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I. Tradycje i symbolika 

 

Dywizjon jest jednostką wchodzącą w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

Przeznaczony jest do stawiania zagród minowych oraz przewozów drogą morską 

ludzi, pojazdów kołowych i gąsienicowych. Stacjonuje w garnizonie Świnoujście. 

 

Tradycje 

 

Dla zachowania w pamięci współczesnych pokoleń żołnierzy 2.dywizjonu Okrętów 

Transportowo – Minowych kultywuje się tradycje: 

 Flotylli Środków Desantowych (1951 – 1995); 

 Flotylli Okrętów Desantowych (1955 – 1965); 

 2. Brygady Okrętów Desantowych (1965 – 1990); 

 2. Brygady Okrętów Transportowo – Minowych (1990 – 1992). 

 

Odznaka pamiątkowa 

 

Minister Obrony Narodowej Odznakę decyzją nr 7/MON  

z dnia 15 stycznia 2015 r. zatwierdził wzór odznaki 

pamiątkowej i legitymacji oraz regulamin nadawania 

odznaki w 2. dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych. 

Odznaka metalowa, emaliowana, składa się ze stylizowanej 

dwukolorowej (czerwono – błękitnej) tarczy na tle złotej 

kotwicy. W środku tarczy umieszczono uproszczony 

rysunek miny morskiej w kolorze czarnym. Na tarczy 

umieszczono sylwetkę okrętu transportowo - minowego zajmującego całą jej 

szerokość. Na czerwonym obramowaniu tarczy umieszczono srebrny napis na 

górze: Okręty Transportowo – Minowe, na dole: 2 dywizjon. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych 

w Świnoujściu 
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I. Tradycje i symbolika 

 

12. Woliński Dywizjon Trałowców jest jednostką wchodzącą w skład 8.Flotylli 

Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu. Do zadań 

dywizjonu należy prowadzenie działań minowych i przeciwminowych, w tym: 

poszukiwanie, klasyfikacja (identyfikacja) i niszczenie min w wyznaczonych 

rejonach oraz basenach portowych przez Grupę Nurków Minerów, obrona 

przeciwminowa okrętów i transportowców na przejściu morzem, stawianie 

obronnych zagród minowych. 

 

Tradycje 

 

Jednostka kontynuuje tradycje zespołów okrętów obrony przeciwminowej 

Marynarki Wojennej poczynając od DYWIZJONU MINOWCÓW, zasłużonego  

w obronie Wybrzeża w 1939 roku. Nazwa wyróżniająca podkreśla ścisły, ponad 

pięćdziesięcioletni związek jednostki z miejscem stacjonowania i pełnienia służby - 

Ziemią Wolińską. Nazwa „Woliński” nawiązuje do odległych tradycji narodu i oręża 

polskiego - walk Piastów o polskość ziem na Pomorzu Zachodnim. Wyróżniająca 

nazwa przypomina także o udziale polskich trałowców w końcu lat czterdziestych 

w oczyszczaniu akwenów portowych i morskich w rejonie Świnoujścia z min 

postawionych w czasie II wojny światowej. Te niebezpieczne zadania 

kontynuowały okręty 12. Dywizjonu Trałowców Bazowych, prowadząc w latach  

60-tych i 70-tych trałowania bojowe na Zatoce Pomorskiej. Prace te umożliwiły 

bezpieczna żeglugę oraz rozbudowę portu Świnoujście. 

 

Święto i nazwa wyróżniająca 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 1/MON z 2 stycznia 1991 r. ustanowił datę 

dorocznego święta 12. Dywizjonowi Trałowców w Świnoujściu w dniu  

1 czerwca oraz nadał nazwę wyróżniającą „Woliński”. 

 

 

 

 

12. Woliński Dywizjon Trałowców w Świnoujściu 
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Odznaka pamiątkowa 

 

Odznaka pamiątkowa 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 

ma kształt tarczy, na której umieszczona jest kotwica. Z lewej 

strony kotwicy znajduje się mina morska jako symbol zadań 

wykonywanych przez trałowce, a z prawej strony gryf- herb 

Świnoujścia, miejsca bazowania dywizjonu. Na kotwicy 

umieszczona jest liczba "12" określająca numer jednostki. W 

górnej części tarczy na tle symbolizującym otok czapki 

marynarskiej znajduje się napis „TRAŁOWCE”. Pole tarczy 

ma barwę niebieską, liczba „12” i tło napisu „TRAŁOWCE” są czarne. Pozostałe 

elementy odznaki są koloru złotego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



str. 4/16 

 

 

 

I. Tradycje i symbolika 

 

13. Dywizjon Trałowców im. admirała Floty Andrzeja Karwety jest jednostką 

wsparcia bojowego wchodzącą w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

Przeznaczony jest do prowadzenia kontrolnego rozpoznania minowego, likwidacji 

min i zagród minowych w wyznaczonych rejonach oraz stawiania zagród 

minowych na prawdopodobnych kierunkach działania przeciwnika. Stacjonuje  

w garnizonie Gdynia. 

 

Tradycje 

 

Dla zachowania w pamięci współczesnych pokoleń żołnierzy Dywizjonu kultywuje 

się tradycje przedwojennych dywizjonów tj.: Ćwiczebnego (1921) i Minowców 

(1936-1939 ), (wniosek o dziedziczenie tradycji wysłano do MON). 

 

Patron 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 85/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. polecił 

przyjąć 13. Dywizjon Trałowców imię admirała floty Andrzej KARWETY. 

 

Odznaka pamiątkowa 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 447/MON z dnia 

31.12.2009 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej  

i legitymacji oraz regulamin nadawania tej odznaki  

13. Dywizjonowi Trałowców.  

Odznaka pamiątkowa składa się z pięciu zasadniczych 

elementów. Podstawy stylizowanej kotwicy w kolorze złotym, 

biała mewa w locie nawiązująca do tradycji „ptaszków”, mina w 

kolorze czarnym charakteryzująca rodzaj wykonywanych przez trałowce zadań. 

Elementem nawiązującym do regionu, w którym stacjonowała jednostka jest herb 

miasta Hel w kolorach niebieskim i żółtym oraz napis „TRAŁOWCE” i cyfra „13” 

symbolizują jednostkę wojskową. 

 

 

 

 

 

 

13. Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja 

KARWETY w Gdyni 
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I. Tradycje i symbolika 

 

Komenda Portu Wojennego Świnoujście jest jednostką logistyczną wchodzącą  

w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Podstawowym zadaniem Komendy Portu 

Wojennego Świnoujście jest logistyczne zabezpieczenie jednostek wojskowych 

Garnizonu Świnoujście na czas pokoju i wojny oraz sił Marynarki Wojennej 

realizujących zadania na morzu i odtwarzających gotowość bojową w porcie 

Świnoujście. Ponadto, zadaniem Komendy jest realizacja zadań wsparcia 

państwa-gospodarza (HNS) dla wydzielonych sił morskich Sojuszu Północno-

Atlantyckiego (NATO). 

 

Tradycje 

 

Komenda Portu Wojennego Świnoujście wraz z przeformowaniem (rozkaz DMW 

nr 027, z 29 kwietnia 1965 roku) Bazy Marynarki Wojennej w 8. Flotyllę Obrony 

Wybrzeża, odtworzono Komendę Portu Wojennego Świnoujście, rozformowaną  

6 grudnia 1950 roku.  

 

Sztandar 

Akt wręczenia sztandaru dla Komendy Portu Wojennego Świnoujście miał miejsce 

1 grudnia 1995 r. na terenie Portu Wojennego w Świnoujściu. Fundatorem był 

Węzeł PKP w Częstochowie. Ufundowany sztandar był ukoronowaniem 10-letniej 

współpracy pomiędzy Śląską DOKP a żołnierzami i pracownikami wojska.  

           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Komenda Portu Wojennego Świnoujście 
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Oznaka rozpoznawcza 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 110/MON z dnia  

2 kwietnia 2015 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 

Komendy Portu Wojennego Świnoujście. Oznakę stanowi czarna 

tarcza na której umieszczona jest złota kotwica a na niej krzyżują 

się w kolorze srebrnym kłos żyta i miecz. W górnej części tarczy 

jest umieszczony skrót nazwy jednostki (KPW). 

 

 

Odznaka pamiątkowa 

 

Minister Obrony Narodowej decyzja nr 47/MON z dnia 2 marca 

2005 r. zatwierdził wzór oznaki pamiątkowej i legitymacji oraz 

regulamin nadawania odznaki Komendy Portu Wojennego 

Świnoujście. Odznakę stanowi biała tarcza ze złotym obrysem, 

tarcza zawieszona jest na złotej kotwicy. W środku tarczy 

umieszczony jest herb Świnoujścia  
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I. Tradycje i symbolika 

 

8.Dywizjon Przeciwlotniczy jest samodzielnym oddziałem taktyczno-ogniowym 

stacjonującym w Dziwnowie 8.Flotylli Obrony Wybrzeża, przeznaczonym głównie 

do zapewnienia osłony przeciwlotniczej stanowiskom dowodzenia, bazom 

morskich, punktom dowodzenia i innym obiektom, zaliczanym do jednostek 

wsparcia bojowego wojsk operacyjnych. 

 

Tradycje 

 

Z początkiem lat siedemdziesiątych powstała w Marynarce Wojennej koncepcja 

wzmocnienia środków OPL poprzez rozbudowę brzegowych jednostek obrony 

przeciwlotniczej. Zarządzeniem nr 29 z 12 marca 1974 roku szef Sztabu 

Generalnego WP polecił sformować 8. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej. Na 

miejsce stacjonowania jednostki wyznaczono koszary w obiekcie Janogród  

w pobliżu Międzyzdrojów. W styczniu 2003 roku, w związku z wprowadzeniem 

nowego etatu jednostki, nastąpiła zmiana nazwy na 8. Dywizjon Przeciwlotniczy 

oraz przedyslokowanie jednostki do Dziwnowa.  

 

Sztandar 

 

 

Akt wręczenia sztandaru dla 8. Dywizjonu 

Przeciwlotniczego miał miejsce 16 maja 1998 

r. na placu przy molo w Międzyzdrojach. 

Fundatorem było społeczeństwo tego 

związanego z historią dywizjonu miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dywizjon Przeciwlotniczy Dziwnów 



str. 8/16 

 

Święto i nazwa wyróżniająca 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 66/MON z 24 kwietnia 1998 r. ustanowił 

datę dorocznego święta 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego na dzień 1 grudnia  

 

Oznaka rozpoznawcza 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 49/MON z 12 lutego 

2014 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 8.Dywizjonu 

Przeciwlotniczego. 

Oznaka rozpoznawcza na mundur wyjściowy mieści się w 

tarczy herbowej „polskiej” o wymiarach 50x70 mm. W polu 

tarczy dwudzielnie z lewa skos umieszczono dwa kolory 

zielony i żółty – symbolizujące kolorystykę właściwą dla wojsk 

przeciwlotniczych.  

W centralnej części znajduje się godło figuralne w postaci 

cyfry  

8 wpisanej u dołu w kształt kotwicy, koloru niebieskiego. Cyfra 

ta odzwierciedla numerację dywizjonu, dodatkowo złożona jest z kształtu 

symbolizującego marynarski stopień oficerski, tzw. „Oko Nelsona”. Kotwica oraz 

kolor symbolizują zaś przynależność do morskiego rodzaju SZ. 

 

Oznaka rozpoznawcza na mundur polowy mieści się w tarczy 

herbowej „polskiej” o wymiarach 50x70 mm. Oznaka polowa ma 

kształt tarczy heraldycznej typu „polskiego”, w której polu 

znajduje się „ósemka” wpisana w kotwicę, symbolizując nazwę 

dywizjonu oraz przynależność do Marynarki Wojennej. Tło 

stanowi kolor khaki, tworząc kolorystyczną strukturę niskiej 

widoczności, tzw. „low-visibility”. 

 

Odznaka pamiątkowa 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 49/MON z 12 lutego 2014 

r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji oraz 

regulamin nadawania tej odznaki 8.Dywizjonu Przeciwlotniczego. 

Odznaka pamiątkowa jest dwuwarstwowa. Pierwszą warstwę 

stanowi złota kotwica admiralska, opleciona łańcuchem. Drugą 

warstwę stanowi tarcza heraldyczna typu „polskiego”, w której 

polu krzyżują się armata z rakietą, symbolizujące specyfikę 

dywizjonu jako pododdziału artyleryjsko-rakietowego. Kolorystyka żółto-zielona 

symbolizuje przynależność do pododdziałów przeciwlotniczych. W dolnej części 

tarczy znajduje się niebieska „ósemka” nawiązująca do nazwy jednostki oraz 

przez kolor, świadcząca o funkcjonowaniu w strukturach Marynarki Wojennej. 
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Proporczyk na beret 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 49/MON  

z 12 lutego 2014 r. zatwierdził wzór proporczyka na beret 

8.Dywizjonu Przeciwlotniczego. 

Proporczyk ma kształt równoległoboku z wcięciem do 

skrzyżowania przekątnych; dwukolorowy – w barwach artylerii przeciwlotniczej 

(żółto-zielony); ósemka wpisana w kotwicę koloru niebieskiego symbolizuje 

przynależność do Marynarki Wojennej oraz numerację dywizjonu. 

 

Inna symbolika 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 49/MON  

z 12 lutego 2014 r. zatwierdził wzór proporca 

rozpoznawczego dowódcy 8.Dywizjonu Przeciwlotniczego. 

Proporzec dowódcy w kształcie trójkąta tworzą dwa pasy 

materiału w kolorze żółtym (górny) i zielonym (dolny). Przy 

lewej krawędzi liku przydrzewcowego umieszczona jest ósemka wpisana  

w kotwicę koloru niebieskiego, symbolizująca przynależność do Marynarki 

Wojennej oraz numerację dywizjonu. 

 

II. Sala Tradycji (Izba Pamięci) 

 

1) Krótka charakterystyka na temat funkcjonowania sali tradycji (kiedy powstała 

sala tradycji, usytuowanie, adres, kontakt z kustoszem, remonty, modernizacja 

itp.) 

 

Izba Pamięci dywizjonu funkcjonuje od 2007 roku. Mieści się na II piętrze budynku 

Sztabu (bud. nr 2) kompleksu koszarowego w Dziwnowie przy ul. Marynarki 

Wojennej 16. Kustoszem jest bosm. Rafał Kajzler (tel. 607291637, e-mail: 

rkajzler450@milnet-z.ron.int; rafal.kajzler@gmail.com). Izba Pamięci nie była 

remontowana i modernizowana od czasu założenia. 

 

2) Syntetyczna informacja o prezentowanych treściach i zgromadzonych 

najcenniejszych eksponatach (repliki broni, weksylia, historyczne 

umundurowanie, ordery odznaczenia, cenne dokumenty i inne o szczególnej 

wartości historycznej). 

 

Najcenniejszym eksponatem jest wypożyczony z Muzeum Wojska Polskiego 

sztandar 8 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z 1981 roku. W Izbie zgromadzono 

także pamiątki przekazane przez byłych żołnierzy, partnerów społecznych  

i sympatyków dywizjonu. Znajdują się tam m.in. kordzik oficerski i sznur 

pierwszego dowódcy dywizjonu, kroniki, medale pamiątkowe, a także liczne trofea 

sportowe, dyplomy i nagrody które reprezentanci jednostki zdobyli  

w rywalizacji na szczeblu garnizonu, flotylli czy rodzaju Sił Zbrojnych. 

mailto:rkajzler450@milnet-z.ron.int
mailto:rafal.kajzler@gmail.com
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3) Informacje na temat wykorzystania sali tradycji w działalności edukacyjno – 

wychowawczej. 

 

Odbywają się tu zajęcia z kształcenia obywatelskiego, spotkania kadry oraz 

uroczystości (np. pożegnania odchodzących do rezerwy). W Izbie Pamięci 

przyjmowane są również oficjalne delegacje, gdzie zaproszeni goście zapoznać 

się mogą z ponad 40 - letnią historią dywizjonu. Sala spełnia więc funkcję 

muzealną, edukacyjną i zarazem - wychowawczą.  

 

4) Otrzymane nagrody i wyróżnienia. 

 

Izba Pamięci nie otrzymała żadnej nagrody lub wyróżnienia. 

 

5) Fotografie: 
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I. Tradycje i symbolika 

 

8.Kołobrzeski Batalion Saperów Marynarki Wojennej jest samodzielnym oddziałem 

wsparcia bojowego stacjonującym w Dziwnowie 8.Flotylli Obrony Wybrzeża.  

Batalion jest jednostką wojsk operacyjnych, wsparcia bojowego, funkcjonującą 

w strukturach 8.FOW, przeznaczony jest do realizacji zadań wsparcia bojowego sił 

8.FOW. 

 

Tradycje 

 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 37/MON z 20 marca 1996 r. 8. Kołobrzeski 

Batalion Saperów Marynarki Wojennej przejął i z honorem kontynuuje tradycje:  

 3. Samodzielnego Batalionu Saperów (lata 1943-1944); 

 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów (lata 1944-1946); 

 52. Kołobrzeskiego Morskiego Batalionu Saperów (lata 1946-1957); 

 29. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów (lata 1957-1967). 

 

Sztandar 

 

Akt wręczenia sztandaru dla 8.Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki 

Wojennej miał miejsce 22 czerwca 1996 r. w Dziwnowie. Fundatorem było 

społeczeństwo tego związanego z historią batalionu miasta. 

 

 

 

 
 

 

 

8. Kołobrzeski Batalion Saperów Marynarki 

Wojennej Dziwnów 
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Święto i nazwa wyróżniająca 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 37/MON z dnia 20 marca 1996 r. ustanowił 

datę dorocznego święta 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej 

w dniu 18 marca oraz nadał nazwę wyróżniającą „Kołobrzeski”. 

 

Oznaka rozpoznawcza 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 406/MON z dnia 27 

grudnia 2012 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 8. 

Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.  

Oznaka jest kształcie koła o średnicy 70 mm. Czerwone pole 

tarczowe z otaczającą obwódką w  kolorze  czarnym o 

szerokości ok. 3 - 4 mm. Kolory czerwono - czarne oznaczają 

barwy Wojsk Inżynieryjnych. W środku tarczy, na czerwonym tle znajduje się 

czarna mina z charakterystycznym symbolem  wybuchu umieszczona na tle złotej 

kotwicy. Wizerunek miny oznacza charakterystyczny element zagrożenia, jaki  

towarzyszący w codziennej służbie żołnierzom saperom Wojsk Inżynieryjnych oraz 

jest nawiązaniem do wizerunku korpusówki Wojsk Inżynieryjnych. Wizerunek 

kotwicy oraz oplatający minę sznur oznacza przynależność do Marynarki 

Wojennej. Pod wybuchającą miną, na kotwicy, w miejscu skrzyżowania się ramion 

i trzonu kotwicy, umieszczona jest cyfra „8” symbolizująca numer  

8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW. Symbol wybuchającej miny na kotwicy 

jest też ścisłym nawiązaniem do odznaki specjalisty Marynarki Wojennej  

o specjalności „saper” 

 

Oznaka rozpoznawcza na mundur polowy w kształcie koła  

o średnicy 70 mm. Pole tarczowe koloru khaki z otaczającym je  

w czarną obwódką o szerokości ok. 3-4 mm oznaczają barwy 

Wojsk Inżynieryjnych w kolorach maskujących. W środku 

tarczy, na tle koloru khaki znajduje się w srebrnej obwódce 

czarna mina  z charakterystycznym wybuchem, umieszczona 

na tle ciemnozielonej kotwicy. Wizerunek miny oznacza, 

charakterystyczną element zagrożenia, jaki  towarzyszący w codziennej służbie 

żołnierzowi Wojsk Inżynieryjnych - saperowi. Wizerunek kotwicy oznacza 

przynależność do Marynarki Wojennej. Pod wybuchającą miną, na kotwicy, w 

miejscu skrzyżowania się ramion i trzonu kotwicy, umieszczona jest cyfra  

„8” symbolizująca numer 8.Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW. Symbol 

wybuchającej miny na kotwicy jest też ścisłym nawiązaniem do odznaki specjalisty 

Marynarki Wojennej o specjalności „saper”. 
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Odznaka pamiątkowa 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 422/MON z dnia  

8 listopada 2011 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej  

i legitymacji oraz regulamin nadawania tej odznaki  

8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej. 

Odznakę stanowi stylizowana korpusówka w kolorze 

oksydowanego srebra wojsk inżynieryjnych umieszczona na 

tle złotej kotwicy z cumą. Na symbolicznym wybuchu w 

kolorze czerwonym umieszczono czarną cyfrę 8 oznaczającą numer batalionu. Na 

minie widnieje rok powstania 3. Samodzielnego Batalionu Saperów (1943), 

obramowanie „wybuchu” i cyfry 8 w kolorze oksydowanego srebra z czarną 

lamówką. 

 

Proporczyk na beret 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 283/MON z dnia  

8 października 2013 r. zatwierdził wzór proporczyka na 

beret 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki 

Wojennej. Proporczyk w kształcie pola prostokąta o 

wymiarach 45 mm x 15 mm z wcięciem z prawej strony. Pole składające się z 

kolorów czerwonego, żółtego, pomarańczowego i czarnego oznaczają kolory 

rodzajów wojsk wchodzących w skład Batalionu, tj. kolory czerwono-czarne – 

oznaczają barwy Wojsk Inżynieryjnych, kolory żółto-czarne – oznaczają barwy 

Wojsk Chemicznych, kolory pomarańczowo-czarne – oznaczają barwy 

pododdziałów logistycznych. Paski żółty i pomarańczowy o szerokościach  

2 mm, poprowadzone poziomo na środku pola, od strony lewej do prawej,  

symbolizują kompanię chemiczną i logistyczną. Rozdzielają one kolory czerwony  

i czarny symbolizujące kompanię minowania, kompanię pomostów pływających  

i patrol rozminowania, stanowiące zasadnicze pododdziały inżynieryjne jednostki 

wojskowej. Pole proporczyka otoczone jest obwódką w kolorze srebrnym  

o szerokości 0,5 mm; na środku części proporczyka, która tworzy oparty o lewą 

krawędź kwadrat o wymiarach 15 mm x 15 mm, znajduje się srebrna kotwica  

o wymiarach wys. 10 mm, szer. 10 mm. Symbol kotwicy oznacza przynależność 

jednostki wojskowej do Marynarki Wojennej.  
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Sala Tradycji (Izba Pamięci) 

 

1) Krótka charakterystyka na temat funkcjonowania sali tradycji (kiedy powstała 

sala tradycji, usytuowanie, adres, kontakt z kustoszem, remonty, modernizacja 

itp.) 

 

Sala Tradycji 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej powstała 

w 1961r. Znajduje się w budynku nr 1, w kompleksie wojskowym 4310, przy ul. 

Marynarki Wojennej 16 w Dziwnowie. Jest miejscem gromadzenia i ekspozycji 

pamiątek, dokumentów oraz materiałów związanych z dziejami i symboliką 

jednostki. Kustoszem jest oficer wychowawczy (tel. 261248270). 

 

2) Syntetyczna informacja o prezentowanych treściach i zgromadzonych 

najcenniejszych eksponatach (repliki broni, weksylia, historyczne 

umundurowanie, ordery odznaczenia, cenne dokumenty i inne o szczególnej 

wartości historycznej). 

 

Ekspozycje dotyczące powstania dziwnowskiego kompleksu wojskowego 

(wybudowany przez Niemców w 1936 r.), działającego w nim w latach 1949-1950 

tajnego szpitala wojskowego nr 250 (pomoc greckim ofiarom wojny domowej), czy 

udziału w latach 1976-1977 kadry batalionu w wyprawach na Antarktydę, gdzie 

pod auspicjami Instytutu Ekologii PAN budowano stację „Arctowskiego”  zasługują 

na szczególną uwagę.  

Najcenniejszy eksponat to Order Wojenny Virtuti Militari V kl., nadany przez  

Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego Rozkazem nr 130 z 21.06.1946 r.  

w dowód uznania szczególnych zasług oraz męstwa wykazanego w ciężkich 

bojach o Kołobrzeg oraz  w ramach  zabezpieczania  forsowania Odry.  

 

3) Informacje na temat wykorzystania sali tradycji w działalności edukacyjno – 

wychowawczej. 

Sala Tradycji 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej jest 

głównym reprezentacyjnym pomieszczeniem, w którym odbywają się oficjalne 

uroczystości związane z wręczeniem wyróżnień, obchodami jubileuszy. W tym 

miejscu  dowódca i stan osobowy żegnana żołnierzy odchodzących do rezerwy 

(zmieniających jednostkę)oraz pracowników wojska po zakończeniu pracy  

w batalionie. W ramach kształtowania pozytywnego wizerunku wojska  

w środowisku cywilnym udostępniana jest młodzieży do zwiedzania oraz  

przedstawiana jest  historia i tradycje batalionu. 

 

4) Otrzymane nagrody i wyróżnienia. 

 

Sala Tradycji nie otrzymała żadnej nagrody lub wyróżnienia. 
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5) Fotografie. 
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