
22 września 2008 roku, w 101 rocznicę urodzin 
kmdra Zbigniewa Przybyszewskiego odbył się 

w Helu uroczysty, wojskowy pogrzeb  
kmdra Edmunda Jarczyka 

Kmdr  Edmund Jarczyk  był przez lata legendą Helu. 

Każdy odwiedzający Hel musiał, choć raz spotkać na swej drodze starszego 
szczupłego pana w znoszonym oficerskim mundurze, który perorując 
z niesłychana swadą o Helu i jego obrońcach wiódł za sobą kolejne, 
zasłuchane grupy turystyczne. Był przez lata jedyną dostępną osobą, od 
której przyjezdni mogli się dowiedzieć czegoś o historii Helu, który zarażał 
swoim zainteresowaniem i zmuszał do dalszych studiów nad tym 
zagadnieniem. Spośród osób, które stworzyły i prowadzą Muzeum Obrony 
Wybrzeża nie ma nikogo, ktoby się z nim wielokrotnie nie zetknął. 

Jak sam kiedyś opowiadał o swojej 40-letniej służbie w Marynarce Wojennej - 
odkomenderowanie do Helu uważane był w tych czasach za zsyłkę. 
Garnizon był odległy i pozbawiony atrakcji - ale za to jak ciekawy 
historycznie! Kmdr Jarczyk czynnie zainteresował się w Helu historią, która 
ulegała już powoli zapomnieniu. Przez lata prowadził Klub Garnizonowy i Kino 
„Wicher” w Helu, ale nie ograniczał się do tego. W marę swoich możliwości 
starał się ocalić dla historii bezcenne zabytki militarne skazane przez wojsko 
na złom lub na porzucenie i zapomnienie. 

Osobiście ocalił przed zniszczeniem fragment lufy z zamkiem z jednego 
z historycznych dział BOFORSA z bat. Laskowskiego - które można dzięki temu 
do dziś obejrzeć w Helu jako jedyny zachowany tutaj element tych dział. 
Osobiście starał się chronić i konserwować dwa zachowane na stanowiskach 
helskie działa, organizował akcje porządkowania, starał się o coraz to nowe 
tablice informacyjne bezmyślnie i nieustannie niszczone przez wandali.  

Utworzył skansen uzbrojenia Marynarki Wojennej przy sali tradycji, a Jego 
ciekawe prelekcje utkwiły w pamięci wielu ludzi - zarówno turystów jak 
i helskiej młodzieży szkolnej. 

To właśnie kmdr Jarczyk swoją postawą i miłością do Helu i jego bohaterskiej 
tradycji zagrzał grupę ludzi, która utworzyła Muzeum Obrony Wybrzeża im. 
Komandora Zbigniewa Przybyszewskiego i zrekonstruowała tak ukochane 
przez Niego miejsce – stanowisko baterii Heliodora Laskowskiego na cyplu. 

Cześć Jego pamięci! 

 


