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SZANOWNA PANI,  
POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINO, 
 DRODZY ŻAŁOBNICY, KOLEDZY I PRZYJACIELE 
20 stycznia 2020r. 

      

Z głębokim żalem żegnamy dziś naszego Przyjaciela, Kolegę i wychowawcę wielu pokoleń 

hydrotechników działających w portach wojennych, druha ZHP, Sekretarza Generalnego Ligi 

Morskiej i Rzecznej,  Ojca i dziadka.  Nieubłagana śmierć zabrała Go okrywając wielkim żalem 

nie tylko najbliższych, ale również towarzyszy broni i serdecznych przyjaciół oraz byłych 

podwładnych i współpracowników.  

 Trudno pogodzić się z myślą, że nie ma wśród nas tego powszechnie cenionego i 

szanowanego człowieka, zachwycającego otoczenie swą wiedzą i kulturą osobistą, zawsze 

pogodnego i niezmiernie życzliwego otoczeniu, który całe swoje życie poświęcił nie tylko 

Rodzinie, ale i  Marynarce Wojennej oraz  działalności społecznej. 

       W imieniu byłych oficerów Inżynierii Morskiej Dowództwa Marynarki Wojennej niech mi 

będzie wolno  zadumać się  nad doczesnymi szczątkami syna północnego Mazowsza, które 

spoczną za chwilę w tej największej gdyńskiej nekropoli obok ukochanej żony. 

        Nasz, nieodżałowanej pamięci Komandor Zbigniew Kowalewski urodził się  

w Mławie w 1935r. Uparcie przebijał się poprzez  kolejne etapy nauki, by ostatecznie ukończyć 

Politechnikę Gdańską uzyskując tytuł inżyniera na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii 

Środowiska. 

      Następnie został powołany w szeregi wojska, gdzie po kilkumiesięcznym przeszkoleniu 

został przyjęty do służby zawodowej w Wydziale Budowy i Eksploatacji  Portów Szefostwa 

Inżynieri  Morskiej Sztabu MW. Pracował  tam jako specjalista, zajmując się planowaniem, 

opracowywaniem wymogów i nadzorem w nowo budowanych i rozbudowywanych portach 

wojennych.  Był wysokiej klasy specjalistą w prezentowanej dziedzinie, co następnie 

spowodowało awansowanie go na stanowisko szefa Wydziału Portów w SIM Sztabu MW. 

Szkolił również nieprzerwanie nowych pracowników w swojej specjalności.  
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      Wielokrotnie brał udział w wyprawach PAN na Antarktykę na Polską Stację Antarktyczną 

im. Henryka Arctowskiego. Odpowiadał za sprawy logistyczne, w tym rozładowywanie statków 

zaopatrzenia na nieprzygotowany ląd z wykorzystaniem ludzi i sprzętu wojskowego.  

       Uczestniczył w rejsach szkoleniowych jachtów Marynarki Wojennej do portów basenu 

Morza Północnego. Przez pewien czas w latach 80-tych  pełnił funkcję Sekretarza Wojewody 

Gdańskiego.  

      Przez trzy kadencje pełnił zaszczytną funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego 

Ligi Morskiej i Rzecznej .  

      Za swoją służbę i pracę uhonorowany został wieloma odznaczeniami państwowymi  i 

resortowymi w tym : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym  i Srebrnym 

Krzyżami Zasługi, medalami:  Za Zasługi dla Obronności Kraju, Zasłużonym Pracownik Morza i 

wieloma innymi. 

     Ten niezmiernie pracowity człowiek miał oprócz pracy czas na życie prywatne, rodzinne i 

działalność społeczną. Oddawał się również swojemu hobby -  działalności w harcerstwie. Był 

długoletnim instruktorem w  Hufcu ZHP Gdynia, za co został uhonorowany zaszczytnym tytułem 

„ Honorowy Harcmistrz Polski”. Druh harcmistrz Zbigniew Kowalewski - pełniąc długi czas 

funkcję sztormana hufca, był współtwórcą odnowienia ruchu drużyn wodnych w Chorągwi 

Gdańskiej ZHP.  Jako organizator spotkań Rad Drużyn Wodnych MASZOPSKA, wielokrotny 

komendant Kursu Drużynowych Drużyn Wodnych pozostawił potomnym własnego autorstwa 

skrypt "Flis i Maszopstwo". 

      Dziś, żegnając Cię – odchodzący od nas – drogi Panie Komandorze  Zbigniewie , wiedz, że 

dobrze spełniłeś swój obowiązek życiowy i, że pamięć o Tobie będzie żyła wśród nas, będąc  

obecną w naszym życiu i działalności . 

               Spoczywaj w pokoju Panie Komandorze w ziemi przez siebie wybranej, pełnej 

historycznej chwały - zawsze polskiej ziemi Pomorza. 

                                                               Niech Ci ona lekką będzie! 

                                                 Cześć Twej Pamięci  - Prezes Koła nr 3 w Gdyni 

                                                          Stowarzyszenia Saperów Polskich 

                                                        komandor w st. spocz. Andrzej Lipiński  

 

 

 


