HISTORIA
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ,
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ I POLSKI

Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem
ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę – wyrobiłem
sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie
do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze
nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzało mi się
spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult
terroru, grzęznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki,
tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości,
namiętną nienawiść do Polski. Nauczyłem się oceniać ją na podstawie
tych nienawistnych sądów – i metoda okazała się niezawodną.
Gilbert Keith Chesterton (1874–1936), brytyjski pisarz i filozof
Przedmowa [w:] Ch. Sarolea, Letters on Polish Affairs, Edinburgh 1922.
Polskie tłumaczenie, [w:] K. Sarolea, Listy o Polsce, tłum. J. Sienkiewiczówna, Warszawa–
Kraków–Lublin–Łódź–Poznań–Wilno–Zakopane 1922.

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Narodziny Narodu, Pierwsza Rzeczpospolita, Polska pod zaborami
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
(Si Deus nobiscum, quis contra nos?),
(dewiza używana do XVII w.)

Za Wiarę, Prawo i Króla (Pro Fide, Lege et Rege).
(dewiza używana od XVIII w.)

966 — Początek Państwa i Narodu Polskiego, chrzest przyjmuje Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski.
1025 — Koronacja Bolesława I Chrobrego na króla Polski.
1136 — Bitwa o Kungahällę (10 sierpnia), obecnie Kungälv położone w Szwecji w pobliżu
Göteborga, wówczas na terytorium Norwegii. Flota pomorska liczyła około 650 okrętów,
z których każdy miał na pokładzie 44 ludzi i 2 konie, łącznie około 30 tys. wojów. Jedna
z największych morskich i desantowych operacji średniowiecznej Europy.
1308 — Zajęcie Gdańska i Pomorza Gdańskiego przez zakon krzyżacki. Polska traci dostęp
do morza na 158 lat.
1410 — Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca) – jedna z największych bitew średniowiecznej
Europy. Królestwo Polskie wsparte przez Wielkie Księstwo Litewskie złamało na zawsze
potęgę zakonu krzyżackiego.
1463 — Bitwa na Zalewie Wiślanym (15 września) z udziałem pierwszej floty kaperskiej. Flota zakonu krzyżackiego została rozbita. Jedna z największych bitew morskich
średniowiecza.
1466 — Drugi pokój toruński (19 października). Polska odzyskała dostęp do morza z Gdańskiem, wielkim miastem portowym, który zapewniał kontrolę dochodowego handlu
zbożem. Jednocześnie dzięki temu, że port w Białogrodzie u ujścia Dniestru należał do
zależnej od 1387 r. Mołdawii, Królestwo Polskie rozciągnęło swoje wpływy od Morza
Bałtyckiego do Czarnego, kontrolując bardzo ważny szlak handlowy. Po upadku Konstantynopola jedno z większych ówczesnych miast i centrów handlowych Kaffa (obecnie
Teodozja) na Krymie poddało się w 1462 r. protekcji króla Polski.
1517–1522 — Utworzenie przez króla Zygmunta I Starego drugiej floty kaperskiej do wojny
z zakonem krzyżackim.
1558 — Początek wojen inflanckich o dominium Maris Baltici. Walki toczone były o kontrolę
nad obecnym terytorium Estonii i Łotwy.
1561 — Trzecia flota kaperska (29 kwietnia król Zygmunt II August wydaje listy kaperskie),
która pod dowództwem pierwszego polskiego admirała Mateusza Sierpinka zwalcza

2

żeglugę do i z portu w Narwie nad Zatoką Fińską zajętego przez Wielkie Księstwo Moskiewskie1.
1561 — Traktat w Wilnie (28 listopada). Rzeczpospolita rozciąga swoje wpływy na wybrzeże Bałtyku o długości 1100 km,
od ujścia Łeby do dzisiejszej estońskiej Parnawy.
1568 — Komisja Morska. Pierwsza admiralicja powołana przez
króla Zygmunta II Augusta (24 marca), która miała prowadzić politykę morską państwa. Komisja między innymi
przyjęła w 1571 r. pierwszy regulamin służby okrętowej,
zwany artykułami okrętowymi, regulujący prawa i obowiązki kaprów królewskich. Jedna z auli w AMW nosi dziś
imię twórcy komisji króla Zygmunta II Augusta.
Król Zygmunt II August twórca
1569 — Zawarcie unii lubelskiej (1 lipca), która stała się Komisji Morskiej w 1568 r., pierwaktem założycielskim wyjątkowej ówcześnie wspólno- szej polskiej admiralicji (Zygmunt
ty państwowej – Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego August z Bożej łaski król Polski,
wielki książę litewski, a także
(Rzeczpospolitej polsko‑litewskiej). Zakończył się po książę ziemi krakowskiej, sandoblisko dwóch wiekach okres unii personalnej pomiędzy mierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej,
Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, kujawskiej, ruskiej, wołyńskiej,
powstała unia realna z wybieralnym i podlegającym pruskiej, mazowieckiej, podlaprawu monarchą oraz najbardziej demokratyczne i to- skiej, chełmińskiej, elbląskiej, pomorskiej, żmudzkiej, inflanckiej
lerancyjne religijnie państwo ówczesnej Europy.
itd. pan i dziedzic). Portret wyko1609 — Bitwa pod Salis (obecnie Salacgrīva), w Zatoce Ry- nany przez Jana Matejkę w 1891 r.
skiej (23–24 marca). Polskie zwycięstwo nad flotą Królestwa Szwecji. Pierwsze użycie statków zapalających
(branderów) na Bałtyku.
1610 — Wkroczenie do Moskwy (9 października) wojsk polskich, które nastąpiło po decydującym zwycięstwie w bitwie pod Kłuszynem (4 lipca) nad wojskami Wielkiego Księstwa
Moskiewskiego i Królestwa Szwecji. Stolica państwa moskiewskiego pozostaje w polskich
rękach przez następne ponad dwa lata. Podczas bitwy pod Kłuszynem 7 tys. żołnierzy
1
Wielkie Księstwo Moskiewskie powstałe w 1263 r. było poprzednikiem Carstwa Rosyjskiego. Iwan IV
Groźny koronował się w 1547 r. i jako pierwszy władca przyjął tytuł cara oraz proklamował Carstwo
Rosyjskie, co nie zostało uznane przez Polskę aż do 1764 r. Argumenty były podobne do użytych współcześnie przez Grecję, która odmawiała sąsiedniemu państwu możliwości używania nazwy Macedonia, gdyż
historyczne granice Macedonii obejmowały również ziemie północnej Grecji. Jak pokazały późniejsze
uzasadnienia rozbiorów w XVIII i XX w., obawy polskie były w pełni usprawiedliwione. Państwo rosyjskie
zaczęło siłą „zbierać” ziemie ruskie będące – w myśl postanowień obustronnie dobrowolnej unii – w granicach Rzeczpospolitej. Innym, podobnym przykładem jest przejęcie dziedzictwa Wielkiego Księstwa
Litewskiego wraz z nazwą przez powstałą na początku XX w. Republikę Litewską, co Polska faktycznie
uznała. Dało to Litwie, tak jak kiedyś Moskwie, podstawy do wysuwania roszczeń terytorialnych wobec
Polski w okresie międzywojennym.
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(chociaż niekiedy podaje się liczbę nawet
tylko 2,7 tys., głównie husarii) rozbiło
moskiewsko‑szwedzką armię w liczbie
około 35–40 tys. żołnierzy. W następnym
roku (29 października) zdetronizowany car
Wasyl IV Szujski wraz z braćmi składa hołd
królowi Polski Zygmuntowi III Wazie na
Zamku Królewskim w Warszawie.
1619 — Rozejm w Dywilnie (4 stycznia)
z Wielkim Księstwem Moskiewskim.
Dzięki temu traktatowi Rzeczpospolita
osiągnęła największe terytorium w dziejach (990 000 km²).
1620–1621 — Wojna polsko‑turecka (chocimska). Wielkie zwycięstwo w bitwie
pod Chocimiem w 1621 r. (2 września –
9 października) połączone z działaniami
zbrojnymi na Morzu Czarnym.
1625 — Utworzenie przez króla Zygmunta III Wazę Komisji Okrętów Królewskich
w celu organizowania i zaopatrywania
floty wojennej.
1627 — Bitwa pod Oliwą (28 listopada).
Okręt flagowy Królewskiej Marynarki Wojennej galeon Rycerz Święty Jerzy podczas walki ze Zwycięstwo Królewskiej Marynarki Woszwedzkim okrętem flagowym Tigern w trakcie bitwy jennej nad flotą szwedzką.
pod Oliwą w 1627 r.
1651 — Założenie przez Księstwo Kurlandii i Semigalii (lenno Korony Królestwa
Polskiego) kolonii u ujścia Gambii w Zachodniej Afryce (26 października).
1654 — Założenie przez Księstwo Kurlandii i Semigalii kolonii pod nazwą Nowa Kurlandia
i osiedlenie kolonistów na wyspie Tobago na Karaibach (20 maja).
1683 — Bitwa pod Wiedniem (12 września), przełomowa bitwa w zmaganiach chrześcijańskiej Europy z Imperium Osmańskim, które od tej pory przeszło do defensywy
i przestało zagrażać Europie. Wojska polsko‑cesarskie pod dowództwem króla Jana III
Sobieskiego rozbiły armię Imperium Osmańskiego. Jedno z ostatnich zwycięstw husarii,
najlepszej w dziejach ciężkiej kawalerii, której zadaniem z reguły było przełamywanie
obrony nieprzyjaciela poprzez skoncentrowaną szarżę.
1765 — Powstaje Akademia Szlachecka Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej w Warszawie (Szkoła Rycerska), pierwsza szkoła wojskowa.
1772 — Pierwszy rozbiór Polski, drugi w 1793 i trzeci w 1795. Polscy poeci, pisarze, artyści, politycy i arystokraci w ciągu kolejnych lat zostali zmuszeni do emigracji. Wielu z nich wzięło
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udział w powstaniach i rewolucjach u schyłku XVIII i w XIX w.
w Europie i obu Amerykach, realizując swoje umiłowanie wolności wyrażone w słowach Za naszą
i waszą wolność.
1812 — Wkroczenie żołnierzy polskich (15 września), będących
przednią strażą Wielkiej Armii
Napoleona, po raz drugi w historii do Moskwy. Polacy stanęli po
stronie cesarza Francuzów i pozostali mu wierni do końca ze Proporzec Królewskiej Marynarki Wojennej w XVII w.
względu na jego politykę dającą
nadzieję na odbudowę Polski.
1830 — Wybucha powstanie listopadowe przeciw panowaniu rosyjskiemu (29 listopada). Na
pamiątkę tego powstania wywołanego przez młodych oficerów ze Szkoły Podchorążych
w Warszawie we wszystkich polskich uczelniach wojskowych obchodzony jest Dzień
Podchorążego.

Druga Rzeczpospolita i druga wojna światowa
Bóg, Honor, Ojczyzna
(dewiza używana w Drugiej Rzeczpospolitej, słowo „Bóg” zostało dodane w 1943 r.)

1918 — Odrodzenie Polski (11 listopada) i Marynarki Wojennej RP (28 listopada) po zakończeniu pierwszej wojny światowej i 123 latach niewoli.
1919 — Zajęcie po bitwie z bolszewikami śródlądowego portu w Pińsku and Prypecią na
Polesiu (5 marca) i utworzenie Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej (19 kwietnia).
1920 — Odzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego (bez Gdańska). Ceremonia zaślubin z morzem w Pucku (10 lutego).
1920 — Podniesienie bandery na ORP Pomorzanin (10 lutego), okręt hydrograficzny, pierwszy okręt MW RP, pod polską banderą do 1932 r.
1920 — Bitwa pod Czarnobylem (w pobliżu ujścia Prypeci do Dniepru, 27 kwietnia) podczas wojny polsko‑bolszewickiej (operacja kijowska). Pierwsze zwycięstwo odrodzonej
MW RP (Flotylli Pińskiej).
1920 — Bitwa warszawska (12–25 sierpnia), przełomowe i decydujące w całej wojnie polsko
‑bolszewickiej zwycięstwo. Bolszewicka ofensywa znad Dniepru i Berezyny przesunęła
front pod Warszawę, którą szybko spodziewano się zająć. Jednak polskie zwycięstwo
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w bitwie warszawskiej odwróciło losy tej wojny i uchroniło Polskę i Europę przed komunistycznym barbarzyństwem, przynajmniej na 19 następnych lat.
1921 — Pokój ryski, Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia
18 marca 1921 r. Umowa kończyła wojnę polsko‑bolszewicką, ustanowiła też granicę na
linii w przybliżeniu drugiego rozbioru, w połowie drogi między granicą przedrozbiorową
a współczesną. Na wschód od nowej granicy, głównie w granicach przedrozbiorowej
Rzeczpospolitej, pozostała milionowa mniejszość polska, która została poddana ludobójstwu, mężczyzn zamordowano, a ich rodziny zesłano (operacja polska NKWD w latach
1937–1938).
1921 — Tymczasowe Kursy Instruktorskie (TKI), początek szkolenia kadr morskich.
1922–1928 — Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (OSMW) w Toruniu, początek szkolnictwa dla potrzeb MW RP.
1928–1946 — Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW).
1930 — Pierwszy rejs okrętu szkolnego ORP Iskra (I) z podchorążymi przez Atlantyk na Kubę
i do Stanów Zjednoczonych.
1930 — Podniesienie bandery na pierwszym polskim niszczycielu ORP Wicher, wodowanym
w 1928 r. w Blainville we Francji. Okręt pozostał w służbie do 1939 r., kiedy został zatopiony 3 września w bitwie powietrzno‑morskiej. Okrętem bliźniaczym był ORP Burza, który
pozostawał w służbie w latach 1932–1960.
1931 — Podniesienie bandery na pierwszym polskim okręcie podwodnym ORP Ryś, wodowanym w 1929 r. w Nantes we Francji. Okręt pozostawał w służbie w latach 1931–1955 (w latach 1939–1945 był internowany w neutralnej Szwecji). Łącznie w służbie były trzy okręty tego typu, dwa pozostałe to ORP Wilk, który jako jedyny obok ORP Orzeł przedarł
się z Bałtyku do Wielkiej Brytanii i ORP Żbik, który w latach 1939–1945 był również
internowany w neutralnej Szwecji.
1938 — Przeniesienie siedziby Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW) do
Bydgoszczy.
1938 — Założony w 1923 r. port w Gdyni osiągnął największe przeładunki spośród wszystkich portów bałtyckich (80% polskiego eksportu i 60% importu przechodzi przez Gdynię).
1939 — Pakt Ribbentrop‑Mołotow (23 sierpnia), oficjalnie znany jako traktat o nieagresji
pomiędzy Niemcami nazistowskimi a Rosją sowiecką, a faktycznie w tajnym załączniku
dokonano podziału stref wpływów w Europie pomiędzy tymi dwoma państwami. Umowa
była podstawą wspólnej agresji przeciwko Polsce i jej okupacji (czwarty rozbiór Polski),
a tym samym zapoczątkowała drugą wojnę światową. Nazistowskie Niemcy i Rosja sowiecka były sojusznikami współpracującymi na dużą skalę gospodarczo (sowieckie dostawy
surowców), wojskowo oraz w zakresie eksterminacji polskich elit i liderów aż do 22 czerwca
1941 r. (niemiecki atak na Związek Sowiecki).
1939 — Polsko‑brytyjski układ sojuszniczy (25 sierpnia). Francja, ale przede wszystkim Wielka Brytania, nie były przygotowane do wojny. W obu państwach poznano treść tajnego protokołu do paktu Ribbentrop‑Mołotow, lecz nie poinformowano o tym polskiego
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sojusznika. Alianci zachodni nie
zamierzali także dotrzymać swoich zobowiązań wobec Polski,
chcieli jedynie zyskać czas poprzez skierowanie niemieckiego
ataku na wschód zamiast, jak
pierwotnie Hitler planował, na
Francję. Dzięki brytyjskim gwarancjom alianci osiągnęli swój
cel kosztem Polski.
1939 — 1 września o godzinie
04:47 atak niemieckich sił na polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte w Gdańsku.
Wspólna agresja niemiecka i póź- Świeże groby poległych obrońców Kępy Oksywskiej,
niejsza (17 września) sowiecka za- wrzesień 1939 r.
początkowała drugą wojnę światową. Rozpoczął się pierwszy etap wojny zwany wojną obronną 1939 r., podczas której
złożony z podchorążych SPMW 2. Batalion Morski w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez gen. bryg. Franciszka Kleeberga uczestniczył w ostatnich
walkach kampanii z oboma agresorami, w tym w bitwie pod Kockiem (2–5 października).
1939 — Obrona wybrzeża, którą dowodził dowódca MW RP kontradmirał Józef Unrug. Lądową Obroną Wybrzeża dowodził pułkownik Stanisław Dąbek. Północna część Gdyni
i Kępa Oksywska była broniona do 19 września a obrona Półwyspu Helskiego (Helskiego Rejonu Umocnionego) trwała aż do 2 października.
1939 — Przeniesienie siedziby SPMW na krótko do Horodyszcza na Polesiu (3–11 września).
1939–1945 — Bitwa o Atlantyk (3 września – 8 maja), konwoje atlantyckie i arktyczne
z udziałem polskich okrętów, w tym: ORP Burza, ORP Garland, ORP Orkan (zatopiony),
ORP Dzik i ORP Jastrząb.
1939–1941 — Przeniesienie siedziby SPMW do Devonport w Wielkiej Brytanii.
1940 — Morska bitwa o Narvik (9 kwietnia – 8 czerwca) z udziałem ORP Błyskawica, ORP
Burza i ORP Grom (zatopiony).
1940–1942 — Oblężenie Malty (11 czerwca – 20 listopada). Malta była bazą dla polskich
niszczycieli ORP Garland, ORP Krakowiak, ORP Kujawiak (zatopiony) oraz okrętów podwodnych ORP Sokół i ORP Dzik.
1941 — Pościg i zatopienie niemieckiego pancernika Bismarck (26–27 maja) z udziałem ORP
Piorun.
1941–1944 — Przeniesienie siedziby SPMW do Bickleigh w Wielkiej Brytanii.
1943 — Sojusznicza inwazja na Sycylię (10 lipca) z udziałem ORP Krakowiak, ORP Piorun,
ORP Ślązak i ORP Dzik.
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1943 — Sojusznicza inwazja na kontynentalne Włochy (2–15 września) z udziałem ORP Krakowiak i ORP Ślązak.
1943–1946 — Szkoła Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej, SPRMW.
1944 — Akcja „Burza” polegająca na przejmowaniu władzy na obszarach okupowanych
przez Niemcy w momencie, w którym Armia Czerwona wkroczyła na przedwojenne
terytorium Polski. Zmobilizowane w regularne siły zbrojne jednostki Armii Krajowej
podjęły przeciwko siłom niemieckim systematyczne działania, które przyjęły formę powstań zbrojnych. Największe były w Wilnie, Lwowie i w Warszawie, w której zostało
zamordowanych i poległo 200 tys. osób, w ogromnej większości cywilów, a lewobrzeżna
część miasta została całkowicie zburzona.
1944 — Lądowanie w Normandii (6 czerwca) z udziałem ORP Dragon, ORP Krakowiak, ORP
Ślązak, ORP Błyskawica oraz ORP Piorun.
1944 — Bitwa pod Ushant na Morzu Celtyckim (9 czerwca) z udziałem ORP Błyskawica
i ORP Piorun.
1944 — Bitwa pod Jersey w Kanale La Manche (14 czerwca) z udziałem ORP Piorun.
1944–1946 — Przeniesienie siedziby SPMW do Okehampton w Wielkiej Brytanii.
1945 — 1. Dywizja Pancerna dowodzona przez gen. bryg. Stanisława Maczka zdobywa główną bazę Kriegsmarine w Wilhelmshaven (6 maja), biorąc do niewoli cały garnizon i zdobywając 200 okrętów. Do polskich pancerniaków w porcie dołączył później pływający
pod polską banderą krążownik ORP Conrad (7–14 czerwca). „Od Westerplatte do Wilhelmshaven, od białej Gdyni do Falaise”, refren pieśni 1. Pancernej, autor nieznany.
1945 — Zakończenie drugiej wojny światowej w Europie (8 maja), w przypadku Polski po
sześciu latach krwawej i okrutnej okupacji przez nazistowskie Niemcy i Rosję sowiecką.
Poza działaniami Marynarki Wojennej RP polskie wojska lądowe i lotnictwo walczyło od
pierwszych dni tej wojny w Polsce, w Arktyce (lądowa bitwa o Narvik), w Afryce (bitwa
o Tobruk), w obronie Francji i Wielkiej Brytanii w 1940 r. (bitwa o Anglię), o wyzwolenie
Francji (lądowanie w Normandii, bitwa pod Falaise), Włoch (bitwy o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię), Belgii (Gandawa) i Holandii (Arnhem, operacja Market Garden, Breda), na
froncie wschodnim (bitwa pod Lenino, bitwa o Berlin, operacja praska w Czechach) itd. Do
tego można dodać osiągnięcia polskiego wywiadu, kontrwywiadu i kryptologii (złamanie
szyfrów niemieckiej Enigmy, zdobycie informacji na temat rakiet V-1 i V-2, informacje
zdobyte przez polski wywiad zapewniły realizację lądowania w Afryce w 1942 r., operacja
„Torch”, 43% informacji brytyjskiego wywiadu z Europy pochodziło z polskich źródeł itd.).
Ponadto w okupowanej Polsce, pod kierownictwem legalnego rządu na uchodźstwie,
ale przede wszystkim dzięki patriotyzmowi i niezwykłym zdolnościom organizacyjnym
oraz historycznym doświadczeniom Polaków, zostało zbudowane wyjątkowe w historii
Polskie Państwo Podziemne z 390-tysięczną Armią Krajową. W 1944 r. Armia Krajowa przeprowadziła akcję „Burza”, która obejmowała przekształcenie armii podziemnej
w regularne wojsko z jednostkami tak dużymi jak dywizja (np. 27 Wołyńska Dywizja
Piechoty) i przeprowadzenie szeregu operacji zbrojnych w tym między innymi w celu
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wyzwolenia Wilna („Ostra Brama”) oraz w celu wyzwolenia Lwowa, a przede wszystkim
Warszawy (powstanie warszawskie). W rzeczywistości polski opór zbrojny na terytorium okupowanym był jeszcze większy, bowiem obejmował nawet do 600 tys. żołnierzy
podziemia, gdyż poza Armią Krajową, istniały formacje mniej lub bardziej niezależne od
rządu na uchodźstwie jak Narodowe Siły Zbrojne czy Bataliony Chłopskie.
Mimo tego niewyobrażalnego wysiłku, cierpień i strat (6 milionów obywateli zamordowanych, a w nowych granicach nawet o 11 milionów mniejsza liczba ludności) Polska
została zdradzona (trzeci raz w XX wieku, w 1920, 1939 i 1945 r.) przez sojuszników, żołnierze polscy nie mogli się cieszyć ze zwycięstwa, a Polacy z wolności. Faktycznie, pomimo
że Polska była formalnie w gronie zwycięzców, została potraktowana gorzej niż przegrane
Niemcy nazistowskie. Prawie połowa terytorium została anektowana przez Związek Sowiecki wraz z wielkimi ośrodkami polskiej kultury i nauki, jak Wilno i Lwów, a Polacy
zostali wysiedleni. Na pozostałej części terytorium Sowieci utworzyli całkowicie zależny od
siebie krwawy reżim komunistyczny. Patriotyczne elity, żołnierze Państwa Podziemnego

ORP Błyskawica podczas operacji Deadlight (27 listopada 1945 – 12 lutego 1946), w trakcie której zatopiono 116 niemieckich okrętów podwodnych. Obraz Adama Werki. Niszczyciel, który służył
w Polskiej Marynarce Wojennej, to prawdopodobnie jedyny okręt na świecie wyróżniony najwyższym
odznaczeniem wojennym Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Okręt został zwodowany w stoczni
brytyjskiej w 1936 r. Obecnie okręt-muzeum w Gdyni.
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i wracający z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie lub niemieckich obozów jenieckich byli
fizycznie eksterminowani i zastępowani przez nowe elity komunistyczne złożone z mniejszości narodowych, zsowietyzowanych Polaków lub Sowietów2. Majątek narodowy został
zmniejszony o 38%, a gospodarka wciąż była rabowana przez Sowietów: zarówno dobra
materialne, infrastruktura, surowce, jak i ludzie byli wywożeni do Związku Sowieckiego.
Pomimo tego było wciąż wielu Polaków, którzy walczyli o wolność; ostatni Żołnierz
Niezłomny poległ w walce w 1963 r.

Reżim komunistyczny w Polsce
Nie ma wolności bez solidarności
(dewiza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
i antykomunistycznego ruchu społecznego „Solidarność”).

1946–1958 — Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (OSMW) w Gdyni.
1950–1952 — Spisek komandorów (proces komandorów), pokazowe postępowanie karne
wobec siedmiu oficerów Marynarki Wojennej na podstawie sfałszowanych dowodów.
W „procesie” zapadły kary śmierci i dożywotniego pozbawienia wolności. Trzej oficerowie zostali zamordowani, a jeden zmarł w rezultacie tortur, którym byli poddawani.
W 1956 r. wszystkich skazanych zrehabilitowano i zwolniono z więzienia.
1955–1987 — Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej (WSMW) w Gdyni.
1978–1986 — Studenci wojskowi z Libii.
1979–1991 — Studenci wojskowi z Wietnamu.
1980–1981 — „Solidarność”, 10 milionów Polaków samoorganizuje się, jak to robiło wielokroć
w dziejach, przeciw łamaniu ich praw i w walce o wolność z reżimem komunistycznym.
1987 — Akademia Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni.
1989 — Formalny koniec komunizmu i zależności od Związku Sowieckiego (jednak ostatni
rosyjscy żołnierze opuścili Polskę 17 września 1993 r., dokładnie 54 lata od agresji w 1939 r.)

2
Przykładowo dwóch komendantów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni w latach
1949–1954 było sowieckimi oficerami.
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Trzecia Rzeczpospolita
Bóg, Honor, Ojczyzna
(dewiza Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej, główna dewiza Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej
Polskiej; słowo „Bóg” zostało dodane w 1943 r. i przywrócone w 1993 r.)

1990–1991 — Udział ORP Wodnik – jako statku szpitalnego – oraz okrętu ratowniczego
ORP Piast bazujących w Arabii Saudyjskiej (29 grudnia – 20 maja) w wojnie w Zatoce Perskiej (operacje Pustynna Tarcza i Pustynna Burza). Pierwsze bezpośrednie współdziałanie
Marynarki Wojennej RP z zachodnimi sojusznikami od czasu drugiej wojny światowej.
1993 — Pierwszy udział polskiego okrętu ratowniczego ORP Lech w dużych ćwiczeniach
morskich NATO (BALTOPS – organizowanych od 1971 r. na Morzu Bałtyckim). Podczas
ćwiczeń doskonalone było poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych oraz min,
obrona przeciwlotnicza itd.
1995–1996 — Pierwszy rejs dookoła świata okrętu szkolnego ORP Iskra (II) pod dowództwem kmdr. por. Czesława Dyrcza, późniejszego rektora‑komendanta w latach 2007–2015.
1996 — Pierwsi studenci cywilni.
1999 — Polska przystępuje (12 marca) do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).
1999 — Pierwsze kobiety na studiach wojskowych.
2002–2003 — Udział wielozadaniowego okrętu wsparcia logistycznego ORP Kontradmirał
Xawery Czernicki (lipiec 2002 – wrzesień 2003), w składzie Piątej Floty Stanów Zjednoczonych, w wojnie z terroryzmem w Zatoce Perskiej i na Oceanie Indyjskim (operacja
Enduring Freedom) oraz w ataku na Irak w 2003 r. (operacja Iracka Wolność).
2015 — Studenci wojskowi z Kataru i Kuwejtu.
2016 — Studenci wojskowi z Arabii Saudyjskiej.
2017 — Zdobycie przez drużynę AMW akademickiego mistrzostwa Polski w koszykówce.
2018 — Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i odrodzenia Marynarki Wojennej RP.
2019 — Ukończenie studiów pierwszego stopnia przez pierwszą grupę podchorążych z Kataru i Kuwejtu.
2020 — Stulecie odzyskania przez Polskę dostępu do Morza Bałtyckiego.
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Opracowanie i tłumaczenie powyższego kalendarium przez autora na podstawie książki:
Dariusz R. Bugajski, THE POLISH NAVAL ACADEMY. IN THE CENTENARY
OF REGAINING ACCESS TO THE BALTIC SEA, Gdynia 2019, ss. 145–155.

Prezentacja Akademii […] jest znakomitym sposobem na
przedstawienie polskich tradycji morskich i naszego potencjału
wojskowego, a pośrednio także koncepcji politycznych i dalekosiężnej
strategii obecności na morzu. […] We właściwy sposób pokazuje
funkcje Akademii widziane także w perspektywie międzynarodowej,
przy obecnym stanie wiedzy i rzemiosła morskiego. […] stwierdzenie,
że jest to „szkoła przywódców i wiodące centrum badawcze”
ukierunkowuje wywód w najlepszym z możliwych kierunków. To jest
ta wizytówka, o którą naprawdę chodzi!
Cele książki są dwojakie, z jednej strony ma być wizytówką Akademii
wobec wojskowej braci marynarskiej z różnych krajów i kontynentów,
a z drugiej ma być kompletnym informatorem o historii i obecnym
działaniu uczelni. Oba zamierzenia zostały zrealizowane z sukcesem,
a dodatkowo praca stała się małym kompendium historii Polski,
z natury rzeczy wybiórczym i sprofilowanym, ale pożytecznym
i ciekawym. Jest wydawnictwem rzetelnym i efektownym […].
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego, profesora historii na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, byłego wiceministra obrony
narodowej.
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