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Profesor Andrzej Ropelewski (1923-2012) 
jako historyk rybołówstwa morskiego

W czerwcu 2012 r. zmarł w Gdyni prof. Andrzej Ropelewski, wybitny uczony i pionier 
badań nad historią polskiego rybołówstwa morskiego. Z urodzenia warszawianin, z 
wyboru gdynianin, który przez lata propagował i kultywował morskie tradycje Gdyni 
i Pomorza. Głównym celem tego artykułu jest charakterystyka dorobku naukowego 
prof. Ropelewskiego w zakresie rybołówstwa morskiego oraz przybliżenie szerszej 
rzeszy odbiorców jego życiorysu.      

A. Ropelewski urodził się 14.X.1923 r. w Warszawie. Wychowywał się w okolicach 
Białej Podlaskiej, a potem w Łodzi. Podczas II wojny światowej został wysiedlony z 
rodziną do woj. kieleckiego w okolice Jędrzejowa. Jako 20-latek wstąpił do I Batalionu 
Jędrzejowskiego Pułku Piechoty Armii Krajowej pod pseudonimem „Karaś”1 i poświęcił 
się działalności konspiracyjnej na terenach powiatu jędrzejowskiego2. W 1944 r. 
A. Ropelewski zapisał się na tajne wykłady uniwersyteckie z historii, które organizowano w 
Jędrzejowie. Jednym z tamtejszych wykładowców historii był ks. Mieczysław Żywczyński, 
przyszły profesor i wybitny historyk XIX wieku. Można więc postawić tezę, że pierwsze 
zainteresowanie A. Ropelewskiego historią rozwijało się właśnie na wspomnianych 
tajnych wykładach. 

Po wyzwoleniu Kielecczyzny A. Ropelewski jako członek AK został aresztowany 
przez UB i osadzony w Jędrzejowie, jednak zdołał uciec i pod zmienionym nazwiskiem 
(Jankowski Ryszard) pracował dla nowopowstającej administracji polskiej w Kłodzku 
i Polanicy. Po czasie ujawnił się jako akowiec przed Komisją Likwidacyjną AK Okręgu 
Kieleckiego w Częstochowie, jednak przeszłość w AK nadal ciążyła w jego karierze 
zawodowej, gdyż został z tego powodu m. in. usunięty w 1946 r. z Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej w Dęblinie3. 

1 Pseudonim „Karaś” paradoksalnie nawiązywał do zainteresowania przyszłego profesora lotnictwem 
(samolot PZL.23 „Karaś”), a nie rybołówstwem. Zob. M. Leng, Stawanie się gdynianinem. Karaś to jedy-
nie znak losu, „Dziennik Bałtycki”, nr 74 (1985), s. 4; S. Meducki, Profesor podchorąży, „Wiadomości Ry-
backie”, nr 189 (2012), s. 16.   

2 Archiwum Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, Akta 
osobowe Andrzeja Ropelewskiego.  

3 P. Dorszewski, Prof. dr hab. Andrzej Ryszard Ropelewski, „Wiadomości Rybackie”, nr 187 (2012), s. 4.  
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Etap partyzancki w życiu A. Ropelewskiego będzie w przyszłości tematem jego 
licznych publikacji z tego zakresu. Warto wymienić tu takie pozycje jak: „Wspomnienia 
z AK” (1957), „Pionierskie lato” (1972), „W jędrzejowskim Obwodzie AK” (1986), 
„Oddział partyzancki Spaleni” (1986), „W służbie wywiadu Polski Walczącej: na 
przykładzie Obwodu ZWZ-AK Jędrzejów” (1994) czy „Z życia akowców w Polsce 
Ludowej” (1997)4. Publikacje te powstały oczywiście na bazie relacji z wydarzeń, 
które autor przeżył sam podczas walk partyzanckich w obwodzie jędrzejowskim 
AK lub które uzyskał z opowieści byłych akowców. Były one wyjątkowe ze względu 
na to, że opowiadanie o działaniach AK po 1945 r., tj. w czasach PRL, nie było 
łatwe. Pierwsza ze wspomnianych książek, tj. „Wspomnienia z AK”, była także 
ewenementem w historiografii polskiego ruchu oporu w czasach II wojny światowej 
ze względu na treści, które A. Ropelewski w niej poruszał. Autor poświęcił jeden 
jej rozdział, zatytułowany „Tragedie”, zbrodniom, które były dziełem żołnierzy AK 
na ludności pochodzenia żydowskiego. Mimo że nikt nie kwestionował informacji 
zawartych w tym rozdziale, to reakcja środowisk partyzanckich na tę książkę była 
negatywna. Pojawił się zarzut ze strony kombatanckich kręgów akowskich, że autor 
w ogóle ujawnił fakty dyskredytujące Armię Krajową i stawiające jej członków w 
złym świetle. Bez echa pozostały apele A. Ropelewskiego, który wysyłał listy do 
historyków zajmujących się historią podziemia, zachęcając ich by zainteresowali się 
tym tematem. Autor liczył na inicjację dialogu na trudne tematy z historii AK, ale 
większość historyków oraz środowiska partyzanckie przez dekady wolały przemilczeć 
tę sprawę. Jak sam później wspominał: „To, co znalazło się w wyżej wymienionym 
rozdziale mojej książki, stało się przyczyną przykrości, jakich doznałem wtedy ze strony 
akowskich kręgów kombatanckich, w tym bliskich mi kolegów. Odsądzono mnie od czci i 
wiary, pisano potępiające mnie memoriały do Borzobohatego [Wojciech Borzobohaty, 
pierwszy prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – P. D.], ale nikt publicznie nie 
zarzucił mi rozmijania się z prawdą. Te dotkliwe dla mnie doświadczenia spowodowały, 
że w żadnej z moich późniejszych publikacji dotyczących ZWZ-AK nie wspomniałem 
ani słowem o likwidacji Żydów przez ludzi AK”5.

W 1946 r. po opuszczeniu Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie A. Ropelewski 
postanowił zapisać się na studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które 
ukończył w 1949 r. Następnie trafił z rodziną na Pomorze. 1.X.1949 r. rozpoczął 
pracę w Morskim Instytucie Rybackim (MIR) w Gdyni z którym był praktycznie 
związany do końca życia. W MIR zaczął swoją karierę zawodową w administracji 
od stanowiska referendarza, ale stopniowo rozwijał swoją wiedzę z zakresu biologii 
morza, rybołówstwa morskiego i ekonomiki rybackiej. Duży udział w rozwoju 
naukowym A. Ropelewskiego miały osoby, które spotkał w MIR. Byli to przyszli 
profesorowie, m. in. Kazimierz Demel, Mieczysław Bogucki, Władysław Mańkowski 
czy Walerian Cięglewicz. Ważną postacią był także prof. Józef Kulikowski, kierownik 

4 Zob. H. Ganowiak, 50-lecie działalności naukowej i publicystycznej Profesora Andrzeja Ropelewskiego, 
„Wiadomości Rybackie”, nr 106 (1999), s. 3-4; S. Meducki, Profesor podchorąży, s. 16-17.   

5 J. Tokarska-Bakir, Okrzyki pogromowe, Wołowiec 2012, s. 378.
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Katedry Ekonomiki Przemysłu Rybnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, 
który był promotorem pracy doktorskiej A. Ropelewskiego. Stopień doktora nauk 
ekonomicznych A. Ropelewski uzyskał w 1960 r. na podstawie pracy  „Wieś rybacka 
Rewa w powiecie puckim”, zaś od 1962 r. został pracownikiem naukowym MIR. 
W 1967 r. dr Ropelewski na podstawie pracy „Historia polskiego rybołówstwa 
morskiego” habilitował się na WSR w Szczecinie uzyskując stopień naukowy docenta 
nauk przyrodniczych w zakresie rybactwa, zaś w 1974 r. Rada Państwa nadała mu 
tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych6. 

Uważny czytelnik na pewno odnotował, że profesor Ropelewski posiadał tytuł 
zawodowy magistra prawa, następnie osiągnął stopień doktora nauk ekonomicznych, 
a następnie habilitował się i osiągnął tytuł profesora nauk przyrodniczych z zakresu 
rybactwa, więc nigdy nie posiadał wykształcenia historycznego, jednak jego dorobek 
naukowy, tematyka naukowa oraz warsztat badawczy sprawiły, że można nazywać go 
z pełną odpowiedzialnością historykiem i pionierem badań nad historią polskiego 
rybołówstwa morskiego.       

Szybki awans naukowy spowodował, że w latach 1967-1984 A. Ropelewski 
został w MIR zastępcą dyrektora ds. naukowych. Po siedemnastu latach piastowania 
tego stanowiska został mianowany w listopadzie 1984 r. dyrektorem MIR. Funkcję 
tę sprawował do grudnia 1987 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Mimo tego nie 
opuścił Instytutu i do końca życia służył swoją wiedzą i doświadczeniem kolejnym 
dyrektorom. 

Na bogaty dorobek naukowy profesora Ropelewskiego składa się ponad 300 
pozycji. W grupie tej znajdują się zarówno pozycje naukowe, jak i popularno-
naukowe7. Całość pisarstwa można podzielić na kilka zwartych grup tematycznych. 
Pierwszą z nich reprezentują publikację z zakresu historii rybołówstwa morskiego, 
druga dotyczy historii polskiego podziemia w czasie II wojny światowej, zaś trzecią 
grupę stanowią publikację z zakresu historii i biologii ssaków bałtyckich.

Najważniejszą grupą są oczywiście prace opisujące historię polskiego rybołówstwa 
morskiego. W czasie kiedy powstawały miały charakter pionierski. Pierwszą 
poważniejsza publikacją z tej grupy jest praca doktorska pt. „Wieś rybacka Rewa w 
powiecie puckim”, która jest swego rodzaju syntezą dziejów Rewy głównie w XIX 
i XX wieku na tle rozwijającego się w tej miejscowości rybołówstwa morskiego. 
Monografia przedstawia także analizę wpływu rybołówstwa morskiego na ludność 
Rewy w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Jak sam autor napisał we wstępie 
do książki, postawił on sobie dwa cele: „opracowanie monografii społeczno-
gospodarczej nadmorskiej wsi rybackiej oraz przedstawienie na tym przykładzie 
zmian zachodzących w morskim rybołówstwie przybrzeżnym uprawianym przy 

6 Archiwum Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, Akta 
osobowe Andrzeja Ropelewskiego.  

7 B. Janusz, Bibliografia publikacji prof. dr hab. Andrzeja Ropelewskiego (w układzie chronologiczno-
alfabetycznym), „Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego”, nr 1-2 (1988), s. 16-27. 
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pomocy łodzi i wyjaśnienie ich przyczyn gospodarczych.”8 Praca ta w latach 60-tych 
XX w. była w pewnym sensie pionierska. Łączyła elementy historii rybołówstwa 
morskiego z analizą społeczno-ekonomiczną lokalnej społeczności. Autor wykorzystał 
w niej, oprócz źródeł archiwalnych i literatury naukowej, m. in. badania ankietowe 
oraz wywiady z puckimi rybakami, przez co praca ta była też wykorzystywana w 
badaniach etnograficznych nad kaszubskimi rybakami9. 

Kolejną istotną publikacją w dorobku prof. Ropelewskiego była synteza dziejów 
rybołówstwa morskiego na ziemiach polskich, którą wydano w 1963 r. pod tytułem 
„1000 lat naszego rybołówstwa”10. Monografia ta omawia w sposób przystępny 
rozwój rybołówstwa morskiego na ziemiach polskich od czasów prehistorycznych, 
omawiając zmiany jakie w nim zachodziły przez następne epoki historyczne, aż do 
połowy XX wieku. Autor wykorzystał w niej bogatą i szeroką literaturę naukową, co 
znalazło uznanie wśród recenzentów11. 

Podobną pozycją w dorobku prof. Ropelewskiego była wydana w 1996 r. 
monografia „Połowy ryb w polskiej strefie przybrzeżnej w ujęciu historycznym”12, w 
której omówił zmiany jakie zachodziły w składzie gatunkowym ryb poławianych na 
ziemiach polskich od najdawniejszych czasów do końca lat 30-tych XX wieku. Przy 
okazji określił, gdzie dokonywano połowów, z jakich narzędzi rybackich korzystano, 
jakie były wyniki ilościowe oraz jakie środki regulacji rybołówstwa stosowano na 
przestrzeni wieków.

W dorobku prof. Ropelewskiego nie mogło także zabraknąć publikacji 
dotyczących polskich rybaków i połowu ryb w czasach II wojny światowej. W 1965 
r. ukazała się monografia „Rybołówstwo dawnego wybrzeża polskiego w latach 
1939-1945”13, która w tamtym czasie była uzupełnieniem słabego stanu badań nad 
polskim rybołówstwem w okresie okupacji hitlerowskiej. Praca ta stanowiła więc 
wypełnienie luki w najnowszej historii naszego rybołówstwa morskiego i opierała się 
głównie na dokumentach okupacyjnych władz hitlerowskiej administracji rybackiej, 
które znajdowały się w zespole akt byłego Morskiego Urzędu Rybackiego w Gdyni. 
Dzięki analizie dokumentów udało się  scharakteryzować życie polskich rybaków, ich 
warunki pracy na łowiskach oraz połowy w latach 1939-1945.

Kontynuacją tej tematyki była wydana w 1978 r. książka „Rybacy w cieniu 
krążowników 1939-1945”14. Poświęcono ją działalności rybaków morskich 

8 A. Ropelewski, Wieś rybacka Rewa w powiecie puckim, Gdańsk 1962, s. 8.
9 Zob. A. Kwaśniewska, Wieś rybacka Rewa – 40 lat po badaniach Andrzeja Ropelewskiego, [w:] Z dzie-

jów kultury Pomorza XVIII-XX wieku,   t. 2,   red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 
2004, s. 271-295.

10 A. Ropelewski, 1000 lat naszego rybołówstwa, Gdańsk 1963. 
11 Z. Brocki (rec.), A. Ropelewski, 1000 lat naszego rybołówstwa, Gdańsk 1963, „Kwartalnik Historii 

i Nauki Techniki”, t. 9 (1964), nr 3-4, s. 409.  
12 A. Ropelewski, Połowy ryb w polskiej strefie przybrzeżnej w ujęciu historycznym, Gdynia 1996.
13 Tenże, Rybołówstwo dawnego wybrzeża polskiego w latach 1939-1945, Gdynia 1965. 
14 Tenże, Rybacy w cieniu krążowników 1939-1945, Gdańsk 1973.
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niektórych państw antyhitlerowskich (w tym rybaków polskich działających podczas 
okupacji hitlerowskiej na Półwyspie Helskim), która do tej pory pozostawała w cieniu 
wielkich bitew morskich i operacji flot wojennych. Autor scharakteryzował w niej 
różne rodzaje działalności rybackiej, od połowów w warunkach wojny, przez udział 
w akcjach bojowych na morzu, po przemycanie ludzi i broni na kutrach rybackich15. 

Najbardziej obfitym okresem opisywanym przez prof. Ropelewskiego było 
oczywiście rybołówstwo morskie w czasach PRL. Na pierwszym miejscu warto 
wymienić ciekawe pozycje o charakterze syntetycznym pod tytułem „Materiały 
do historii polskiego rybołówstwa morskiego. Ważniejsze fakty z lat 1945-1965”16, 
następnie „Daty, fakty, ludzie rybołówstwa morskiego Polski Ludowej 1945-1965”17 
oraz „Materiały do historii polskiego rybołówstwa morskiego. Kalendarium 
ważniejszych wydarzeń z lat 1966-1985”18. Publikacje te są kalendarium wydarzeń 
jakie miały miejsce w polskim rybołówstwie morskim w czasach PRL. Wydarzenia te 
podzielono na różne dziedziny i okresy, załączono wykaz ważniejszego piśmiennictwa 
oraz wykaz rybaków, którzy zginęli na morzu. Pozycje te do dziś stanowią kopalnię 
wiedzy i źródło szczegółowych informacji dla naukowców zajmujących się tematyką 
polskiego rybołówstwa morskiego PRL19. 

Szybki rozwój floty rybackiej w czasach PRL powodował potrzebę szkolenia 
odpowiednich kadr i załóg do obsługi obecnych i nowych statków. Tematyka 
szkolnictwa kadr i załóg rybackich również znalazła swoje odzwierciedlenie w 
publikacjach prof. Ropelewskiego. Warto wymienić tu takie publikacje jak: „Z historii 
Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni”20 czy „Polska Szkoła Połowów 
Dalekomorskich i Przetwórstwa Rybnego w Aberdeen (1945-1951/1952)”21, która 
omawia szczegółowo szkolenia rybaków w szkockim Aberdeen dla potrzeb polskiego 
rybołówstwa morskiego.  

Ważną kwestią w publikacjach A. Ropelewskiego był rozwój rybołówstwa 
dalekomorskiego w Polsce. Opisywał on jego początki w naszym kraju, które sięgały 
jeszcze okresu międzywojennego, ale najwięcej publikacji poświęcił rozwojowi tej 
gałęzi rybołówstwa w czasach PRL. Był on autorem kilku monografii na temat historii 
największego przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich w kraju, czyli gdyńskiego 

15 Profesor Andrzej Ropelewski jako autor książek poświęconych dziejom polskiego rybołówstwa morskie-
go, „Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego”, nr 1-2 (1988), s. 5.

16 A. Ropelewski, Materiały do historii polskiego rybołówstwa morskiego. Ważniejsze fakty z lat 1945-
1965, Gdynia 1972. 

17 Tenże, Daty, fakty, ludzie rybołówstwa morskiego Polski Ludowej 1945-1965, Gdynia 1968.
18 Tenże, Materiały do historii polskiego rybołówstwa morskiego. Kalendarium ważniejszych wydarzeń z 

lat 1966-1985, Gdynia 1989. 
19 Profesor Andrzej Ropelewski, s. 5.
20 A. Ropelewski, Z historii Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, „Biuletyn Morskiego 

Instytutu Rybackiego”, nr 1-2 (1988), s. 8. 
21 Tenże, Polska Szkoła Połowów Dalekomorskich i Przetwórstwa Rybnego w Aberdeen (1945-1951/1952), 

Gdynia 1992. 
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Dalmoru. Najważniejsze publikacje z tego zakresu nazywane są tzw. „Dalmorowską 
trylogią”, a tworzą je następujące monografie: „Półwiecze Dalmoru na oceanach 
świata 1946-1996”22, „Ludzie Dalmoru”23 czy „m.t. Dalmor. Pierwszy polski trawler 
przetwórnia”24, które podsumowują 50 lat działalności tego przedsiębiorstwa na 
morzach i oceanach świata i jego wpływ na gospodarkę morską kraju. Monografie te 
należy zaliczyć do unikatowych w skali kraju ze względu na to, że do tej pory trudno 
jest znaleźć podobne publikacje dotyczące badań floty czy personelu pływającego i 
kierowniczego innych polskich przedsiębiorstw połowowych. 

Unikatową w skali polskiej historiografii jest wydana w 1982 r. pierwsza 
monografia poświęcona statkowi rybackiemu  pt. „Śladami Korabia II”, którą autor 
zadedykował pionierom polskich połowów na Morzu Północnym w pięćdziesiątą 
rocznicę powstania naszego rybołówstwa dalekomorskiego. Tytułowy Korab II był 
lugrem, który jako jeden z pierwszych statków pod polską banderą poławiał w 1931 
r. na M. Północnym i dał początek polskiemu rybołówstwu dalekomorskiemu. Był 
to też jedyny statek, który pływał przez całą II wojnę światową z polską załogą pod 
biało-czerwoną banderą oraz jeden z dwóch przedwojennych statków rybackich, 
który najdłużej służyły odrodzonemu po 1945 r. rybołówstwu dalekomorskiemu. 
Na kanwie dziejów Korabia II autor przytoczył także historię innych statków 
dalekomorskich oraz omówił początki powstających przedsiębiorstw dalekomorskich 
w międzywojennej Polsce25. 

Nie można także pominąć publikacji z zakresu popularyzacji rybołówstwa 
morskiego. Książka „Rybołówstwo morskie z filatelistyczną przynętą” wydana w 
1976 r. przybliża czytelnikowi bogaty zbiór znaczków pocztowych związanych z 
rybołówstwem polskim i światowym, które autor zebrał na przestrzeni dziesiątek lat. 
Jest to obowiązkowa publikacja dla osób zajmujących się filatelistyką morską. Warto 
wspomnieć także biografię profesora Kazimierza Demela26 przybliżającą postać 
wybitnego biologa morza, propagatora badań rybackich i pierwszego pracownika 
przedwojennego Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu czy syntezę dziejów 
Morskiego Instytut Rybackiego w Gdyni z okazji 80-lecia jego powstania pt. „Morski 
Instytut Rybacki. Ludzie i wydarzenia 1921 – 2001”27. W 2011 r. powstała ciekawa 
pozycja popularno-naukowa pt. „Z historii helskiego portu”, która omawia początki i 
budowę portu w Helu w drugiej połowie XIX wieku28. 

Uzupełnieniem publikacji na temat rybołówstwa są także publikacje dotyczące 
historii i ochrony ssaków bałtyckich, których profesor był prekursorem i pionierem 
w latach 50-tych XX wieku. W 1952 r. wydał on pionierską monografię pt. „Ssaki 

22 Tenże, Półwiecze Dalmoru na oceanach świata 1946-1996, Gdańsk 1996. 
23 Tenże, Ludzie Dalmoru, Gdańsk 1997. 
24 Tenże, M.t. Dalmor. Pierwszy polski trawler przetwórnia, Gdańsk 1999. 
25 Tenże, Śladami Korabia II, Gdańsk 1982.  
26 Tenże, Profesor Kazimierz Demel. Żołnierz – badacz morza – nauczyciel, Gdańsk 1978. 
27 Tenże, Morski Instytut Rybacki. Ludzie i wydarzenia 1921-2011, Gdynia 2001.
28 Tenże, Z historii helskiego portu, Gdynia 2011. 
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Bałtyku”. W ówczesnym czasie była to jedna z pierwszych książek na ten temat. 
Rozwinięciem tej tematyki była monografia z 1959 r. pt. „Ssaki morskie”. Co warto 
podkreślić, publikacje te mimo upływu czasu nie straciły do dziś na wartości29.      

Reasumując, wspomniane monografie i publikacje profesora świadczyły o jego 
wysokim warsztacie historycznym, mimo że nie był on z wykształcenia historykiem. 
Cechą charakterystyczną jego pisarstwa, zasługującą na szczególne podkreślenie, 
była jego wielka dociekliwość w docieraniu do materiałów źródłowych. Nie ma 
wątpliwości, że profesor Andrzej Ropelewski był pionierem w swojej dziedzinie 
badań i uzupełnił swoimi publikacjami w sposób znaczący dorobek polskiej nauki 
w tym zakresie. Jego działalność naukowa potwierdziła, że był wybitnym znawcą i 
historykiem polskiego rybołówstwa morskiego.   
 
   

Professor Andrzej Ropelewski – a historian of sea fishery. 

Summary

The article depicts the life and academic achievements of Professor Andrzej 
Ropelewski in Polish sea fishery. Since the early 50’s of the 20th century, his pioneering 
writings developed  the history and protection of the Baltic mammals. Unequivocally, 
Professor Ropelewski, by his meticulous approach towards all archives and research, 
enriched the overall achievements of thePolish science.

29 Tenże, Ssaki Bałtyku, Kraków 1952; tenże, Ssaki morskie, Warszawa 1959. 
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