysokie oceny.
W Warszawie w czerwcu 2008 roku odbyła się patriotyczna uroczystość odsłonięcia pierwszego w 
Polsce pomnika LM i R przy Rondzie LM i R. W pomnik wkomponowana jest kotwica z ORP 
„Warszawa”, dar Marynarki Wojennej dla Warszawy.
Rondo LM iR powstało w Warszawie w 2006 roku z inicjatywy działaczy MOLM i R, będących 
członkami władz samorządowych w Dzielnicy Białołęka oraz Rady Warszawy. 
W Roku Jubileuszowym,  Członkowie Ligi  Morskiej  i  Rzecznej  skupieni  są w 28 regionalnych 
organizacjach,  których  trzon  stanowi  młodzież  szkolna,  marynarze,  nauczyciele,  inżynierowie, 
prawnicy, ludzie nauki, stoczniowcy, armatorzy.
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Marynarką Wojenną, która tradycyjnie wspiera działalność 
ligową, szczególnie wśród młodzieży szkolnej.
Tak jak w II Rzeczypospolitej, szanując wolę Założycieli, w obowiązującym statucie Ligi Morskiej 
i Rzecznej, jako najważniejsze cele wymienia się:
- kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego
- działanie na rzecz rozwoju kultury morskiej
-  propagowanie  tradycji  polskiej  marynarki  wojennej  i  handlowej  oraz  umacnianie 
patriotycznych postaw społeczeństwa i rozwoju gospodarczego wód polskich
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
- upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, uprawiania sportów oraz organizacja 
wypoczynku dzieci i młodzieży
-  upowszechnianie  wśród  młodzieży  wiedzy  i  umiejętności  na  rzecz  obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej
- prowadzenie wszechstronnej współpracy Polaków zamieszkałych za granicą i mieszkających 
w kraju, zwłaszcza w takich dziedzinach jak oświata i sport.
Członkowie Ligi Morskiej  i  Rzecznej  z olbrzymim szacunkiem odnoszą się do nauk i dokonań 
największego Polaka – Jana Pawła II, który aktywnie uprawiał turystykę wodną.
Ojciec  Święty  został  uhonorowany  najwyższym  odznaczeniem  Ligi  Morskiej  i  Rzecznej  – 
„Pierścieniem Hallera”, wręczonym w Watykanie.
Hasłem Ligi Morskiej i Rzecznej są słowa Stanisława Staszica „Trzymajmy się morza”.
Działacze Ligowi,  pozostawili to hasło w testamencie obecnym działaczom i członkom.
Hasło  to  jest  ciągle  aktualne,  ze  względu  na  panującą  wśród  władz  naszego  kraju  chroniczną 
chorobę morską.
W Jubileuszowym Roku Ligi Morskiej i Rzecznej, należy przedstawić wybitnych działaczy:
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Wiceadmirał Kazimierz Porębski – Współzałożyciel  „Bandery Polskiej”,  współtwórca „Polski 
Morskiej”, wybitny dowódca w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.
Kontradmirał Jerzy W. Świrski – Wybitny dowódca Marynarki Wojennej.
Kontradmirał Adam Mohuczy –  Dowódca Marynarki Wojennej, charyzmatyczny Prezes Rady 
Głównej Ligi Morskiej, aresztowany przez władze komunistyczne w 1949 r, po torturach zmarł w 
dniu 7 maja 1953 r, zrehabilitowany w 1957 r.
Generał  Mariusz  Zaruski  –  Charyzmatyczny  wychowawca  młodzieży  w  zakresie  sztuki 
żeglarskiej, pisarz marynistyczny.
Generał Gustaw Orlicz – Dreszer – Prezes i wybitny organizator Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Generał Stanisław Kwaśniewski –  Propagator rozwoju żeglugi śródlądowej na Wiśle, rzecznik 
budowy centralnego portu rzecznego w Warszawie. Ostatni Prezes LM  i K.
Generał Kazimierz Sosnkowski – Protektor Ligi Morskiej i Kolonialnej. Opiekun FON.
Inżynier  Eugeniusz  Kwiatkowski  –  Wicepremier,  wybitny  działacz  gospodarczy  II 
Rzeczypospolitej i okresu powojennego
Inżynier Tadeusz Wenda – Budowniczy Gdyni.
Inżynier Antoni Garnuszewski – Dyrektor pierwszej szkoły marynarki w Tczewie.
Inżynier Alfred Konopka – Propagator rozwoju żeglugi śródlądowej, budowy kanału Bydgoszcz – 
Gdynia.
Inżynier  Tadeusz  Tilinger  –  Budowniczy  portu  w  Tczewie.  Projektant  śródlądowych  dróg 
wodnych w Polsce.
Julian Rummel – Współtwórca polityki morskiej, propagator budowy portu w Gdyni.
Andrzej Wachowiak – Współtwórca programów morskich.
Stefan Żeromski – Pisarz.
Zbigniew Herbert – pisarz, członek LM po wojnie.
Witold  Bublewski  –  Nauczyciel  i  wychowawca  młodzieży  w  duchu  patriotyzmu  i  kultury 
morskiej, żołnierz „Szarych Szeregów”, Armii Krajowej.
Należy również przedstawić obecne Władze Ligi Morskiej i Rzecznej.
Podczas XIX Walnego Zjazdu Ligi Morskiej i Rzecznej, który odbył się w Gdyni w 2007 roku, 
wybrano  na  nową  kadencję  2007  –  2011  r.   nowy  Zarząd  Główny,  Komisję  Rewizyjną,  Sąd 
Koleżeński  oraz  Dystynktorium  „Pierścienia  Hallera”,  najważniejszej  odznaki  honorowej  Ligi 
Morskiej  i  Rzecznej.  Prezesem  Honorowym  Ligi  Morskiej  i  Rzecznej  wybrano  Bronisława 
Komorowskiego- Marszałka Sejmu RP.
W skład Zarządu Głównego weszli:
Kpt. żegl. wlk. Andrzej Królikowski – Prezes
Elżbieta Marszałek – Wiceprezes d.s. wychowania i młodzieży
Wacław L. Kowalski – Wiceprezes d.s. śródlądowych
Kontradmirał Konrad Wiśniewski – Wiceprezes d.s. morskich
Tadeusz Kuśmierski – Sekretarz Generalny
Kmdr Jerzy Chłopecki – Skarbnik
Andrzej Jaskuła – Członek Prezydium 
Pozostali Członkowie Zarządu Głównego:
Sławomir Dębicki
Andrzej Kwapiszewski
Wojciech Maługocki
Zdzisław Meler
Grzegorz Nadolny
Barbara Orlik
Bogdan Pazur
Teresa Pracownik
Kazimierz Ratajczyk
Andrzej Rosicki
Tomasz Sowiński
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Edward Szpoczek
Wojciech Wicherski
Kmdr Józef Wąsiewski
Andrzej Wojnarowski
Główna Komisja Rewizyjna – Jerzy Kwaczyński – Przewodniczący
Główny Sąd Koleżeński – kmdr Edward Kinas - Przewodniczący
Dystynktorium „Pierścienia Hallera”: - Kontradmirał Stanisław Lisak - Przewodniczący
Kontradmirał Czesław Dyrcz – Członek
Bogdan Pazur – Członek

Liga  Morska  i  Rzeczna  ściśle  współpracuje  z  Marynarką  Wojenną  RP,  szkołami,  instytucjami 
żeglugowymi, instytucjami wodnymi. 
Hymnem Ligi Morskiej i Rzecznej jest „Hymn do Bałtyku” ze słowami Stanisława Rybka – Myrius 
i muzyką Feliksa Nowowiejskiego.
Każda osoba wstępująca do LM i R składa akt ślubowania:
Składając hołd pamięci tych
Którzy w przeszłości dla Polski 
Na morzu walczyli i ginęli
Brzegu naszego bronili
Zręby naszej gospodarki morskiej budowali
Uroczyście ślubuję
Stać zawsze na straży Polskiego morza
Wartość pracy polskiej na morzu nieustannie i wytrwale pomnażać
 Czynem ofiarnym morzu i Polsce
W każdej służyć potrzebie.
Tym ważnym aktem zakończę ten referat. Abyśmy zawsze pamiętali o przesłaniu „Trzymajmy się 
morza”

Bibliografia:
Opracowania:
Tadeusz  Białas  „Liga Morska i  Kolonialna 1930 –  1939” –  Wydawnictwo Morskie 
Gdańsk 1985 r
Tadeusz Białas „Liga Morska 1944 – 1953” – Wydawnictwo „KORAB” Gdańsk 2002 r.
Informator Morski i Kolonialny – Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonialnej 
Eligiusz Sitek „Święto Morza” 1932 – 1997 – Gdynia 1997 
Przemysław  Olstowski  „Generał  Gustaw Orlicz  Dreszer  (1889  –  1936).  Dowódca 
wojskowy i działacz społeczno – polityczny” – Wydawnictwo „Adam Marszałek” 
Toruń 2000
Henryk Stępień „Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna.” – GREG S.C. Warszawa 
1997 r.
Kazimierz Porębski „Sprawy Morskie Polski” – Wyższa Szkoła Morska Gdynia 1996 r.
Daniel Duda „Witold Bublewski. Szkic biograficzny”
Daniel Duda „Zaślubiny Polski z morzem” Mistorai – tradycja – współczesność – Liga 
Morska Zarząd Główny Gdynia 1997 r
Józef Wąsiewski  „Trzymajmy się morza. Zaślubiny Polski  z morzem 1920 – 2000” – 
Wyd. Norus Orbis Gdańsk 2000 r.
Marian M. Drozdowski „Eugeniusz Kwiatkowski” – Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Wrocław 2001 r
Marian M. Drozdowski „Powrót Polski nad Bałtyk 1920 – 1945. Antologia tekstów
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historycznych” – Instytut Historii PAN Warszawa 1997 r.
Marcin Graczyk „Admirał Świrski” – FINNA Gdańsk 2007 r.
Józef  W.  Dyskant  „Flotylla  Rzeczna  Marynarki  Wojennej  1919  –  1939”  – 
Wydawnictwo „Bellona” 1994 r.
Włodzimierz  Głowacki  „Dzieje  żeglarstwa  Polskiego”  –  Wydawnictwo  Morskie 
Gdańsk 1980 r.
Jerzy Przybylski  „Marynarze w walce o niepodległość Polski  1918 – 1920” – Dom 
Wydawniczy „Bellona” 1999 r.
Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski „Polska marynarka wojenna 1918 – 
1980” – Wydawnictwo „Bellona” 1992 r.
Ireneusz Grajewski, Józef Wójcicki „Mały Leksykon Morski” – Wydawnictwo „MON”
Józef Wójcicki „dzieje Polski nad Bałtykiem” – Książka i Wiedza Warszawa 1972 r.
Henryk Mąka „Sarmaci na morzach” – „Bellona” Warszawa 2008 r.
Tadeusz Górski „Księga Wiślanego Flisu” – Liga Morska i Rzeczna 1997 r.
Elżbieta Marszałek „Wskazówki metodyczne do pracy Szkolnych Kół Ligi Morskiej i 
Rzecznej” – Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Turystyczna w Szczecinie
Helena Morawska  –  Ciesielska,  Raisa  Osińska,  Janusz  Kurzelewski  „informacja  o 
Wiśle”  –  Wydawca  Okręgowe  Przedsiębiorstwo  Geodezyjno  –  Kartograficzne 
Białystok 1997 r.
Liga Morska i Rzeczna „Niech nas łączy Wisła” – Liga Morska i Rzeczna
Liga Morska i Rzeczna „Wiślany Flis 2000” – Liga Morska i Rzeczna 2000 r
Andrzej  Drzewiecki   „Adam,  Aleksander  i  Borys  Mohuczowie  w  służbie  Polskiej 
Marynarki Wojennej” – Wydawca Adam Marszałek Toruń 2005 r.

Przygotował:   Wacław L. Kowalski
Wiceprezes Zarządu Głównego
Ligi Morskiej i Rzecznej

Warszawa dn. 15 listopada  2008 r.
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IV. 90 LAT LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ
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V. JAK ZAŚLUBINY TO Z PRZEZYDENTEM

Mróz i wiatr nie odstraszyły pucczan przed obchodami 89.rocznicy zaślubin Polski z morzem. 
Podobnie jak pomorskich parlamentarzystów oraz samorządowców. Magnesem była oczywiście 
postać głowy państwa. Prezydent, który na miejsce przyjechał pilnie strzeżoną limuzyną, został 
przywitany burzą oklasków. Chwilę później na puckim rynku Lech KACZYŃSKI uroczyście 
odebrał pamiątkowy Pierścień Hallera, nadany mu przez Ligę Morską i Rzeczną. Prezydent 

uprzejmie podziękował i założył pierścień na palec. – Mam nadzieję, że za rok także będę mógł tu 
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przyjechać – obwieścił pucczanom. Prezydent wziął udział w mszy, złożył kwiaty w porcie, a 
potem odwiedził budynek parafii, gdzie przygotowano poczęstunek.
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VI. ZA POLSKIE MORZE...
89 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z BAŁTYKIEM
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VII. PIERŚCIEŃ HALLERA

To najwyższe wyróżnienie Ligi Morskiej i Rzecznej, obchodzącej w tym roku 
swe 90-lecie. Po II Wojnie światowej Liga Morska nie miała żadnego odznaczenia 
honorowego. Ten brak odczuwali wszyscy przyczyniający się do upowszechnienia w 
społeczeństwie idei morskiej. W listopadzie 1994 roku narodziła się idea 
ustanowienia Pierścienia Hallera jako najwyższego wyróżnienia - nadawanego przez 
Ligę Morską osobom i instytucjom - za wybitne zasługi położone dla budowy i 
rozwoju Polski Morskiej. Pomysł ten zgłosił oficjalnie Sekretarz Generalny LM 
Zbigniew Kowalewski na odbywającym się w Gdyni XV Zjeździe organizacji. W 
styczniu 1995 roku prezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej 
Barwy i Broni Bogdan Pietruszka wykonał rysunki "Obrączki Hallera" i "Pierścienia 
Hallera". Projekt obrączki nie znalazł uznania, natomiast projekt pierścienia został 
zaakceptowany przez członków Zarządu Głównego Ligi Morskiej. (Bronisław 
Grabski przed II Wojną światową masowo produkował obrączki, z dwoma rodzajami 
wypukłych napisów: PAMIĘTAJ O MORZU i PRO MARI NOSTRO). Pięć 
pierwszych numerowanych egzemplarzy pierścienia przygotowali - rozpoczynając 
prace 15 stycznia 1995 roku - znani gdyńscy jubilerzy: Mirosław Ditberner, Edmund 
Różanek i Zygmunt śniatecki.

Pierścień to srebrny sygnet, na którego czole - na ośmiokątnym polu z 
czerwonego złota - umieszczono pięknego orła z koroną. Czoło zamyka złoty wieniec 
z filigranowych liści laurowych z rodowanymi (bielonymi) inicjałami L[iga] 
M[orska] i rokiem 1995. Na bokach wyryto napisy na kotwicach: "HALLER" i "10 II 
1920". Pierścień jest filcowany (to znaczy wyłożony) złotem od środka.
Na każdy egzemplarz zużyto 14,2 g srebra oraz 6,5 g złota.

Dystyngowani Pierścieniem Hallera z okazji święta Ligi Morskiej 
[numeracja trzycyfrowa (00x)]

    1. I edycja - 10 lutego 1995 roku w Pucku: prezydent Lech Wałęsa
    2. kard. Józef Glemp
    3. dowódca MW RP wiceadmirał Romuald Waga
    4. miasto Puck
    5. dla wszystkich obywateli Narodu Polskiego - do przechowania przez Centralne 
Muzeum Morskie

II edycja - 9 lutego 1996 roku na pokładzie "Daru Pomorza" w Gdyni:
    6. miasto Gdynia - na ręce prezydent Franciszki Cegielskiej
    7. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
    8. Urząd Morski Gdynia
    9. Morski Port Handlowy Gdynia
   10. Morski Instytut Rybacki
   11. Witold Bublewski
   12. kpt. ż.w. Daniel Duda
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   13. Stanisław Kobyliński
   14. Elżbieta Marszałek
   15. kontradmirał w st. spocz. Henryk Pietraszkiewicz
   16. Wojciech święcicki
   17. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

III edycja - 10 lutego 1997 roku w Gdańsku:
   18. miasto Gdańsk
   19. Marynarka Wojenna RP
   20. Morski Oddział Straży Granicznej
   21. Zarząd Portu Gdańsk
   22. Związek Harcerstwa Polskiego
   23. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

IV edycja - 9 lutego 1998 roku w Gdańsku:
    24. kpt. ż.w. Aleksander Walczak
    25. kmdr Czesław Dyrcz
    26. miasto Bydgoszcz
    27. miasto Szczecin 
    28. miasto Toruń
    29. miasto Warszawa
    30. miasto Władysławowo
    31. Polska Żegluga Morska w Szczecinie
    32. Zarząd Portu Szczecin w świnoujściu
    33. Urząd Morski w Szczecinie
    34. Wyższa szkoła Morska w Szczecinie
    35. Okręgowa Dyrekcja Gosporadki Wodnej w Warszawie

V edycja - 10 lutego 1999 roku w Warszawie, na Zamku Królewskim:
    Numer specjalny pierścienia I-44 - Jan Paweł II 
    36. Pomorski Okręg Wojskowy
    37. Centrum Szkolenia MW RP
    38. Muzeum Wojska Polskiego
    39. redakcja miesięcznika "Morze"
    40. miasto Poznań
    41. miasto Katowice
    42. Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego.

VI edycja - 10 lutego 2000 roku w Pucku:
   43. Maciej Płażyński - Marszałek Sejmu RP
   44. adm. Ryszard Łukasik - Dowódca Marynarki Wojennej RP
   45. Zbigniew Kowalewski - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Rzecznej
   46. Jerzy Zaleski - Profesor UG
   47. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie
   48. Stocznia Szczecińska - PORT HOLDING S.A.
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   49. Stocznia GDYNIA S.A.
   50. Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic
   51. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni
   52. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Mazurka Dąbrowskiego"

VII edycja - 10 lutego 2001 roku w Pucku:
   53. Antoni Tokarczuk - Minister środowiska
   54. Polskie Towarzystwo Nautologiczne
   55. Biuro Hydrograficzne MW RP
   56. Miasto Nieszawa
   57. Miasto Kołobrzeg

VIII edycja - 10 lutego 2002 roku w Pucku:
   58. 9. Flotylla Obrony Wybrzeża Hel
   59. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wrocław
   60. Prezyden RP Aleksander Kwaśniewski
   61. Gmina Czernichów, powiat bielski
   62. Stefan Wasiljew - Prezes Okręgu LMiR w Łodzi
   63. Tadeusz Wolbek - Prezes KTŻ LMiR "Kotwica" w Olsztynie

IX edycja - 10 lutego 2003 roku w Pucku:
    64. Bronisław Komorowski - Prezes LMiR
    65. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
    66. Regionalny Zarząd Gosporadki Wodnej w Gdańsku
    67. Regionalny Zarząd Gosporadki Wodenj w Szczecinie
    68. Pan Ryszard Grabkowski - członek LMiR w Kołobrzegu

X edycja - 10 lutego 2004 roku w Pucku:
    69. Miasto Łódź
    70. Flotylla Obrony Wybrzeża świnoujście
    71. Stanisław Lisak - Wiceprezes LMiR
    72. Bogdan Pazur - Prezes Lubelskiego Okręgu LMiR

XI edycja - 10 lutego 2005 roku w Pucku:
    73. Stanisław Ludwig - działacz LMiR
    74. Henryk Mąka - działacz LMiR Łódź
    75. 3 Flotylla Okrętów
    76. Miasto Tczew
    77. Miasto Wejherowo

XII edycja - 10 lutego 2006 roku w Pucku:
    78. dr Tadeusz Gocłowski - arcybiskup
    79. Związek Miast i Gmin Morskich
    80. Bractwo Okrętów Podwodnych
    81. Miasto Jastarnia
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    82. Statek Muzeum "Dar Pomorza"
    83. Okręt Muzeum "Błyskawica"
    84. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

XIII edycja - 10 lutego 2007 roku w Pucku:
    85. Admirał floty Roman Krzyżelewski, Dowódca Marynarki Wojennej RP
    86. Antoni Szarmach, Prezes Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w Kołobrzegu
    87. Edward Szpoczek, Prezes Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej w Bielku Białej
    88. Związek Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu

XIV edycja – 10 lutego 2008 roku Puck
    89. Mieczysław Struk – Wice Marszałek Województwa Pomorskiego
    90. Kontradmirał Andrzej Rosiński – Szef Szkoleń MW RP      
    91. Morska Służba Poszukiwani i Ratownictwa
    92. Stowarzyszenie Dorzecza Wisłu „WISŁA”
    93. 12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana WP
    94. Ulanów – miasto flisackich tradycji

XV edycja 10 lutego 2009 - Puck
        95 – Lech Kaczyński – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
        96 – Jan Kozłowski – Marszałek Województwa Pomorskiego
        97 – Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
        98 – Maciej Węglewski – Wiceadmirał Szef Szkolenia Marynarki Wojennej RP
        99 – Tomasz Sowiński – Prezes Związku Miast Nadwiślańskich
      100 – Komenda Główna Straży Granicznej
      101 – Jerzy Kwaczyński – Honorowy Członek Ligi Morskiej i Rzecznej
      102 – Roman Zagórski - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Rzecznej 
      103 – Edward Olewiński – Prezes Bractwa Okrętów Podwodnych 
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VIII. NOWA STRONA INTERNETOWA

Drodzy Członkowie Bractwa Okrętów Podwodnych

Z przyjemnością informuję, że ponownie ruszyła nasza strona internetowa.
Nowa strona Bractwa dostępna jest pod niżej zamieszczonym adresem:

www. podwodniacy.yoyo.pl

Wszelkie ewentualne propozycje dotyczące naszej strony będą mile widziane.

Zapraszamy do odwiedzin.

Webmaster:
Adam Krzykowski
 mowgli@2com.pl
 662-154-135
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Kmdr w st. spocz. mgr inż. Stanisław Wielebski
                                   

IX. Z ŻYCIA PODWODNIAKÓW

    
      Kpt. mar. inż. Józef Minkiewicz.

     Przypadająca  30 kwietnia 2007 roku siedemdziesiąta piąta rocznica utworzenia w Marynarce 

Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej Dywizjonu Okrętów Podwodnych, uzmysławia mi, jaką mamy 

o naszych okrętach  nikłą wiedzę. A co zaś dotyczy się kadry, która na nich  służyła, to jest jeszcze 

gorzej, nie mówiąc o marynarzach służby czynnej.  Będąc już od 17 lat na emeryturze i działając w 

Bractwie  Okrętów  Podwodnych,  zacząłem  odtwarzać  przeszłość  naszych  okrętów,  zwracając 

szczególną uwagę na technikę okrętów i ludzi, którzy brali przy ich tworzeniu udział. 

     Swoją służbę rozpocząłem w 1953 roku na ORP „Sęp”, gdzie od razu zetknąłem się z jego 

wspaniałą  techniką  i   rozwiązaniami  konstrukcyjnymi,  zapewniającymi  pewną  i  bezawaryjną 

eksploatację  okrętu  przez  ponad  30  lat.  To,  że  „Sęp”  i  jego  starszy  „bliźniak”  „Orzeł”  były 

budowane  w  Holandii,  wiedzieli  wszyscy,  ale  że  na  okręcie  były  urządzenia  i  wyposażenie 

techniczne wykonane przez polski przemysł, wiedzieli tylko ci, którzy na nich służyli. Natomiast, 

że  przy  ich  projektowaniu  i  następnie  budowie  brali  udział  polscy  oficerowie  i  inżynierowie, 

wiedzieli  tylko nieliczni.  Wygląda na to, jakbyśmy się tego wstydzili.  Ja poznałem to znacznie 

później,  początkowo  z  dostępnej  literatury,  a  następnie  już  z  osobistych  kontaktów  z  dr  inż. 

Kazimierzem Leskim, prowadzącym  projektowanie tych okrętów w Holandii, w co, gdyby sam o 

tym nie napisał w swojej książce, nikt by nie uwierzył. W czasie budowy „Orła” był  jednym z 

trzech jego budowniczych, prowadząc dział maszynowy okrętu i wszystko, co jest z tym związane.

     Zajmując się niedawno sprawami ewentualnej możliwości odnalezienia zaginionego na Morzu 

Północnym  w  czerwcu  1940  roku  naszego  legendarnego  „Orła”,  dla  ustalenia  przyczyn  jego 

tragedii  i  napisania  ostatniej  o  nim  karty,  –  co  dla  historyków  jest  odrębnym  i  ważnym 

zagadnieniem – zetknąłem się z zamieszkałym w Holandii panem Jackiem Minkiewiczem, synem 

kpt. mar inż. Józefa Minkiewicza, oficera mechanika ORP „Sęp” w czasie wojny w 1939 roku, a 

wcześniej członka komisji nadzoru projektowania i budowy naszych „bliźniaków” w Holandii.

     Stało się to dla mnie przyczynkiem, licząc w kolejności pierwszych mechaników na ORP „Sęp”, 

jako piątemu gospodarzowi tej samej kabiny, by przypomnieć sylwetkę „pioniera”, kpt. mar inż. 

Józefa Minkiewicza. 

     Z kronikarskiego punktu widzenia pragnę przypomnieć, że po powrocie „Sępa” w 1945 roku z 

internowania  w  Szwecji,  kolejnymi  jego  pierwszymi  mechanikami  byli:  por.  mar.  Franciszek 
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Rejman,  por.  mar.  Adolf  Jonaszek,  por.  mar.  Ryszard  Szymański,  od  którego  te  obowiązki 

przejąłem w 1956 roku. 

    Józef  Minkiewicz   urodził  się  w Wilnie10  czerwca  1904 roku,  jako syn  Michała  i  Anny-

Marianny ze Skorzewskich. Po zdaniu egzaminu maturalnego, postanawia ukończyć wyższe studia 

techniczne  na  Politechnice  Warszawskiej,  korzystając  ze  stypendium  Kierownictwa  Marynarki 

Wojennej (KMW), co umożliwiło mu spokojne i bezproblemowe studiowanie w latach 1924-1931 i 

w konsekwencji zostanie oficerem Marynarki Wojennej RP. 

     KMW zapewniało mu również w okresie studiów praktyki warsztatowe, zarówno w kraju, jak i 

też za granicą.   Pierwszą odbywa od 15 lipca do 10 września w 1927 r. w Zakładach Budowy 

Maszyn  Huty Zgoda na  Górnym Śląsku,  a  następne  we Francji  w związku z  budową naszych 

okrętów podwodnych: w sierpniu i wrześniu 1928 r. w CHANTIERS NAVALS FRANCAIS w 

Blainville przy budowie głównych silników, a w lipcu i sierpniu 1929 r. w zakładach Turbines et de 

Tourelles w Saint -Nazaire    

     Studiuje na Wydziale Mechanicznym i co jest ciekawe, w Wykazie Studiów (obecnie nazywa to 

się  indeks)  figurują  również  przedmioty:  Maszyny  i  Urządzenia  Okrętowe,  Teoria  Okrętów  i 

Architektura Okrętowa, które wykładał kmdr por. inż. Władysław Morgulec z KMW, jednocześnie 

docent  na Politechnice  Warszawskiej.  Kmdr  por.  inż.  W. Morgulec  był  świetnym okrętowcem, 

pochodził  z  Rosyjskiej  Marynarki  Wojennej  i  na  początku  XX  wieku  pracował  z  twórcą 

nowoczesnej  teorii  okrętu,  prof.  Aleksandrem  N.  Kryłowem.  Józef  Minkiewicz  jako  pracę 

dyplomową,  wykonywał  projekt  okrętowego  silnika  spalinowego,  którą  obronił   z  wynikiem 

dobrym przed prof. Karolem Taylorem. 

     „Zgodnie z Ustawą Sejmową o Szkołach Akademickich z dn. 13 lipca 1920 roku, Rada Wydziału  

Mechanicznego na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 1931 roku, na wniosek Komisji Egzaminacyjnej,  

przyznała p. MINKIEWICZOWI Józefowi stopień INŻYNIERA-MECHANIKA”.1 

     Piszę  o  tym,  ponieważ ja   jako  pracę  dyplomową  na  koniec  nauki  w Oficerskiej  Szkole 

Marynarki  Wojennej  w  1953  roku,  wykonywałem  projekt  okrętowego  silnika  spalinowego  i 

broniłem przed komisją, której przewodniczył ten sam prof. Karol Taylor, tym razem z Politechniki 

Gdańskiej. 

      Sam Wykaz Studiów Politechniki  Warszawskiej  z  tamtych  czasów jest  bardzo ciekawy i 

zawiera  oprócz  ocen  z  poszczególnych  przedmiotów,   opłaty  każdego  semestru.  Całość  opłat 

studiów Józefa Minkiewicza wynosiła 912 zł i 50 gr. Prawdopodobnie ogólna wielkość stypendium 

była wyższa, co zabezpieczało również potrzeby bytowe.

1 Politechnika Warszawska – Dziekan Wydziału Mechanicznego. Nr 59/31. W-wa D. 21 kwietnia 1931 r.  
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     Zaraz po ukończeniu studiów  w okresie od  lipca do października 1931 r., bierze udział przy 

montażu głównych silników napędowych na ORP „Wilk” w stoczni CHANTIERS ET ATELIERS 

Augustyn NORMAND w Le Havre, jako pracownik cywilny KMW. 

     Studia ukończone wraz z pełnym rozeznaniem zasad służby na okrętach podwodnych  i teraz by 

spełnić zobowiązania stypendialne, trzeba było uzyskać „szlify” oficerskie, co w tamtych czasach 

bez względu na posiadane wykształcenie, było warunkiem koniecznym. 

     Od  27  stycznia  1932  roku  Józef  Minkiewicz  jako  mar.  z  cenzusem  w  służbie  czynnej, 

rozpoczyna  w  Szkole  Podchorążych  Marynarki  Wojennej  służbę,  na  stanowisku  –  uczeń,  jak 

napisano w jego Legitymacji Osobistej. Okres szkolenia trwał do 9 czerwca 1934, w czasie, którego 

odbył również  praktyki morskie na ORP „Generał Haller” i ORP „Żbik”, awansując kolejno do 

stopnia –  bosmanmat podchorąży. 

     W tym dniu uzyskuje awans na stopień, ppor. mar. rez. inż. w służbie czynnej, z wyznaczeniem 

na stanowisko  of.  mech.  ORP:Wilk”,  stając się  podwodniakiem. Jak z tego widać,  uzyskanie 

stopnia  oficerskiego  w tamtych  latach  nie  było  łatwe?  W 1935 r.  kończy specjalistyczny  kurs 

podwodnego pływania, awansując rok później do stopnia por. mar. inż.

 W tamtych latach tytuł inżyniera zaznaczano w dokumentach przy stopniu oficerskim. 

     W połowie 1936 roku, jako wyróżniający się oficer mechanik, wyznaczony został przez KMW, 

w skład  Komisji Nadzorczej Bodowy Okrętów Podwodnych „Orła” i „Sępa” w Holandii. Znalazł 

się w całkiem nowym środowisku oficerów podwodniaków, inżynierów okrętowców, specjalistów 

budowy okrętów, zarówno Holendrów jak i też Polaków. Szczególnie serdecznie zaprzyjaźnił się z 

młodszym od siebie o osiem lat inż. Kazimierzem Leskim, który już wcześniej tu pracował i znał 

dobrze panujące w Holandii uwarunkowania. 

     A tak po latach wspomina o tym w swojej książce Kazimierz Leski.2

     „…Po przybyciu Polskiej Komisji Nadzorczej zaprzyjaźniłem się również z jej członkami, a w  

szczególności z por. Józefem Minkiewiczem. Z „ Minkiem” robiliśmy też częste wypady do Belgii  

(Antwerpia,  Bruksela,  Brugia,  Ostenda  itd.),  pójść  do  teatru,  dobrze  pojeść,  jako  że  kuchnia  

holenderska, choć niewątpliwie wartościowa, jednak nie bardzo przypadła nam do smaku. Wyjątek  

stanowiły  restauracje  jawajskie  z  potrawami,  których  podstawę  stanowił  ryż,  przyprawiany  we  

własnym  zakresie  wyborem  z  kilkudziesięciu  półmiseczków,  na  których  znajdowały  się  różne  

mięska, rybki, jarzynki, sosiki, owoce, wszelkich smaków, barw i odcieni, łagodne i tak pikantne, że 

papryka wydawała się przy nich najbardziej delikatną…

     …Z „Minkiem”, czasem również z jego uroczą żoną, wypraw takich robiliśmy sporo. Zżyliśmy 

się. Kupiliśmy sobie identyczne maszyny do pisania (moja pierwsza większa  osobista własność).  

2 „ŻYCIE NIEWŁAŚCIWIE UROZMAICONE – WSPOMNIENIA OFICERA WYWIADU I KONTRWYWIADU 
AK”. Wyd. WOLUMEN, Warszawa 1994 r. str.34-35.
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Gdy Minkiewiczowie w 1939 r. oczekiwali dziecka, oczywiście syna, miałem zostać jego chrzestnym 

ojcem. Przeszkodził temu mój wyjazd do Polski i wybuch II wojny światowej…”

      Piszę o tym, ponieważ por. mar. inż.  Józef Minkiewicz  nadzorował budowę siłowni, najpierw 

„Orła”, a później już jako pierwszy mechanik „Sępa”, zaś inż. Kazimierz Leski, jako jeden z trzech 

„zastępców  kierownika  produkcji  (bedrijfsleider)  pana  Niemeira”   prowadził  jako  pracownik 

stoczni „De Schelde” – Vlissingen, wszystkie prace związane z budową siłowni okrętu.. Wspólna 

praca zrodziła przyjaźń, która przetrwała wojenną zawieruchę. Miało to również korzystny wpływ 

na wyjątkowo dobry stan techniczny okrętu i  jego niezawodność,  co miałem okazję  podziwiać 

znacznie później, jako pierwszy mechanik „Sępa”.

     Wojenne losy Kazimierza Leskiego, to prawdziwa epopeja, a powojenne to tragedia człowieka 

opisana w jego książce. Pomimo tego nie zapomniał o swoich przyjaciołach. Niech mi czytelnicy 

wybaczą,  że  wybiegając  do  przodu  nim  przedstawię  dalsze  dzieje  por.  mar.  inż.  Józefa 

Mickiewicza, przytoczę pewne fragmenty z książki Kazimierza Leskiego.

    …”Będąc  parę  lat  temu  na  Rally  FICC  (Międzynarodowej  Organizacji  Campingu  i  

Carawaningu w Luksemburgu, ( było to w początku lat 80-tych, kpt. mar. inż. Józef Minkiewicz już 

nie żył, zmarł 9 lipca 1973 r. we Vlissingen i tam został pochowany - SW.), pojechaliśmy, (z żoną 

Marią - SW) ciągnąc przyczepę mieszkalną także do Vlissingen odwiedzić mieszkającą tam jeszcze  

panią Józefę Minkiewicz, z którą już dość długo korespondowałem…”3

     Być może,  dzięki temu w książce Kazimierza Leskiego przytoczone są  wspomnienia pani 

Józefy Minkiewicz z  jej eskapady  przedostania się w sierpniu 1940 r. z Wilna do Szwecji.

    Rozmawialiśmy na ten temat 22 marca 2007 r. w Warszawie w mieszkaniu wnuka naszego 

bohatera Ryszarda Minkiewicza: Jacek Minkiewicz, Maria Leska i piszący te słowa. A powód był 

jedyny – przypomnieć budowę naszych okrętów w Holandii i ludzi, którzy brali w tym udział. 

     Wydaje się  to nieprawdopodobne, ale się zdarzyło.

     …”Jeszcze we Vlissingen żony członków komisji nadzorczej budowy „Orła” i „Sępa”, panie:  

Minkiewiczowa, Niemirska i Piasecka, urodziły synów. Dobrze dająca sobie radę w obcym kraju  

Minkiewiczowa opiekowała się bardzo młodą i nieznającą języków obcych, a więc czującą się w 

Holandii fatalnie, żoną por. Andrzeja Piaseckiego.

     Pani Minkiewiczowa wróciła do kraju w lecie 1939 roku statkiem „Narocz”. Po bardzo różnych  

perypetiach spowodowanych wybuchem wojny, nalotami, głodem, „wylądowała” u rodziny męża w 

Wilnie. Tam dowiedziała się o losach obu łodzi podwodnych oraz swego męża – internowanego w 

Szwecji  razem z  „Sępem”.  Nawiązała  z  nim korespondencję  i  oczywiście  chciała  się  do niego  

dostać, choć wyglądało to beznadziejnie. Pisze pani Józefa Minkiewiczowa.4  Wiedzieliśmy już o 

zatonięciu <<Orła>> i była to dla nas, a dla mnie zwłaszcza, straszna wiadomość. Nie posiadałam 
3 Tamże – str.  37
4 Według relacji Józefy Minkiewicz, będącej w posiadaniu Kazimierza Leskiego.
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się więc z radości, gdy pewnego ranka, śpiąc jeszcze, zobaczyłam przede mną oficera marynarki  

wojennej,  w  którym  poznałam  Andrzeja  Piaseckiego. Powiedziałam  mu,  jak  się  cieszę,  że  

wiadomość o zaginięciu <<Orła>> nie jest prawdziwa, a on mi na to odpowiedział: <<Orzeł>> 

zatonął i ja nie żyję. Nie przeszkadza mi to jednak przyjść do pani, pani opiekowała się Krysią i  

teraz ja chcę pani pomóc. Żeby pojechać do Minka,  musi  pani dziś,  absolutnie  dziś  i  to zaraz  

wyruszyć,  W tym momencie rodzina zaniepokojona tym, że jeszcze nie  przyszłam na śniadanie,  

weszła do pokoju i wypłoszyła gościa.

     Byliśmy wszyscy tak pod wrażeniem tego, co zaszło, że wyruszyłam do Kowna. W poselstwie  

Szwedzkim byłam na parę minut przed 7 wieczorem. Konsul właśnie zamykał konsulat i wychodził.  

Szedł  do  konsulatu  niemieckiego  po  wizy  tranzytowe  dla  ludzi,  których  wracające  do  Szwecji  

poselstwo zabierało ze sobą. Warunkiem otrzymania wizy był przedwojenny paszport zagraniczny. 

     <<Kto pani w takiej dziurze powiedział, że wyjeżdżamy?>> - zapytał Konsul. Odpowiedziałam:  

<<Duch>>. W parę dni potem byłam już w Sztokholmie… Mam też jako kuriozum stempel w moim 

paszporcie: <<Pass-Kontrolle 25 Aug. 1940 Sassnitz – Ausreise…

     … Szwedzi wysadzili  mnie w naszym poselstwie,  gdzie  przywitał  mnie jeden z  urzędników 

słowami: <<mam nadzieję, że pani przywiozła ze sobą złoto albo kosztowności, bo na pomoc z  

naszej strony nie może pani liczyć w żadnym wypadku>>…

     …W poselstwie pracował brat admirała Unruga, który jednak zaopiekował się nimi i zawiózł do  

miejsca, w którym mieli zamieszkać”… 

    

Próby zdawczo-odbiorcze ORP „Sęp”    

      Por. mar. inż. Józef Minkiewicz  podczas prób zdawczo-odbiorczych „Orła” pełnił obowiązki 

pierwszego mechanika okrętu, które po ich zakończeniu przekazał por. mar. Florianowi Roszakowi, 

powracając na „Sępa, na którym już pozostał do końca jego budowy. Por. mar. F. Roszak zginął na 

Morzu Północnym wraz z „Orłem” w czerwcu1940 roku.

     Przejście J. Minkiewicza na „Sępa” było w tamtej sytuacji niezbędne z powodu półrocznego 

opóźnienia  jego  budowy.  Złożyło  się  na  to  m.in.  opóźnienie  dostaw  głównych  motorów 

elektrycznych  i  osprzętu  elektrycznego,  a  także  wyraźne  uaktywnienie  się  na  terenie  stoczni 

niemieckiego  wywiadu,  zmierzającego  do  zahamowania  budowy  okrętu.  Zgodnie  z  planem, 

oficjalne próby okrętu miały rozpocząć się 29 maja 1938 r., a faktycznie rozpoczęły się 19 stycznia 

1939 r.,  w kilka dni,  po odejściu „Orła” do kraju.  Dlatego już wcześniej,  od lipca  1938 roku 

zaczęto kompletować załogę okrętu, z jej dowódcą, kmdr ppor. Władysławem Salamonem na czele. 

W  tym  okresie  dużą  role  odegrał  por.  mar.  inż.  Józef  Minkiewicz,  będąc  zaprzyjaźnionym  z 
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Holendrami, co umiejętnie wykorzystywał w organizowaniu najważniejszych prac, zapewniających 

odbycie niezbędnych prób zdawczo-odbiorczych.

      Okręt  na  kolejną  próbę  wyszedł  na  morze  2  kwietnia  1939 r.,  jak  zwykle  pod banderą 

holenderską i z  pracownikami  stoczniowymi, by już z niej „uciec” do Gdyni. Było to wcześniej 

uzgodnione i akceptowane przez KMW. A dalej, co już było wcześniej uzgodnione z Holendrami, 

zaistniały „konflikt” załatwiono polubownie i bez arbitrażu: strona Polska zwróciła koszty podróży 

Holendrów i dokonała należnej wpłaty za okręt, zaś stocznia w niedługim czasie od 29 kwietnia w 

ciągu 6 tygodni, odesłała do Polski brakujące części wyposażenia okrętowego. W ten sposób „Sęp” 

mógł zakończyć pozostałe prace wyposażeniowe w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w 

Gdyni-Oksywiu.

     Z dniem 29 czerwca 1939 roku ORP „Sęp” rozpoczął kampanię morską i jak się zdawało, jako 

już  pełnowartościowy  i  technicznie  sprawny  okręt  podwodny,  do  czego  też  zdecydowanie 

przyczynił się swoją pracą por. mar. inż. Józef Minkiewicz, pozostając dalej w składzie załogi jako 

pierwszy mechanik okrętu.

     

     Początek wojny 1939 r. – Internowanie okrętu w Szwecji.

    

      Moim założonym celem jest przypomnienie sylwetki kpt. mar. inż. Józefa Minkiewicza, w 

związku, z czym nie będę opisywał samego „Sępa”, przytaczał jego danych technicznych, gdyż dziś 

łatwo można to znaleźć w istniejącej literaturze. 

      ORP „Sęp” miał bardzo krótką kampanię wojenną. W drugim dniu wojny, dowódca „Sępa” 

kmdr ppor. Władysław Salamon, będąc już w swoim sektorze, wykonał w godzinach południowych 

atak jedną torpedą z wyrzutni rufowej na niemiecki kontrtorpedowiec. Atakowany okręt torpedę 

zauważył, zdołał jej uniknąć i rozpoczął kontratak bombami głębinowymi. Tropienie „Sępa” tego 

dnia trwało długo, którego skutkiem były już poważne uszkodzenia na okręcie. W dniu 3 września 

nastąpiły  kolejne  ataki  okrętów niemieckich,  co  jeszcze  bardziej  zwiększyło   nieszczelności  w 

części rufowej okrętu, zatapianie rufy, uniemożliwiające zanurzanie i manewrowanie w położeniu 

podwodnym. Wdzierające się ilości wody były tak duże, że okrętowy  system odwaniania, nie był 

wstanie ich wypompowywać. 

     Znając dobrze ten okręt i jego systemy, starałem się w czuć w położenie mechanika. Na okręcie 

podwodnym w zanurzeniu dodatkowe nawet 100 KG. jest już odczuwalne, a co dopiero, kiedy to 

było  w  tonach  i  do  tego  na  rufie,  w  dużej  odległości  od  środka  ciężkości  okrętu.  Sądzę,  że 

uratowanie  okrętu  w takiej  sytuacji  było  możliwe  dzięki   jego odejściu  bardziej  na  północ  od 

sektora  i  umiejętnemu  operowaniu  wszystkimi  systemami  wodnymi  okrętu  –  odwadniania, 
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trymowym, kompensacyjnym torped i osuszania. Okręt miał bardzo nowoczesne i względnie ciche 

pompy  z  wielostopniowymi  wirnikami,  mogącymi  pracować  w  różnych  układach  szeregowo-

bocznikowych,  w  zależności  od  głębokości  zanurzenia.   Por.  mar.  inż.  Józef  Minkiewicz, 

nadzorując  budowę tego  okrętu,  znał  bardzo  dobrze  jego  systemy i  jemu  można  zawdzięczać, 

szczęśliwe wyjście okrętu z tej opresji. 

    W takiej  sytuacji  ORP „Sęp”  nie  mogąc  wejść  do  portu  na  Helu,  wszedł  17  września  na 

szwedzkie  wody terytorialne,  gdzie  w bazie  marynarki  wojennej  Szwecji  w Stavnas,  niedaleko 

Sztokholmu, został internowany. 

     Zaraz  po  internowaniu  naprawiono  klapę  wewnętrzną  prawego  tłumika,  przystąpiono  do 

usuwania niesprawności technicznych okrętu i po wydokowaniu, oczyszczono i pomalowano  część 

podwodną kadłuba.    

     Od października 1940 roku por. mar.  inż.  Józefowi Minkiewiczowi powierzono obowiązki 

oficera technicznego obozu internowanych w Szwecji okrętów. Każdego roku, aż do zakończenia 

wojny odbywały się pod jego nadzorem dokowania wszystkich trzech internowanych  okrętów i ich 

remonty stoczniowe w Arsenale Marynarki Wojennej w Sztokholmie i stoczni w Ekensbergu.

    „Sęp” dokowany był pięciokrotnie, „Ryś” i „Żbik czterokrotnie.

     Przez cały okres internowania okrętów w Szwecji, miano nadzieję na włączenie się ich  do 

walki, czy to poprzez ucieczkę, czy też w ramach porozumienia  KMW z aliantami, w zależności od 

sytuacji wojennej i bezpieczeństwa samej Szwecji, do czego jednak nie doszło. I dlatego okręty 

przez cały okres internowania  były utrzymywane w sprawności  technicznej,   co było głównym 

obowiązkiem kpt. mar. inż. Józefa Minkiewicza. 

    Oprócz nadzoru technicznego nad okrętami, J. Minkiewicz wykładał na kursach dla maturzystów 

i  pracował  zarobkowo na  roli,  zapewniając  żonie  i  synowi  utrzymanie,  zaś  jego  żona   Józefa 

nawiązała kontakt z przebywającymi w niewoli niemieckiej w Oflagu II C Woldenberg: kmdr ppor. 

inż.  Zygmuntem Nowickim,  kpt.  mar.  Józefem Sielanko i  ppor.  mar.  Edmundem Markowskim, 

wspierając ich przez cały czas paczkami.

     Trzeciego maja 1944 roku Józef Minkiewicz zostaje awansowany do stopnia kapitana marynarki 

inżyniera.

    Po zakończeniu wojny,  jako urodzony w Wilnie,  przeżywa wielkie rozczarowanie,  że część 

Polski, z której pochodził, Anglia na czele z Churchillem zgodziła się oddać Stalinowi. Postanowił 

nie wracać z okrętami do kraju.

    Jemu zaś Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Malmo powierzył 10 maja 1945 roku załatwianie 

formalności z rejestracją obywateli polskich, przybyłych z niemieckich obozów koncentracyjnych i 

roztoczenie nad nimi opieki konsularnej. 
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    Okręty podwodne „Sęp”,  „Ryś”,  „Żbik”,  Dar Pomorza” i kuter pościgowy „Batory”,  dzięki 

sprawności technicznej, mogły  pod banderą Marynarki Wojennej RP,  powrócić o własnych siłach 

w dniu 28 października 1945 roku do Gdyni. 

     Do kraju,  wraz  z  kmdr  ppor.  Władysławem Salamonem powróciło:  40  podoficerów i  10 

marynarzy.  W Szwecji pozostało: 15 oficerów, 53 podoficerów i 54 marynarzy,  z których część 

miała tam już swoje rodziny.5  

    Po pewnym czasie, na zaproszenie dyrektora Arie Smita, Minkiewiczowie udali się do Holandii, 

gdzie inż. Józef Minkewicz rozpoczął pracę we Vlissingen, tym razem – jako obcokrajowiec –  w 

biurze konstrukcyjnym stoczni „De Schelde”, pracując tam do końca swego życia. 

     Będąc na emigracji,  oprócz pracy zawodowej bierze od samego początku czynny udział  w 

działalności  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Holandii,  utrzymując również kontakt ze 

Stowarzyszeniem  Marynarki  Wojennej   w  Londynie.  W tej  pracy  dał  się  poznać  jako  bardzo 

koleżeński  i  zawsze  uczynny  w  niesieniu  pomocy  potrzebującym  kolegom,  w  czym  zawsze 

wspierała go żona. Wspominał mi o tym później Kazimierz Leski, który po wyjściu  22 stycznia 

1955 roku z więzienia, był z nim w stałym kontakcie korespondencyjnym. 

     Państwo Minkiewiczowie, co jest godne podkreślenia, wychowali troje rodzeństwa w duchu 

polskim: córkę Annę, synów Jacka i Jana, dbając również o dobrą znajomość przez nich rodzinnego 

języka i polskich tradycji narodowych.
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