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WSTĘP

15 numer „Biuletynu Historycznego”- poświęcono obchodzonemu w bieżącym 
roku 60-leciu służby pod polską banderą i 50-leciu powrotu do kraju po zakończe
niu II wojny światowej niszczyciela ORP „Błyskawica”.

Dla uwiecznienia tych ważnych jubileuszy 1 lipca b.r. Muzeum Marynarki 
Wojennej zorganizowało na pokładzie okrętu monotematyczną konferencję histo
ryczną. Pracownicy naukowi, muzealnicy, archiwiści, a przede wszystkim człon
kowie załóg - bezpośredni uczestnicy walk, zaprezentowali swoje opracowania. 
Niniejszy tom zawiera szereg ciekawych, często nieznanych wspomnień, materia
łów i dokumentów źródłowych. Na uwagę zasługują również zamieszczone zdjęcia 
dokumentalne i rysunki. Niektóre z nich publikowane są po raz pierwszy.

Otwarcia konferencji dokonał dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Ry
szard Łukasik, który w swym wystąpieniu podkreślił szczególne zasługi 
„Błyskawicy” w historii naszego morskiego oręża oraz poinformował o staraniach 
na rzecz uratowania okrętu dla przyszłych pokoleń.

Początkowego okresu budowy dotyczą trzy opracowania. Dwa autorstwa prof. 
dr. Jerzego W. Doerffera zatytułowano: „Powstanie koncepcji i realizacja budowy 
ORP „Błyskawica” oraz „Kilka osobistych wspomnień związanych z ORP 
„Błyskawica”, a dr. Piotra Matejuka „Udział Polskich Zakładów Optycznych S.A. 
w budowie okrętów „Grom” i „Błyskawica”.

Z kolei pierwsze dziesięciolecie służby, w tym działalność bojową, scharakte
ryzował kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski. Powyższej problematyce poświę
cono również następne materiały. I tak kmdr ppor. w st. spocz. inż. Tadeusz Lesisz 
opisał z autopsji słynną operację „Torch” i akcję pod Bougie, por. mar. w st. 
spocz. Stefan Bujniewicz cenną pamiątkę z „Błyskawicy”, a mgr inż. Marek 
Twardowski przynależność organizacyjną okrętu w czasie II wojny światowej. 
Nawiązują do niej także dramatyczne wspomnienia kmdr. por. w st. spocz. Zbi
gniewa Węglarza pt. „Powrót do Ojczyzny”.

Powojenne dzieje ORP „Błyskawica” omówił kpt. mar. mgr Sławomir Kudela, 
a uzbrojenie niszczyciela w latach 1937-1997 kmdr por. mgr Walter Pater. Mate
riały źródłowe związane z OORP „Błyskawica”, „Burza” i „Grom”, zgromadzone 
w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 
przedstawiła Teresa Skinder-Suchcitz.
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Dwie następne rozprawy dotyczą współczesnych losów okrętu i zespołu ludzi 
chcących go uratować. Są to opracowania: kmdr. mgr. inż. Zbigniewa Popka pt. 
„Stan techniczny i perspektywy eksploatacji OM „Błyskawica” oraz kmdr, w st. 
spocz. mgr. inż. Jana Przybylskiego, kmdr. ppor. mgr. inż. Jerzego Łubkowskiego i 
kpt. mar. mgr. Sławomira Kudeli „Powstanie i działalność Towarzystwa Przyjaciół 
Okrętu-Muzeum „Błyskawica”.

W części dokumentacyjnej zamieszczono życiorys jednego z zasłużonych do
wódców „Błyskawicy”, niedawno zmarłego kmdr. Wojciecha Franckiego (1903- 
1996) pióra kmdr. por. dr. Zbigniewa Wojciechowskiego oraz fragment dotychczas 
nie publikowanej relacji nieżyjącego już przewodniczącego komisji nadzorującej 
budowę okrętów w Wielkiej Brytanii kmdr, w st. spocz. mgr. inż. Stanisława 
Rymszewicza zatytuowanej „Budowa w Anglii w latach 1935-1937 niszczycieli 
„Grom” i „Błyskawica”, napisanej dla Muzeum Marynarki Wojennej w 1960 r.

Tom zamyka bibliografia „Biuletynu Historycznego” za lata 1963-1995 autor
stwa mgr. Andrzeja Koteckiego, ujmująca zawartość wszystkich dotychczas wy
danych numerów.

Redakcja
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Szanowni Państwo!

W bieżącym roku obchodzimy dwa jubileusze wielce zasłużonego niszczy
ciela ORP „Błyskawica”. 25 listopada upłynie sześćdziesiąty rok służby okrętu 
pod biało-czerwoną banderą, a 4 lipca pięćdziesiąt lat od jego powrotu do kraju 
po zmaganiach ostatniej wojny.

Ten wspaniały okręt, będący symbolem najpiękniejszych kart w dziejach 
naszego morskiego oręża, wsławił się w licznych akcjach bojowych, zyskując 
podziw i szacunek sojuszników. Uczestniczył we wszystkich ważniejszych ope
racjach morskich aliantów.

Po powrocie do Polski, ORP „Błyskawica” jeszcze przez długie lata służył 
w linii, stając się kuźnią kadr floty. Obecnie pełni rolę jednostki muzealnej Mu
zeum Marynarki Wojennej. Nadal tętni życiem tysięcy zwiedzających z kraju i 
zagranicy. Dotychczas odwiedziły go niemal cztery miliony osób. Pełni również 
rolę reprezentacyjną. Na jego pokładzie odbyło się wiele ważnych uroczystości, 
w tym promocje absolwentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, a także wizyt z udziałem najwyższych dostojników państwowych, 
dyplomatów i kombatantów. W swej nowej roli okręt przeżywał sporo podnio
słych chwil.

28 czerwca 1987 r. w półwiecze służby uhonorowano „Błyskawicę” naj
wyższym polskim odznaczeniem bojowym - Złotym Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari. Jest to jedyne tego rodzaju wyróżnienie w dziejach naszego rodzaju sił 
zbrojnych.

ORP „Błyskawica” stanowi bezcenną pamiątkę narodową. Utrzymanie go 
dla przyszłych pokoleń stało się więc powinnością nas wszystkich. Marynarka 
Wojenna, współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Okrętu-Muzeum 
„Błyskawica”, pomimo znanych powszechnie trudności budżetowych, czyni 
wszystko, aby okręt nadal służył społeczeństwu i historii. Prowadzona ostatnio 
ogólnopolska akcja zbierania środków na sfinansowanie najpilniejszych prac 
remontowych dała pierwsze efekty. Zapoczątkowano remont kapitalny niszczy
ciela. Jego zakończenie pozwoli na dalszą eksploatację okrętu przez długie lata.

Życząc owocnych obrad, jestem głęboko przekonany, że dzisiejsza konfe
rencja zorganizowania dla uczczenia jubileuszu ORP „Błyskawica” przyczyni 
się do wzrostu i pogłębienia wiedzy o tym sławnym okręcie , który już na stałe 
wrósł w morski krajobraz Gdyni.
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Prof. dr Jerzy W. Doerffer

POWSTANIE KONCEPCJI I REALIZACJA
BUDOWY ORP „BŁYSKAWICA”

1. Atmosfera lat trzydziestych

Ażeby należycie ocenić proces powstawania projektu i budowy ORP 
„Błyskawica”, należy cofnąć się do lat trzydziestych bieżącego stulecia, spojrzeć 
na panującą wtedy sytuację polityczną i gospodarczą Europy i świata, zdać sobie 
sprawę z ówczesnego stanu techniki i dopiero wówczas podjąć próbę oceny 
wszystkich decyzji i działań. Należy pominąć doświadczenia na morzu II wojny 
światowej, wstawić się w sytuację ludzi, którzy podówczas planowali rozwój flot 
wojennych w różnych akwenach i starali się wyreżyserować przyszłe zadania 
i batalie na morzu, wyobrazić sobie najlepsze metody transportu licznych armii 
z wszelkiego rodzaju uzbrojeniem, transport morski olbrzymich mas ładunkowych 
niezbędnych dla wyżywienia całych narodów i zaopatrzenia ich przemysłów 
w surowce, bez których narody te byłyby skazane na niechybną klęskę.

Od traktatu wersalskiego minęło niewiele ponad 10 lat, narody żywo zacho
wały w pamięci zmagania I wojny światowej na lądzie, na morzu i w powietrzu. 
Niektóre narody były w pełni usatysfakcjonowane sytuacją po Traktacie Wersal
skim, nie wierzyły w możliwość wybuchu nowej wojny światowej. Inne zaś czuły 
się skrzywdzone jego postanowieniami i czekały na odpowiednią chwilę, aby po
mścić doznane krzywdy. Po krótkim okresie dobrobytu światowa gospodarka zo
stała dotknięta w 1929 roku głębokim kryzysem gospodarczym, wzrastało w szyb
kim tempie bezrobocie, panoszyła się bieda i głód. Kryzysem tym zostały do
tknięte również metropolie europejskie i Ameryki Północnej, w których raptownie 
spadła produkcja przemysłowa, wiele zakładów przemysłowych i stoczni okręto
wych zostało zamkniętych. Ta sytuacja gospodarcza stanowiła doskonałą podbu
dowę do narastającego niezadowolenia społecznego, powstawały ruchy lewicowe 
za poparciem Związku Radzieckiego, który widział możliwość realizacji hasła 
rozszerzenia rewolucji socjalistycznej na cały świat. Jednocześnie jednak powsta
wały partie totalitarne dążące do przejęcia władzy i do zwalczenia ruchów lewi
cowych. We Włoszech faszyści uzyskiwali coraz to większą popularność, aż 
w końcu, w połowie lat dwudziestych, sformułowali rząd. Hitlerowcy w Niem
czech zaczęli ugruntowywać swą przewagę polityczną aż w 1933 roku przejęli 
władzę. Oba rządy rozpoczęły zbrojenia na szeroką skalę nie tylko lądowe i po
wietrzne, ale również i morskie, współpracując z sobą coraz ściślej jak też i z rzą
dem japońskim.

W odniesieniu do zbrojeń na morzu, Niemcy były ograniczone postanowie
niami Traktatu Wersalskiego, które zezwalały na budowę okrętów obrony wybrze
ża o ograniczonej wyporności i definitywnie zakazywały budowy okrętów pod
wodnych. Ukrytym celem admiralicji niemieckiej było stworzenie floty, która mo- 
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głąby przerywać morskie linie zaopatrzenia przyszłych aliantów, zwalczać sku
tecznie eskorty konwojów i w ten sposób rozpraszać statki konwojowane, a tym 
samym umożliwiać okrętom pędwodnym łatwe, polowanie na bezbronne statki 
towarowe rozbitego konwoju. Ówczesny dowódca niemieckiej marynarki wojen
nej admirał Erich Raeder pragnął stworzyć flotę złożoną z pancerników, krążow
ników, lotniskowców, niszczycieli i okrętów podwodnych. Pierwszym krokiem 
w tym kierunku było podjęcie, w ramach programu 1929 roku, budowy pancernika 
kieszonkowego „Deutschland” i pięciu dalszych okrętów tego typu. Program ten 
został zmieniony w 1933 roku i czwarty okręt został zastąpiony budową ciężkiego 
krążownika. Wyporność tego okrętu (32.000 t) została w oficjalnym komunikacie 
celowo zaniżona o około 20%, aby zrównać ją z wypornością francuskiego pan
cernika „Dunkerąue” (26.500 t) uzbrojonego w 8 dział 13 calowych i 16 dział 5,1" 
przeciwlotniczych. W ramach tego programu podjęto w Niemczech budowę 
8 okrętów podwodnych, co było jawnym pogwałceniem Traktatu Wersalskiego. 
Celowe zaniżanie wyporności okrętów dawało konstruktorom niemieckim możli
wość przewidywania cięższego uzbrojenia niż na okrętach innych bander tej samej 
klasy.

Odrzucenie Traktatu Wersalskiego przez Niemców i zawarcie Traktatu Bry- 
tyjsko-Niemieckiego w 193 5 roku pozwoliło na określenie wielkości floty nie
mieckiej na około 35 % floty brytyjskiej z zaniechaniem ograniczeń, co dało swo
bodę w kształtowaniu wielkości i uzbrojenia poszczególnych okrętów. W kolej
nych programach (tab. 1) przedstawiono plany rozbudowy floty niemieckiej, które 
wyraźnie pokazywały światu zamierzenia niemieckie.

Tabela nr 1. Programy rozbudowy niemieckiej floty wojennej

'Budowa lotniskowców nie została ukończona do zakończenia II wojny światowej.
2Stępka pierwszego pancernika została położona 15.07.39 roku, lecz prace zostały wstrzymane 
w październiku 1939 r. Dla realizacji planu budowy dużych okrętów Niemcy zamierzali zbudować 
w Gdyni nową stocznię z suchymi dokami (patrz Załącznik 1 ). Dwom pierwszym pancernikom tej 
serii zamierzano dać nazwy „Friedrich der Grosse” oraz „Grossdeutschland”.

Progr Typ okrętu Nazwa lub 
ilość okrętów 

w serii

Ukoń
czenie 
Rok

Wypor
ność 
fton]

Dł. 
L 

[m]

Szer. 
B 

fml

Zan. 
T 

[m]

Główne 
uzbr.

1935
Pancern. Bismark 1940 50900 251,0 36,0 10,2 8-15"
Krążow. Prinz Eugen 1940 18400 207,7 21,9 7,94 8-8"
Lotnisk.1 Graf Zeppe

lin
32600 262,5 36,2 8,10 16-5,9"

1936
Pancern. Tirpitz 1941 52600 251,0 36,0 10,6 8-15"
Krążow. Seydlitz 1941 18400 207,7 21,9 7,94 8-8"
Krążow. Lutów 1941 15900 186,0 20,7 7,25 8-8"
Lotnisk.' Peter Strasser 23200 250,0 31,5 7,35 16-5,9"

1938
Plan Z

Pancern.2 6 (rys. 1 i 2) 1944 68000 277,8 37,6 11,2
Krążow. 
ciężkie

4 (rys. 3)
4

1943
1945

38200 256,5 30,0 11,2

Krążow. 
lekkie

4
13

1944
1948

10400 183,0 17,0 7,25

Lotnis
kowce

2 (rys. 4) 
2

1941
1947

56500 291,5 37,0 10,3

Okręty 
podwod.

128
95

1943
1947
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Program 1938 roku uległ znacznym modyfikacjom na skutek wcześniejszego 
wybuchu wojny (1939) niż tego spodziewał się adm. E. Raeder (1944). Gdyby 
program powyższy był zrealizowany zgodnie z zamierzeniami, wówczas przebieg 
wojny na morzu mógłby mieć inny przebieg i ostateczne zwycięstwo Aliantów 
okupione byłoby znacznie większymi stratami. Należy podkreślić, że również 
i Włosi, chcąc zapewnić sobie przewagę, na Morzu Śródziemnym, przystąpili do 
rozbudowy swej floty wojennej.

W wyniku tych działań nie było żadnej wątpliwości, że w niezbyt odległej 
przyszłości musi dojść do otwartych zmagań wojennych między poszczególnymi 
ugrupowaniami państw. Rozpoczął się więc wyścig zbrojeń. Wielka Brytania 
wiatach 1935 do 1941 roku zbudowała 3 pancerniki, trzy lotniskowce i 16 krą
żowników oraz zmodernizowała 3 pancerniki. Trzeba pamiętać o tym, że 1 wojna 
światowa zakończyła się przed 20 laty, a więc pozostawało, jeszcze w służbie 
czynnej szereg okrętów z tamtego okresu. W wyniku wszystkich tych działań, 
w momencie przystąpienia do wojny, poszczególne państwa dysponowały siłami 
morskimi pokazanymi w Tabeli 2.

Tabela nr 2. Siły morskie państw wrogich obozów w dniu rozpoczęcia działań 
wojennych

Uwaga: cyfry w nawiasach pokazują liczbę okrętów w budowie.

Typ 

okrętu

W. Bryt. Francja USA ZSRR Niemcy Wiochy Japonia

09.1939 09.1939 06.1941 12.41 09.1939 06.1940 12.1941

Pancernik 15 (+9) 8 (+4) 16 (+16) 3 2 (+H) 6 (+2) 10 (+3)

Lotniskowiec 6 (+6) 1 (+2) 7(+11) - - - 8(+8)

Cięż, krążownik 15 7(+l) 18 (+8) 3 5 (+3) 7 18(+!)

Lekki krążownik 40 (+8) 12 (+3) 19 (+32) 2 6 (+6) 12 (+12) 20 (+9)

Krążownik A.A. 6 (+16) 6 -

Niszczyciel nowy 113(+24) 78(+27) 171(+188) 51 22 (+22) 54 (+5) 171 (+43)

Niszczyciel stary 68 - - 9 - 5 -

Okręt podw. nowy 47 (+12) 75 (+38) 114 (+79) ok. 200 59(+50) 112 (+17) 114 (+79)

Okręt podw. stary 12 9 7

Eskortowiec 54 (+80) 63 (+30) 9 20 (+13) 63

2. Uczestnictwo Polski w wyścigu zbrojeń na morzu

Na podstawie postanowień Traktatu Wersalskiego Polska uzyskała ponad 
70 km wybrzeża południowego Bałtyku, bez żadnego portu, gdyż utworzono Wol
ne Miasto Gdańsk pod rządami niemieckimi, wrogo nastawionymi do władz pol
skich, czego liczne przykłady znajdują się w historii tamtego okresu. Dlatego 
pierwszym zadaniem stało się stworzenie nowoczesnego portu handlowego w wio
sce rybackiej o nazwie Gdynia i portu wojennego na Oksywiu. Pierwotne plany 
rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej nakreślone w 1920 roku przez kadm. Kazi
mierza Porębskiego przewidywały flotę złożoną z 2 pancerników, 6 krążowników, 
28 niszczycieli i 42 okrętów podwodnych oraz 99 innych okrętów. Plany te jednak, 
po upływie krótkiego czasu, okazały się całkowicie nierealne ze względu na sytu
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ację gospodarczą kraju i brak własnego przemysłu stoczniowego, który mógłby te 
plany zrealizować. Trzeba więc było zrezygnować z tych wspaniałych zamierzeń 
i rozpocząć pracę od podstaw opartych na realiźmie. Pierwszym krokiem było 
stworzenie Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej oraz Stoczni Gdyńskiej, 
aby uniezależnić się w zakresie remontów okrętów od wrogo nastawionej Stoczni 
Gdańskiej (Danziger Werft) oraz, aby móc podjąć budowę mniejszych okrętów 
wojennych w tych stoczniach. Dzięki tym działaniom zbudowano flotyllę złożoną 
z 6 trałowców, z których dwa były zbudowane w stoczni rzecznej w Modlinie. 
Jednak budowę większych okrętów wojennych trzeba było zlecać stoczniom fran
cuskim („Wicher”, „Burza”, „Gryf’ i trzy okręty podwodne), czy też angielskim 
(„Grom” i „Błyskawica”) oraz holenderskim (okręty podwodne „Orzeł” i „Sęp”). 
Myślano jednak o tym, aby i te większe okręty budować w Gdyni. Dlatego w 
Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej na Oksywiu zbudowano dużą halę 
obróbki i prefabrykacji kadłubów oraz dwie pochylnie dla budowy niszczycieli, 
nieco większych od typu „Błyskawica”. Dla wyposażenia pierwszych dwóch 
okrętów nowego typu zamówiono w 1938 roku w Stoczni J.S.White & Co., Ltd w 
Cowes (Isle of Wight) komplety siłowni, których budowę rozpoczęto w Gdyni w 
1939 roku.

Oczywistym było to, że poszczególne stocznie zagraniczne, aby sobie ułatwić 
pracę, wykorzystywały swoje doświadczenie w budowie określonych typów okrę
tów i stosowały swoje normy, co nie wychodziło zawsze na dobre. Okręty 
„Wicher” i „Burza” były zbudowane w Stoczni Chantiers Navals Francais w Bla- 
inville (Francja) i były wzorowane na mało udanym typie niszczyciela francuskie
go „Simoun” (rok budowy 1924). Posiadał on niską stateczność początkową, co 
ograniczało zwrotność na dużych prędkościach, małą również prędkość jak na 
współczesne niszczyciele (33 węzły) oraz umieszczenie obu turbin w jednym 
przedziale. Ponadto oba okręty miały po trzy kominy i po dwa maszty, co uła
twiało określanie ich kąta kursowego, a tym samym i wstrzelanie się przez prze
ciwnika. Eksploatacja tych okrętów wykazała szereg innych usterek, których usu
wanie było bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Również i trzy okręty podwodne 
zbudowane w stoczniach francuskich w latach 1929 do 1932 („Wilk”, „Żbik” i 
„Ryś”) pozostawiały sporo do życzenia i, gdy przyszło do zamawiania nowych 
dwóch okrętów podwodnych w latach 1937 do 1938 („Orzeł” i „Sęp”), zamówiono 
je w stoczniach holenderskich.

Doświadczenie wynikające z budowy okrętów w stoczniach francuskich 
i z eksploatacji tych okrętów wyraźnie wskazywały na konieczność zwiększenia 
udziału polskich specjalistów w projektowaniu i w nadzorze nad budową okrętów 
w stoczni zagranicznej. Wielka różnorodność budowanych niszczycieli w różnych 
krajach zmuszały do bardzo starannego sporządzenia specyfikacji kontraktowej, 
aby nowy okręt był w sposób optymalny dostosowany do polskich warunków ope
racyjnych. Nie można było dopuścić, aby stocznia narzuciła typ okrętu, zbudowa
nego uprzednio dla odmiennych warunków operacyjnych. Stąd koniecznym było 
zorientowanie się w projektach realizowanych lub też opracowywanych współcze
śnie w krajach, które miały największe doświadczenie w budowie i eksploatacji 
nowoczesnych niszczycieli.

3. Rozwój projektowo - konstrukcyjny ofensywnych lekkich 
okrętów wojennych

Ofensywne lekkie okręty wojenne można podzielić na trzy podstawowe typy, 
w zależności od ich zadań bojowych i ich wielkości, przy czym nie ma ściśle okre
ślonych rozgraniczeń między poszczególnymi typami. Są to:

12



a) niszczyciele (destroyers, contretorpilleurs, Zerstórers), których zadania są 
bardzo różnorodne, poczynając od osłony w dzień i w nocy ciężkich okrę
tów przed atakami nieprzyjacielskich jednostek nawodnych, podwodnych 
i samolotów oraz do zwalczania torpedami wszelkich typów okrętów na
wodnych nieprzyjaciela. Służyć one mogą również do eskortowania stat
ków towarowych oraz do szybkiego stawiania pól minowych. Aby móc 
towarzyszyć dużym okrętom bojowym, muszą one posiadać dużą dzielność 
morską i szeroki zasięg działania, dużą prędkość (co najmniej około 38 do 
40 węzłów) i zwrotność, wysoką niezawodność. Ówczesne uzbrojenie ar
tyleryjskie składało się na ogół z 6 do 8 dział 12 do 13,8 cm, z 4 działek 
przeciwlotniczych 4,0 cm i z kilku K..M. Ponadto miały one conajmniej po 
dwa komplety obrotowych aparatów torpedowych, mieszczących w sumie 
do 10 torped 55 cm, urządzenia do rzucania bomb głębinowych oraz do 
stawiania min;

b) torpedowce (torpedoboats, torpilleurs, Torpedoboote), których głównym 
zadaniem jest atakowanie torpedami okrętów i statków przy wykorzystaniu 
dużej prędkości i zdolności manewrowej. Uzbrojenie artyleryjskie dla 
zwalczania celów nawodnych miało na ogół mniejsze znaczenie i służyło 
głównie do zwalczania samolotów. Dzięki ograniczeniu zadań, wyporność 
okrętów tej grupy mieściła się na ogół w granicach od 300 do 1000 ton, co 
wpływało na ich dzielność morską i ograniczało zasięg działania. Stąd jed
nostki te stosowane były na ogół na wodach przybrzeżnych. Uzbrojenie 
torpedowe składało się z trzech do sześciu torped 50 lub 53,5 cm, umiesz
czonych w jednej lub dwóch obrotowych wyrzutniach torpedowych, nato
miast uzbrojenie artyleryjskie z 1 do 3 dział przeciwlotniczych 10,5 do 
12,0 cm oraz kilku działek przeciwlotniczych;

c) ścigacze (motor torpedo boats, vedettes torpilleurs a moteurs, Torpedo- 
schnellboote) o wyporności 20 do 100 ton i prędkości 40 do 55 węzłów, 
z napędem silnikami spalinowymi. Uzbrojenie torpedowe składało się 
z 2 lub 4 nieobrotowych aparatów torpedowych. Uzbrojenie artyleryjskie 
było lekkie, przeciwlotnicze oraz dodatkowo okręty dla zwalczania okrę
tów podwodnych, mogły zabierać niewielką ilość bomb głębinowych;

W zakres zainteresowania Polskiej Marynarki Wojennej wchodziły niszczy
ciele (typ a) oraz ścigacze (typ c). Trudno mi wyjaśnić przyczyny braku zaintere
sowania torpedowcami (typ b), jakkolwiek patrząc na ten problem z perspektywy 
lat dziewięćdziesiątych, wydawać mogłoby się, że do obrony granic morskich Rze
czypospolitej bardziej nadawałaby się flota złożona z małych, a szybkich okrętów, 
aniżeli z dużych okrętów stanowiących stosunkowo łatwy cel dla samolotów. Wy
prowadzenie trzech niszczycieli z Bałtyku w przeddzień wybuchu wojny dość wy
raźnie potwierdza tę tezę.

Ponieważ głównym obiektem naszego zainteresowania jest ORP „Błyska
wica” należałoby sprawdzić, czy na tle rozwoju okrętów tego typu w świecie, do
bór wymiarów głównych, prędkości, uzbrojenia i konstrukcji kadłuba był właści
wy. W tab. 3 podano charakterystyki niszczycieli budowanych po 1930 roku we 
Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, w Niemczech i we Włoszech. Z analizy tej tabeli 
wynikają następujące wnioski:

a) Wielkość niszczycieli w tym trzydziestoleciu stale wzrastała, aż do chwili 
kiedy zorientowano się, że do eskortowania konwój złożonych z dużej 
liczby stosunkowo powolnych statków handlowych duże i bardzo szybkie 
niszczyciele są niepotrzebne, a ponadto są zbyt kosztowne w budowie 
i eksploatacji. Zaczęto więc w ostatnich latach przed wybuchem wojny bu
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dować we Francji i W. Brytanii znacznie mniejsze niszczyciele (typy Le 
Hardi oraz Hunt);

b) Największe i najszybsze oraz najsilniej uzbrojone niszczyciele, o najlicz
niejszej załodze (powyżej 200 osób), budowano we Francji. Przeciwlotni
cze ich uzbrojenie było jednak stosunkowo słabe. W okresie tym nie znano 
jeszcze skuteczności działań samolotów przeciwko okrętom nawodnym. 
Ewakuacja wojsk spod Dunkierki była pierwszym starciem samolotów 
z okrętami, które dało dowód bezużyteczności dział głównego uzbrojenia 
okrętów w walce z samolotami. Od tego momentu zaczęto okręty prze
zbrajać w działa o wysokim kącie wzniosu;

c) Projektowanie niszczycieli wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. 
W ZSRR po kilku nieudanych próbach zakupiono projekty niszczycieli we 
Francji i we Włoszech i według tych projektów zbudowano w sumie 
50 okrętów;

d) Ograniczano uzbrojenie w torpedy jako mało przydatne w specjalnych za
stosowaniach, natomiast okręty te przystosowywano do zwalczania okrę
tów podwodnych przez montowanie wyrzutni bomb głębinowych oraz do 
stawiania min. Każdy okręt tego typu pod koniec lat trzydziestych miał 
zainstalowane wyrzutnie bomb głębinowych, natomiast jedynie okręty ra
dzieckie były dostosowane do stawiania min;

e) Wszystkie okręty tego typu miały parowy napęd turbinowy, na ogół z trze
ma kotłami opalanymi ropą i odpowiedniej mocy dla uzyskania projekto
wanej prędkości, która na próbach zazwyczaj była przekraczana;

f) Zasięg tych okrętów uzależniony był od zapasu paliwa, od jego jednostko
wego zużycia i od zapotrzebowania mocy w zależności od prędkości pły
wania. Zasięg określa się w milach morskich [MM) przy prędkości 15 wę
złów. W tej samej kolumnie tab.3 podano wielkość zapasu paliwa w to
nach, jeżeli w materiałach nie znaleziono wielkości zasięgu. Biorąc pod 
uwagę moc maszyn i zapas paliwa stwierdzić można, że okręty francuskie 
i włoskie miały stosunkowo mały zasięg.

g) Ze względu na konieczność ograniczania wysokości nadbudówek, masztów 
i kominów, aby nie pogarszać stateczności i dzielności morskiej okrętu, 
optymalnymi okazały się rozwiązania jednokominowe i jednomasztowe, 
które przyjęto na ORP „Błyskawica”. Wzorując się na tym polskim roz
wiązaniu, Anglicy po raz pierwszy zastosowali je na niszczycielach typu 
„Javelin” i przyjęli je jako standardowe na budowanych później typach 
niszczycieli. Oba polskie okręty, po przejściu na Atlantyk, miały, jak się 
okazało, niewystarczającą stateczność i koniecznym było zdjęcie szeregu 
wysoko usytuowanych, ciężkich elementów wyposażenia. Załączony rysu
nek 7 pokazuje sylwetkę ORP „Błyskawicy” przed dokonaniem tego za
biegu;

Ponieważ Polska leży nad Bałtykiem, koniecznym było również spojrzenie na 
flotę innych państw bałtyckich jak Dania, Finlandia i Szwecja. Ze strony państw 
skandynawskich nie groziło Polsce żadne niebezpieczeństwo, a ich filozofia 
obronna zdecydowanie różniła się od polskiej, gdyż opierała się na przekonaniu 
o skuteczności swej neutralności. W tab.3 pokazano stan posiadania Niemiec oraz 
ZSRR, z którego wynikała miażdżąca przewaga obu tych państw. Polska mogła 
jedynie polegać na sojuszach obronnych z Francją i Wielką Brytanią i dlatego 
musiała polegać na wierze w skuteczność tych sojuszy. Po dojściu do władzy, Hi
tler, coraz śmielej domagał się od Polski Gdańska i Pomorza i jedynym wyjściem 
z tej trudnej sytuacji było przygotowywanie się do wojny.
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Tabela nr 3. Niszczyciele budowane w wybranych krajach po 1930 roku.
Rok bud. Nazwa 

typu
Liczba w 

serii
Wypom. 

ftl
Załoga Dług, 

[ml
Szerok. 

[ml
Zanurz, 

[m]
Uzboj. 
główne

Uzbrój. 
AA

Apar 
torp.

Moc 
[KM]

Prędkość 
[węzły]

Paliwo t
Zas. MM

Francja
1929/32 Aigle 10 2441/3090 220 129,40 11,90 4,80 5-5,5" 4-37 mm 7 68000 36,5 3000
1933/34 Fantasque 5 2560/3230 220 121,50 12,90 3,58 5 - 5,5" 4-37 mm 9 74000 37,0 650 t
1934/38 Mogador 2+4 2884/3500 238 131,00 12,60 4,10 8-5,5" 4-37 mm 10 90000 38,0 630 t
1932/38 Le Hardi 8+4 1772/ 175 104,00 9,90 3,35 6-5,1" 4-37 mm 7 58000 37,0 6000
W.Brytania
1933/35 Eclipse 14 1375 145 97,07 10,70 2,60 4-4,7" 1 - 4" AA 8 36000 36,0 480 t
1934/36 Hero 11 1340 145 95,16 10,70 2,60 4 - 4,7" 6 smaller 8 34000 36,0 435 t
1936/36 Intrepid 5 1370 145 95,16 10,70 2,60 4-4,7" 6 smaller 10 34000 36,0
1936/39 Tribal 11 1870 190 108,43 11,13 2,75 8-4,7" 7 smaller 4 44000 36,5
1937/39 Javelin 15 1690 183 106,14 10,67 2,75 6 - 4,7" 1 - 4" AA 10 40000 36,0
1938/40 Lightning 15 1920 190 108,00 11,28 3,05 6 - 4,7" sev. smali 8 48000 36,5
1939/40 Hunt 30 904 83,06 8,62 2,36 4-4,0"AA 8 smaller - 19000 27,5
ZSRR
1935/38 Leningrad 1 15 2900/3500 114,15 13,72 4,27 5 - 5,1" 2 - 3" AA 6 90000 36,0
1936/40 Stremitelny 2 35 1800 4-5,1” 2-3" AA 6 50000 37,0
Niemcy
1924/29 Mówe 6 924/1290 116 87,70 8,43 2,81 3-10,5 cm 4 - 3,7 cm 6 24829 33,6 3201
1927/29 Wolf 6 1045/1320 125 92,60 8,63 3,52 3-12,7 cm 4 - 3,7 cm 6 25160 34,6 330 t
1934/38 Leb.Maass Zl-16 2232/3156 121,00 11,30 3,82 5-12,7 cm 4 - 3,7 cm 8 63000 36,0 4400
1936/40 D.vRoeder Z17-22 2411/3415 125,00 11,80 4,50 5-12,7 cm 4 - 3,7 cm 8 70000 38,3 4850
1938/44 Z23-50 2603/3605 127,00 12,00 4,65 5-15 cm 4 - 3,7 cm 8 70000 37,5 5900
Włochy
1930/32 Dardo 4 1206/1450 150 92,26 9,76 2,90 4-4,7" 4 - 3,7 cm 6 44000 38,0 225 t
1931/32 Folgore 4 1220/ 150 94,25 9,30 3,13 4-4,7" 4 - 3,7 cm 6 44000 38,0 225 t
1934 Grecale 3 1449/ 153 101,66 10,17 3,05 4 - 4,7" 8 - 3,7 cm 6 44000 38,0 250 t
1936 Oriani 2 1729/1950 157 104,00 10,17 3,43 4-4,7" 8 - 3,7 cm 6 48000 39,0 250 t
1937/38 Aviere 11 1620/1900 165 103,40 11,74 3,28 4-4,7" 6 - 3,7 cm 6 48000 39,0 250 t

1 Typ „Leningrad” był budowany według projektu francuskiego.
2 Typ „Stremitelny” był budowany według projektu włoskiego Odero-Terni-Orlando.



Dania dysponowała dwoma starymi pancernikami obrony wybrzeża i 6 mały
mi torpedowcami o wyporności 290 ton. W 1939 roku podjęła ona budowę serii 
torpedowców o wyporności 710 ton, lecz żaden z nich nie wszedł do eksploatacji 
przed najazdem niemieckim w 1940 roku. Finlandia miała dwa pancerniki obrony 
wybrzeża o wyporności 3900 ton wyposażone w 4 działa 10", 8 dział 4,1" AA, 
4 działa 2" AA oraz kilka kanonierek. Szwecja posiadała trzy stare pancerniki 
obrony wybrzeża o wyporności nieco powyżej 7000 ton wyposażone w 4 działa 
11", 6 dział 6", 4 działa 3" AA i 4 działka 40 mm AA. Ponadto flota szwedzka 
dysponowała pewną ilością torpedowców i okrętów pomocniczych. Ze strony tych 
państw nie można było liczyć na jakąkolwiek pomoc, zarówno od strony koncep
cyjnej jak i materiałowej.

4. Przygotowanie specyfikacji kontraktowej i zawarcie umowy 
na budowę okrętu

Celem stworzenia własnej koncepcji optymalnego dla warunków polskich 
niszczyciela i wykorzystania wszelkich doświadczeń z dotychczasowej eksploata
cji niszczycieli typu „Wicher”, Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW) posta
nowiło zlecić opracowanie koncepcji nowego okrętu i specyfikacji kontraktowej 
Wydziałowi Budowy Okrętów Kierownictwa M.W. W opracowaniu tych założeń 
miały również brać udział służby artyleryjskie i torpedowo-minowe. W opracowa
niu koncepcji wzięli, między innymi, udział dobrze znani z działalności powojen
nej kmdr inż. Stanisław Rymszewicz, kmdr por. inż. Aleksander Rylke oraz inż. 
Aleksander Potyrała (obaj powojenni profesorowie Politechniki Gdańskiej) oraz 
inż. Jan Morze ( pierwszy powojenny dyrektor Stoczni Gdyńskiej). Na podstawie 
tych prac rozpisano dwa kolejne konkursy na budowę dwóch niszczycieli, które 
nie dały jednak żadnych wyników w postaci zawartych kontraktów. W pierwszym, 
uczestniczyły stocznie francuskie, w drugim stocznie szwedzkie. Wnikanie 
w szczegóły tych konkursów jest chyba zbędne w tym referacie. Chętnych odsyłam 
do bardzo interesującej książki Władysława Szczerkowskiego pt. ORP 
„Błyskawica”.

Dopiero trzeci konkurs skierowano do stoczni angielskich. W przetargu tym 
wzięły udział następujące stocznie brytyjskie: Thornycroft, J.S. White oraz Yar- 
row. Przetarg wygrała stocznia J.S.White & Co. Ltd z Cowes (Isle of Wight). Pro
jekt przedłożony przez tę stocznię poddano analizie techniczno-taktycznej wszyst
kich służb Marynarki Wojennej. Ciekawym jest stwierdzenie Aleksandra Potyrały 
w jego pamiętnikach, że: „Ci dwaj Anglicy (dyrektor naczelny stoczni, Mr. Arthur 
Thomas Wall oraz główny konstruktor, Mr. Carey) byli stale zdziwieni, że strona 
polska, w coraz to nowym punkcie, żądała innych rozwiązań, aniżeli uświęcone 
tradycją admiralicji brytyjskiej. Czasem można było odnosić wrażenie, że to tępe 
głowy, w których nie może pomieścić się myśl, że ktoś, poza Anglikami, może 
mieć odrębne zdanie”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wprowadzono do umowy żądanie o dosta
wie maksymalnej ilości materiałów i wyrobów pochodzenia polskiego. 1 tak, część 
materiałów hutniczych i kable oraz znaczną ilość elementów wyposażenia sprowa
dzono z Polski. Do tych ostatnich należała aparatura do kierowania ogniem artyle
ryjskim i torpedowym, dwie łodzie sześciowiosłowe i jedna dziesięciowiosłowa, 
wyposażenie pokładowe, hotelowe i kuchenne itd. Wymaganie od stoczni zagra
nicznej zakupywania polskich wyrobów na okręty budowane dla naszego kraju, 
należy uznać za bardzo ważny wkład Marynarki w rozwój krajowego przemysłu. 
Uzgodniono ponadto, że główne uzbrojenie artyleryjskie i przeciwlotnicze dostar
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czy firma szwedzka Bofors, a firma francuska - 8 NKM'ów i dźwigi amunicyjne, 
natomiast żyrokompas - firma niemiecka.

W efekcie wprowadzonych poprawek projekt ten uznano, nie tylko za ko
rzystniejszy cenowo, ale również za lepszy pod względem techniczno-taktycznym 
od obu pozostałych oferentów angielskich. Umowę podpisano w Londynie w dniu 
29 marca 1935 roku, w której Stocznia J.S.White & Co. Ltd podjęła się budowy 
dwóch niszczycieli o identycznych parametrach, w terminach 26 i 28 miesięcy od 
daty podpisania umowy. Parametry te określono w umowie, do której dołączono 
18 planów głównych, aby uniknąć jakichkolwiek niejasności przy realizacji kon
traktu.

Zasięg pływania przy prędkości 15 węzłów - 3500 mil morskich.

Długość całkowita 114,00 m Wyporność standard 2011 t
Długość na wodnicy 111,00 m Wyporność normalna 2144 t
Szerokość całkowita 11,264 m Wysokość metacentr. 0,85 m
Wysokość kadłuba na śródokręciu 6,48 m Moc na wałach 54000 KM
Zanurzenie: dziobu 3,15 m Prędkość na próbach 39 węzłów

rufy 3,45 m Zapas paliwa 350 t

Uzbrojenie główne miało się składać z 7 dział 120 mm typu Bofors o maksy
malnym kącie podniesienia 35°, rozmieszczonych na dziobie (jedno działo na dol
nej platformie, a dwa na górnej) oraz na rufie (po dwa na każdym poziomie). 
Uzbrojenie przeciwlotnicze składało się z dwóch par działek 40 mm Boforsa, 
umieszczonych na nadbudówkach w płaszczyźnie symetrii okrętu oraz 
z8NKM-ów 13,2 mm typu Hotchkiss, zainstalowanych po dwa na skrzydłach 
pomostów dziobowego i rufowego. Uzbrojenie torpedowe stanowiły dwa trójru- 
rowe obrotowe aparaty torpedowe 550 mm, umieszczone między nadbudówkami 
w płaszczyźnie symetrii okrętu. Do zwalczania okrętów podwodnych służyły dwa 
miotacze bomb głębinowych1 umieszczone na pokładzie głównym po obu burtach 
na wysokości rufowej nadbudówki oraz 2 wyrzutnie rufowe, umieszczone w tune
lach pod pokładem. Na rufowym pokładzie głównym wzdłuż obu burt, zainstalo
wano 2 pary szyn dla około 60 min.

Porównując wyżej podane parametry kontraktowe z danymi zawartymi 
w tab. 3 twierdzić należy, że w pełni odpowiadały one parametrom ówcześnie 
budowanych okrętów, a nawet je wyprzedzały, szczególnie w odniesieniu do mocy 
maszyn napędowych i uzyskiwanej prędkości maksymalnej. Na próbach, 
„Błyskawica” uzyskała prędkość 40,4 węzła. Uzbrojenie przeciwlotnicze odpo
wiadało ówczesnym standardom, jakkolwiek NKM-y można było zastąpić auto
matycznymi działkami 25 mm, co znacznie ułatwiłoby skuteczne odpieranie ata
ków, nisko lecących samolotów. Duże zainteresowanie zwróciło umieszczenie 
w dwóch wodoszczelnych przedziałach trzech kotłów przy odprowadzaniu spalin 
do jednego komina, czego do tej pory nie stosowano na okrętach brytyjskich. Od 
chwili zbudowania „Groma” i „Błyskawicy”, wszystkie nowe typy niszczycieli 
brytyjskich jak „Javelin”, „Lightning” i „Hunt” wyposażano w pojedyncze komi
ny. Dla zwiększenia żywotności okrętu umieszczono oba napędowe zespoły turbi
nowe w oddzielnych pomieszczeniach wodoszczelnych, co też stanowiło pewną 
nowość. Wymienianie wszystkich zalet i wad tego okrętu zajęłoby zbyt wiele cza
su, lecz stwierdzić należy, że okręty te wzbudziły olbrzymie zainteresowanie 
w kręgach konstruktorów i eksploatatorów tego typu okrętów wojennych. Stocznia 1 

1 Niektórzy twierdzą, że zostały zamontowane dopiero na początku II wojny światowej.
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J.S.White & Co przez następne lata szczyciła się zbudowaniem tych okrętów 
i opierała swą reklamę na tej podstawie.

W książce H. Eversa pt. „Kriegsschiffbau” wydanej w Berlinie w 1943 roku 
przez wydawnictwo Springera, podane są trzy typy najbardziej udanych niszczy
cieli zbudowanych w okresie poprzedzającym wybuch wojny. Wśród nich, w tej 
książce, znajduje się opis „Groma” z rysunkiem generalnym oraz rysunek zładu 
poprzecznego (rys. 6).

5. Budowa ORP „Błyskawica”

Zamawiający, zgodnie z umową, miał prawo powołać Komisję Nadzoru Bu
dowy Okrętów Rzeczypospolitej Polskiej (KNBOORP) z siedzibą w Cowes, która 
prowadziłaby szczegółowy nadzór nad wszystkimi pracami wykonywanymi przez 
stocznię oraz nad produkcją materiałów i urządzeń realizowanych przez poddo- 
stawców. Aby jednak ułatwić tę drugą część zadań, pewną ilość odbiorów wyko
nywali lokalni inspektorzy Admiralicji brytyjskiej, na zlecenie przewodniczącego 
Komisji, którym został kmdr inż. Stanisław Rymszewicz. Na pozostałych człon
ków Komisji powołano inż. Jana Morze, ppor. mar. inż. Stanisława Rodogost- 
Uniechowskiego i chor. mar. Józefa Wojtkowiaka. Komisja podlegała bezpośred
nio szefowi KMW i miała ściśle określone kompetencje, lecz miała wiele upraw
nień i swobodę w podejmowaniu rutynowych decyzji.

Stocznia w Cowes nie była przygotowana do budowy tak dużych okrętów 
i prace nad budową okrętów rozpoczęto od powiększenia pochylni i zbudowania 
hali do obróbki i prefabrykacji materiałów kadłubowych. Mało znany jest fakt, że 
właśnie te działania inwestycyjne umożliwiły stoczni podjęcie w 1939 roku budo
wy dużego okrętu do stawiania min HMS „Abdiel”, o wyporności 2650 ton, a sile 
maszyn 72000 KM i prędkości 40 węzłów.

Stępkę ORP „Błyskawica” położono na pochylni we wrześniu 1935 roku, 
a wodowanie odbyło się 1 października'1936 roku. Aktu chrztu dokonała pani 
Raczyńska, żona ówczesnego ambasadora RP, zmarłego niedawno w Londynie, 
w wieku ponad 100 lat. Wodowanie z nowej pochylni było zabiegiem trudnym, ze 
względu na zmienność w rzece kierunku przepływu wody spowodowanej pływami 
morza, co bardzo ograniczało czas dyspozycyjny na samą operację wodowania 
oraz ze względu na bardzo małą szerokość rzeki Mediny. W tych warunkach ist
niała możliwość uderzenia okrętu o przeciwległy brzeg. Aby temu zapobiec, okręt 
należało szybko wyhamować i ostro zmienić jego kurs, natychmiast po zejściu 
z pochylni. Aby uzyskać pożądany skutek, połączenie obu tych zabiegów należało 
wykonać jednocześnie. Wodowanie tak dużego okrętu w takich warunkach było 
wydarzeniem bardzo ryzykownym, ale też i spektakularnym.

Kadłub okrętu wykonany był w konstrukcji poprzecznej, całkowicie nitowa
nej, ze stalowych blach ocynkowanych dla skutecznej ochrony przed korozją cien
kich elementów. Gęsto rozstawione wręgi poprzeczne wykonane były z lekkich 
profili o przekroju Z, bez charakterystycznych przegięć w rejonie nitowanych pa
sów wzdłużnych. Profile takie były podówczas chętnie stosowane w konstrukcjach 
nitowanych, gdyż dawały wyższy wskaźnik przekroju od innych profili o tej samej 
wysokości i bardzo ułatwiały nitowanie. Poza stępką środkową były dwa denne 
wiązania wzdłużne oraz stępka przechyłowa po każdej burcie, natomiast pod po
kładem głównym były dwa wzdłużniki po każdej burcie. Podział wodoszczelny 
okrętu zapewniało dno podwójne na około 80% długości okrętu oraz gęsto roz
mieszczone grodzie poprzeczne. W rejonie dziobu znajdowała się długa dziobów- 
ka, zapewniająca trójpoziomowy podział wnętrza okrętu, podczas gdy na rufie był 
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podział dwupoziomowy. W tych rejonach i w nadbudówce znajdowały się po
mieszczenia załogi.

Prace wyposażeniowe rozpoczęto dopiero po wodowaniu okrętu i zakończono 
1 września 1937 roku, kiedy to można było rozpocząć próby zdawczo-odbiorcze, 
a więc z dużym opóźnieniem w stosunku do kontraktowego terminu przekazania 
okrętu do eksploatacji (29 lipca 1937 roku). Protokół odbioru podpisano w dniu 
25 listopada 1937 roku po przeprowadzeniu wszystkich prób z zadawalającymi 
wynikami i w tym dniu odbyło się uroczyste podniesienie polskiej bandery. Z tą 
chwilą okręt stał się własnością RP!2

ZAŁĄCZNIK 1

Niemieckie zamierzenia rozwoju floty wojennej pokazano w tab. 1 i 2, a na 
rys. 1 do 4 pokazano sylwetki ciężkich okrętów. W przypisach do tab. 1 wspo
mniano o zamierzeniu zbudowania w Gdyni największej stoczni w Niemczech. 
Opis tej stoczni podano w czasopiśmie Schiff und Hafen, 1956/8. Sądzę, że zagad
nienie to zainteresuje Gdynian i dlatego pozwolę sobie podać skrótowo opis planu 
generalnego tej stoczni.

Gdynia została wybrana jako optymalne miejsce do zlokalizowania stoczni 
budującej największe okręty wojenne świata ze względu na warunki naturalne, 
proste wyjście głębokowodne na morze, dobrze rozwinięte połączenia kolejowe 
i drogowe z zapleczem, nieograniczone rezerwy terenowe, znaczna odległość od 
lotnisk nieprzyjacielskich, duże zaplecze siły roboczej z przyległych terenów rol
niczych. Decyzję o budowie nowoczesnej stoczni podjęto jesienią 1940 roku 
i realizację tego zadania przekazano stoczni Deutsche Werke Kieł A.G. w Kilonii. 
Pierwszym zadaniem było stworzenie stoczni remontowej dla okrętów wojennych, 
a drugim zadaniem dla budowy największych okrętów jak lotniskowce i pancerniki 
o wyporności do 145.000 ton z trzema pochylniami i jednym dokiem suchym we
dług załączonego rys. 5. Plan ten jednak ulegał ustawicznym zmianom i w końco
wej fazie postanowiono stocznię tę wyposażyć w dwa doki suche dla budowy 
(355 m x 60 m), dwa doki suche do remontu okrętów (355 m x 60 m), jedną po
chylnię (280 m x 40 m), jeden dok suchy (280 m x 40 m) oraz jeden suchy dok- 
bunkier (220 m x 40 m). Sumaryczna długość nabrzeży miała wynosić 5.700 m, 
a zatrudnienie miało wynosić 24.000 osób. Przewidywano zbudowanie odpowied
nich hal produkcyjnych dla remontów i w przyszłości dla budowy nowych okrętów 
oraz produkcji wyposażenia nietypowego. Tych propozycji zmian nie pokazano na 
rysunku.

Nalot aliancki na Kilonię w lutym 1942 spowodował znaczne zintensyfikowa
nie robót w Gdyni. Przeholowano z Kilonii dok 40.000 ton i dźwig pływający 

2 Bibliografia:
Szczerkowski Władysław, ORP „Błyskawica", Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1970,
Preston Antony, „Navies of World War II", Bison Books Ltd, London, 1979,
„Jane’s Fighting Ships 1941” (issued March 1942), Sampson Low, Marston & Co., 
London,
Gróner Erich, „Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945", J.F.Lehmans Verlag, Miinchen 
1968,
Evers Heinrich, „Kriegsschiffbau", Springer-Verlag, Berlin 1943,
Dopierała Bogdan, „Wokół Polityki Morskiej II Rzeczypospolitej", Wydawn. Poznańskie 
1978 ,
Schiff und Hafen, 1956/8 str.712-715; Otto K.W.Neuerburg „Gotenhafen - Europa's groflte 
Schiffswerft.
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350 ton, zainstalowano dwa dźwigi 45 tonowe na nabrzeżach i poczyniono przy
gotowania do zainstalowania doku 70.000 ton. W basenie remontowym ustawiono 
dwa doki pływające 6.000 ton oraz podnośnik pontonów 2.000 ton. i zbudowano 
szereg nowych hal dla celów remontowych. Zadbano również o przygotowanie 
odpowiednio licznej załogi (kwiecień 1941 ~ 2000; wrzesień 1943-5.788; koniec 
1944 ~ 7.000). Dzięki tym poczynaniom stocznia w Gdyni pod koniec lata 1942 
roku była przygotowana do podejmowania wszelkich prac remontowych. Rozwój 
działań wojennych jednak zmusił stocznię do ograniczenia remontów okrętów i do 
podjęcia budowy bloków VI i VII okrętów podwodnych typu XXI. Bloki te były 
transportowane do Gdańska na specjalnych pontonach i tam wciągane na pochyl
nie, gdzie były montowane razem z innymi blokami wykonywanymi w innych 
stoczniach w kadłuby. Nalot amerykański 18 grudnia 1944 r. poważnie uszkodził 
obiekty stoczniowe i bardzo ograniczył zdolności produkcyjne stoczni, która za
kończyła swą działalność produkcyjną 25 marca 1945 otrzymując rozkaz zniszcze
nia swych urządzeń.
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Rys. 1. Pancernik o wyporności 68.000/56.200 t (Projekt 1937/39)
L = 277,8 [m]; B = 37,6 [m]; T =11,2 [m]; V = 30 węzłów;
zasięg = 16000 mm przy V =19 w, 19000 mm przy V=16 w;

Napęd -12 silników wysokoprężnych MAN 9 cyL dwutakt. 1 + 2 silniki na śrubę; 4 śruby (|) 4,8 m., 3 stery,
Siłownia pomocnicza 9200 kW
Uzbrojenie: 8 dział 40,6 cm; 12 dział 15cm; 16 dział 10,5 cm AA; 16 dział 3,7 cm AA; 12 dział 2 cm AA; 6 wodnopłatów 
z podwójną katapultą; 2 poczwórne aparaty torpedowe 53,3 cm Załoga ~ 2600



Rys. 2 Pancernik o wyporności 141.000/122.000 t (Projekt 1941/1944)
L = 345,12 (m); B = 51,50 [m); T =12,57 [m]; H =21,00 m]; V = 30 węzłów;

Napęd -12 silników wysokoprężnych MAN 9 cyl. dwutakt. z 25% doładowaniem 1 + 2 silniki na śrubę; 4 śruby, 0 4,8 m, 4 stery, 
Uzbrojenie: 8 dział 50,8 cm; reszta niesprecyzowana



Rys. 3. Ciężki krążownik o wyporności 38.200/32.300 t (Projekt 1939/41)
L = 256,50 [m]; B = 30,0 [m); T =11,2/9,6 [m]; V = 33,50 węzłów;
zasięg = 14000 mm przy V = 19 w,

Napęd - 8 silników wysokoprężnych MAN 24 cyl V dwutakt. z przekładniami na 2 wały o mocy 116000 KM + turbina parowa 
pracującą na trzecią śrubę 0 4,9 m o mocy 60000KM. 3 stery, Siłownia pomocnicza 7.360 kW
Uzbrojenie: 6 dział 38,1 cm; 6 dział 15cm; 8 dział 10,5 cm AA; 8 dział 3,7 cm AA; 22 dział 2 cm AA; 4 wodnopłaty z podwójną 

w katapultą; 2 potrójne aparaty torpedowe 53,3 cm. Załoga ~ 1900



Rys. 4. Lotniskowiec „Graf Zeppelin” o wyporności 33500/23200 t (Projekt 1942)
L = 262,50 [m); B = 36,2 [m]; T = 8,50/6,40 [m]; H = 22,50 [m); V = 33,80 węzłów;
zasięg = 8000 mm przy V =19 w,

Napęd - 4 zespoły turbinowe parowe o sumarycznej mocy 200.000 KM, 4 śruby, 2 stery umieszczone za wewnętrznymi śrubami, 
2 stery Voith-Schneidera w części dziobowej okrętu a 450 kW, Siłownia pomocnicza 4.280 kW
Uzbrojenie: 16 dział 15cm; 12 dział 10,5 cm AA; 22 działa 3,7 cm AA; 28 dział 2 cm AA; 42 samoloty, 2 stałe katapulty. Budowa 
wstrzymana w 1940 roku. Budowę drpgiego lotniskowca rozpoczęto w 1938 roku i doprowadzono do pokładu pancernego, 
gdy budowę wstrzymano w 1940 roku. Budowy dalszych lotniskowców nie podjęto do końca wojny



Rys. 5. Plan generalny Nowej Stoczni w Gdyni.
1. Doki pływające 6. Odlewnia
2. Bunkier dla okrętów podwod. 7. Transportowy
3. Pochylnie 8. Kadłubownia
4. Warsztat mechaniczny 9. Żaglownia
5. Kotlamia 10. Skład drewna

11. Składy i Magazyny
12. Składnica złomu
13. Elektrownia
14. Dyrekcja



Rys. 6. Zład poprzeczny niszczyciela ORP „Grom” (identyczny ORP 
„Błyskawica”)

Rys. 7. Niszczyciel ORP „Błyskawica”. Stan z 1937 r.
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Prof. dr Jerzy W. Doerffer

KILKA OSOBISTYCH WSPOMNIEŃ
ZWIĄZANYCH Z ORP „BŁYSKAWICA”

Wspomnienia te zaczynają się od okresu mej matury i pierwszego roku stu
diów. W tym czasie miałem zacięcie w kierunku budowy samolotów i chciałem 
poświęcić się tej specjalności. Po zdaniu matury, w maju 1935 roku i po odbyciu 
praktyki w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu, podjąłem studia na Wydziale 
Okrętowo-Lotniczym Politechniki Wolnego Miasta Gdańska (kwiecień 1936). We 
wrześniu tego roku odbyłem praktykę pływającą na S/S „Poznań”, na jednym ze 
starych „Francuzów”, w czasie rejsu tego statku do Belgii. Wiadomości o postę
pach budowy dwóch niszczycieli zamówionych przez Polskę w Anglii, przyjmo
wane były przeze mnie z rosnącym zainteresowaniem, a praktyka na statku i roz
mowy ze starszymi kolegami-okrętowcami spowodowały zmianę moich zaintere
sowań. Widziałem większe perspektywy zrobienia czegoś pożytecznego w nowo 
powstającej dziedzinie budowy statków w Polsce, aniżeli w budowie samolotów. 
Stąd już jesienią 1936 roku postanowiłem zmienić kierunek studiów, z lotniczego 
na okrętowy. Decyzji tej nie żałowałem przez całe życie, a w podjęciu jej nieba
gatelny wpływ miały informacje o możliwościach, podjęcia budowy takich okrę
tów w Gdyni, co dla młodego człowieka było frapującym zadaniem.

Drugą refleksją kojarzącą się z tymi okrętami jest mój wyjazd w sierpniu 1939 
roku na praktykę wakacyjną do stoczni J.S.White & Co., do Cowes. Stało się to 
dzięki zwyczajowi polskich armatorów, że przy zawieraniu kontraktów na budowę 
nowych statków w stoczniach zagranicznych, wymawiali sobie oni prawo wysyła
nia na praktyki wakacyjne kilku studentów na koszt danej stoczni. Zwyczaj ten 
przejęło również i Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW). W 1938 roku 
z powyższą stocznią (KMW) zawarło umowę na budowę kompletnych siłowni dla 
kolejnych dwóch niszczycieli, których kadłuby rozpoczęto budować w Gdyni w 
początkach 1939 roku oraz na budowę trzech ścigaczy torpedowych z włoskimi 
silnikami „Isotta Fraschini”. Przy tej okazji wymówiło ono sobie prawo przysłania 
trzech studentów w czasie trwania kontraktów. Na tę praktykę zakwalifikowano 
trzech studentów wydziału Okrętowego Politechniki W.M.Gdańska: Bagińskiego 
Mieczysława, Feliksa Dekowskiego oraz mnie. Wyjazd opóźniał się nieco ze 
względu na załatwianie formalności i wyjechaliśmy na początku sierpnia 1939 
roku, nie spodziewając się szybkiego wybuchu wojny. Mogę mówić tu o dużym 
szczęściu, gdyż Niemcy aresztowali mego śp. Ojca w październiku 1939 roku 
i wówczas szczegółowo dopytywali się o mnie, gdzie przebywam. Dzięki swemu 
pobytowi w Anglii, uniknąłem aresztowania. Ojciec mój natomiast został roz
strzelany 20 października 1939 roku. W egzekucji tej najmłodszy rozstrzelany miał 
tylko 17 lat. Tak więc mogę powiedzieć, że wyjazdowi do Anglii zawdzięczam 
moje życie.

Trzecią refleksją jest moja krótka służba na ORP „Błyskawica”. Praktyka 
w stoczni w Cowes dobiegała końca i wszyscy trzej zdecydowaliśmy się na wstą
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pienie na ochotnika do Polskiej Marynarki Wojennej w Anglii, rezygnując z cen
zusu, poprostu jako zwykli marynarze. Na podstawie badań lekarskich 
w Londynie, 2 stycznia 1940 roku zostaliśmy zakwalifikowani jako zdolni do 
służby w Marynarce i skierowani zostaliśmy do Devonport, gdzie stał zakotwiczo
ny okręt-baza ORP „Gdynia”. Po skróconym przeszkoleniu rekruckim pod okiem 
kmdr. por. J. Borejki i pod bezpośrednim nadzorem kpt. mar. R. Tymińskiego, 
przydzielono nas do załogi maszynowej, gdzie głównym zadaniem było opalanie 
węglem kotłów, co na jedną wachtę oznaczało obowiązek wydobycia około 4 ton 
węgla z zasobni węglowych, wrzucenie jego do palenisk, a po wypaleniu się węgla 
wyszlakowanie i wyrzucenie popiołu ze szlaką. Nie należało to do przyjemności, 
gdyż nigdy w życiu nie byliśmy wdrażani do tak ciężkiej i brudnej pracy fizycznej. 
Z tego amoku kotłowego zostałem jednak wyrwany jako pierwszy z naszej grupy. 
Przyszło bowiem z ORP „Błyskawica” wezwanie o uzupełnienie stanu załogi ma
szynowej okrętu. Jako najstarszy studiami rekrut, zostałem skierowany do załogi 
maszynowej ORP „Błyskawica”, stacjonującej w Harwich. Pojechałem tam i zna
lazłszy miejsce postoju okrętu, wszedłem na pokład i zameldowałem się służbo
wemu oficerowi. On zameldował mnie dowódcy załogi maszynowej, kapitanowi 
Feliksowi Jasłowskiemu. Wszedłem do jego kabiny i sądząc, że służbowy oficer 
załatwił moje zameldowanie, stałem chwilę cicho, nic nie mówiąc, a on widząc, że 
ja nie mam zamiaru się meldować, powiedział: „Widzę, że na Politechnice nie 
uczono Was meldować się, ale tutaj na okręcie jednak trzeba.” Wtedy więc zamel
dowałem się przepisowo i wszystko dalej poszło dobrze. Zawołał swego zastępcę 
ppor.mar. Franciszka Czelustę i przekazał jemu nowy nabytek w postaci mojej 
osoby. Czelusta przydzielił mi hamak i miejsce na hamak w pomieszczeniu rufo
wym, tuż nad śrubami napędowymi. Łomot śrub był potworny i w pierwszym 
okresie trudno było się do niego przyzwyczaić, lecz po pewnym czasie budziłem 
się, gdy nagle śruby przestawały pracować lub zmieniały obroty. Zawsze ozna
czało to, że na zewnątrz coś się dzieje, a mogło to być coś niedobrego!

Szefem działu maszynowego był chorąży Józef Grzonka, a szefem mojej 
wachty był chorąży Jan Chmara - obaj bardzo przyzwoici i sympatyczni ludzie. 
Wiedzieli oni o tym, że jestem półdylomantem Politechniki Gdańskiej. Czuli do 
mnie sympatię i szacunek i gdzie mogli, zawsze mi pomagali. Moim miejscem 
przydziału była obsługa wyparownika w siłowni - trzeba go było obsługiwać ob
serwując poziom wody, bo przy zbyt wysokim poziomie, woda słona mogła do
stawać się do obiegu słodkowodnego. Była też sygnalizacja świetlna do obserwacji 
pracy wyparownika na stanowisku dowodzenia. Jeżeli z wyparownika szła woda 
o zbyt wysokim zasoleniu, zapalała się lampka czerwona, a jeżeli praca była nor
malna to świeciła się lampka zielona. Jak była fala i chorowałem, to przez więk
szość czasu paliła się lampka czerwona, co dyżurnego mechanika doprowadzało do 
wściekłości. Chorąży Chmara przychodził wtedy i regulował wyparownik.

Flotylla niszczycieli chodziła na patrole na kanał La Manche, gdzie w czasie 
nocy kręciły się niemieckie ścigacze, polując na angielskie statki handlowe. Dziw
ne to było uczucie, gdy okręty szły szykiem bojowym z wygaszonymi światłami, 
a wybrzeża Belgii i Holandii były jasno oświetlone, natomiast wybrzeża Francji 
i Niemiec były całkowicie ciemne. Belgia i Holandia nie były jeszcze podówczas 
w wojnie. Co noc wychodziliśmy w morze i rano wracaliśmy. Olbrzymie wrażenie 
robiło na mnie ujście rzeki Tamizy, usłane wrakami dziesiątek statków zatopio
nych jesienią przez miny magnetyczne. Niemcy po raz pierwszy zastosowali miny 
magnetyczne, przeciwko którym nie było środka obronnego - przynajmniej tak się 
wydawało. Miny te stawiały nocą samoloty lecące nisko nad powierzchną morza. 
Samoloty te były bardzo trudne do zwalczania, radarów wówczas jeszcze na okrę
tach nie było. W pierwszym okresie zastosowania min magnetycznych nie było 
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wiadomo, co z tego wyniknie, bo praktycznie biorąc - żaden statek ani okręt wo
jenny nie mógł wejść ani wyjść bezpiecznie do, czy też, z portu. Po dwóch miesią
cach Anglicy jednak wynaleźli degaussing, który składał się z pętli przewodów 
elektrycznych, które dawały możliwość przywrócenia pierwotnego obrazu pola 
magnetycznego ziemskiego, zakłóconego przez stalowy kadłub statku. Tajemnica 
naukowa została rozwikłana, jednak praktyczne wprowadzenie tego wynalazku 
w życie wymagało bardzo dużego nakładu sił i środków. Ale dzięki temu wynalaz
kowi śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony min magnetycznych zostało zaże
gnane.

Pewnego dnia, na początku marca 1940 roku, wyszliśmy w morze jako osłona 
stawiacza min. Latały samoloty, dając poczucie osłony powietrznej, a myśmy mieli 
osłaniać przed niemieckimi ścigaczami torpedowymi. Stawiacz min był zwykłym 
promem kolejowym, dość prowizorycznie dostosowanym do stawiania min. Na 
rufie miał duży otwarty pokład, zastawiony minami. Statek ten płynął wolno, 
a marynarze kręcili się między tymi minami, ustawiając głębokość ich zanurzenia 
i odbezpieczając zapalniki. Można sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby nadle
ciały samoloty niemieckie lub zjawił się okręt podwodny i w ten cały pływający 
magazyn min wpakował jedną bombę lub torpedę. Nie byłoby co zbierać z całej 
flotylli.

Pewnego wieczora, a było to pod koniec marca 1940 roku, dostaliśmy rozkaz 
popłynięcia na północ do Rosyth (Firth of Forth), gdzie była duża baza Royal 
Navy. Wyszliśmy od razu w morze i nazajutrz rano zakotwiczyliśmy w pobliżu 
mostu Queen' s Ferry Bridge, mostu o bardzo charakterystycznej konstrukcji. Jest 
to wysokowodny most kolejowy w miejscu, gdzie dawniej chodził prom kolejowy, 
który okazał się zbyt powolny i kosztowny i postanowiono tam zbudować most. 
W listopadzie 1939 roku Niemcy zaatakowali samolotami Rosyth i ten most, ale 
gdy Anglicy otworzyli ogień, Niemcy uciekali właśnie pod tym mostem, aby unik
nąć artyleńi przeciwlotniczej. Na okręcie naszym, mimo zakotwiczenia, utrzymy
wano wachty bojowe i wyjść do miasta nie było. W takim układzie można było 
spodziewać się wyjścia w morze każdej chwili. Przy nabrzeżach stanęły krążowni
ki brytyjskie i przez lornetkę widać było załadunek wojska na ich pokłady, jednak 
bez ciężkiego sprzętu. Następnego dnia rano przyszedł rozkaz wyjścia w morze. Po 
południu ujrzeliśmy, że do nas dołączają ciężkie krążowniki i pancerniki, a między 
innymi HMS „Hood” i HMS „Rodney”. Zanosiło się więc na poważniejszą akcję. 
Naszym zadaniem było osłanianie tej floty przed atakami okrętów podwodnych 
i samolotów. Szliśmy sporą prędkością, ciągle w zakosy, aby uniknąć ataku okrętu 
podwodnego, aż nagle ORP „Burza”, idąca za nami, zaczęła rzucać bomby głębi
nowe, sama ostro manewrując. Czy rzeczywiście było to potrzebne - nigdy nie 
dowiedzieliśmy się, bo okrętu podwodnego nie zaliczono jako zatopionego. Na
stępnego dnia spotkaliśmy flotę francuską z krążownikami „Jean D’Arc” i „Emil 
Beartin” w towarzystwie szeregu mniejszych okrętów wojennych. I tak dość wolno 
szliśmy na wschód. Pod wieczór pokazały nam się ośnieżone góry i fiordy norwe
skie. Przyszedł wtedy rozkaz, aby trzy niszczyciele polskie, wraz z jednym brytyj
skim, odłączyły się od tej olbrzymiej floty i przejęły ochronę konwoju statków 
norweskich, które uciekały przed Niemcami. Gdy oddaliliśmy się nieco od floty, 
została ona zaatakowana przez niemieckie samoloty. Z daleka dochodziły odgłosy 
kanonady artyleńi przeciwlotniczej i odgłosy eksplodujących bomb. HMS 
„Rodney” został trafiony w rufę tysiąckilogramową bombą lotniczą. Zapadł wie
czór i przez radio usłyszeliśmy komunikat o lądowaniu Niemców w Danii i Nor
wegii. Rano spotkaliśmy uciekające statki norweskie, które mieliśmy konwojować. 
Co mogło pływać i poruszać się na wodzie, uciekało przed Niemcami. Były to 
statki o różnej wielkości i różnych napędach, motorówki, jachty, holowniki - 
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wszystko to, co potrafiło się wyrwać z portów i przystani przyległych fiordów 
i uciekać o własnych siłach. Dzięki temu konwój ten był nieprawdopodobnie po
wolny. Przeciętna prędkość nie przekraczała 4 węzłów. Zerwała się dość wysoka 
fala - pamiętam jak dziś - na obiad była wołowina z kapustą, która mi bardzo sma
kowała. Po obiedzie miałem wachtę i obsługiwałem ten nieszczęsny wyparownik. 
1 tak patrzyłem na niego z coraz mniejszym zainteresowaniem, które gasło w miarę 
podchodzenia żołądka pod gardło. Chorowałem bardzo. Przybiegł chorąży Chma
ra, zobaczył, co jest i posłał mnie do hamaku mówiąc: „Połóż się, to ci przejdzie, 
a lepiej, że ciebie tutaj nie ma” - mając na myśli źle pracujący wyparownik. Prze
szło najgorsze, a nudności nie minęły. Na następną wachtę się zgłosiłem, ale cho
rąży Chmara nie miał ze mnie wielkiego pożytku. W końcu wziął mnie na stanowi
sko dowodzenia, a do wyparownika posłał innego marynarza. Byłem mu za to 
bardzo wdzięczny!

Pewnego dnia zarządzono alarm, gdyż zachodziła obawa ataku lotniczego. 
Wszyscy pobiegli na stanowiska bojowe, wyciągnęli nawet karabiny maszynowe, 
dali dodatkowe skrzynki z amunicją i tak czekaliśmy. Widzieliśmy zdała czarne 
punkciki, jak leciały na północ do Scapa Flow, gdzie mieściła się duża baza Royal 
Navy, aby tam zaatakować flotę brytyjską. Po pewnym czasie ujrzeliśmy ich wra
cających. Teraz zagrożenie było szczególnie duże, bo samoloty pozbawione ładun
ku bomb chętnie i często atakowały z broni pokładowej bezbronne statki. U Niem
ców uchodziło to za zabawę w dobrym tonie. A gdyby tak zaatakowali nasz kon
wój to obawiam się, że szkód narobiliby sporo. A może cały ten konwój nie posia
dał większej wartości albo też może samoloty nie miały już paliwa i dlatego zrezy
gnowały z łatwej zdobyczy, bo 4 niszczyciele nie mogły im zbytnio przeszkodzić 
w tej zabawie.

W końcu konwój został przejęty przy brzegach Anglii przez inne okręty, a nas 
skierowano do Rosyth. Po rzuceniu kotwicy dostałem wiadomość, że wzywa mnie 
kpt. mar. F. Jasłowski. Poszedłem do jego kabiny, zameldowałem się tym razem 
jak trzeba, z czego był bardzo zadowolony i oświadczył mi: „Przyszedł sygnał 
z KMW z Londynu, że zostaje pan skierowany na studia do Glasgow - gratuluję. 
Proszę jak najszybciej zdać swój ekwipunek i zabrać rozkaz wyjazdu do Devon- 
port. Tain się pan zamelduje u dowódcy Bazy”. Podziękowałem pięknie i w ciągu 
pół godziny byłem gotowy do wyjazdu, żegnając się z kolegami, z którymi prze
żywałem ciężkie chwile. Przede wszystkim byłem piekielnie zmęczony tą ostatnią 
podróżą, kiedy chorowałem prawie bez przerwy. Żal mi było zostawiać kolegów 
na pastwę losu, ale zdawałem sobie sprawę, że trzeba pójść tą drogą. Jednak amba
sador Edward Raczyński nie zapomniał o nas - bo stało się to za jego sprawą.

A było to tak. W lutym ambasador złożył wizytę merowi miasta Glasgow, Sir 
Patrickowi Dollanowi. W rozmowie wynikła sprawa polskiej młodzieży i dalszego 
jej kształcenia w uczelniach w Glasgow. Wtedy ambasador powiedział, że 
Glasgow jest znane na całym świecie jako centrum budownictwa okrętowego, a on 
ma właśnie w Marynarce Wojennej trzech studentów, którzy musieli przerwać 
studia w Politechnice Gdańskiej i szkoda, .aby się zmarnowali tacy dzielni chłop
cy. Merowi nie wypadało powiedzieć co innego, jak tylko oświadczyć, że chętnie 
przyjmie tych trzech studentów i da im wolne studia, wolne mieszkanie i wyży
wienie, jeżeli ambasada zapewni jakieś kieszonkowe. Porozumienie zostało za
warte, szef KMW zgodził się na zwolnienie nas i odejść na studia. I tak po 3,5 
miesiącac , służby w Marynarce, miałem się znaleźć znowu w cywilu. Pojechałem 
do Devonport i idąc do ORP „Gdynia” przechodziło się na terenie arsenału obok 
suchych doków. W jednym z nich stał okręt podwodny z rozwalonym dziobem - 
„memento moril”. Po przyjściu na okręt zameldowałem się u dowódcy, a on zapro
sił Bagińskiego i Dekowskiego, i oświadczył, że decyzją szefa KMW jesteśmy 
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zwolnieni z wojska, a to zobowiązuje nas na przyszłość. Zdaliśmy więc nasze rze
czy, ale pozwolono nam zachować mundury i swetry.

Pojechaliśmy do Glasgow w mundurach. Tam mieliśmy zameldować się 
w Sekretariacie mera miasta Glasgow, co skwapliwie wykonaliśmy. Zostaliśmy 
zakwaterowani w domu studenckim „MacLay Hall”, a dziekan Wydziału, prof. 
Howe podjął Salomonową decyzję zaliczenia nam I i II roku studiów, pod warun
kiem jednak zdania wszystkich egzaminów z tych dwóch lat, z wyjątkiem mate
matyki i fizyki I roku rozumiejąc, że jeżeli zdamy te przedmioty z II roku, to mu- 
simy mieć opanowany materiał I roku. Nie podarowano nam nawet egzaminu 
wstępnego z języka angielskiego. Dodatkową trudność stanowiły „Imperial Units” 
(funty i cale). Jesienią 1940 roku zdałem te wszystkie egzaminy i mogłem podjąć 
studia, które ukończyłem w kwietniu 1942 roku. Do Marynarki już nie wróciłem - 
na wniosek dyrekcji stoczni Vickers-Armstrogs Ltd w Barrow in Furness, gdzie 
były budowane okręty podwodne typu „U” - ORP „Sokół” i ORP „Dzik” dla Pol
skiej Marynarki Wojennej uzyskałem zgodę na pracę w stoczni. Admirał Jerzy 
Świrski zgadzając się na moje zwolnienie miał podobno oświadczyć, że „w Polsce 
po wojnie będzie potrzeba wielu inżynierów z dużym doświadczeniem przemy
słowym. Jeżeli jest więc taka szansa, należy ją wykorzystać”. W stoczni tej praco
wałem do końca 1945 roku, do chwili powrotu do kraju. Pracę w Stoczni Nr I 
(późniejszej Stoczni Gdańskiej) podjąłem 16 stycznia 1946 roku i prowadziłem 
budowę pierwszych statków pełnomorskich: masowców typu S/S „Sołdek”, drob
nicowców typu Lewant M/S „Warszawa” i supertrawlerów typu S/T „Rega”. 
Warto dodać, że w 1983 roku, a więc w 41 lat od otrzymania dyplomu nadano mi 
tytuł „doctor honoris causa” na Wydziale Okrętowym Uniwersytetu w Glasgow 
w uznaniu mej działalności naukowej i zawodowej w kraju i na forum międzyna
rodowym.
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Dr Piotr Matejuk

UDZIAŁ POLSKICH
ZAKŁADÓW OPTYCZNYCH S.A. 

W BUDOWIE OKRĘTÓW 
„GROM” I „BŁYSKAWICA”

Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW) przez cały okres międzywojenny 
konsekwentnie realizowało politykę Ministerstwa Spraw Wojskowych maksymal
nego zaopatrywania się w uzbrojenie i sprzęt u polskich producentów. W tych 
przypadkach gdy nie było możliwości zrealizowania zakupów w kraju starano się 
zapewnić udział polskich firm w wykonawstwie zamówionego zagranicą uzbroje
nia. Celem takiej polityki było stworzenie sprzyjających warunków do powstania 
i rozwoju krajowego przemysłu wojennego oraz ograniczania wydatków dewizo
wych. Wyrazem tej polityki były decyzje KMW podjęte w związku z zamówie
niem w Wielkiej Brytanii dwóch kontrtorpedowców typu „GROM”. Ogólny koszt 
tych okrętów, jak podaje Ryszard Mielczarek „wyniósł 27410 872 złote, z czego 
zamówienia krajowe stanowiły 25-30% ogólnej wartości zamówień”1.

W grupie krajowych dostawców czołowe miejsce zajęły Polskie Zakłady 
Optyczne w Warszawie, które zobowiązały się na mocy podpisanej w dniu 20 
marca 1935 r. umowy Nr 847/34, „dostarczyć dla Kierownictwa Marynarki Wo
jennej 2 zespoły przyrządów do kierowania ogniem artylerii i broni torpedowej dla 
dwóch kontrtorpedowców”1 2. Wartość tych dostaw wynosiła 1.084.991 zł i nie 
obejmowała wydatków poniesionych na zakup „kabli elektrycznych służących do 
połączenia między sobą wszystkich przyrządów do kierowania ogniem” i stano
wiła 4,0% całości kosztów budowy obu okrętów. Umowę podpisali: ze strony 
KMW kmdr inż Stanisław Rymszewicz a ze strony PZO dyrektor zarządzający inż. 
Leon Małecki i dyrektor techniczny inż. Aleksander Dłuski.

Powierzenie PZO, firmie która istniała zaledwie czternaście lat (powstała 
w 1921 r. i w początkowym okresie nosiła nazwę Fabryka Aparatów Optycznych 
i Precyzyjnych H. Kolberg i Ska S.A.) tak trudnego i odpowiedzialnego przedsię
wzięcia przez marynarkę, będącą najbardziej ówcześnie „utechnicznioną” części 
Wojska Polskiego świadczy, iż KMW posiadało absolutną pewność, że krajowy 
producent poprawnie wywiąże się z podjętego zobowiązania. Jakie więc były prze
słanki decyzji KMW? PZO rozpoczęły współpracę z polską marynarką w roku 
1928. W początkowym okresie do 1933 r. była ona niewielka. Dopiero w latach 
1933-34 wykonano bardziej trudne przyrządy, a służyły one do kierowania ogniem 
armat kal. 75 mm zainstalowanych na monitorach rzecznych Flotylli Pińskiej. 
Następnym i to o wiele trudniejszym przedsięwzięciem było podjęcie się w 1934 r. 
wykonania kompletnej centrali artyleryjskiej przeznaczonej do kierowania ogniem 
baterii armat kal. 152,4 mm, ustawionej na Helu (późniejsza tzw. bateria cyplowa 
im. H. Laskowskiego). Kolejnym sprawdzianem możliwości PZO były prace

1 R. Mielczarek, ORP „GROM” - Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1970.
2 CA W, I 300.21.353 Umowa Nr 842/34 pomiędzy KMW a PZO.
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badawcze prowadzone przy udziale oficerów marynarki w latach 1933-1934 nad 
aparatem centralnym systemu PZO-Lev przeznaczonym do kierowania ogniem 
baterii armat przeciwlotniczych kal. 75 mm wz 22/24, w które były wyposażone 
morskie dywizjony artylerii przeciwlotniczej (na Helu i Oksywiu). Być może, 
iż odpowiedni wpływ wywarła umowa licencyjna zawarta pomiędzy PZO a holen
derską firmą Nedinsco na budowę peryskopów okrętów podwodnych. Zapewne 
suma pozytywnych doświadczeń wynikłych z realizacji wyżej przedstawionych 
prac decydująco wpłynęła na decyzję KMW w wyniku których wyposażono ORP 
„GROM” i ORP „BŁYSKAWICA” w krajowe systemy kierowania ogniem artyle
ryjskim i broni torpedowej.

Każdy z dostarczonych zespołów składał się z części artyleryjskiej „winien 
umożliwić kierowanie ogniem metodą pośrednią i bezpośrednią z dział 120 mm, 
z których 6 będzie na trzech podstawach bliźniaczych, siódme zaś na podstawie 
pojedynczej. Elementem celowniczym ma być dalmierz dziobowy 4-metrowy typu 
morskiego z wysokościomierzem.

W skład zespołu przyrządów artyleryjskich wchodziło wyposażenie:
- centrali artyleryjskiej,
- mostka artyleryjskiego,
- reflektorów,
- dział 120 mm,
- dział przeciwlotniczych .3
Zespół przyrządów broni podwodnej „do kierowania strzelaniem torpedowym 

z dwóch aparatów torpedowych ma umożliwiać strzelanie scentralizowane z lewej 
lub prawej burty mostku nawigacyjnego lub indywidualne strzelanie z poszczegól
nych aparatów torpedowych4.

W skład zespołu przyrządów broni podwodnej wchodziło wyposażenie:
- centrali elektrycznej broni podwodnej,
- dwóch central kierowania strzelaniem torpedowym prawej i lewej burty,
- posterunku centralnego na mostku nawigacyjnym, 
- urządzeń do kierowania strzelaniem torpedowym, 
- aparatów torpedowych.
Zakłady zobowiązały się wykonać w Warszawie wszystkie przyrządy wcho

dzące w skład obu zespołów z wyjątkiem: czterech dalmierzy czterometrowych 
z wysokościomierzami typu morskiego, które zamówiono we francuskiej 
OPTIQUE et PRECIZION de LEVALLOIS (o wartości 342.00 franków francu
skich) oraz dwóch konżugatorów produkcji również francuskiej firmy „La Preci- 
sion Moderne” takiego samego typu, w jaki był wyposażony ORP „GRYF”. 
Konżugatory francuski producent dostarczył bezpośrednio do brytyjskiej stoczni, 
gdzie zamontowano je na koszt PZO na budowanych okrętach. Pozostałe przyrzą
dy wykonane w zakładach przesłano do Gdyni za wojskowym listem przewozo
wym opłaconym przez KMW.

Po przybyciu okrętów do portu wojennego Gdynia-Oksywie zakładowa ekipa 
pod kierunkiem inż. Romualda Kozłowskiego przeprowadziła na obu kontrtorpe- 
dowcach kable do kierowania ogniem artylerii i broni podwodnej oraz połączyła je 
z przyrządami zamontowanymi na miejscach i według schematów zatwierdzonych 
przez przedstawicieli Marynarki Wojennej. Po zakończeniu montażu i regulacji 
wszystkich przyrządów aparaturę przekazano do odbioru ilościowego i technicz
nego. Zakłady udzieliły dwuletniej, licząc od daty odbioru, gwarancji na bezawa
ryjną pracę wszystkich urządzeń (łącznie z wykonanymi we Francji) z wyjątkiem 

3 Tamże.
4 Tamże.
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drobnych części, jak: żarówki, uszczelki, bezpieczniki, itp. Ponadto zobowiązano 
się, że gdyby w okresie dwóch lat urządzenia nie przepracowały 1000 godzin, to 
okres gwarancji przedłuża się na ten czas, pod warunkiem, że będą one należycie 
konserwowane.

Obok wspomnianego dyrektora technicznego zakładów inż. A. Dłuskiego, któ
ry posiadał duże doświadczenie w dziedzinie konstrukcji przyrządów celowni
czych, liczący się wkład pracy wniósł kierownik biura konstrukcyjnego PZO inż. 
Jerzy Brynk. Był on synem Kontradmirała Zygmunta Brynka - wieloletniego pre
zesa zarządu zakładów w okresie międzywojennym. Po wyzwoleniu wykładał za
sady konstrukcji przyrządów precyzyjnych i optycznych w Wojskowej Akademii 
Technicznej i Politechnice Warszawskiej.

Związki PZO z „BŁYSKAWICĄ” trwały również po jej powrocie do kraju, 
kiedy to pracownicy zakładów dokonali modernizacji systemu dalmierczego 
okrętu.

Dla upamiętnienia udziału PZO w budowie „BŁYSKAWICY” przedstawiciel 
załogi zakładów wręczył w 1987 r. w trakcie uroczystości nadania okrętowi Złote
go Krzyża Virtuti Militari dowódcy okrętu - muzeum okolicznościową tablicę 
z umieszczonym fragmentem dokumentacji konstrukcyjnej przyrządów wykona
nych sześćdziesiąt lat temu.
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Kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski

PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIE
ORP „BŁYSKAWICA” (1937 -1947)

Uroczyste wodowanie kadłuba ORP „Błyskawica” (kolejny numer stoczniowy 
1801) odbyło się 1 październia 1936r. o godz. 11.55 w stoczni „John Samuel 
White” w Cowes. Strona polska nadała temu wydarzeniu duży rozgłos. W ceremo
nii wzięli udział m.in. ambasador RP w Londynie Edward Raczyński z małżonką 
Cecylią1, która była matką chrzestną okrętu, konsul generalny RP Karol Poznański, 
przewodniczący Komisji Nadzoru Budowy Okrętów w Anglii kmdr inż. Stanisław 
Rymaszewicz, a ze strony brytyjskiej dowódca bazy w Portsmouth adm. sir Wil
liam Fischer, lord Jellicoe, gen. mjr. J.W. West oraz przedstawiciele dyrekcji 
stoczni na czele z jej dyrektorem naczelnym Arhturem Thomasem Wallem.

Po zwodowaniu na cześć „lidera polskiej floty” wydano okolicznościowy 
lunch, na którym wznoszono toasty za króla Wielkiej Brytanii, prezydenta RP, 
Polską Marynarkę Wojenną i matkę chrzestną oraz wygłaszano przemówienia 
o współpracy polsko - brytyjskiej.1 2

Pomimo 118 dni opóźnienia w budowie niszczyciela z chwilą pomyślnego za
kończenia prób odbiorczych 25 listopada 1937r. przewodniczący komisji KMW 
kmdr por. Włodzimierz Steyer podpisał protokół odbioru jednostki.

Po uzupełnieniu stanu załogi, która teraz liczyła niemal 90 osób o godz. 14.00 
odbyła się uroczystość podniesienia biało - czerwonej bandery i znaku dowódcy 
okrętu.

Rankiem następnego dnia „Błyskawica” udała się do Góteborga, aby w tam
tejszym arsenale zaopatrzyć się w amunicję do dział szwedzkiej firmy „Bofors”.

1 grudnia 1937r. na wysokości Helu niszczyciel spotkał się z ORP „Wicher” 
i dwoma trałowcami (minowcami) po czym przy dźwiękach syren okrętowych 
zacumował w gdyńskim porcie wojennym.

Przez następne trzy miesiące na „Błyskawicy” montowano urządzenia łączno
ści i optyczne. Te ostatnie przez specjalistów Państwowych Zakładów Optycznych 
w Warszawie. Równocześnie nastąpiły zmiany w składzie załogi. 4. stycznia 
1938 r. obowiązki dowódcy objął dotychczasowy dowódca ORP „Burza” kmdr 
ppor. Włodzimierz Kodrębski3, a okręt rozpoczął pierwszą kampanię morską, która 
zakończyła się 15 września. W czasie kampanii prowadzono intensywne szkolenie 
nie mającej większego doświadczenia załogi. Osiągnięte postępy spowodowały 
wyznaczenie „Błyskawicy” i „Groma” do złożenia kurtuazyjnej wizyty w Danii. 
W dniach 23 - 25 sierpnia obie jednostki przebywały w Kopenhadze.

1 Cecylia z Taroszyńskich hr. Raczyńska urodziła się 26.6.1906r., a zmarła 3.10.1962r.
2 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (AMMW), Dokumenty i materiały, sygn. 240, 

Zaproszenie na wodowanie ORP"Błyskawica" przekazane przez prezesa Zarządu Głów
nego Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie Ryszarda Dembiń
skiego. Menu składało się z zupy wołowej (ogonowej), rosołu, ryby, kurczaka, szynki 
zapiekanej, ozora, pasztecików z cielęciny i szynki oraz ziemniaków z zieloną sałatą. Na 
deser podano biszkopty w winie z kremem, galaretkę owocową sernik i kawę.

J1 oficerem artylerii został kpt.mar. Zbigniew Przybyszewski, I ofic. broni podowdnej kpt. 
mar. Stanisław Cieszkowski, a I mechanikiem por.mar. Feliks Jasłowski.
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Po upływie roku okręt poddano remontowi gwarancyjnemu. Spośród 79 uste
rek i wad technicznych część usunięto we własnym zakresie, a poważniejsze m.in. 
zatarcie się łożyska nośnego lewego wału napędowego, częste niesprawności tele
grafów maszynowych czy też aparatu pokładowego, wykrywającego zanurzone 
okręty podwodne naprawiły na koszt brytyjskiej stoczni Warsztaty Portowe Mary
narki Wojennej w Gdyni.4

W związku z zaostrzającą się sytuacją polityczną spowodowaną niemieckimi 
roszczeniami terytorialnymi 18 marca 1939r. dywizjon niszczycieli („kontrtorpe- 
dowców”) postawiony został w stan gotowości bojowej i patrolował Zatokę Gdań
ską. Z chwilą aneksji Kłajpedy i spadku napięcia w dalszym ciągu kontynuowano 
szkolenie pojedynczych okrętów i całego dywizjonu tym bardziej, że nastąpiły 
znaczne zmiany personalne. Dzięki dużemu wysiłkowi nowego dowódcy dywizjo
nu kmdr. por. dypl. Romana Stankiewicza (od 2.4.1939 r.), kadry i marynarzy uzy
skano dość dobry stopień wyszkolenia, biorąc pod uwagę krótki, kilkumiesięczny 
okres jego trwania.

Wobec rosnącego zagrożenia i możliwości wybuchu konfliktu z Niemcami 
podczas polsko - brytyjskich rozmów sztabowych ustalono, że 3 lub 4 polskie 
niszczyciele jeszcze przed wybuchem wojny udadzą się do Wielkiej Brytanii 
w celu eskortowania konwojów z materiałami wojennymi. Brano także słusznie 
pod uwagę zdecydowanie niekorzystny stosunek sił i szybką możliwość zniszcze
nia okrętów.

Decyzja została wprowadzona w życie w postaci rozkazu specjalnego nr 
1000/spec. dowódcy Floty kontradm. Józefa Unruga5. Na jego podstawie dywizjon 
w składzie OORP „Błyskawica” (okręt flagowy), „Grom” i „Burza”. 30 sierpnia 
o godz. 12.50 otrzymał sygnał „Wykonać Peking”. Po odprawie dowódców okrę
tów ok. godz. 14.15 stojące na redzie jednostki odkotwiczyły i w szyku torowym 
udały się do Wielkiej Brytanii . Załogi o celu operacji dowiedziały się dopiero po 
minięciu Rozewia.

1 września po południu polskie okręty rzuciły kotwice na redzie portu Leith 
(Szkocja). Informacja o agresji na Polskę silnie poruszyła załogi. Zapanowało 
z jednej strony przygnębienie, a z drugiej chęć dalszej walki. 3 września niszczy
ciele udały się do Rosyth. Po wypowiedzeniu wojny przez Wielką Brytanię kmdr 
por. R. Stankiewicza przyjął na audiencji I Lord Admiralicji Winston Churchill. 
W wyniku rozmów polski dywizjon operacyjnie podporządkowano dowódcy Za
chodniego Obszaru Morskiego (Western Approaches) adm. Martinowi Dunbar 
Nasmithowi6, a jego bazą został Devonport obok Plymouth.

6 września po zaokrętowaniu brytyjskiej grupy łącznikowej „Błyskawica”, 
„Grom” i „Burza” wyszły w morze na swój pierwszy patrol bojowy. Trasa przej
ścia wiodła przez cieśniny Minch, Kanał Północny, Morze Irlandzkie, Kanał św. 
Jerzego i Morze Celtyckie. Nazajutrz nieopodal wyspy South Vist wykryto pery
skop okrętu podwodnego. Dywizjon zaatakował wroga rzucając kolejno z po
szczególnych okrętów łącznie 30 bomb głębinowych. Chociaż akcja pod względem 
taktycznym pozostawiała wiele do życzenia, to tłuste plamy, które ukazały się na 
powierzchni morza spowodowały, że admiralicja przyznała prawdopodobne 

4 W.Szczerkowski, ORP"Błyskawica", Gdańsk 1979, s.30-31.
5 Szerzej J.W. Dyskant,"Pekin" czy "Peking", "Biuletyn Historyczny" Muzeum MW, Gdy

nia 1989, nr 11,s.l5-17.
6 Admirał był wielkim przyjacielem polskich marynarzy.Od 1948r. członek honorowy Sto

warzyszenia Marynarki Wojennej (Wielka Brytania).
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uszkodzenia okrętu podwodnego7.Był to pierwszy atak na tego rodzaju niemiecką 
jednostkę w II wojnie światowej.

Rankiem 9 września po uzupełnieniu paliwa w Millford Haven (Pembrock) 
samolot wskazał za pomocą rzuconej świecy dymnej miejsce zanurzonego okrętu. 
Atak wykonany przez „Błyskawicę” nie przyniósł rezultatu.

Wkrótce po przyjściu do bazy w Devonport 13 września „Błyskawica” otrzy
mała rozkaz udania się do Liverpoolu aby eskortować statki wiozące materiały 
wojenne dla walczącej Polski do portu w Konstancy (Rumunia). Zamiast oczeki
wanego konwoju eskortowała jedynie pojedynczy statek. Zespół dotarł do Gibral
taru po 4 dniach rejsu. Jednak ze względu na tragiczną sytuację militarną w kraju 
niszczyciel powrócił do bazy. Wywołało to wśród załogi znaczne przygnębienie.

Na początku października „Błyskawica” i „Grom” zostały skierowane do 
stoczni w celu poprawienia stateczności i zlikwidowania zbyt dużych przechyłów. 
Anglicy proponowali m.in.zdjęcie dwulufowych dział nr 2 kal. 120 mm, co znacz
nie obniżyłoby wartość bojową okrętów . Dzięki postawie polskich oficerów 
wspomniane działa zachowano kosztem usunięcia różnych elementów wyposaże
nia w tym wanien z łazienek dowódców o łącznym ciężarze 112 ton. Wywołało to 
podziw i uznanie wśród gospodarzy8.

W dniu 22 października dywizjon wysłano na kolejny patrol pod zachodnie 
wybrzeże Irlandii z zadaniem poszukiwania nieprzyjacielskich okrętów podwod
nych. Jedynym ważniejszym momentem okazało się niemal ostrzelanie niewielkiej 
wysepki skalnej , którą wzięto za kadłub wrogiej jednostki. Podczas drogi powrot
nej pobrano paliwo w Belfaście. Niebawem wykryto peryskop ale wyniku ataku 
nie ustalono.

31 października okręty opuściły dotychczasową bazę i udały się na nowe 
miejsce postoju na południowo-wschodnie wybrzeże Anglii do Harwich. Dywizjon 
wszedł w struktury organizacyjne 1 flotylli niszczycieli, która operowała na podej
ściach do kanału La Manche. Rejon ten okazał się niezwykle niebezpieczny ze 
względu na rozległe pola minowe i bliskość sił niemieckich.

Do znamiennego wydarzenia doszło podczas poszukiwania rozbitków na 
Dogger Bank. 7 listopada ok. godz. 8.30 nadleciały dwa samoloty. Miały to być 
angielskie maszyny wcześniej zapowiedziane. Gdy jedna z nich wykonała skręt 
zauważono sfastykę. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a samolot zrzucił przed
miot podobny do pływaka. Gdy ów zaczął niebezpiecznie zbliżać się zaobserwo
wano, że jest to zwykła torpeda. Jedynie dzięki przytomności umysłu kpt.mar. 
Tadeusza Gorazdowskiego (ZDO) zdołano ją w ostatniej chwili wymanewrować. 
Zaskoczenie udało się ponieważ załoga słabo znała sylwetki samolotów. Atak oka
zał się jednym z pierwszych tego rodzaju w historii wojen9.

Powyższe wydarzenie wpłynęło na zwiększenie intensywności szkolenia. 
Równocześnie wykonano liczne zadania bojowe, najczęściej polegające na eskor
towaniu statków wzdłuż wschodniego wybrzeża Anglii pomiędzy ujściami rzek 
Tamiza i Humber. Wkrótce dały o sobie znać miny magnetyczne. 30 listopada 
zatonął statek „Sheaf Crest”. W ratowaniu rozbitków wzięły udział dwie łodzie 
z „Błyskawicy” ratując 19 marynarzy.

7 Z.Węglarz, Wspomnienia ze służby na ORP „Burza” w latach 1939-1940, "Biuletyn Hi
storyczny" Muzeum MW, Gdynia 1989, nr ll.s.80-81.

8 W. Szczerkowski,ORP”Btyskawica", op.cit.s.49.Zdjęto m.in. kołpaki kominów, łodzie 10- 
cio wiosłowe, część rufowych nadbudówek, reflektory z dziobowego pomostu bojowego 
oraz zapasowe i ćwiczebne lufy.

9 W.Szczerkowski, "Błyskawica", Informator Historyczny, Gdańsk 1979, s. 16.
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Ważnym epizodem w życiu załogi była podnosząca na duchu wizyta premiera 
rządu i Naczelnego Wodza gen. dyw. Władysława Sikorskiego. W tym celu okręt 
17 listopada przypłynął do bazy w Rosyth. Po powrocie stanowisko dowódcy objął 
kmdr ppor. Jerzy Umecki.

Na przełomie 1939 i 1940 r. okręt uczestniczył w trzech specjalnych opera
cjach. 9 grudnia wraz z 9 niszczycielami wyszedł w rejon wysp Texel i Tarschel- 
ling, aby przechwycić zespół niemieckich niszczycieli. Jednak, ze względu na 
gęstą mgłę do spotkania nie doszło. 15 grudnia w asyście trzech niszczycieli 
„Błyskawica” osłaniała szybki stawiacz min HMS „Welsham”, który postawił 
zagrodę minową koło wyspy Borkum na torze wodnym z Emden. Z kolei w stycz
niu kontrolowano statki handlowe państw neutralnych. Oddziałem pryzowym ob
sadzono łotewski statek „Rasma” ale przez nieuwagę dowódcy „Błyskawicy” 
zakotwiczył on w rejonie zastrzeżonym.

Nieudolne dowodzenie okrętem spowodowało zmiany personalne na stanowi
skach oficerskich. Nowym dowódcą został kmdr ppor. Stanisław Nahorski. Duża 
grupa podoficerów i marynarzy wyjechała na Maltę gdzie kompletowano załogę 
nowoprzyjmowanego od Brytyjczyków niszczyciela „Garland”.

Do ostatnich dni pobytu w Harwich załogi szkoliły się zwłaszcza po uzupeł
nieniach spośród francuskiej Polonii. Wykonywano drobne naprawy, czyszczono 
kotły i przeglądano mechanizmy okrętowe. Jedyną akcją w jakiej wzięły udział 
„Błyskawica” i „Burza” było zabezpieczenie minowania niemieckich wybrzeży. 
4 kwietnia dywizjon przeszedł dalej na północ do słynnej bazy w Scapa Flow na 
Orkadach. Miejsca tak nieatarakcyjnego, że w malowanej historii okrętu znajdują
cej się na grodzi mesy oficerskiej umieszczono jedynie skalną wysepkę, pingwina 
i kozę20. Fragment historii w obrazkach można obecnie oglądać na wystawie znaj
dującej się pod pokładem okrętu-muzeum „Błyskawica”.

W dwa dni później polski zespół okrętów wraz z brytyjskimi niszczycielami 
otrzymał rozkaz osłaniania pancerników i krążowników w Skagerraku. Rankiem 
9 kwietnia został jednak odwołany i pod dowództwem HMS „Tartar” eskortował 
konwój statków handlowych z Norwegii do Rosyth.

Udana inwazja niemiecka na Norwegię zmusiła brytyjskie dowództwo do 
przeciwdziałania. Nasze okręty brały udział najpierw w dwudniowym patrolu bo
jowym przerwanym ze względu na złe warunki pogodowe, a od 17 kwietnia 
eskortowały ciężko uszkodzony przez lotnictwo nieprzyjaciela krążownik HMS 
„Suffolk”.

W dniu 19 kwietnia w ramach wzmocnienia sił przeciwdesantowych 
„Błyskawica”, „Grom” i „Burza” udały się w rejon operacyjny „Narvik”. W dru
gim dniu rejsu ze względu na m.in. uszkodzenie kluzy i silny przeciek „Burza” 
zawróciła na Scapa Flow. Około południa w pobliżu burty „Błyskawicy niespo
dziewanie nastąpił silny wybuch. Nie wiedziano kto był jego sprawcą. Nawet żar
towano, iż może” wypadła” jedna z bomb głębinowych idącego na przodzie szyku 
„Groma”. Dzisiaj wiemy, że wykonawcą ataku torpedowego okazał się niemiecki 
okręt podwodny U-9. Szczęśliwie dwie wystrzelone torpedy uzbrojone w magne
tyczne zapalniki detonowały przed niszczycielem. Niemcy nazajutrz w komunika
cie radiowym nie omieszkali podać informacji o zatopionym „byłym polskim” 
niszczycielu.11. 10 11

10 Autorem obrazkowej historii był ppor.mar. Stanisław Szajna, a później kpt.mar. Witold 
Poray-Wojciechowski.

11 Por J. Peterek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989 r. s. 167-174 oraz M. Kadulski, 
Szczęśliwa gwiazda "Błyskawicy", "Nasze Sygnały", Londyn 1987, nr 159 s.20-24.
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Po tym epizodzie jednostki już bez przeszkód weszły do Sjelfjordu na Wy
spach Lofockich (Flakstad), który spełniał rolę kotwicowiska. Przez pierwszy ty
dzień okręty samodzielnie patrolowały wejście do Vestfiordu. „Błyskawica” m.in. 
spenetrowała Saltfiord (Bodo).

Od 24 kwietnia niszczyciel zaczął operować bezpośrednio w rejonie Narwiku 
opanowanym przez Niemców. Walkę tak wspomina ówczesny ZDO kpt. mar. Ro
muald Nałęcz-Tymiński : „Wkrótce po naszym przybyciu niszczyciele brytyjskie 
rozpoczęły strzelanie do mostu kolejowego na wschód od Narwiku, uszkadzając 
go. Dołączyliśmy i my do tego bombardowania i uplasowaliśmy kilka celnych 
salw, powiększając stan uszkodzenia mostu. Była to dla nas pierwsza okazja w tej 
wojnie do strzelania z artylerii głównej. ...Zaczęliśmy i my pilnie naśladować na
szych brytyjskich towarzyszy. 26 kwietnia myszkując zauważyliśmy jakiś ruch na 
wzgórzu usytuowanym na wschód od miasta... Otworzyliśmy ogień z dział głów
nych i kilkoma salwami zlikwidowaliśmy tą nowoinstalowaną baterię.

Na zachód od miasta znajdował się wydrążony w górze tunel kolejowy. Na
zajutrz zidentyfikowaliśmy jedną grupę złożoną z 200 ludzi jako żołnierzy nie
mieckich, maszerujących w kierunku tunelu. Podeszliśmy na możliwie 
najdogodniejsze pozycje i wygarnęliśmy do nich z dział głównych . Pierwsza sal
wa była w celu”1 .

Potem „Błyskawica” osłaniała lądowanie brytyjskich żołnierzy w miejscowo
ści Bodo. Podczas patrolu 2 maja okręt niepostrzeżenie spod chmur zaatakował 
pojedynczy samolot zrzucając 6 bomb. Na szczęście niecelnych. Po południu przy 
wejściu do Rombaksfiordu niedaleko wspomnianego tunelu rozległy się strzały 
z działek przeciwpancernych i karabinów maszynowych. Posypały się pociski. 
Cała artyleria „Błyskawicy” natychmiast odpowiedziała. Wprawdzie niemiecki 
ogień ucichł, ale trzy pociski trafiły w maszynownię nr 2, kolejne w kuchnie i apa
rat torpedowy nr 2. Trzech ludzi zostało lekko rannych. Pociski z karabinów ma
szynowych posiekały nadbudówki.

Uszkodzenia spowodowały odwołanie „Błyskawicy” z patrolu. W jej miejsce 
wszedł ORP „Grom”, który 4 maja został zatopiony bombami przez nieprzyjaciel
ski samolot.

Sytuacja z 2 maja, kiedy to Niemcy uzyskali trafienia w okręt powtórzyła się 
w trzy dni później, jednak poza licznymi przestrzeleniami obyło się bez rannych. 
Nazajutrz wzmogła się aktywność lotnictwa, a „Błyskawica” stała się głównym 
obiektem systematycznych bombardowań. Jedynie dzięki opanowaniu i mistrzow
skim manewrom kmdr, ppor S. Nahorskiego oraz sprawnemu wykonywaniu rozka
zów przez załogę niszczyciel nie odniósł żadnych uszkodzeń. Przy czym 
artylerzyści zestrzelili jeden bombowiec - pierwszy w historii okrętu.

Po męczących nalotach jednostka weszła na redę Tjelsundet. Odpoczynek 
przerwała wizyta głównodowodzącego Sił Sprzymierzonych adm. lorda Cork and 
Orrery. Admirał po przeglądzie wyraził wielkie uznanie i podziw za doskonałe 
wykonywanie zadań.

W związku z decyzją o wycofaniu się z Norwegii polskie jednostki rozpoczęły 
w Skielfiordzie przygotowania przed udaniem się do Wielkiej Brytanii. Wówczas 
10 maja nadleciała duża formacja bombowców „Heinkel” He-111. Jeden z nich 
ugodzony przez pociski z przeciwlotniczych Boforsów (słynny działonowy bsmt 
Stanisław Paliński) zwalił się na pobliskie skały. Wieczorem norweski kuter ry
backi przywiózł aluminiowy arkusz blachy z oderwanego poszycia. Z niego mary- * 

12 R. Nałęcz-Tymiński, „Błyskawica” w Narwiku”, „Nasze Sygnały”, Londyn 1986, nr 157, 
s. 17.
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narze wycięli sylwetkę samolotu ,13 Obecnie znajduje się ona w zbiorach Muzeum 
Marynarki Wojennej.

Niespodziewanie szybko rozwijająca się ofensywa wojsk niemieckich w Bel
gii i Holandii spowodowała przyparcie wojsk sprzymierzonych w tym brytyjskiego 
korpusu ekspedycyjnego do morza w rejonie Dunkierki. W operacji pośpiesznej 
ewakuacji drogą morską (kryptonim „Dynamo”) broniących się oddziałów wzięłą 
udział również „Błyskawica”. Nocą z 27 maja na 28 maja wraz z niszczycielami 
HMS „Gallant” i HMS”Vivacjous” pod ogniem artylerii weszła do zniszczonego 
portu w Dunkierce. W czasie podejścia do nabrzeża została zaatakowana przez 
samolot, który celnym ogniem strącono. Wzorowo wykonane zadanie przez do
wódcę i załogę zadecydowało, iż w następnym dniu wznowiono ewakuację bezpo
średnio z portu.

Następnie ORP „Błyskawica” patrolował w północnej części Kanału La Man
che i osłaniał statki oraz okręty przewożące rozbite wojska z rejonu walk do an
gielskich portów. Wśród licznych epizodów wojennych należy wymienić 
uniknięcie storpedowania przez wrogi okręt podwodny, uratowanie 15 ludzi z za
topionego francuskiego niszczyciela „Sirocco” oraz holowanie do Dower silnie 
uszkodzonego niszczyciela HMS „Greyhound”, zapełnionego do granic możliwo
ści setkami żołnierzy.

W niedzielę 2 czerwca okręt powrócił do swej macierzystej bazy w Harwich. 
Był mocno sfatygowany. Maszyny potrzebowały przeglądu, a załoga dłuższego 
odpoczynku. Po dziewięciu dniach jednostkę skierowano na remont do macierzy- 
stejStoczni J. Samuel White w Cowes, a później do Southampton. Robotnicy pa
miętający budowę zgotowali entuzjastyczną owację14.

W trakcie remontu zamontowano nową aparaturę szumonamiernika (asdic) 
oraz zmodernizowano wyrzutnię bomb głębinowych. W miejsce rufowego aparatu 
torpedowego wstawiono działo plot. kal. 102 mm Mk V. Po doświadczeniach nor
weskich zainstalowano w burtach włazy ewakuacyjne o większej niż bulaje śred
nicy.

12 sierpnia „Błyskawica” weszła do Portsmouth w celu pobrania amunicji. 
Wówczas nastąpił silny niemiecki nalot na miasto. Artylerzyści okrętu zdołali 
zestrzelić kolejny, czwarty już samolot.

Z chwilą zakończenia dwutygodniowego szkolenia w walce z okrętami pod
wodnymi w Scapa Flow niszczyciel przydzielono do eskortowania konwojów . 
Z uwagi na niewielki zasięg (mały zapas paliwa) i dużą prędkość często eskorto
wał szybkie statki, samodzielnie pokonujące Ocean Atlantycki.

30 sierpnia wraz z „Burzą” dołączył do konwoju złożonego z 51 statków, któ
ry wyprowadzono na Atlantyk. Przy okazji wyłowiono jedynego rozbitka z s/s 
„Star Sion”. 3 września w drodze powrotnej z konwojem powracającym do Wiel
kiej Brytanii zauważono peryskop i zaatakowano U-boota bombami głębinowymi.

W nocy z 6 na 7 września w drodze z Belfastu do Plymouth koło Lansend zo
stał niespodziewanie zaatakowany przez dwa ścigacze. Na szczęście odpalone 
torpedy były niecelne. W Plymouth OORP „Błyskawica”, „Burza” i „Garland” 
przydzielono do 5 flotylli niszczycieli. Miała ona za zadanie patrolowanie wybrze

13 M.Kadulski, Dwie przepowiednie, "Nasze Sygnały", Londyn 1972r. nr 127, s.24- 
29;B.Wroński, Wspomnienia płynąjak okręty, Londyn 1981, s.54 oraz R.Madej, Obsada 
"Boforsa" na "Błyskawicy", "Nasze Sygnały", Londyn 1988 nr 163, s.22.

14 Szerzej R.Nałęcz-Tymiński, "Błyskawica" w Dunkierce", "Nasze Sygnały", Londyn 
1986r„ nr 158, s.6-16.
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ża francuskiego głównie nocą ponieważ spodziewano się inwazji na Wyspy Bry
tyjskie. Jednostki cały czas pozostawały na redzie w 100 minutowym pogotowiu.'5

Gdy niebezpieczeństwo inwazji minęło okręty powróciły do akcji eskortowej. 
„Błyskawica” prowadziła konwoje wzdłuż wybrzeży na atlantyckiej trasie. Okres 
ten charakteryzował się licznymi awariami. I tak 26 października doszło do kolizji 
z angielskim trałowcem „Arran”. Źle manewrując uderzył dziobem i poważnie 
uszkodził burtę niszczyciela wskutek czego musiano przeprowadzić niemal mie
sięczny remont w stoczni w Glasgow.

Zaraz po zakończonym remoncie 4 grudnia 1940r. eskortując konwój do Sta
nów Zjednoczonych natrafiono na szczególnie silny sztorm. Wyjątkowo duże 
przechyły groziły wywróceniem okrętu. W tym groźnym położeniu zaciął się ster 
oraz pękł główny tryb obrotowy aparatu torpedowego. Usunięcia awarii z naraże
niem życia dokonali por.mar. Franciszek Czelusta i por.mar. Zbigniew Węglarz 
z 12 marynarzami. Uruchomienie steru ręcznego przyszło w samą porę, ponieważ 
załoga była u kresu wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Zniszczenia na okręcie 
przez sztormowe fale okazały się znaczne. Ich usunięcie w Glasgow trwało do 10 
lutego. Jednak awarie steru powtarzały się więc zapadła decyzja skierowania do 
doku i przeglądu wszystkich mechanizmów. 13 marca niemieckie lotnictwo wyko
nało silny nalot na miasto. Artylerzyści cały czas prowadziły ogień do atakujących 
samolotów. W czasie nalotu poniesiono pierwszą stratę. Mar. Ryszard Spychała 
zmarł w szpitalu na zawał serca.15 16

Na początku czerwca 194Ir. „Błyskawica” udała się znów do stoczni w Co
wes na przezbrojenie i gruntowny remont. Działa morskie kal. 120 mm „Boforsa” 
zastąpiono uniwersalnymi działami Vickers Armstrong 4x2 kal. 102 mm o kącie 
podniesienia do 85 stopni, a zamiast nkm-ów plot, ustawiono 4 pojedyncze działka 
kal. 20 mm Oerlikon. Zamontowano także 2 rufowe zrzutnie bomb głębinowych 
oraz radary artyleryjskie i wczesnego ostrzegania. Dzięki przezbrojeniu wydatnie 
wzmocniło się uzbrojenie przeciwlotnicze okrętu kosztem wzrostu wyporności 
i spadku prędkości maksymalnej o 2-3 węzły.

14 listopada na „Błyskawicę” przybył szef KMW kotradm. J.Swirski. Naj
pierw odznaczył trzech brytyjskich marynarzy, a potem dokonał przeglądu, spe
cjalnie interesując się zmianami uzbrojenia.

Rankiem 31 listopada po bardzo dobrym wykonaniu strzelań ćwiczebnych 
niszczyciel udał się do Scapa Flow. Po drodze wykrył za pomocą asdicu okręt 
podwodny. Wykonane ataki bombami głębinowymi nie dały rezultatu gdyż ... jak 
się później okazało był to wrak zatopionego statku.17

Z bazy na Orkadach z chwilą zakończenia dwutygodniowych ćwiczeń 
„Błyskawica” (17 grudnia) wyruszyła do Grenock i na trasę konwojów islandz
kich. Po drodze spotkała polskie niszczyciele eskortowe OORP „Kujawiak” 
i „Krakowiak”.

Reykjavik - stolica Islandii - jak wspominają marynarze - nie dosięgła groza 
nalotów. Miasta nie zaciemniano, a gwar żołnierzy słychać było wszędzie. Krań
cowo różne okazały się warunki służby eskortowej dzięki dużej ilości operujących 
U-bootów i bombowców oraz surowej zimowej aurze. Zwłaszcza ta ostatnia da
wała się załodze mocno we znaki.

15 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, tom II, Kampanie na obczyźnie, część 1, 
Londyn 1959, s.280-281.

16 W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”..., op. cit. s. 72-73.
17 R.Nałęcz-Tymiński, Powrót na ORP"Błyskawica", "Nasze Sygnały", Londyn 1987, nr 

159, s.4-6.

41



Z ważniejszych epizodów bojowych należy wymienić zatopienie ogniem ar
tyleryjskim palącego się statku szwedzkiego (2.stycznia 1942 r.), eskortowanie 
jednego z największych statków pasażerskich świata „Queen Elizabeth” i obrona 
konwoju SC-94 z Kanady.

ORP „Błyskawica” aż do 4 kwietnia osłaniał islandzkie konwoje (łącznie 
przebył około 20 tys. Mm) od czasu do czasu wychodząc na Ocean Atlantycki w 
celu wzmocnienia eskorty. W tym dniu podczas wyjątkowo silnego sztormu pękł 
kadłub na styku dziobowej nadbudówki z górnym pokładem i awarii uległy dwa 
kotły.

Kolejny ponad trzymiesięczny remont dokonano w Southampton, Cowes 
i Portsmouth. Usunięto uszkodzenia, nieco poprawiono stateczność jednostki 
i wzmocniono broń podwodną.

Podczas postoju w Cowes na przełomie kwietnia i maja okręt kilkakrotnie od
pierał silne naloty Luftwaffe uszkadzając jeden niemiecki samolot. Część załogi 
brała udział w gaszeniu pożarów na terenie stoczni i miasta. Podczas silnego na
lotu 5 maja szczególnie wyróżnił się mat Zdzisław Dutkiewicz, którego odznaczo
no Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Dyrekcja stoczni i mieszkańcy 
Cowes w dowód podziękowania przekazali na ręce dowódcy kmdr. por. Wojciecha 
Franckiego pamiątkowy medal .'

W 40 i 50 lat po pamiętnym wydarzeniu delegacja władz Cowes na czele 
z burmistrzem przywiozła na okręt repliki okolicznościowych tablic sławiących 
dzielność załogi. Oryginały znajdują się na tamtejszym ratuszu. Obecnie można je 
oglądać na ścianie nadbudówki rufowej pod działem nr 3. Napis na tablicy 
z 3.5.1992r. brzmi następująco:

„Tablica niniejsza ufundowana w 50 rocznicę nieprzyjacielskiego nalotu 
bombowego na Cowes w dniu 4 i 5 maja 1942r. upamiętnia oficerów i załogę 
ORP „Błyskawica” dzielnie broniących miasta, którzy swą akcją walnie przy
czynili się do zmniejszenia ofiar w ludziach i materialnych oraz zapobiegli 
znaczniejszemu zniszczeniu miasta”.

1 sierpnia po obowiązkowym przeszkoleniu w Scapa Flow „Błyskawica” we
szła w skład sił eskortujących konwoje oraz pojedyncze statki, posiadające dużą 
szybkość na Atlantyku i Morzu Irlandzkim. Już następnego dnia zaatakowała nie
przyjacielski okręt podwodny, który został uszkodzony. Od sierpnia do końca 
września 17 razy uczestniczyła w konwojach i patrolach bojowych. Kilkakrotnie 
odpierała ataki U-botów i bombowców .

19 października okręt pod nowym dowódcą kmdr.ppor. Ludwikiem Licho- 
dziejewskim wraz z dwoma brytyjskimi niszczycielami udał się do Gibraltaru, 
miejsca gdzie koncentrowały się jednostki pływające, biorące udział w operacji 
„Torch”. Pod tym kryptonimem kryło się lądowanie sił brytyjskich na wybrzeżach 
francuskiej Afryki Północnej.

Pierwszą akcją na morzu Śródziemnym było eskortowanie lotniskowca 
„Furious” z 32 samolotami myśliwskimi dla obrońców Malty. Następnie 
„Błyskawica” wraz z podporządkowanymi jej 4 niszczycielami oraz 3 krążowni
kami i lotniskowcem osłaniała szybki desant liczący 32 tys. żołnierzy. Miał on 
opanować rejon Algieru. 9 listopada polscy artylerzyści w czasie kolejnego nalotu 
uszkodzili niemiecki samolot tym razem „Junkers” Ju-88.18 19

18 S.M.Piastowski,Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946,tom3, Albany 1990, 
s.27.

19 Tamże k.59 oraz Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, tom II, Kampanie na 
obczyźnie, część 2, Londyn 1975, s.433.
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W dniu 10 listopada okręt wyznaczono do osłony desantów w Bougie. Cho
ciaż na lądzie nie napotkano większego oporu jednostki zebrane na redzie i w por
cie zostały silnie zaatakowane przez lotnictwo. Podczas nalotu 12 listopada na 
„Błyskawicę” rzuciło się 40 nieprzyjacielskich bombowców . Szereg bomb rozpry- 
skowych upadło bardzo blisko, wyrządzając odpadkami wiele szkód w nadbudów
kach i kadłubie (m.in. podziurawione zbiorniki ropy i żyrokompas). Poległo 4 
marynarzy w tym 3 brytyjskich, 33 podoficerów i marynarzy zostało ciężko ran
nych, a 10 lekko rannych. Łącznie niemal 20% załogi.20

W porcie Bougie zostawiono ciężko rannych i wówczas nastąpił kolejny nalot. 
W czasie przejścia do Gibraltaru, gdzie miano naprawić uszkodzenia i uzupełnić 
straty odbył się pogrzeb morski poległych.

O postawie załogi w tych trudnych chwilach powiedział po zakończeniu walki 
dowódca „Błyskawicy”:”Muszę podkreślić naprawdę bohaterskie zachowanie się 
załogi okrętu, bardzo ciężko ranni zachowywali się tak, że nie wstydziłem się me
go wzruszenia. Wszyscy prawie, z którymi rozmawiałem, a niektórzy z nich nie 
będą żyli lub zostaną kalekami na całe życie, chcieli tylko jak najprędzej wrócić na 
okręt i to koniecznie na „Błyskawicę” 21.

W końcu grudnia 1942r. niszczyciel włączono do sił „H” z zadaniem opero
wania w zachodniej części Morza Śródziemnego. W służbie eskortowej kilkakrot
nie atakował okręty podowodne i staczał walki z lotnictwem.

W połowie marca nastąpiła zmiana podporządkowania. Okręt w ramach sił 
„Q” (bazy w Algierze i Bonę) wielokrotnie wychodził w rejon Cieśniny Sycylij
skiej w celu odcięcia niemieckich oraz włoskich linii komunikacyjnych i zaopa
trzeniowych. Podczas patroli nie natrafiono na wrogie konwoje, ale lotnictwo 
silnie atakowało. Przy okazji artylerzyści uszkodzili jeden bombowiec. Trafiony 
niósł za sobą warkocz dymu, aby potem schować się za horyzontem.

27 marca niszczyciel brał udział w 'pozorowanym desancie w Sidi Mechrig 
koło Tunisu. Miał on przyśpieszyć ewakuację wojsk niemieckich z Afryki i uła
twić operacje wojskom brytyjskim. W drodze z Algieru do Gibraltaru spotkano na 
morzu i uratowano 5 brytyjskich lotników.

Na początku maja „Błyskawica „ wraz z innymi niszczycielami jeszcze kilka
krotnie uczestniczyła w patrolach bojowych u wybrzeży Śycylii. Jednostki były 
często atakowane przez lotnictw. 7 maja w pobliżu wyspy Merretimo doznała 
uszkodzeń steru od blisko padających bomb. 15 maja wróciła do Gibraltaru, a po 
kilku dniach opuściła Morze Śródziemne. Przed odejściem otrzymała od dowódcy 
floty śródziemnomorskiej adm. Andrewa Cunninghama następujący telegram :

„Mam zamiar odesłać was do Gibraltaru dla dokonania remontu, a po tym 
odesłania do Zjednoczonego Królestwa. Żałuję, że tracę „Błyskawicę” i jej dzielną 
załogę z Morza Śródziemnego, gdzie okręt odznaczył się w działaniach. Żegnając 
was, życzę wszystkim szczęścia w przyszłości22”. Za działalność bojową dowódca 
otrzymał Distinguished Service Order, a członkowie załogi wysokie odznaczenia.

Generalny remont stoczniowy nastąpił w Cowes. Trwał on do końca listopada 
1943r. Przeglądy i naprawy wymagały zwłaszcza kotły główne i turbiny. Zmodyfi
kowano także wyposażenie elektroniczne.

W pierwszych dniach grudnia 1943r. „Błyskawica” dowodzona przez kmdr, 
por. Konrada Namieśniowskiego została wcielona do Home Fleet (Scapa Flow) 

20 S.Bujniewicz, ORP"Błyskawica" w operacji "Torch", "Nasze Sygnały", Londyn 1986, nr 
157, s.28-36 oraz T.Lesisz, Operacja "Torch" i akcja pod Bougie, "Nasze Sygnały", Lon
dyn 1991, nr 168, s.18-23.

21 W.Szczerkowski "Błyskawica"..., op.cit.., s.26.
22 Polskie Siły Zbrojne ..., tom II, część 2, op.cit., s.434.
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z przeznaczeniem eskortowania konwojów i pojedynczych statków na trasie do 
Islandii. Szalejące sztormy i surowe warunki zimowe dotkliwie odczuwała załoga. 
M.in. podczas jednego z nich 7 lutego ogromna fala zmyła z pokładu mata Tade
usza Czerwińskiego.

W końcu lutego wyznaczono ją do udziału w operacji „Bayleaf”. W ramach 
wspomnianej operacji alianci niszczyli siły i bazy morskie przeciwnika w Norwe
gii. W czasie trwania patrolu 24 lutego niewłaściwie manewrujący HMS 
„Musketeer” spowodował kolizję i znacznie uszkodził burtę polskiego niszczycie
la. Po ponad miesiąc trwającej naprawie powrócił on na wody norweskie eskortu
jąc brytyjskie lotniskowce. Lotnictwo pokładowe otrzymało zadanie utrudniania 
kierowania U-bootów z Norwegii w rejon Kanału La Manche, w którym kilka 
tygodni później nastąpiła inwazja w Normandii (operacja „Crogvet” i „Pot- 
luck”)23.

W związku z przygotowaniami do inwazji alianci utworzyli zespół okrętów do 
osłony Kanału La Manche. Z 8 najlepszych niszczycieli zorganizowano międzyna
rodową 10 flotyllę (Force 26) o składzie: 19 dywizjon (niszczyciele angielskie 
„Tartar”, „Ashanti” oraz kanadyjskie „Haida” i „Huragan”) i 20 dywizjon (nisz
czyciele polskie „Błyskawica” i „Piorun” oraz brytyjskie „Eskimo” i „Javelin”) 
z bazą w Plymouth. Okrętem flagowym drugiego dywizjonu była „Błyskawica”.

Od 29 maja flotylla rozpoczęła intensywne patrolowanie w rejonie na zachód 
od wyspy Quessant. Z tej bowiem strony spodziewano się największego zagroże
nia. Jednostki niemal bez przerwy przebywały na morzu.

Dzień rozpoczęcia normandzkiej inwazji (6 czerwca 1944 r.) zastał całą flo
tyllę w wyznaczonym sektorze patrolowania. W nocy z 8 na 9 czerwca zespół sto
czył na północ od wyspy Batz bitwę z czterema niemieckimi niszczycielami 
8 flotylli z Brestu: Z-32, Z-24, ZH-1 i T-24.24 Przeciwnik miał dostarczyć do Cher- 
bourga ładunek torped dla ścigaczy operujących w Kanale La Manche oraz zwal
czać alianckie konwoje.

Starcie rozpoczęło się niecelnym atakiem torpedowym wykonanym przez 
stronę niemiecką. W wyniku pojedynku artyleryjskiego dwa okręty przeciwnika 
zostały zniszczone, a dwa uszkodzone zdołały ujść z pola bitwy. Uszkodzeniu 
uległ również trafiony w pomost bojowy flagowy HMS „Tartar”. Rankiem jed
nostki weszły do Plymouth z podniesioną wielką galą banderową zgodnie z dawną 
tradycją wojenną25.

Wynik bitwy, chociaż mógł być jeszcze bardziej korzystny, spowodował zanik 
działalności większych jednostek niemieckich z kierunku zachodniego. Odtąd 
transporty inwazyjne nie zagrożone dopływały do Normandii.

26 czerwca na „Błyskawicę” został zaokrętowany Naczelny Wódz gen. broni 
Kazimierz Sosnkowski, który osobiście oglądał działania oddziałów lądujących we 
Francji. Zadowolony z przeprowadzonej inspekcji załogi stwierdził m.in., 
że „Błyskawica” jest pierwszym okrętem, na którym wyszedłem na morze ... na 
„Błyskawicy” odbywał służbę mój syn, który przez długi czas był tu jako mary

S.M.Piastowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej ..., op.cit., tom 3, s. 149-150.
24 J.Peterek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1987, s.432-433. Bitwa znana jest również pod 

nazwą bitwy koło Ushant.
25 Wyciąg z kroniki ORP"Błyskawica", Marynarka Wojenna, Dokumenty i opracowania, 

Londyn 1968, s. 126-127 i AMMW, Relacje, sygn. 299, J.Bednarz, Krzyż za Oliwę oraz 
Seamiles (M.Wasilewski), Spotkanie pod Ile de Batz, "Nasze Sygnały", Londyn 1994, nr 
175,s.l6-21.
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narz... Pobyt tu dał mi wielką przyjemność stwierdzenia działalności naszych ma
rynarzy, pracujących w ciężkich warunkach” 26.

Od lipca do października okręt uczestniczył w 26 patrolach bojowych prze
pływając niemal 21 tys. (Mm). Z pośród powyższych akcji na uwagę zasługuje 
rozgromienie 15 lipca koło Ile de Groix (Lorient) konwoju składającego się z kilku 
małych jednostek (zatopiono trzy z nich), szczęśliwe doprowadzenie do Plymouth 
z Atlantyku brytyjskiego krążownika pomocniczego „Prince Robert” oraz zaopa
trywanie w broń francuski ruch oporu.2

W dniu 6 listopada 1944r. ORP „Błyskawica” włączono do 8 flotylli niszczy
cieli. Bazując w tym samym porcie przez kolejne trzy miesiące eskortował poje
dyncze statki i okręty wzdłuż południowo-zachodnich wybrzeży Anglii. Były to 
m.in. francuski krążownik „Duguay Trouin”, transatlantyk „Sobieski” oraz statki 
„Ile de France” i „Aquitania”. W czasie spotkania z m/s „Pasteur” 6 grudnia 
w silnym sztormie zmyty został z pokładu st.bosm. Albin Jabłoński. Poszukiwania 
na wzburzonym oceanie okazały się bezskuteczne. Była to ostatnia ofiara z pośród 
załogi.28

Na początku 1945r. , kiedy okazało się, że szala zwycięstwa wyraźnie prze
chyliła się na korzyść aliantów, a panowanie na morzu zostało wywalczone część 
okrętów wycofano z walki i skierowano do remontu. W grupie tej była 
i „Błyskawica”.

6 lutego w Cowes rozpoczęto przygotowania do kapitalnego remontu i kolej
nej modernizacji urządzeń elektronicznych m.in. radaru oraz radiostacji. Na czas 
prac stoczniowych załoga mieszkała w brytyjskim obozie lądowym „Rewstreet”, 
gdzie szkoliła się i dokształcała. Tutaj zastał ich dzień zakończenia wojny, obcho
dzony bardzo radośnie i uroczyście.

Do służby niszczyciel powrócił w pierwszych dniach lipca 1945r. Zdążył 
wziąć udział w słynnej operacji pod kryptonimem „Deadlight” („Martwe światło”) 
topienia na Oceanie Atlantyckim ponad 100 poddających się U-bootów. Sam 
ogniem artyleryjskim zatopił 4 okręty podwodne. W operacji uczestniczyły rów
nież OORP „Piorun” , „Garland” i „Krakowiak”.

Na przełomie 1945 i 1946r. okręt przydzielono znów do Home Fleet , a na
stępnie przeszedł on do znanej bazy w Rosyth skąd na zmianę z „Piorunem” pełnił 
rolę „okrętu służbowego”. Woził brytyjskich i norweskich żołnierzy, prowiant 
i pocztę m.in. do Kopenhagi i Oslo.29

Na żądanie Admiralicji szef KMWwiceadm. J.Świrski polecił wezwanemu do 
Londynu dowódcy „Błyskawicy” kmdr por. Wojciechowi Franckiemu 28 maja 
1946 r. zdać okręt Brytyjczykom.

W wyznaczonym dniu o godz. 15.00 zarządzono uroczystą zbiórkę załogi. 
W obecności przedstawiciela dowództwa bazy commod. G.W. Farguharna po 
krótkiej modlitwie za Polskę i poległych marynarzy oraz odśpiewaniu „Boże coś 
Polskę” dowódca okrętu odczytał ostatni rozkaz :3

Rozkaz szefa KMW wiceadm. J. Świrskiego Nr 31 z 25 V 1946 r.
Do dowódcy, oficerów, podoficerów i marynarzy ORP „Błyskawica”

26 S.M.Piaskowski, Kroniki..., tom III ...op.cit., s.171-172.
27 W.Szczerkowski, "Błyskawica", Informator... op.cit., s.91 oraz J.Peterek, Wielkie dni..., 

op.cit., s. 460-468.
28 S.M. Piasakowski, Kroniki..., tom III, op.cit., s. 191, 195 i 197.
29 Tamże, s.203 oraz 225-227.
J° Marynarka Wojenna, Dokumenty..., op.cit.,s. 131-132.
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Marynarze !
Sytuacja polityczna jest pełna tragicznych dla nas konsekwencji, bolesnych 

ciosów i gorzkich, zawodów.
Obecnie zmuszeni jesteśmy oddać w ręce władz brytyjskich nasz wspaniały 

Okręt Rzeczypospolitej Polskiej „Błyskawica”.
Dla załogi był on potężnym narzędziem walki z Niemcami oraz domem zastę

pującym dom rodzinny - dla nas wszystkich marynarzy i dla Polaków w Kraju i po 
świecie rozsianych był on podczas wojny z Niemcami również jednym ze szcząt
ków terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na których schroniła się niepodległość 
i suwerenność naszej Ojczyzny.

W pełni poczucia tego, wy, jego załoga i poprzednicy wasi na nim zaokręto
wani - spełniliście wasz chlubny obowiązek, pełniąc na nim służbę w dobrych 
i złych , w spokojnych i niebezpiecznych chwilach - zawsze gotowi do ofiary krwi 
i życia dla chwały naszej bandery i czynnego udziału w walce o Wolność i Nie
podległość Polski.

Dzisiaj okręt ten przestaje być okrętem naszym. Służył on długo i wiernie.
Zbudowany, wraz z bratnim O.R.P. „Grom” według naszych polskich planów, 

a częściowo i z polskich materiałów na angielskiej stoczni Samuel White - spusz
czony na wodę w roku 1936 - w rok później przybył do Polski, jako jeden z dwóch 
najlepszych i największych kontrtorpedowców na Bałtyku.

1 września 1939r. przybywa do Wielkiej Brytanii.
Od 3 września 1939r. rozpoczyna wojnę przy boku floty brytyjskiej.
Cały czas bierze udział w operacjach pod Narwikiem, gdzie ma w walce wie

lokrotne uszkodzenia i rannych. Walczy w obronie Skielfiuordu.
W pamiętnym maju tegoż roku walczy pod Dunkierką, gdzie ratuje załogę 

francuskiego ktorp. „Sirocco” oraz odholowuje do Wielkiej Brytanii uszkodzony 
ktorp. brytyjski „Greyhound”.

W końcu 1942r. osłania desant amerykański na Afrykę, operuje pod Algierem 
i Bougie, gdzie ma straty w załodze i uszkodzenia.

W roku 1943 bierze udział w bombardowaniu Tunisu.
W roku 1944 łącznie z O.R.P.”Piorun” w zespole z Home Fleet operuje 

u brzegów Norwegii . Bierze udział w osłonie operacji desantowej na Francję, 
walczy z niemieckimi kontrtorpedowcami, z których dwa zostały zniszczone przez 
zespół do którego należał.

W lipcu tegoż roku pod La Rochelle w zespole brytyjskim bierze udział 
w zatopieniu dwu niemieckich transportowców i 1-go poławiacza min.

Później z O.R.P."Piorun” przewozi broń dla walki podziemnej we Francji - 
wysadza desanty na wyspach Kanału.

Okręt wypełnił zaszczytnie i pomyślnie swoją bojową służbę dla Polski pod 
banderą z Białym Orłem - symbolem jej wolności i prawdziwej niepodległości.

Okręt i jego załoga, tak jak my wszyscy, którzy staliśmy pełni zaufania przy 
boku Wielkiej Brytanii, wypełnił wiernie i do ostatka rolę lojalnego i oddanego 
sojusznika.

Rola jego jest dziś dla nas skończona.
Z sercem pełnym zawodu, bólu i żalu wszyscy polscy marynarze przeżywają 

wraz z wami, ostatnią załogą ORP „Błyskawica” chwilę spuszczenia na nim naszej 
bandery i wy okrętowania załogi.

Nie oznacza to jednakże dla nas rezygnacji i pożegnania „Błyskawicy” na 
zawsze.

Świat jeszcze drży w swych podstawach, a upragniony przez ludzkość rze
czywisty pokój wydaje się jeszcze odległy.
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Wierzymy, że nadejdzie czas, może niedługo, że „Błyskawica”, którą dziś pod 
naciskiem warunków jesteśmy zmuszeni opuścić, przetrwa okres męki i troski, 
którą przeżywamy, będzie znowu okrętem prawdziwie wolnej i niepodległej Rze
czypospolitej.

Niech żyje Polska!
Szef Kier. Mar. Woj. Swirski, wiceadmirał

Po odczytaniu rozkazu commod. G.W. Farguharn w swym przemówieniu pod
kreślił zasługi polskich marynarzy po czym opuszczono polską banderę. Załoga 
bardzo boleśnie odczuła ceremonię, prawie wszyscy podoficerowie służący od 
początku na okręcie mieli łzy w oczach lub płakali. Większość załogi natychmiast 
zeszła z okrętu. Dowódca z kilkunastoma ludźmi pozostał jeszcze do 5 czerwca, 
aby dokonać niezbędnych formalności31.

Bilans działalności bojowej ORP „Błyskawica” jest znaczący. Uczestniczył 
w wielu najważniejszych operacjach i kampaniach sprzymierzonych. Załoga nie
jednokrotnie dawała dowody bohaterstwa i odwagi.

Niszczyciel był jednym z trzech najbardziej „pracowitych”okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej. Przebył ogółem 148 tys. Mm („Piorun” - 218 tys. Mm), od
był 108 patroli bojowych („Krakowiak” - 148, a „Ślązak” - 111) i eskortował 83 
konwoje. Bezpośrednio uczestniczył w zatopieniu dwóch okrętów nawodnych, 
uszkodził trzy okręty podwodne i zestrzelił cztery samoloty napewno, a trzy praw
dopodobnie.

„Błyskawicę” powszechnie uważano za” szczęśliwy” okręt („Lucky ship”). 
Pomimo trzykrotnie odniesionych poważnych uszkodzeń (łącznie 31 miesięcy 
w remoncie) zginęło jedynie sześciu członków załogi, a 48 zostało rannych32. Suk
cesy wojenne okrętu były wspaniałym przykładem męstwa polskich marynarzy 
podczas II wojny światowej i weszły na trwałe do historii naszego morskiego orę
ża.

31 S.M.Piaskowski, Kroniki..., tom III, op.cit., s.236-237 oraz A.Lewandowski, Smutna 
rocznica i M.Ołdakowski, Takie dwa przekazania okrętu, "Nasze Sygnały", Londyn 1996, 
nr 179, s.42-44.

32 A.Liebich, Na obcej ziemi, Polskie Siły Zbrojne 1939-1945, Londyn 1947, s.138-139 
oraz J.Peterek, Wielkie dni..., op.cit., s. 504-506.
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Rys. 1. Zaproszenie na uroczysty lunch z okazji wodowania okrętu
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Rys. 2. ORP „Błyskawica” (wg S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczpospolitej 
Polskiej 1920-1946, Album planów, Albany 1981)



Rys. 3. Mapa rejsów ORP „Błyskawica” w latach 1937-1975 
(oprać. Z. Wojciechowski, kreśl. M. Sereafin)
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Kmdr ppor. w st. spocz. inż. Tadeusz Lesisz

OPERACJA „TORCH” I AKCJA POD BUGIE1

Po raz trzeci z kolei zostałem zaokrętowany na ORP „BŁYSKAWICA”, 14 
sierpnia 1942, tym razem jako 1-szy oficer artylerii. Ostatnim razem, zeszedłem 
z niej w Cowes, w kilka dni po nalotach Luftwaffe, w czasie których, Błyskawica 
obroniła swą wspaniałą artylerią miasto i stocznię, sama odnosząc jedynie uszko
dzenia w postaci złamanego masztu i urządzeń dalocelowniczych.

Po odbytym remoncie i 'working up', „Błyskawica” została przydzielona do 
Western Approaches, do służby konwojowej na Atlantyku.

W drugiej połowie października, zostaliśmy przydzieleni do Force H bazują
cej w Gibraltarze. W drodze na południe dołączeni zostaliśmy do formującego się 
konwoju, w którego osłonie mieliśmy płynąć do miejsca przeznaczenia. Przejście 
na południe, poza kilkoma alarmami przeciwlotniczymi i atakami na podejrzane 
okręty podwodne, odbyło się bez specjalnych wydarzeń. Pogoda również nam 
sprzyjała i w niespełna trzy dni wchodziliśmy do portu w Gibraltarze. Był to okres 
bardzo gorączkowego przygotowania się do wielkiej próby - inwazji Północnej 
Afryki. Cały port zapchany był „po brzegi” wszelkiego rodzaju okrętami i barkami 
desantowymi. Z pomostu można było oglądać smukły Runway portu lotniczego, 
który wydawał się jak przylepiona wstęga do skalistej głowicy. Tu również widać 
było nadzwyczajne zagęszczenie, dziesiątki myśliwców stłoczonych po bokach, 
czekało na moment by „wyfrunąć” i uwolnić się z tej gęstwiny.

Po drugiej stronie dzielącej nas wąskiej zatoki Gibraltaru, widać było La Li- 
nea, skąd obserwowano ruchy tej nadzwyczajnej floty, jednostek desantowych, 
statków z zaopatrzęniem i samoloty.

Jedną ze wstępnych operacji do przyszłej inwazji, było zaopatrzenie naszej 
twierdzy na Malcie w samoloty myśliwskie, mające dać wsparcie w pierwszych 
rzutach lądowania na ląd afrykański. Do tego zadania wydzielono lotniskowiec 
HMS „FURIOUS”, który w osłonie floty miał dopłynąć do odpowiedniej odległo
ści od wyspy i umożliwić spitfirerom wystartować na lotnisko na Malcie.

Osłonę tworzyła grupa okrętów Force H, do której wchodziliśmy i my. Pod 
osłoną nocy wymknęliśmy się z portu i kiedy robiło się widno byliśmy już dobrze 
poza zasięgiem widoczności hiszpańskiego brzegu. Dalsze ruchy mogły być jedy
nie zauważone przez nieprzyjacielskie okręty podwodne, które stanowiły dla nas 
poważną groźbę, a co więcej meldowały o naszych ruchach, włoskiemu i niemiec
kiemu lotnictwu.

Następnego dnia byliśmy już w ich zasięgu i rozpoczęły się naloty. Bez żad
nych uszkodzeń i stratach w ludziach, myśliwce wylądowały na Maltę i HMS 
„FURIOUS” wraz z osłoną floty powróciły do Gibraltaru.

W tydzień później, pod wieczór cała Armada inwazyjna wyruszyła w morze.
Po 3 dniach, 8 listopada o świcie zbliżyliśmy się pod brzegi Algieru. Nie spo

dziewaliśmy się dużego oporu, ponieważ Wolni Francuzi mieli przygotować grunt 
do lądowania. Naszym zadaniem miało być zniszczenie czterocalowych baterii na 
zachód od Algieru. Pogoda była idealna, morze było spokojne i gładkie jak tafla. 
Z mroku nocy wyłonił się skalisty ląd. Byliśmy w alarmie bojowym, co chwila 
przychodziły meldunki z innych sektorów. „Oran mała opozycja, w sektorze ame

1 Nasze Sygnały, Londyn 1991, nr 168, s. 18-23, przedruk za zgodą autora.
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rykańskim w rejonie Casablanki zacięte walki”. Po jakimś czasie nawiązaliśmy 
kontakt z naszymi oddziałami i komandosami na lądzie, którzy wylądowali w sze
regu punktach prawie bez żadnej opozycji. Czekaliśmy na nasze zadanie i rozkazy 
z lądu. Wschodziło słońce, zapowiadał się piękny skwarny dzień. Podchodziliśmy 
coraz bliżej pod ląd, nie było żadnej reakcji z lądu ani kontaktu z okrętami pod
wodnymi. Nasze oddziały poruszały się coraz głębiej w ląd napotykając jedynie na 
sporadyczny opór. Po jakimś czasie otrzymaliśmy sygnał, że nasza bateria została 
wzięta bez oporu. Śpiących Senegalczyków zupełnie nie przygotowanych zasko
czono i w krótkim czasie baterię opanowano. Algier był wolny od obstrzału i ruch 
do portu nie zagrożony. Naszym dalszym zadaniem, pozostała ochrona desantu od 
okrętów podwodnych i lotnictwa oraz patrolowanie wzdłuż wybrzeża.

Zatoka Algieru, podobnie jak i inne zatoki portów Północnej Afryki, zasło
nięta górami od zachodu i niskim lądem od południa i wschodu, stanowiła wspa
niałe naturalne kotwicowisko, dla licznej Armady inwazyjnej. Jedyne 
niebezpieczeństwo stanowiło lotnictwo nieprzyjacielskie i krążące torpedy 
(circling torpedoes) zrzucane z nisko lecącego samolotu, którego trudno było wy
kryć na radarze. Jedyną obroną przeciwko nim był baraż artyleryjski niepozwala- 
jący zbliżyć się samolotom na odpowiednią odległość do ataku.

Po trzech dniach patrolowania u brzegów Algieru, 11 listopada otrzymaliśmy 
sygnał: „Randez-vous ze statkiem pasażerskim z transportem wojska na pokła
dzie... długość... szerokość... cel przeznaczenia - Bougie". Za chwilę wstrząsy 
okrętu wskazywały, że zwiększyliśmy szybkość i skierowaliśmy kurs na miejsce 
spotkania. W niespełna dwie godziny, wyłonił się przed nami wysoki kształt trans
portowca. Wymieniliśmy sygnały i zajęliśmy pozycję osłony. Zbliżał się zmierzch 
i w każdej chwili mogliśmy się spodziewać ataku nieprzyjacielskich okrętów pod
wodnych i samolotów. Transportowiec płynął kursem bardzo blisko brzegu i na tle 
wysokiego skalistego wybrzeża, mało był widoczny. My osłanialiśmy go od strony 
morza. Zapadła noc. Następnego rana mieliśmy być na miejscu. Sygnały z Bougie, 
który wówczas był zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od formującego się frontu, 
nie były pocieszające. Bougie jako najbliższa od frontu baza zaopatrzeniowa i 
desantowa, było pod ciągłymi nalotami lotnictwa włoskiego i niemieckiego. Straty 
w ludziach i statkach były duże. Naszym zadaniem teraz, było przejąć całą uwagę 
na siebie, aby transportowiec w tym czasie mógł przemknąć się pod osłoną skali
stego wybrzeża do portu. Robił się dzień, kiedy wchodziliśmy do zatoki Bougie. 
Przed nami otworzył się przykry obraz, na redzie płonęły statki, jeden z nich tonął 
i wzywał naszej pomocy, na jego pokładzie wybuchała od czasu do czasu amuni
cja. Dowódca okrętu kpt. mar. L. Lichodziejewski, musiał powziąć bardzo trudną 
decyzję, gdyż stanowiliśmy jedyną efektywną obronę transportowca z przeszło 
3000 ludźmi na pokładzie i całego portu. Niezadługo transportowiec wszedł do 
portu, w tym czasie „ranione” statki opatrywały swoje uszkodzenia. Na całej re
dzie panowała cisza i olbrzymie napięcie, oczekiwano następnego nalotu lada mo
ment. Oczy wszystkich skierowane były na nas, musieliśmy stanowić imponujący 
widok z baterią 8 dział czterocalowych i z 4 Boforsami. Niedługo potrzebowali
śmy czekać. Wtem radar melduje kierunek, odległość, grupa nieprzyjacielskich 
samolotów zbliża się. Oczy wszystkich wpatrzone są w niebo, za chwilę padają 
meldunki... kierunek grupa samolotów... nieprzyjacielskie. Podaję z dalocelownika 
do Centrali... „kąt kursowy prawo... grupa nieprzyjacielskich samolotów... kąt 
zbliżenia... szybkość...", w tym czasie odległość przekazywana jest do Centrali 
z dalmierza i radaru... poprawiam kąt zbliżenia, szybkość... melduję na pomost do 
dowódcy... artyleria gotowa... do Centrali meldować odległość... do dowódcy... 
artyleria w zasięgu czy mogę otworzyć ogień. Dowódca rozkazuje otworzyć 
ogień... podaję do Centrali „. . ogień kierowany cała bateria... OGNIA!” Wstrzą
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snęło okrętem to pierwsza salwa poszła w powietrze... za nią druga i trzecia... do
piero po trzeciej salwie widzimy nasze pierwsze rozpryski... poprawiam dane do 
Centrali... już pierwsze bomby padają na redzie, wokół nas... samoloty rozbiegają 
się w różne strony... nadchodzą dalsze fale samolotów, ogień kierowany zaczyna 
być coraz trudniejszy, samoloty nadchodzą z różnych kierunków... strzelamy bezu
stannie całym uzbrojeniem, zaopatrzenie amunicji do Boforsów zaczyna być coraz 
trudniejsze, cała załoga bez wyjątku pracuje bez wytchnienia, następne fale samo
lotów nadchodzą z małymi przerwami... ogień kierowany zaczyna być mniej sku
teczny, przechodzimy na ogień lokalny poszczególnych baterii. Okręt gwałtownie 
manewruje unikając bomb. Lufy dział smażą się od rozgrzania, pokład zasypany 
jest stosami pustych łusek... dobiega prawie druga godzina bombardowania. Do
wódca żąda, raportu o stanie amunicji, statki trafione płoną, na redzie istna masa
kra. Wtem czterosilnikowy samolot zbliża się samobójczo do okrętu, zniża się tuż 
nad kominem odrywają się bomby, Boforsy zieją do niego ogniem... za chwilę 
wstrząsnęło całym okrętem, fontanny wody zalewają pokład, słychać jęki są ranni 
przy działach, na pomoście, nadchodzą meldunki z komór amunicyjnych i z pokła
du o rannych i zabitych. Niektóre załogi dział zostały zupełnie zdekompletowane. 
Przy dziale „No 4” tylko dwóch członków załogi unikło ran, ci nadal ładowali 
działo i strzelali. Działonowy bosman Stanisław Pawiński leżał ciężko ranny na 
pokładzie i dalej wydawał rozkazy. Z obsługi dalocelownika, dalmierzysta i ce
lowniczy kierunkowy byli ranni, nie zdając sobie początkowo z tego sprawy, na 
pomoście został zabity, trafiony odłamkiem bomby w gardło, angielski sygnalista. 
Z pozostałych załóg obsadziłem dwa główne działa i jednego Boforsa i znów byli
śmy gotowi do akcji. Dowódca w międzyczasie wysłał sygnał do Dowództwa 
o pozwolenie wysadzenia zabitych i rannych w porcie Bougie, do którego za jakiś 
czas weszliśmy. Podczas wyładowywania rannych, por. Karol Góralczyk i ja stali
śmy na pomoście, wtem od strony lądu, ukazała się cała eskadra samolotów lecą
cych wysoko w naszym kierunku, zarządziliśmy alarm bojowy.

Nagle od jednego z nich oderwały się bomby, upadły tak blisko burty, że wy
buch zachybotał całym okrętem i podniósł go do góry. Na szczęście nie było ran
nych ale uszkodzenia były poważne sieci elektrycznej i instalacji artyleryjskich. 
Wstrząs okrętem był tak silny, że nity w podłodze w maszynowni „strzelały” do 
góry. Była to zapewne eskadra wracająca z nalotu na Algier, tym można tylko 
tłumaczyć, że tylko jeden samolot zrzucił bomby. Oprócz angielskiego sygnalisty, 
zostali zabici Tadeusz Grzebień i Władysław Figas, a w szpitalu zmarł później 
z ran bosmanmat Władysław Musseorowicz. Rannych było około 20% załogi 
w tym 33 ciężko rannych, których pozostawiliśmy na lądzie w szpitalu. Okręt był 
podziurkowany odłamkami bomb jak sito, ponad 200 dziur. Amunicji pozostało 
zaledwie 100 pocisków do artylerii głównej i około 2000 do Boforsów.

Po wyładowaniu rannych otrzymaliśmy sygnał „powracać do Algieru”, gdzie 
po załadowaniu amunicji i paliwa wysłano nas z konwojem do Gibraltaru na repe
racje i skompletowanie załogi, która została wysłana z Anglii i znów byliśmy go
towi do akcji.

Przydział do FORCE Q

Force Q składała się z 2 sławnych krążowników HMS „PENELOPE” i HMS 
„AURORA” oraz z 16 flotylli kontrtorpedowców typu „Tribal” (HMS „TAR
TAR”) i 19 flotylli kontrtorpedowców typu „Laforey".

Force Q operowała z portów Philippeville i Bonę, najbardziej zbliżonych do 
frontu i położonych najbliżej morskiej linii zaopatrzenia wojsk niemieckich 
w Tunezji.
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Zadaniem Force „Q", było odcięcie linii komunikacyjnych i zaopatrzenia po
między Palermo i Sycylii a portami Bizertąi Tunisem. Poza okrętami podwodnymi 
oraz lotnictwem włoskim i niemieckim, zagrożeni byliśmy przez włoskie ścigacze 
operujące z małej wysepki la Galite.

Po krótkim remoncie w Gibraltarze i uzupełnieniu załogi, przeszliśmy do Al
gieru na krótkie przeszkolenie. Po zatopieniu HMS „LIGHTNING”, który wcho
dził w skład 19 flotylli kontrtorpedowców, ORP „BŁYSKAWICA” (o tej samej 
polskiej nazwie), została przydzielona na jego miejsce.

Cała Force Q była podzielona na dwie grupy, każda składająca się z jednego 
krążownika i jednej flotylli kontrtorpedowców. Operacyjnie grupy te pracowały na 
zmianę, jedna stacjonowała w Bonę i była w natychmiastowym pogotowiu, gotowa 
w każdej chwili do wyjścia w morze, druga stała w Algierze na wypoczynku.

W czasie służby w Bonę współpracowaliśmy ściśle z naszym lotnictwem roz
poznawczym, które meldowało do dowództwa morskiego o ruchach okrętów nie
przyjacielskich i każdorazowym wyjściu konwoju lub indywidualnych statków 
z Palermo. Wówczas podnosiliśmy parę i wychodziliśmy w morze.

W czasie naszych wypadów nie mieliśmy szczęścia spotkać konwojów, które 
otrzymawszy meldunki od ich lotnictwa o naszym wyjściu w morze, zawracały do 
Palermo. Natomiast lotnictwo włoskie i niemieckie dawało nam się pożądnie we 
znaki. Podczas jednego z nalotów, atak odbywał się o zmroku i samoloty były wi
doczne jedynie na radarze, mieliśmy bardzo dużo szczęścia, obrzuceni bombami ze 
wszystkich stron, uniknęliśmy uszkodzeń, mając jedynie dwóch członków załogi 
lekko rannych.

Wypady na ląd - Gibraltar, Algier, Bonę

Należy również wspomnieć, choć w kilku słowach o naszych „wypadach na 
ląd". W Gibraltarze były dwie kawiarnie z występami i tam spędzaliśmy nasze 
wolne wieczory. Wychodziliśmy zazwyczaj w grupie, por mar. S. Kince, oficer 
torpedowy, por. mar. K. Góralczyk, oficer nawigacyjny, ppor. mar. J. Kosik, oficer 
adm. i ja. Często zabieraliśmy ze sobą naszą okrętową maskotkę, bardzo miłą 
małpkę „Betty", mimo że była płci męskiej, nazwa „Betty” przylgnęła do niej. 
Prowadziliśmy ją na smyczy, lub nosiliśmy na rękach. Jej stosunek do małp 
w Gibraltarze był raczej przyjazny, chociaż odnosiła się do nich z „rezerwą", była 
zdziwiona, że one skaczą po skałach na wolności.

W jednej ze wspomnianych knajp, występowała hiszpańska śpiewaczka Ma
tylda, która czarodziejsko śpiewała „Morena” i „Flores". Miała wielu wielbicieli, 
ale naprawdę zakochał się w niej Stasio Kince, oczywiście była to miłość plato- 
niczna. Pod wieczór Hiszpanie musieli wracać do La Linea, a my na okręt, bo o 10 
wieczór zamykano bramy Dockyardu.

Nieco gorzej wyglądały nasze wyjścia na ląd w Algierze i Bonę. Dzięki nie
sfornemu zachowaniu się naszych amerykańskich Aliantów, których często rato
wano na pół żywych z Kasby, lub zabierano zupełnie zalanych z ulic, wszystkie 
lokale były „out of bound". Jedyną rozrywką było zwiedzanie miasta, które było 
zupełnie wyludnione.

W czasie pobytu w Algierze, mieliśmy często bardzo miłego gościa ppor. 
wojska amerykańskiego, pochodzenia polskiego, z batalionu transportowego, który 
stacjonował obok Mers el Kebir, bazy francuskiej floty, na zachód od Algieru. 
Dowódcą batalionu był Polak major Kowalski, dzięki niemu mieliśmy zawsze 
transport do dyspozycji. Ten młody oficer, przesiadywał u nas całymi dniami 
w mesie i nie trzeba go było zabawiać, cieszył się, że jest wśród nas i na polskim 
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okręcie. Mówił piękną polszczyzną, matka nauczyła go języka polskiego, kiedy był 
jeszcze małym chłopcem.

11 maja 1943 r., kiedy Alianci czynili przygotowania do inwazji Sycylii, która 
nastąpiła 10 lipca, otrzymaliśmy rozkaz powrotu do Wielkiej Brytanii na dłuższy 
remont w Cowes.

W niedługim czasie 9 lipca zostałem przeokrętowany na ORP „DRAGON”, 
na którym brałem udział w lądowaniu w Normandii.

Po zatopieniu „DRAGONA” i krótkim pobycie z załogą na lądzie, powróci
łem ponownie na „BŁYSKAWICĘ” 28 września 1944 i służyłem na niej aż do 18 
lutego 1946 roku.
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Por. mar. w st. spocz. Stefan Bujniewicz

PAMIĄTKA Z „BŁYSKAWICY”1

Nie pamiętam dokładnej daty, ale musiało to być albo późną wiosną, albo 
wczesnym latem roku 1946. Byłem wówczas zaokrętowany na ORP "Garland" 
i odbywałem służbę w takich powojennych działaniach tego niszczyciela, które 
charakteryzowały się wykonywaniem różnych pomocniczych zadań, polegających 
głównie na przewożeniu do kilku portów europejskich basenu Morza Północnego 
i - fragmentarycznie - zachodniego Bałtyku różnorodnych misji wojskowych 
brytyjskich i norweskich. Między innymi kilkakrotnie zachodziliśmy do Oslo, 
Kopenhagi, a nawet do zdruzgotanej wówczas Kilonii i Bremerhafen. Odwiedziny 
nieznanych dotąd portów stanowiły, można powiedzieć, pewną atrakcję. Głównej 
jednak emocji dostarczyło samo przejście Morza Północnego, mocnego w czasie 
wojny bastionu Kriegsmarine, gęsto pokrytego polami minowanych postawionymi 
w celach obronnych zarówno przez marynarkę niemiecką, jak i brytyjską. Miny 
zaś mają to do siebie, że w czasie złej pogody, bardzo burzliwego morza, zrywają 
się dość często ze swojego zakotwiczenia i wypływają na powierzchnię. 
Są wówczas bardzo niebezpieczne dla żeglugi. Toteż w czasie każdego crossingu 
napotykaliśmy co najmniej kilka takich "beczek prochu" dryfujących na morzu. Do 
wielu z nich strzelaliśmy, aby je unieszkodliwić. Każda wynikająca stąd eksplozja 
wywoływała głośny aplauz marynarskiej widowni. Rekordowy był dzień, kiedy 
w czasie jednego przejścia Morza Północnego zanotowałem sześć dryfujących 
min. Mówiłem o emocji nie dla malowniczej fontanny wody i potężnego huku 
eksplozji, ale dla towarzyszącego nam napięcia w czasie nocnego pokonywania 
trasy oraz w ograniczonej widzialności. •

Później były jeszcze takie wiosenne ćwiczenia na Morzu Północnym trzech 
naszych największych niszczycieli, tj. "Błyskawicy", "Pioruna" i "Garlanda", dla 
podniesienia sprawności załóg i, jakby to można było z perspektywy czasu ocenić, 
zabicia czasu. Portem, do którego zawijaliśmy po stronie szkockiej, był Rosyth, 
w zatoce Firth of Forth, po drogiej stronie Edynburga i blisko słynnego, 
olbrzymiego mostu kolejowego. Tam właśnie przy którymś kolejnym zawinięciu 
spotkaliśmy się ponownie z "Błyskawicą", zacumowaną po drugiej stronie 
nabrzeża. Jak się wkrótce okazało nie było już na niej polskiej załogi i okręt 
obsadzony był tylko pilnującą go wachtą angielską. Nasunęły się wiadome 
skojarzenia. Przeklęte układy jałtańskie. Nie tak wyobrażaliśmy sobie powrót po 
wygranej wojnie do kraju. Nie dane nam było dobić do macierzyńskiego portu 
Gdyni, całą flotą, w paradnym szyku i w gali, w poczuciu dobrze przecież 
spełnionego obowiązku. No cóż, wróciła "Błyskawica" bodajże w czerwcu 1947 
roku, tak jakby chyłkiem, jak to po latach opisał Z. .Węglarz w swoich 
wspomnieniach. Ale to dygresja, odbiegam od tematu. Otóż służył wówczas na 
"Garlandzie" niejaki Edward Fryz, w specjalności rusznikarza. Znaliśmy się 
dobrze, właśnie z "Błyskawicy", na której przeżyliśmy sporo wojennych wrażeń 
przez co najmniej dwa lata. Obok umiejętności utrzymywania w pełnej sprawności 
różnego rodzaju uzbrojenia, w jakie wyposażone były nasze okręty, miał on 
jeszcze cywilną "smykałkę" wyrabiania pięknych finek, czyli noży do różnych 
podręcznych celów. Okazało się, że doskonałym materiałem na taką finkę jest 

1 Nasze Sygnały, Londyn 1990, nr 167, s. 33-34, przedruk za zgodą autora.
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sprężyna z zamka armaty p.lot. Bosfora kal. 40 mm, gdyż była ona wykonana 
z odpowiedniej stali, najbardziej nadającej się do takiej obróbki. Na jego to 
sugestię udaliśmy się wspólnie na "Błyskawicę", aby znaleźć tę część 
w magazynku artyleryjskim części zapasowych. Wachtowy Anglik wpuścił nas na 
okręt, skierowaliśmy się więc wprost do barbety działa nr III, we wnętrzu której 
znajdował się magazynek. Uchyliwszy stalowe drzwi tej jakby części podstawy 
działa, zobaczyliśmy mnóstwo rozrzuconych w nieładzie części metalowych, 
a pośród nich, na podłodze, ryngraf, który jak pamiętałem, przez całą wojnę 
zawieszony był nad włazem zejścia do kotłowni na dolnym pokładzie, na 
śródokręciu. Poruszyło mnie to spostrzeżenie i zabolało takie niedbałe porzucenie 
tego szanowanego przez nas znaku. Skłonny jestem uznać, że poniewierki tej 
doznał nie z polskiej ręki. Zabrałem wówczas ten ryngraf i przechowałem u siebie 
przez wiele lat. Obecnie jest on zdeponowany u ks. H. Tribowskiego, proboszcza 
kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Oliwie, i ma być z czasem umieszczony 
w odpowiednim zakątku kościoła po wykończeniu wnętrza świątyni, która jeszcze 
jest w stanie surowym. Ale stan ten może potrwać jeszcze parę lat. Dlatego wydaje 
mi się, że może najlepiej byłoby, aby pamiątka powróciła na swoje stare miejsce, 
tj. na ORP "Błyskawica". Czasy nam się, dzięki Bogu, zmieniły i nic chyba nie stoi 
na przeszkodzie, aby i ta religijna pamiątka stała się eksponatem muzealnym.

Na koniec wypada dodać parę słów wyjaśnienia co do samego przedmiotu. 
Jest on wykonany jako odlew z tzw. białego metalu, czyli stopu łożyskowego 
i przedstawia wizerunek Matki Boskiej na tle skrzyżowanych sztandarów 
wojskowych, luf armatnich, karabinów i szabel. Wiele lat po wojnie odwiedziłem 
mieszkającego wówczas w Orłowie jednego ze starszych podoficerów ORP 
"Błyskawica" z okresu wojny, p. Franciszka Wasia, który był w załodze 
maszynowej tego okrętu przez wiele lat. On to opowiedział mi, że była taka 
tradycja, zainicjowana przez komandora ppor. Jasłowskiego, ówczesnego dowódcę 
oddziału maszynowego niszczyciela, wykonywania tych ryngrafów i wręczania ich 
jako pamiątki tym członkom załogi maszynowej, którzy po dłuższej służbie na 
"Błyskawicy" otrzymywali inny przydział. Dwa takie same (prawdopodobnie) 
ryngrafy posiada p. Józef Grzonka z Gdyni, syn byłego chorążego marynarki 
wojennej, który zginął w 1943 roku na ORP "Orkan".

Istnienie ryngrafu, o którym mowa, i jego umiejscowienie nad zejściem do 
kotłowni doskonale pamięta również kpt.ż.w Józef Miłobędzki, mieszkaniec 
Sopotu, który w latach 1940-1942 służył na "Błyskawicy" jako tzw. radzik 
(radiotelegrafista). Myślę, że i dla niego powrót tej pamiątki na stary okręt byłby 
przyjemnym wydarzeniem.2

2 W 1990 r. ryngraf przekazano do zbiorów Muzeum MW. Obecnie jest prezentowany na 
historycznej wystawie znajdującej się na ORP „Błyskawica” (Eksponat nr 3296).
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Mgr inż. Marek Twardowski

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA
ORP „BŁYSKAWICA”

W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Próbując bliżej prześledzić wojenne losy „Błyskawicy” natrafiamy na dość 
liczne luki. Znamy już dość dobrze kalendarium jej działań, ale chcielibyśmy wie
dzieć też dlaczego kierowana była do tych lub innych akcji. Jak dalece Polacy 
decydowali ojej służbie i na ile musieli zgadzać się z sugestiami Anglików?

Musimy pamiętać, że w czasie wojny „Błyskawica” wchodziła w skład Dywi
zjonu Kontrtorpedowców, a potem w skład Komendy Morskiej „Południe”, podle
głych polskiemu Kierownictwu Marynarki Wojennej. Jednocześnie wchodziała 
w skład brytyjskich flotylli i grup eskortowych, podległych brytyjskich Admirali
cji-

Dzięki uprzejmości znanego brytyjskiego historyka wojennomorskiego, Jame
sa J. Colledge’a, udało się uzyskać odpisy z brytyjskich Pink Lists - okresowych 
zestawień obejmujących okręty (nie tylko brytyjskie) znajdujące się w dyspozycji 
Royal Navy, ich aktualną dyslokację i przynależność organizacyjną. Zestawienia 
robione były mniej więcej co miesiąc, z reguły na początku miesiąca i z taką do
kładnością można określić zmiany jakie zachodziły w wojennym życiorysie 
„Błyskawicy”. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z ułomności tego źródła. 
Mogły zajść wypadki, gdy okręt został przydzielony do danej flotylli i np. został 
stracony przed dokonaniem następnego spisu. Zdarzało się też, że okręty były 
przydzielone do poszczególnych flotylli jedynie nominalnie. Jeszcze częściej 
okręty jednej flotylli współpracowały z okrętami innej, nawet na odległych akwe
nach - np. „Błyskawica” pod koniec 1942 r. należała do Specjalnej Grupy Eskor
towej w Greenock, a faktycznie działała już na Morzu Śródziemnym. Dlatego tak 
trudno ustalić przynależność organizacyjną danego okrętu jedynie na podstawie 
relacji. Tym niemniej prześledzenie zmian podległości „Błyskawicy”, jakie zacho
dziły w czasie wojny z jednej strony stanowić może interesujący przyczynek do jej 
historii, a z drugiej może rzucić nieco światła na intencje jej zwierzchników.

Poniższy artykuł oparto przede wszystkim na wspomnianych wyżej Pink Lists. 
Informacje dodatkowe pochodzą z licznych publikacji przedstawiających działal
ność Royal Navy oraz ze znanych źródeł opisujących Polską Marynarkę Wojenną 
w czasie wojny, a przede wszystkm z Kronik PMW, autorstwa Stanisława M. Pia
skowskiego.

Pierwsze dni w Wielkiej Brytanii

Przed wojną polskie niszczyciele - w tym „Błyskawica” - wchodziły w skład 
Dywizjonu Kontrtorpedowców (dalej w tekście Dyonu KTT), powołanego do ży
cia we wrześniu 1932 r., po przybyciu do kraju „Burzy” i - wcześniej - „Wichra”.
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Z końcem sierpnia 1939 r., zgodnie z planem „Peking” Dyon KTT przeszedł do 
wielkiej Brytanii jako cała jednostka organizacyjna, choć w kraju pozostał 
„Wicher”. Na „Błyskawicy” - flagowym okręcie Dyonu - zaokrętowany był do
wódca Dyonu, kmdr por.'Roman Stankiewicz, wraz ze swym sztabem1.

Do 3 września Wielka Brytania i Francja nie znajdowały się jeszcze w stanie 
wojny z Niemcami. Dlatego po przybyciu polskiego Dyonu KTT do Wielkiej 
1 września sytuacja należących do niego okrętów była niejasna do 3 września, 
kiedy Anglicy i Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojny. Ówczesny status pol
skich okrętów S. Piskowski, autor Kronik PMW, określił jako „przyjazne interno
wanie”. 3 września dowódca Dyonu zameldował I Lordowi brytyjskiej Admirali
cji, Winstonowi Churchillowi, gotowość Dyonu do akcji u boku Royal Navy. Nie 
czekając na formalne ustalenie zasad współdziałania PMW i Royal Navy okręty 
otrzymały brytyjskie numer taktyczne: „Grom” - H.71, „Byskawica” - H. 34. 
5 września Polacy uzupełnili zapasy, a na polskie niszczyciele zaokrętowano bry
tyjskich oficerów łącznikowych i marynarzy sygnalistów. Dyon KTT - który miał 
bazować w Plymouth - przydzielono na razie do dowodzenia Obszaru Zachodniego 
(Western Approaches Command)1 2.

Przed Anglikami stanęło zadanie wykorzystaniania tego niespodziewanego 
„prezentu”. Z jednej strony przybycie trzech pełnowartościowych okrętów z wy
szkolonymi załogami było niewątpliwym wzmocnieniem Royal Navy3.. Z drugiej 
strony polscy marynarze dziedziczyli zupełnie inne tradycje morskie. Oficerowie 
służący w polskiej marynarce wojennej w początkowym okresie jej tworzenia po
chodzili z marynarek zaborców, przeważnie z rosyjskiej. Względy polityczne 
spowodowały, że w okresie międzywojennym Polacy szkolili się we Francji. Dla
tego do konieczności doskonalenia wyszkolenia doszła konieczność nauki zasad 
pływania w brytyjskich zespołach i sygnalizacji stosowanej przez Royal Navy. 
Nieznajomość języka angielskiego niewątpliwie nie pomagała; Polacy (w tym 
podoficerowie) znali raczej francuski. Jak wspominał kmdr Wojciech Francki, po 
przyjściu polskich niszczycieli i okrętów podwodnych do Anglii wymieniono na 
nich przyrządy nawigacyjne pochodzenia niemieckiego, jak również książki sy
gnałowe, radio i całą sieć łączności4. Pierwsze dni współdziałania z Anglikami 
ujawniły też pewne braki w wyszkoleniu polskich marynarzy. Tym bardziej po
dziwiać należy w zasadzie natychmiastowe włączenie się polskich okrętów do 
wspólnych z Anglikami działań bojowych.

11 września polski Dyon KTT wizytował dowódca Western Approaches, ad
mirał G. Dunbar-Nasmith. Następnie okręty Dyonu rozdzieliły się: „Burza” poszła 
do remontu, „Błyskawica” pozostała w dyspozycji KM W i podjęła eskortę trans
portowca z materiałami dla polskiej armii, a „Grom” eskortował alianckie konwo
je. Z początkiem października „Błyskawicę” i „Groma” poddano krótkiemu re
montowi dla poprawy stateczności.

W październiku 1939 r. znajdujące się w remoncie „Grom” i „Błyskawica” 
oraz „Burza” (już po remoncie) wcielone zostały do 18 Flotylli Niszczycieli 
w Portsmouth. W skład 18 Flotylli wchodziły wówczas nienajnowsze niszczyciele, 
zbudowane jeszcze w latach 1928-30: „Achates”, „Acheron”, „Anthony” 

1 Na spotkanie Dyonu KTT wyszły z Rosyth niszczyciele „Wanderer” (ze stacjonującej tam 
15 Flotylli Niszczycieli) i „Vallace” z lokalnego zespołu eskortowego (Rosyth Escort For- 
ce).

2 Ostateczną decyzję o wysłaniu Dyonu KTT do Wielkiej Brytanii podjęto 30 maja 1939 r., 
zaś szczegóły przejścia uzgodniono w połowie sierpnia 1939 r.

3 Później okazało się, że ważniejszy był wyszkolony personel, aniżeli same okręty.
4 W. Francki: List otwarty do adm. Unruga. „Nasze Sygnały” 114 (sierpień 1967), s. 5.
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i „Arrow”. Jedyną akcją polskich okrętów w składzie 18th Destroyer Flotylla 
(18th DF) był patrol wzdłuż zachodnich wybrzeży Irlandii, przeprowadzony 
zresztą samodzielnie przez Dyon KTT. Polacy nie pozostali długo w 18 Flotylli 
i jeszcze tego samego miesiąca zmieniono im przydział na 22 Flotyllę, stacjonują
cą w Harwich5.

Dyon KTT zawinął do Harwich 30 października i dołączył do tamtejszej 22 
Flotylli Niszczycieli. W tym czasie w jej skład wchodziły „Exmouth”, „Keith”, 
„Ilex”, „Imperial” i „Isis” znacznie nowsze niż okręty 18 Flotylli.

W pierwszej połowie listopada 1939 r. zmienił się całkowicie skład 22nd DF. 
Zq starego składu pozostał jedynie flagowy „Keith”, natomiast w skład Flotylli 
weszły: „Boadicea” i nowsze, dopiero co przybyłe z Morza Śródziemnego 
„Griffin”, „Gipsy”, „Glowworm” i „Gryhound”. Polskie okręty wychodziły wspól
nie z angielskim na eskorty i patrole w południowej części Morza Północnego.

W składzie 1 Flotylli Niszczycieli

Kampania norweska i francuska

Tymczasem 18 listopada 1939 r. ambasador Polski w Wielkiej Brytanii, 
Edward Raczyński i podsekretarz stanu w brytyjskim ministerstwie Spraw Zagra
nicznych, Alexander Cadogan, podpisali w Londynie polsko-brytyjskie porozu
mienie dotyczące utworzenie Oddziału PMW w Wielkiej Brytanii6)

Zgodnie z tym porozumieniem i załączonym do niej protokółem polskie 
okręty na czas wojny przechodziły pod operacyjne dowództwo brytyjskiej Admi
ralicji, pod rozkazy brytyjskich dowódców zespołów, do których okręty będą 
przydzielone. Wewnętrzną administrację Oddziału PMW pozostawiono stronie 
polskiej.

Polskie niszczyciele w dalszym ciągu wchodziły więc w skład Dyonu KTT, 
dowodzonego przez polskiego oficera. Natomiast Anglicy w pierwszej połowie 
grudnia wcielili całą trójkę do 1 Flotylli Niszczycieli w Harwich7.

W składzie 1 Flotylli Niszczycieli znalazły się, oprócz polskich okrętów, rów
nież „Grenville” (flagowy), „Grenade”, „Grafion”, „Griffin”, „Greyhound”, 
„Gallant” i „Glowworm”. Jej dowódcą był Captain (kmdr) George E. Creasy. Po
lacy w dalszym ciągu wychodzili razem z Anglikami na patrole eskorty itp.

W składzie 1 Flotylli zachodziły co jakiś czas zmiany. Np. 10 stycznia 
1941 r. „Grom” przybył do Chathan do dłuższego remontu - do 19 marca, a jego 
miejsce we Flotylli zajęła „Burza”, która zakończyła remont właśnie 10 stycznia. 
Nieuniknione były też straty: 19 stycznia na minie zatonął lider flotylli 
„Grenville”, a jego miejsce zajął „Codrington” (z 19 Flotylli).

5

6

Wg S. Piaskowskiego (Kroniki PMW 1918-1947, t. II) polskie niszczyciele utworzyły 
drugi dywizjon tejże 22 Flotylli.
Pełen tekst porozumienia można znaleźć w: Ciesielski C., Pater W., Przybylski J.: Polska 
Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 1992 (str.333-338). Wraz z umową podpisa
no protokółprecyzujący szczegóły umowy, 3 grudnia 1940 podpisano dodatkowy protokół 
do w/w umowy, a w czerwcu 1944 rząd RP zawarł kolejną umowę zgodnie z którą sprzęt
(w tym okręty) przejmowano od Anglików na zasadzie Lend-Lease.
1 Flotylla Niszczycieli stacjonowała wpierw na Morzu Śródziemnym i została przerzuco
na do Wielkiej Brytanii tuż przed wojną.

7
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Nawał pracy przy jednoczesnym braku niszczycieli powodował, że doraźnie - 
do wykonania konkretnych zadań - łączono okręty różnych flotylli. Np. od 2 do 4 
stycznia 1940 r. „Błyskawica” uczestniczyła w wypadzie 22 Fotylli Niszczycieli 
pod niemieckie wybrzeże. Z kolei 7 marca 1940 r. „Błyskawica” i „Burza” oraz 
„Keith” i Boadicea” (oba z 19 Flotylli z Dover) osłaniały stawiacza min 
„Hampton” stawiający miny wzdłuż wschodniego wybrzeża Anglii.

Na początku kwietnia 1940 r. „Grom”, Błyskawica” i „Burza” przeszły do 
Rosyth. Po zameldowaniu się tam rano 4 kwietnia jeszcze tego samego dnia wy
szły w morze wraz z krążownikami „Arethusa” i „Galatea” oraz niszczycielami 
w rejon Skagerraku i Kattegatu.

Rozpoczynała się kampania norweska. Po powrocie 5 kwietnia 1940 r. polskie 
niszczyciele przeszły do Scapa Flow, a 1 Flotylla Niszczycieli (wraz z Dyonem 
KTT) została podporządkowana dowódcy Home Fleet. Jednak podział na flotylle 
stał się umowny. Już 7 kwietnia 1940 r. polskie niszczyciele wyszły, znów 
z „Arethusa” i „Galatea” oraz brytyjskimi niszczycielami „Tartar” (6th DF), 
„Codrington” (Jst DF), „Griffin” (Ist DF), „Electra i „Escapade” (72 th DF) po
dążyły na wschód, pod Norwegię. W tym samym czasie, 7 kwietnia, ze Scapa Flow 
wyszły siły główne Home Fleet: pancerniki, krążowniki wraz z niszczycielami 
„Bedouin”, „Eskimo” i „Punjabi”8 9 oraz „Kimberly” i sześć innych. Do 11 kwietnia 
do zespołu dołączyły kolejne duże okręty i dalszych 29 niszczycieli.

W czasie kampanii norweskiej „Błyskawica” i „Grom” często współpracowały 
z dużymi brytyjskimi niszczycielami typu „Tribal”, które tworzyły 6 Flotyllę. Za
równo „Tribale”, jak i polskie „Gromy” odznaczały się wyjątkowo silnym uzbro
jeniem artyleryjskim, dzięki czemu nadawały się do operacji wymiatających, jakie 
na początku kampanii (14 i 17 kwietnia) planowano prowadzić w rejonie Skager
raku. Jednocześnie brak asdiców na polskich okrętach ograniczył ich możliwości: 
np. po ataku „U-9” na „Błyskawicę” 20 kwietnia 1940 r. Polacy nie podjęli poszu
kiwań U-boota, zaś później do polskiego Dyonu dołączył brytyjski „Escort” (12th 
DF) i objął dowodzenie zespołem.

Po przybyciu 21 maja na wody norweskie „Błyskawicę” i „Groma” skierowa
no początkowo do służby przeciwpodwodnej (mimo braku asdiców), ale już 23 
kwietnia podjęły służbę w rejonie Narwiku. Uczestniczyły w patrolach w rejonie 
Narwiku; ich celem było nękanie Niemców zajmujących brzegi Narwiku i okolicz
nych fiordów oraz niedopuszczenie do zaopatrzenia niemieckich oddziałów drogą 
morską. Prócz polskich okrętów w skład tej grupy wchodziły niszczyciele 
„Faulknor” (8th DF), „Bedouin” (6th DF), „Encounter” (12th DF), „Escort” (12th 
DF) „Hero” (2nd DF), „Havock” (2nd DF), „Hostile” (2nd DF) i Foxhound (8th 
DF).

Po kampanii norweskiej polskie niszczyciele wraz z 1 Flotyllą powróciły do 
Wielkiej Brytani, a 18 maja 1940 r. „Błyskawica weszła do Harwich.

Pod koniec maja 1940 r. rozpoczęła się agonia Francji. Główną troską Angli
ków stała się ewakuacja Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego. Znów załamał się 
podział na związki taktyczne i okręty dobierano według potrzeb, a nie według 
podległości. 26 maja „Błyskawica” i dowodzący patrolem „Codrigton” (z dowódcą 
1 Flotylli na pokładzie) wyszły z Harvich na linię między boją North Goodwin 

8 Wiosną 1940 r. „Bedouin”, „Eskimo” i „Punjabi” wchodziły w skład 6 Flotylli Niszczy
cieli Home Fleet wraz z pięcioma innymi niszczycielami typu „Tribal”: „Ashanti”, 
„Mashona”, „Matabele”, „Somali” i „Tartar”.

9 Okręty pochodziły nie tylko z różnych flotylli, ale z różnych akwenów: 2, 6 i 8 Flotylle 
Niszczycieli podporządkowana była dowódcy Home Fleet, a 12 Flotylla - dowódcy Ob
szaru Zachodniego (Western Approaches).
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(naprzeciw Ramsgate) i płycizną West Hinder. Następnie „Błyskawica” patrolo
wała odcinek między boją „South Falls” i boją „Kwintę”, osłaniając trasę ewaku
acyjną i transporty z Dunkierki od wschodu, przed ewentualnymi atakami nie
mieckich ścigaczy torpedowych. Inne okręty patrolowały odcinek między płyciznę 
„Inner Gabbard” a boją „South Falls”, a jeszcze inne - między „North Goodwin” 
a przetrałowanym kanałem Wandelaar. Spośród niszczycieli z którymi „Błyska
wica” wówczas współpracowała można wymienić - oprócz okrętów 1 Flotylli - 
„Vivacious” (z Norę) i „Vega” (z Rosyth), „Błyskawica” zakończyła swą kampa
nię francuską wracając do Harwich 2 czerwca 1940 r. 7 czerwca „Błyskawica” 
wyszła do Cowes na długo oczekiwany remont: wzmocniono uzbrojenie przeciw
lotnicze i w końcu zainstalowano asdic.

W czasie dwóch kampanii wiosną 1940 r. 1 Flotylla Niszczycieli poważnie się 
zmniejszyła. „Grom” zatonął w maju 1940 r. pod Narwikiem. „Grafton” 
i „Grenade” zginęły pod Dunkierką. Pozostały: „Błyskawica” (w remoncie), 
„Burza” (uszkodzona), „Codrigton” (uszkodzony)10 11 12, „Gallant” (uszkodzony) 
i „Greyhound” (uszkodzony); jedynym nieuszkodzonym pozostał „Griffin”. Dlate
go w pierwszej połowie czerwca do 1 Flotylli (teraz już stacjonującej 
w Dover) dołączyły z 19 Flotylli „Beagle”, „Boadicea” (w remoncie), „Boreas”, 
„Brazen”11, „Brillant” i „Bulldog” (w remoncie). Wraz z flotyllami niszczycieli 
w Harwich, Portsmoyth i Plymouth 1 Flotylla Niszczycieli miała stanowić pierw
szą linię obrony Wysp Brytyjskich przeciw spodziewanej niemieckiej inwazji.

Inne zmiany we Flotylli wiązały się m.in ze stopniową zmianą jej zadań. Co
raz częściej musiała eskortować przybrzeżne konwoje, coraz intensywniej atako
wane przez Niemców z powietrza - jak dotychczas - przez ścigacze torpedowe. 
„Błyskawica” - nawet z asdikiem - stała się mniej przydatna. Jej działa 120 mm 
byty nieprzydatne w nowych warunkach, U-booty wycofały się z kanału La Man
che, a przeciw niemieckim ścigaczom torpedowym potrzebne były raczej działka 
małokalibrowe. Szkoda również było dużych, cennych niszczycieli. Dlatego 
w skład 1 Flotylli Niszczycieli poczęły wchodzić pierwsze niszczyciele eskortowe 
typu „Hunt”: „Atherstone”, „Berkeley” i „Fernie”, z silnym uzbrojeniem przeciw
lotniczym. Przydzielono też do niej stary niszczyciel „Acheron”1 (w tym czasie 
w Scapa Flow) oraz obsadzony przez Polaków „Ouragan”.

Tymczasem „Błyskawica” w połowie sierpnia przeszła po remoncie do Scapa 
Flow, a pod koniec sierpnia skierowano ją do służby eskortowej, którą pełniła 
wraz „Burzą”. Wciąż wchodziła w skład 1 Flotylli Niszczycieli (podobnie jak 
„Burza”), ale 6 września wysłano ją na patrol wraz z okrętami 5 Flotylli Niszczy
cieli z Plymouth („Jackal”, „Jaguar”, „Javelin” i „Jupiter”) oraz „Burzą na patrole 
przeciwinwazyjne w kanale La Manche. „Błyskawica” współpracowała też np. 
z niszczycielem „Whiterington” (15 Flotylla z Plymouth). Informacja podana przez 
E. Kosiarza, że „Błyskawica”, „Burza” i „Garland” weszły we wrześniu w skład 5 
Flotylli Niszczycieli nie znajduje potwierdzenia w brytyjskich źródłach13.

10 Ostatecznie „Codrington” został zniszczony 27 lipca w Dover przez samoloty niemiec
kie.

11 „Brazen” zatonął w rejonie Dover 20 lipca 1940 r. od niemieckich bomb.
12 Zatonął na minie 17 grudnia 1940 r.
lj Kosiarz E.: Flota Orła Białego, Gdańsk 1984, s. 216-217. Oczywiście nie można wyklu

czyć sytuacji gdy polskie okręty włączono do 5 Flotylli po 1 września 1940 r„ kiedu to 
sporządzono Pink List, ale opuściły ją przed 2 października 1940 r., kiedy sporządzono 
następny spis. Można też przypuszczać, że mogły być detaszowane do 5 Flotylli, tak jak 
np. „Burza”, wchodząc w skład Grupy Eskortowej B3 została detaszowana w lutym 1943 
r. do Grupy Eskortowej A3 osłaniającej konwój ON. 166.
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Bliższa prawdy jest raczej informacja podana przez S. Piaskowskiego14, że 
„Błyskawica” i „Burza” na początku września zostały podporządkowane dowódcy 
Western Approaches, gdyż Polish Destroyer Flotilla (o której za chwilę) stacjo
nowała w Plymouth, gdzie można było znaleźć także inne jednostki podporządko
wane dowództwu Western Approaches.

Polska Flotylla Niszczycieli

21 wrzenia do „Błyskawicy” i „Burzy” znajdujących się w Wielkiej Brytanii 
dołączył w Plymouth „Garland”, przekazany PM W 3 maja 1940 r„ który właśnie 
przybył z Morza Śródziemnego. Zbiegło się to w czasie z powołaniem przez An
glików Polskiej Flotylli Niszczycieli {Polish Destroyer Flotilla) w Plymouyh. 
W jej skład weszły okręty Dywizjonu Kontrtorpedowców: „Błyskawica”, „Burza”, 
„Garland” i znajdujący się wciąż w remoncie „Ouragan”15 16.

Niewątpliwie decyzja ta była spełnieniem pierwszego punktu protokołu do 
polsko-brytyjskiego porozumienia z 18 listopada 1939 r., który m.in. mówił:

... „Dowództwo brytyjskie, o ile to tylko będzie możliwe, dołoży starań, aby 
polskie okręty tej samej klasy pracowały razem oraz aby ich wysiłek i zużycie 
nie były większe, niż podobnych okrętów brytyjskich.” ...lć.
Wybiegając w przyszłość należy zauważyć, że Anglicy starali się w ten spo

sób wypełnić ten warunek, choć nie zawsze było to możliwe. Na przeszkodzie 
stała przede wszystkim różnorodność typów polskich niszczycieli. Ta właśnie róż
norodność, podobnie jak parametry poszczególnych polskich okrętów, powodo
wała, że Polska Flotylla w październiku 1940 r. współpracowała z innymi okręta
mi, prowadząc wspólne patrole np. z „Jaguar” {5th DF, która we wrześniu 1940 r. 
przeszła z Harwich do Plymouth) oraz „Vansittart” i „Wanderer” (oba z 15th DF, 
Plymouth) czy „Broke”.

W listopadzie 1940 r. Polska Flotylla Niszczycieli została rozwiązana: różno
rodność występujących w niej typów niszczycieli nie pozwalała na sensowne uży
cie takiej przypadkowej zbieraniny okrętów „Błyskawicę i „Burzę” włączono do 3 
Grupy Eskortowej (3rd Escort Group) w Greenock:17 w jej składzie znajdowały 
się stare niszczyciele „Ambuscade”, „Amazon”, „Arrow” i jedna korweta.

Znów brak okrętów i nadmiar zadań przekreśliły podziały formalne. Gdy 
„Błyskawica” (3rd EG) wyszła w 4 grudnia 1940 r. z konwojem do Ameryki Pół
nocnej, w składzie eskorty znajdował się „Garland” {10th EG) i „Harvester” (9th 
EG) oraz cztery inne niszczyciele. W dwa dni później „Błyskawica przeszła do 
remontu i dopiero 10 lutego 1941 r. powróciła do Greenock na próby i szkolenie. 
W lutym 1941 r. niszczyciele „Ouragan” i „Bulldog” zajęły w 3 Grupie Eskorto
wej jej miejsce, ale „Błyskawica” mimo remontu nadal pozostała w składzie Gru
py-

14 Piaskowski S.: Kroniki PMW1918-1947, Albany 1987, s. 147.
15 W budowie znajdował się następny niszczyciel przeznaczony dla PMW - „Piorun”.
16 Por. Ciesielski C„ Pater W. i Przybylski J.: Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. 

Warszawa 1992. Tekst porozumienia zamieszczono na str. 333-338.
17 „Garland” wszedł wówczas w skład 10 Grupy Eskortowej w Greenock, a „Ouragan” 

wciąż stał w remoncie. „Piorun” znajdował się już w Scapa Flow na zaprawie bojowej. 
Dołączył pod koniec grudnia 1940 r. do Grupy Eskortowej. W jej skadzie w tym czasie 
znajdowały się jeszcze cztery kanadyjskie niszczyciele bardzo podobne do „Garlanda”: 
„Ottawa”, „Saguenay”, „St. Laurent” i „Skeena”.
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Wg relacji kmdra Wojciecha Franckiego w początkach 1941 r. istniał plan 
wykorzystania „Błyskawicy” do ataku na francuskie krążowniki przewożące dla 
Niemców surowy kauczuk i chininę z Indochin. Miała wówczas współpracować 
z szybkimi stawiaczami min typu „Abdiel”18.

W marcu 1941 r. 3 Grupa Eskortowa powiększyła się i w jej skład, prócz 
„Błyskawicy”, wchodziły polskie „Burza” i „Ouragan” oraz brytyjskie niszczyciele 
„Amazon”, „Ambuscade”, „Broadway”, „Bulldog” i osiem korwet.

W kwietniu 1941 r. nastąpiła kolejna reorganizacja i polskie niszczyciele - 
„Błyskawicę”, „Burzę”. „Garlanda” i „Pioruna” połączono w samodzielną 14 Gru
pę Eskortową bazującą w Greenock. W maju 1941 r. miał dołączyć do niej rów
nież „Ouragan”, ale pod koniec kwietnia został zwrócony Franzcuzom. Istniała ona 
krótko, bo w czerwcu 1941 r. została rozwiązana. „Błyskawica” w Cowes rozpo
częła wówczas zmianę uzbrojenia, a „Burza” kończyła remont19 „Garlanda” 
i „Pioruna” w czerwcu na miesiąc wcielono do Specjalnej Grupy Eskortowej 
w Greenock, w skład której weszły również niszczyciele przeciwlotnicze typu „L”: 
„Gurkha”, „Lance” i „Legion”.

Gdy „Błyskawica” stała w Cowes, 11 listopada 1941 r. zreorganizowano Dy
wizjon Kontrtorpedowców. W jego miejsce ustanowiono dwa Dyony, co związane 
było z wejściem do służby niszczycieli eskortowych „Krakowiak” i „Kujawiak”. 
„Błyskawica” weszła w skład I Dyonu KTT, wraz z „Piorunem”, „Garlandem” 
i „Burzą”. Jednocześnie, też w listopadzie 1941 r., z I Dyonu KTT Anglicy sfor
mowali 25 Grupę Eskortową w Greenock20. Ciekawostką jest fakt, że znakiem 
wyróżniającym okręty 25 Grupy Eskortowej była Polska bandera namalowana na 
kominie okrętu - przynajmniej tak oznaczone były „Piorun” i „Garland”. Niestety, 
nie znamy zdjęcia „Błyskawicy” z końca 1941 r. i dlatego nie wiemy, czy również 
ona nosiła na kominie ten symbol21. 25 Grupa Eskortowa istniała formalnie do 
listopada 1942 r., choć okresowo wycofano z niej poszczególne okręty22.

Należąc do 25 Grupy Eskortowej - więc w czysto polskiej jednostce - 
„Błyskawica” działała wyłącznie z okrętami brytyjskimi: „Sherwood”, 
„Havelock”, „St. Mary’s”, „Lancaster” „Fury” (nominalnie we Flocie Morza Śród
ziemnego!), „Marne” i „Punjabi”23. Przeważnie eskortowała wówczas konwoje na

18 Bliżej o tym w artykule W. Franckiego Wspomnienia z Marynarki Wojennej, zamiesz
czonym w Naszych sygnałach nr 130 z lipca 1973.

19 Remont „Burzy” rozpoczął się w listopadzie 1940 r„ a zakończył w czerwcu 1941. Na
stępnie podporządkowano ją (przejściowo) lokalnemu dowódcy w Greenock, a w lipcu 
1941 włączono do 3 Grupy Eskortowej.

20 „Krakowiak” i „Kujawiak”, tworzące II Dyon, weszły w skład 15 Flotylli Niszczycieli w 
Plymouth - wraz z trzema innymi niszczycielami typu „Hunt”: „Brocklesby”, Cleveland” i 
„Tynedale”. Nowe niszczyciele zastąpiły w 15 Flotylli stare okręty typu „V/W”, pamięta
jące jeszcze lata dwudzieste, a które z czasem przekształcono w szybkie eskortowce.

21 Oznaczenie to widnieje na zdjęciach „Garlanda” i „Pioruna” z listopada 1941 r. Najwcze
śniejsze znane, wyraźne zdjęcia „Błyskawicy” po przezbrojeniu pochodzą z sierpnia 
1942 r. W tym czasie wchodziła jednak już w skład Specjalnej Grupy Eskortowej.

22 W marcu 1942 r. „Piorun” przeszedł do Grupy Eskortowej „B3”. Z początkiem lutego 
1942 r. „Burza” przeszła do Portsmouth do remontu i przebudowy na eskortowiec oce
aniczny, ale wciąż znajdowała się w składzie 25th EG. „Garland” okresowo przechodził 
do remontu, ale cały czas - również w czasie eskorty konwoju PQ.16 - znajdował się w 
składzie 25th EG.

23 Była to dość przypadkowa zbieranina okrętów, „Sherwood” i „Havelock” należały do 
licznych grup eskortowych działających na północnym Atlantyku. „St. Mary’s” i 
„Lancaster” wchodziły w skład zespołów stacjonujących na północy Wysp Brytyjskich i
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trasie islandzkiej, gdzie kilkakrotnie jej silne uzbrojenie przeciwlotnicze sprawiło 
przykrą niespodziankę samolotom atakującym pilnowane przez nią transportowce 
wojska. Osłaniała też konwoje przychodzące do Greenock na ich ostatnim etapie, 
działając np. razem z 21 Grupą Eskortową (Londonderry), złożoną z pięciu starych 
niszczycieli typu „S” i jeszcze starszego (trzykominowego!) „Skate”. W marcu 
1942 r. z niszczycielami „Sladin”, „Sardonyx” (21st EG), „Lamerton” (6th DF, 
Home Fleef) i „Newport” (Grupa Eskortowa B.7) eskortowała kilka statków, które 
później weszły w skład konwoju PQ.13.

W maju 1942 r. „Błyskawicę” - mimo, że do sierpnia znajdowała się prak
tycznie w remoncie - wcielono do Specjalnej Grupy Eskortowej w Greenock, wraz 
z niszczycielami „Garland” i „Boreas”. W czerwcu ze składu Specjalnej Grupy 
Eskortowej ubył „Boreas”, ale dołączono do niej „Burzę” (w remoncie) i brytyj
skie niszczyciele „Achates”, „Beagle”, „Boadicea”, „Bullog”, „Amazon”, 
„Richmond”, „Salisbury” i „Georgetown”. W lipcu do specjalnej Grupy Eskorto
wej włączono jeszcze cztery korwety. W sierpniu 1942 r., gdy „Błyskawica” już 
znajdowała się w czynnej służbie, ze składu Specjalnej Grupy Eskortowej wyłą
czono „Georgetown” i „Salisbury”.

Oczywiście w tych dniach - tak jak wcześniej - „Błyskawica” działała z okrę
tami innych grup i flotylli. Gdy wraz z „Bulldog” (ze swej flotylli) eskortowała 
transatlantyk „Queen Mary”, ten ostatni rozjechał krążownik przeciwlotniczy 
„Curocao”, należący w tym czasie do Zespołu Eskortowego Morza Irlandzkiego 
{Irish Sea Escort Force).

Na Morzu Śródziemnym

Atlantycka służba „Błyskawicy” prowadziła do wniosku, że jej podstawowe 
atuty: uzbrojenie przeciwlotnicze (8 dział 102 mm i 4 działka 40 mm - równorzęd
ne przebudowanemu krążownikowi przeciwlotniczemu typu „C”) i duża szybkość 
nie mogą być właściwie wykorzystane na otwartych akwenach atlantyckich. Tam 
liczyła się dzielność morska, duży zasięg i duża liczba bomb głębinowych. Posta
nowiono „Błyskawicę” skierować na Morze Śródziemne, gdzie bliskość włoskich 
lotnisk pozwalała docenić siłę ognia przeciwlotniczego. Jednocześnie łagodniejsze 
warunki śródziemnomorskie pozwalały przymknąć oko na nieco gorszą statecz
ność okrętu budowanego przecież na warunki bałtyckie.

19 października 1942 r. „Błyskawica” wyszła z Moville do Gibraltaru, jednak 
do grudnia 1942 r. włącznie formalnie wchodziła w skład Special Escort Group w 
Greennock24 25.

W rzeczywistości wchodziła w skład okrętów Floty Śródziemnomorskiej, 
przeznaczonych do działań w ramach operacji „Torch” (lądowanie w Afn/ce Pół
nocnej), zaś przez dłuższy czas działała wspólnie ze sławną „Force H”2 . Wraz 

osłaniających stawiacze min, które pracowały nad zagrodzeniem Niemcom drogi z Morza 
Północnego na Atlantyk. „Punjabi” po remoncie dołączył w styczniu 1942 r. Home Fleet, 
„Fury” i „Marne” najprawdopodobniej znajdowały się czasowo w Scapa Flow na zaprawie 
bojowej: pierwszy po remoncie, a drugi po wcieleniu do służby.

24 Special Escort Group - w jej składzie z końca 1942 r. - ostatecznie rozwiązano w marcu 
1943.

25 Force H powstała pod koniec czerwca 1940 r. , aby wypełnić lukę powstałą po upadku 
Francji i zneutralizowaniu jej floty. Miała działać w zachodniej części Morza Śródziem
nego i na trasie konwojów między Gibraltarem i Sierra Leone. W jej skład weszły okręty 
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z Force H (w tym niszczyciele „Westcott” i „Wishart” z 13th DF, „Cowdray” 
i „Bramham” z Londonderry Escort Division, „Achates” ze Special Escort Group 
oraz „Vanoc” i „Verity”) osaniała lotniskowiec „Furious”, przerzucający samoloty 
na Maltę przed lądowaniem w Afryce. Samo lądowanie miało miejsce 8 listopada 
1942 r.; „Błyskawica” wraz z „Whetland” i „Lamerton” (oba z 57 Dywizjonu 
Niszczycieli) krążyły wzdłuż plaży, aby ogniem artylerii wspomagać lądujące od
działy. Następnie wraz z „Bramham” eskortowała transportowce, a potem zastapiła 
uszkodzony wcześniej „Zetland” (57th DD) w czasie eskorty lokalnego konwoju.

Po bitwie z niemieckimi samolotami pod Bougie „Błyskawica” przeszła po
spieszny remont w Gibraltarze, a w styczniu 1943 r. włączono ją w skład 57 Dy
wizjonu Niszczycieli, gdzie dowodziła znanymi nam już „Huntami”: „Lamerton” 
i „Whetland” oraz trzecim - „Wilton”.

Już w lutym „Błyskawicę” przeniesiono do 6 Flotylli Niszczycieli, w której 
znajdowały się „Ashanti”, „Eskimo”, „Ilex”, „Ithuriel” , „Tartar” i „Holcombe” 
(w marcu wycofany z jej składu), 6 Flotylla formalnie wchodziła w skład Floty 
Morza Śródziemnego i była przydzielona do Force H, współdziałając z krążowni
kami „Aurora” i Penelope”. 10 marca „Błyskawica” weszła w skład sił głównych 
Force H (wciąż należąc do 6th DF), a następnego dnia wizytował ją niedawno 
mianowany dowódca Force H, wiceadmirał L. Willis. Razem z nią w Force H 
znalazły się niszczyciele „Loyal” i „Lookout” (oba z 19th DF) i „Ashanti”.

18 marca 1943 r. „Błyskawica” (wciąż nominalnie w składzie 6th DF) otrzy
mała polecenie dołączenia do Force Q, na miejsce niszczyciela „Lighting” 
(formalnie w 19th DF), storpedowanego niecay tydzień wcześniej. 18 marca 
„Błyskawica” przeszła do Bonę do Force Q. Zespół ten składał się z krążowników 
i niszczycieli floty (np. typu „Tribal” lub „L”), prowadzących ofensywne patrole 
i zwlczających niemieckie i włoskie konwoje zaopatrzeniowe w rejonie środkowe
go Morza Śródziemnego.

Znów na wodach europejskich

W maju 1943 r. „Błyskawica” powróciła do Europy. Jeszcze pod koniec maja 
1943 r. była wykazywana w składzie 6 Foltylli na Morzu Śródziemnym, ale już na 
początku lipca w spisach stwierdzono, że stoi w remoncie w Cowes. W grudniu 
1943 r. przydzielono ją nominalnie (lub zamierzano przydzielić) do 1 Flotylli 
Niszczycieli w Portsmouth26 27, ale „Błyskawica znajdowała się wówczas w Scapa 

liniowe „Hood”, „Valiant” i „Resolution”, lotniskowiec „Ark Royal”, krążowniki 
„Arethusa” i „Enterprise” oraz sześć niszczycieli typu „F” z 8 Flotylli i dwa z 12 Flotylli. 
W jej skład włączono również gibraltarską 13 Flotyllę Niszczycieli. Później skład Force 
//ulegał ciągłym zmianom. Pierwszą akcją Force H był atak na francuską flotę w Mers-el- 
Kebir; ostatnią - wsparcie alianckiego desantu pod Salerno we wrześniu 1943 r. W Pink 
Lists - zestawieniach brytyjskich okrętów - Force PI występowała jako samodzielna jed
nostka tylko do czerwca 1942 r.

26 „Ithuriel” włączono do 6th DF jedynie formalnie, bo w tym czasie nie był już zdolny do 
akcji, gdyż został ciężko uszkodzony niemieckimi bombami pod Bonę 27 grudnia 1942 r. 
Później odholowano go do Wielkiej Brytanii i uznany został za nienadający się do napra
wy.

27 W grudniu 1943 r. w składzie 1 Flotylli Niszczycieli w Portsmourh znajdowały się nisz
czyciele typu „Hunt”: „Albrighton”, „Bleasdale”, „Glaisdale” (norweski), „La Combat- 
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Flow, na szkoleniu. Ostatecznie nie weszła w skład 1 Flotylli, natomiast pozostając 
w Scapa Flow brała udział w rajdach Home Fleet przeciw niemieckiej żegludze 
u brzegów norweskich. Wchodziła wówczas w skład Home Fleet, współdziałając 
z „Wizard”, „Wakeful”, „Musketeer” i „Piorunem” (wszystkie 3rd DF, Home Fle
et), „Onslow” i „Obedient” {17th DF, Home Fleet) oraz „Savage”, „Algonquin” 
i „Ursa”. Niestety, w czasie dokonywania kolejnych spisów „Błyskawica” znajdo
wała się w remontach i nie podano konkretnych flotylli, do których należała. .Do
piero w maju 1944 r. „Błyskawica” wykazywana jest w składzie 17 Flotylli Nisz
czycieli Home Fleet. Była ona złożona z niszczycieli typu „O”: „Onslow”, 
„Obdurate”, „Obedient”, Offa”, „Onslaught”, „Opportune”, „Orwell” i „Oribi”28.

23 maja 1944 r. „Błyskawica” i „piorun” przybyły do Plymoyth i dołączyły do 
10 Flotylli Niszczycieli Home Fleet. W skład 10 Flotylli Niszczycieli wchodziły 
przede wszystkim okręty typu „Tribal”. Brytyjskie „Tartar” (dowodził nim Cdr. 
Basil Jones, RN - jednocześnie dowódca Flotylli i dowódca 19 Dywizjonu) 
i „Ashanti” oraz kanadyjskie „Haida” i „Huron” tworzyły 19 Dywizjon. Pozostałe 
okręty tworzyły 20 Dywizjon: „Błyskawica” (dowodząca Dywizjonem) i „Piorun” 
oraz brytyjskie „Javelin” (dołączył do Flotylli 29 maja 1944 r„ razem z Polaka
mi)29 i jeszcze jeden „Tribal” - „Eskimo” (dołączył do Flotylli dopiero 26 maja 
1944 r.). Polskie niszczyciele weszły do 10 Flotylli na miejsce kanadyjskich 
„Athabascan” i „Iroąuois”30. Wedle słów jej dowódcy była to wówczas najsilniej
sza flotylla niszczycieli w Royal Navy. Wcielenie do niej polskich okrętów było 
niewątpliwie uznaniem umiejętności Polaków, tym bardziej, że Flotylli już niedłu
go przeznaczone było bronić od zachodu alianckich wojsk, które miały 6 czerwca 
lądować w Normandii31.

Okręty 10 Flotylli działały zazwyczaj w swym gronie, ale po udanym lądowa
niu Admiralicja utworzyła zespoły złożone z lekkich krążowników i niszczycieli, 
których zadaniem było zwalczanie nieprzyjacielskiej żeglugi w Zatoce Biskajskiej. 
Oprócz 10 Flotylli i lekkich krążowników „Diadem” i „Bellona”, udział w nich 
brały też kanadyjskie niszczyciele z 11 Grupy Eskortowej („St. Laurent”, 
„Chaudiere”, „Kootenay”). Wspólne patrole „Błyskawica” prowadziła też z nisz
czycielem „Albrighton” {Ist DF).

Z dniem 4 października 1944 r. „Błyskawica” zakończyła służbę w II Dyonie 
KTT w związku z jego rozwiązaniem i w zamian - stacjonując w Plymouth - pod

tante” (francuski) i „Stevenstone”. Była to flotylla, której główną siłą była uniwersalna, 
zdolna do zwalcznia nieprzyjacielskich samolotów ścigaczy torpedowych.

28 Wczesną wiosną 1944 r. „Błyskawica” mogła wchodzić w skład 3 Flotylli Niszczycieli, 
wraz z „Piorunem”, kanadyjskim „Iroąuois” .i sześcioma niszczycielami typu „M”. Byłoby 
to zgodne ze wspomnianą wcześniej zasadą wyrażoną w p. 1 Protokółu... z 18 listopada 
1939. Niestety, akurat w okresie spisu w marcu i kwietniu 1944 r. „Błyskawica” znajdo
wała się w remoncie po kolizji z niszczycielem „Musketeer”.

29 „Javelin” wcześniej wchodził w skład 14 Flotylli Niszczycieli na Morzu Śródziemnym, 
w której od kwietnia 1944 r. znajdował się też „Garland”.

?0 „Athabascan” został zatopiony w nocnej akcji 27/28 kwietnia 1944 r. Natomiast 
„Iroguois” od lutego do czerwca 1944 r. w remoncie w Kanadzie, po czym na szkoleniu: 
dołączył do 10 Flotylli dopiero na początku sierpnia 1944 r.

Jl Warto w tym miejscu wspomnieć opinię, jaka w tym czasie panowała w Royal Navy: 
uznawano, że Polacy za wszelką cenę dążyli do walki ze znienawidzonymi Niemcami 
(desperate to get at the enemy). Wśród alianckich załóg krążyły też opowieści o polskich 
załogach odmawiających podniesienia niemieckich rozbitków lub o polskich okrętach 
wchodzących do portów z Niemcami wiszącymi na rejach np. Hal Lawrence. Tales of 
North Atlantic, s. 119 oraz inne publikacje).
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porządkowana została Komendantowi Morskiemu Południe32. Eskortowała wów
czas statki i okręty na podejściach do Wysp Brytyjskich. Rozpoczęła już 9 paź
dziernika (należąc formalnie jeszcze do 10 Flotylli). W październiku 1944 r. do 10 
Flotylli Niszczycieli oficjalnie dołączyły „Iroquois” i „Nubian” i w pierwszych 
dniach następnego miesiąca „Błyskawicę” przeniesiono do 8 Flotylli Niszczycieli 
w Devonport33. W składzie 8 Flotylli znajdowały się również polski „Piorun”, 
brytyjskie „Faulknor” i „Impulsive”, kanadyjskie „Iroquois” i „Huron” oraz holen
derskie „Van Galen” i „Tjerk Hiddes”.

4 lutego 1945 r. „Błyskawica” przeszła do Portsmouth (potem do Cowes) na 
kapitalny remont i modernizację, opuszczając 8th DF. Na jej miejsce do 8 Flotylli 
przybył kanadyjski „Haida”. Przed zakończeniem remontu, jeszcze w maju 1945 r. 
wcielono „Błyskawicę” do 17 Flotylli Niszczycieli Home Fleet. W skład 17 Flo
tylli wchodziło wciąż osiem niszczycieli typu „0”: „Onslow”, „Obdurate” 
i „Orwell”. Przypomnijmy, że „Błyskawica” już raz wchodziła w skład 17th De- 
stroyer Flotilla, w maju 1944 r.

Remont w Cowes zakończył się dopiero w lipcu 1945 r. Na przełomie lipca 
i sierpnia 1945 do 17 Flotylli Niszczycieli dołączyły polskie „Garland” i „Piorun” 
oraz brytyjski „Comet”, natomiast ubył jeden z okrętów typu „0”.

W październiku „Błyskawica” znalazła się - już po remoncie - w Rosth. 
W czasie w składzie 17 Flotylli Niszczycieli prócz „Błyskawicy” znajdowały się 
„Garland” i „Piorun” oraz „Onslow”, „Offa”, „Obdurate”, „Obedient”, „Orwell”, 
a od stycznia 1946 również „Solebay”, należący do najnowszego typu „Battle”.

Na przełomie lat 1945 i 1946 17 Flotylla Niszczycieli wzięła udział w topieniu 
niemieckich U-bootów - w operacji „Deadlight”. Wśród nich były oczywiście pol
skie „Błyskawica”, „Garland” i „Piorun”, pełniące odpowiedzialne funkcje okrę
tów artyleryjskich. Ich zadaniem było rozstrzeliwanie U-bootów, które zerwały się 
z holu lub które nie chciały zatonąć mimo próby wysadzenia ich wcześniej założo
nymi ładunkami wybuchowymi.

Po zakończeniu operacji Deadlight” w styczniu 1946 „Błyskawica” przeszła 
5 stycznia do Rosyth. W lutym 1946 r. 17 Flotylla Niszczycieli zmniejszyła się 
i pod koniec tego miesiąca w jej skład wchodziły trzy polskie okręty oraz brytyj
skie niszczyciele „Offa” i „Solebay”.

W marcu 1946 „Błyskawica”, „Piorun”, Garland” i „Conrad”, stojące w Ro
syth, podporządkowano bezpośrednio lokalnemu dowódcy morskiemu 
(Commander-in-Chief Rosyth). Do niego też skierowane było polecenie Admirali
cji, dotyczące przejęcia „Błyskawicy” przez Royal Navy, co nastąpiło 28 maja 
1946 r. Polski niszczyciel pozostawał następnie w Rosyth i nadal był podporząd
kowany tamtejszemu dowódcy, mimo że nie podniesiono nan nim brytyjskiej ban
dery, a tym samym nie wcielono do Royal Navy.

Brytyjska opieka nad „Błyskawicą” zakończyła się w czerwcu 1947 r., gdy na 
jej pokład weszli polscy marynarze. 27 czerwca polska komisja odbiorcza podpi
sała przejęcie „Błyskawicy” od władz angielskich, a 1 lipca wyszła ona w drogę 
powrotną do Polski. Zaczął się kolejny rozdział jej historii.

Gdy analizujemy sprawę przynależności „Błyskawicy” do brytyjskich flotylli, 
musimy zwrócić uwagę na starania Anglików o wypełnienie przyrzeczenia, aby 

32 Wraz z nią Komendantowi Morskiemu Południe podporządkowano również „Conrada” 
i „Pioruna”.

33 Pink List z 3 listopata 1944 wykazuje „Błyskawicę” jeszcze w 10 Flotylli, natomiast 
kolejna z 8 grudnia, już w 8 Flotylli. S. Piaskowski podaję, że „Błyskawicę” wcielono do 
8 Flotylli 6 listopada.
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polskie okręty działały w miarę możności we wspólnych zespołach. Nie zawsze 
było to możliwe, przede wszystkim z przyczyn technicznych, tj. dużej rozbieżności 
w możliwościach poszczególnych okrętów. Mimo to w kwietniu 1941 r. 
„Błyskawica”, „Burza”, „Garland” i „Piorun” utworzyły czysto polską 14 Grupę 
Eskortową, bazującą w Greenock. Rozwiązano ją już w czerwcu 1941 r. Z kolei w 
listopadzie 1941 r. I Dyon KTT („Błyskawica”, „Burza”, „Garland” i „Piorun”) 
utworzył 25 Grupę Eskortową, Istniejącą formalnie do listopada 1942 r. Później 
polskie okręty grupowano zależnie od ich możliwości bojowych np. osobno 
eskortowce oceaniczne („Burza” i „Garland”), a osobno niszczyciele eskortowe.

Czy brytyjska polityka wspólnego grupowania polskich okrętów była wyjąt
kiem? Otóż nie: z posiadanych, choć wyrywkowych danych wynika, że podobnie 
postępowano w przypadku okrętów francuskich, holenderskich lub greckich.

W sierpniu 1940 r. w Portsmouth utworzono 23 Flotyllę Niszczycieli, złożoną 
z francuskich, niewielkich niszczycieli (torpedowców) typu „La Melpomene”: 
„Bouclier” obsadzony czasowo przez Holendrów, „La Melpomene” z załogą 
skompletowaną z Wolnych Francuzów oraz z załogami brytyjskimi: „Branlebas”, 
„La Cordeliere”, „La Florę” i „LTncomprise”; w styczniu 1941 r. dołączył do nich 
(na ok. miesiąc) obsadzony przez Polaków „Ouragan”, 23rd DF została rozwiąza
na w lutym-marcu 1941 r., ale już w połowie 1941 r. powołano 84 Grupę P.O.P 
w Campbeltown. W jej skład weszły „La Cordeliere” (do lipca 1945 r.), „La Florę” 
(do kwietnia 1942 r.) i „LTncomprise” (do maja 1944 r.), wszystkie z francuskimi 
załogami.

Po przekazaniu 1942 r. Holendrom dwóch zbudowanych właśnie niszczycieli 
brytyjskiego typu „N” 4, weszły one w skład 7 Flotylli Niszczycieli, operującej pod 
koniec 1942 r. na Oceanie Indyjskim, a w grudniu 1944 r. znajdujemy je - znów 
razem - w 8 Flotylli Niszczycieli działającej z Plymouth wraz z „Błys-kawicą” 
i „Piorunem”.

W latach 1942-1944 Anglicy wypożyczyli Grekom kilka niszczycieli typu 
„Hunt”34 35. Początkowo wchodziły w skład 5 i 22 Flotylli Niszczycieli na Morzu 
Śródziemnym, ale w grudniu 1944 r. zgromadzono je w Zespole Morza Egejskiego 
(Złożonym z greckich okrętów), wkrótce przemianowanym na 12 Flotyllę Nisz
czycieli, stacjonującą w Pireusie.

Obserwując wojenną służbę „Błyskawicy” możemy na jej przykładzie prze
śledzić ewolucję w sposobach jej wykorzystania, w miarę uzyskiwania doświad
czenia zarówno przez KMW jak i przez Brytyjczyków. Działania w latach 1939- 
1940 były zbliżone do tego, co załoga „Błyskawicy” ćwiczyła przed wojną: walka 

34 Były to: „Noble” (nazwany „Van Galen”) i „Nonpareil” (nazwany „Tjerk Hiddes”), 
„Nerissę” - przemianowaną na „Piorun” - Przejęli Polacy, zaś pozostałe okręty tej serii 
przekazano na czas wojny marynarce australijskiej. Na przełomie stycznia i lutego 1941 r. 
„Piorun” również wchodził w skład 7th DF, wówczas podporządkowanej dowódcy Home 
Fleet.

35 Były to: „Themistokles” (ex „Bramham”; przekazany 02.1943 r.) i „Kriti” (ex „Hursley”; 
11.1943 r.) należące do typu „Hunt II” oraz „Pindos” (ex „Bolebroke”; 05.1942 r.), 
„Adrias” (ex „Border”’ 05.1942 r.), „Kanaris” (ex „Hatherleigh”; 03.1942 r.) i „Miaoulis” 
(ex „Modbury”; 12. 1942 r.) należące do typu „Hunt III”. „Cowdray” i „Avon Vale” (oba 
typu „Hunt II”), dla których przewidziano nazwy „Admirał Hastings” (pod koniec 1943 r.) 
i „Aegean” (w marcu 1944 r.”, ostatecznie pozostawały w Royal Navy. Nawiasem mówiąc 
umowa o utworzeniu Greckich Sił Morskich przy Royal Navy (podpisana 9 marca 1942 r. 
w Londynie) w najważniejszych punktach jest identyczna z polską umową.
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z okrętami podwodnymi36, osłona konwojów, patrole przeciw ewentualnym okrę
tom nieprzyjaciela. Powoli zaczynały dochodzić nowe zadania coraz bardziej za
cięte walki z samolotami’7 oraz wsparcie wojsk lądowych.

Z czasem okazało się, że główne zadania brytyjskich niszczycieli - a tym sa
mym współpracujących z nimi polskich okrętów - polegały na obronie zespołów 
przed atakami spod wody i z powietrza. Wśród niszczycieli Royal Navy nastąpiła 
specjalizacja: część starych jednostek przebudowano na eskortowce oceaniczne38, 
a inne przekształcono w okręty przeciwlotnicze39. Nowsze niszczyciele w zasadzie 
pozostawiano jako tzw. niszczyciele floty - zdolne do osłony przeciwpodwodnej 
szybkich zespołów dużych okrętów wojennych, a jednocześnie wyposażone 
w wyrzutnie torped przez co zachowały możliwość wykonywania ataków torpe
dowych.

W podobnym kierunku poszły modernizacje polskich niszczycieli. Z czasem 
Polacy posiadali niszczyciele floty („Piorun” od grudnia 1942 r. i „Orkan”), 
eskortowce oceaniczne („Piorun” do listopada 1942 r., „Garland” i „Burza”) oraz 
niszczyciele eskortowe („Krakowiak”, „Kujawiak” i „Ślązak”). Generalnie okręty 
działały razem w ramach tych kategorii. Od stycznia do września 1943 r. „Piorun” 
i „Orkan” działały w ramach 3 Flotylli Niszczycieli Home Fleet. „Burza” 
i „Garland” zazwyczaj działały po 1943 r. wspólnie, w ramach tych samych grup 
eskortowych: najpierw w Grupie Eskortowej „B3”, a potem w 8 Grupie Eskorto
wej. Podobnie dwa niszczyciele eskortowe („Krakowiak” i Ślązak”) wspólnie 
zmieniały zarówno przynależność organizacyjną, jak również akweny działania40.

’’6 Oczywiście była to walka na miarę możliwości i umiejętności, szczególnie że polskie 
okręty nie były wyposażone w asdiki - nastąpiło to dopiero w drugiej 1940 r.

■’7 * Oczywiście już przed wojną w polskim KMW zdawano sobie sprawę z niebezpieczeń
stwa jakie sprawiały samoloty, jednak nie spodziewano się, że będą tak dużym zgroże- 
niem. Trzeba podkreślić, że KMW dość wcześnie doceniało potrzebę silnego uzbrojenia 
przeciwlotniczego - działka 40 mm na „Błyskawicy” i „Gromie” były znacznie skutecz
niejsze, niż brytyjskie „pom-pomy” tego samego kalibru. Działaniem potwierdzającym tę 
tezę może być też uzbrojenie nowych (budowanych we Francji) okrętów podwodnych je
dynie w działka przeciwlotnicze oraz przebudowa statków uzbrojonych Flotylli Rzecznej 
w okręty obrony przeciwlotniczej.

jS Przebudowa polegała przede wszystkim na zdjęciu jednego lub dwóch dział 120 mm, 
znacznym zwiększeniu ilości zabieranych bomb głębinowych, instalacji tzw. „jeża” oraz 
zwiększeniu ilości i jakości środków wykrywania U-bootów.

’9 Przed wojną Anglicy przezbroili osiem niewielkich krążowników (ok. 5150 t ppw.) w 10 
dział 102 mm każdy. Jeszcze przed wybuchem wojny rozpoczęto przebudoę starych nisz
czycieli typu „V/W” na eskortowce przeciwlotnicze, zamieniając ich na cztery działa 102 
mm starego typu na dwa nowoczesne, podwójne o tym samym kalibrze; ostatecznie prze
budowano w ten sposób 15 okrętów tego typu. W czasie wojny brak dział 120 mm spo
wodował konieczność uzbrojenia czterech niszczycieli typu „L” w działa 102 mm; po
wstałe w ten sposób okręty uznaje się obecnie za najlepsze brytyjskie niszczyciele II woj
ny światowej. Należy przy tym zauważyć, że wszystkie te przebudowy oparte były na wy
korzystaniu podwójnych dział 102 mm na podstawie Mk,XIX - takich samych, jakie 
„Błyskawica” otrzymała po przezbrojeniu w Cowes. Prócz tego Anglicy wybudowali 
liczną serię niszczycieli typu „Hunt”, również uzbrojonych w te same podwójne działa 
102 mm.

40 „Kujawiak” przez cały czas swej służby należał - wraz z „Krakowiakiem” - do 15 Flotylli 
Niszczycieli w Plymouth. Na początku czerwca 1942 r. włączono go w skład zespołu 
„W”, który miał eskortować z Anglii konwój WS.19Z na Maltę, ale w dalszym ciągu na
leżał do 15 Flotylli.
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ORP „Błyskawica” w doku (1937 r.)

Okręt w okresie międzywojennym



Chrzest ORP „Błyskawica” przez Cecylię hr. Raczyńską 1.10.1936 r. w Cowes 
(Dar R. Dembińskiego)

Moment spuszczenia na wodę (Dar R. Dembińskiego)



Fragment kroniki obrazkowej „Błyskawicy” 
która znajdowała się w mesie oficerskiej

Kadra oficerska po powrocie z konwoju atlantyckiego. Trzeci od lewej: kmdr ppor. 
W. Francki, czwarty: por. mar. J. Buchowski, siódmy: kpt. mar. B. Wroński, dzie
wiąty: por. mar. Z. Węglarz, ostatni: kpt. mar. B. Biskupski (Dar Z. Węglarza)



„Betty” - maskotka okrętu

Przekazanie „Błyskawicy” Anglikom (1946 r.)



„Błyskawica”, ze swymi nietypowymi parametrami, była pewnym wyjątkiem. 
W pierwszym okresie wojny włączono ją do 1 Flotylli Niszczycieli, pełniącej za
dania zgodne z wcześniejszymi wyobrażeniami o pracy niszczycieli. Po przezbro- 
jeniu w 1941 r. działa 102 mm była początkowo traktowana jako eskortowiec 
przeciwlotniczy, (np. na trasie islandzkiej w latach 1941 i 1942 lub na Morzu 
Śródziemnym w 1943 r.), a później jako niszczyciel floty, w jednym zespole 
z „Piorunem” (np. w rajdach Home Fleet pod Norwegię w 1944 r. lub pod Nor
mandią w 1944 r.). Przedstawione powyżej zmiany jej przynależności organiza
cyjnej wyraźnie odzwierciedlają zmiany tych koncepcji.
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Kmdr por. w st. spocz. Zbigniew Węglarz

POWRÓT DO OJCZYZNY1

Zakończenie działań wojennych i pierwsze dni pokoju zastały mnie w Devon- 
port, w Komendzie Morskiej Południe, na stanowisku oficera Broni Podwodnej 
Floty w stopniu kapitana marynarki i w wieku 31 lat1 2. Uczucie radości i ulgi tłu
miła troska o to co się dzieje w Polsce, a w szczególności z moją matką, jedyną 
bliską mi osobą, gdyż ojciec mój zginął w I wojnie światowej, a rodzeństwa nie 
posiadałem. Na podstawie umów międzynarodowych Polska znalazła się w strefie 
wpływów ZSRR. Sytuacja była niejasna.

1. Decyzja o powrocie

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie zostały rozwiązane decyzją rządu brytyj
skiego i niebawem znalazłem się w obozie przejściowym Marynarki Wojennej 
w Okehampton. Po nawiązaniu łączności z matką w Polsce doszedłem do wniosku, 
że powinienem tam wrócić, aby zapewnić jej opiekę na starość. Chciałem jednak 
wracać oficjalnie, na polskim okręcie. W tym celu porozumiałem się z kpt. mar. 
Zbigniewem Kowalskim, zastępcą attache morskiego, kmdr.dypl. Jerzego Kłosow
skiego, który zapewnił mnie, że niebawem przybędzie Misja Morska i zajmie się 
organizacją powrotu ORP „Burza” i ORP.„Błyskawica”.

Po świętach Bożego Narodzenia 28.12.1946 r. zgłosiłem dowódcy ORP 
„Bałtyk” chęć powrotu do Polski. Żegnając mnie koledzy podczas tzw. „gang-way 
drinku” ostrzegli mnie: „Nie jedź tam, bo cię zamkną”. Ryzyko było duże, a po
czynania przedstawicieli ZSRR w stosunku do polskich obywateli były mi znane. 
Z drugiej strony polskie władze PRL robiły wszystko, by przekonać Polaków za 
granicą, że nic im nie grozi po powrocie do Polski, o ile nie będą występowali 
przeciwko ustrojowi politycznemu.

Na początku stycznia 1947 r. wyjechałem z grupą ok. 40 podoficerów i mary
narzy do Hursley Camp pod Winchester. Tam zastałem kilka tysięcy polskich re
patriantów wojskowych. Przydzielono nam duży barak. Warunki były opłakane: 
zimno, brudnawo, prycze i jedzenie z kuchni polowych marne, no i nikt nam nie 
płacił. Władze obozowe twierdziły, że my nie należymy do nich, a nasza Mar. 
Woj. całkowicie się z nami rozliczyła. Wobec tego pojechałem do Londynu, gdzie 
odszukałem Cdr. G. Childs’a i przedstawiłem mu naszą sytuację. Odpowiedział, 
że niebawem dostaniemy odpowiednie wynagrodzenie przewidziane dla personelu 
RN podlegającemu demobilizacji, i tak też się stało.

1 Relacja została opublikowana w „Naszych. Sygnałach” nr 164, Londyn 1989, s. 1-25, 
przedruk za zgodą autora. Śródtytuły pochodzą od redakcji. Inne relacje dotyczące wojen
nej służby na OORP „Burza” i „Piorun” zamieszczono w 10 ill numerze „Biuletynu Hi
storycznego”.

2 Kmdr por. Zbigniew Węglarz jest zasłużonym oficerem MW. Absolwent SPMW 
z 1936 r. W czasie wojny walczył na niszczycielach „Burza”, „Piorun” i „Błyskawica”. 
Posiada wiele odznaczeń polskich i zagranicznych w tym: Order Odrodzenia Polski V kl., 
Krzyż Walecznych (3 krotnie), Medal Morski ( 4 krotnie). Wyeksponowano je na histo
rycznej wystawie znajdującej się na pokładzie ORP „Błyskawica”.
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21.03.1947 r. polecono nam zarejestrować się w Konsulacie Generalnym PRL 
w Londynie. Kolejki przed konsulatem były długie i żałosne, gdy polski żołnierz 
prosił o powrót do własnego kraju. W jakimś pustym pokoju siedziało dwóch pol
skich podporuczników wojska, w rogatywkach na głowie. Wszedłem tam i powie
działem: „Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Węglarz; jestem kpt. mar.; proszę 
mnie zarejestrować na powrót do Polski”. Wtedy jeden z nich powiedział: „Z Pol
ski uciekaliście szerokimi drzwiami, ale teraz będziecie wchodzić wąską furtką”. 
Takie było pierwsze zetknięcie z przedstawicielami władz polskich.

W marcu 1947 r. przybyła do Wielkiej Brytanii Misja Morska, na czele której 
stał kmdr por. Stefan de Walden, a członkami byli: kmdr ppor. Bogdan Wielowiej- 
ski, kpt. mar. Bolesław Zalewski i chor. mar. Jan Lewicki. Poza tym byli jeszcze: 
kpt. mar. inż. Wincenty Zawiasa i kmdr ppor. Tadeusz Konarski, których jednak 
nie spotkałem. 15.05.1947 r. nawiązałem kontakt z B. Wielowiejskim, młodszym 
kolegą (SPMW/37 r.) i ten powiedział mi, że Misja pragnie jak najszybciej uru
chomić OORP „Błyskawica” i „Burza” i obsadzić je repatriantami Mar. Woj. Do- 
wócą ORP „Błyskawica” miał być kmdr ppor. Bolesław Romanowski, a dowódcą 
ORP „Burza” miałem być ja. W maju 1947 r. nasza grupa udała się do centrum 
demobilizacyjnego Royal Navy Porsmouth, gdzie dostaliśmy kompletne wyposa
żenie cywilne, po dwa koce i przybory do jedzenia oraz wypłacono nam „War 
gratuity”. W ten sposób zostaliśmy rozliczeni w Royal navy, która ostatnio nami 
się opiekowała. W połowie czerwca 1947 r. na życzenie Misji Morskiej zostaliśmy 
przetransportowani do obozu w Polkemet w Szkocji, aby być w pobliżu polskich 
okrętów. Obóz był pusty ale całkowicie wyposażony 24.06.1947 r. przewieziono 
nas do Rosyth i zaokrętowano na ORP „Błyskawica””, gdzie już zastaliśmy grupę 
kmdr. ppor. B. Romanowskiego. Ponieważ ORP „Burza” był w bardzo złym stanie 
technicznym, zdecydowano wszystkich odesłać na ORP „Błyskawica; zostałem 
więc zastępcą dowódcy „Błyskawicy”. Oprócz repatriantów zaokrętowała się tam 
Misja Morska, z tym, że kpt. mar. Bolesław Zalewski został I-szym oficerem me
chanikiem. Okręt był kompletnie wyposażony pod względem morskim i bojowym, 
z zapasem amunicji, bomb głębinowych, torped, paliwa, żywności i wody.

Nie licząc misji było tam w sumie 177 repatriantów, w tym poza dowódcą 
i mną byli: kpt. mar.pil.. Eligiusz Ceceniowski, por mar.lek. S. Bartosiewicz, ppor. 
mar. F. Stanisławski, podch.rez. K. Mirowski, 10 chorążych mar., 15 st. bosma
nów, 7 bosmanów, 13 bosmanmatów, 20 matów a resztę stanowili st. marynarze 
i marynarze. Pierwszą moją pracą było wykonywanie ról okrętowych dla bezpie
czeństwa okrętu i załogi oraz dla ogólnego porządku, i niebawem okazało się, 
że było w samą porę, bo jeszcze podczas postoju w Rosyth wybuchł pożar w ko
tłowni, na szczęście szybko ugaszony. Był to skutek niezwykłego brudu i resztek 
paliwa w zenzach kotłowni, pozostawionych przez brytyjską zastępczą załogę.

2. Rejs do kraju

Protokolarne przyjęcie okrętu miało miejsce 30.06.1947 r. i już 1.07.1947 r. 
o godz. 08.00 szef Misji Morskiej polecił podnieść banderę, a o godz. 15.00 wy
szliśmy w rejs do Polski. Morze Północne i Bałtyk były spokojne, pogoda słonecz
na
i nie było żadnego ruchu statków na Bałtyku, prawdopodobnie ze względu na ist
niejące jeszcze pole minowe. Dnia 3 lipca 1947 r. rzuciliśmu kotwicę niedaleko 
wybrzeża Danii. Okręt został po raz ostatni pomalowany, czym kierował chor, 
mar. Kasper Grzywaczyk. Zaraz potem odkotwiczyliśmy i wolno szliśmy dalej. 
Hel mijaliśmy rano 4 lipca 1947 r., przy pięknej słonecznej pogodzie, ale PO 
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(Punkt Obserwacyjny) milczał. Ogarnęło nas dziwne uczucie - tędy szliśmy na 
wojnę 94 miesiące temu.

Z dala zauważyliśmy u wejścia do portu wrak niemieckiego pancernika 
„Gneisenau” i falochrony uszkodzone przez wybuchy minerskie wycofujących się 
Niemców. Weszliśmy wolno do portu wojennego wejściem zapasowym, które 
przed wojną było zasłonięte pustymi kesonami. Dokładnie o godz.09.00 zacumo
waliśmy w basenie, skąd „Błyskawica” wyszła na redę i na wojnę. Przyjęcie okrętu 
było bardzo uroczyste: na molo orkiestra.grała mazurka Dąbrowskiego, kompania 
honorowa MW prezentowała broń, a grupa kilkuset cywilów wiwatowała; byli to 
przeważnie członkowie rodzin tych co wyjechali na wojnę i robotnicy portowi.

Na okręt przybył dowódca Marynarki Wojennej, kadm. Włodzimierz Steyer 
wraz ze swoim zastępcą do spraw polit-wych. kmdr. Józefem Urbanowiczem 
i z całym sztabem znanych mi i nieznanych oficerów Marynarki. Potem na pokład 
weszły rodziny i znajomi tych co wrócili, by ich witać i pytać o tych, którzy pozo
stali za granicą. Wielu ludzi miało łzy w oczach z radości czy smutku. Mnie nie 
miał kto witać, bo matka moja była daleko w Krakowie.

Do mojej kabiny stale ktoś przychodził pytać o znajomych. Między innymi 
wszedł młody człowiek i przedstawił się jako dziennikarz, wymieniając swoje 
nazwisko Jerzy Pertek i prosząc mnie o najciekawsze wspomnienia. Przyrzekłem 
mu to, a potem dałem opis bombardowania ORP „Burza” pod Calais oraz ratowa
nia rozbitków MS „Empress of Britain” na Atlantyku, co później umieścił w swo
jej słynnej książce pt. „Wielkie dni małej Floty”. Niestety zakradła się tam nieści
słość, gdyż moje opowiadanie przypisał bosmatowi Wacławowi Hryciukowi, który 
nigdy nie był na ORP „Burza”.

3. W powojennej służbie

7.07.1947 r. na okręt przybył kmdr J. Urbanowicz z kmdr. ppor. L. Szmidtem 
i zaczęli wybierać kandydatów do dalszej służby w Mar. Woj. Większość pragnęła 
iść do cywila, na co wyrażano zgodę, niektórych jednak zatrzymano, np. 
kmdr.ppor. B. Romanowskiego, mnie i kilku starszych podoficerów, przynajmniej 
na jakiś czas. Mnie powiedziano, że muszę zostać jakieś trzy lata, aby wyszkolić 
młodszych oficerów, a potem mogę pójść do marynarki handlowej, bo miałem 
dyplom „Master Foreign Going”

10.07.1947 r. na okręt przybył marszałek Michał Rola-Żymierski wraz z do
wódcą Marynarki Wojennej, kadm. W. Steyerem i jego następcą do spraw pol.- 
wych. kmdr. J. Urbanowiczem, w celu inspekcji okrętu i załogi. Oglądał wszystko 
bardzo szczegółowo włącznie z pokazem działo czynów, a na zakończenie pragnął 
się spotkać z oficerami i starszymi podoficerami w messie oficerskiej. Żymierski 
pytał nas o działania wojenne, interesował się rysunkami ściennymi z historii wo
jennej „Błyskawicy”, które zapoczątkował ówczesny por. mar. Witold Wojcie
chowski, oraz fragmentem skrzydła bombowca niemieckiego zestrzelonego 
w Norwegii. Obie te pamiątki polecił zachować. Nakazał wykonać mapę działań 
wojennych „Błyskawicy” wraz z jej bazami, walkami i drogami na morzu, i co 
najciekawsze kazał umieścić w specjalnej gablotce banderę z czasów wojny tę, na 
której jest orzeł z koroną.

14.07.1947 r. wszyscy oficerowie i chorążowie, którzy pozostali w służbie, 
udali się do Warszawy do Ministerstwa Obrony Narodowej, celem rejestracji. 
W Warszawie zastaliśmy niezwykłe nawet jak na wojnę zniszczenia; niektóre ulice 
były zasypane rumowiskiem aż do wysokości 1 piętra domów. Gdy stanąłem 
w hallu MON i patrzyłem na krużganki tego budynku, to zauważyłem, że między 
poszczególnymi pokojami krążyła cała masa oficerów o wyglądzie semickim i 
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wydawało mi się, że przyjechałem do Izraela a nie do Polski. W gmachu MON 
przyjął nas szef Departamentu Personalnego, gen bryg. J. Zarzycki, jak się potem 
dowiedziałem przedwojenny tramwajarz i komunista. Stamtąd przywieziono nas 
do innego gmachu MON, jak się potem okazało do Szefostwa Informacji WP. Tam 
rozmawiano z każdym z nas z osobna. Mnie zapytano co mam zamiar robić. Od
powiedziałem, że na razie jestem zatrzymany w Mar. Woj., a potem mam zamiar 
iść do marynarki handlowej. Bolcia Romanowskiego pytano jakie jest jego hobby. 
Odpowiedział, że polowanie i tylko na ten temat rozmawiano. Jednakże z chorą
żymi już rozmawiano inaczej. Wypytywano ich o nas oraz innych przedwojennych 
oficerów, a nawet straszono. O tym powiedział mi (obecnie już nie żyjący) chor, 
mar. Walenty Czyż. Tam więc założono nam pierwsze „kartoteki”.

18.07.1947 r. kmdr ppor. Bolesław Romanowski zdał swoje obowiązki kmdr 
ppor. Wacławowi Krzywcowi i odszedł na dowódcę Grupy Okrętów Podwodnych. 
Wkrótce zaczęto uzupełniać stan załogi i pojawiły się „nowe twarze”: zastępca 
dowódcy ds. politycznych”, „sekretarz partii”, „wykładowca polityczny” oraz 
„oficer informacyjny”.

Tutaj należy wyjaśnić, że każdy dowódca miał swego zdo d/s pol.wych. jako 
osobę po sobie pierwszą, potem dopiero był zdo d/s liniowych. Oficer informacyj
ny nie podlegał nikomu, poza swoim szefem i jego zadaniem było czuwać, skrzęt
nie notując co wydawało mu się podejrzane. Wszystkie rozkazy pisemne, opinie 
służbowe i wnioski awansowe musiały być podpisywane przez dowódcę i jego zdo 
d/s poi. wych. Przedwojennych oficerów korpusu morskiego i technicznego było 
mało (kilkudziesięciu), a kilkuset było przemundurowanych z wojska. Wszyscy 
nosili czarne podkładki pod stopniami, a więc nie było wiadome kto kim jest. Po
nieważ MW obsadziła prawie cały 500 km pas wybrzeża, więc powstało wiele 
jednostek lądowych oraz ich sztabów naszpikowanych przemundurowanymi ofice
rami radzieckimi.

Oficerowie poi. wych. rekrutowali się przeważnie z ludzi bardziej wykształ
conych i byli absolwentami specjalnej szkoły oficerów politycznego wychowania, 
która mieściła się w Łodzi. Starsi oficerowie informacyjni wywodzili się przeważ
nie z komunistycznej partyzantki Gwardii Ludowej, młodsi natomiast byli synami 
polskich emigrantów z Francji, wychowanymi na ideowych komunistów, słabo 
znających polski język i porozumiewających się po francusku. Jedni i drudzy zbie
rali wiadomości o tych przedwojennych i przekazywali „po swojej linii”.

Pierwszym zdo d/s poi. wych. na „Błyskawicy” był kpt. mar. Henryk Tauzow- 
ski, przedwojenny ślusarz i komunista, który był do nas poprawnie ustosunkowany 
i choć nam nie wierzył - neutralny. Drugim zdo d/s poi. wych. na „Błyskawicy” 
był kpt. mar. Natan Neugarten, były student Sorbony, syn bogatego kupca z Kali
sza, oficera rez. WP. Wojnę przeżył cudem w niemieckiej fabryce amunicji, a cała 
rodzina, jako Żydzi, zginęła. Człowiek ten wykazał dużą odwagę cywilną, składa
jąc potem, o mnie przed sądem pozytywną opinię, co było powodem zwolnienia 
z MW - ogólnie dodatni.

Trzecim zdo d/s poi. wych. „Błyskawicy” był por. mar. Tymon Latosiński, syn 
rolnika spod Warszawy, który wojnę przesiedział u rodziców „za piecem”. 
Uśmiechnięty donosiciel, który skutecznie torpedował moje wnioski awansowe, 
wpisując takie uwagi jak „wróg ludu” itp. - typ negatywny.

Przedstawiciele poi. wych. między innymi zwalczali tzw. „pruską dyscyplinę” 
i propagowali „dyscyplinę świadomą”, a więc według nich trzeba było tylko do
brze wytłumaczyć podwładnemu, a wszystko będzie dobrze. To nie trafiało nam do 
przekonania, więc namawiali podwładnych, by do nich przychodzili z zażaleniami. 
Forma zwracania się była ustalona na „obywatel” z dodatkiem stopnia, natomiast 
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do podwładnego lub młodszego mówiło się podając jego stopień lub przez „wy”. 
Natomiast członkowie partii mówili do siebie „towarzyszu” z dodaniem stopnia.

Pod koniec lipca 1947 r. rozpoczęły się intensywne szkolenia załogi tak pod 
względem morskim i bojowym, jak i pod względem społeczno-politycznym. Pod
czas śniadania czytano przez rozgłośnie okrętową tzw. „prasówkę” czyli sprepa
rowany dziennik propagandowy. Po godzinach służbowych, o ile okręt stał 
w Gdyni, żonaci oficerowie i podoficerowie mogli pójść do domów, inni natomiast 
brali obowiązkowy udział w rożnego rodzaju zajęciach typu kulturalno- 
oświatowego. Wyjście na ląd dla marynarzy w dzień powszedni nie istniało. 
W święta i w niedzielę można było pójść do kościoła, ale to niebawem zanikło, bo 
właśnie wtedy urządzano dla załogi filmowe seanse.

Co pewien czas były wygłaszane odczyty na tematy historyczne lub społecz
no-polityczne dla tzw. kadry czyli oficerów i podoficerów zawodowych. Co kilka 
tygodni przeprowadzał egzaminy z w/w tematów zdo d/s poi. wych., z przedstawi
cielem szefostwa poi. wych. przy udziale dowódcy, który musiał być obecny, ale 
nie podlegał egzaminowi, obfitującemu czasem w humorystyczne sytuacje. Np. 
spytano chor. mar. F. Możdżera, co to są dąbrowszczacy. Możdżer zastanowił się, 
wreszcie odpowiedział: „Dąbrowszczacy są to partyzanci ukrywający się w lasach 
dąbrowy”, co było nieprawdą bo byli to członkowie ochotniczej brygady między
narodowej im. Dąbrowskiego, walczącej w Hiszpanii!

W tym czasie wezwany do kmdr J. Urbanowicza dowiedziałem się, że muszę 
trochę się przeszkolić z dziedziny marksizmu, gdyż jako przedwojenny oficer nic 
na ten temat nie wiem. Kazał mi dać do przeczytania szereg publikacji. Był on 
ciekawą postacią i jak się później okazało, człowiekiem uczciwym i uczynnym, 
który pomagał wielu przedwojennym oficerom. Miał wówczas 31 lat i przeszedł 
cały front aż do walk o Kołobrzeg. Był Polakiem z Łotwy, w Rydze ukończył 
polskie gimnazjum, po czym pływał na statkach, lub pracując w portowych 
warsztatach zarabiał na studia w tamtejszej Szkole Morskiej. Gdy wybuchła wojna 
znalazł się w wojsku łotewskim, potem radzieckim a wreszcie polskim, skąd skie
rowano go do Marynarki Wojennej.

Trzonem naszej obsady oficerskiej byli doskonali przedwojenni podoficero
wie. Tak np. oficerem nawigacyjnym był chor. mar. Franciszek Możdżer, oficerem 
sygnałowym był st. bosman Feliks Chwiołka, oficerem broni podwodnej był chor, 
mar. Władysław Wojtowicz, oficerem radarowym był st. bosman Karol Wizner, 2- 
gim oficerem artylerii był bosman Kazimierz Gorlach, 2-gim oficerem mechani
kiem był chor. mar. Walenty Czyż. Poza tym st. bosman Józef Szachowicz był 
podoficerem ewidencyjnym, a w kotłowni byli st. bosmani: Stanisław Pniak i Jan 
Korek.

ORP „Błyskawica” był używany do rozmaitych celów, przede wszystkim re
prezentacyjnych lub szkoleniowych i był przydzielony do dyspozycji komendanta 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Pierwszy rocznik składał się z tzw. kur
santów, młodych, przemundurowanych oficerów wojska, z których większość 
brała udział w wojnie. Wielu z nich nie miało szkoły średniej. Później przyszły już 
bardziej normalne roczniki podchorążych.

Od samego początku utrzymywałem kontakt z kmdr. por. Zdzisławem Bocz- 
kowskim i na jego wniosek, gdy okręt szedł do remontu, zostałem wyokrętowany 
czasowo na stanowisko kierownika Zakładów Broni Podwodnej od 05.12.1947 r. 
do 14.04.1948 r. Wtedy wraz ze specjalistami z Politechniki Gdańskiej rozwiązy
waliśmy tajemnice poniemieckiej broni podwodnej: min, bomb głębinowych, tor
ped elektrycznych (napęd) z samonaprowadzaniem akustycznym, o których mia
łem już pojęcie z wojny. Czasami wyjeżdżałem wraz z kierownikiem torpedowni, 
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kpt. mar. Stanisławem Talagą, na rozpoznanie poniemieckich zakładów broni 
podwodnej na przymorskich jeziorach zachodniego wybrzeża.

Gdy Marynarka Wojenna zakupiła w demobilu US Navy trzy duże drewniane 
trałowce po ok 25.000 dolarów, specjaliści z Politechniki Gdańskiej uruchomili je 
na zamówienie kmdr. por. Z Boczkowskiego, przy czym pomagał im st. bosman 
Edward Kozak, jako doświadczony elektryk. Były to OORP „Delfin”, „Mors”, 
„Foka”. Do mnie należało opracowanie taktyki trałowania trałami elektryczno- 
magnetycznymi. Na zlecenie kmdr. por. Z Boczkowskiego napisałem „Taktykę 
torpedowania dla okrętów nawodnych”, a podobne zlecenie otrzymał kmdr ppor. 
Bolesław Romanowski odnośnie okrętów podwodnych.

Wynagrodzenie oficerów czy podoficerów zawodowych w Marynarce Wojen
nej było bardzo skromne, z tym, że otrzymywano umundurowanie. Wyżywienie na 
okrętach było przeciętne, ochotników więc do służby w Marynarce Wojennej nie 
było. Natomiast na lądzie i w cywilu można było wszystko kupić dzięki rozwinię
temu handlowi prywatnemu i dostawom UNRA. Lokale rozrywkowe kipiały ży
ciem, bary i restauracje były pełne i dobrze zaopatrzone. Po ponurym okresie oku
pacji ludzie chcieli się zabawić i cieszyć wolnością. To był okres, gdy nie zaczęły 
jeszcze działać mechanizmy gospodarki socjalistycznej.

Od lipca 1947 r. zachodziliśmy do Świnoujścia i Szczecina, aby „pokazać 
banderę’/ na „ziemiach odzyskanych”.

W Świnoujściu spotykały się trzy granice: polska, niemiecka i strefy radziec
kiej, gdyż ZSRR miał tu dużą bazę wojskową. Handel szedł tam na całego: były 
dziesiątki barów, restauracji, sklepów, które pracowały bez przerwy dzień i noc. 
Grasowali tam tzw. „Szabrownicy”, którzy grabili poniemieckie mienie, a potem 
odsprzedawali je z dużym zyskiem. Nasza Mar. Woj. rekwirowała od czasu do 
czasu szabrownikom co lepszy sprzęt dla wyposażenia mieszkań i biur personelu 
MW. Między innymi i ORP „Błyskawica” otrzymała piękne czarne pianino, które 
umocowaliśmy w mesie oficerskiej. Dużo ludzi zwiedzało nasz okręt i raz kilku 
oficerów radzieckich spytało oficera służbowego: „No, wasz okręt piękny, ale 
komu wy go zabrali?”. Wtedy komendantem szczecińskiego obszaru nadmorskiego 
był kmdr Marian Wojcieszek, przyjaciel naszego dowódcy kmdr.por. W. Krzywca 
i dzięki temu uniknęliśmy przykrości z powodu awantur wywoływanych przez 
naszą załogę na lądzie.

Ponieważ nie miałem mieszkania na lądzie, wychodziłem na ląd rzadko. 
Przyjaźniłem się z przedwojennymi oficerami i podoficerami na prywatnych 
„parties” na okręcie w poza służbowych godzinach, spędzając czas na wspomnie
niach z przeszłości. To jednak nasuwało podejrzenia. Co pół roku były wstawiane 
opinie służbowe podwładnym, tak więc dzięki życzliwemu nastawieniu moich 
przełożonych kmdr. ppor. Krzywca, kmdr por. R. Kasperskiego, kmdr.por. Bocz
kowskiego i kmdr. S. Mieszkowskiego opinie miałem dobre, co dawało mi dużą 
satysfakcję, ale jak się później okazało, nic mi nie pomogło.

26.11.1947 r. na ORP „Błyskawica została zaokrętowana delegacja rządu CSR 
z ministrem Clementisem i ochroną; delegację mieliśmy odwieźć do Szczecina. 
Nasi oficerowie musieli odstąpić im swoje kabiny. Szliśmy dużą szybkością na 
dwa kotły. Tymczasem w mesie odbywało się niekończące się przyjęcie. Przed
stawiciele ochrony CSR kazali kosztować wszystkie potrawy naszemu kucharzowi, 
st. bosmanowi A. Koberowi, by przypadkiem ktoś ich nie otruł. Niedługo potem 
większość ministrów CSR włącznie z Clementisem oddano pod sąd i roztrzelano.
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4. Przyjęcie dowództwa ORP Błyskawica”

Obowiązki dowódcy ORP „Błyskawica” objąłem 21.01. 1949 r. od kmdr, 
ppor. Wacława Krzywca, który odszedł na dowódcę Grupy Ścigaczy. Dnia 15 
marca 1949 r. przybył na okręt nowy zdo - kmdr ppor. Bartosz Siemaszko 
(SPMW-38 r.), który wojnę rozpoczął na ORP „Mazur”, następnie walczył w 
obronie Oksywia i zakończył ją w oflagu. 15.12.1949 r. odszedł do sztabu Do
wództwa Marynarki Wojennej. Pod koniec 1949 r. dowódca Mar. Woj. oświadczył 
mi, że zgodnie z umową pod koniec 1950 r. mogę odejść z MW lub w niej pozo
stać według swego życzenia, ponieważ wtedy upływał okres trzech lat mego za
trzymania w MW. W styczniu 1950 r został zaokrętowany nowy zdo - kmdr ppor. 
Julian Czerwiński (SPMW-37 r.), który uprzednio ukończył reprezentacyjną służbę 
adiutanta morskiego w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie po rocznym 
dowodzeniu ORP „Iskra” (1949 r.) objął to stanowisko. Obaj wyżej wymienieni 
oficerowie pełnili swoje obowiązki wzorowo, i byli wobec mnie lojalni.

Jako dowódca miałem możność zapoznać się z biurokratycznymi zarządze
niami. Jedne z nich były śmieszne, inne wprost niebezpieczne.

Do zarządzeń niebezpiecznych należał nakaz natychmiastowego meldowania 
wszystkich „nadzwyczajnych” wypadków i powiadamianie pisemne Prokuratury 
Marynarki Wojennej oraz Ministra Obrony Narodowej. Trzeba więc było meldo
wać, że przy uruchamianiu agregatu w maszynowni ukręcono śrubę, że marynarze, 
którzy pojechali na plażę do Sopotu zgięli śrubę motorówce okrętowej, że radio
stacja taktyczna (radziecka) na pomoście zapaliła się podczas ładowani akumulato
rów, że podczas strzelania plot, na zatoce wypadła lufa Orrlikona i stoczyła się za 
burtę, a nawet, że na zabawie w remizie strażackiej w Szczecinie marynarze 
„aresztowali” jakiegoś strażaka i wsadzili go do aresztu okrętowego na dziobie, 
o czym nie wiedziałem, itp. Wówczas nie zdawałem sobie sprawy, że to wszystko 
skrzętnie zbierano w „mojej teczce”.

Na okręcie odbywały się często oficjalne przyjęcia dygnitarzy zakrapiane al
koholem. Pewnego razu gościła grupa wyższych oficerów II Oddziału MON 
z Warszawy wraz ze swoim szefem płk. W. Komarem. Ten na zakończenie powie
dział mi: „Wiecie co, komandorze?, Ja na waszym miejscu bałbym się tutaj być 
dowódcą, bo tutaj macie tyle amunicji, paliwa i drogocennego sprzętu, że cokol
wiek by się stało, to można by was zamknąć”. Ta szczera opinia i to takiego fa
chowca „od zamykania ludzi” trochę mnie zmroziła.

Poza moimi zwykłymi obowiązkami zostałem wyznaczony przez dowódcę 
Mar. Woj. na asesora Izby Morskiej, która podlegała Sadowi Okręgowemu 
(cywilnemu) w Gdyni. Stąd, gdy miał miejsce jakiś wypadek na morzu, gdzie były 
zamieszane władze cywilne i wojskowe, musiałem składać sprawozdanie proku
ratorowi Marynarki Wojennej, kmdr. Wilhelmowi Świątkowskiemu (Polak 
z ZSRR). Raz spotkałem się z propozycją przedstawiciela poi. wych., abym wstą
pił do partii, ponieważ byłem jedynym oficerem na stanowisku dowódcy pułku, 
który nie należy do partii. Na to odpowiedziałem, że nie widzę takiej potrzeby ani 
dla mnie, ani dla moich przełożonych.

W drugiej połowie 1949 r. zaczęły się gromadzić chmury na horyzontach Mar. 
Woj. Najpierw aresztowano szereg oficerów lekarzy i farmaceutów i osądzono za 
rzekome sabotaże i nadużycia. Te sprawy był jednak dalekie. Dopiero aresztowa
nia w Szefostwie Technicznym Mar. Woj. uświadomiły nam niebezpieczeństwo. 
W grudniu 1949 r. został zwolniony do cywila kmdr ppor. pil. Witold Wronka 
(SPMW- 34 r.), a w styczniu 1950 r. został aresztowany. Pozosta
wił żonę Angielkę (Leslie) na bruku; dopiero kmdr J. Urbanowicz znalazł jej pracę 
w OSMW jako lektorki angielskiego.
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Na ich miejsce sprowadzono specjalistów radzieckich. I tak szefem Technicz
nym Mar. Woj. został kmdr inż. M. Sztankowski i po jednym dla grupy OOP 
i okrętów nawodnych. Trzeba przyznać, że byli dobrymi fachowcami. Dobrze po
znałem kmdr. Sztankowskiego, który często przychodził na „Błyskawicę”, a nawet 
wychodził na krótkie rejsy. Podczas jednej z wizyt dowiedziałem się, że urodził się 
w Łodzi, a jego rodzicami byli Polak-lekarz i matka Rosjanka i że potem wyjechali 
do Rosji. Język polski rozumiał ale nim nie mówił.

Pod koniec 1949 r. zwolniono marsz. Michała Rolę-Żymierskiego, a na jego 
miejsce przyszedł Konstanty Rokossowski, mianowany marszałkiem. W tym cza
sie odszedł ze stanowiskiem I oficera mechanika „Błyskawicy” kmdr. ppor. Bole
sław Zalewski do Szefostwa Techn. i zastąpił go kpt. mar. Jan Sobieraj.

W połowie stycznia 1950 r. miały miejsce „ćwiczenia sztabowe” albo jak inni 
mówili „gra wojenna” w Mar. Woj. na które przybył marsz. K. Rokossowski wraz 
ze swoim sztabem... Odbywało się to w gmachu Dowództwa Marynarki Wojennej 
w Gdyni i trwało 5 dni i 5 nocy. Byłem wyznaczony na stanowisko dowódcy Dyo- 
nu Niszczycieli oraz dodatkowo na szefa broni podwodnej. Zabrałem z okrętu 
kilku oficerów i otrzymaliśmy w dowództwie jeden pokój wraz ze stołami, pomo
cami nawigacyjnymi, telefonem i łóżkami. Na zakończenie tych ćwiczeń przewie
ziono nas na Oksywie, gdzie miało się odbyć omówienie ćwiczeń przez szefa 
Sztabu Generalnego WP, gen. Władysława Korczyca. Odprawę otworzył K. Ro
kossowski, który czytał i mówił zupełnie dobrą polszczyzną z lekkim wileńskim 
akcentem. Natomiast Korczyc mówił jak rodowity warszawiak. Każdy był ocenia
ny przez swoich odpowiedników w sztabie; mnie wydał pozytywną opinię kadm. J. 
Szylingowski.

Na proces oficerów z korpusu technicznego wezwano jako świadka m.in. kpt. 
mar. Jana Sobieraja z „Błyskawicy”. Gdy wrócił był bardzo zdenerwowany i pytał 
mnie, co ma robić. Na rozprawie pytano go o opinie co do kmdr. Konstantego 
Siemaszko, a gdy wydał jak najlepszą, prokurator wystąpił o jego aresztowanie za 
składania tendencyjnych zeznań. Sąd oddalił ten wniosek. Zastanawialiśmy się nad 
sytuacją i doszliśmy do wniosku, że nasi polscy przełożeni nie mają już wiele do 
powiedzenia. Uznaliśmy, że najlepiej będzie jeżeli on pójdzie do kmdr. Sztankow
skiego i powiadomi go o tym, co zaszło. Tak też zrobił. Wtedy zaczęła się błyska
wiczna „droga służbowa”: Sztankowski zadzwonił do Szylingowskiego, a ten do 
prokuratora Marynarki Wojennej Świątkowskiego. Tak się sprawa skończyła - kpt. 
Sobieraj już nie był molestowany.

Muszę wrócić do Jana (Iwana) Szylingowskiego, który przybył w czerwcu 
1945 r. jako szef radzieckiej misji morskiej w stopniu kmdr. dypl.. Potem pełnił 
funkcję szefa Sztabu MW u kolejnych dowódców MW, a więc kadm. Abramowa 
(ZSRR) oraz kadm. A. Mohuczego, a następnie był doradcą i zastępcą d/s linio
wych kadm. W. Steyera. 6.03.1950 r. Sąd Marynarki Wojennej skazał na wysokie 
kary więzienia m.in kmdr. inż. H. Sipowicza - 16 lat; kmdr. inż. W. Sakowicza - 15 
lat; kadm. A. Mohuczego - 13 lat i kmdr, inż K. Siemaszko - 10 lat. A. Mohuczy 
zmarł w więzieniu w Sztumie dnia 7 maja 1953 r., a w roku 1957 został zrehabili
towany.

Wtedy można już było odczuć nerwowe zachowanie się oficerów informacyj
nych na okręcie, którzy wzywali podoficerów lub marynarzy do swojej kabiny na 
przesłuchania. Dla zastraszenia używano dość prymitywnych metod jak np. wycią
gając rewolwer. To naturalnie miało być utrzymane w tajemnicy, ale większość 
przesłuchiwanych powiadamiała mnie o tym, zwłaszcza gdy chodziło o moją oso
bę.

Pod koniec marca 1950 r. pojawiła się dość niespodziewanie na okręcie grupa 
ok. 20 oficerów sztabowych wojska z trzema generałami. Dwaj nosili mundury 
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radzieckie, a jeden polski. Pierwszy był dowódcą artylerii WP, drugi dowódcą 
artylerii p-lot. WP, a trzecim był gen. bryg. Wojciech Bezwiuk, oficer piechoty. 
Oświadczono mi, że odbywają inspekcję MW w szczególności artylerii i wyszko
lenia, między innymi OSMW oraz ORP „Błyskawica”. Ponieważ było to przed 
południem, poleciłem przygotować obiad dla wszystkich, z tym, że zdo kmdr ppor. 
J. Czerwiński miał być gospodarzem w mesie oficerskiej, a ja dla generałów 
w mesie dowódcy. Ponieważ nie mówiłem po rosyjsku, poprosiłem dodatkowo na 
obiad dowódcę Floty kmdr. S. Mieszkowskiego i szefa sztabu d-cy Floty kmdr, 
por. R. Kasperskiego.

Podczas oficjalnej inspekcji wszyscy byli na stanowiskach bojowych, a ja to
warzyszyłem komisji wzdłuż całego okrętu. Zainteresowały ich działoczyny, ale 
zwrócili uwagę na to, że I oficer artylerii, kpt. mar. Tomasz Terlecki stał obok 
działa i miał jedną rękę w kieszeni. W/w ukończył OSMW, do MW przyszedł 
jako były spadochroniarz, zwiadowca radzieckiego wojska chociaż był Polakiem. 
Gen. bryg. W. Bewziuk chciał się dowiedzieć jak wygląda wyszkolenie lądowe 
załogi i zażądał pokazania mu „książeczek Strzelca”, których naturalnie u nas nie 
było, bo nie było też karabinów, tylko 40 „Tommy-Gun’ów” dla oddziału desan
towego. W międzyczasie podszedł do mnie zdo i powiedział, że wśród tej grupy 
pułkowników ma jednego znajomego, który powiedział mu w sekrecie., że „...oni 
tam jeżdżą, gdzie trzeba naczalstwo pognać.” Po obiedzie, który upłynął spokojnie, 
wysoka komisja wyjechała, pozostawiając po sobie wrażenie „szukania dziury 
w całym”.

Od samego początku mego dowodzenia manewrowałem okrętem samodziel
nie, bez pomocy holowników w portach Gdyni, Gdańska, Świnoujścia i Szczecina, 
ale podczas mego setnego manewru przy wyjściu z portu w Gdyni miała miejsce 
awaria, pod koniec kwietnia 1950 r. W wyniku tego poszycie burty na rufie zostało 
lekko wgniecione drewnianą odbojnicą poprzecznego mola portu handlowego. Na 
szczęście nie było poważniejszych uszkodzeń; był to typowy manewr biegiem 
wstecz po łuku na kanał portowy i wyjście z portu handlowego. Okręt stał jak 
zwykle przy molo w basenie kontrtorpedowców prawą burtą. W Gdyni wieją 
przeważnie wiatry z kierunku Redy, czyli NW; tym razem był lekki wiatr od wyj
ścia z portu czyli E. Kazałem rzucić kotwicę na jeden szekiel i zatrzymać, aby 
utrzymać dziób na wiatr i okręt trochę przyhamować w biegu wstecz, naturalnie 
gdy znalazłem się już na kanale portowym. Natychmiast potem wyszedłem na redę 
i rzuciłem kotwicę, aby spokojnie oszacować szkody, najpierw z komisją okręto
wą, a potem z komisją szefostwa technicznego.

Zastanawiałem się jak do tego mogło dojść, bo maszyny działały poprawnie. 
Doszedłem do wniosku, że chociaż kpt. mar. T. Terlecki rzucił w odpowiednim 
momencie, to jednak nie byłem pewny czy ją zahamował i luzował dalej, na co 
wówczas nie zwróciłem uwagi, będąc zajęty maszynami i bliskimi molami. O tych 
swoich przypuszczeniach nikomu nie mówiłem bo i tak „dowódca jest za wszystko 
odpowiedzialny co się na okręcie dzieje” - według naszego RSO.

5. Aresztowanie

27.06.1950 r. po obiedzie zadzwonił do mnie kmdr W. Świątkowski, proku
rator MW, który pytał mnie czy mam czas przyjechać do niego na Kamienną Górę. 
Zaproponowałem, że przyjadę motorówką, która na mnie zaczeka, on jednak 
oświadczył, że wysłał już swoje auto. Niebawem przed okrętem zatrzymał się sa
mochód z bosmanem jako kierowcą, który mi oświadczył, że przysłał go kmdr 
Świątkowski, wobec czego wsiadłem i pojechałem z nim.
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Przy wejściu do prokuratury oddałem jak zwykle swoją legitymację, którą od
bierało się po załatwieniu sprawy i poszedłem do jego gabinetu. Gdy wszedłem, 
zauważyłem siedzącego z boku jakiegoś oficera w stopniu kmdr, ppor; nie znając 
go zwróciłem się wprost do kmdr. Świątkowskiego z zapytaniem jaką ma do mnie 
sprawę. W czasie dotychczasowych moich odwiedzin Świątkowski zawsze wy
chodził spoza swojego dużego biurka i uprzejmie witał się ze mną. Tym razem 
jakby go coś zmroziło. Wreszcie wstał, wziął w rękę jakiś papier i odczytał mi: 
„Na podstawie zgody dowódcy Marynarki Wojennej oraz zezwolenia Ministra 
Obrony Narodowej aresztuję was z paragrafów...” Na to natychmiast podszedł do 
mnie w/w oficer kmdr. ppor. jak się potem okazało wiceprokurator o nazwisku 
Otwinowski i szybko przeprowadził u mnie osobistą rewizję, pytając o broń. Na 
takie przywitanie po prostu zgłupiałem i zapytałem: „Za co”. Wtedy Świątkowski 
wziął jakieś dwie teczki, rzucił nimi o biurko i powiedział: „Za to” oraz dodał: 
„Odprowadzić go do aresztu garnizonowego”.

Zeszliśmy na dół wraz z Otwinowskim, który odebrał moją legitymację i sa
mochodem pojechaliśmy do aresztu garnizonowego, który znajdował się na po
czątku ulicy Śtarowiejskiej, niedaleko dworca. Był to jednopiętrowy budynek 
z czerwonej cegły w zaułku tej ulicy. Na.parterze był areszt milicyjny dla złodziei 
i prostytutek, a na pierwszym piętrze dla marynarzy. W jednym i drugim „klienci” 
czekali na inne, bardziej normalne więzienia. U góry było coś w rodzaju kancelarii 
magazynu. Tam kazano mi zdjąć marynarkę, krawat i sznurowadła, po czym 
wprowadzono mnie do dużej, jasnej celi, gdzie znajdowało się już kilkunastu 
aresztantów. Byli to marynarze i cywile. Spytałem gdzie jest wolne łóżko i tam się 
rozgościłem. Po jakimś czasie zapytałem jednego z cywilów, co robią oni 
w areszcie wojskowym. Odpowiedział mi, że był dyrektorem przedsiębiorstwa, 
które budowało dom dla Mar. Woj.i że dom się zawalił. Wskazując na innych po
wiedział, że jeden z nich to budowniczy, a inny to sekretarz partii.

Za dwa dni znów się otwarły drzwi i wepchnięto do celi znanego mi kmdr, 
por. pil. Aleksandra Krawczyka z przedwojennego MDLot, a ostatnio szefa wy
działu org:mob. Dowództwa Mar. Woj. Spytałem za co go aresztowano. Krawczyk 
jeszcze oszołomiony tą dziwną sytuacją powiedział, że chyba zapomniał opieczę
tować swego biurka przed wyjściem ze sztabu, a może zgubił jakaś pieczątkę.

Karmiono nas tu normalnie, jak marynarzy w służbie czynnej. Po tygodniu 
pojawił się jakiś bosman z pistoletem przy boku wraz z tamtejszym profosem 
i kazał mi się ubierać. Zeszliśmy do jeepa i pod strażą dwóch marynarzy uzbrojo
nych w pistolety maszynowe pojechaliśmy za dnia do gmachu znajdującego się 
u zbiegu Placu Kaszubskiego, ul. Świętojańskiej i ul. Pułaskiej. Tam weszliśmy 
pod schody klatki schodowej, gdzie było jakieś biuro, kazano mi zdjąć marynarkę, 
krawat i sznurowadła od butów, po czym mat Janowski obciął żyletką z mojej 
marynarki baretki odznaczeń oraz stopnie na rękawach a oddając mi marynarkę 
powiedział: „No, teraz Węglarz pójdziecie w zanurzenie” i sprowadził mnie do 
piwnicy.

Tak się rozpoczął kolejny rozdział mojego życia. Miałem wówczas 36 lat. 
Schodząc w dół poczułem stęchłą atmosferę piwnicy, tym bardziej przykrą, że całe 
życie spędzałem na świeżym powietrzu, a z tego połowę na morzu. Pomyślałem: 
„Gdy mnie tu potrzymają dłuższy czas, to mnie wykończą”. Korytarze piwnicy 
miały kształt litery L. Wszystko było odpowiednio przygotowane dla więźniów, 
ściany dobrze wybielone i Oświetlone, a na podłodze kokosowy chodnik, a klucz
nicy mieli gumowe pantofle, by móc się cicho poruszać i podchodzić niespodzie
wanie pod Judasze” w metalowych drzwiach w każdej celi.

Wprowadzono mnie do celi, w której nie było nikogo. Pod oknem od lewej do 
prawej ściany była zbudowana szeroka, drewniana prycza, pod którą były schowki 
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na sienniki, koce i prześcieradła. W rogu stało wiadro z wodą dla oddawania mo
czu. Podłoga betonowa, w ścianie wbudowany kaloryfer. Okno piwniczne stu- 
dzienkowe, specjalnie obudowane: gruba szyba z wtopioną siatką, krata oraz jesz
cze jedne zielone kafle szklane nieprzepuszczające światła dziennego od strony 
ulicy, poza ciemnym prześwitem jakby z dna morza. Pod sufitem stale świeciła się 
mała żarówka, o mocy 15 W. Przez pierwszy tydzień nic się nie działo, poza zwy
kłą rutyną: rano wyprowadzano każdego aresztowanego z osobna do umywalki 
i ustępu. Posiłki przynoszono rano, w południe i wieczór, kładąc je na progu celi.

Pewnego dnia zaprowadzono mnie na I piętro do pokoju, w którym siedział 
wiceprokurator, kmdr ppor. Otwinowski, który rozpoczął serię przesłuchań po linii 
prokuratorskiej, tzn. odnośnie artykułów, za które mnie aresztowano, a którymi 
okazały się „pijaństwo” i „niedbalstwo”. Odnośnie pierwszego odczytywał mi 
różne poufne meldunki: że w dniu takim a takim urządzałem prywatne „party” 
z oficerami lub podoficerami okrętowymi, jak również obiady z alkoholem dla 
osób spoza okrętu. Za każdym razem pytał, czy to było zgodne z prawdą. Otóż nie 
zaprzeczałem tym faktom, jednak nie zgadzałem się, że celem moim było podko
pywanie dyscypliny na okręcie. Następnie rozpoczął przesłuchania odnośnie mo
jego rzekomego niedbalstwa, które prowadziło do „nadzwyczajnych wypadków”, 
włącznie z ostatnią awarią. Ostatecznie powiedział mi, że mogę dostać rok wiezie
nia z zawieszeniem.

Z takiego obrotu sprawy nie był zadowolony prokurator MW, kmdr Świąt
kowski i pod koniec kilka razy sam przyjeżdżał na przesłuchanie, aby je ustawić na 
odpowiednim torze. Po 12 dniach oświadczył, że ranga mojego przestępstwa zo
stała podniesiona do zbrodni i oskarża mnie o podwójny sabotaż w wyżej wymie
nionych wykroczeniach. Był to prawdziwy cios, bo za sabotaż groziła kara od 5 lat 
więzienia do kary śmierci.

Zostałem w celi sam ze swoimi troskami przez następne 2 do 3 tygodni, gdy 
pewnej nocy obudzono mnie i zaprowadzono do gabinetu szefa Sekcji Śledczej 
Zarządu Informacji MW, mjr. Eugeniusza Niedzielina. Gdy wszedłem do zaciem
nionego gabinetu, on siedział za biurkiem, podpierając głowę rękami i patrzył 
w puste biurko. Trwało to kilka minut, wreszcie podniósł głowę i patrząc na mnie 
zapytał: „Czy wy wiecie gdzie się znajdujecie?”. Odpowiedziałem, że w Informa
cji MW. Wtedy on: „Nie, wy się znajdujecie w rękach wojskowego kontrwywiadu, 
za wasze tajne knowania przeciwko władzy ludowej”. Wtedy powiedziałem mu, że 
jestem oskarżony przez prokuraturę za „pijaństwo” i „niedbalstwo”. On się 
uśmiechnął i powiedział, że to był tylko pretekst, a mają o mnie różne wiadomości, 
a przede wszystkim o podziemnej organizacji, dywersji i szpiegostwie. Tym razem 
zaprosił mnie bym sobie usiadł, zapytał czy palę i powiedział, abym sobie wszyst
ko spokojnie przemyślał, bo tylko szczerze przyznanie się do winy może wpłynąć 
na sąd, aby wydał mały wyrok. W ten sposób zaczął się drugie śledztwo od wypeł
nienia odpowiedniego arkusza z danymi osobistymi, po czym odprowadzono mnie 
do celi.

Z chwilą rozpoczęcia śledztwa przez Informację MW moja sytuacja się pogor
szyła: nie wolno mi było siedzieć w celi podczas dnia, za wyjątkiem posiłków. 
Pogorszyło się wyżywienie, zaczęto stosować przegładzanie dla obniżenia fizycz
nej odporności: śniadanie - kubek kawy zbożowej i kromka chleba; obiad - talerz 
zupy; kolacja - kubek herbaty i kromka chleba. Posiłki kładziono po drzwiami, jak 
dla psów, za wyjątkiem chleba, który podawano do ręki. Naturalnie żadnych spa
cerów po podwórku, chociaż cele były hermetyczne aż do wiosny 1951 r., gdy 
doprowadzono rury powietrzne z nadmuchem wentylatora w 15-minutowych okre
sach.
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Po pierwszej nocy przesłuchań znów mnie obudzono ze snu i zaprowadzono 
do mjr. E. Niedzielina. Tym razem już nie było krzesła do siedzenia i trzeba było 
stać kilka godzin. Niedzielin kazał sobie opowiadać mój życiorys i robił pewne 
notatki. Do celi wróciłem już nad ranem, więc nie było czasu na spanie.

Następna noc była podobna, z tym że oprócz Niedzielina zastałem tam jego 
szefa, czyli kmdr. por. Olejnika wraz z jego zastępcą czy doradcą, radzieckim ofi
cerem (Ukraińcem) ppłk. N. Prystupą. Tym razem interesowano się moją służbą 
w Mar.Woj. i wszystkimi oficerami MW, których znałem. Na zakończenie Prystu- 
pa zauważył, że wie czego można się spodziewać po przedwojennych oficerach, 
Olejnik zaś oświadczył, że w polskim wojsku została wykryta organizacja pod
ziemna dążąca do obalenia istniejącego ustroju, a Marynarka Wojenna ma otwo
rzyć bramy na wybrzeżu dla przyszłej inwazji od strony morza.

W kolejne dalsze noce przesłuchiwał mnie Niedzielin. Trwały one coraz dłu
żej, wreszcie przekazał mnie dwóm ppor. mar. z Informacji, którzy przez pierwszy 
miesiąc przesłuchiwali mnie na zmianę - jeden w dzień, drugi w nocy. Na drugi 
z kolei miesiąc zmienili się porami doby. Wówczas moja doba wyglądała tak: 
05.00 pobudka, zabiegi higieniczno-sanitarne; 07.00 -śniadanie; 08.00 - 18.00 
przesłuchanie na stojąco; 18.00 talerz zupy obiadowej, nalanej o 12.00 i stojącej 
pod celą do tej pory; 19.30 - kolacja; 20.00-04.00 - przesłuchanie na stojąco; 
04.00-05.00 - spanie.

Wtedy nikt mnie nie bił lecz największą torturą był brak snu i niekończące się 
stanie na nogach. Po siedmiu dniach zaczęły minie boleć stawy kostek, a po dwóch 
tygodniach bóle były bardzo duże. Po miesiącu zaczęły mi puchnąć nogi od kostek 
w górę do kolan i nie mogłem nałożyć żadnych skarpetek ani butów, wiec z koszuli 
zrobiłem sobie owijacze i tak chodziłem. W nocy świecono mi w oczy silną ża
rówką, tak że dostałem zapalenia spojówek i opuchły mi powieki. Przez kilka ty
godni nie zmieniano mi prześcieradeł, nie golono, czy też strzyżono mojego zaro
stu; ponieważ stale przebywałem w ubraniu dostałem jakiejś wysypki, która była 
bardzo swędząca, lecz nie miałem żadnej kąpieli, choć w podziemiu była wanna. 
Dla oficerów śledczych musiał to być zabawny widok, bo pytali mnie czy przy
padkiem nie mam wszy.

Na przesłuchaniach stale bombardowali mnie tymi samymi pytaniami o pod
ziemną organizację, co ja tam robiłem, kim byłem, komu podlegałem, z kim się 
kontaktowałem, kto mi podlegał itp. Przeplatali to moim życiorysem. Pytali czy 
gdy byłem w Glasgow była tam szkoła brytyjskiego wywiadu itp. Chodziło o to, 
abym się wreszcie przyznał, bo oni już wszystko wiedzą od innych moich kole
gów. Jednakże zgodnie z rzeczywistością nie miałem się do czego przyznać 
i śledztwo ciągnęło się bez końca. Pewnego dnia podczas przesłuchania powie
działem ppor. Mocek, że takie przesłuchanie jest łotrostwem. Wtedy natychmiast 
kazał mnie wsadzić do „karca wodnego”. Zaprowadzono mnie z powrotem do 
podziemia, gdzie otworzono wbudowaną w ścianę jakby wąską szafę ze stalowymi 
drzwiami i progiem wysokim na ok. 60 cm. Kazano mi do niej wejść i za chwilę 
zaczęła się do niej wlewać zimna woda, która napełniła tę „szafę” do kolan i tak 
mnie przetrzymano kilka godzin. Była wtedy późna jesień, więc woda była lodo
wata, ale na szczęście podziałała łagodząco na moje spuchnięte nogi.

Ppor. mar. Czyżyk pod koniec każdego nocnego przesłuchania to znaczy ok. 
godz. 04.00 wyciągał arkusz zeznań i pisał w nim, odczytując na głos „...należałem 
do organizacji podziemnej o nazwie ...” i patrząc na mnie czekał. Wtedy ja ostat
nim wysiłkiem woli (bo wówczas już żyłem jakby w transie) dochodziłem do 
przytomności umysłowej i mówiłem: „Do żadnej organizacji podziemnej nie nale
żałem”. Wtedy w/w wpadał w furię darł rozpoczęty arkusz zeznań i wrzeszczał 
ordynarnie, ubliżając mi i mojej matce.
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Po dwóch miesiącach takich przesłuchań, braku snu i przy spuchniętych no
gach pewnego ranka zemdlałem. Wówczas wezwano lekarza, kmdr. ppor. dr. Ro
senbauma, który po zbadaniu mnie zapisał jakieś lekarstwa i proszki do moczenia 
nóg i oświadczył, że jak tak dalej będą prowadzić śledztwo, to on nie ręczy za 
moje życie. Wtedy śledztwo przerwano, pozwolono mi siedzieć w celi i moczyć 
nogi w wiadrze, ale za dwa dni kołowrotek zaczął się na nowo. To im popsuło 
plany, ale pozwoliło mi trochę odzyskać siły.

Tym razem znowu dobrał się do mnie Niedzielin i dalej przesłuchiwał mnie na 
stojąco, mówiąc: „Węglarz, ja wam radzę lepiej się przyznajcie, bo my mamy czas; 
przecież to śledztwo możemy prowadzić i 5 lat. Pamiętajcie, czas, czas robi swoje 
i nawet skały kruszy”. Wiedziałem, że moja sytuacja jest beznadziejna i zrobiłem 
mu nawet taką propozycję:

„Ponieważ Prokuratura oskarża mnie o pijaństwo, więc postawcie tutaj kilka 
litrów wódki i posadźcie swoich oficerów. Będziemy o wszystkim rozmawiać, a ja 
wtedy po pijanemu może się wygadam’. Odpowiedział: Nie, Węglarz, wy wszyst
ko byście wypili i nic byście nie powiedzieli. Wobec tego postawiłem mu jeszcze 
inną propozycję, mówiąc: „To ciekawe, że wszyscy oskarżeni w ZSRR czy CSR 
przyznali się do winy. Myślę, że zastosowano w stosunku do nich specjalne za
strzyki, więc może i mnie takie dacie?”. Odpowiedział: „Nie zarzucajcie nam ta
kich praktyk, tym się posługuje amerykańskie FBI”. Z powyższych moich propo
zycji i jego odpowiedzi widać było jasno, że tylko samooskarżenie może mnie 
wyzwolić z rąk tych oprawców, ale to nie było w moim charakterze, a więc przede 
mną rysowała się ponura przyszłość.

Wreszcie przyszła następna para oficerów śledczych, z których tylko jedno 
nazwisko poznałem: ppor. mar. Kulig. Ponieważ to byli nowi ludzie więc znowu 
zaczęło się od życiorysu i moich różnych znajomych. W tym czasie przybywało do 
aresztu coraz więcej „klientów” i czasami przerywano moje śledztwo, każąc mi iść 
do celi i tam czekać na stojąco lub chodzące. Pomimo, że rygorystycznie prze
strzegano utrzymywanie ciszy, to jednak czasami dochodziły do mnie różne odgło
sy tego podziemnego życia. Tak np. profos tego aresztu bosman Rosochacki siał 
terror wśród aresztowanych, używając ordynarnych wyzwisk i stosując karę „karca 
mokrego”, choć nie wiem czy miał do tego prawo. Dobrał sobie kilku kluczników, 
którzy mu sekundowali, a byli to mat Janowski i st. mar. Paweł SzeszeL Pewnego 
razu usłyszałem jak Janowski, stale szykanując przybyłego do aresztu kmdr. ppor. 
W. Krzywca, doprowadził go do roztroju nerwowego, który objawił się głośnym 
płaczem komandora chorego na serce i nerki.

Poza tym miały miejsce zamachy samobójcze dwóch podoficerów z MDLot. 
Jeden starał się otruć, drugi podciął sobie żyły, obu jednak uratowano. St. mar. 
Szeszel stosował wszelkie środki oficjalnego i potajemnego ucisku wobec aresz- 
tantów przez wytwarzanie atmosfery strachu, poniżenia godności ludzkiej. Podczas 
swojej służby krzyczał przeraźliwie na swoje ofiary, jakby zupełnie stracił zmysły, 
używał ordynarnych wyzwisk, wywołując odrazę do siebie i do władzy, którą re
prezentował. W celach i na korytarzach stosował doraźne kary w formie męczą
cych ćwiczeń fizycznych.

Na czas Bożego Narodzenia i Nowy Rok badania śledcze chwilowo zawieszo
no, ale mnie kazano nadal chodzić po celi lub stać, abym przypadkiem nie wypo
czął, aż do 4.00, gdy klucznik pozwalał mi iść spać do 05.00. Nowy Rok Informa
cja obchodziła dość hucznie: dochodziły nas głosy skocznej muzyki, co w zesta
wieniu z sytuacją aresztantów było rzeczą koszmarną.

Pod koniec tych czterech miesięcy intensywnego badania śledczego byłem na 
pograniczu świadomości i w każdej chwili mogła nastąpić katastrofa. Stały brak 
snu, stanie na obolałych nogach po 18 godzin na dobę było nowoczesną torturą, 
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wystudiowaną naukowo w kaźniach stalinowskich ZSRR. Jednak po kilkutygo
dniowym wypoczynku nie pozostawiała widocznych śladów, choć była zabójcza 
dla serca i układu krążenia. Według mnie to było powodem śmierci w więzieniu 
kadm. A. Mohuczego oraz kmdr. ppor. W. Krzywca w kilka miesięcy po zwolnie
niu go z wiezienia.

W pierwszym okresie śledztwa byłem przesłuchiwany około 170 dni, w ciągu 
około 2200 godzin ! Stale wmawiano mi, że przyjechałem do PRL ze specjalną 
misją dywersji, szpiegostwa czy sabotażu. Sami oficerowie śledczy dziwili się, po 
co wróciłem, skoro na Zachodzie mogłem sobie ułożyć spokojny żywot.

Stopniowo natężenie morderczego tempa badań śledczych malało, prawdopo
dobnie dlatego, że stracono wiarę, abym się do czegokolwiek przyznał, a przyby
wało aresztantów, więc Informacja miała pełne ręce roboty. Przestano mnie wzy
wać na nocne przesłuchania, mogłem więc spać, ale tylko od czasu do czasu wzy
wał mnie Niedzielin w ciągu dnia i wtedy pytał mnie o moją historię z okresu woj
ny. Przy tej okazji powiedział mi, że w czasie wybuchu wojny był podchorążym 
artylerii WP i pochodzi z białostoczyzny. Śledztwo przeciwko mnie było nakazane 
przez Główny Zarząd Informacji WP w Warszawie. Zmieniono mi wyżywienie na 
normalne marynarskie i dzięki normalnym godzinom snu dochodziłem do siebie 
i puchlizna nóg stopniowo ustępowała, więc mogłem już ubierać buty. Umożli
wiono mi okresową kąpiel i fryzjera. Tak dobrnąłem do początków 1951 r.

6. Rozprawa sądowa

Pewnego dnia przyszedł do celi Niedzielin i powiedział, że niebawem przyj
dzie do mnie obrońca z urzędu i mam się przygotować do rozprawy sądowej 
z oskarżenia Prokuratury MW o podwójny sabotaż (pijaństwo i niedbalstwo), za
znaczył jednak, że śledztwo Informacji zostało zawieszone, ale może być zawsze 
wznowione, gdy tylko znajdzie się ktoś, kto zezna, że byłem członkiem podziem
nej organizacji. To mnie zaniepokoiło, bo mogą podstawić takiego świadka, ale 
tego ni zrobili.

Na dzień przed rozprawą przyprowadzono do celi starszego pana w cywilu, 
który mi się przedstawił jako mecenas Mecnerowski, mój obrońca z urzędu, który 
zwrócił się do mnie, abym mu pokrótce przedstawił swoje racje na zarzuty proku
ratury. Okazało się, że został powiadomiony przez prokuraturę też o jeden dzień 
wcześniej i nie miał czasu aby cały ten materiał spokojnie przestudiować. Po kil
kugodzinnej rozmowie obrońca opuścił celę, a ja rozpocząłem przygotowania, aby 
doprowadzić swój mundur (bez oznak) do porządku.

Po dziewięciu i pół miesiącach przebywania w podziemnej celi MW w Gdyni 
wyszedłem na światło dzienne trochę osłabiony i blady, ale spokojny. Zabrano 
mnie pod eskortą na rozprawę sądową. Sąd Marynarki Wojennej znajdował się na 
Kamiennej Górze, w jednej z dużych przedwojennych willi, specjalnie do tego 
celu adaptowanych. Mała sala rozpraw była na I piętrze. Na jednej ze ścian wisiał 
zwykły afisz propagandowy: „Józef Stalin w otoczeniu dzieci i kwiatów!” Człon
kami sądu byli: przewodniczący kmdr Konstanty Krukowski (Polak z ZSRR), sę
dzia kmdr ppor. Obst (Polak, przedwojenny audytor) oraz jako asesor mój kolega 
kmdr ppor. Stanisław Leszczyński (SPMW 37 r.). Oskarżał wiceprokurator kmdr 
ppor. Otwinowski - o podwójny sabotaż: rozmyślne uprawianie pijaństwa oraz 
ciężkie uszkodzenie okrętu. Rozprawa trwała kilka dni; sąd najpierw odczytał mi 
moją ostatnią „opinię dla sądu” - wynalazek radziecki. Opinia ta była po prostu 
nijaka i tylko jedno zdanie było wyraźnie pozytywne: „... Jako marynarz dobry” - 
podpisali dowódca Floty, kmdr S. Mieszkowski i dowódca Mar. Woj. kadm. W. 
Steyer, którzy w tym czasie też byli zagrożeni. Natomiast opinia zastępcy dowódcy 
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MW do spraw poi. wych., kmdr. J. Urbanowicza, była wprost przeciwnie, wyraź
nie pozytywna; on mógł pozwolić sobie na obiektywność.

Gdy zwróciłem się do sądu, aby mi odczytano opinie okresowe, o których 
wiedziałem, że są bardzo dobre, sąd udał się na naradę i po powrocie oświadczył, 
że odrzuca mój wniosek. Następnie sąd wzywał świadków oskarżenia odnośnie 
„rozmyślnego pijaństwa”. Prokurator i przewodniczący sądu starali się wmówić 
świadkom i mnie, że to nie były spotkania towarzyskie, ale perfidna, wroga robota 
mająca na celu obniżenie morale, dyscypliny i zdolności bojowej załogi w obliczu 
zagrożenia nieprzyjacielskiego. Otwinowski zadawał głupie pytania, o której go
dzinie ktoś zaczął pić, na co naturalnie nie otrzymał odpowiedzi, bo kto w takim 
wypadku patrzy na zegarek? Przy przesłuchaniu chor. mar. K. Wiznera prokurator 
doliczył się że na jednego uczestnika spotkania wypadło pół litra wódki; wtedy 
Wizner powiedział: „A cóż to jest pół litra wódki na osobę - proszę wysokiego 
sądu?” - co wywołało małą wesołość wśród kilku świadków i obserwatorów ze 
strony Informacji MW.

Zadając pytania świadkom K. Krukowski starał się ich naprowadzić na skła
danie zeznań oskarżających, a nawet straszył ich konsekwencjami wybielania 
oskarżonego. Tak było z zdo d/s poi.wych., kpt. mar. N. Neugartenem, chor. mar. 
K. Wiznerem i st. bosmanem J. Szachowiczem. Naturalnie były do mnie pretensje 
nie tylko dlatego, że z kimś piłem, ale że inni oficerowie i podoficerowie też pili. 
Pamiętam że jeden z podoficerów tak był przestraszony, że dosłownie spodnie mu 
się trzęsły, gdy więc sąd zapytał mnie czy mam jakąś uwagę dla świadka, powie
działem: „Niech się świadek nie przejmuje, bo to ja jestem oskarżony, a nie świa
dek”.

Później już po wyjściu z więzienia na wolność, dowiedziałem się, że proku
rator MW, W. Świątkowski, wzywał do siebie niektórych ważniejszych świadków 
i ustawiał ich tak, aby zeznawali przeciwko mnie, czyli wprost oskarżali. Taką 
presję wywierał na chor. mar. K. Wiznera oraz kpt. mar. N. Neugartena, czyli me
go zastępcę d/s poi. wych. Gdy mimo to ten ostatni odważył się złożyć przed są
dem jak najlepszą opinię o mnie, został niebawem zwolniony ze służby i wyrzuco
ny ze służbowego mieszkania wraz z żoną w ciąży. Wielu innych spotkał podobny 
los i trudno im było znaleźć pracę. Ponieważ nikt nie znalazł się kto by zeznał, że 
widział kogokolwiek pijanego albo też, że urządzano „parties” w czasie służbo
wym, a w dodatku wszyscy pełnili swoje obowiązki bez zarzutu i okręt zdobywał 
różne nagrody w wyszkoleniu, więc oskarżenie o ten sabotaż ostatecznie upadło.

Wtedy prokurator skoncentrował się na oskarżeniu o sabotaż - umyśle ciężkie 
uszkodzenie okrętu.

Przeczytano mi opinie ekspertów, a więc kmdr. ppor. W. Krzywca, który 
oświadczył, że moje manewry były prawidłowe, oraz szefa technicznego MW, 
kmdr. M. Sztankowskiego, który awarię uważał za powierzchowną i nieznaczną, 
którą stocznia usunęła w ciągu kilku dni za stosunkowo niską cenę. Przy tym 
przedstawiciel Szefostwa Technicznego MW, kmdr ppor. B. Zaleski składał ustne 
wyjaśnienia, w których mnie bronił, podkreślając, że remont był raczej kosme
tyczny, poszycie rufy było niezwykle delikatne i stąd nawet lekkie dotknięcie od
bojnicą mola spowodowało to wgięcie.

Gdy chciałem wezwać świadków obrony, zorientowałem się, że nasi przed
wojenni oficerowie nie mogą mi pomóc, bo sąd odrzucał mój wniosek i na wszel
kie sposoby utrudniał mi obronę. Gdy zadeklarowałem pokrycie kosztów awarii 
z moich kilkumiesięcznych uposażeń, sąd ten pomysł odrzucił i powiedział obroń
cy z urzędu, mecenasowi Mecnerowskiemu, aby wygłosił mowę obrończą, choć 
miał to zrobić nazajutrz. Pomimo, że nie był przygotowany, przemawiał dość lo
gicznie w mojej obronie i sąd oddał mi ostatnie słowo. Po krotce scharakteryzo
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wałem przebieg mojej służby w MW, na wojnie i po wojnie oraz uzyskane wów
czas uznanie przełożonych w postaci awansów, odznaczeń, pochwał itp., lecz wi
dząc, że sąd w ogóle nie zwraca uwagi na moje słowa, bo np. przewodniczący miał 
zamknięte oczy, a jego zastępca patrzył na zatokę przez okno, wiec nagle prze
rwałem specjalnie w połowie niedokończonego zdania. Zrobiła się cisza i wtedy 
przewodniczący się ocknął i szybko zapytał: „Czy to wszystko, co oskarżony miał 
sądowi powiedzieć?”. Odparłem: „Tak, to wszystko, bo i tak widzę, że nikt mnie 
nie słucha”. Przewodniczący skwitował to słowami: „No dobrze, jutro o godz. 
11.00 nastąpi odczytanie wyroku”. Odwieziono mnie znowu do aresztu Informacji 
MW.

7. Wyrok

21.04.1951 w czasie odczytywania wyroku wszyscy obecni stali. Obserwo
wałem mego kolegę asesora kmdr. ppor. S. Leszczyńskiego, ale ten patrzył w sufit, 
a twarz miał zaczerwienioną. Pomyślałem sobie: „To niedobrze”. Przewodniczący 
sądu zaczął czytać umotywowanie wyroku, przeplatając to paragrafami i dekreta
mi, które raz mi dodawały lat więzienia, to znów ujmowały, więc przerwałem to 
zapytaniem: „Przepraszam Wysoki Sądzie, na ile więc lat jestem skazany?” Prze
wodniczący Krukowski odpowiedział: „Jesteście ostatecznie skazany za sabotaż 
uszkodzenia okrętu na 8 lat z zaliczeniem aresztu śledczego. Wyrok nie jest pra
womocny”.

Jak się potem dowiedziałem, wyrokowi sprzeciwił się asesor, kmdr ppor. S. 
Leszczyński i złożył „votum separatum”. Był on moim dobrym kolegą, ale że od
ważył się na coś takiego i nic mu się nie stało, niektórzy sądzili, że tylko dlatego, 
bo podobno jego krewnym był Feliks Dzierżyński. Nie wiem czy to prawda.

Po wyroku przewieziono mnie do podziemnego aresztu Informacji MW i rzecz 
dziwna - oficerowie Informacji zaczęli mnie namawiać abym złożył odwołanie do 
Najwyższego Sądu Wojskowego w tej sprawie. Najpierw odrzucałem te sugestie, 
bo uważałem tę całą sprawę za zwykłą lipę, wyrok ze sprawiedliwością nie miał 
nic wspólnego, po kilku jednak dniach doszedłem do wniosku, że jednak mogę 
uzyskać obniżenie kary i tak odwołanie złożyłem. A więc byłem po wyroku 
z oskarżenia prokuratorskiego ale dalej siedziałem z zawieszonym śledztwem In
formacji MW traktowany jak zwykły aresztant. Ponieważ w swoim depozycie 
miałem cywilne ubranie, więc przebrałem się w nie, a zniszczony mundur odda
łem. Buty zdarły mi się zupełnie od betonu, po którym od roku krążyłem więc 
ubrałem pantofle gimnastyczne.

Pewnego dnia wrzucono do mojej celi marynarza w kombinezonie. Siedziałem 
na mojej pryczy i czekałem kiedy się do mnie odezwie. Po południu zwrócił się do 
mnie z zapytaniem kiedy go wezmą na przesłuchanie albo kiedy go wypuszczą, bo 
on ma wachtę na okręcie. Nie znał mnie, nie domyślał się kim byłem. W jego 
oczach byłem jakimś cywilem. Powiedziałem mu, że niestety kto się tu znajdzie 
długo wolności nie będzie widział. Naturalnie nie uwierzył mi i przestał się do 
mnie odzywać. Najbliższy nocy wezwano go na przesłuchanie, po którym wrócił 
załamany. Spaliśmy na dwóch wąskich siennikach, ale pod jednym kocem. Nad 
nami stale paliła się 15 W żarówka. To samo powtórzyło się jeszcze kilka raty1 
w inne noce. Wreszcie gdy raz wrócił już po krótszym przesłuchaniu położył się 
obok i nie żamykał oczu. Wreszcie odezwał się: „Wie pan co, gdybym panu po
wiedział co mnie spotkało, to czułby się pan jak w kinie”. Odpowiedziałem mu: 
„Dawno w kinie nie byłem, więc chętnie posłucham”.

„Jestem mat. Boruta z załogi maszynowej ORP „Żuraw” (przedwojenny tra
łowiec przerobiony na okręt hydrograficzny) i byłem na wachcie po wyjściu 
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z Kołobrzegu w drodze do Gdyni. W morzu wszedł do maszynowni mój kolega 
z pistoletem przy boku i powiedział mi, że on obejmuje wachtę; ustawił manetki 
silników na największe obroty, a mnie polecił wyjść. Na pokładzie zauważyłem 
jednego marynarza z załogi pokładowej uzbrojonego w „pepeszę” (radziecki pi
stolet maszynowy), który mi powiedział, bym szedł na swoje pomieszczenie i nie 
wychodził. Tam dowiedziałem się, że okręt został opanowany przez buntowników 
pod dowództwem st. marynarza Cesarza, który miał klucze od schowka z bronią 
i wydał ja zaufanym kolegom. Dowódca por. mar. Arkadiusz Ignatowicz 
(przedwojenny podoficer, który podczas wojny pływał na ORP „Błyskawica”, 
„Kujawiak” i „Ślązak”) oraz jego zdo ppor. mar. Zygmunt Bugumił (OSMW), jak 
również hydrograf kmdr ppor. Jerzy Iwanow, a także starsi podoficerowie zostali 
arestowani przez buntowników i zamknięci. Buntownicy obcięli końce bandery, 
aby się upodobnić do statku handlowego i poszli do Ystad w Szwecji. Pilot, który 
ich prowadził powiadomił policję, która zabrała buntowników na ląd i uwolniła 
osoby aresztowane.

Gdy „Żuraw” wrócił do Gdyni przedstawiciele poi. wych. przyjęli ich dobrze, 
chwaląc ich patriotyczny postępek, lecz już na drugi dzień okręt otoczyły patrole 
z bronią i kolejno wzywano członków załogi na przesłuchania do Informacji i ża
den z nich na okręt już nie wrócił. Tak się tu dostałem”.

Po kilku dniach zabrano mata Borutę na pokazowy proces, na którym zapadły 
wysokie wyroki, szczególnie dla dowódcy oraz innych oficerów i podoficerów, że 
dopuścili do udanego buntu i porwania okrętu. Mat Boruta został skazany na 5 lat 
więzienia za to, że „nie walczył do ostatniej kropli krwi”.

Po nim przyszedł nowy aresztant - st. mar. Tadeusz Pityński z Dyonu Ściga- 
czy, któremu zarzucano, że należał do podziemnej organizacji, która chciała upro
wadzić ścigacze do Szwecji.

Gdy w podziemiu Informacji MW w Gdyni zaczęło być ciasno w jesieni 1951 
r. przeniesiono mnie oraz młodszych podoficerów i marynarzy do aresztu Urzędu 
Bezpieczeństwa na Kamiennej Górze. Warunki na tyle zmieniły się na lepsze, 
że mieliśmy tam kompletny spokój, cele miały okna otwarte do ogrodu, a więc 
świeże powietrze, jednak wyżywienie było na poziomie obozu koncentracyjnego - 
rano kubek czarnej kawy, na obiad talerz jakiś pomyj, wieczór herbata i na cały 
dzień 300 gram chleba. Tam przebywałem 6 tygodni. Naczelnik tego aresztu był 
albo sadystą albo złodziejem, bo kradł nasze równoważniki żywnościowe.

Ponieważ ten budynek na Kamiennej Górze UB oddawał jakiejś firmie, więc 
wszystkich aresztantów przewieziono do aresztu śledczego UB w Gdańsku przy ul. 
Okopowej. Mnie umieszczono w izolatce na największym piętrze i choć panował 
tam porządek typowego więzienia (było to poprzednio więzienie policji gdań
skiej), to jednak na spacery na podwórzu wyprowadzono mnie dopiero w kwietniu 
1952 r. czyli po 2 latach. Cele były wysokie, okno wysoko, zakratowane, uchylone 
dla powietrza, żarówka 15 W, w rogu „kibel”, kaloryfer, taboret, mały podnoszony 
blat stołu, podnoszona siatka z małym siennikiem, prześcieradłem i kocem, jakaś 
półka na przybory do jedzenia. W tym areszcie byli przetrzymywani przez Urząd 
Bezpieczeństwa cywile podczas śledztwa. Ja tymczasem byłem nadal pod nadzo
rem Prokuratury i Informacji MW, czyli byłem jakby na „przechowaniu”. Jedzenie 
było lepsze niż na Kamiennej Górze, ale gorsze niż w Informacji po zakończeniu 
badania śledczego. W nocy gaszono światło w celi.

Pewnego wieczoru wrzucono do mojej celi dwóch cywilów w wieku ok. 50 lat 
i zapalono światło, którego potem na noc nie zgaszono. Zastukałem więc do klucz
nika, aby zgasił światło, lecz aresztanci powiedzieli mi, że tam gdzie są oni światła 
się nie gasi, bo oni... są skazani na śmierć. Jeden z nich nazywał się Skrzesiński 
i był emigrantem z Francji, a drugi emigrantem z Brazylii i obaj pracowali 
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w zakładach Elbląga. Byli skazani za szpiegostwo i za sabotaż, którego w/g UB 
mieli się dopuścić, w wyniku czego te zakłady się spaliły. W śledztwie próbowano 
zmusić ich takimi metodami jak biciem, łamaniem żeber, biciem w pięty, skaka
niem butami po palcach nóg. Skrzesiński był m.in. przesłuchiwany w Warszawie 
przez słynnego już płk. Józefa Różańskiego. Byli już 100 dni po wyroku, ale jakoś 
go nie wykonywano, a jak się potem dowiedziałem zamieniono im karę na długie 
więzienie, a wreszcie zwolniono. Była to tzw. afera Roubineau, w którą zostali 
zamieszani.

Podano mi do wiadomości, że 20.11.1951 r. mój wyrok został zatwierdzony 
przez Sąd Wojskowy w Warszawie, co podpisał płk Świątkowski, prokurator Naj
wyższego Sądu Wojskowego.

Ponieważ areszt UB w Gdańsku zaczął się napełniać, zostałem znów przenie
siony do węzienia karno-śledczego w Gdańsku. Cele tu były trochę szersze i niższe 
przeznaczone na 6 aresztantów ale bywało, że przetrzymywano w nich do 16 
więźniów i wtedy leżeliśmy jak sardynki w puszce, na skąpych siennikach na zie
mi i tak blisko jeden drugiego, że gdy ktoś chciał się przekręcić na drugi bok, mu- 
sieli to zrobić wszyscy. Najgorsze było miejsce przy „kiblu” - wysokim pojemniku 
do załatwiania się. Przy otwarciu drzwi wszyscy musieli stanąć na baczność, 
a najstarszy miał meldować numer celi oraz ilość aresztantów.

W tym więzieniu było chyba 200 marynarzy różnych stopni, w tym kilku 
w mojej celi. Dzięki kaloryferom i zdolnościom naszych marynarzy była stała 
łączność pomiędzy piętrami i celami tego bloku. Po prostu sygnaliści i radiotele
grafiści nadawali Morsem poprzez rury kaloryferów różne wiadomości. Tak więc 
dowiedziałem się, że siedzi tu kadm. Adam Mohuczy i por. mar. A. Ignatowicz 
oraz inni.

Jednej nocy obudził nas olbrzymi hałas w całym więzieniu. Aresztanci rzucali 
w drzwi wszystko, co się tylko ruszało, włącznie z taboretami. Zdumiony zapyta
łem co się dzieje. Powiedziano mi, że znowu kogoś prowadzą na „rozwałkę”. Po
nieważ było to więzienie karno-śledcze, więc były tam cele skazanych na śmierć, 
na ostatnim piętrze gdzie stale paliły się światła. Od czasu do czasu - a wtedy to 
przynajmniej raz na tydzień - miało to miejsce. Człowiek prowadzony na śmierć 
opierał się, ale to brutalnie łamano i albo go wieszano gdzieś na podwórzu, albo 
roztrzeliwano w piwnicach. Funkcję kata wykonywał zwykle dowódca straży wię
ziennej .

Rano po pobudce odbywało się tzw. „kiblowanie”, a więc załatwianie po kolei 
swoich potrzeb do tego „kibla”, który stał w rogu celi. Potem tzw. „kal i faktorzy” 
wchodzili i wynosili „kible” do ustępu. Byli to też aresztanci ale na lepszych wa
runkach, bo roznosili posiłki. Potem można było się umyć nad tymże, czystym już 
„kiblem”, przy czym współwięzień lał wodę z dzbanka lub z małej miedniczki. 
Następnie było śniadanie - kawa i chleb. W czasie służbowym wołano niektórych 
więźniów na przesłuchanie, a inni mogli pójść do lekarza, o ile im coś dolegało. 
Potem był obiad: raczej dobra zupa i kolacja - herbata i chleb. Mając depozyt pie
niężny można było coś kupić w kantynie „na wypiskę”, aleja takiego nie miałem. 
Dwa razy w tygodniu były spacery kolejnymi celami po kilkanaście minut. Raz na 
tydzień wspólna kąpiel kilkoma celami razem, pod prysznicami. Raz wypadło mi 
stanąć z jakimś chłopcem ok. 15 lat. Spytałem go za co siedzi. Odparł z dumą, że 
był w młodzieżowej organizacji podziemnej, bo mu się ustrój nie podobał. Zaraz 
do kąpieli dawano czystą bieliznę z onucami, które pierwszy raz w życiu nauczy
łem się nosić zamiast skarpetek.

Wreszcie Prokuratura wraz z Informacją MW doszły do wniosku, że już nie 
złoży na mnie oskarżenia, więc postanowiono mnie oddać do więzienia karnego. 
Wraz z innymi tego typu więźniami wsadzono mnie do „więźniarki” tzn. specjal

89



nego autobusu, a potem do pociągu o wagonach z zakratowanymi i zabitymi 
oknami. Po kilku godzinach kazano nam wysiadać na dworcu w Sztumie. Stamtąd 
piechotą szliśmy do więzienia. Spotykani ludzie nie patrzyli na nas z ciekawością, 
bo byli do tego przyzwyczajeni. W hali więzienia kazano nam się rozebrać do na
ga, odłożyć ubrania, przejść na drugą stronę i tam otrzymywaliśmy już 
„przepisowe” ubrania więzienne oraz drewniaki. Potem każdy poszedł do swojej 
celi według wskazówek kluczników.

Cele okazały się lepsze niż w więzieniu gdańskim, gdyż za czasów niemiec
kich były przeznaczone dla małoletnich i miały drewniane podłogi. Zastałem tam 
już pięciu więźniów. Wreszcie skończył się koszmar dalszego śledztwa Informacji. 
W celi żyło się od posiłku do posiłku i spacerowało się po niej dwiema parami tam 
i z powrotem, od okna do drzwi, podczas gdy dwaj następni siedzieli w kucki na 
podłodze lub na taboretach.

Więzienie było 3-piętrowe; na parterze siedzieli tacy co mieli małe wyroki, 
lub mogli być niedługo zwolnieni; ci chodzili do pracy, mogli korzystać z więzien
nej biblioteki i prenumerować gazety. Na pierwszym piętrze byli więźniowie, któ
rzy mieli wyroki około 5 lat i mogli jedynie prenumerować gazety. Na drugim, 
gdzie i ja siedziałem mając wyrok około 8 lat, więźniowie mogli czytać broszurki 
dla dzieci. Na trzecim piętrze siedzieli tacy, którzy mieli wyroki ponad 10 lat i ci 
nie mogli czytać. Jedzenie było lepsze niż w aresztach UB w Gdańsku, naturalnie 
tzw. „wypiska” istniała, o ile ktoś miał depozyt pieniężny lub ktoś mu przysłał 
pieniądze. Ja tego nie miałem.

Pewnego dnia wszedł klucznik i zapytał, który tu jest o nazwisku Węglarz. 
Wystąpiłem, a on kazał mi iść za sobą. Tak doszliśmy do gabinetu naczelnika wię
zienia. Zameldowałem się, a on stale patrząc w okno, zapytał: „Czy chcecie pra
cować?” Tu muszę dodać, że praca w więzieniu jest bardzo ważną rzeczą, gdyż 
skraca czas i daje mały zarobek. Odpowiedziałem: „Tak jest”. Obojętne mi było co 
będę robił.

Tego samego dnia przeniesiono mnie na parter do innej celi i nazajutrz po 
śniadaniu uformowano większy oddział, który ruszył na podwórze w kierunku 
wielkich hal. Szedłem przy końcu, bo nie wiedziałem co mam tam zrobić, podczas 
gdy inni zaraz się porozchodzili do znanych im miejsc przydziału. Do wielkiej, 
jasno oświetlonej hali wchodziłem ostatni, gdy jeden z więźniów, uśmiechając się 
do mnie zapytał: „Czy to pan Węglarz?” Odpowiedziałem, że tak się nazywam. 
Wtedy podał mi rękę i powiedział: „Nazywam się Kwapisz, byłem na ORP „Wilia 
sygnalistą, gdy pan był podporucznikiem i oficerem wachtowym. Tutaj jestem 
kierownikiem tych warsztatów; robimy meble itp. Jedna hala jest maszynowa, 
druga stolarska a trzecia malarnia. Potem dodał: „My stanowimy samorząd, 
w czym nam władze więzienne nie przeszkadzają: Mamy swoich ludzi na wszyst
kich stanowiskach administracyjnych, tak więc gdy przychodzi nowy transport 
zaraz wiemy, kto przyjechał. W ostatnim transporcie natrafiłem na pańskie nazwi
sko, a ponieważ był pan przez załogę łubiany, postanowiłem panu ułatwić tę nie
dolę i wystąpiłem do naczelnika, że jest pan wybitnym fachowcem, którego ja 
potrzebuję do tych warsztatów”. Powiedziałem mu, ze nie jestem stolarzem, ale on 
na to: „Jeżeli w więzieniu otwierają się drzwi celi i pytają kto jest zegarmistrzem, 
należy zgłosić się natychmiast, a potem jakoś to będzie”. Powiedział też, że ma dla 
mnie pracę elektryka, bo maszyny są napędzane silnikami elektrycznymi, nad któ
rymi czuwa 10 więźniów-elektryków wraz z mistrzem elektrykiem, również więź
niem i on się mną zaopiekuje. Tak też zostałem elektrykiem-konserwatorem, praca 
łatwa i lekka, dająca mi pewien mały zarobek, by cos kupić w kantynie.

Mniej więcej po roku zostałem przeniesiony do innego zakładu karnego, 
w myśl więziennej rotacji, która nie dopuszczała, by więzień zbyt długo przebywał 
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w jednym miejscu. Znalazłem się w obozie pracy w Potulicach. To miejsce było 
jeszcze lepsze. Cele miały 4 drewniane łóżka i w dzień były otwarte, z dostępem 
do ustępów i umywalni wewnątrz baraku. Tu też były warsztaty meblarskie, więc 
poprosiłem o pracę maszynowego stolarza, bo była to praca akordowa i mogłem 
zarobić o wiele więcej. Pieniądze szły do depozytu, z którego mogłem wybierać 
według potrzeb.

Tam doszło do niezwykłego spotkania. Otóż raz myjąc się zauważyłem na
przeciwko kmdr. Konstantego Siemaszko, który też mnie rozpoznał i umówiliśmy 
się na rozmowę po pracy w mojej celi. Skazano go za sabotaż, gdy po wojnie 
stocznia nie mogła sobie poradzić z remontem przedwojennych francuskich OOP 
(okrętów podwodnych). Przyczyną tego był brak fachowców i odpowiednich mate
riałów, jednak dało to powód do podejrzeń i aresztowań, tym bardziej, że tak jak 
jego koledzy byli przecież oficerami b. carskiej floty. Spytałem, czy pisał prośbę 
o rewizję wyroku, lub darowanie kary. Widziałem, że pod tym względem był zu
pełnie bezradny i obiecałem mu, że taką prośbę napiszę, co też zrobiłem.

W drugiej połowie grudnia 1954 r. pojawili się w Potulicach dwaj wyżsi 
urzędnicy, którzy polecili zebrać wszystkich więźniów w hali maszyn. Jeden 
przedstawił się jako reprezentant Prokuratury Generalnej, drugi jako przedstawi
ciel Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Zapytano wprost „Kto jest niesłusznie 
więziony, niech wystąpi”. Nikt się nie ruszył, bo w więzieniach nieraz przedtem 
tak pytano, otwierając drzwi celi a ten, który się zgłosił był dotkliwie bity. Wobec 
tego zarządzili, aby zgłaszać swoje wnioski na piśmie i oddawać do kancelarii 
więziennej. Wtedy opisałem sprawę swoją i kmdr. S. Siemaszko. Jak się potem 
dowiedziałem wśród zwolnionych był też kmdr Siemaszko, ale już nie wrócił do 
MW, lecz wyjechał do swego małego mąjąteczku na wschodzie, którym opieko
wała się jego gospodyni i z nią się ożenił.

Tymczasem moja sprawa ruszyła jak lawina; mniej więcej co 7 do 10 dni za
wiadamiano mnie, że sprawa została przekazana do Prokuratury MW, następnie do 
Sądu MW, a następnie do Sądu Wojskowego w Warszawie.

8. Na wolności

1.02.1955 r. oświadczono mi, że decyzją Najwyższego Sadu Wojskowego zo- 
staję zwolniony. Poszedłem do kąpieli i fryzjera, wydano mi mój depozyt, czyli 
worek z rzeczami i niedoręczonymi przez te lata listami, a szef oddziału kupił mi 
z mojego pieniężnego depozytu buty i nieprzemakalny płaszcz oraz czapkę, bo 
włosy miałem ostrzyżone na zero. Zawieziono mnie na stację kolejową do Byd
goszczy, dano bilet do Gdyni, bo tam chciałem jechać i świstek, na którym wydru
kowano, że jestem zwolniony z więzienia dnia 1.02.1955 roku.

Do Gdyni przyjechałem wieczorem i nie znałem żadnego adresu kolegów, aby 
się gdzieś zatrzymać, wobec czego wyszedłem do najbliższego domu przy ul. 10 
lutego i tam pod samym strychem chciałem się przespać. Na nieszczęście jakaś 
kobieta wyszła z mieszkania z praniem na strych; gdy mnie zauważyła zaczęła 
krzyczeć. Sprowadzono milicjanta, który kazał mi pokazać swój dowód osobisty. 
Powiedziałem mu, że nie mam, co go bardzo zdziwiło, więc pokazałem mu otrzy
many w więzieniu świstek i poprosiłem go, by przynajmniej na noc zabrał mnie do 
aresztu milicyjnego. Oburzył się na to, bo jak można wolnego obywatela zamykać 
na noc w areszcie, gdzie śpią złodzieje i pijacy i zabrał do hotelu na rogu ul. Sta
rowiejskiej i Placu Kaszubskiego. W recepcji powiedział, że mają mi dać pokój do 
rana, a rachunek wysłać do milicji.

Rano poszedłem na Kamienną Górę, gdzie mieścił się Sąd Marynarki Wojen
nej aby dowiedzieć się, jak to się stało, że przedtem byłem zbrodniarzem, a teraz 
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jestem dobrym obywatelem. Okazało się, że nie ma tam już nikogo z tych, którzy 
mnie sądzili. Był jedynie kpt. mar. aud. Jankowski, który pełnił obowiązki szefa 
Sądu MW. Ten przyjął mnie bardzo gościnnie i odczytał mi wielkie pismo uzasad
niające moje zwolnienie i rehabilitację, gdzie było pełno pochwał i superlatywów, 
odnośnie mojej służby w Mar. Woj. Powiedziałem mu. że należałoby z kolei za
mknąć tych, co mnie oraz innych niewinnie skazali. Na to oświadczył, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat wiele się zmieniło i niektórzy zmarli, niektórzy są aresztowani, 
a inni wyjechali do ZSRR. Powiadomił mnie że mam prawo zaskarżyć Skarb Pań
stwa o odszkodowanie.

Kol. B. Wielowieyski uprzejmie ofiarował mi mieszkanie do czasu, gdy 
otrzymam jakieś swoje. Koledzy B. Wielowieyski, J. Czerwiński i B. Szul urzą
dzili dla mnie przyjęcie w jednej z restauracji gdyńskich, aby „uczcić moje wyjście 
na światło dzienne”.

Kilka razy w latach 1955 i 1956 zwracałem się do różnych władz i instytucji 
państwowych o odszkodowanie, lecz te starały się mnie ułagodzić małymi dawka
mi pieniężnymi, obietnicą sanatorium o ile się czuje źle itp. Rozprawa o odszko
dowanie odbyła się w sądzie MW w Gdyni 19.03. 1957 r. Obrońcą z urzędu został 
mecenas Marian Brzeziński. Rozprawa była ciekawa, boja oskarżałem Skarb Pań
stwa, a prokurator który miał go bronić, siedział cały czas cicho i na zakończenie 
oświadczył, że nie wnosi pretensji. Sąd przyznał mi odszkodowanie 100.000 zło
tych moich poborów za okres więzienia i dodatków mundurowych i 1 zł symbo
liczny za straty moralne. Wyrok miał być zatwierdzony przez Najwyższy Sąd Woj
skowy w Warszawie, który nie zatwierdził tego odszkodowania, uważając, że jest 
za wysokie i wyznaczył nową rozprawę w zmienionym składzie, która potwier
dziła wysokość odszkodowania. Tu wniosła sprzeciw Naczelna Prokuratura Woj
skowa w Warszawie, że nie mogę rościć sobie pretensji do dodatków munduro
wych bo przecież w więzieniu chodziłem w ubraniu więziennym...Sprawa została 
jeszcze raz skierowana do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie, do któ
rego sam pojechałem, bo mój adwokat zachorował. W tym „aeropagu” zasiadało 
trzech starych pułkowników, którzy cierpliwie wysłuchali moich roszczeń i zapo
znali się ze sprzeciwem Prokuratury. Sąd ostatecznie przychylił się do sprzeciwu 
i odjął dodatki mundurowe od przyznanej sumy i nakazał kolejną rozprawę przed 
Sądem MW w Gdyni, na której nie byłem obecny i ostatecznie w lipcu 1957 r. 
przyznano mi sumę 58.000 zł.

Jeszcze nie pracowałem i siedziałem w nowym mieszkaniu (pokój z łazienką) 
w Gdyni, który „władza” mi dała w drodze wyjątku, gdy przyszedł listonosz przy
nosząc mi 29.000 zł wraz z listem od Prezesa Rady Ministrów, J. Cyrankiewicza, 
że na razie wypłacają mi połowę przyznanego przez Sąd odszkodowania z uwagi 
na trudną sytuację finansową Państwa, a druga połowa jest zamrożona do czasu, 
gdy nastąpi poprawa. I na tym się skończyło - nie było już poprawy!

Niektórzy moi koledzy wrócili do Marynarki Wojennej, ale nie była to już 
Marynarka o której marzyłem. Najpierw zacząłem pracować w Polskim Rejestrze 
Statków (odpowiednik Lloyd Registe), potem pływałem jako starszy oficer i ka
pitan w Polskiej Marynarce Handlowej i kapitan w firmach indonezyjskich oraz 
amerykańskich aż do emerytury.
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ORP „Błyskawica” w Szczecinie (1947 r.)



Przy nabrzeżu

Salut artyleryjski



Parada burtowa

W basenie nr 1 gdyńskiego portu



Okręty - muzea „Burza" i „Błyskawica”

W sezonie turystycznym



Kpt. mar. mgr Sławomir Kudela

POWOJENNE DZIEJE ORP „BŁYSKAWICA” 
(1947-1997)

W powojennych dziejach ORP „Błyskawica” można wyróżnić trzy charakte
rystyczne okresy w działalności okrętu. Pierwszy, zawierający się między lipcem 
1947 r. a połową 1969 r. charakteryzował się aktywną i różnorodną okrętu, zwią
zaną głównie z realizowaniem zadań szkoleniowych. Drugi okres, do 1975 r. doty
czył włączenia okrętu w system obrony przeciwlotniczej baz morskich i realizo
wania tych zadań w Świnoujściu, jako „okręt obrony przeciwlotniczej”. Trzeci 
okres, trwający do dnia dzisiejszego, to etap w życiu „Błyskawicy”, w którym 
przystosowano ją do wypełniania funkcji okrętu muzeum.

I. 1947-1969

Po zakończeniu II wojny światowej „Błyskawica” przebywała w Wielkiej 
Brytanii. W maju 1946 r. władze angielskie przystąpiły do likwidacji oddziałów 
Polskiej Marynarki Wojennej. 28.05.1946 r. na ORP „Błyskawica” opuszczona 
została bandera wojenna - okręt został przyjęty pod nadzów władz angielskich. 
Załoga natomiast zeszła na ląd dzieląc los polskich żołnierzy i marynarzy przeby
wających w Anglii'.

Ciągłe starania o powrót polskich okrętów do kraju,mimo wielu trudności, 
uwieńczone zostały sukcesem. Polska Misja pod przewodnictwem kmdr. por. Ste
fana de Waldena w połowie 1947 r. uzyskała zgodę na powrót „Błyskawicy” do 
Polski1 2. Załoga sformowana spośród kadry i marynarzy przebywających w obo
zach repatriacyjnych w ciągu 8 dni przygotowała okręt do wyjścia w morze. Do
wódcą okrętu został słynny podwodnik, kmdr ppor. Bolesław Romanowski, zaś 
jego zastępcą kpt. mar. Zbigniew Węglarz3 4 5.

30.06.1947 r. polska komisja podpisała protokół odbioru „Błyskawicy” od 
władz angielskich. Od tej chwili okręt wszedł do służby w PMW. W dniu 
01.07.1947 r . podniesiona została biało-czerwona bandera, proporzec i znak do
wódcy okrętu a o godzininie 15.00 „Błyskawica” wzięła kurs na Gdynię . 
04.07.1947 r. o godz. 9.00, po 94 miesiącach służby na obczyźnie, ORP 
„Błyskawica” powrócił do macierzystego portu, cumując w swoim miejscu z lat 
1937-1939.

Po powrocie do kraju najważniejszym zadaniem było uzupełnienie załogi, 
gdyż ze 177 oficerów, podoficerów i marynarzy przybyłych z Wielkiej Brytanii 
chęć pełnienia dalszej służby wyraziło tylko 32 spośród nich. Do końca lipca 1947 
r. częściowo uzupełniono załogę okrętu, zwiększając jej stan ilościowy do 1163.

1 Szczerkowski W, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1979, s. 102-104.
2 Witkowski R, Starania o powrót do kraju do kraju ORP „Błyskawica” w działalności Misji 

Marynarki Wojennej w Londynie, Przegląd Morski 1962, nr 9, s. 74-84.
J Tamże, s. 79.
4 Szczerkowski W, op.cit, s. 109-110.
5 Witkowski R, Piękny jubileusz sławnego okrętu (50 lat ORP „Błyskawica”), Biuletyn 

Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej 1987, nr 10, s.6.
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Umożliwiło to przystąpienie do wykonywania zadań szkoleniowych dla potrzeb 
słuchaczy Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Proces szkolenia podchorążych 
i elewów „Błyskawica” realizowała do 1950 r. To zawężenie zadań okrętu do roli 
jednostki szkolnej wywarło niekorzystny wpływ na poziom gotowości bojowej 
i atmosferę służby na okręcie. Załoga bowiem ubolewała nad odsunięciem okrętu 
od typowych zadań liniowych6. Po przeprowadzonej jesienią 1949 r. inspekcji, 
której przewodniczył ówczesny dowódca MW, kontradmirał Włodzimierz Steyer 
zweryfikowano wcześniejsze ustalenia, zwracając uwagę na wysoką wartość bo
jową okrętu i decyzją dowódcy MW zaniechano wykonywania programów szkole
niowych dla słuchaczy szkół Marynarki Wojennej, z wykorzystaniem 
„Błyskawicy”7. Tym samym okręt powrócił do doskonalenia zadań ogniowych 
i taktycznych, których realizacja zaowocowała zdobyciem przez „Błyskawicę” 
w październiku 1951 r. miana „Przodującego okrętu MW”8.

Tego samego roku ORP „Błyskawica” złożyła kurtuazyjną wizytę Flocie Bał
tyckiej ZSRR, przebywając w dniach 12-15.10.1951 r. w Leningradzie. Była to 
pierwsza zagraniczna wizyta w powojennej historii Marynarki Wojennej.

W 1952 r. okręt poddano częściowemu przezbrojeniu i modernizacji. Zamon
towano nowe działa, centrale artyleryjskie i torpedowe a także nowe miotacze 
bomb głębinowych. Ważnym wydarzeniem dla „Błyskawicy” była wizyta na jej 
pokładzie w dniu 29.06.1952 r. z okazji Święta Marynarki Wojennej najwyższych 
władz państwowych w osobach prezydenta PRL, premiera Rządu oraz ministra 
Obrony Narodowej9.

Rok 1955 upłynął dla okrętu pod zńakiem dwóch wizyt jakie „Błyskawica” 
złożyła w portach zagranicznych. Pierwsza miała miejsce w Bałtijsku, z okazji 
Dnia Marynarki Wojennej ZSRR, gdzie wraz z „Burzą” przebywała w dniu 20.07. 
Druga wizyta również w towarzystwie - asyście „Burzy” odbyła się w dniach 
8-11.09 w brytyjskim porcie Portsmouth10 *.

W latach 1956-1957 „Błyskawica” realizowała szereg zadań szkoleniowych 
zmierzających do doskonalenia umiejętności załogi, zakłócanych jednak częstymi 
awariami mechanizmów i urządzeń, wynikającymi z intensywnej wieloletniej eks
ploatacji. Dlatego też decyzją Dowództwa Marynarki Wojennej 15.10. 1957 r. 
okręt został wycofany z „linii” i skierowany na remont kapitalny11. Trzy i pół let
nie przedsięwzięcia remontowe, wykonywane przez Stocznię Marynarki Wojennej 
oraz Stocznię im. Komuny Paryskiej zakończyły się 15.06.1961 r. Powrót do służ
by liniowej rozpoczął kolejny okres realizacji wytężonych zadań szkoleniowych. 
Do 1967 r. „Błyskawica” dwukrotnie, w 1964 r. i w 1966 r. zajęła I miejsce we 
współzawodnictwie na szczeblu Marynarki Wojennej12. Sukcesy te były tym więk
sze,że oprócz typowego szkolenia okręt wykonywał i spełniał wiele funkcji repre
zentacyjnych, goszcząc na swoim pokładzie najwyższych dostojników państwo
wych i przedstawicieli ówczesnych władz, a także Dowództwa Układu Warszaw

6 Tyczyńska Ł, Okręt muzealny „Błyskawica” na tle światowego muzealnictwa morskiego, 
Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Zbiór relacji, sygn. 467, s. 94.

7 Tamże, s. 94-95.
8 Witkowski R, Piękny jubileusz sławnego okrętu..., s. 7.
9 Tamże.
10 Tamże.
" Szczerkowski W., op.cit., s. 115-116.
12 Tyczyńska Ł., op. cit., s.95.
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skiego13. Ponadto „Błyskawica” uczestniczyła w licznych wizytach zagranicznych, 
między innymi:

- 1961 r. w Helsinkach
- 1962 r. w Londynie i Sztokholmie
- 1963 r. w Kompenhadze
- 1964 r. w Chatham, Geteborgu i w Leningradzie
- 1965 r. w Narwiku
- 1966 r. w Kopenhadze .14
Smutny przełom w powojennych dziejach „Błyskawicy” nastąpił w 1967 r. 

W początkach sierpnia bowiem, w czasie ćwiczeń na morzu nastąpiła poważna 
awaria armatury parowej, powodując śmierć kilku członków załogi15. To tragiczne 
wydarzenie zmusiło do przeprowadzenia kompleksowej analizy stanu techniczne
go. Komisja powołana w tym celu zalecała pełną wymianę instalacji parowej 
a wyniki wykonywanych ekspertyz zaczęły kształtować opinie o wycofaniu 
„Błyskawicy” z „linii”. Opinie te były wynikiem nadmiernego zużycia urządzeń 
i mechanizmów oraz nieopłacalności ich remontu, z uwagi na wiek okrętu i doce
lowy okres jego eksploatacji16. Biorąc jednak pod uwagę wysokie walory uzbroje
nia artyleryjskiego „Błyskawicy” Dowództwo MW podjęło decyzję o włączeniu 
jej w system obrony przeciwlotniczej baz morskich. W związku z tym okręt skie
rowany został do remontu, którego celem było przystosowanie go do nowych za
dań. Zdemontowano więc urządzenia nawigacyjne oraz obserwacji technicznej, 
przeznaczając je na wyposażenie gabinetów szkoleniowych. Na okręcie pozosta
wiono załogę w ilości niezbędnej do zabezpieczenia obsługi uzbrojenia artyleryj
skiego oraz zapewnienia bezpieczeństwa postoju.

II. 1969 - 1975

W czerwcu 1969 r. „Błyskawicę przyholowano do Świnoujścia i wkrótce skie
rowano do stoczni „Gryfia”. Zabezpieczono tam podwodną część kadłuba przed 
korozją, dokonano remontu mechanizmów i systemów zabezpieczających jego 
żywotność, a także wykonano szereg prac w kierunku poprawy warunków socjal
nych załogi. W czasie służby w Świnoujściu „Błyskawica” była podporządkowana 
Dowództwu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, a następnie Dowództwu Dywizjonu Po
mocniczych Jednostek Pływających. Zaś jej miejscem postoju był początkowo 
Basen Węglowy a następnie Kanał Piastowski17. W tym okresie okręt i jego załoga 
realizował zadanie wynikające z funkcji okrętu obrony przeciwlotniczej, utrzymu
jąc jednocześnie określony poziom stanu technicznego, a także uczestnicząc 
w procesie szkolenia załogi i edukacji specjalistów artylerii z Centrum Szkolenia 
Specjalistów Morskich.

Dynamiczny rozwój broni rakietowej spowodował, że dalsze wykorzystywa
nie artylerii „Błyskawicy” i systemu jej kierowania traciło na wartości bojowej.

13 Wojciechowski Z., ORP „Błyskawica” na tle innych historycznych statków i okrętów 
świata, Przegląd Morski 1987, nr 6, s.66-67.

14 Witkowski R., Piękny jubileusz sławnego okrętu..., s. 8-15.
15 W tym tragicznym wydarzeniu zginęli: ppor. mar. Jerzy Malinowski, bosmat Kazimierz 

Marulewski, st. mar. Edward Stachniuk, st. mar. Stefan Lepczyński, st. mar. Stefan Ko
walczyk; natomiast w wyniku doznanych obrażeń zmarł w szpitalu bosmanmat Ignacy 
Kondrat oraz st. mar. Roman Jurczyga. Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Do
kumenty i Materiały, Kronika ORP „Błyskawica” 1937-1969, s. 108.

16 Tyczyńska Ł., op.cit 101-102.
17 Tamże, s. 97-98.
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Powyższą sytuację pogarszał fakt coraz bardziej widocznego starzenia się okrętu, 
wynikający m.in. z wieloletniego jego unieruchomienia w świnoujskim porcie. 
Dlatego też na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskie
go, dowódca Marynarki Wojennej rozkazał przekształcić „Błyskawicę” w okręt- 
muzeum 8. Tak więc, po 37 latach służby liniowej okręt miał dalej służyć społe- 
czeństu jako Filia-Dział Muzeum Marynarki Wojennej.

III. 1975 - 1997

Przystosowanie okrętu do powyższych funkcji wiązało się z jego przebudową 
i wykonaniem wielu zabiegów adaptacyjnych. Należy zwócić uwagę na fakt, że 
„Błyskawica” według pierwotnej wersji'miała w swoim wnętrzu mieścić tylko 
ekspozycję poświęconą jej historii i współczesności Marynarki Wojennej. Ze 
względu jednak na likwidację budynku będącego siedzibą Muzeum Marynarki 
Wojennej, przed okrętem stanęło znacznie poważniejsze zadanie. Okręt bowiem 
musiał przejąć również większość funkcji wystawienniczych Muzeum MW. Aby 
osiągnąć ten cel należało, w przeciwieństwie do „Burzy”, gdzie dla potrzeb wy
stawienniczych zaadaptowano istniejące pomieszczenia okrętowe, znacznie prze
budować „Błyskawicę” tak, aby uzyskać jak największą powierzchnię wystawową. 
W planowanych przedsięwzięciach wzięto także pod uwagę wnioski jakie wycią
gnięto z eksploatacji „Burzy”, które dotyczyły masowego zwiedzania i stworzenia 
w związku z tym bezpiecznych i funkcjonalnych ciągów wystawowwych, 
uwzględniając jednocześnie wypełnianie funkcji reprezentacyjnych przez okręt. 
Przygotowanie „Błyskawicy” do służby w charakterze muzeum stało się więc po
ważnym i kosztownym przedsięwzięciem. Opracowanie projektu przystosowania 
„Błyskawicy” do jej nowej roli powierzono inż. Władysławowi Kusiowi, nato
miast autorem plastycznego wyglądu wnętrz wystawowych został inż. Edmund 
Roszak18 19 20.

W dniu 06.11.1947 ORP „Błyskawica” przybyła do Gdyni i zacumowała 
w basenie Stoczni Marynarki Wojennej na Oksywiu. Z początkiem 1975 r. stocz
nia ta przystąpiła do prac remontowo-adaptacyjnych.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, w okresie od 26.11.1975 r. do 
07.12.1975 r. podczas dokowania okrętu przprowadzono konserwację podwodnej 
części kadłuba oraz zdjęto śruby napędowe. W dniach od 18.03.1976 r. do 
19.04.1976 r. z pomieszczeń marynarskich A i B oraz messy oficerskiej wykonano 
reprezentacyjne pomieszczenie, które nazwano „Salonem Kaprów”. Z kolei z po
mieszczeń rufowych E, F, G i H - pomieszczenia wystawowe. W ramach powyż
szych prac wykonano również specjalne przejście dla zwiedzających przez maszy
nownię nrl i 2, kocioł nr 3 i kotłownię nr 2. Zmodernizowano trapy i zejściówki, 
dostosowując je do możliwości zwiedzających. Ewenementem na skalę światową 
stało się udostępnienie publiczności wnętrza jednego z kotłów.

Faktyczne zakończenie wszelkich prac stoczniowych nastąpiło 24.04.1976 r. 
Ogrom przedsięwzięć jakie wykonano nie byłby możliwy do zrealizowania, gdyby 
nie ofiarność i zaangażowanie niemal całej Marynarki Wojennej w to wielkie 
dzieło przekształcenia okrętu w muzeum i uratowania go od zapomnienia. Należy 

18 Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 086/org z dnia 22.11.1974 r, Archiwum Mary
narki Wojennej, sygn. 3619/79/32, s. 91.

19 Tyczyńska Ł., op.cit, 101-102.
20 Tyczyńska Ł., Pierwsze lata okrętu-muzeum „Błyskawica” (1976-1981), Przebieg prac 

adaptacyjnych i organizacja okrętu, Biulety Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej 
1983 nr 8, s. 46-54.
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wspomnieć tu wysiłek stoczniowych brygad robotniczych, załogi „Błyskawicy” 
oraz marynarskich czynów społecznych na rzecz okrętu, które niemal o połowę 
zmniejszyły całkowity koszt prowadzonych prac.

I tak oto, po wielu żmudnych dniach przygotowań, 01.05.1976 r. ORP 
„Błyskawica” jako okręt-muzeum rozpoczęła swój pierwszy sezon wystawienni
czy, na trwale wtapiając się w krajobraz Gdyni i Skweru Kościuszki. W tej nowej, 
zaszczytnej roli „Błyskawica” także przeżywała podniosłe i wzruszające chwile. 
Między innymi, w 50 rocznicę służby pod biało-czerwoną banderą, minister Obro
ny Narodowej udekorował „Błyskawicę” Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. 
Była to pierwsza w historii naszej Marynarki Wojennej dekoracja okrętu tak wy
sokim odznaczeniem bojowym21.

Dziś „Błyskawica”, choć na stałe zacumowana przy nabrzeżu, przy wygaszo
nych już kotłach nadal tętni życiem - życiem histori oraz tysięcy pasjonatów 
i zwiedzających22. Ten wspaniały, niepowtarzalny już okręt, będący bezcenną pa
miątką najpiękniejszych kart historii Polskiej Marynarki Wojennej niesie ogromny 
ładunek patriotyzmu i jest nieocenionym źródłem wiedzy o naszych morskich 
dziejach. Jako symbol i pomnik tamtych doniosłych dni musimy zachować ją jak 
najdłużej dla przyszłych polskich pokoleń - jest to nasz wspólny wielki moralny 
i patriotyczny obowiązek.

WYKAZ
Dowódców ORP „Błyskawica”

21 Wojciechowski Z., 40 lat Muzeum Marynarki Wojennej, Muzealnictwo, Warszawa 1994, 
nr 36, s. 53.

22 Średnio rocznie okręt zwiedza 150 tys. osób. Największa frekwencja miała miejsce w 
latach 1984 i 1986, kiedy to okręt odwiedziło ponad 290 tys. osób, Archiwum Muzeum 
Marynarki Wojennej, Dokumenty i Materiały, Wykaz Frekwencji Zwiedzających Muzeum 
MW w latach 1953-1993, sygn. 324.

W 1997 r. przewidziany jest 4-milionowy turysta.

1. kmdr por. Tadeusz Podjazd-Morgenstern 1937-1938

2. kmdr por. Włodzimierz Kodrębski 1938-1939

3. kmdr ppor. Jerzy Umecki 1939-1940
4. kmdr ppor. Stanisław Nahorski 1940-1940
5. kmdr por. Wojciech Francki 1941-1940
6. kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski 1940-1941

7. kmdr ppor. Wojciech Francki 1940-1942
8. kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski 1942-1942

9. kmdr ppor. Ludwik Lichodziejewski 1942-1943

10. kmdr por. Konrad Namieśniowski 1943-1944

11. kmdr ppor. Ludwik Lichodziejewski 1944-1945

12. kmdr por. Wojciech Francki 1945-1946
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13. kmdr ppor. Bolesław Romanowski 1947-1947
14. kmdr ppor. Wacław Krzywiec 1947-1948
15. kmdr ppor. Zbigniew Węglarz 1948-1950
16. kmdr ppor. Zdzisław Studziński 1950-1952
17. kpt. mar. Stanisław Mielczarek 1952-1954
18. kpt. mar. Hieronim Kubera 1954-1957
19. por. mar. Kryspin Lech 1957-1962
20. kpt. mar. Tadeusz Morzycki 1962-1963
21. kpt. mar. Józef Żywczak 1963-1967
22. kmdr ppor. Bolesław Kilians 1967-1968
23. kpt. mar. Zenon Sawa 1969-1974
24. kmdr ppor. Zbigniew Strych 1974-1979
25. kmdr ppor. Władysław Łomża 1979-1982
26. kpt. mar. Mieczysław Waryszak 1982-1990
27. kmdr por. Lesław Paprocki 1990-
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Niszczyciel ORP „Błyskawica” po przebudowie na okręt-muzeum
o 
SO



Kmdr por. mgr Walter PATER

UZBROJENIE NISZCZYCIELA „BŁYSKAWICA” 
(1937-1997)

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale kwestia uzbrojenia ORP „Błyskawica” 
nie została, jak dotąd, jednoznacznie ustalona.

Tematem opracowania jest kolejna próba przedstawienia uzbrojenia artyleryj
skiego, broni torpedowej i minowej oraz uzbrojenia zwalczania okrętów podwod
nych niszczyciela „Błyskawica” i zmian w jego uzbrojeniu w latach 1937-1997, 
poczynając od uzbrojenia pierwotnie zamontowanego, aż do obecnie znajdującego 
się na okręcie, które jest bardzo interesującą częścią unikalnych zbiorów uzbroje
nia morskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Do opracowania tematu wykorzy
stano dostępne materiały archiwalne, monografię okrętu oraz opracowania 
i artykuły w różnym zakresie zajmujące się uzbrojeniem „Błyskawicy”.

ORP „Błyskawica” został zbudowany przez brytyjską stocznię John Samuel 
White and Company Ltd. w Cowes w latach 1935-1937 na podstawie umowy 
z 1935 r. Jego koncepcję i warunki techniczno-taktyczne opracował Wydział Bu
dowy Okrętów oraz służba artyleryjska i torpedowo-minowa Kierownictwa Mary
narki Wojennej. Do przetargu zaproszono wyłącznie stocznie brytyjskie. Wybrano 
ofertę niszczyciela nieco gorszego niż najlepszy, oferowany przez stocznię Thor- 
nycroft, ale znacznie tańszą.

Działa i wyrzutnie torpedowe okrętu ustawione zostały w czasie drugiej fazy 
budowy okrętu, która zakończyła się 1. września 1937 r. w stoczni w Cowes. 
Działa artylerii głównej montowano od 20 do 24 sierpnia w suchym doku w So
uth ampton.

Artylerię główną okrętu stanowiło siedem dział kal. 120 mm wz. 1934/36 
szwedzkiej firmy Bofors. Jedno było pojedyncze, a trzy podwójnie sprzężone. 
Trzy usytuowane były na dziobie - na dolnej platformie działo pojedyncze, a po
dwójne na górnej. Na rufie ustawiono pozostałe dwa działa podwójne.

W skład artylerii przeciwlotniczej wchodziły dwa podwójnie sprzężone auto
matyczne działa przeciwlotnicze kal. 40 mm wz. 1936, również Boforsa. Ustawio
no je w osi symetrii okrętu (co wówczas było nowością), na specjalnych 
pomostach. Ponadto na okręcie znajdowały się cztery podwójnie sprzężone naj
cięższe karabiny maszynowe kal. 13,2 mm Hotchkiss wz. 1930, produkcji francu
skiej. Rozmieszczono je na pomoście bojowym na prawej i lewej burcie oraz na 
nadbudówce rufowej, z prawej i lewej burty. Mimo że 40 mm działa Boforsa 
miały lepsze wskaźniki niż powszechniejsze w MW armaty przeciwlotnicze Vic- 
kersa, to jednak uzbrojenie przeciwlotnicze „Błyskawicy”, chociaż na tamte czasy 
wystarczające, obecnie uznać należy za słabe. Natomiast najcięższe karabiny ma
szynowe jako broń przeciwlotnicza niszczyciela stanowiły anachronizm.1

Działa artylerii głównej o lufach długości 50 kal. (6390 mm) i donośności 
19 400 m, miały szybkostrzelność 8-9 strzałów na minutę (działo pojedyncze) i 16- 
18 strz/min. (działo podwójne), kąt podniesienia od -10° do +30°. Działo ważyło 
8750 kg (pojedyncze) i 17650 kg (podwójne). Podwójnie sprzężone działa 40 mm 

1 Życiorys okrętu nadwodnego. ORP „Błyskawica”, Warszawa 1936, s. 77-78, 80-81, 84- 
85; Władysław Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1970, s. 16, 20-22.
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o lufach długości 60 kal. (2400 mm) i wadze 3 530 kg, miały kąty podniesienia od 
-10 do +90°, strzelały z szybkostrzelnością 100-120 strz/min. Podwójny nkm Hot- 
chkiss o wadze 350 kg, donośności 6 500 m i kącie podniesienia od -5 do +80°, 
miał szybkostrzelność 450 strz/min2.

ORP „Błyskawica” otrzymał jako broń torpedową dwie trzyrurowe wyrzutnie 
torpedowe kal. 550 mm z reduktorami do torped kal. 450 i 533,4 mm o wadze 9 
110 kg i długości 9 030 mm każda, zaprojektowane w Warsztatach Portowych 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Obracanie wyrzutni i odpalanie torped możliwe 
było tak z wyrzutni, jak i z pomostu bojowego. Chociaż zgodnie z umową miały 
pochodzić z zakładów koncernu Vickers-Armstrong, wykonane zostały w firmie 
Petera Broetherhooda. Komplet 54 torped brytyjskiego typu AB 1937 pochodził 
z wytwórni The Whitehead Torpedo Corp. Ltd. w Weymouth. Miały 7,2 m długo
ści i 240 kg materiału wybuchowego. Masa torpedy 1 619 kg. Rozwijały prędkość 
47/36 w na odległość 3/8 km.3 4

Do zwalczania okrętów podwodnych ORP „Błyskawica” miał 20 bomb głębi
nowych umieszczonych po 10 w dwóch tunelach na rufie pod pokładem. Ruch 
łańcucha Galla poruszanego silnikiem elektrycznym powodował poruszanie się 
bomb i kolejne wypadanie ich za burtę. Wylot tunelu zakończony był pochylnią 
z zasuwą otwieraną i zamykaną z rufy okrętu lub pomostu bojowego. Ponadto przy 
obu burtach, na wysokości nadbudówki, rufowej, rozmieszczono dwa miotacze 
bomb głębinowych firmy Thornycroft, z czterema stelażami (po dwa na każdej 
burcie) na pokładzie dla bomb zapasowych. Odpalanie bomb na odległość ok. 60 
m odbywało się bezpośrednio z miotacza, albo z pomostu bojowego. Bomba głębi
nowa wz. BH200 miała kształt cylindra wykonanego z blachy stalowej grubości 
ok. 3 mm, o średnicy 500 mm i długości 850 mm. Wypełniona była materiałem 
wybuchowym o wadze 200 kg. Waga całkowita bomby - 250 kg. Detonacja za 
pomocą hydrostatycznego przyrządu zapalającego następowała na głębokości 30, 
50 i 75 m. Promień działania wybuchu 22-45 m.

Okręt miał też uzbrojenie minowe. Na głównym pokładzie w części rufowej 
zainstalowano wzdłuż burt dwie pary szyn, na których można było ustawić 60 min, 
po 30 z każdej burty. Uważa się, że uzbrojenie zwalczania okrętów podwodnych 
ORP „Błyskawica” było na dobrym poziomie.5 Mina morska wz. 08/39 była kon
taktową miną kotwiczną o ciężarze 592 + 10 kg, długości 1 290 + 30 mm, szeroko
ści 905 + 25 mm i wysokości 1 040 + 20 mm. Miała 110 kg materiału 
wybuchowego. Długość minliny 110 m, zanurzenie miny przy samoczynnym sta
wianiu przy głębokości do 15 m od 1,2 do 4,3 m oraz przy głębokości do 25 m 
i więcej - od 1,2 do 6,1 m. Mina morska wz. SM5 była kotwiczną miną kontaktową 
o ciężarze 1 108 kg, wysokości 1510 mm o średnicy 1 040 mm. Ciężar materiału 

2 Życiorys okrętu..., s. 78-79, 80-82.
3 W. Szczerkowski, op.cit., s. 20-21, 23-24; Krzysztof Wolbek, Wiktor Podoski, Uzbrojenie 

ORP „Błyskawica” w latach 1937-1987, „Biuletyn Historyczny”, 1987 nr 10, s.47; Antoni 
Komorowski, Broń torpedowa, Warszawa 1995, s. 33, tabela nr 10; Tenże, Broń torpedo
wa, 1866-1990 (studium historyczno-wojskowe), „Zeszyty Naukowe AMW”, 1992 nr 
114A, s. 153-154.

4 Stanisław Rymszewicz, Polska Marynarka Wojenna w okresie 1.IX.1939-30.VI.1940, 
Gdańsk 1960, maszynopis, Muzeum MW, sygn. 45, s. 6-7; W. Szczerkowski, op.cit., s.20- 
21; Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego, tom 10. 
Formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, wyposażenie, metryki okrętów 
i oddziałów lądowych Marynarki Wojennej, Warszawa 1976, s. 42-45.

5 St. Rymszewicz, op.cit., s. 6-7; W. Szczerkowski, op.cit., s. 20-22.
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wybuchowego 220 kg, długość minliny 200 m, maksymalne zanurzenie 30 m. Mi
na morska wz. AG była miną kontaktową zagrodową o ciężarze 1 120 - 1 140 kg, 
długości 2 162 mm, wysokości 1 205 mm i szerokości 927 mm. Ciężar materiału 
wybuchowego 230 kg, długość minliny 395 mm, stosowane głębokości stawiania: 
45, 73 i91m.6

Ponadto na okręcie znajdowało się uzbrojenie strzeleckie: dwa 7,92 mm ckm- 
y Maxim wz. 1908 (o wadze 23 kg, kącie podniesienia +90°, szybkostrzelności 
300-400 strz/min., donośności 4 400 m, umożliwiał strzelanie do płatowca lecące
go z prędkością 160-200 km/godz), dwa 7,92 mm ręczne karabiny maszynowe 
Browning wz. 1928 (o lufie długości 611 mm, wadze 9 kg, szybkostrzelności teo
retycznej 260 strz/min., praktycznej - 80 strz/min., donośności 4 000 m, umożli
wiał strzelanie do celów powietrznych na odległość 1 000 m), 60 karabinków kaL 
7,92 mm wz. 1928 (o wadze 3,3 kg) oraz 6 pistoletów kal. 7,65 Parabellum Model 
(wzór) 1908, o wadze 877 g, długości 222 mm, prędkości początkowej pocisku 
381 m/sek, donośności maksymalnej 1 400 m i skutecznej - 50 m, szybkostrzelno
ści 32 strz/min.7 Takie uzbrojenie ORP „Błyskawica” posiadała do wybuchu II 
wojny światowej.8

Problematyka wojennego uzbrojenia okrętu jest bardziej złożona, dlatego ko
nieczne jest szersze przedstawienie tego zagadnienia. Po przejściu do Wielkiej 
Brytanii w wyniku realizacji planu operacyjnego „Peking”, ORP „Błyskawica” 
pod względem operacyjnym podlegał dowódcom brytyjskim. Konieczne stało się 
przyjęcie obowiązujących w Royal Navy zasad taktycznych użycia artylerii, tor
ped, min, bomb głębinowych itd. oraz dostosowania m.in. uzbrojenia do warunków 
istniejących na okrętach brytyjskich. Przyjęto również brytyjskie wzory organiza
cyjne w zakresie zaopatrzenia okrętów m.in. w uzbrojenie.9 I chociaż zmiany 
w uzbrojeniu okrętu były dość częste, to wprowadzano je według ścisłych reguł.

Kierownikiem Samodzielnego Referatu Technicznego i Uzbrojenia KMW 
w Londynie (dalej SRTiU) był kmdr mgr inż. Stanisław Rymszewicz. Zakres pracy 
SRTiU nie różnił się wiele od obowiązującego w przedwojennym KMW. Łączył 
funkcje służb: technicznej, artylerii i uzbrojenia, broni podwodnej i łączności. 
Zasadnicza różnica w porównaniu do okresu przedwojennego polegała na tym, że 
większość czynności tych służb w latach wojny dla PMW realizowała Admiralicja 
Brytyjska, instytucje i zakłady terenowe oraz bazy zaopatrzenia floty brytyjskiej.

Według polsko-brytyjskiej umowy międzyrządowej i późniejszych ustaleń, 
wszelkie modernizacje i zmiany na okrętach będących własnością rządu polskiego 
(jak „Błyskawica”), mogły być wykonywane na wniosek KMW, zaaprobowany 
przez tzw. konferencję remontową. Po modernizacji (remoncie) komisja z KMW 

6 Z. Waśko, R. Witkowski, op.cit., s. 39-41; Piotr Szkolnicki, Miny, bomby głębinowe, 
trały, Gdynia 1949, s. 6-7, 14-15.

7 Życiorys okrętu..., s. 82. Przy karabinkach w oryginale, prawdopodobnie pomyłkowo 
wpisano odręcznie „wz. 28 (z bagnetem) „. Zapewne był to kbk Mauser wz. 1898 albo wz. 
1929. 7,92 mm kbk Mauser wz. 1898 (wz. 1929) o lufie długości 600 mm, miał 1 550 (1 
420) mm długości, ważył 3,33-3,88 (3,9) kg, miał magazynek na 5 nabojów i donośność 4 
000 m - Zbigniew Gwóźdź, Piotr Zarzycki, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, War
szawa 1993, s. 166, tabela 13.1; Józef Kwaciszewski, Ciężki karabin maszynowy Maxim 
08, Brześć n/B. 1928, s. 3, 54; Podręcznik dowódcy plutonu strzeleckiego, Warszawa 
1938, s. 373-374; Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, Encyklopedia współczesnej bro
ni palnej (od połowy XIX wieku), Warszawa 1994, s. 172.

8 Życiorys okrętu..., s. 105.
9 St. Rymszewicz, Kierownictwo Marynarki Wojennej w okresie 01.09.1939 - 30.06. 1940, 

tamże, s. 27-28.
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stwierdzała czy zalecenia konferencji zostały zrealizowane oraz sprawdzała 
sprawność urządzeń okrętowych i gotowość okrętu do wyjścia na morze w celu 
wykonania zadań bojowych.

Zasadnicze zadania S R Ti U:
1) kontrola stanu technicznego m.in. uzbrojenia artyleryjskiego, torpedowego, 

minowego oraz w bomby głębinowe;
2) studiowanie zarządzeń Admiralicji Brytyjskiej dotyczących modernizacji 

i zmian w wyposażeniu okrętów brytyjskich i przygotowywanie wniosków 
KMW o wpisanie na listy remontowe zmian na okrętach przekazanych do 
PMW przez Admiralicję Brytyjską oraz badanie możliwości wprowadzenia 
ich na okrętach będących własnością Polski;

3) studiowanie wniosków dowódców okrętów będących własnością Polski 
o wprowadzanie zmian i modernizację wyposażenia, konsultowanie 
w Admiralicji Brytyjskiej możliwości ich wprowadzenia oraz wykonywa
nie koniecznych planów i obliczeń;

4) udzielanie Admiralicji Brytyjskiej informacji technicznych na temat okrę
tów będących własnością Polski;

5) udział w konferencjach remontowych dotyczących okrętów PMW i w ko
misjach odbioru po wykonaniu remontów i modernizacji;

6) studiowanie instrukcji, przepisów i podręczników oraz wnioskowanie ich 
tłumaczenia, gdy zaistniała potrzeba szkolenia załóg polskich okrętów, 
opiniowanie i korygowanie ich treści po przetłumaczeniu;

7) składanie wniosków dotyczących obsady personelu technicznego na okrę
tach i w szkołach PMW.

Gdy było konieczne przeprowadzenie w jakiejś sprawie konferencji w Admi
ralicji Brytyjskiej, należało zawiadomić brytyjskiego oficera łącznikowego przy 
KMW, który po porozumieniu się z odpowiednimi osobami,podawał czas i miej
sce spotkania z kompetentnym przedstawicielem Admiralicji.

Z powyższego wynika, że cytowana relacja kmdr. Rymszewicza może stano
wić zasadnicze źródło do przedstawienia uzbrojenia „Błyskawicy” w okresie II 
wojny światowej. Trudność sprawia fakt, że przedstawiony w niej wykaz moderni
zacji uzbrojenia okrętu nie został opatrzony datami, trzeba więc brać pod uwagę 
także pośrednie przesłanki zawarte w jego relacji oraz poglądy innych autorów.

W latach 1939-1941 na wszystkich okrętach PMW odczuwalny był brak środ
ków ogniowych do zwalczania nieprzyjacielskiego lotnictwa. W sprawie uzupeł
nienia ich zwracano się do Admiralicji Brytyjskiej. Dopiero w drugiej połowie 
1941 r. na polskich okrętach ustawiono 20 mm działa przeciwlotnicze Oerlikon 
Mark II, produkowane od 1940 r. w Wielkiej Brytanii na licencji szwajcarskiej. Do 
1944 r. była to najpopularniejsza broń przeciwlotnicza produkowana masowo, 
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Kiedy wkrótce działa te zdemontowano, 
w czasie interwencji okazało się, że wówczas trafiło do Wielkiej Brytanii 3 000 
tych dział ze Stanów Zjednoczonych (Mark II USN lub Mark IV USN). Ich kaliber 
nie był dostosowany do amunicji produkowanej w Wielkiej Brytanii, mimo że w 
zasadzie nie istniały różnice między działami Oerlikon Mk II, a Mk II USN i Mk 
IV USN oraz Mk I (w nich podstawy były lżejsze). Usterka powstała prawdopo
dobnie wskutek pomyłkowego przeliczenia milimetrów na cale. Jednocześnie uzy
skano zapewnienie, że niebawem z USA nadejdzie 6 000 takich dział, a następnie 
jeszcze raz tyle, wraz z amerykańską amunicją i skończą się problemy z okrętową 
artylerią przeciwlotniczą. Zapewniano, że każdy okręt będzie ich miał tyle, na ile 
starczy miejsca na okręcie i stateczności okrętu. I tak było.

10 Tenże, Kierownictwo... 1.VII.1940 r. do 1.III.1947 r., tamże, s. 30-33.
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Na wymianę dział artylerii głównej „Błyskawicy” zasadniczy wpływ miało 
zatopienie 4.5.1940 r. niszczyciela „Grom”, który poszedł na dno wraz z amunicją 
zapasową 120 i 40 mm do dział Boforsa, własnych i „Błyskawicy”.

Problem z amunicją 40 mm rozwiązano pomyślnie, mimo utraty amunicji za
pasowej wraz z „Gromem” oraz zużycia posiadanej w czasie działań „Błyskawicy” 
na wodach norweskich. Nie obyło się bez kłopotów. Amunicję taką miały brytyj
skie wojska lądowe oraz marynarka holenderska, będąca jak PMW, pod operacyj
nym dowództwem brytyjskim. Ponieważ w tradycji Royal Navy tego rodzaju 
kontakty z armią nie miały precedensu, najpierw zwrócono się do marynarki ho
lenderskiej. Wówczas okazało się, że firma Bofors wyprodukowała dla Holendrów 
amunicję różniącą się od używanej w PMW. Trzeba było zwrócić się do armii 
brytyjskiej i tam KPM W załatwiło dostawy 40 mm amunicji do dział Boforsa.

Wobec braku amunicji 120 mm do dział Boforsa i celem dalszego wzmocnie
nia obrony przeciwlotniczej okrętu, postanowiono przezbroić "Błyskawicę”.

Według Stanisława Rymszewicza11 wszystkie modernizacje i uzupełnienia 
uzbrojenia na ORP „Błyskawica” w latach wojny obejmowały:

1) wymianę dział artylerii głównej na 4 podwójne uniwersalne działa kal. 102 
mm Mk XVI na podstawach Mk XIX firmy Vickers-Armstrong;

2) zastąpienie 13,2 mm nkm-ów 4 działkami przeciwlotniczymi kal. 20 mm 
Oerlikon Mk II (2 podwójne 40 mm działa Bofors wz. 1936 pozostały 
nadal na okręcie);

3) zdjęcie 2 trzyrurowych wyrzutni torpedowych i zastąpienie ich:
a) w miejsce dziobowej WT - 102 mm działem plot. Vickers-Armstrong 

Mk IV HA;
b) zamiast rufowej WT - 4-rurową WT;
4) dodanie do 2 zainstalowanych na okręcie miotaczy bomb głębinowych 

Thornycroft - 2 następnych;
5) przeniesienie wyrzutni BG z 2 tuneli podpokładowych na tory szynowe na 

pokładzie głównym na rufie;
6) zmienienie systemu strzelania torped z francuskiego na brytyjski;
7) dostosowanie jednej z rur WT do specjalnej bomby głębinowej o wadze 

1 650 kg;
8) zdjęcie torów szynowych do min morskich.
W wyniku tych zmian ORP „Błyskawica” poważnie zwiększył zdolność zwal

czania lotnictwa i okrętów podwodnych. Przedstawiciele floty brytyjskiej uważali 
go raczej za krążownik przeciwlotniczy, niż za niszczyciel.

Wiarygodne informacje o przezbrojeniach znajdziemy w cytowanej już mono
grafii okrętu napisanej przez kadm. Władysława Szczerkowskiego. Według niego 
najpierw wzmocniono i zmodyfikowano uzbrojenie ZOP. Podczas remontu w Co
wes od czerwca do połowy sierpnia 1940 r., na każdej z burt okrętu dostawiono 
dodatkowo po miotaczu bomb głębinowych Thornycroft. Jednocześnie przeniesio
no wyrzutnie BG spod pokładu na pokład rufowy, a otwory podpokładowe zaśle
piono. Ustawione na pokładzie wyrzutnie BG były specjalnymi torami szynowymi 
ułożonymi na rufie, na odpowiednim wzniesieniu na pokładzie głównym. Dzięki 
tym zmianom salwa BG „Błyskawicy” wzrosła z 12 do 14 bomb (po 5 bomb 
z każdego toru szynowego na rufie i po 2 - z każdej burty). Główną przyczyną tej 
modernizacji było dążenie do zmniejszenia awaryjności i uproszczenia obsługi 11 

11 Tenże, Ewolucja uzbrojenia okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w czasie od 1921 do 
1945 r., tamże, s. 17-18.
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wyrzutni. Ponadto system taki stosowano na okrętach brytyjskich (a poprzedni we 
flocie francuskiej)12.

Bezpośrednią przyczyną był przypadek niszczyciela „Burza” w 1940 r. Po 
wykryciu okrętu podwodnego, jego atak bombami głębinowymi z 2 tuneli podpo- 
kładowych nie powiódł się, gdyż zacięły się pokrywy burtowe w tunelach wyrzut
ni.13 W tym czasie również (ponieważ Royal Navy nie wykorzystywała 
niszczycieli do stawiania min), z „Błyskawicy” usunięto i zlikwidowano tory mi
nowe na pokładzie, przeznaczone do ustawiania min.14

Gdy ORP „Błyskawica” był remontowany w stoczni Samuel White w Cowes, 
a wiadomo już było, że wraz z „Gromem” poszła na dno amunicja zapasowa 120 
i 40 mm, na konferencji remontowej w Cowes w lipcu 1940 r„ której przewodni
czył brytyjski admirał dowodzący w Southampton, podjęto sprawę przezbrojenia 
„Błyskawicy”, ale załatwienie jej przełożono do następnego remontu w 1941 r.15 16 17 18 
I tak się stało. Po remoncie w Glasgow trwającym do połowy czerwca 1941 r., 
„Błyskawicę” skierowano do Cowes, gdzie do 30 listopada została gruntownie 
przezbrojona. W miejsce 7 dział 120 mm zamontowano 4 podwójne uniwersalne 
działa kal. 102 mm Mk XVI na podstawach Mk XIX Yickers-Armstrong, które 
marynarka brytyjska stosowała od 1937 r. i zamiast 8 nkm 13,2 mm zainstalowano 
4 automatyczne armaty 20 mm Oerlikon Mk II. Zmieniono także system strzelania 
torped z francuskiego na brytyjski. Zbędne urządzenia do obracania wyrzutni tor
pedowych o wadze kilku ton zostały zdjęte. Zwiększyło to możliwość wykorzy
stywania uzbrojenia torpedowego, zwłaszcza gdy ORP „Błyskawica” działał 
w składzie zespołu okrętów brytyjskich. Wynikiem przezbrojenia w 1941 r. 
„Błyskawica” otrzymała wyjątkowo dobre, jak na tamte czasy, uzbrojenie prze
ciwlotnicze. Ale zamontowanie go spowodowało wzrost wyporności i zmniejsze
nie prędkości oraz ujemnie odbiło się na stateczności okrętu.

102 mm zdwojona armata uniwersalna Yickers- Armstrong Mk XVI na pod
stawie Mk XIX o lufach długości 45 kal., strzelała pociskami o wadze ok. 16 kg 
i prędkości początkowej 835 m/sek, przy kącie podniesienia od -10 do +85°, dono- 
śność 18 000 m, pułap ok. 12 000 m i szybkostrzelność 8-9 strz/min. 7 20 mm au
tomatyczne działko przeciwlotnicze Oerlikon Mk 11 o lufie długości 70 kal., miało 
prędkość początkową pocisku 850 m/sek, szybkostrzelność 465-480 strz/min, do- 
nośność 5 715 m, ważyło 78,5 kg, waga podstawy Mk IIA ok. 520 kg.ls

W 1942 r. po remoncie w Southampton, „Błyskawica” przeszła do Cowes, 
a następnie do Portsmouth, gdzie od 18 maja do 26 czerwca dokonano poważnych 
zmian w uzbrojeniu torpedowym, co było spowodowane dążeniem do poprawienia 
stateczności okrętu. Zdjęty został dziobowy aparat torpedowy. Aby jednak nie 
osłabić zbytnio uzbrojenia torpedowego, zamierzano na miejscu takiego samego, 
jak zdjęty, 3-rurowego aparatu rufowego, ustawić 5-rurowy. Kiedy okazało się, że 
arsenał w Portsmouth nie posiada takiego, zamontowano aparat 4-rurowy długości 
8 730 mm. W ten sposób zmniejszona została salwa torpedowa okrętu o 1/3. 
Wówczas też w miejsce dziobowego aparatu torpedowego ustawiono na specjalnej 
platformie bez osłony pojedyncze 102 mm działo uniwersalne Yickers-Armstrong 
Mk IV HA. Wtedy również przystosowano jedną WT do miotania „ślepej torpedy” 

12 W. Szczerkowski, op.cit., s. 58, 138.
Ij St. Rymszewicz, Ewolucja uzbrojenia..., s. 27.
14 W. Szczerkowski, op.cit., s. 58, 138.
15 St. Rymszewicz, Kierownictwo... 1.VII.1940 r. do 1.III.1947 r., tamże, s. 1.
16 W. Szczerkowski, op.cit., s. 61, 139.
17 K. Wolbek, W. Podoski, op.cit., s. 41.
18 Oerlikon 20 mm, Plymouth 1945, s. 1.
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- specjalnej bomby głębinowej o wadze 1 650 kg. Była zbliżona wyglądem do 
torpedy kal. 533,4 mm. Zamiast mechanizmów, napędu i zbiornika sprężonego 
powietrza, miała zwiększony ładunek materiału wybuchowego o wadze 1 000 kg 
oraz właściwość powolnego tonięcia. Wyposażona w zapalnik hydrostatyczny, 
najczęściej ustawiany na 30 m, była wyrźucana jak torpeda w warunkach absolut
nej pewności, że w pobliżu znajduje się nieprzyjacielski OP. Prędkość okrętu 
w czasie rzucania bomby nie mogła być mniejsza niż 12 w. Te zmiany uzbrojenia 
podnosiły wartość bojową „Błyskawicy” jako okrętu eskorty i świadczyły o wła
ściwym wykorzystywaniu doświadczeń wojennych.'9

102 mm armata uniwersalna Vickers-Armstrong Mk IV o lufie długości 40 
kal. i kącie podniesienia lufy +80°, strzelała pociskami 15,5 kg z szybkostrzelno- 
ścią 6-8 strz/min.19 20

Przedstawione zmiany w uzbrojeniu wojennym „Błyskawicy” wyczerpują 
ustalenia kmdr. Rymszewicza i kadm. Szczerkowskiego, najbardziej wartościowe 
i wiarygodne pozycje zajmujące się wojennym uzbrojeniem ORP „Błyskawica”.

Dla porządku należy odnotować poglądy innych autorów na ten temat. Nie 
podając daty ani źródła swej dosyć prawdopodobnej informacji, Krzysztof Wolbek 
i Wiktor Podoski napisali, że w pierwszym okresie wojny (w latach 1939-1941), 
w celu doraźnego wzmocnienia obrony przeciwlotniczej okrętu, z braku innych 
środków ogniowych, zamontowane zostały 7,7 mm ręczne karabiny maszynowe 
Lewis wz. 1915, umieszczone po 2 na jednej podstawie (np. na rufie okrętu), a ich 
liczba nie była stała. Przez pewien czas w tym samym celu ustawiano też doraźnie 
na pomoście bojowym 7,92 mm rkm Browning wz. 1928, polskiej produkcji. 7,7 
mm rkm Lewis wz. 1915 o lufie długości. 660 mm, strzelał pociskami 10,0-12,8 g, 
przy prędkości początkowej pocisku 760-860 m/sek, szybkostrzelności 300 
strz/min; ważył 11,75 kg.21

Zdaniem innego autora, którego informacje mają charakter precyzyjny, ale są 
sprzeczne z wcześniej przedstawionymi, i który też nie podaję źródła, co nie po
zwala na przyjmowanie ich za wiarygodne, podczas remontu w 1940 r. uzbrojenie 
przeciwlotnicze „Błyskawicy” zostało wzmocnione w ten sposób, że w miejsce 
rufowej WT zamontowano platformę z pojedynczym działem 102 mm Mk V na 
podstawie HAMk III.22 Zwróćmy uwagę, że St. Rymszewicz i W. Szczerkowski 
napisali, iż pojedyncze 102 mm działo ustawiono na miejscu wyrzutni dziobowej, 
wg W. Szczerkowskiego - w 1942 r.

Wspominani dwaj autorzy twierdzą też, że podczas przezbrojenia w 1941 r. 
zamontowano 4 miotacze Thornycroft, po 2 na każdej burcie a opisując uzbrojenie 
„Błyskawicy” przed wojną pominęli 2 takie miotacze.23 Ponieważ nie podają źró
dła tych dwóch informacji, trudno z nimi polemizować, wydają się niewiarygodne.

Także Stanisław Mariusz Piaskowski o przezbrojeniu „Błyskawicy" w 1941 r. 
dodatkowo podał, że zamieniono wówczas torpedy francuskie na angielskie. Źró
dłem tych informacji mają być plany stoczni J. Samuel White i fotografie 
„Błyskawicy” z okresu wojny.24 Wydaje się, że ta informacja nie jest prawdziwa. 
Jak się zdaje, tak zinterpretowano wiadomość o zmianie systemu strzelania torped 

19 W. Szczerkowski, op.cit., s. 62-63, 139.
20 K. Wolbek, W. Podoski, op.cit., s. 41; Stanisław Mariusz Piaskowski, Okręty Rzeczypo

spolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Albany 1981, s. 138.
21 K. Wolbek, W. Podoski, op.cit., s. 35, 43. Z. Waśko, R. Witkowski, op.cit., s.33.
22 Przemysław Budzbon, ORP „Grom” i ORP „Błyskawica”. Modernizacje, 

w: ORP"Błyskawica”, dodatek specjalny „Żołnierza Polskiego”, Warszawa 1989, s. 14.
23 K. Wolbek, W. Podoski, op.cit., s. 34.
24 S. M. Piaskowski, op.cit., s. 61-62.
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z francuskiego na angielski. Chodzi o to, że na polskich okrętach wg systemu fran
cuskiego celowano wyrzutniami torpedowymi (były obrotowe) przy stałym kursie 
okrętu. Wprowadzono sposób brytyjski, przy którym wyrzutnie torpedowe usta
wiane były na trawersie prawej lub lewej burty i zamocowane w tej pozycji, 
a celowano poprzez zmianę kursu okrętu.

Według P. Budzbona, po przezbrojeniu w 1941 r. na okręcie nadal pozostały 4 
podwójne 13,2 mm nkm Hotchkiss oraz 2 potrójne WT (gdyż pojedyncze 102 mm 
działo uznano za zbędne - por. z informacją tego autora o przezbrojeniu w 1940 r.) 
i zdemontowana potrójna WT powróciła na swoje miejsce. Ponadto stwierdza, że 
„Błyskawica” miała 2 pokładowe i 2 podpokładowe wyrzutnie BG.25 W świetle 
informacji kmdr. Rymszewicza o procesie podejmowania decyzji o przezbrojeniu 
w latach wojny, trudno to komentować.

Podczas przezbrojenia w 1942 r„ wg cytowanej pracy S. M. Piaskowskiego,26 
na miejsce potrójnej WT zainstalowano wyrzutnię poczwórną (tak jak przedstawili 
to St. Rymszewicz i W. Szczerkowski), ale dalej autor napisał, że usunięto rufową 
WT, instalując działo 4” (102 mm) HA (gdy St. Rymszewicz i W. Szczerkowski 
ustalili, że działo to ustawiono na miejscu wyrzutni dziobowej). Poglądy S. M. 
Piaskowskiego podzielili K. Wolbek i W. Podoski pisząc, że po zdemontowaniu 
dotychczasowych 3-rurowych wyrzutni, w miejsce rufowej ustawiono armatę kal. 
101,6 mm (4”) Vickers Mk IV, a na miejsce dziobowej (przedniej) wyrzutni - an
gielski 4-rurowy aparat torpedowy.27

O przezbrojeniu „Błyskawicy” w Cowes od czerwca do listopada 1943 r. pisze 
tylko P. Budzbon.28 29 30 * * Według niego dopiero wtedy na sponsonach rufowej nadbu
dówki, na miejscu 13,2 mm nkm oraz na skrzydłach pomostu bojowego zamonto
wano 4 pojedyncze 20 mm działa Oerlikon Mk I (produkcji szwajcarskiej? - W. 
P.), na podstawach Mk III (chyba Mk III A? - W. P.). Ponieważ pole ostrzału dział 
na skrzydłach pomostu ograniczały umieszczone o kondygnację wyżej sponsony, 
zlikwidowano je wraz z pozostałą parą nkm. Zastąpiły je 2 podwójne zespoły 7,7 
mm km Lewis 0,303” na podstawach stale przymocowanych do wiatrochronu po
mostu bojowego. Stwierdził też, że dopiero wówczas zdemontowane zostały pod
pokładowe wyrzutnie bomb głębinowych i zlikwidowano otwory zrzutowe na 
rufie.

O następnym przezbrojeniu okrętu też pisał tylko P. Dudzbon. Miało zostać 
przeprowadzone w Cowes od lutego do lipca 1945 r. wówczas miał zostać zde
montowany dziobowy zespół wyrzutni torped, a rufowy zastąpiono wyrzutnią 4- 
rurową, a ponadto zdjęto podwójne 7,7 mm rkm z pomostu bojowego.2

Po skonfrontowaniu dotychczasowych poglądów na problematykę zmian 
w wojennym uzbrojeniu „Błyskawicy”, sprawa ta wydaje się bardziej klarowna, 
choć trudno o jednoznaczne stwierdzenia.

Po zakończeniu II wojny światowej ORP „Błyskawica” 28.5.1946 r. przeszedł 
całkowicie pod nadzór władz brytyjskich. Władze polskie przejęły okręt dopiero 
30.6.1947 r. i 4 lipca powrócił on do Gdyni a 10 lipca został wcielony do Mary
narki Wojennej. Okręt posiadał wówczas ostatnią wersję uzbrojenia wojennego.'

P. Budzbon, op.cit., s. 14.
26 S. M. Piaskowski, op. cit., s. 61-62.
27 K. Wolbek, W. Podoski, op.cit., s. 36.
28 P. Budzbon, op.cit., s. 14.
29 Tamże, s. 15.
30 Kazimierz Gorlach, Artyleria „Błyskawicy”, „Przegląd Morski”, 1947 nr 4, s. 75; Archi

wum Marynarki Wojennej (dalej AMW), Katalog jednostek pływających, maszynopis,
sygn. 08/83/34, s. 12.
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Artylerię główną okrętu stanowiły 4 zdwojone armaty uniwersalne kal. 102 
mm Mk XVI na podstawach Mk XIX firmy Vickers-Armstrong. W skład artylerii 
przeciwlotniczej wchodziły 2 zdwojone armaty przeciwlotnicze kal. 40 mm Bofors 
wz. 1936, umieszczone osiowo na śródokręciu i 4 pojedyncze armaty przeciwlot
nicze kal. 20 mm Oerlikon Mk II - dwie na skrzydłach pomostu bojowego i dwie 
na nadbudówce rufowej.

Jako uzbrojenie torpedowe okręt miał poczwórną WT 'kal. 533,4 mm i 4 tor
pedy wz. IX, a do zwalczania okrętów podwodnych - 2 wyrzutnie bomb głębino
wych firmy Thornycroft oraz 60 BG wz. VII. Ponadto znajdowały się na nim 2 
zdwojone 7,69 mm rkm Lewis na podstawach okrętowych.

Brytyjska torpeda wz. IX3i kal. 533,4 mm miała 7 400 mm długości, 1 687 kg 
wagi i 330 kg materiału wybuchowego, a jej zasięg przy prędkości 35 w wynosił 
13 000 m. przy prędkości 40 w - 9 000 m. Brytyjska bomba głębinowa wz. VII’2 
była wykonana z 3 mm blachy stalowej w kształcie cylindra o długości 644 mm 
i średnicy 437 mm. Ciężar bomby I 80 kg, ciężar materiału wybuchowego 136 kg.

Po przybyciu do kraju i wcieleniu do służby, okręt został wyposażony w broń 
strzelecką: dwa 7,62 mm rkm DP wz. 1928, 50 pistoletów maszynowych kal. 7,62 
mm PPSz wz. 1941, 35 pistoletów wojskowych kal. 7,62 TT wz. 1933, 20 karabin
ków kal. 7,62 mm Mosin wz. 1944 oraz 2 pistolety sygnałowe.33 34

RKm DP o lufie długości 605 mm ważył I 1,2 kg, miał 1266 mm długości, 
szybkostrzelność 80 strz/min i talerzowy magazynek o pojemności 47-49 nabojów. 
Pm PPSz miał 842 mm długości, ważył 5,3 kg, miał szybkostrzelność 30-100 
strz/min i magazynek bębnowy o pojemności 71 nabojów. Pistolet TT o wadze 
0,854 kg miał 194 mm długości, zasięg skuteczny 50 m i szybkostrzelność 8 
strzałów w ciągu 10-15 sek. Kbk Mosin wz. 1944 o lufie długości 517 mm ważył 
3,9 kg, miał wraz z bagnetem 1330 mm długości, pojemność magazynka 4 + 1 
nabój, odległość celowania 1000 m.’4 W latach późniejszych te wzory broni strze
leckiej zostały zamienione nowszymi, wchodzącymi sukcesywnie w skład uzbro
jenia jednostek MW.

W 1951 r. w ramach unifikacji uzbrojenia w MW okręt został przezbrojony. 
Lufy dział artylerii głównej wymieniono na lufy radzieckich 100 mm dział B-34 
wz. 1934 i odtąd te działa brytyjskie z lufami radzieckimi nazywano działami wz. 
P2-100. Całkowicie zmieniono artylerię przeciwlotniczą okrętu. Zamiast dotych
czasowych dział Bofors i Oerlikon ustawione zostały 37 mm armaty przeciwlotni
cze wz. 1939: 4 zdwojone typu W-ll-M i 2 pojedyncze 70-K (na skrzydłach 
pomostu bojowego). Na miejscu poczwórnej WT zamontowano radziecką wyrzut
nię 3-rurową 1N-2 do torped wz. 53-38. Wymieniono też miotacze BG na miotacze 
wz. BMB-2, a każda z dwóch rufowych wyrzutni BG została dostosowana do 6 
bomb wz. B-l; łączny zapas BG wynosił 62 szt.

100 mm armata morska P2-100 o lufach długości 53 kal. (5264 mm) i kącie 
podniesienia od -10 do +85°, waży 15 000 kg i mogła prowadzić ogień pociskami 
o wadze 15,6 i 15,8 kg o prędkości początkowej pocisku 835 m/sek na odległość 
21 180 m, pułap - 12 000 m, z szybkostrzelnością 12-16 strz/min. 37 mm armaty 
przeciwlotnicze o lufach 67 kal. i kącie podniesienia od -10 do +85°, ważą - po
dwójna 3250 kg, a pojedyncza 2 100 kg. Mogły prowadzić ogień pociskami 
o wadze 0,732 i 0,758 kg o prędkości początkowej pocisku 880-900 m/sek na od

11 Torpedoznawstwo, Gdynia 1947, s. 71.
’2 P. Szkolnicki, op.cit., Gdynia 1949, s. 2.
” AM W. Kierownictwo Administracyjno-Techniczne. Sprawy uzbrojenia 1948 r., sygn.
, 124/9, s. 1540-1541, 1571-1580.
34 A. Ciepliński, R. Woźniak, op.cit., s. 60, 146-147, 184, 229-230.
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ległość 3 000 m do celów powietrznych i 4 000 m do celów nawodnych z szybko- 
strzelnością 160-180 strz/min.35

Nadwodny 3-rurowy obrotowy aparat torpedowy 1N-2 instalowany na nisz
czycielach, przeznaczony był do torped wz. 53-38 kal. 533,4 mm.36 Miał 9 230 mm 
długości i 3 500 mm szerokości. Ważył 12 000 kg. Torpeda wystrzelona z niego 
osiągała prędkość początkową 15 m/sek.37

Radziecka torpeda wz. 53-38 o kal. 533,4 mm miała 7,4 m długości, ważyła 
1.850 kg i miała ładunek materiału wybuchowego o wadze 300 kg. Przy prędkości 
35 w osiągała 4 km, a przy 45 w - 8 km.38

Beztrzonowy miotacz bomb głębinowych BMB-2 przeznaczony był do strze
lania bombami głębinowymi wz. B-l do okrętów podwodnych przy stałym kącie 
podniesienia i poziomym naprowadzaniu na odległość 40, 60 i 120 m.39 Radzieckie 
bomby głębinowe wz. B-l miały kształt cylindra z 3 mm blachy stalowej o wymia
rach: długość 720 mm i średnica 430 mm. Ważyły 165 kg i miały 135 kg materiału 
wybuchowego. Promień działania 10-12 m.40

Uzbrojenie z końcowego okresu służby okrętu zostało zachowane, kiedy nisz
czyciel „Błyskawica”, wycofany ze służby w 1975 r., został przekształcony w 1976 
r. w okręt-muzeum. Jedynie na prawej burcie wymieniono w celach ekspozycyj
nych 2 miotacze BMB-2 na zachowane w zbiorach Muzeum MW 2 miotacze firmy 
Thornycroft. Natomiast w 1988 r. jedno-ze zdwojonych dział przeciwlotniczych 
wymieniono na, też zachowane w zbiorach, 40 mm działo przeciwlotnicze Bofors 
wz. 1936. Eksponaty te, pochodzące z przedwojennego i wojennego uzbrojenia 
„Błyskawicy”, uświetniają aktualnie zamontowane uzbrojenie na okręcie. Do wo
jennego uzbrojenia „Błyskawicy” należały też eksponowane na wystawie we
wnątrz okrętu, egzemplarze uzbrojenia strzeleckiego: 7,7 mm Ikm Lewis wz. 1915 
i 7,5 mm rkm Chatellerault wz. 1924/29.41

Rkm Chatellerault o lufie długości 500 mm, wadze 9,5 kg, prędkości począt
kowej pocisku 800-820 m/sek, długości 1 110 mm, miał szybkostrzelność 550 
strz/min.42

W artykule przedstawiono w zasadzie dotychczasowy stan badań nad uzbroje
niem „Błyskawicy” w latach 1937-1997. Wynika z niego potrzeba dalszych szcze
gółowych badań w zakresie dokładnego ustalenia zmian uzbrojenia podczas wojny 
oraz uzbrojenia powojennego.

35 Marek Soroka, Polskie okręty wojenne 1945-1980, Gdańsk 1986, s. 11-13. Według P. 
Budzbona, op.cit., s. 15 - wymiana miotaczy bomb głębinowych odbyła się w latach 1957- 
1961. Według kmdr. por. Zbigniewa Węglarza 37 mm armaty przeciwlotnicze W-l 1-M 
i 70 K na „Błyskawicy” ustawiono w 1954 r. - Pisma i opracowania Zbigniewa Węglarza, 
Muzeum MW, s. 2, 3.

36 Mieczysław Waryszak, ORP „Błyskawica”, maszynopis, Gdynia 1989, s. 5-7; Instrukcja 
artylerii morskiej. 37 mm sprzężona armata przeciwlotnicza morska W-l 1 67 kal. Opis, 
obsługa i utrzymanie, Warszawa 1955, s. 5-6.

j7 Opis aparatu torpedowego IN-seria 2, Gdynia 1952, s. 2.
j8 A. Komorowski, Broń torpedowa 1866-1950..., s. 159, tabela 28.
39 Opis beztrzonowego miotacza bomb BMB-2, br i m w /Gdynia 1957/, s. 4.
40 P. Szkolnicki, op.cit., s. 8-9.
41 Muzeum MW, Katalog naukowy. Karty eksponatów; Tamże, Scenariusz pracy przewod

nika po okręcie-muzeum „Błyskawica”, maszynopis, Gdynia 1977, s. 2-6; Tamże, Scena
riusz..., Gdynia 1981, s. 2-6.

42 A. Ciepliński, R. Woźniak, op.cit., s. 50.
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Teresa Skinder-Suchcitz

Z AKT MARYNARKI WOJENNEJ
W ARCHIWUM INSTYTUTU POLSKIEGO

I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO
W LONDYNIE (NA PRZYKŁADZIE

OORP „BŁYSKAWICA”, „BURZA” I „GROM”)

Akta Marynarki Wojennej w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskie
go przedstawiają nie tylko obraz jednostek polskiej floty walczącej u boku Royal 
Navy, ale też odzwierciedlają najchwalebniejsze dni Polskiej Marynarki Wojen
nej: jej udział w drugiej wojnie światowej, od pierwszej do ostatniej salwy, oraz 
dalszą działalność rozbrajania nieprzyjacielskiej floty i niesienia pomocy nowo- 
oswobodzonej ludności cywilnej w krajach zachodnio-europejskich.

Dokumenty Marynarki są podzielone na poszczególne zespoły: Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, Komendy Morskie Północ i Południe, poszczególnych jed
nostek, oraz osobistej ewidencji marynarzy z załóg OORP „Burza”, „Błyskawica” 
i „Grom” z 1939 r. Pracę nad uporządkowaniem i zinwentarzowaniem akt PMW 
rozpoczęli rtm. Wacław Milewski, były kierownik Archiwum oraz jego następca, 
obecny kierownik mgr Andrzej Suchcitz.Jednak nawał pracy, którym jest obar
czony każdy kierownik, nie pozwala na ciągłe i nieprzerwane podjęcie tych czyn
ności - nie mogą oni zająć się częścią zbiorów i zignorować całokształtu potrzeb 
i prac Archiwum. Istnieje jednak całe grono woluntariuszy, pracowników honoro
wych, którzy według swych zainteresowań i pod czujnym okiem kierownika Ar
chiwum, zajmują się poszczególnymi zespołami. Nie są to osoby fachowo 
przygotowane i muszą w miarę czasu wdrażać się w arkana pracy archiwalnej, 
korzystając z doświadczenia kolegów i koleżanek, oraz kierowników Archiwum. 
Systematyczna praca bardzo pomaga w rozwiązaniu problemów natury fachowej.

Praca nad porządkowaniem zbiorów-Marynarki Wojennej, została ponownie 
podjęta dwa lata temu i posuwa się systematycznie dzięki temu, że jeden z pra
cowników honorowych wyłącznie poświęca się tym zespołom. Potrzebne są też 
cierpliwość, systematyczność i utrzymanie zainteresowania podczas nie raz nud
nego i ostrożnego zdejmowania zardzewiałych spinaczy różnego gatunku, podkła
dania skrawka papieru tak, aby metal nowego spinacza miał styk z najmniejszą 
powierzchnią papieru; słowem metodyczna praca zabezpieczania dokumentów.

Niekiedy konieczna jest pierwsza pomoc, gdyż wojenny papier kruszeje 
i mniej dogodne warunki niż te, które panują w Instytucie, nie wpłynęły pozytyw
nie na stan konserwacji. Niezbędne jest czasami robienie fotokopii zagrożonych 
dokumentów, zabezpieczenie oryginałów w kartkach czystego papieru i odłożenie 
ich do specjalnych teczek. Do bieżącego użytku załączone są kserokopie. Wizyta 
w pracowni Public Record Office - brytyjskim Archiwum Państwowym w Kew, 
w Londynie - wzbudza zazdrość. Wiele możnaby dokonać gdyby się miało zasoby 
finansowe i fachowo wykształcone kadry.
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Ciekawym jest przypatrzyć się bliżej dokumentom odnoszącym się do naszych 
trzech niszczycieli, które wypłynęły z Gdyni 30 sierpnia 1939 r. celem wykonania 
Planu „Peking”. Zbiory ORP „Błyskawica” obejmują 68 jednostek archiwalnych 
ORP „Burza” 58. Najskromniej przedstawiają się zbiory ORP „Grom”. Poszły na 
dno pod Narwikiem razem z okrętem w 1940 r. Nie dziw, że częste pisma z Biura 
Historycznego Marynarki Wojennej przypominają o konieczności przesyłania tam 
dzienników zdarzeń, dzienników nawigacyjnych i innych dokumentów. ORP 
„Burza” zachowała wszystkie trzy rozkazy na okres rozpoczęcia wojny: t.j. 
„Morwa” i „Smok”, oraz rozkaz „Nankin lub Peking” z 26 sierpnia 1939, wraz 
z zaadresowanymi i zalakowanymi kopertami. Koperta rozkazu „Peking” miała aż 
pięć pieczęci.

W zespolę akt ORP „Błyskawica” znajduje się ręcznie pisany rozkaz kontr- 
adm. Jerzego Swirskiego do kmdra por. Romana Stankiewicza, dowódcy dywizjo
nu niszczycieli skierowanych do Wielkiej Brytanii, datowany 31 sierpnia 1939, 
nakazujący mu zastosować się do wskazówek przekazanych przez okręt brytyjski, 
który miał ich spotkać na ustalonym randez-vous. Był to odzew na nalegania Ad
miralicji Brytyjskiej, która pod naciskiem swego rządu chciała umieścić przyby
wające polskie jednostki w Scapa Flow, zdała od agresywnych dziennikarzy, 
obawiając się nieprzychylnej niemieckiej reakcji na obecność polskich okrętów 
w Wielkich Brytanii1. Rozkazu tego kmdr por. Stankiewicz nie odebrał, a do
wództwo brytyjskie zmieniło zdanie i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pol
skie niszczyciele weszły do bazy marynarki w Rosyth. Dwa pierwsze 
sprawozdania z działalności polskiego dywizjonu z baz w Plymouth i Harwich, też 
są w teczkach „Błyskawicy”, jak i serdeczny list powitalny adm. sir Martin Dun- 
bar-Nasmith’a głównodowodzącego okręgiem morskim Western Approaches, pod 
którego rozkazy przeszedł dywizjon 10 września 1939 r.

Godne zauważenia jest to, że na „Burzy”, o wiele skwapliwiej niż na 
„Błyskawicy, przechowywano sprawozdania z odbytych akcji.. Są tam między 
innymi raporty z Norwegii, z ewakuacji wojska z Dunkierki i Calais i różnych 
konwoi. Jedną z najciekawszych serii dokumentów są obfite sprawozdania z kon
woju ON 166, w obronie którego w lutym 1943 r. „Burza” pomogła zniszczyć 
okręt podwodny U-6061 2. Do tych sprawozdań są dołączone sygnały, nadawane 
i odbierane podczas tej akcji przedstawiające, godzina po godzinie, ciekawy obraz 
tych wydarzeń. ORP „Błyskawica” zachowała tylko kilka raportów z akcji: z kam
panii norweskiej, z zestrzelenia samolotu niemieckiego w sierpniu 1940 r., z obro
ny przeciwlotniczej miasta i stoczni w Cowes na Isle of Wight, w kwietniu 1942 r. 
Akcja pod La Bougie w Afryce Północnej w 1942 r. oraz bitwa z niemieckimi 
niszczycielami typu „Narvik” pod Ushant w obronie inwazji Normandii w 1944 r., 
też zostały udokumentowane.

Oba niszczyciele uległy zderzeniom z okrętami brytyjskimi ORP 
„Błyskawica” dwa razy, a „Burza” trzykrotnie. Jedno z nich było poważne, 
z trawlerem HMT „Arsenał” który zatonął3. Akta brytyjskiego dochodzenia są 
zachowane4. Sąd uznał, że choć dowódca ORP „Burza”, kmdr ppor. Antoni Do- 
roszkowski, był winny narażenia okrętu, dopuszczając do nadmiernego rozwinię

1 Scapa Flow był Główną bazą Royal Navy sytuowaną na Orkadach. Rosyth bazą naprze
ciwko Edynburga.

2 IPMS, (Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego) MAR.A.V.17/7. Amerykańska 
kanonierka USS „Campbell” staranowała po wynurzeniu się śmiertelnie uszkodzonego 
nieprzyjaciela.

3 HMT = His/Her Majesty’s trawler.
4 IPMS.MAR.A.Y.17 /14.
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cia szybkości na bardzo ruchliwym odcinku ujścia rzeki Clyde, zwłaszcza przy złej 
widoczności oraz za wydanie niewłaściwego rozkazu przy próbie uniku, które do
prowadziło do kolizji. Ciężkie obwinienie spadło też na dowódcę HMT „Arsenał”, 
który nie trzymał się wyznaczonej trasy i przeszedł na tor nawigacyjny przezna
czony dla żegługi płynącej w dół rzeki ku morzu. ORP „Burza” była ciężko uszko
dzona i spędziła następne osiem miesięcy w remoncie. Dochodzenie brytyjskie 
ustaliło tylko odpowiedzialność za zderzenie. Karę wymierzył polski sąd morski: 
kmdr ppor. A. Doroszewski został skazany na trzy miesiące twierdzy za spowodo
wanie zderzenia, wynikiem czego było uszkodzenie okrętu i zatonięcie brytyjskie
go trawlera.

W zbiorach akt obu okrętów znajdują się bardzo ciekawe dokumenty odnoszą
ce się do okresu przedwojennego. Z „Błyskawicy” jest zestaw rozkazów dziennych 
dowódcy okrętu i raport gospodarczy za miesiąc sierpień 1939 r.5, oraz „Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” wydany 26 lutego 1937 r. do którego dołączono 
raporty gospodarcze i rozkazy administracyjne Kierownictwa Administracji Mary
narki Wojennej z lat 1937-396. Przedstawiają one obraz codziennej administracji 
floty oraz jej jednostek. Znaczna część materiałów odnosi się do spraw finanso
wych i rachunkowości prowadzonej przez komisarza ORP „Błyskawica” oraz jego 
kłopotów gospodarczych. Na przykład rozporządzeniem z 16 grudnia 1938 r. zo
stał zwiększony zapas hamaków na wszystkich okrętach. Od tej daty przypadało 
jeden i pół hamaka na każdego członka załogi nie posiadającego przydziału łóżka 
[sic]. Szereg rozporządzeń poświęcono dostawie chleba. 8 marca 1938 r. podpisa
na został umowa z p. Ryszardem Skórkowskim, właścicielem piekarni 
„Warszawskiej” przy ulicy Witomińskiej w Gdyni. Umowa długa i szczegółowa, 
w której między innymi p. Skórkowski zobowiązał się dostarczać na każde 100 kg 
mąki, 140 kg chleba czyli 87,5 bochenka i przewozić je do kwater floty i na każdy 
okręt przycumowany do nadbrzeży w Oksywiu. Ciekawostką jest, że chlebem były 
pewne trudności, gdyż w maju 1938 r. wyszło rozporządzenie” „za każdy wypa
dek niehigienicznego wypieku chleba (robaki, gwoździe, itp.) zauważony przez 
odbiorców i zatwierdzony prze Szefa Intendentury Koni. Portu Wojennego, zobo
wiązuje się [dostawca - T.S-S.J zapłacić każdorazowo karę konwencjonalną 
w kwocie 5 złotych (pięciu złotych) .Do „Dziennika Ustaw” dołączono „Wykazy 
cen w groszach przyjętych do obliczania ryczałtów żywności dla ludzi i zwierząt, 
z których dowiadujemy się, że w grudniu 1937 r. chleb żołnierski kosztował za 
kilogram 32 grosze w Gdyni, w Wejherowie 31 gr„ a na Helu 34 gr. W Gdyni 
można było też dostać chleb pszenny w cenie 55 gr. za kilo. Różnica cen mięsa 
wołowego była większa, gdyż w Gdyni kilo kosztowało 86 gr, w Pucku 83 gr., ale 
na Helu 115 gr. Dziewięć miesięcy później chleb żołnierski potaniał, gdyż w Gdy
ni przewidziana cena była tylko 27 gr, a na Helu 28, lecz ceny mięsa wzrosły dość 
znacznie: w Gdyni kilogram wołowiny kosztował 104 gr, w Wejherowie 100 gr. 
a na Helu 136 gr.

Na ORP „Burza” zachowały się raporty gospodarcze okrętu - pełny zestaw za 
miesiące kwiecień-sierpień 1939 r. Są tam zestawienia należności za osobne kwa
tery stałe, potrącenia składek za kasyno podoficerskie floty, wykaz uposażeń i in
ne .

5IPMS. MAR.A.V. 16/19
6 IPMS.MARA.V. 16/27.
7 Ibidem.
8 IPMS.MAR.A.V.17/17 i 17/18.
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Dziennik zdarzeń „Błyskawicy” za lipiec i sierpień 1939, oraz nawigacyjny za 
okres 9.IV - 6. VII ukazują tempo szkolenia i ćwiczeń załogi w tych ostatnich mie
siącach pokoju9.

Akta ORP „Grom” składają się z pięciu teczek. Najciekawsze to: raport do
wódcy dywizjonu niszczycieli, kmdr por. R. Stankiewicza o pierwszej stracie 
w ludziach w służbie u boku Royal Navy. Podczas sztormowej pogody na Kanale 
La Manche zginął bosmanmat Władysław Kalinowski, gdy okręt przechylił się na 
lewą burtę ( w pewnym momencie przechył do 40°) i długa atlantycka fala zmyła 
bosmanmata za burtę. Pomimo paru godzin poszukiwania, nie odnaleziono jego10 *. 
Ten wypadek doprowadził do zmian wyposażenia zamontowanego na „Gromie” 
i „Błyskawicy” zwiększając ich wysokość metacentryczną do standardów brytyj
skich tego typu. Polskie niszczyciele budowane w Cowes przez firmę J. Samuel 
White i przystosowane do służby na Bałtyku, początkowo bardzo źle znosiły wa
runki atlantyckie, w pewnych wypadkach groziło im nawet zatonięcie.

Centralną pozycję w zespole ORP „Grom” zajmują dokumenty odnoszące się 
do straty ORP „Grom” 4 maja 1940 r. na skutek bombardowania, mapa fiordu 
i okolic Narwiku oraz okolicznościowego rozkazu nr 26 Szefa Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej z 14 maja 1940 r. do personelu Marynarki Wojennej:

„ Marynarze, w dniu 4 maja został w Narwik zatopiony ORP „ Grom ” po 
ośmiu miesiącach ciężkich zmagań i wzorowej służbie dla Ojczyzny.

Śmiercią bohaterską zginęło wielu z pośród załogi. Cześć ich pamięci i oby ta 
nowa ofiara wzmogła hart ducha w każdym polskim marynarzu w dążeniu do po
konania naszego odwiecznego, śmiertelnego wroga.

Pozostali przy życiu w czasie katastrofy zachowali się bez zarzutu, wykazując 
cnoty rycerskie. Marynarka Wojenna może być dumna z załogi ORP „ Grom ”.

(-) k.adm. J. Swirski

Ostatnia teczka zespołu ORP „Grom” zawiera akta gospodarcze. Są to bardzo 
interesujące miesięczne wykazy dochodów i wydatków przekazywane brytyjskim 
oficerom intendentury na HMS „Drakę IV”12. Od początku pobytu w Wielkiej 
Brytanii zaistniał problem prowadzenia rachunkowości na polskich jednostkach. 
Przed wojną nie zostały opracowane metody przyszłej administracji finansowej 
pod brytyjskim dowództwem. Od chwili przybycia do Rosyth, okręty musiały za
opatrywać się w ropę, prowiant itp., nawet w pieniądze na wypłacenie gaż. Nie 
było funduszu, z którego dowódcy mogliby czerpać na bieżące wydatki. Pod ko
niec września 1939 r. zaniepokojony i zniecierpliwiony adm. sir. Martin Dunbar- 
Nasmith, pod którego dowództwem służył polski dywizjon niszczycieli, postano
wił przydzieli polskie jednostki na brytyjskiej zasadzie do administracyjnej bazy 
w Plymouth HMS „Drakę IV”. W następnych dwóch miesiącach pod jego kierow
nictwem został ustalony przez kmdra por. Włodzimierza Kodrębskiego i kpt. mar. 
Geoffrey Childs’a system rachunkowości dla polskich niszczycieli. Został on póź
niej zastosowany do wszystkich polskich jednostek służących pod dowództwem 
brytyjskim. Zespół miesięcznych rozliczeń, od września 1939 do kwietnia 1940 r. 
przedstawia ciekawy obraz administracji finansowej z tego okresu. Jest to jedyny 
zestaw tych rozliczeń istniejący w aktach polskich jednostek.

Każdy zespół dokumentów daje odmienny obraz działalności okrętu jako jed
nostki w czynnej służbie w warunkach wojennych. Równocześnie wskazuje on na 

9 IPMS.MAR.A.V. 16/31 i 16/51.
10 IPMS. MAR.A.V 15/2.
" IPMS.MAR.A.V. 15/3.
12 IPMS.MAR.A.Y.15/5.
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charakter dowódcy okrętu Na niektórych okrętach, jak np. ORP ‘Krakowiak”, każ
da akcja była opisana, często zaopatrzona mapami. Na innych, gdyby tylko używać 
akt danego okrętu, wydawałoby się że rzadko był w akcji i trzeba szukać informa
cji w lakonicznych zapisach w dziennikach działań bojowych. Praca nad tymi 
zbiorami jest niezmiernie ciekawa ale nasuwa szereg pytań, na które teraz po wielu 
latach trudno znaleźć odpowiedzi.
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Kmdr mgr inż. Zbigniew Popek

STAN TECHNICZNY I PERSPEKTYWY 
EKSPLOATACJI OM "BŁYSKAWICA"

Zbliżające się rocznice: 60-ta istnienia ORP „Błyskawica" jako jednostki pły
wającej i 22-gajako Okrętu-Muzeum wymagają obok szerszej refleksji historycz
nej, specjalistycznej oceny tej jednostki jako niezwykle skomplikowanego obiektu 
technicznego, odbywającego służbę z nietypowym dla okrętu przeznaczeniem.

ORP „Błyskawica" po 32 latach służby w 1969r. rozkazem dowódcy MW nr 
025
z 12.12.1969 r. zmienia przeznaczenie z niszczyciela na okręt obrony przeciwlot
niczej, z miejscem bazowania w Porcie Wojennym Świnoujście. Służbę tę pełni 
przez kolejnych 5 lat, by zgodnie z rozkazem dowódcy MW nr 047 z 11.10.1974r. 
przejąć rolę okrętu muzeum , po znajdującym się w złym stanie technicznym 
i przewidywanym do kasacji OM "Burza".

W tym celu "Błyskawica" poddana zostaje odpowiednim remontom i adapta
cjom, by z dniem 1 maja 1976 r. rozpocząć służbę jako okręt muzeum. Prace ad
aptacyjne
i remontowe były wielozakresowe i zmierzały do :

- dostosowania okrętu do nowej roli bez widocznych zmian jego historycznej 
sylwetki;

- maksymalnego udostępniania stanowisk bojowych i pomieszczeń okręto
wych dla zwiedzających;

- wyeksponowania najciekawszych egzemplarzy uzbrojenia i technicznych 
urządzeń okrętowych;

- zorganizowania i urządzenia sal wystawienniczych i ekspozycji materiałów 
historycznych, i wreszcie zapewnienia bezpiecznego postoju okrętu na wo
dzie przy nabrzeżu a także, co było niezwykle trudne do realizacji i jest 
troską do dzisiaj, zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym.

W remoncie okrętu główną uwagę• zwrócono na stan techniczny kadłuba, 
a zwłaszcza jego części podwodnej, pasa zmiennego zanurzenia, głównych wiązań 
konstrukcyjnych, a także grodzi, pokładów i międzypokładów.

Stwierdzono wówczas, na 37-letnim okręcie bardzo poważne naruszenie po
szycia zewnętrznego w postaci licznych punktowych wżerów korozyjnych, 
zwłaszcza w pasie zmiennego zanurzenia a także w miejscach połączeń nitowych 
i spawalniczych. Jako przyczynę intensyfikacji zużycia korozyjnego ustalono dłu
gotrwały postój w porcie wojennym Świnoujście, na rzece Świnie, na jednym kur
sie, przy występowaniu zmiennych prądów rzecznych i morskich a także 
intensywnego oddziaływania napowietrznych linii energetycznych i aglomeracji 
przemysłowych (duży ruch statków i promów po torze wodnym Świnoujście - 
Szczecin, bliskość portu i stoczni ze swoimi urządzeniami energetycznymi).

W sytuacji gdy okręt posiadał jedynie pasywną ochronę antykorozyjną 
(baterie cynkowych protektorów ochronnych), zjawiska te spowodowały systema
tyczną degradację najbardziej narażonych elementów kadłuba.

Wspólnym wysiłkiem służb technicznych dowództwa Marynarki Wojennej, 
konstruktorów i pracowników Stoczni MW uporano się z tymi problemami 
i z dniem 1 maja 1976r. okręt mógł przystąpić do nowej roli okrętu muzeum. Koszt 
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remontu i adaptacji w przeliczeniu na ceny bieżące zamykał się w kwocie 1, 2 min 
nowych złotych (12 mld starych), co i w dzisiejszym budżecie MW stanowiłoby 
bardzo poważny wydatek .

Przyjęto wówczas koncepcję jego eksploatacji bez określania terminu docelo
wego, co było dla jednostek pływających wymagane (bez względu na aktualne 
przeznaczenie), ale także trudne do zaprognozowania.

Porównanie ze spisanym po 43 latach służby ORP „Burza" też nie miało tutaj 
odniesienia. Starsza o pięć lat, zbudowana w stoczni francuskiej "Burza" była od 
początku swojej służby gorszą konstrukcją, dość niesolidnie wykonaną a ponadto 
trudy wojennej służby zrobiły swoje.

Ustalono zatem, że "Błyskawica" będzie poddawana corocznym ocenom stanu 
technicznego z jego częściowym odtwarzaniem w ramach remontów doraźnych, 
a część podwodna będzie oceniana, konserwowana i remontowana w 24 miesięcz
nych cyklach w ramach przeglądów dokowych.

Od 1976 roku do chwili obecnej okręt poddano 20 remontom doraźnym i 11 
remontom dokowym, co pozwoliło spełniać mu wyznaczoną rolę okrętu muzeum 
bez specjalnych zakłóceń, jednakże dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu załogi 
okrętu, 
a także wysiłkowi służb technicznych dowództwa MW. Ogółem w latach 1976- 
1997 Dowództwo MW wyasygnowało na ten cel kwotę około 6 min PLN (nowych 
złotych czyli około 60 mld starych). W okresie tym, obok bieżącego odtwarzania 
stanu technicznego okrętu, dokonywano sukcesywnego rozszerzania ekspozycji 
muzealnych, włączania kolejnych stanowisk w ciągu zwiedzania (np. unikalne 
przejście przez główny kocioł parowy), poprawę osłony przeciwkorozyjnej okrętu 
(m.in. zmianę ilości i rozmieszczenia pasywnych protektorów ochronnych a także 
zastosowanie systemu aktywnej ochrony katodowej autorstwa kmdr Z. Miszew- 
skiego), zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa zwiedzających.

W tym czasie, obok bieżącej, corocznej oceny stanu technicznego, okręt pod
dawano ocenom kompleksowym, zmierzającym do wypracowania kierunkowych 
działań związanych z utrzymaniem okrętu na wodzie a także zachowaniem możli
wie jak najdłużej w roli okrętu muzeum.

Kolejną wykonywaną w cyklu 5-cio letnim ocenę kompleksową przeprowa
dzono w 1993 r, w połączeniu z pomiarami grubości poszycia podwodnej części 
kadłuba podczas postoju okrętu w doku. Ocenie poddano wszystkie elementy kon
strukcyjne okrętu ze szczególnym uwzględnieniem stanu kadłuba i zasadniczych 
węzłów konstrukcyjnych oraz wyposażenia i mechanizmów okrętowych a także 
ciągów komunikacyjnych i tras zwiedzania pod kątem bezpieczeństwa zwiedzają
cych .

Ocena potwierdziła wcześniejsze ustalenia i prognozy, że pomimo podejmo
wania szeregu przedsięwzięć zapobiegawczych intensywna konserwacja części 
podwodnej, montaż w 1983 roku aktywnej stacji ochrony katodowej wraz z upły
wem czasu (56 lat od zbudowania) następuje naturalne zużycie podwodnej części 
kadłuba zwłaszcza w pasie zmiennego zanurzenia; na środkowej części lewej bur
ty, którą okręt stale cumuje przy nabrzeżu w Basenie Prezydenta i w rufowej czę
ści kadłuba po lewej burcie gdzie grubość poszycia jest konstrukcyjnie 
najmniejsza i wynosi zaledwie 4,5 mm.

Ogółem wykonano 101 pomiarów w najbardziej newralgicznych miejscach 
kadłuba przy użyciu grubościomierza ultradźwiękowego typu 545 LC "Unipan", 
o zakresie pomiarowym od 0-200 mm i o dokładności 0,1 mm. Stwierdzono, że w 
37 punktach (-36,6% ilości pomiarów) zużycie blach poszycia wynosi do 20% 
pierwotnej grubości, w 38 punktach (-37,6% ilości pomiarów) osiągnęło granicę 
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50% pierwotnej grubości a w 26 punktach (—25,8% ilości pomiarów) przekroczyło 
tę granicę i wynosi od pięćdziesięciu kilku aż do 80% i przebić korozyjnych.

Potwierdza się teoria, że podczas długotrwałego postoju okrętu na jednym 
kursie, w niesprzyjającym środowisku (zanieczyszczenia wód basenu , prądy błą
dzące, bezpośrednie oddziaływanie ścianki larsenowskiej nabrzeża) następuje na
silenie procesów korozyjnych, zwłaszcza korozji elektrochemicznej. Był to 
pierwszy, niepokojący sygnał, że podejmowane dotychczas działania zapobiegaw
cze nie są w pełni efektywne.

Pokłady okrętu i pozostałe zasadnicze elementy konstrukcyjne wykazały zu
życie dość zróżnicowane. W najlepszym stanie znajdowały się pokłady: sygnaliza
cyjny, nawigacyjny i dziobowy. W gorszym stanie był pokład główny, zwłaszcza 
na styku z nadbudówkami, burtami, osłonami wentylatorów i innych urządzeń 
pokładowych.

Oceniono, że w najgorszym stanie znajduje się pokład dolny, który korozja 
zaatakowała prawie na całej długości styku z burtami okrętu, a także część pokła
dów wewnętrznych w pomieszczeniach marynarskich, nad zbiornikami i spardek 
na nadbudówce rufowej.

Stan mechanizmów okrętowych i systemów zabezpieczających postój okrętu 
utrzymuje się na poziomie dobrym i dostatecznym, co wobec możliwości ich wy
miany bądź remontu w systemie agregatowym nie stanowi problemu technicznego. 
Trudniejsza sytuacja występuje w grupie urządzeń i sieci elektrycznych, w których 
wskutek naturalnych procesów starzenia się występuje zaniżony stan rezystancji 
izolacji, kwalifikujący niektóre sieci do częściowej lub całkowitej wymiany. Nale
ży przy tym podkreślić, że podczas budowy okrętu w stoczni brytyjskiej w Cowes 
strona polska zagwarantowała sobie dostawy szeregu elementów wyposażenia 
w tym ok. 70 km kabli elektrycznych z fabryk w Bydgoszczy i Krakowa, które 
w dużej części do dzisiaj, po blisko 60 latach spełniają nadal swoje zadanie i są 
eksploatowane na okręcie.

Oceniono również stan bezpieczeństwa wodnego i przeciwpożarowego okrętu, 
zwłaszcza w częściach wystawienniczych i trasach zwiedzania, nie stwierdzając 
szczególnych zagrożeń wskazując jednakże na celowość dalszych przedsięwzięć 
ukierunkowanych na zwiększenie tego bezpieczeństwa (sygnalizacja poż., niepalne 
wykładzinyi substancje okrywające, drogi ewakuacyjne itp.).

Prace komisji zawarto w szeregu dokumentach formalnych i wraz z wnioska
mi przedstawiono w lutym 1994 r. do akceptacji dowódcy MW. Zasadnicze wnio
ski komisji ukierunkowane na umożliwienie bezpiecznej eksploatacji okrętu 
w perspektywie bliższej do roku 2005 (11 lat od oceny, 68 lat od początku eksplo
atacji) w perspektywie dalszej do roku 2015 (26 lat od oceny, 78 lat od początku 
eksploatacji) a także orientacyjną prognozę wydłużenia eksploatacji poza rok 2015 
sformułowano następująco:

1. „W celu zapewnienia bezpiecznego postoju okrętu i wypełniania roli mu
zeum w pespektywie najbliższych dziesięciu lat, zachodzi pilna koniecz
ność wykonania rozszerzonego remontu dokowego z wymianą 100% 
poszycia w części podwodnej, a także znacznej poszycia pokładów, zbior
ników i innych elementów konstrukcji”.

2. „Stwierdzono, że istnieje realna perspektywa utrzymania okrętu na wodzie 
w charakterze muzeum przez dalsze 50 lat przy zachowaniu dotychczaso
wego systemu eksploatacji i napraw okrętu (dokowanie w cyklu 24- 
miesięcznym, coroczne remonty doraźne). Jest to jednak możliwe przy za
pewnieniu niezbędnych środków finansowych”.

3. „Oceniono wówczas, że koszty najbardziej niezbędnych remontów wynosić 
będą:
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- corocznych remontów doraźnych - ok. 100 tys. zł.
- remontów dokowych (w cyklu 24 miesięcznym) - ok 260 tys. zł.
- remontów kapitalnych (w cyklu 15-sto letnim) - po około 600-800 tys. zł.
Zaproponowano przy tym szereg rozwiązań praktycznych, z których najważ

niejszym było przeprowadzenie poszerzonego remontu dokowego okrętu i wymia
nę 
w pierwszej kolejności połowę najbardziej zużytych blach poszycia.

Dowódca Marynarki Wojennej wnioski zaakceptował, niestety wobec drama
tycznej sytuacji budżetowej Marynarki Wojennej i braku innych znaczących źró
deł finansowania, rozpoczęcie tego przedsięwzięcia przesunęło się na rok 1995. 
Rok ten można przyjąć za rok rozpoczęcia kompleksowych przedsięwzięć tech
nicznych zmierzających do zachowania okrętu-muzeum „Błyskawica” dla przy
szłych pokoleń.

W remoncie dokowym i doraźnym przeprowadzonym w 1995 roku w Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni wykonano:

1. zmyto hydromonitorem i opiaskowano do klasy SA-2, 1400 m2 kadłuba;
2. wykonano kompleksowe pomiary grubości blach poszycia kadłuba w części 

podwodnej, ogółem w 560 punktach;
3. zamiast planowanej wcześniej wymiany blach poszycia, zastosowano uni

kalną metodę nałożenia i przyspawania 260 m2 stalowych nakładek w tych 
miejscach kadłuba gdzie grubość poszycia była mniejsza niż 4 mm; cały 
kadłub sprawdzono na szczelność ;

4. napawano ogółem 1850 wżerów punktowych i wymieniono 84 szt. protek
torów cynkowych;

5. wykonano i zamontowano 3000 szt. wytłoczek imitujących nity stalowe dla 
zachowania historycznej wierności konstrukcji;

6. wyremontowano: maszt główny i komin, systemy ogólnookrętowe, część 
sieci elektrycznej i wyposażenia okrętowego;

7. zamontowano i podłączono do istniejącego systemu kocioł centralnego 
ogrzewania - zakupiony z funduszy Towarzystwa Przyjaciół OM 
„Błyskawica";

8. cały kadłub w części podwodnej zakonserwowano czterema warstwami farb 
antykorozyjnych i przeciwporostowych.

Łączny koszt przeprowadzonego w 1995 roku remontu zamknął się w kwocie 
ponad 710 tys. zł.

W roku ubiegłym, zgodnie z przyjętym wariantem odtwarzania stanu tech
nicznego okrętu, w remoncie doraźnym wykonano m.in. zabezpieczenie i pokrycie 
środkami trudnopalnymi pomieszczenia wystawowego, wymieniono instalację 
oświetlenia
w pomieszczeniu wystawowym, remont części systemów ogrzewania, wodnych 
i wentylacji. Koszt tych prac wyniósł ok. 170 tys. zł.

W roku bieżącym kontynuowane będą prace remontowe w instalacjach i wy
posażeniu okrętowym. Najpoważniejszymi przedsięwzięciami w tym remoncie 
będą:

- montaż nowoczesnego systemu ochrony katodowej wraz z monitoringiem 
stanu technicznego kadłuba;

- wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych kadłuba;
- wymiana oświetlenia w Salonie Kaprów oraz modernizacja wentylacji 

i montaż systemu klimatyzacji;
- wymiana agregatu prądotwórczego.
Koszt tego remontu wyniesie ok. 500 tys. zł a więc znacznie więcej niż pier

wotnie planowano.
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Kolejną ocenę stanu podwodnej części kadłuba zamierza wykonać się po za
kończeniu sezonu wystawienniczego w 1997r. W planowanym wtedy, przed sezo
nem wystawienniczym w 1998r., remoncie dokowym zamierza się położyć kolejne 
200-250 m2 nakładek na poszycie podwodnej części kadłuba.

Kolejną kompleksową pięcioletnią ocenę stanu technicznego okrętu planuje 
się 
w 1998 roku.

Należy stwierdzić, że Logistyka Marynarki Wojennej, realizując decyzję do
wódcy MW o utrzymaniu okrętu w składzie jednostek pływających w charakterze 
okrętu muzeum, posiada jasno sprecyzowany program i harmonogram jego reali
zacji.

Ogółem, w ciągu najbliższych 10 lat planuje się przeznaczyć ok. 4-5 min zło
tych na utrzymanie stanu technicznego okrętu na poziomie gwarantującym jego 
bezpieczny postój i umożliwiającym wypełnianie zadań zgodnie z przeznaczeniem. 
Będzie to zadanie niezwykle trudne w obecnej i prognozowanej sytuacji budżeto
wej MW.

Poza tym są to środki dalece niewystarczające, aby mówić o pełnym odtwo
rzeniu tego stanu. Dlatego potrzebny jest wysiłek wszystkich zainteresowanych 
w kraju i zagranicą, aby wysiłki te wspomagać z myślą o zachowaniu okrętu dla 
przyszłych pokoleń.

Fakt, że okręt po 60 latach znajduje się w dobrej kondycji i nie odbiega od 
stanu innych pływających jednostek muzealnych na świecie jest zasługą tak wielu, 
że trudno byłoby ich wymienić.

Szczególne słowa uznania należą się jednak kolejnym załogom okrętu, 
a zwłaszcza ich obecnemu dowódcy kmdr. por. Lesławowi PAPROCKIEMU 
i poprzedniemu kmdr. por. Mieczysławowi WARYSZAKOWI - którzy obok 
głównego zadania jakim jest prezentacja okrętu i jego historii społeczeństwu 
dostrzegali także aspekty techniczne w jego utrzymaniu i eksploatacji.

Wymienić trzeba byłych dowódców działu elektromechanicznego okrętu; 
kmdr. Tadeusza PAWELCA i kmdr. Jana PRZYBYLSKIEGO - którzy zajmując 
kolejne kierownicze stanowiska w służbach technicznych MW, zawsze 
z uwagą śledzili stan techniczny okrętu, zapewniając odpowiednie do możli
wości środki na jego utrzymanie.

Zachowanie w takiej kondycji okrętu nie byłoby możliwe bez udziału współ
pracujących z Marynarką Wojenną Stoczni Remontowej "Nauta" a zwłaszcza 
"Stoczni MW", których kadra techniczna i załogi uczestniczyły w remontach 
i modernizacjach.

Wreszcie wymienić należy specjalistów z pionu techniki morskiej MW, 
którzy bezimiennie przez cały okres eksploatacji wcześniej ORP, a obecnie OM 
„Błyskawica" dbali o jej stan techniczny i utrzymanie w odpowiedniej kondycji, 
wykonując po prostu swoje obowiązki służbowe.

Mając takie oparcie, a także licząc na społeczne wsparcie finansowe z kraju 
i zza granicy możemy być spokojni o dalszy los naszej "Błyskawicy".
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Kmdr w st. spocz. mgr inż. Jan Przybylski
Kmdr ppor. mgr inż. Jerzy Łubkowski
Kpt. mar. mgr Sławomir Kudela

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ OKRĘTU-MUZEUM 

„BŁYSKAWICA”

W lipcu 1985 r. ORP „Błyskawica” kończyła 48 rok swojej służby pod biało- 
czerwoną banderą i 10 rok w roli okrętu-muzeum. Ten słynny niszczyciel miał już 
za sobą wiele wspaniałych dni i wyczynów. Na jego pokładzie walczyło i szkoliło 
się wiele pokoleń polskich marynarzy. I chociaż okręt miał już za sobą najbardziej 
aktywny okres służby, nikt nie miał wątpliwości, że powinien dalej służyć pod 
narodowymi barwami, jako bezprzykładny symbol wielkich dni Polskiej Marynar
ki Wojennej. Pomimo wielu starań i troski, jaką Marynarka Wojenna okazywała 
„Błyskawicy”, jej wiek i intensywność dotychczasowej służby rodziła coraz więk
sze problemy związane z utrzymaniem właściwego stanu technicznego i bezpie
czeństwa okrętu.

1. Powstanie Towarzystwa

Na bazie powyższych problemów zrodziła się idea powołania do życia Towa
rzystwa Przyjaciół Okrętu. Przywiązanie do tego wspaniałego niszczyciela i za
chowanie go dla przyszłych pokoleń, a także umiłowanie polskich tradycji 
morskich stało się impulsem dla 22 osobowej grupy założycieli towarzystwa, która 
zebrała się w dniu 4 lipca 1985 r. na pokładzie ORP „Błyskawica”. Podpisano 
wtedy wspólny wniosek o rejestrację organizacji o nazwie: Towarzystwo Przyja
ciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica”. Wśród założycieli towarzystwa znalazł się 
m. in. Jerzy Miciński - redaktor naczelny ówczesnego miesięcznika „Morze”, 
Wojciech Święcicki - dziennikarz, kontradm. Ludwik Dutkowski - przedstawiciel 
DMW, kmdr Kryspin Lech - były dowódca ORP „Błyskawica”, byli kierownicy 
Muzeum MW i wielu innych pasjonatów.

Ostatecznie w dniu 12.11.1985 r. nastąpiła oficjalna rejestracja towarzystwa 
w Rejestrze Stowarzyszeń Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Woje
wódzkiego w Gdańsku, pod pozycją93.

2. Cele i zadania

W opracowanym na posiedzeniu założycielskim statucie stwierdzono, 
że głównym celem działania jest „zachowanie dla przyszłych pokoleń okrętu- 
muzeum „Błyskawica”, bezcennej pamiątki narodowej, ostatniego i jedynego pol
skiego okrętu z okresu II wojny światowej”1. Ten szczytny cel Towarzystwo za
mierzało realizować w ścisłym współdziałaniu z Dowództwem MW i Muzeum 
MW, dążąc głównie do utrzymania odpowiedniego stanu technicznego okrętu

1 Statut Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica”. Gdynia 1985, s. 1.
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i udostępniania go jak najszerszym rzeszom społeczeństwa. Postanowiono więc 
gromadzić i pozyskiwać jak największe środki finansowe, które już w tamtym 
czasie zaczęły napływać. Jednocześnie ustalono, że działalność Towarzystwa 
będzie zmierzała do popularyzowania, szczególnie wśród młodego pokolenia pol
skich tradycji morskich.

3. Władze

Zarejestrowany w 1985r. statut Towarzystwa Przyjaciół Okrętu - Muzeum 
„Błyskawica” określał, że najwyższą jego władzą jest Zjazd członków, zwoływany 
w trybie zwyczajnym co 4 lata lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 1/10 
członków w trybie nadzwyczajnym. Głównym zadaniem Zjazdu jest określenie 
kierunku działania Towarzystwa, poprzedzone analizą i oceną dotychczasowych 
efektów funkcjonowania, dokonanie wyboru nowych władz tj. Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, uchwalenie ewentualnych zmian statutowych 
oraz rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej i członków. Statut określa rów
nież , że władzą wykonawczą TPOM „Błyskawica” jest Zarząd składający się z 5 - 
9 członków. Przewodniczy jemu prezes2,wspierany przez 1 - 2 zastępców, sekreta
rza i skarbnika. Najwyższym organem kontroli Towarzystwa jest 3 osobowa Ko
misja Rewizyjna. Natomiast do rozpatrywania ewentualnych naruszeń uchwał i 
postanowień władz przez członków powołany został 5 - osobowy Sąd Koleżeński.

Ponadto w Statucie dokonano podziału członków na : zwyczajnych, wspiera
jących i honorowych. Przewidywano bowiem, że obok osób działających czynnie 
w Towarzystwie znajdą się osoby deklarujące swoje poparcie dla idei zachowania 
okrętu, wyrażając je w formie finansowej lub rzeczowej. Tytuł członka honoro
wego przeznaczony został z kolei dla osób szczególnie zasłużonych dla okrętu 
i Towarzystwa3.

4. Działalność w latach 1985-1997

Początkowe lata działalności TPOM „Błyskawica” ukierunkowane były na 
popularyzowanie i upowszechnianie historii okrętu, jego znaczenia dla polskich 
tradycji morskich oraz na kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do 
tych treści, jego świadomości ograniczając się w tych przedsięwzięciach do obsza
ru województwa gdańskiego. Pierwszą znaczącą wpłatę ok. 1000 funtów brytyj
skich dokonało w 1989r. Koło Stowarzyszenia Marynarki Wojennej z Plymouth, 
a inicjatorem zbiórki był Zbyszko Paź. Zgromadzone fundusze przeznaczono 
w związku z tym na wydanie folderów i przewodników po okręcie, wydrukowanie 
kart pocztowych z sylwetką okrętu i wiele innych materiałów reklamowych. Pro
wadzono także akcje pozyskiwania pamiątek związanych z historią „Błyskawicy”.

Koniec lat 80-tych, w związku z sytuacją społeczno-polityczną w kraju cha
rakteryzował się pewnym zastojem w działalności TPOM „Błyskawica”. Przełom 
przyniósł 1992 r. kiedy to II Zjazd Towarzystwa nakreślił nowe kierunki i formy 

2 Pierwszym Prezesem TPOM „Błyskawica” został kmdr dr Kryspin Lech, który sprawował 
tę funkcję do 1996r.

3 Powyższe problemy omówiono podczas 1 Zjazdu Towarzystwa, który odbył się w dniu 
20.12.1985 r.
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działalności4 Również na zjedzie uchwalono zmianę w statucie, rozszerzając ob
szar działania na cały kraj.

W latach 1992-1993 znaczącego wsparcia finansowego udzielił Zarząd Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej z Londynu oraz jego Koło z Kanady.

W tym czasie pojawił się istotny problem wsparcia działań Dowództwa MW 
w zakresie remontu kapitalnego okrętu. W 1994r. Zarząd Towarzystwa podjął więc 
uchwałę o przekazaniu zgromadzonych środków finansowych na rzecz przedsię
wzięć remontowych. Postanowiono jednak, aby pieniądze przeznaczone były na 
konkretne cele, widoczne dla ofiarodawców. Jesienią 1994r. , do akcji zbierania 
funduszy remontowych „Błyskawicy” włączył się redaktor Bogusław Wołoszań- 
ski, znany z I programu TVP. Jego popularność i osobista aktywność spowodowa
ła, że konto Towarzystwa jest systematycznie zasilane nowymi środkami5 W tej 
pięknej akcji uczestniczy również redaktor Jerzy Ejsmond, który na falach III pro
gramu PR wspiera red. Wołoszańskiego. Dzięki temu, poczynając od wiosny 
1995r. Towarzystwo Przyjaciół Okrętu- Muzeum „Błyskawica” przekazało na 
rzecz okrętu środki finansowe o łącznej wartości około 40.000 zł. Umożliwiło to 
zakupienie kotła centralnego ogrzewania, który pozwolił na przedłużenie sezonu 
wystawienniczego do grudnia. Z powyższych środków położono niepalną podłogę 
typu „Ladura” w części wystawowej okrętu, wyremontowano dzwon okrętowy, 
odlano nowe godło rufowe według wzoru z 1939r., zmodernizowano system 
ogrzewania i łączności oraz przeprowadzono szereg prac zwiększających bezpie
czeństwo i sprawność obsługi zwiedzających. W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że główny ciężar utrzymania okrętu spoczywa na barkach Marynarki Wojennej, 
bez wysiłku której nie byłoby można mówić o przyszłości „Błyskawicy”.

5. III Zjazd Towarzystwa

28. września 1996 r. odbył się kolejny III Zjazd naszej organizacji6. Wśród 
wielu gości z kraju i z zagranicy znaleźli się m. in. przedstawiciel wiceprezesa 
Rady Ministrów, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Wsi w Ministerstwie Rol
nictwa i Gospodarki Żywnościowej Kazimierz Żmuda, przedstawiciel Dowództwa 
MW, kmdr mgr inż. Zbigniew Popek, były zastępca dowódcy Marynarki Wojennej 
ds. Techniki i Zaopatrzenia kmdr w st. spocz. mgr inż. Jan Przybylski. W grupie 
uczestników znaleźli się także dawni i obecni członkowie załogi okrętu, m. in. 
wojenny marynarz ORP „Błyskawica” p. Władysław Żurawski, obecnie mieszka
jący w Wielkiej Brytanii, a także miłośnicy dziejów okrętu, wśród nich znany hi
storyk Marynarki Wojennej prof. dr hab. Jerzy Przybylski i prof dr hab. inż. 
Mirosław Włodarczyk z Politechniki Łódzkiej.

W trakcie obrad dokonano podsumowania 4-letniej działalności Towarzystwa 
oraz omówiono stan techniczny okrętu. Stwierdzono również, że w latach 1992 - 
1996 ogólne dochody Towarzystwa sięgały 50.802,35 zł, a łączne koszty poniesio
ne przez TPOM „Błyskawica” na jej potrzeby remontowo-modernizacyjne wynio
sły 37.500 zł.

Podczas Zjazdu dokonano także wyboru nowych władz na następną kadencję. 
Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” na lata 1996-

4 II Zjazd Towarzystwa obradował w dniu 27.06.1992r. Zobligowano wtedy Zarząd do 
zaktywizowania działań w kierunku pozyskiwania materialnego wsparcia dla okrętu oraz 
zintensyfikowania form popularyzacji sylwetki okrętu wśród społeczeństwa.

5 Obecne konto Towarzystwa: PKO BP I Oddział w Gdyni 10201853-235024-270-1.
6 Szerzej S. Kudela, III Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, 

„Przegląd Morski”, 1997, nr 3, s. 81-85.
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Charakterystyczny dziób ORP "Błyskawica1



Widok na śródokręcie

Niszczyciel w kamuflażu z 1941 r. (kwiecień 1996 r.)



Holowanie ORP "Błyskawica" przed XVII sezonem wystawienniczym w 1993 r.

Okręt w wielkiej gali banderowej. Po raz pierwszy w oryginalnym kamuflażu 
bojowym z 1944 r. odtworzonym z okazji 50 rocznicy lądowania w Normandii 
(maj 1944).



Zwiedzający przy trapie

Rufa z brytyjskim numerem taktycznym "H34"



2000 został kmdr w st. spocz. mgr inż. Jan Przybylski, I wiceprezesem - kmdr por. 
w st. spocz. Mieczysław Waryszak, II wiceprezesem - kmdr por. dr Zbigniew Woj
ciechowski. Sekretarzem Towarzystwa ponownie został kmdr ppor. mgr inż. Jerzy 
Łubkowski, a skarbnikiem, również ponownie p. Maria Nowy. Ponadto, w skład 
Zarządu Towarzystwa weszli: kmdr inż. Zbigniew Popek, kmdr por. Lesław Pa
procki, Kazimierz Żmuda i Józef Miłobędzki. Przewodniczącym Komisji Rewizyj
nej wybrano kpt. mar. mgr. Sławomira Kudelę, a przewodniczącym Sądu 
Koleżeńskiego został kmdr w st. spocz. mgr Zdzisław Waśko.

Na zakończenie zjazdu, w czasie koleżeńskiego spotkania długo dyskutowano 
nad problemami „Błyskawicy” i jej przyszłością. Wszyscy byli zgodni, że ten 
piękny i niepowtarzalny okręt musimy zachować dla przyszłych pokoleń. Troskli
wa i pełna zaangażowania opieka Dowództwa Marynarki Wojennej, a także rosną
ce zainteresowanie losami okrętu w społeczeństwie, daje taką szansę, a działalność 
Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” będzie nieustannie i ze 
wszech sił wspierać to szczytne zamierzenie.
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Kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski

KOMANDOR WOJCIECH FRANCKI
(1903-1996)

Komandor Wojciech 
Roman Francki należał do 
grona najbardziej zasłużonych 
i łubianych oficerów Polskiej 
Marynarki Wojennej. Pod
władni do dziś pamiętają go 
jako wymagającego dowódcę, 
posiadającego wielki autory
tet i uznanie. Wyjątkowa pro
stolinijność i szczerość oraz 
troska i zrozumienie ludzkich 
problemów zyskały mu nie
przemijającą pamięć wśród 
marynarskich pokoleń1.

Urodził się 17 kwietnia 
1903 r. w Warszawie w pa
triotycznej rodzinie Elżbiety 
i Klemensa. W młodości za
mieszkał na Śląsku. Będąc 
licealistą w 1919 r. ochotni
czo wstąpił do 5 pułku pie
choty Legionów. Podczas 
wojny polsko-radzieckiej 
przeszedł cały szlak bojowy 
od Kanału Berezyńskiego do 
Warszawy i z powrotem, aż 
do Wilna tym razem w skła
dzie Grupy Operacyjnej gen. 
Lucjana Żeligowskiego. Od 
dowódcy batalionu otrzymał 
taką opinię: „Dzielny żołnierz 
i dobry podoficer, w służbie 
mocny i pilny, w bitwie - 
odważny1 2”. Za wykazane 

męstwo na polu walki otrzymał Krzyż Walecznych i Krzyż Zasługi Wojsk Litwy 
Środkowej.

1 K.O. Zubkowski, Wspomnienia o komandorze Franckim, „Nasze Sygnały”, Londyn 1996, 
nr 179, s. 1-3, oraz J. Tumaniszwilli, Zamiast wieńca, „Nasze Sygnały”, Londyn 1972, nr 
128, s. 7.

2 T. Dobrzyńska-Mordes, Nie mogliśmy wrócić do Polski (wywiad z kmdr. W. Franckim), 
„Zorza”, 1989, nr 43, s. 20.
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Po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1921 r. przydzielono go do De
partamentu dla Spraw Morskich gdzie został kreślarzem w Sekcji Planów i Ewi
dencji Wydziału Operacyjnego. Jak sam wspominał duży wpływ wywarł na niego 
wówczas szef, kmdr por. Władysław Filanowicz3. Wkrótce eksternistycznie zdał 
maturę i w 1923 r. wstąpił najpierw do warszawskiej Szkoły Podchorążych Pie
choty, a potem do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. W paź
dzierniku 1927 r. został mianowany podporucznikiem marynarki w korpusie 
morskim ze starszeństwem z dniem 15 sierpnia (7/17 lokata)4. Pierwszy przydział 
służbowy otrzymał do Floty na Oksywiu jako oficer wachtowy szkolnego trans
portowca ORP „Wilia”. W latach 1928-1929 był dowódcą Grupy Motorówek 
1 Dywizjonu Bojowego Flotylli Pińskiej. Tam dał się poznać jako wzorowy do
wódca. 15 sierpnia 1929 r. otrzymał pierwszy awans na porucznika mar. Nieba
wem wyróżniającego się młodego oficera skierowano na dalszą naukę do Francji 
do Ecole officiers canoniers w Toulonie5. W 1931 r. został dowódcą kanonierki 
„Gen. Haller”6, a od kwietnia do września następnego roku wykładał na pierwszym 
Kursie Oficerów Artylerii Moskiej. Prowadził ze słuchaczami zajęcia z wiedzy 
o celowaniu, przyrządach celowniczych i dalmierzach7.

W następnych trzech latach pełnił szereg coraz bardziej odpowiedzialnych 
funkcji: I oficera artylerii na niszczycielu „Wicher” (m.in. podczas konfliktu 
z władzami Wolnego Miasta Gdańska w. czerwcu 1932 r.), a po awansie na kpt. 
mar. (1.01.1934 r.) dowódcy kanonierki „Komendant Piłsudski” i szkolnego okrętu 
artyleryjskiego „Mazur”.

1 kwietnia 1935 r. szef Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradm. Jerzy 
Świrski powierzył mu Szefostwo Artylerii i Uzbrojenia KMW w Warszawie. Po 
nabyciu odpowiedniej praktyki przeszedł na stanowisko oficera artylerii do Do
wództwa Floty. Wówczas bliżej zetknął się z trudnymi problemami zapewnienia 
właściwej obrony Wybrzeża8. Za osiągnięcia w służbie Dekretem Prezydenta RP 
z 12 marca 1938 r. otrzymał stopień kmdr. ppor. (ze straszeństwem z dniem 19.03).

Po upływie roku (22 marca) ponownie przyjął dowodzenie ORP „Wilia” od 
kpt. mar. Antoniego Doroszkowskiego9. Okręt 9 lipca udał się wraz z połową II 
rocznika podchorążych Szkoły Podchorążych MW w Bydgoszczy oraz kilkudzie
sięcioma kursantami specjalności sygnalista i radiooperator w podróż szkolną do 
Pireusu na Morzu Śródziemnym. Wybuch II wojny światowej zastał ich w Casa
blance. Dzięki zapobiegliwości kmdr. ppor. W. Franckiego - faktycznego dowódcy 

’ W. Francki, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, „Nasze Sygnały”, Londyn 1973, nr 
130, s. 19 oraz Zapomniani ludzie Marynarki Wojennej, „Nasze Sygnały”, Londyn 1986, 
nr 158, s. 20.

4 C. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1974, s. 253 oraz A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci Polskiej Mary
narki Wojennej 1922-1995, Gdynia, 1995, s. 68.

5 A. Jankowski, Szkolenie polskich oficerów w marynarkach obcych w latach 1920-1930, 
„Przegląd Morski”, 1994, nr 6, s. 63-65. Szkołę ukończyło łącznie 16 oficerów, w tym 
m.in. Adam Mohuczy i Stanisław Mieszkowski.

6 Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom II, Polska Marynarka Wojenna, cz. 1, Korpus 
Oficerów 1918-1947, pod red J.K Sawickiego, Gdynia, 1996, s. 331.

7 S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, tom I, Albany 1983, 
s. 127.

8 W. Francki. Formowanie obrony wybrzeża w latach międzywojennych, „Nasze Sygnały”, 
Londyn 1986, nr 157, s. 1-10 oraz tegoż autora „Dwie mogiły jenieckie w Dobiegniewie i 
jedna w Nieszawie”, „Biuletyn Historyczny” Muzeum MW, Gdynia 1989, nr 11, s. 55-69.

9 S.M. Piaskowski, Kroniki..., tom II, Albany 1987, s. 9 i 24.
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Oddziału Wydzielonego MW, podchorążowie, kursanci i załogi OORP „Wilia” 
i „Iskra” drogą przez Port Loytey, Bordeaux, Brest (Landerneau) szczęśliwie do
tarli do Wielkiej Brytanii W Plymouth wszystkich zaokrętowano na pływającą 
bazę ORP „Gdynia” (eks - „Kościuszko”)10 11.

W końcu 1939 r. (19.12) przyjął stanowisko zastępcy dowódcy, a po upływie 
dwóch miesięcy dowódcy niszczyciela „Burza”. Na tym okręcie brał udział 
w kampanii norweskiej w rejonie Hartad i Narviku, osłaniając lądowanie wojsk 
sprzymierzonych, w tym m.in. Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. 
Operując z bazy w Harwich w maju 1940 r. „Burza” uczestniczyła w akcji wspie
rania ogniem artyleryjskim ewakuację wojsk brytyjskich i francuskich pod Calais. 
Za zwycięski bój z niemieckimi bombowcami i uratowanie poważnie uszkodzone
go okrętu (dwa trafienia bombami w dziób)11 W. Francki otrzymał Krzyż Wale
cznych12.

W czerwcu czasowo dowodził niszczycielem „Błyskawica” za kmdr. ppor. 
Stanisława Nahorskiego, by z powrotem powrócić na „Burzę”. Od 7 października 
już na stałe przez ponad półtora roku dowodził ORP „Błyskawica”13. W tym czasie 
okręt wchodził w skład osłony atlantyckich konwojów. Po remoncie i przezbroje- 
niu w maju 1942 r. doszło do słynnej obrony Cowes na Wyspie Wight (miasta, 
w którym zbudowano „Błyskawicę”), przed nalotami niemieckiego lotnictwa. Za 
wykazane męstwo część załogi otrzymała odznaczenia bojowe. St. mar. Zdzisława 
Dutkiewicza odznaczono Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, a dowódcę po raz 
trzeci Krzyżem Walecznych i wysokim brytyjskim odznaczeniem Distinquised 
Service Cross14. W 45 i 60-lecie tego wydarzenia władze miasta przekazały na 
„Błyskawicę” okolicznościowe tablice pamiątkowe, które dziś można oglądać 
w części rufowej niszczyciela. Identyczne znajdują się w Ratuszu w Cowes.

Wkrótce nowoawansowanego kmdr. por. W. Franckiego (starszeństwo 
z dniem 3.05.1942 r.)15 skierowano na kilkumiesięczną praktykę do Sztabu We
stern Approches (służba minowo-trałowa) oraz Biura Studiów KMW (7.11. 1942 
r.). Na przełomie lat 1942-1943 odbył niedługi staż w lotnictwie morskim (Coastel 
Command) wykonując loty patrolowe m.in nad Zatoką Biskajską. Po powrocie 
w kwietniu i maju wyraźnie dowodził najnowszym polskim niszczycielem „Orkan” 
w zastępstwie urlopowanego kmdr. por. Stanisława Hryniewieckiego16.

Ważnym etapem jego służby było przyjęcie prestiżowej funkcji p.o Komen
danta Morskiego „Północ” z siedzibą w Greenock wraz z jednoczesnym dowodze
niem I Dywizjonem Kontrtorpedowców. Nie pełnił jej długo. Kierując Obozem 
Szkolnym w Bickleigh od 15 września został również komendantem Szkoły Pod
chorążych MW i Szkoły Podchorążych Rezerwy MW przeniesionych do tej miej
scowości. Tuż przed świętami objął największą lądową bazę PMW zwaną ORP 

10 W. Francki, To było inaczej, „Nasze Sygnały”, Londyn 1987, nr 160, s. 2-7 oraz S.M 
Piaskowski i J. Czerwiński, Okręt szkolny SPMW ORP „Iskra”, Okręty XX lecia PMW, 
zeszyt 4, Albany 1986, s. 18-24.

11 Szerzej J. Pertek, „Burza” weteran atlantyckich szlaków, Gdynia 1965, s. 40-56.
12 S.M. Piaskowski, Kroniki..., tom II, op cit., s. 131, Rozkaz dzienny szefa KMW nr 54 

z 26. 11.1940 r.
13 Tamże, s. 152 i 154.
14 Szerzej W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”. Gdynia 1979, s. 69-76 oraz S.M. Pia

skowski, Kroniki..., tom III, Albany 1990, s. 27 i 47.
15 S.M Piaskowski, Kroniki..., tom III, op.-cit., s. 37, Zarządzenie Naczelnego Wodza 

z 4.06.1942 r.
16 Kadry Morskie..., op.cit., s. 331.
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„Bałtyk” w Okehampton, wraz z wyżej wymienionymi szkołami17 18. Z tego czasu 
wszyscy wspominają go jako wielce oddanego służbie ale i wyrozumiałego ofice
ra, okazującego wiele serca podkomendnym.

Już po zakończeniu działań bojowych krótko (8.9.1945 r.) kierował Pomocni
czym Urzędem d.s. Oficerów. W dniu 25 września szef KMW wiceadm. J Świrski 
powierzył mu dowodzenie ORP „Błyskawica”1 . Był to jedyny przypadek, w któ
rym oficer po raz trzeci dostąpił tego zaszczytu. Niszczyciel brał udział w znanej 
operacji alianckiej pod kryptonimem „Deadlight” („Martwe światło”) zatapiania 
poddających się niemieckich okrętów podwodnych oraz zabezpieczeniu trałowania 
pól minowych u wybrzeży Norwegii. Będąc jego ostatnim wojennym dowódcą 28 
maja 1946 r. w bazie Rosyth przekazał nie bez wewnętrznych oporów okręt przed
stawicielom brytyjskiej Admiralicji19.

Po wypełnieniu przykrego obowiązku zdania „Błyskawicy W. Francki został 
komendantem Obozu Demobilizacyjnego pod Salisbury. 1 września otrzymał sto
pień komandora20. Na początku 1947 r. wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposo
bienia i Rozmieszczenia. Pożegnał się z mundurem w 1949 r.21

Nie wierząc w pokój na kontynencie europejskim zdecydował się wyemigro
wać ze sprowadzoną z kraju rodziną (żona i troje dzieci) do Nowej Zelandii. Pod
pisał wówczas dwuletni kontrakt na pracę w kamieniołomach. Osiedlił się pod 
Auckland, gdzie ciężko pracował jako zwykły robotnik. Później prowadził ogrod
nictwo a żona Irena z Grzymałów-Siedleckich dorabiała szyciem na skromne 
utrzymanie. Przez 18 lat pobytu w Nowej Zelandii W. Francki nie miał możliwości 
zatrudnienia w swoim zawodzie. Dopiero po przeniesieniu się w 1967 r. do Forest- 
viille pod Sydney w Australii jeszcze przez 10 lat pływał jako starszy oficer na 
statkach szwedzkich, norweskich i amerykańskich. Jeden z nich uratował wypro
wadzając z centrum silnego cyklonu, co było nie lada wydarzeniem. Szczycił się 
patriotycznym wychowaniem i wykształceniem swych dzieci. Pierwszy syn Bar
tłomiej (ur. w 1930 r.) został profesorem mikrobiologii na Uniwersytecie w Ade
lajdzie, drugi Maciej (ur. w 1935 r.) inżynierem drogowym, a córka Janina (Lula) 
Elżbieta (ur. w 1940 r.) pedagogiem muzyki.22

Komandor Wojciech Francki dopiero w wieku 76 lat przeszedł na emeryturę. 
Cały czas aktywnie uczestniczył w działalności organizacji polonijnych i komba
tanckich m.in. wygłaszając przemówienia na polskich uroczystościach narodo
wych. Napisał także kilka artykułów rocznicowych i wspomnieniowych do pisma 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Londynie „Nasze Sygnały”23. Chociaż 

17 S.M. Piaskowski, Kroniki..., tom III, op.cit., s. 105-106 i 198 oraz Z. Wojciechowski, 
Szkolenie personelu Marynarki Wojennej w latach 1939-1945, „Przegląd Morski” 1992, 
nr 9, s. 88-104 i tegoż autora Szkoła Podchorążych MW w latach II wojny światowej 
w świtle sprawozdania jej komendanta kmdr. por. Wojciecha Franckiego, „Przegląd Mor
ski” 1993, nr 3, s. 20-25.

18 S.M. Piaskowski, Kroniki..., tom III, op.cit., s. 225, Zarządzenie personalne szefa KMW 
nr 29/Tajne z 25.10.1945 r.

19 Tamże, s. 236 oraz W. Francki, Wspomnienia..., op.cit., s. 23.
20 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (AMMW), Materiały i dokumenty, sygn. 117, 

Lista Starszeństwa Oficerów PMW, Londyn 1946, s. 1, poz. 16.
21 W. Francki, List otwarty do adm. Unruga, „Nasze Sygnały”, Londyn 1968, nr 113, s. 5.
22 Relacja przekazana autorowi przez Macieja Franckiego i Janinę Francką-Doroszkowską 

z20.01.1997 r.
23 W. Francki, Święto Morza, „Nasze Sygnały”, Londyn 1978, nr 140, s. 9-10; Rocznica 

cudu nad Wisłą i Grób Nieznanego Żołnierza, „Nasze Sygnały”, Londyn 1979, nr 142, s. 
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nigdy nie zdołał odwiedzić kraju utrzymywał kontakty listowne z kolegami i m.in. 
Muzeum Marynarki Wojennej. Zaproszony w czerwcu 1987 r. na uroczyste ob
chody 50-!ecia ORP „Błyskawica” ze względu na stan zdrowia żony nie mógł 
przyjechać ale napisał do uczestników zjazdu serdeczny list, który został publicz
nie odczytany, tak, jak i następny przesłany do Kolegów uczestniczących w ob
chodach 50-lecia wybuchu II wojny światowej. Pisał w nim m. in. „... Chciałbym 
wyrazić swą radość, że na ten obchód mają przyjechać weterani ostatniej wojny 
z kraju jak również z emigracji. Dobrze, że rany i krzywdy długiego okresu powo
jennego zabliźniają się. Spieszę więc, by’pozdrowić wszystkich uczestników tych 
uroczystości i życzę Wam byście jak najserdeczniej spędzili czas w koleżeńskim 
kole”24. Odczytał go kolega kmdr por. Zbigniew Węglarz z Krakowa.

Mimo podeszłego wieku w 1988 r. witał w Sydney żaglowiec szkolny „Dar 
Młodzieży”, który przypłynął dla uczczenia 200-rocznicy białego osadnictwa 
w Australii. Wówczas spotkał się ze słuchaczami gdyńskiej Wyższej Szkoły Mor
skiej .

W dowód uznania jego 70-letniej służby i pracy dla kraju Prezydent RP od
znaczył kmdr. W. Franckiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypo
spolitej. Wręczenia dokonał 8 maja 1991 r. w Sydney minister Spraw Zagra
nicznych prof . Krzysztof Skubiszewski. Był tą dekoracją jak sam napisał bardzo 
wzruszony25.

U schyłku życia jego marzenia, aby jeszcze raz dotknąć stopami pokładu pol
skiego okrętu ziściły się. 15 października 1995 r. podczas rejsu dookoła świata 
żaglowca szkolnego Akademii MW „Iskra” i pobytu barkentyny w Sydney spotkał 
się z dowódcą Marynarki Wojennej adm. Romualdem A. Wagą. Było to okazją do 
wręczenia mu kordzika oficerskiego z dedykacją i przyznanych wcześniej medali 
za Zasługi dla Marynarki Wojennej RP i 75-lecia Marynarki Wojennej RP. Pod
chorążowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali ciekawych wspomnień ko
mandora Franckiego.

Pomimo przebywania przez wiele lat na emigracji do końca czuł się Polakiem. 
Odrzucił wiele propozycji przyjęcia innego obywatelstwa co nie ułatwiało mu 
życia na emigracji.

Zmarł 6 lipca 1996 r. w Lane Cowes (Australia) w wieku 93 lat. Zwłoki spo
pielono w Northern Suburs Memoriał Garden And Crematorium w Northryde26.

Wypełniając ostatnie życzenie Zmarłego rodzina sprowadziła jego prochy do 
kraju. 20 stycznia 1997 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odbyły się 
uroczystości żałobne z udziałem najbliższej rodziny z synem Maciejem i córką 
Janiną oficjalnych delegacji, grona przyjaciół i kolegów27. Rozpoczęły się one 
w samo południe w kościele pod wezwaniem św. Boromeusza na Powązkach. Na 
katafalku, okrytym ostatnią wojenną banderą ORP „Błyskawica” i kwiatami, obok 
urny z prochami spoczęła szabla oficerska, odznaczenia28 i kapelusz galowy. Po 

2-3; Kmdr Witold Zajączkowski - Wspomnienia, Nasze Sygnały, Londyn 1972, nr 127, s. 
2-3 oraz w tym samym numerze Ś.p. kmdr W. Kodrębski, s. 4-5.

24 AMMW, Materiały i dokumenty, sygn. 540, List kmdr. W Franckiego z 8.1989 r.
25 W. Francki, Australia, List z 3.06.1991 r., Nasze Sygnały, Londyn 1991, nr 169, s.40. 

Nadanie orderu nastąpiło 31.1.1991 r.
26 AMMW, Materiały i dokumenty, sygn. 540, dokumenty kmdr. W. Franckiego przekaza

ne przez rodzinę Zmarłego.
27 Żona Irena nie przybyła do Warszawy ze względu na zły stan zdrowia.
28 Kmdr W. Francki posiadał również Złoty Krzyż Zasługi, Medal Morski z jednym oku

ciem oraz liczne medale pamiątkowe polskie, brytyjskie, francuskie i norweskie.
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mszy świętej nastąpiła ceremonia pogrzebowa. Z honorami wojskowymi złożono 
szczątki do rodzinnego grobowca.

W imieniu Dowództwa Marynarki Wojennej Zmarłego pożegnał kmdr dypl. 
Bogdan Kurzyca m.in. tymi słowami: „ ... Poświęcił Ojczyźnie to co miał najlep
sze, swoje młode lata, zdolności, talent organizacyjny, a nade wszystko wielką 
ufność w słuszność sprawy, o którą walczył.

Z głębokim szacunkiem chylimy czoła nad urną z prochami, ze czcią wspomi
namy Twoje dokonania Drogi Komandorze.

Za swoje bohaterskie czyny byłeś wielokrotnie wyróżniany wysokimi ordera
mi i odznaczeniami bojowymi, my tu obecni wraz z całą marynarską społecznością 
ofiarowujemy Ci naszą pamięć i wdzięczność. Spoczywaj w pokoju!”2 .

Grób komandora Wojciecha Franckiego spowiły liczne wieńce i wiązki 
kwiatów, w tym od rodziny i kolegów z marynarskiej służby, Dowództwa MW, 
Akademii MW im. Bohaterów Westerplatte, Muzeum MW i załogi ORP 
„Błyskawica”, Stowarzyszenia Oficerów MW RP z Gdyni, Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej z Londynu oraz Attachatu Wojskowego Ambasady Królestwa 
Wielkiej Brytanii.

Po uroczystościach żałobnych najbliższa rodzina przekazała do zbiorów Mu
zeum MW szereg cennych pamiątek po Zmarłym, m.in mundur wieczorowy, sza
blę oficerską, kapelusz galowy (stosowany), pas i naramienniki, komplet 
odznaczeń wraz z miniaturkami i baretkami, dokumenty oraz ostatnią wojenną 
banderę i znak dowódcy ORP „Błyskawica”.

29 AMMW, Materiały i dokumenty, sygn. 540, Wystąpienie na uroczystości pogrzebowej 
kmdr. B. Kurzycy, s.2.
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Kmdr w st. spocz.
mgr inż. Stanisław RYMSZEWICZ

BUDOWA W ANGLII W LATACH 1935-1937
NISZCZYCIELI „GROM” I „BŁYSKAWICA”1

W dniu 29 marca 1935 roku Kierownictwo Marynarki Wojennej zawarło 
umowę z angielską stocznią „J. Samuel White and Company Limited” w Cowes, 
mieszczącą się na północnym cyplu wyspy „Isle of Wight”, na budowę 2 niszczy
cieli, każdy o wyporności normalnej 2144 tony. Później oba niszczyciele otrzy
mały nazwę „Grom” i „Błyskawica”.

Do przetargu ogłoszonego przez Kierownictwo Marynarki Wojennej na bu
dowę dla Polskiej Marynarki Wojennej tych 2 niszczycieli stanęło łącznie około 
10 stoczni: francuskich, angielskich i szwedzkich. W rezultacie przetargu wyżej 
wymieniona stocznia angielska zaoferowała najkorzystniejsze warunki.

Zgodnie z brzmieniem umowy, stocznia musiała zbudować i wyposażyć oba 
niszczyciele w ten sposób, aby były one gotowe całkowicie do służby czynnej na 
morzu, analogicznie jak to jest przyjęte dla okrętów, budowanych na zamówienie 
Admiralicji Brytyjskiej. Poza tym w umowie było zaznaczone, że zatwierdzenie 
planów i specyfikacji technicznych (poza planami głównymi, stanowiącymi część 
składową umowy), jak również nadzór nad budową obu niszczycieli na stoczni 
oraz wszystkich mechanizmów pomocniczych i urządzeń okrętowych u poddo- 
stawców stoczni będzie sprawowany przez Komisję Nadzorczą Polskiej Marynarki 
Wojennej, wyznaczonej przez Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.

Przewodniczącym Komisji Nadzorczej został wyznaczony komandor magister 
inżynier Stanisław Rymszewicz, poprzednio szef Biura Zaopatrzenia Marynarki 
Wojennej w Warszawie, zaś od 1927 do 1932 r. zastępca przewodniczącego Ko
misji Nadzorczej we Francji przy budowie 2 niszczycieli „Wicher” i „Burza” oraz 
3 okrętów podwodnych „Wilk”, „Ryś” i „Żbik”.

Członkami Komisji Nadzorczej byli:
1. Magister inżynier Jan Morze - poprzednio urzędnik kontraktowy Biura 

Nowych Budowli w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Warszawie. 
Magister inżynier Morze w 1929 r. był inżynierem w biurze konstrukcyj
nym francuskiej stoczni „Augustin Augustin - Normand” w Hawrze, gdzie 
robiło się plany 3 naszych okrętów podwodnych i gdzie był budowany nasz 
okręt podwodny „Wilk”.

Gdy zaszła potrzeba uzupełnienia Komisji Nadzorczej, zaś z kraju odpowia
dano, że nie mogą nikogo już więcej przysłać, wówczas zaproponowano inżynie
rowi Morze przejście do pracy ze stoczni francuskiej do polskiej Komisji Nadzor
czej. Po ukończeniu budowy okrętów we Francji w 1932 roku, inż. Morze wrócił 
do kraju.

2. Porucznik magister inżynier Stanisław Umiechowski - po ukończeniu 
„Ecole Superiee de Constructions Navales” w Paryżu.

3. Chorąży marynarki Józef Wojtkowiak - z Dowództwa Floty - Oksywie, 
z czynnych okrętów.

1 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Zbiór relacji, sygn. 33, s. 1-18. Relację zaku
piono w 1961 r.

130



Chorąży Wojtkowiak w 1928 r. był przydzielony do dyspozycji Komisji Nad
zorczej we Francji, przy budowie niszczycieli „Wicher” i „Burza”. Przybył on 
w chwili, gdy na pierwszym niszczycielu były instalowane główne kotły i turbiny 
napędowe. Po zakończeniu budowy niszczycieli w 1932 roku chorąży Wojtkoiak 
został przydzielony jako drugi oficer mechnik na niszczyciel „Burza”, na którym 
odpłynął do kraju.

Poza tym w razie potrzeby na żądanie Przewodniczącego Komisji Nadzorczej 
dojeżdżali eksperci w sprawach:

a) kadłubowych - komandor ppor. magister inżynier Seweryn Bukowski, 
który był członkiem Komisji Nadzorczej we Francji przy nadzorze nad bu
dową stawiacza min „Gryf’;

b) torpedowo-minowych - komandor ppor. Bronisław Leśniewski, który nad
zorował budowę zamówionych przez nas torped 533,4 mm w angielskiej 
fabryce „The Whitehead Torpedo Company” w Weymouth;

c) artylerii - kapitan mar. Stanisław Mieszkowski, który był członkiem Komi
sji Nadzorczej we Francji przy nadzorze nad budową stawiacza min 
„Gryf’.

Stocznia „J.S.White” w Cowes budowa na miejscu kadłuby okrętowe, główne 
i pomocnicze kotły, główne parowe turbiny napędowe, silniki Diesefa do pomoc
niczych zespołów prądotwórczych o mocy 25 kW oraz główne i pomocnicze skra
placze, podgrzewacze ropy, chłodnice oliwy, rurociągi, zawory itp. Stocznia po
siadała odlewnię żeliwa i metali nieżelaznych oraz cynkownię na gorąco stali 
i kształtowników.

Aby zbytnio nie rozszerzać Komisji Nadzorczej nad budową tych 2 niszczy
cieli, zdecydowano, że nadzór nad budową wszystkich okrętów w stoczni „J.S. 
White” w Cowes będzie sprawować polska Komisja Nadzorcza, zaś nadzór 
w wytwórniach wszystkich poddostawców stoczni, znajdujących się poza Cowes 
i dostarczających urządzenia i materiały dla dwóch najstarszych nauczycieli, bę
dzie powierzony inspektorom lokalnym Admiralicji Brytyjskiej, który swoje spra
wozdania i protokóły odbiorcze będą nadsyłali do polskiej Komisji Nadzorczej 
w Cowes, poprzez Komisję Nadzorczą Admiralicji Brytyjskiej w Cowes. Za wy
konywanie tych czynności nadzorczych Admiralicja Brytyjska otrzymała jednora
zowo od Polskiej Marynarki Wojennej globalną kwotę 4500 funtów sterlnigów.

Poza tym umowa przewidywała również, że odbiór już zbudowanych 2 nisz
czycieli będzie dokonany przez Komisję Odbiorczą, wyznaczoną przez Szefa Kie
rownictwa Marynarki Wojennej, co nastąpiło w miesiącu styczniu 1937 roku, gdy 
rozpoczęły się próby zdawczo - odbiorcze niszczycieli w kolejności - początkowo 
„Groma”, a później „Błyskawicy”.

Przewodniczącym Komisji Odbiorczej został mianowany komandor Włodzi
mierz Steyer, zaś jej członkami zostali mianowani dowódcy obu niszczycieli 
i wszyscy oficerowie, starsi specjaliści okrętowi.

Miasto Cowes, gdzie mieściła się stocznia, w której budowały się 2 nasze 
niszczyciele, liczyło wówczas okołol5 tysięcy ludności. Stocznia była położona 
na obu brzegach rzeki Medina, wpadającej do kanału Solent, oddzielającego wy
spę Wight od metropolii brytyjskiej, naprzeciwko Southampton.

W Cowes mieściły się dwa zakłady przemysłowe: stocznia „J. Samuel White 
and Company Limited”, zatrudniająca około 3500 robotników oraz wytwórnia 
wodnopłatowców i silników lotniczych „Sanders, Row and Company Limited”, 
zatrudniająca około 2500 robotników. Poza tym w Cowes był klub jachtowy 
„Royal Sąuadron Club” do którego raz do roku w sierpniu zjeżdżali się na 10 dni 
na regaty jachtów jego członkowie, z królem angielskim na czele. Klub ten był 
jedynym klubem w Anglii, którego król był prezesem honorowym.
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Na czas tych regat oba zakłady przemysłowe w Cowes zamykały się, aby 
umożliwić całej ludności miasta wzięcie czynnego lub biernego udziału w rega
tach.

Podczas regat król z rodziną był zaokrętowany na królewskim jachcie paro
wym „Victoria and Albert”, zaś w regatach król brał udział na jachcie żaglowym 
„Britannia”.

Regaty były wielką i jedyną atrakcją doroczną. W pozostałe dni Cowes mu- 
siało się zadowolić jedynym kinem, które w dodatku było zawsze zamknięte 
w niedzielę i święta, a to zgodnie ze zwyczajami prowincji angielskiej.

II. Budowa niszczycieli „Grom i „Błyskawica”

A. Parametry niszczycieli

Charakterystyczne parametry każdego niszczyciela, wymienione w umowie 
były następujące:

- długość całkowita: 114 m,
- największa szerokość na linii wodnej: 11 m,
- głębokość konstrukcyjna na śródokręciu:6,48 m,
- zanurzenie przy normalnym załadowaniu: 3,45 m,
- wyporność normalna: 2144 tony,
- ilość śrub napędowych: 2 szt.,
- moc projektowana głównych maszyn napędowych: 54 000 KM,
- szybkość projektowana: 39 węzłów,
- największy zapas paliwa: 350 ton,
- rejon pływania przy 15 węzłowym biegu ekonomicznym: 3500 mil morskich, 
- stan załogi 192 osoby (oficerowie, podoficerowie i marynarze).

B. Termin dostawy niszczycieli

Termin dostawy niszczycieli był przewidziany umową dla pierwszego z nich 
na 26 miesięcy, zaś dla drugiego na 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, włą
czając w to okres prób odbiorczych i demontażu po próbach.

C. Polskie dostawy wyposażenia okrętowego

Przewidzianą umową cena każdego z niszczycieli wynosiła 388 000 funtów 
sterlingów. Ceną tą nie były objęte dostawy Polskiej Marynarki Wojennej uzbro
jenia i przedmiotów wyposażenia niszczycieli.

W ten sposób koszt jednego niszczyciela razem z uzbrojeniem oraz z pełnym 
zapasem amunicji artyleryjskiej, z torpedami, bombami głębinowymi, minami, 
a także z pełnym wyposażeniem wynosił 520.00 funtów sterlingów, czyli 13 mi
lionów złotych przedwojennych, z czego koszt dostawy Polskiej Marynarki Wo
jennej, pochodzącej jak z kraju tak i z zagranicy stanowił 35% ceny niszczyciela.

Dostawa Polskiej Marynarki Wojennej składała się dla każdego okrętu z:
a) 7 dział 120 mm typu Boforsa (trzy podwójne i pojedyncze) wraz z amuni

cją oraz częściami zapasowymi i narzędziami (zamówionymi bezpośrednio 
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przez Polską Marynarkę Wojenną w firmie szwedzkiej „Bofors”, wzamian 
za polski węgiel), a także podnośniki amunicyjne do tych dział, zamówione 
bezpośrednio przez Polską Marynarkę Wojenną w firmie francuskiej 
„Sautter - Harle”,

b) 4 działa 40 mm przeciwlotnicze typu Bofors” (dwa podwójne działa) wraz 
z amunicją oraz częściami zapasowymi i narzędziami (również zamówione 
w Szwecji za węgiel),

c) 8 c.k.m 13,2 mm przeciwlotniczych typu „Hotchkiss” (cztery podwójne 
sprzężone wraz z amunicją, częściami zapasowymi i narzędziami),

d) przyrządy centralnego kierowania ogniem artylerii i aparatami torpedowy
mi, wykonane na zamówienie Polskiej Marynarki Wojennej w prywatnej 
firmie krajowej „Polskie Zakłady Optyczne”. Zasada działania tych przy
rządów oparta była na podobnych przyrządach typu francuskiego 
„St.Chaumont Granat”, w które były wyposażone już istniejące dwa nisz
czyciele „Wicher” i „Burza”, zbudowane we Francji w latach 1926-1932 
i będące już w służbie czynnej, wówczas kiedy niszczyciele „Grom” 
i „Błyskawica” były zamówione w Aglii.

e) broń ręczna wraz z amunicją,
f) torpedy 550 mm, 533,4 mm i 450 mm (wyrzutnie torpedowe dostarczała 

stocznia),
g) miny, wyrobu francuskiej firmy „Sautter-Harle” i zamówione bezpośrednio 

przez Polską Marynarkę Wojenną (na rufie niszczycieli były zainstalowane 
na pokładzie szyny do wyrzucania min z rufy okrętu),

h) aparaty dymotwórcze,
i) bomby głębinowe, każda zawierająca ładunek 200 kg materiału wybucho

wego, (pod górnym pokładem na rufie były dwa tunele do wyrzutni bomb 
głębinowych),

j) paliwo płynne i wszelkie materiały rozchodowe (te materiały na czas prób 
na postoju i na morzu dostarczała stocznia),

k) ekwipunek osobisty załogi,
1) zapasy żywnościowe.
Wyżej wymieniona jednostkowa cena okrętów obejmowała kable elektryczne, 

jednak umowa przewidywała, że kable elektryczne dla obu okrętów stocznia „J.S. 
White” zamówi w polskich fabrykach kablowych. W grę wchodziły wówczas dwie 
fabryki krajowe: „Pomorskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznch” 
w Bydgoszczy i „Krakowskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicz- 
nych”w Krakowie-Płaszowie.

Kierownictwo Marynarki Wojennej podjęło się dokonywania nadzoru nad fa
brykacją tych kabli w obu krajowych wytwórniach kablowych i ich odbioru oraz 
zapewniło stocznię, że pod względem jakości kable polskie nie będą gorsze od 
kabli, dostarczanych przez wytwórnie angielskie, na zamówienie Admiralicji Bry
tyjskiej. To zobowiązanie było dotrzymane. Kable były dostarczone do Cowes na 
transportowcu Polskiej Marynarki Wojennej „Wilia”. Po wyładowaniu kabli, zo
stały pobrane próbki kabli i oddane celem zbadania do laboratorium Admiralicji 
Brytyjskiej. Orzeczenie laboratorium brzmiało, że kable pod względem jakości nie 
ustępują kablom, wykonywanym według przepisów Admiralicji Brytyjskiej. Gdy
by nasze kable tym warunkom nie odpowiadały, to stocznia byłaby zwolniona 
z ponoszenia odpowiedzialności za instalację elektryczną na naszych niszczycie
lach w okresie gwarancyjnym.

Również umowa przewidywała, że część niżej podanego wyposażenia mate- 
riałowgo niszczycieli może być dostarczona albo przez Polską Marynarkę Wojen
ną, albo przez stocznię „J. Samuel White”.
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W wypadku, gdyby Polska Marynarka Wojenna wyraziła chęć dostarczenia tej 
części wyposażenia, wówczas cena niszczycieli będzie odpowiednio zredukowana 
o kwoty, podane w umowie przy każdym rodzaju wyposażenia.

W tym przypadku wchodziły w grę następujące rodzaje wyposażenia okręto
wego:

a) wyposażenie ruchowe do kotwiczenia i holowania,
b) wyroby z płótna,
c) sztormtrapy,
d) przyrządy ratownicze dla załogi,
e) kutry i łodzie okrętowe (zbudowane przez Warsztaty Portowe Warynarki 

Wojennej w Gdyni),
f) materiały wyposażenia okrętowego,
g) materiały do czyszczenia okrętu,
h) kłódki w ilości 500 sztuk,
i) pokrycia na meble, dywany i serwety,
j) wyposażenie pościelowe oficerów, i podoficerów w łącznej ilości 99 sztuk, 
k) wyposażenie pościelowe dla marynarzy w łącznej ilości 93 sztuki, 
1) wyposażenie toaletowe,
m) materiały odnoszące się do czystości i higieny,
n) przenośne wentylatory, z przynależnym do nich urządzeniem,
o) naczynia kuchenne i do magazynów prowiantowych,
p) wyposażenie kuchni i pralni,
r) naczynia fajansowe i porcelanowe,
s) sprzęt stołowy i kredensowy,
t) narzędzia ogólnego wyposażenia maszynowni,
u) narzędzia stolarskie,
w) narzędzia zbrój mistrzowskie,
x) narzędzia elektrotechniczne,
y) wyposażenie warsztatu maszynowego, z wyjątkiem tokarni,
z) zestawy flagowe,

aa) wyposażenie do sygnalizacji dźwiękowej,
ab) boje okrętowe,
ac) dzwonki sygnałowe
ad) lampy naftowe,
ae) lornetki i termometry.
Wyżej wyszczególnione wyposażenie zostało wysłane do Cowes z Gdyni 

przez Szefostwo Służby Technicznej Portu Wojennego na transportowcu Mary
narki Wojennej „Wilia”.

Na tym samym transposrtowcu były przysłane do Cowes kable elektryczne, 
zamówione bezpośrednio przez stocznię „J.S. White” w polskich wytwórniach 
kablowych w Bydgoszczy i w Krakowie.

Również na transportowcu „Wilia” były przysłane z Gdyni do Cowes części 
uzbrojenia, dostarczone przez Polską Marynarkę Wojenną, jak broń ręczna, wzor
ce torpedy francuskiej 550 mm i torpedy 450 mm, wzorce miny i bomby głębino
wej, aparaty dymotwórcze, ekwipunek osobisty załogi, zapasy żywnościowe, 
a także aparatura radiowa, która była wykonana całkowwicie w kraju przez 
„Państwowe Zakłady Tele i Radiotechniczne” i prywatną fimę „Awia” (aparatura 
krótkofalowa).

Natomiast uzbrojenie, składające się z dział 120 mm i 40 mm, wyrobu 
szwedzkiej firmy „Bofors”, było dostarczone do Cowes na statku szwedzkim.
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Z Francji do stoczni „J.Samuel White” były nadesłane części wyposażenia 
obu niszczycieli, które były zamówione bezpośrednio przez Polską Marynarkę 
Wojenną, a mianowicie:

a) c.k.m. 13,2 mm typu Hotchkiss, wykonane przez francuską firmę o tej sa
mej nazwie,

b) podnośniki amunicyjne, wykonane przez francuską firmę „Sautter-Harle”.
Przyrządy centralnego kierowania ogniem artylerii i aparatami torpedowymi 

były wykonane w kraju przez firmę „Polskie Zakłady Optyczne”. Były one insta
lowane po przybyciu obu niszczycieli do Gdyni.

D. Kadłub

Budowa kadłubów obu naszych niszczycieli na pochylniach odbywała się 
systemem prefabrykacyjnym, za pomocą dużych sekcji blokowych, budowanych 
w hali kadłubowej, a następnie transportowanych suwnicami i dźwigami na po
chylnie, gdzie były pomiędzy sobą łączone za pomocą nitowania.

Na dziobie niszczyciele posiadały wzmocnienie przeciwlodowe. Kadłuby obu 
niszczycieli były wybudowane z blach i kształtowników stalowych, ze stali spe
cjalnej, tak zwanej „Steel ąuality D”, mającej wytrzymałość na rozciąganie Rr > 50 
- 60 kG/mm2, przy wydłużeniu as > 19% (stal ta jest zbliżona gatunkowo do naszej 
stali St 35).

Do konstrukcji nadbudówek były użyte blachy stalowe o cha
rakterystyce Rr > 40 kG/mm2 i as > 25% (jest to stal zbliżona do gatunku naszej 
stali St 3).

Wszystkie blachy i kształtowniki przeznaczone do budowę kadłuba były 
ocynkowane na gorąco przez zanurzenie w specjalnych wannach cynkowych.

Ocynkowane blachy użyte do budowy kadłuba oraz odpowiednie farby wyro
bu karajowego, użyte do malowania podwodnej części kadłuba sprawiły, że pod
wodne części obu niszczycieli wydokowane w Anglii w styczniu 1940 roku, po 
rocznej przerwie w dokowaniu, były jeszcze w bardzo dobrym stanie.

Wypada przy tym nadmienić, że przy pracy naszej Komisji Nadzorczej nie
mało trudności sprawiało czytanie planów kadłubowych, na których nie były 
podane grubości blach (np. rozwinięcie poszycia itp.), jak to jest przyjęte u nas, 
lecz waga w funtach angielskich jednej stopy kwadratowej blachy.

E. Kotły

Trzy główne kotły typu Admiralicji Brytyjskiej,, z przegrzewaniem pary. Każ
dy kocioł miał powierzchnię ogrzewalną 1045 nr, przegrzewacz 177 nr, czyli 
łącznie 1222 m2. Kotły były obliczone na ciśnienie robocze 27 atm. Przegrzewanie 
pary było o 104°C, ponad temperaturę pary nasyconej (227°C), czyli łącznie tem
peratura pary przegrzanej wynosiła 331 °C.

Kotły główne mieściły się w dwóch kotłowniach. Jeden kocioł pomocniczy 
typu „White-Forster” posiadał powierzchnię ogrzewalną 30 m2 i ciśnienie 27 atm. 
pary nasyconej. Kocioł pomocniczy przeznaczony był do zasilania jednego z tur
bogeneratorów, o mocy 80 kw i mechanizmów pomocniczych, czynnych na po
stoju oraz do zasilania poprzez zawór redukcyjny windy kotwicznej i kabestanu, 
a także centralnego ogrzewania okrętu.

W odróżnieniu od systemu przyjętego na okrętach angielskich, na naszych 
niszczycielach kotłownie były bez ciśnienia powietrznego, gdyż wentylatory ko
tłowe (po dwa na każdy kocioł) tłoczyły powietrze bezpośrednio do palenisk ko
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tłowych, zaś dla wentylacji obu kotłowni były zainstalowane oddzielne wentylato
ry pomieszczeń kotłowych.

E. Turbiny

Były dwie grupy turbin reakcyjnych typu „Curtis-Parsons”, przy czym każda 
grupa mieściła się w osobnym przedziale maszynowym, oddzielonym jeden od 
drugiego za pomocą grodzi wodoszczelnej. Każda grupa turbin składała się z tur
biny W.P. biegu naprzód, umieszczonej na oddzielnym wale i turbiny NP. biegu 
naprzód oraz turbiny biegu wstecz, umieszczonej w statorze turbiny N.P. biegu 
naprzód i osadzonej z nią na tym samym wale. Oba wały działały na wspólną heli- 
koidalną, raedukcyjną przekładnię trybową i w ten sposób napędzały wał śrubowy 
i śrubę. Ilość obrotów wału śrubowego przy biegu naprzód wynosiła 400 obr/min, 
przy 2700 obr/min wału turbiny W.P. i 2050 obr/min turbiny N.P., natomiast przy 
biegu wstecz ilość obrotów wału śrubowego wynosiła 240 obr/min. Na każdym 
wale śrubowym mieściło się łożysko oporowe typu „Mitchell”. Zgodnie z brzmie
niem umowy, moc obu grup turbin każdego niszczyciela wynosiła 54.000 KM, zaś 
faktyczna moc w przeciągu 4 - godzinnego biegu naprzód podczas próby odbior
czej wynosiła 60.000 KM, przy czym szybkość przy tej mocy, przy wyporności 
normalnej 2144 tony, była 40,04 mil morskich na godzinę.

G. Mechanizmy pomocnicze

Natępujące mechanizmy pomocnicze były zainstalowane w maszynowniach 
i kotłowniach:

a) dwie pompy skroplinowe typu „Weir’a” o napędzie turbinowym, o wydaj
ności maksymalnej 187 t/godz. i o zdolności zasysania skroplin przy próżni 
w skraplaczach dochodzącej do 710 mmHg (przy ciśnieniu 50 mHg) 
i o zdolności tłoczenia do zamkniętego obwodu zasilania 1,7 kG/cm2,

b) dla wytwarzania próżni w skaraplaczach zastosowano trzystopniowe 
smoczki powietrzne typu „Weir’a”,

c) dwie główne pompy cyrkulacyjne wody zaburtowej przez skraplacze dla 
chłodzenia skroplin, o napędzie turbinowym, o wydajności 98 t/godz. 
Pompy te są również przystosowane do zasysania wody z zęzy i tłoczenia 
wody za burtę,

d) trzy pompy olejowe do smarowania pod ciśnieniem łożysk, o wydajności 
123 t/godz. i o zdolności tłoczenia 3,3 kG/cm2,

e) dwie pompy zęzowo-pożarowe, o napędzie elektrycznym (po jednej w każ
dym przedziale maszynowym), o wydajności 100 t/godz., przy ciśnieniu 
tłoczenia 2,5 kG/cm', przy połączeniu równoległym, lub o wydajności 50 
t/godz, przy ciśnieniu tłoczenia 8 atm, przy połączeniu szeregowym,

f) dwie pompy zęzowe, o napędzie za pomocą parowej maszyny tłokowej, 
o wydjności 20 t/godz, przy ciśnieniu tłoczenia 4,5 kG/cm2,

g) dwie pomocnicze pompy cyrkulacyjne, o napędzie za pomocą parowej ma
szyny tłokowej, dla tłoczenia wody zaburtowej przez skaraplacz pomocni
czy i chłodnice olejowe, kiedy główne pompy cyrkulacyjne nie są czynne, 

h) cztery eżektory parowe drenażowe, każdy o wydajności 100 t/godz., usta
wione po jednym w każdej maszynowni i kotłowni,

i) wirówka olejowa o napędzie elektrycznym, z silnikiem elektrycznym do 
odwirowania brudnego oleju,

j) dwie główne pompy wody zasilającej kotły główne, o napędzie turbinowym, 
każda o wydajności 234 t/godz., przy ciśnieniu 33 atm,
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k) trzy pomocnicze pompy wody zasilającej, o wydajności 23 t/godz. przy ci
śnieniu 35 atm.,

1) trzy paliwowe pompy ropowe, o napędzie turbinowym, każda o wydajności 
20 t/godz., przy ciśnieniu tłoczenia ropy 12 atm.,

m) sześć turbowentylatorów kotłowych, tłoczących powietrze do palenisk ko
tłowych, po dwa wentylatory dla każdego kotła, wydajność każdego wen
tylatora wynosiła 156 m /min, przy ciśnieniu 150 mmHg,3

n) cztery wentylatory, tłoczące powietrze z zewnątrz do dwóch maszynowni 
i dwóch kotłowni, o napędzie elektrycznym,

o) wentylatory tłoczące i ssące pomieszczeń załogi i oficerów, o napędzie 
elektrycznym,

p) winda kotwiczna i kabestan.

H. Instalacja elektryczna

Jako źródło energii elektryczne były zainstalowane:
a) dwa turbogeneratory, każdy o mocy 80 kW, 110 V,
b) Diesel - generator, o mocy 25 kW, 110 V.

Wszystkie trzy zespoły prądotwórcze były zainstalowane w maszynowniach. 
Sieć elektryczna była dwuprzewodowa, w której były zainstalowane odbiorniki 
światła i siły. W skład odbiorników sieci światła wchodziły reflektory 
i około 240 punktów świetlnych. W skład odbiorników siły wchodziły silniki 
elektryczne, służące do napędu wentylatorów, pomp, podnośników amunicji 
(norie), aparatów kierowania ogniem artylerii, torped i bomb głębinowych, obra
cania wyrzutniami torpedowymi, przy czym manewr ten miał być wykonywany 
z mostku (tzw. dal celowania) i z miejsca, a także napęd wyrzutni bomb głębino
wych z tuneli na rufie pod pokładem.

I. Artyleria

Artyleria, jak wyżej wspominano, składała się z:
a) siedmiu dział 120 mm, typu „Bofors”, rozmieszczonych w ten sposób, że na 

dziobie było jedno działo podwójne (górne) i jedno działo pojedyncze 
(dolne), zaś na rufie były dwa podwójne.

b) cztery działa 40 mm przeciwlotnicze typu „Bofors”, umieszczone w płasz
czyźnie symetrii okrętu, po jednym podwójnym dziale na dwóch specjal
nych nadbudówkach,

c) osiem ckm 13,2 mm, przeciwlotniczych typu „Hotchkiss”, rozmieszczone w 
czterech podwójnych zespołach: dwa na skrzydłach mostka dziobowego i 
dwa na skrzydłach mostka rufowego.

J. Wyrzutnie torpedowe

Podczas budowy niszczycieli były zainstalowane 2 potrójne obracalne wy
rzutnie torpedowe, przystosowane do torped 550 mm z możnością użycia w tych 
wyrzutniach, dzięki reduktorom, torped 533,4 mm i 450 mm. Wyrzutnie torpedowe 
były ustawione w płaszczyźnie symetrii okrętu. Obracanie wyrzutni torpedowych i 
odpalanie z nich torped mogło się odbywać z pomostu i z miejsca.

Celowanie do nieprzyjaciela odbywało się wyrzytniami torpedowymi, podczas 
gdy okręt szedł stałym kursem - na tym polegała taktyka francuska. Natomiast 
taktyka angielska polega na tym, że wyrzutnie torpedowe ustawia się na trawersie 
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prawej lub lewej burty i w tej pozycji się je zamocowuje, zaś celowanie odbywa 
się za pomocą manewrowania okrętem.

K. Wyrzutnie bomb głębinowych

Przy budowie niszczycieli wyrzutnie, bomb głębinowych zostały zainstalowa
ne w dwóch tunelach na rufie pod pokładem głównym. Oba tunele zamykały się 
klapami burtowymi. Podczas wyrzucania bomb, najpierw za pomocą ślimaków 
elektrycznych otwierały się klapy, po czym uruchamiały się przekładnie ślimako
we, które poruszały bomby w tunelach ułożone, w kierunku klap i bomby wypa
dały za burtę. To był system francuski. Natomist brytyjski system polegał na tym, 
że bomby składało się na szynach, zainstalowanych na górnym pokładzie na rufie, 
skąd ręcznie z szyn bomby były wyrzucane za burtę.

Poza wyrzutniami w tunelach były zainstalowane na pokładzie głównym przy 
burtach po 1 wyrzutni bomb gębinowych typu „Thornycroft”, przez które można 
było wyrzucać bomby za pomocą ładunku prochowego, tak jak pocisk z lufy moź
dzierza artyleryskiego.

L. Wyrzutnie minowe

Na górnym pokładzie na rufie były zainstalowane 2 pary szyn, na których 
można było ustawić i zamocować 60 min (po 30 min na każdej parze torów mino
wych). Luzując mocowania min, można je było przesuwać do rufy i z zaokrąglo
nych na rufie torów - wyrzucać za burtę.

M. Spuszczanie na wodę i uzbrajanie niszczycieli

Spuszczanie na wodę „Groma” odbyło się w dniu 21 lipca 1936 roku, zaś 
„Błyskawicy” - dnia 1 listopada tegoż roku.

Spuszczenie na wodę niszczycieli odbywało się na rzekę Medina, co mogło się 
odbywać tylko przy stanie nawyższego przypływu. Każdorazowo spuszczany okręt 
musiał być utrzymywany przez holowniki w swoim pędzie z pochylni, żeby nie 
uderzył on w przeciwległe nabrzeże. Następna czynność holowników polegała na 
odholowaniu spuszczonego na wodę okrętu do przeciwległego nabrzeża stoczni, 
pod 150 tonowy dźwig ruchomy, dla załadowania na okręt wszystkich mechani
zmów, kotłów i uzbrojenia.

Oczywiście, że do czasu spuszczenia na wodę niszczycieli ich główne parowe 
turbiny napędowe oraz kotły były już zbudowane i poddane próbom w warsztatach 
stoczni, po czym przetransportowane suwnicami i dźwigami na nabrzeże dla zała
dowania na okręty.

N. Przybycie na niszczyciele części załogi Polskiej Marynarki Wojennej

Umowa przewidywała prawo Polskiej Marynarki Wojennej przysłania części 
załogi okrętowej, z chwilą zamontowania na okręt głównych maszyn i kotłów. Ta 
część załogi okrętowej składała się z oficerów i podoficerów, którzy mieli za za
danie obserwować przebieg końcowych prac montażowych na okręcie oraz brać 
udział w próbach poszczególnych mechanizmów i urządzeń okrętowych na postoju 
i w próbach niszczycieli na morzu.

Po spuszczeniu na wodę pierwszego niszczyciela „Groma”, zostały zamonto
wane na nim główne kotły i główne maszyny napędowe i wobec tego nastąpiło 
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przybycie pierwszej części załogi tego okrętu (delegowanej przez Dowództwo 
Floty z okrętów czynnych) w składzie: starszy oficer, kapitan mar. Jan Łuszczy- 
kiewicz, starszy oficer mechanik, kapitan magister-inżynier Dobrzyński Tadeusz, 
oficer artylerii -kapitan mar. Mieszkowski Stanisław oraz oficer torpedowy - ka
pitan mar. Czerwiński Aleksy, a także 8 podoficerów, jako gospodarzy różnych 
działów okrętowych. Nieco później przybyło na „Groma” jeszcze około 15 podofi
cerów.

III. Próby odbiorcze niszczycieli

Przed przystąpieniem do prób odbiorczych namorzu, zostali wyznaczeni przez 
Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej dowódcy tych niszczycieli:

Dowódca „Groma” - komandor-por. Stanisław Hryniewiecki,

Dowódca „Błyskawicy” - komandor-por. Tadeusz Morgenstern.

Obaj dowódcy niszczycieli weszli w skład Komisji Odbiorczej, której prze
wodniczył komandor-por. Włodzimierz Steyer.

Poza tym w skład Komisji Odbiorczej weszli:

Zastępca Dowódcy „Groma” - kapitan mar. Jan Łuszczkiewicz,

Zastępca Dowódcy „Błyskawicy” - kapitan mar. Tadeusz Konarski,

Starszy Oficer-Mechanik „Groma”- kapitan magister-inżynier Tadeusz Do
brzyński,

Starszy Oficer-Mechanik „Błyskawicy” - komandor-ppor. Ferdynan Herman,

Oficer artylerii „Groma” - kapitan mar. Stanisław Mieszkowski,

Oficer torpedowy „Groma” - kapitan mar. Aleksy Czerwiński,

Oficer nawigacyjny „Groma” - kapitan mar. Ludwik Lichodziejewski

Wszyscy wyżej wymienieni członkowie Komisji Odbiorczej, za wyjątkiem 
Przewodniczącego Komisji, wchodzili w skład załóg obu niszczycieli i na nich 
odpłynęli do Gdyni.

A. Próby odbiorcze dokonane przez Komisję Odbiorczą składały się z:

1. Prób progresywnych przy pięciu szybkościach, włączając szybkość całą 
mocą,

2. Szesnastogodzinnej próby przy 3/4 mocy, czyli przy mocy 40 000 KM obu 
zespołów turbin,

3. Ośmiogodzinnej próby zużycia paliwa przy biegu ekonomicznym (przy 15 
węzłach),
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4. Czterogodzinnej próby całą mocą, podczas której mierzy się zuzycie pali
wa.

Moc maszyn przy próbach pełnego biegu w przeciągu 4 godzin była odpo
wiednio: na niszczycielu „Grom” 54 000 KM, zaś na „Błyskawicy” - 60 000 KM, 
przy tym niszczyciel „Grom” rozwijał szybkość 39 węzłów, zaś niszczyciel 
„Błyskawica - 40,04 węzła. W obu wypadkach wyporność okrętu była nominalna - 
2144 tony.

Po próbie pełnego biegu niszczyciela „Błyskawica” zostało stwierdzone, 
że w trzech kotłach głównych są przepalone rurki kotłowe, tuż przy kolektorze 
parowym. Badania wykazały, że powstało to z powodu niedostatecznej cyrkulacji 
wody w kotle. Dla naprawienia tego wykrytego braku, pomimo wymiany rurek we 
wszystkich trzech kotłach głównych niszczyciela „Błyskawica”, do kolektorów 
parowych zostały wbudowane przegrody, zwiększające cyrkulację wody w ko
tłach.

Analogiczne przegrody zostały wbudowane już w Gdyni do kotłów niszczy
ciela „Grom”, na koszt stoczni „J.S.White”, ponieważ w tym czasie obowiązywał 
jeszcze dwunastomiesięczny okres gwarancyjny.

5. Ostatecznej próby po demontażu maszyn do przeglądu: czterogodzinnej 
próby przy 3/4 mocy i dwugodzinnej próby całą mocą. Powyższe próby zostały 
wykonane przy wyporności nominalnej 2144 tony

B. Poza tymi próbami zostały dokonane jeszcze przez Komisję Odbior
czą:

a) oględziny okrętów w doku,
b) próby stateczności i określanie wyporności okrętów,
c) próby artylerii - dla zbadania wytrzymałości wiązań kadłubowych podczs 

salwy równoczesnej ze wszystkich dział,
d) próby wyrzutni torpedowych, bomb głębinowych i min, dla zbadania nale

żytego dopasowania do wyrzutni torped i bomb oraz torów minowych,
e) określenie średnicy cyrkulacji okrętu przy 20 węzłach (średnica nie powin

na przekraczać 5 długości okrętu),
f) szybkość przekładania steru z burty na burtę (winno być nie mniej niż 3° na 

sekundę) i próba wskaźnika położenia steru (nie powinno upłynąć więcej 
niż 5 sekund od chwili wydania rozkazu do ruchu sternicy do chwili rozpo
częcia działania wskaźnika położenia steru),

g) próba zmiany biegu z przedniego na wsteczny,
h) próba minimalnej szybkości pod jedną maszyną i pod dworna,
i) próba kotła pomocniczego.

C. Poza tym podczas wyżej wymienionych prób Komisja Odbiorcza do
konała sprawdzenia należytej działalności następujących urządzeń okręto
wych:

a) kotłów, zależnie od zmiany ich obciążenia - łatwość obsługi i bezdymne 
palenie,

b) różnych części głównych turbin napędowych i mechanizmów pomocni
czych, związanych z ich działaniem, a specjalnie turbowentylatorów ko
tłowych, pomp wodnych zasilających kotły i pompy olejowe,

c) skraplaczy głównych odnośnie utrzymania w nich odpowiedniej próżni oraz 
działania pomp cyrkulacyjnych,
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d) wentylacji obu kotłowni i obu maszynowni, przy czym zbadano, czy tempe
ratura w nich nie przekracza 40°C,

e) urządzeń manewrowych przy zmianie z biegu naprzód na bieg wstecz i przy 
stopowaniu, z dokonaniem pomiaru czasu (czas nie powinien przekraczać 
10 sekund przy zmianie z pełnego biegu naprzód na pełny bieg wstecz)

f) stopowania okrętu przy biegu naprzód z szybkością 15 węzłów, przy włą
czeniu 2/3 dzysz ropowych, przy czym okręt powinien być zastopowany na 
długości równej 2,5 krotnej długości okrętu, czyli 277,5 m, licząc od chwili 
wydania rozkazu, do chwili wydania rozkazu, do chwili zatrzymania się 
okrętu, przy czym musi być zbadane, czy nie występują przy tym niebez
pieczne naprężenia w kadłubie okrętu,

g) sprawdzenie maszyn przy biegu naprzód i przy biegu wstecz.

Niszczyciel „Grom” zakończył próby i podniósł polską banderę w dniu 11 
maja 1937 roku i w tymże dniu odpłynął z Cowes do Gdyni, zaś niszczyciel 
„Błyskawica” w dniu 26 listopada 1937 roku.

Po przybyciu do Gdyni obu niszczycieli „Grom” i Błyskawica”, były one do
łączone do istniejących wówczas dwóch niszczycieli „Wicher” i „Burza”, zbudo
wanych we Francji, tworząc razem dywizjon niszczycieli.

Dowódcą dywizjonu został wyznaczony dotychczasowy dowódca niszczyciela 
„Błyskawica” komandor Morgenstern Tadeusz, zaś dowódcą niszczyciela 
„Błyskawica” został wyznaczony komandor-ppor. Kodrębski Włodzimierz.
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Mgr Andrzej Kotecki

„BIULETYN HISTORYCZNY” 1963-1995
(BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI)

W okresie powojennym stały napływ materiałów historycznych związanych 
z Marynarką Wojenną zrodził potrzebę publikacji najbardziej wartościowych 
opracowań. W 1963 r. dotarł do rąk zainteresowanych czytelników tom 1-szy 
„Biuletynu Historycznego”. Został on zredagowany przez trzech oficerów stano
wiących obsadę etatową Wydziału Historycznego MW - Edwarda Kosiarza, Wło
dzimierza Pogodę (Radziszewskiego) i Rafała Witkowskiego.

A oto co w pierwszym numerze możemy przeczytać w artykule wstępnym „Od 
Redakcji” na temat założeń programowych tego periodyku: „Przystępując do wy
dawania „Biuletynu Historycznego Marynarki Wojennej” pragniemy popularyzo
wać dorobek naukowy młodych historyków marynarki wojennej. Pragniemy, aby 
dorobek ten służył celom poznawczym, a także praktycznym celom szkoleniowym 
i wychowawczym. Życzeniem naszym jest także szersze zainteresowanie proble
matyką marynarki wojennej historyków spoza marynarki, z wojskowych i cywil
nych ośrodków naukowo-badawczych w kraju”.

Tak brzmiało credo inicjatorów wydawnictwa. Trzeba tu również podkreślić, 
że od samego początku po dzień dzisiejszy jest ono konsekwentnie realizowane. 
Oczywiście dawni inicjatorzy albo odeszli na wieczną wachtę (Edmund Kosiarz) 
albo też znajdują się w stanie spoczynku,' ale po nich przychodzą stale nowi, mło
dzi adepci zgłębiania tajników polskiej historii wojenno-morskiej.

Podobnie przedstawia się zagadnienie otwartości wydawnictwa na napływ 
materiałów z zewnątrz. Również dziś istotnym elementem zwartości merytorycz
nej poszczególnych tomów są opracowania pochodzące od autorów spoza kręgu 
Marynarki Wojennej. Tak więc możemy się przekonać, że pomimo upływu lat 
(z przerwami jest to już 33 lata) postawione zadania w 1963 r. są nadal konse
kwentnie realizowane.

Pierwszy numer „Biuletynu Historycznego” był niezwykle skromny jeśli cho
dzi o szatę edytorską. Został wydany mozolną i mało atrakcyjną graficznie, ale 
jakże popularną wówczas techniką druku powielaczowego. Kolejny tom 
„Biuletynu” ukazał się w 1971 r. Jeszcze raz sięgnijmy do wstępnego artykułu 
redakcyjnego, by przytoczyć motywy, którymi kierowano się przy wznawianiu 
wydawnictwa:

„Decyzja o wznowieniu pomyślanego jako rocznik periodyku, wynikała 
z przeświadczenia o konieczności posiadania przez Marynarkę Wojenną własnego 
czasopisma naukowego, którego łamy przeznaczone byłyby dla opracowań histo
rycznych dotyczących jej dziejów, od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiej
szy, Potrzeba posiadania takiego czasopisma historycznego jest tym bardziej pilna, 
iż pośród kadry Marynarki Wojennej wzrasta zainteresowanie pracami omawiają
cymi historię oręża polskiego na morzu. Zwiększa się także liczba oficerów i pod
oficerów w granatowych mundurach, absolwentów zaocznych studiów 
historycznych. Wreszcie systematycznie rozwija się praca naukowa niewielkiej 
komórki badawczej w zakresie historii floty polskiej, jaką w Marynarce Wojennej 
jest Wydział Historyczny, pracujący w ramach Zarządu Politycznego”.
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Pod szyldem Wydziału Historycznego MW „Biuletyn” ukazywał się do roku 
1975. Wówczas ukazał się tom 6. Kolejny został opublikowany w roku 1980, już 
jako wydawnictwo Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym czasie nastą
piło połączenie obu instytucji - Muzeum i Wydziału Historycznego. Obie placówki 
rozpoczęły działalność pod jednym szyldem. Tak przeorganizowana placówka 
przejęła spuściznę Wydziału wraz z biblioteką i zasobami archiwalnymi. Zabieg 
połączenia dwóch komórek o identycznych niemal zadaniach umożliwił kontynu
ację wydawnictwa w niezmienionej formie aż po dzień dzisiejszy. Muzeum prze
jęło w ramach zadań statutowych redagowanie „Biuletynu”. Zadanie to realizują 
etatowi pracownicy w ramach przedsięwzięć służbowych.

Od chwili powstania „Biuletynu” jego twórcy zakładali, że miał on charakter 
rocznika lub dwurocznika. Jak wynika z załączonego zestawienia, pomijając nie
wielkie odstępstwa od powyższej zasady, ta częstotliwość ukazywania się periody
ku została zachowana.

W ponad trzydziestoletnim okresie publikacji był on drukowany w różnych 
zakładach poligraficznych Marynarki Wojennej. Na liście drukarń dwa razy poja
wiła się Drukarnia Wojskowa w Gdyni (t. 1 i 9). Kolejnym miejscem druku była 
Drukarnia Sztabu Marynarki Wojennej (tomy: 2, 6, 8, 10,11). Trzykrotnie 
„Biuletyn” był drukowany w Drukarni WSMW (tomy 3-5) i w Oddziale Kartogra
ficznym DMW (tomy 7, 12, 13). Ostatni z dotychczas opublikowanych tom 14, 
jako pierwszy został wydrukowany poza Marynarką Wojenną. Składu i druku do
konał Zakład Usług Poligraficznych „Offset Kolor” w Wejherowie.

Pomyślane jako wydawnictwo o charakterze specjalistycznym, nie mogło li
czyć na edycję w wysokim nakładzie. Dlatego też wszystkie tomy emitowano 
w liczbie od 400 do niewiele ponad 500 egzemplarzy. Z tego względu nie jest roz
prowadzane w szerokiej sieci dystrybucyjnej. Jest on udostępniany jedynie drogą 
indywidualnych zamówień i wymiany z instytucjami współpracującymi z gdyńską 
placówką muzealną z kraju i zagranicy. Przedsięwzięcie jest finansowe w całości 
ze środków Marynarki Wojennej.

W przypadku dwóch pierwszych tomów - z roku 1963 i 1971 - obok Redakcji 
pojawia się ciało kolegialne o charakterze doradczym, czyli tzw. „Zespół Opiniu
jący” W jego skład w przypadku tomu 1 weszli: Władysław Białek, Zbigniew 
Ciećkowski, Ludwik Dutkowski, Zdzisław Misztal, Władysław Szczerkowski. 
W kolejnym 2 tomie liczna grupa członków została zmniejszona do trzech osób. 
Byli to kmdr mgr Ludwik Dutkowski, kmdr dr Zdzisław Misztal i kmdr Czesław 
Nowak.

Nie posiada on zbyt rozbudowanej szaty graficznej. Od tomu 2 pojawia się 
kolorowa obwoluta okładki o wyraźnym programie graficznym. Wygląd plastycz
ny zmieniał się kilkakrotnie. Autorami projektów byli Henryk Francuzik i Stani
sław Debis. Najbliższe tomy począwszy od 15 będą posiadały nową okładkę 
projektu Jarosława Wróbla.

Ukazujący się od 33 lat periodyk uznać należy za bardzo ważne i potrzebne 
wydawnictwo. Nagromadzony materiał opublikowany w 14 tomach to 142 arty
kuły problemowe, relacje, biogramy najważniejszych postaci związanych z polską 
historią na morzu, a także cenne materiały źródłowe.

Przed „Biuletynem Historycznym” otwierają się w chwili obecnej niepowta
rzalne możliwości. Ma on szansę stać się jednym z ważniejszych specjalistycznych 
periodyków historycznych w naszym kraju. Szansę tę stanowić mogą otwarte 
kontakty z Instytutem Polskim im gen. Sikorskiego w Londynie, gromadzącym 
pamiątki i dokumenty dotyczące Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 
1939-1945 oraz Stowarzyszeniem Marynarki Wojennej. Inną również istotną rolę 
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mogą odegrać kontakty ze środowiskami polskich kombatantów rozproszonych po 
całym świecie.

Zestawienie tomów i zespołów redakcyjnych 
” Biuletynu Historycznego”

T.l. 1963 - Edmund Kosiarz, Włodzimierz Pogoda ,Rafał Witkowski.
T.2.- 7 1971 - 1980 - Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, Ewa Madey.
T.8. 1983 - Rafał Witkowski, Zbigniew Wojciechowski, Jarosław Rusak .
T.9. 1985 - tom monograficzny - "40 lat Marynarki Wojennej PRL; Zespół re

dakcyjny j. w.
T.10. 1987 - tom monograficzny - "50 lat ORP "Błyskawica"; Zespół redak

cyjny j. w.
T.l 1. 1989 - Zbigniew Wojciechowski, Walter Pater, Jarosław Rusak.
T.l2. 1992 - Zbigniew Wojciechowski, Walter Pater.
T.13. 1993 - tom monograficzny - "75 lat Marynarki Wojennej ", "40 lat Mu

zeum Marynarki Wojennej ". Tom wydany przy współpracy Wojskowego 
Ośrodka Oświatowego Marynarki Wojennej. Zespół redakcyjny j.w. Re
dakcja techniczna Mieczysław Serafin i Mariusz Konarski.

T.l4. - 1995 - Zbigniew Wojciechowski, Sławomir Kudela.

Bibliografia "Biuletynu Historycznego ”
za lata 1963 - 1995

I.Dział Ogólny

1. Informacje o księgozbiorze Wydziału Historycznego Marynarki Wojennej; 
T.l/1963, s. 301-314.

2. MADEY Ewa (oprać.): Bibliografia Historii Polskiej Marynarki Wojennej 
za lata 1971-1979; T.7/1980, s. 188-253.

3. Od Redakcji: T.l/1963, s.nlb; T 2/1971, s.3-4.
4. PATER Walter; Pismo Stowarzyszenia Kombatantów Marynarki Wojennej 

(1945-1992); T. 13/1993, s.22-29.
5. PATER Walter, SERAFIN Mieczysław, WOJCIECHOWSKI Zbigniew: 

Bibliografia "Naszych Sygnałów" i "Komunikatów Informacyjnych " za 
lata 1945 - 1992; T. 13/1993, s. 34-132.

6. PAWLUS Stefan: Zarys działalności miesięcznika Marynarki Wojennej 
"Przegląd Morski", T.7/1980, s. 15-87.
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7. Problematyka badań historycznych w Marynarce Wojennej;T.l/1963, s.nlb.
8. SERAFIN Mieczysław : Układ bibliografii (dot. poz.5) : T.13/1993, s. 29- 

30.
9. WITKOWSKI RafaEBiuro Historyczne Marynarki Wojennej w Wielkiej 

Brytanii; T. 12/1992, s.41-46.
10. WOJCIECHOWSKI Zbigniew : Marynarskie stowarzyszenia na obczyźnie 

(1945-1992); T.13/1993, s.7-21.
11. ZALEWSKI Bogdan: Polska myśl wojskowa 1900-1939: T.12/1992, s. 5- 

16.
12. ZIELIŃSKI Konrad: Wykorzystanie sal tradycji, kronik i zarysów historii 

jednostek w wychowaniu marynarzy; T.8/1983, s.64-82.

II. Historia PMW

A. Do 1918 r.

13. KOCZOROWSKI Eugeniusz; Warunki tworzenia floty wojennej za Zyg
munta III Wazy; T.2/1971, s.5-43.

14. MOTAK Edward: Twierdza Wisłoujście jako baza floty polskiej; T.4/1973, 
s. 5-44.

15. SIEKIERZYŃSKI Janusz : Sprawy Morskie w Powstaniu Styczniowym ; 
T.l/1963, s. 247-281.

B. 1918-1939

16. BĘDŹMIROWSKI Jerzy : Rozwój systemu łączności i obserwacji w Mary
narce Wojennej w latach 1919-1939; T.14/1995, s.56-74.

17. BIAŁEK Władysław : Z rejsów zagranicznych ORP"Iskra";T.10/1987, s.49- 
73.

18. BIENIECKI Ireneusz: Charakterystyka personelu Flotylli Rzecznej Mary
narki Wojennej w Pińsku w latach 1919-1939 (Problemy obsady eatowej 
pododziałów i jednostek pływających); T. 14/1995, s. 38-55.

19. BIENIECKI Ireneusz : Koncepcje i plany rozbudowy flotylli rzecznych Ma
rynarki Wojennej II Rzeczypospolitej; T.12/1992, s.17-24.
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21. CIESIELSKI Czesław: Dzieje pierwszego polskiego dywizjonu okrętów 
podowdnych; T.5/1977, s.26-62.
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tach 1928-1939; T.4/1973, s.80-139.
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go w latach 1919-1939; T.2/1971, s.44-82.
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ława Białka "Z rejsów ORP"Iskra";T.l 1/1989, s. 99-103.

26. FENGLER Bolesław: Wojskowa składnica tranzytowa Westerplatte 
w Gdańsku 1925-1933; T.3/1972,.s.24-25.
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30. JANKOWSKI Alfons: Oficerowie zawodowi korpusu morskiego Polskiej 
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T.5/1974, s.63-86.

34. SŁUGOCKI Józef: Tymczasowe kursy instruktorskie dla oficerów Mary
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35. TULISZKA Jarosław: Afera minowa w Marynarce Wojennej; T. 14/1995, 
s.123-126.
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38. WITKOWSKI Rafał: Z problematyki obrony Wybrzeża w latach 1920- 
1927; T.4/1973, s.45-79.

39. WOLBEK Krzysztof, PODOSKI Wiktor: Uzbrojenie ORP"Błyskawica" 
w latach 1937-1987; T. 10/1987, s.34-38.

40. ZALEWSKI Bogdan: Zadania operacyjne Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1918-1939; T.14/1995, s.28-37.

41. ZIELIŃSKI Henryk; Próby rozwoju artylerii kolejowej jako ruchomych 
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C. Wrzesień 1939r.
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T.l 1/1989, s.70-76.

46. SZOLC-NARTOWSKI Józef: Wspomnienia kwatermistrza lądowej obrony 
Wybrzeża; T.4/1973, s. 182-206.

47. TRZCIŃSKI Władysław: Działalność składnicy amunicyjnej Komendy 
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Wybrzeża); T.l 1/1989, s.5-14.
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51. WOLBEK Krzysztof, PODOSKI Wiktor: Okręty polskiego września; 
T.l 1/1989, s.18-50.
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wych na morzu; T.l/1963, s.282-300.
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57. TWARDOWSKI Marek: Sposoby malowania niszczycieli Polskiej Mary
narki Wojennej w okresie II wojny światowej; T.12/1992, s.47-49.

58. WAŚKO Zdzisław: Internowanie polskich okrętów podwodnych w Szwecji 
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70. KIERZKOWSKI Józef: Szkoły i kursy Marynarki Wojennej w latach 1945- 
1949; T.3/1972, s.l 11-139.

71. KOPIEC Karol: Początki Ludowej Marynarki Wojennej; T.6/1975, s.14-38.
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79. MADEY Ewa: Działalność Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego 
Marynarki Wojennej: T.6/1975, s. 186-195.
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88. PRZYBYLSKI Jerzy: Rola i miejsce Marynarki Wojennej w organizacji 
obrony Wybrzeża w latach 1949-1956; T.12/1992, s.94-106.
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noczonej Partii Robotniczej w Ludowej Marynarce Wojennej; T. 10/1987, 
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110. MADEY Ewa, WOJCIECHOWSKI Zbigniew: Wybrane życiorysy zasłużo
nych oficerów Marynarki Wojennej cz.2; T.9/1985, s. 158-178 
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s.168-174.
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chowski Zbigniew).
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121. PATER Walter: Wiceadmirał Jerzy Świrski, T.l2/1992, s. 113-118.
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T. 11/1989, s. 151-168.
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1994; T.14/1995,s. 167-173.
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okrętu-muzeum „Burza” za lata 1953-1970; T.2/1971, s.268-291.
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szczególnej rangi; T. 10/1987, s. 19-33.

135. RUSAK Jarosław: Pamiątki z obrony Wybrzeża 1939 roku w zbiorach Mu
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138. WITKOWSKI Rafał: Obchody jubileuszu 30-lecia Muzeum Marynarki 
Wojennej; T. 9/1985, s. 179-185.
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„Błyskawica”); T. 10/1987, s. 5-18.
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RADZISZEWSKI (POGODA) Włodzimierz - 91

RUSAK Jarosław - 54-56, 92, 93, 129-136

153



RUTKOWSKI Tadeusz - 94

SAWAŃCZUK Michał - 45

SERAFIN Mieczysław - 8

SIEKIERZYŃSKI Janusz - 15

SŁUGOCKI Józef - 34

SZAJNA Stanisław - 95- 96

SZOLC-NARTOWSKI Józef - 46

TRZCIŃSKI Władysław - 47, 97

TULISZKA Jarosław - 35

TWARDOWSKI Marek -57

TYCZYŃSKA Łucja - 137

WAŚKO Zdzisław - 58, 98-100

WĘGLARZ Zbigniew - 59, 60

WIECZORKIEWICZ Paweł - 61

WITKOWSKI Rafał - 9, 36-38, 48-50, 138-141

WOJCIECHOWSKI Zbigniew - 10, 101-105, 110, 114, 116-119, 142

WOLBEK Krzysztof - 39, 51

ZABIEGLIŃSKI Krzysztof - 106

ZALEWSKI Bogdan - 11, 40, 107

ZIELIŃSKI Henryk - 41, 108

ZIELIŃSKI Konrad - 12
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