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NASZE SYGNAŁY
PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

NASZYCH SYGNAŁÓW OGÓLNEGO ZBIORU
ROK SIEDEMNASTY LIPIEC — GRUDZIEŃ 1965 ROK OlSIEMNASTY

NR 2/70 NR 1110

O. R. P. „Piorun" na redzie.

WYJĄTKI Z KRONIKI O.R.P. „PIORUN" ♦
5.XI.40. Podniesienie Polskiej Bandery Wojen

nej na kontrtorpedowcu brytyjskim H.M.S. „Nerissa” 
w Greenock. Kontrtorpedowlec został przekazany 
Polskiej Marynarce Wojennej przez Admiralicję Bry
tyjską wzamian za zatopiony „Grom”. „Piorun” jest 
kontrtorpedowcem klasy „Javelin” budowy 1938/39, 
1690 ton, o maksymalnej szybkości 36 węzłów. 
Uzbrojenie „Pioruna” 6 dział 120 mm., 1 działo pltn. 
102 mm, 1 poczwórne działo pltn 40 mm, 4 pltn. nkm 
20 mm, 1 aparat torpedowy 5-cio rurowy (535 mm), 
2 wyrzutnie bomb głębinowych.

Załoga: 9 oficerów i 210 podoficerów i maryna

rzy. D-cą ORP „Piorun” jest kmdr. por. Pławski Eu
geniusz.

3.XII.40. Okręt bierze udział w osłonie HMS 
„Repulse” podczas jego strzelań ćwiczebnych.

5-9.XII.40. Konwój atlantycki. Udział w eskorcie.
13-14.III.41. W nocy podczas silnego nalotu 

npla na Port Greenock, „Piorun” nadzwyczaj spraw
nie prowadzi akcję przeciwpożarową (przeciw bom
bom zapalającym) na swoim pokładzie i pomaga na 
innych okrętach brytyjskich, za co okręt otrzymuje 
pochwałę.
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22.V.41. O godz. 2115 „Piorun” wychodzi z 
Greenock i zostaje włączony w skład eskorty konwoju 
„W.S.8.B” idącego na W. Eskortę stanowiły kontrtor- 
pedowce 7-go bryt, dyonu ktt. „Piorun” towarzyszy 
konwojowi do poz. F: 49° 35’ N.L.: 24° 45’ W, w której 
ktt dnia 26.V. o godz. 0330 otrzymały rozkaz odłącze
nia od konwoju, celem wzięcia udziału w akcji prze
ciw „Bismarkowi”.

26.V.41. O godz. 0330 „Piorun” wraz z bryt. ktt. 
należącymi do 7 dyonu ktt. odłącza się od konwoju 
na rozkaz C-inC W.A. celem dołączenia się do HMS 
„King George V” i HMS „Rodney” idących w pogoni 
za Bismarckiem. Wskutek sztormowej pogody kontr 
torpedowce dopiero wieczorem nawiązują kontakt z 
siłami głównymi (Force „H”) Home Fleet. HMS 
„Cossack” (d-ca dyonu ktt) o godz. 1911 rozpoznał 
HMS „Ark Royal” zaś o godz. 2153 spotkał HMS 
„Sheffield” od którego uzyskał przybliżoną pozycję 
„Bismarck’a”.

O godz. 2238 ORP „Piorun” pierwszy spostrzega 
niemiecki pancernik o czym melduje d-cy zespołu ktt. 
Ktt zajmują pozycję śledczą (shadowing). O godz. 
2242 „Bismarck” otwiera ogień z artylerii głównej i 
średniej na lewo-skrzydłowe ktt ORP „Piorun” i HMS 
„Żulu”. „Piorun” rozpoczyna ostrzeliwanie z dział 
4.7 calowych pod ogniem „Bismarck’a”. „Piorun” 
dzięki szybkości i manewrom unika trafień upla. 
O godz. 2355 „Piorun” traci łączność wzrokową z 
„Bismarckiem” wskutek ciemności, na rozkaz prze
prowadzenia przez ktt ataku torpedowego poszukuje 
bezskutecznie tego okrętu dnia 27,V. do godz. 0600 
mimo, że już o godz. 0500 otrzymał inny rozkaz za
niechania poszukiwań i odejścia do Plymouth po ropę, 
która była na wyczerpaniu.

4.IX.41. Rano „Piorun” osiąga pozycję meldo
waną jako przypuszczalne miejsce poszukiwanego 
statku (F: 52°N, L: 20°W). Rozpoczynają się poszuki
wania, które utrudnia gęsta mgła. O godz. 0310 
„Garland” melduje znalezienie i podniesienie jego roz
bitków, następnie „Piorun” znajduje łódź ratunkową 
i 2 tratwy z których ratuje 15 rozbitków; po kilku 
minutach ratuje jeszcze 11 rozbitków z 2 innych tratw. 
Wszyscy oni pochodzą z zatopionego przez npla S/S 
Fort Richepance. Ogółem uratowano 27 rozbitków, 
brakowało jeszcze kapitana statku i 35 członków za
łogi i pasażerów.

Poszukiwania trwają nadal do godz. 1045 nie da
jąc żadnych rezultatów.

24.IX.41. O godz. 1800 „Piorun” (jako dca osło
ny) „Garland” i holenderski kt „Isaac Sveers” opusz
czają Gibraltar w osłonie pancernika HMS „Nelson”. 
Zespół dla zmylenia npla kieruje się początkowo na 
zachód. Pod osłoną nocy zespół powraca przez cieś
ninę na morze Śródziemne.

25.IX.41. O godz. 0800 następuje połączenie się 
tego zespołu z siłą główną i konwojem. Kurs ogólny 
East.

26.IX.41. W godzinach rannych „Piorun” pobie
ra na morzu ropę od ropowca idącego 20 m.m. za 
konwojem, poczym powraca do szyku osłony.

27.IX.41. Rano konwój osiąga południk zachod
nich wybrzeży Sardynii. O godz. 0830 „Piorun” prze
chodzi na tył konwoju do osłony lotniskowca HMS 
„Ark Royal”. O godz. 1300, gdy konwój znajduje się 
na wysokości wyspy La Galite, następuje pierwszy 
atak lotnictwa nplskiego na konwój. „Piorun” otwiera 
ogień. Atakowany jest również HMS „Ark Royal” 
którego osłania „Piorun”.

HMS „Nelson” zostaje uszkodzony torpedą.
Obecnie ataki lotnicze następują jeden po drugim. 

W następnych trzech atakach „Piorun” wciąż utrzy
muje ogień. O godz.. 1500 nadchodzi wiadomość o 
zbliżaniu się floty włoskiej w dwóch zespołach.

D-ca brytyjskiego zespołu wydziela natychmiast 
grupę okrętów z zadaniem zaatakowania npla. W gru
pie tej znajduje się ORP „Garland”. „Piorun” na osło
nie „Ark Royal” zostaje przy konwoju. O godz. 1545 
okręt ratuje dwóch brytyjskich lotników, których 
samolot wodował z powodu wyczerpania paliwa. 
Zespół brytyjski po odpędzeniu floty włoskiej powraca 
do konwoju. Z nastaniem zmierzchu „Force X”, 
w osłonie której znajduje się „Piorun” i „Garland” 
opuszcza konwój o godz 19.20 i kieruje się 
ku południowym brzegom Sardynii, celem pośred
niej osłony konwoju podczas nocy. Po odejściu zespo
łu osłonowego konwój znów doświadcza ataku lot
nictwa nplskiego.

28.IX.41. Konwój dociera do Malty w godzi
nach rannych. „Piorun” i „Garland” w składzie „Force 
X” patrolują u południowych wybrzeży Sardynii. 
„Piorun” znów zostaje przydzielony do bezpośredniej 
osłony lotniskowca. O godz. 1035 nadchodzi wiado
mość o zbliżaniu się zespołu włoskiego, znajdującego 
się na wysokości Cagliari.

Zespół ten jednak — prawdopodobnie po uzys
kaniu meldunku od swego samolotu zwiadowczego 
o zbliżaniu się sił brytyjskich, — zawraca i kieruje 
się w stronę wybrzeży włoskich. Tegoż dnia pod wie
czór dowódca „Force X” decyduje się odesłać uszko
dzony pancernik HMS „Nelson” do Gibraltaru. Jako 
osłona zostają przydzielone: „Piorun”, „Garland” i 
jeden kt. brytyjski.

26.X. - 3.X1.41. Postój w Halifax (wraz z ORP 
„Garland”). Po raz pierwszy w historii polskie okręty 
przeszły Atlantyk i dotarły do Kanady.

8-16.IV.42. „Piorun” jako d-ca eskorty przepro
wadza konwój z Anglii do Halifaxu. „Piorun” wy
chodzi z Greenock dnia 8-go o godz. 1708 do Lon- 
donderry gdzie pobiera ropę, a następnego dnia wy
chodzi z Londonderry i dołącza się do konwoju w 
pobliżu latarni Orsay o godz. 1033. Konwój składa 
się z S/S Letitia i M/S „Batory. Eskortę tworzą „Pio
run” i kt. HMS „Churchill”. Ponadto „Piorun” i 
„Churchill” przewożą ładunek złota rosyjskiego do 
Kanady po 5 ton na każdym okręcie. Konwój wyru
szył z szybkością 12-13 węzłów. Pierwsze dwa dni 
konwój korzystał z eskorty lotniczej.

W dniu 12-go „Piorun” uzyskał dwukrotnie kon
takt podsłuchowy nplskiego o.p. i rzucił po 5 bomb 
głębinowych bez rezultatu, W dniu 13-go zerwał się 
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silny sztorm powodując uszkodzenia na obu ktt. Na 
„Piorunie” stwierdzono zatopienie komory amunicyj
nej Nr. 1 wskutek obluźnienia się nitów.

20-27.1.43. „Piorun” przyjmuje udział w eskorcie 
konwoju idącego do Murmańska. W dniu 24-go o 
godz. 1220 trzy Henkel 115 zaatakowały konwój z 
rufy i dwa samoloty zostały strącone przez ogień 
plotniczy okrętów. Tegoż dnia od godz. 2010 do godz. 
2032 eskorta wykonała równoczesne rzucanie bomb 
głębinowych w celu odstraszenia nplskich o.o.p.

W dniu 25-go godz 1115 „Piorun” otworzył ogień 
do przelatującego He-111 z odległości 8000 y. Samo
lot zaatakował „Pioruna” rzucając jedną bombę przed 
dziobem w 200 y odległości i został odpędzony ogniem 
z pom-pom’ów. W dniu 27-go o godz. 1350 konwój 
przybył do Polarnaja (Kola Inlet).

17-23.IV.43. Przejście „Pioruna” ze Scapa Flow 
na Morze Śródziemne w zespole 8-miu ktt. bryt, jako 
osłona HMSS „Nelson”, „Rodney” i „Indomitable”.

28-30.VI. Udział „Pioruna” w zespole 8 ktt. bryt, 
w osłonie okrętów liniowych i lotniskowców „War- 
spite”, „Valiant”, i „Formidable” z Gibraltaru do 
Algieru. ..

W dniu 16-go VII o godz. 0025 „Indomitable” 
został storpedowany przez samolot nplski, który nad
leciał nieostrzeliwany ze strony ktt. brytyjskich, które 
go przyjęły za własny, ponieważ na 1 1/2 godziny 
przedtem wypuścił własne samoloty. Uszkodzony 
„Indomitable” odłączył się od zespołu i wrócił na 
Maltę...

20.VII.43. O godz. 1532 „Piorun” w zespole 
HMSS „Aurora” i „Penelope” i 5 ktt udaje się na 
bombardowanie Crotone (Kalabria). Bombardowanie 
przeprowadzono w noc księżycową dnia 21-go w cza
sie od godz. 0154-0201 z odległości od 1200-400 y. 
Strzelano na port. Ogółem „Piorun” wystrzelił 160 
pocisków.

„Piorun” wychodzi z Plymouth dnia 8.VI.44 o 
godz. 0945 w składzie 20 Dywizjonu ktt. „Błyskawica” 
(dowódca dywizjonu) Eskimo, Piorun i Javelin. 
O godz. 1252 zespół dochodzi do linii patrolowania. 
Początek patrolu na kursie 270°, szybkość 18 węzłów 
O godz. 1300 do zespołu dołączyły się ktt Haida i Hu- 
ron i cały zespół jako „Force 26” zostaje podzielony 
na 2 Dyony. . .

. . .O godz. 1805 do zespołu dołączają się HMSS 
„Tartar” i „Ashanti”. HMS „Tartar” obejmuje do
wództwo całego zespołu złożonego obecnie z 8 ktt, 
który tworzy 10-tą Flotyllę ktt.

19 Dyon — HMSS Tartar, Aschanti, Haida, Hu- 
ron, 20 Dyon ORP Błyskawica, ORP Piorun. HMSS 
Eskimo, i Javelin.

9-go czerwca o godz. 0115 cała flotylla szła kur
sem 265° szybkością 28 węzłów. Pozycja Pioruna była 
42° 02, i 4° 11 W.

O godz. 0120 nadeszły pierwsze meldunki o nie
przyjacielu od „Javelina” i ktt z 19-go dyonu o kontak
cie Radarem. „Piorun” uzyskał pierwsze echa o godz. 
0124 w namiarze 217 i w odległości 13000 y. O godz. 
0128 wykreślaęz kursu zameldował: 4 okręty nieprzy

jacielskie, kurs 005, szybkość 30. Równocześnie 
„Headache” zameldował, że nieprzyjaciel wystrzelił 4 
torpedy. W tym czasie 19-ty Dyon rozpoczął oświet
lać npla pociskami oświetlającymi i „Błyskawica” rów
nież otworzyła ogień. Zaobserwowano upadki salw 
npla w odległości 20-50 y za rufą i z lewej burty „Pio
runa”! O godz. 0130 „Piorun” otworzył ogień pocis
kami oświetlającymi. Jednocześnie zauważono, że 
Błyskawica zmienia gwałtownie kurs w prawo. „Pio
run” starając się utrzymać w śladzie „Błyskawicy” 
przerwał ogień o godz. 0133 i skręcił w prawo. W tym 
czasie „Błyskawica” zniknęła za własną zasłoną dymo
wą. Następnie „Piorun” zmienił kurs na 260° w kierun
ku npla zmniejszając równocześnie szybkość do 20 
węzłów. O godz. 0151 „Piorun” jest sam i echo npla 
w namiarze 227 w odległości 7000 y splątane są z e- 
chami 19-go Dyonu. Z okrętami 20-go Dyonu nie ma 
kontaktu. „Piorun” decyduje nie dołączać się jako 
samotny okręt do 19-go dyonu, aby nie wywołać za
mieszania i zmienia kurs na N.

O godz. 0159 „Piorun” otrzymuje sygnał z „Tar- 
tara”, że się pali i odchodzi kursem 10 i szybkością 
6 węzłów i że wszystkie okręty nie będące w kontakcie 
z nieprzyjacielem mają dołączyć do niego. „Piorun” 
zmienia kurs na 220 i szybkość na 27 węzłów i zbliża 
się do miejsca walki. O godz. 0215 „Piorun” zostaje 
oświetlony pociskami i ostrzelany z kierunku w któ
rym były okręty nasze i npla. Odległość w tym czasie 
wynosiła 5000 y. Salwy upadły blisko „Pioruna” i 
rodzaj pocisków oświetlających wskazywał że strzela 
jeden z własnych okrętów. W tej sytuacji „Piorun” 
zmienia kurs ponownie na N i zaczyna się oddalać. 
O godz. 0233 „Piorun” przyjmuje sygnał z „Błyska
wicy” i dołącza się do szyku 20 Dyonu o godz. 0242. 
Od godz. 0242 do godz. 0438 „Piorun” chodzi kursami 
i szybkościami zmiennymi w składzie 20 Dyonu, nie 
mając kontaktu z nieprzyjacielem. W międzyczasie 
dołączyły się na tył szyku uszkodzony „Tartar” i 
„Ashanti”. Pozostałe okręty 19 Dyonu „Haida” i 
„Huron” utrzymują nadal kontakt z nieprzyjacielem, 
informując o jego ruchach. Od godz. 0438 „Piorun” 
uzyskuje echo pojedyńczego okrętu npla w namiarze 
128 i w odległości 1600 y. i kontakt ten jest stale 
utrzymywany. O godz. 0449 „Błyskawica” otwiera 
ogień pociskami oświetlającymi a następnie S.A.P. 
O godz. 0515 „Piorun” otwiera ogień z odległości 
15000 y. do npla, który jest oświetlony pociskami 
przez „Haida” i „Huron” z odległości 6000 y.

O godz. 0520 szybkość npla, która była około 
30 węzłów, spadła do O.

O godz. 0522 „Piorun” przerywa ogień na odle
głości 12400 y. i 20 Dyon zmienia kurs na N. Ostrze
liwany okręt nplski, który wyrzucił się na mieliznę Ile 
de Bas został ciężko uszkodzony i pozostawiony w 
płomieniach.

O godz. 0025 dnia 14.VI.1944 na krótko przed 
podejściem do pozycji wyjściowej patrolowania „Pio
run” uzyskał kontakt przez Radar. 4-echa, kurs 340 
i szybkość 16. W tym czasie „Ashanti” potwierdza ten 
sam kontakt i „Piorun” wraz z „Ashanti” skierowują 
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się wprost na domniemanego npla z szybkością 25 
węzłów. O godz. 0037 rozpoczęto oświetlanie celu i 
„Piorun” jednocześnie nadaje sygnał do Commander 
in Chief: „Nawiązuję walkę z 4-ma okrętami npla, 
pozycja 1 mila na E od CC (pozycja wyjściowa patro
lu 43°57 N i 2°27 W).

O godz. 0038 „Piorun” i „Ashanti” otwierają 
ogień na npla ze wszystkich dział, Pomporńów i Oerli- 
konów. Okręty npla zostały rozpoznane jako poła
wiacze min typ M około 600 ton, uzbrojenie 2 działa 
4.1” i jedno 3” oraz działka 40 mm i 20 mm. Nie
przyjaciel natychmiast odpowiedział silnym ogniem. 
Odrazu w pierwszych minutach zostało zaobserwowa
ne szereg trafień w npla i jeden z okrętów npla robił 
wrażenie ciężko uszkodzonego pierwszymi salwami 
„Pioruna”. „Piorun” otrzymał w tym czasie pocisk 
w park amunicyjny przy dziale IV, który zaczął się 
palić grożąc wybuchem. Ogień jednak został opano
wany w ciągu 3 minut. Dwóch marynarzy zostało 
rannych, w tym jeden ciężko.

O godz. 0046, „Piorun” zostaje kilkakrotnie tra
fiony w rufę pociskami z działek 40 mm i 20 mm i 
dwóch marynarzy zostaje ciężko rannych.

O godz. 0048 „Piorun” oddaje salwę torpedową 
i uzyskuje conajmniej jedno trafienie w dziobową 
część jednego z okrętów nieprzyjaciela.

O godz. 0055 nieprzyjaciel pozostaje w tyle. 
Ogień przerwany. „Piorun” i „Ashanti” zmieniają kurs 
ażeby zajść nplowi drogę do najbliższego portu i re
jonu gdzie znalazły się pod osłoną baterii nadbrzeż
nych.

O godz. 0057 „Piorun” i „Ashanti” dostają się pod 
silny ogień baterii nadbrzeżnych 9-cio calowych z 
Jersey, następuje zmiana kursu w celu wyjścia z pod 
obstrzału.

O godz. 0107 „Piorun” i „Ashanti” otwieraia 
ogień do 5 okrętów z których jeden pali się na rufie. 
Odległość 3500 y. W tej fazie walki widać wyraźnie, 
że nieprzyjaciel jest zdezorganizowany i widać rów
nież jak dwa okręty nplskie otwierają ogień do siebie. 
W międzyczasie aparat podsłuchowy „Headache” mel
duje, że jeden z okrętów npla prosi o pomoc a załoga 

opuszcza okręt, drugi tonie i może utrzymać się na 
wodzie nie więcej jak godzinę. Trzeciemu wybuchła 
mina pod pomostem (prawdopodobnie torpeda „Pio
runa”).

Godz. 0115. Repetytor sterowy na „Piorunie” 
(powtarzacz kompasu bąkowego) psuje się i gaśnie 
oświetlenie w kabinie sterowej i w kabinie powtarza
cza kompasu na pomoście bojowym, wobec czego 
„Piorun” przekazuje prowadzenie kursów „Ashanti”. 
W międzyczasie sytuacja przedstawia się następująco: 
2 mile na S od NW boi Miniąuiers są dwa okręty nie
przyjaciela, jeden z nich przypuszczalnie tonący. Dwa 
inne okręty npla są w odległości 2 mil NE od tej sa
mej boi i dwa jeszcze inne odchodzą w kierunku na 
Jersey.

Godz. 0125 „Piorun” i „Ashanti” rozpoczynają 
pościg i o godz. 0132 ponownie otwierają ogień z od
ległości około 4000 yardów. Ogień jest prowadzony 
z małymi przerwami do godz. 0155 i „Piorun” zostaje 
ponownie trafiony kilkakrotnie w nadbudówki śród
okręcia bez wypadku wśród załogi.

Godz. 0200. Radar melduje, że okręty npla po
przednio uciekające do Jersey zmieniły kurs i idą na 
zbliżenie w dwóch grupach. „Piorun” i „Ashanti” zmie
niają kurs na npla i z odległości 4000 y. otwierają 
ogień na jeden z okrętów oświetlony uprzednio po
ciskami świetlnymi z „Ashanti” („Piorun” już zużył 
swoje pociski oświetlające). Po kilku minutach okręt 
npla, który odpowiedział gwałtownym ogniem, zaczął 
się palić, a następnie nastąpił na nim gwałtowny wy
buch.

Godz. 0226. Otworzono ponownie ogień do dwóch 
okrętów npla, z których jeden palił się. Z powodu 
braku pocisków oświetlających, tak na „Piorunie” jak 
i na „Ashanti” ogień kierowano wyłącznie „Radarami”. 
Po kilku salwach drugi okręt zaczął również się palić. 
Godz. 0228 „Piorun” i „Ashanti” zostały nagle oświet
lone i ostrzelane przez baterie z Jersey. Godz. 0250 
„Piorun” i „Ashanti” zwiększają szybkość i odchodzą 
z rejonu walki przechodząc pomiędzy skałami Barno- 
nie i Maurice i kierują się do Plymouth dokąd wcho
dzą o godz. 0730 tegoż dnia.

ZJAZD ZAŁOGI O.R.P. „PIORUN ‘
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Parę już lat temu wspominając przy kieliszku 
dawne dobre czasy postanowiliśmy ze Stachem Ol
szewskim zabrać się do zorganizowania Zjazdu załogi, 
bo przecież nie tylko my w długie wieczory po 
pracy staramy się przypomnieć nazwiska czy imiona 
byłych kolegów. Zaczęło się wszystko od Nowaka: 
Był Władek Nowak, a jak miał na imię Nowak 
artylerzyśta. Henio naturalnie. Obaj z Fraftcji i natu
ralnie' Niunio Nowak nie może być wspomniany bez 
Pudlickiego. I Edmund Szał, który nam mundury 
i półpłaszcze, w przerwach od służby w centrali arty
leryjskiej, przerabiał. A Zdziszek Łopuch — dziś w 

USA. I Ś.P. Andrzej Łodziński i jego wierny przy
jaciel Kazik Gidziński — dziś też w USA. Centrala 
artylerii gdzie spędziliśmy pierwsze dwa lata służby 
w Marynarce. I z kolei szefowie artylerii — ... 
pierwszy Bolek Lassa dziś prezes Koła Glasgow i 
.. . tak powstał komitet wykonawczy. Bo zaprasza
jąc Bolka do współpracy nie tylko zyskaliśmy wytrwa
łego działacza społecznego, nie tylko rozszerzaliśmy 
działalność komitetu na Szkocję, ale nawiązywaliśmy 
z powrotem więzy dawnego, wypróbowanego kole
żeństwa.

Bolek Lassa zareagował natychmiast. „Bardzo 
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piękna myśl podoba mi się bardzo. Zgadzam się na
leżeć do komitetu wykonawczego” czytam w pier
wszym jego liście. Ustalamy datę i piszemy listy do 
byłych dowódców Pioruna z prośbą o uczestnictwo 
w komitecie honorowym. Komandorowie Dzienisie
wicz i Tchórznicki zgłaszają swój udział a Komandor 
Pławski — jako Pierwszy Dowódca Pioruna — pre
zes komitetu honorowego Zjazdu swymi listami peł
nymi entuzjazmu dodaje nam ducha i ochoty do 
prac przygotowawczych. Ogłaszamy Zjazd w Naszych 
Sygnałach i w odpowiedzi otrzymujemy szereg zgło
szeń i listów z których chciałbym przytoczyć przede 
wszystkim list H. Gryki. Dzięki niemu nawiązawszy 
kontakt z drogimi kolegami sygnalistami Stachem Cy
bulskim i Zbyszkiem Łazarzem. Pisze kol. Gryko 
w swym liście. . . pragnę w pierwszym rzędzie złożyć 
gratulację za inicjatywę... o ile potrzebujecie jakiejś 
pomocy w przygotowaniu tego zjazdu chętnie będę 
służył jak tylko czas na to pozwoli.

1 oto jest przed nami długi rok oczekiwań, pisa
nia listów, pełen nadziei, że Zjazd się uda, że 
zbierze się nas duża gromada, że będzie z nami 
kmdr Pławski. Ogłaszamy Zjazd, by zawiadomić nie- 
zrzeszonych w SMW w Dzienniku Polskim i Dzien

niku Żołnierza, a za radą kol. Floriana Wizły, biorąc 
pod uwagę, że duża część załogi rekrutowała się z 
polskiej emigracji we Francji, zamieszczamy list do 
redakcji w najpoczytniejszym polskim piśmie we 
Francji:

„W dwudziestą piątą rocznicę podniesienia ban
dery na ORP Piorun odbędzie się w Londynie w 
sobotę 7-go sierpnia 1965 r. zjazd byłej załogi Pioruna. 
Prezesem Komitetu Honorowego Zjazdu załogi jest 
p. komandor E. Pławski, który obiecał przyjechać 
z Kanady, a wielu rozsianych po świecie kolegów 
już zgłosiło swój udział. Organizatorzy pragną w tym 
miejscu podziękować Stowarzyszeniu Marynarki Wo
jennej, 14, Collingham Gardens, London S.W.5 za 
podanie nam adresów kolegów zrzeszonych w Sto
warzyszeniu i pomoc w pracy przygotowawczej do 
zjazdu. Za pośrednictwem „Narodowca” prosimy na
szych kolegów we Francji o wzięcie udziału w zjeź
dzie lub porozumienie się z organizatorami a wogóle 
wszystkich byłych marynarzy z Marynarki Wojennej 
serdecznie namawiamy by dołączyli do naszej mary
narskiej rodziny i nawiązali trwały kontakt z naszym 
Stowarzyszeniem”.

PIĘĆ PRZED

W czerwcu decydujemy się zadziałać oficjalnie 
i rozsyłamy zawiadomienia wraz z formą zgłoszenia 
do wszystkich kolegów których adresy są nam znane. 
Prosimy o udział w Zjeździe lub... o parę słów do 
zebranych kolegów. Otrzymaliśmy szereg listów z któ
rych chciałbym wyjątków parę przytoczyć.

Z nie-pioruniarzy życzenia dla zjazdu nadesłał 
kpt mar. W. Wojciechowski-Poray, który pisze: 
„Drogim Piorunowcom zebranym dziś przy biesiad
nym siole zasyłam serdeczne pozdrowienia z okazji 
dwudziesto pięciolecia podniesienia bandery na Ich 
Okręcie, z którym i mój stary Gar!and brał udział 
w wielu akcjach na morzu. Choć z daleka, wznoszę 
toast, aby uczcić Imię Okrętu i wypić na zdrowie 
tych wszystkich, co na nim służyli. Pomyślnych 
wiatrów”.

A spośród Pioruniarzy pisze „powojenny Pioru- 
niarz” bosmanmat (radarowiec) Roman Bakies: Ża
łuję bardzo, ale nie udało mi się zmienić, już dawno 
uplanowanych terminów urlopowych. Wierzę, że Zjazd 
uda się całkowicie i uczestnicy będą mieli dużo przy
jemnych wspomnień i wesoło spędzą czas zjazdu. 
Przesyłam tą drogą Wszystkim, którzy mnie jeszcze 
pamiętają, moc serdecznych pozdrowień i życzenia 
szczęścia i pomyślności w życiu”.

Telegram od ostatniego komisarza por. Stacha 
Brodzkiego z Toronto:

„Najlepsze życzenia sercem z Wami.”
A-Kazik Gidziński pisze z Chicago: „Możliwe, że 

w następnym roku, lepiej ułożą się moje stosunki oso
biste, jak dzisiaj — będę mógł na parę dni wyskoczyć 
poza obręb mego obecnego zasięgu i wówczas z wszy

stkimi Kolegami ORP „Piorun” będę miał możność 
ugoszczenia się do woli.

Co do adresów innych Kolegów z ORP „Piorun” 
na tutejszym terenie, to o Zjeździe powiadomiłem kol. 
Jana Mazura oraz kol. Stanisława Kryściaka. W prze
konaniu na lepsze jutro załączam jaknajserdeczniej- 
sze życzenia pomyślnych obrad i miłe pozdrowienia 
wszystkim kolegom Zjazdu ...”

Ze Szkocji otrzymaliśmy list od kol. Zygmunta 
Grosickiego — radzika” .. . niestety nie będę mógł 
uczestniczyć w Bacchanaliach związanych ze zjazdem 
załogi „Piorun”. Przez długi czas debatowałem sam 
z sobą na temat wyjazdu i w pewnym momencie byłem 
nawet zdecydowany jechać, ale w międzyczasie sprawy 
tak się pogmatwały, że zmuszony jestem zrezygnować 
z tej niewątpliwej przyjemności. Szkoda, bo coś takie
go to chyba tylko raz w naszym krótkim żywocie się 
odbędzie .. .” Por.mar. Stanisław Kopecki pisze z Ro
dezji: ... Niestety odległość która mnie od Londynu 
dzieli nie pozwala na przyjazd w tym roku, więc łączę 
się z Wami tylko myślami i szczerymi życzeniami 
dla Wszystkich zebranych.

„Pioruna i tych którzy na nim służyli nigdy nie 
zapominam. Na honorowym miejscu w oszklonej 
szafce naszego „sitting-room” stoi model „Pioruna” 
który kiedyś sam zrobiłem a w moim pokoju wisi foto
grafia naszego pięknego i szczęśliwego okrętu.

Łączę serdeczne i szczere wyrazy pamięci, żałuję 
że nie możemy być razem nie tylko dziś na Zjeździe, 
ale stale, w wolnej Marynarce Wojennej. Przesyłam 
wiele życzeń zdrowia, powodzenia i wszelkiej pomyśl
ności.”
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Z Nowego Jorku pisze Zdzich Łopuch: „Z wiel
ką przykrością piszę ten list, wołałbym być osobiście, 
na tak miłym spotkaniu po tylu latach.

Pomimo trzech tysięcy mil, które dzielą nas, w 
dniu Zjazdu będę myślami z Wami (jednego wypiję 
na Wasze zdrowie), mając nadzieję, że w przyszłości, 
może mnie uda się wyrwać ha spotkanie.

Myśl Wiesia Krzyżanowskiego zwołania takiego 
Zjazdu była wspaniała, napewno zdając sobie sprawę, 
źe jest to bardzo duży wysiłek. Chciałabym osobiście 
wyrazić uznanie i gratulacje, bo to jest godne poparcia.

Wiele razy na zebraniach w Kole Nowy Jork pod
kreślam, że to co nas marynarzy łączy, to tego nikt 
nie potrafi zrozumieć.

Wspomnienia i przeżycia na okręcie a w szczegól
ności na „Piorunie” (muszę stwierdzić) złączyły nas 
na wieki. Jaka to jest radość jak spotkam kogoś z 
Pioruna, lub tylko z Marynarki, zaraz czujemy się jak 
z jednej rodziny, inna broń nie może tym się poszczy
cić. (Przynajmniej ja tak odczuwam). Dlatego urządza
my spotkania (pikniki) w prywatnych domach kole
gów, bo nas łączy coś bardziej aniżeli innych.”

Kmdr. W. Łoskoczyński pisze z Szkocji: „Bardzo 
dziękuję za pamięć i za to, że nie umieściliście mnie 
w poczet tych, za których będziecie odprawiali żałob
ną mszę i na złość wszystkim cieszę się wciąż pio- 
ruńskim zdrowiem.

Ja byłem na Piorunie tylko przez 15 miesięcy 
41/42, tym niemniej czuje się pół krwi pioruniak. Mój 
urlop kończy się niestety 3-go sierpnia i w okresie 
Waszych uroczystości będę przypuszczalnie gdzieś ńa 
północy.”

Jan Mazur pisze z Chicago: „Odległość jest przy
czyną, że nie potrafię obejrzeć lica Kolegów, pioru- 
nowców na zebraniu. Nasze szeregi co roku maleją, 
nie od nas zależnych przyczyn, ale nić więzi koleżeń
skiej staje się coraz mocniejsza. Wzajemna pomoc i 
przyjaźń, niech panuje w sercach naszych!”

Kmdr. Pitułko nadesłał list ze Szkocji: ... „Za
miast osobistego udziału z głębokim żalem muszę się 
ograniczyć do tych kilku nieudolnych słów.

Jestem z Wami całym sercem i wszystkimi myśla
mi na tym podniosłym i dostojnym zebraniu.

Serdecznie gratuluję projektodawcom i organiza
torom zjazdu.

Wszystkim obecnym najlepsze pozdrowienia, ser
deczne uściski, i życzenia pięknego „Piorunowskiego” 
nastroju.

Niżej podpisany znajduje się w tym momencie 
na Północnym Morzu prowadząc statek M.V. 
„Ettrick” (cargo + 12 pasażerów) z Rotterdamu do 
Leith.

Jestem przekonany że będzie wiele opowieści i 
wspomnień dotyczących „Pioruna” i tych, którzy mieli 
zaszczyt być jego załogą.

Ze swej strony pragnę podkreślić jeden moment, 
który wydaje mi się, jest najwspanialszym w historii 

tego pięknego okrętu — jest to otwarcie ognia do 
„Bismarka.” Dowodem tego jest list jednego z naj
większych Polaków ś.p. Ignacego Paderewskiego, któ
rego fotograficzną kopię załączam z prośbą o od
czytanie.”

Edmund Szał pisze z Francji: „Z wielkim zdziwie
niem i bardzo wielką uciechą, otrzymałem Wasze 
zaproszenie na zjazd załogi w dwudziestą piątą rocz
nicę podniesienia bandery na ORP Piorun.

Niestety nie mogę brać udziału w tej napewno 
pięknej uroczystej manifestacji, ale z całym sercem 
będę myślami z Wami w ten dzień uroczysty.

Nieraz myślałem wraz z innymi kolegami byłymi 
marynarzami załóg polskich okrętów, co właściwie 
się dzieje z byłymi marynarzami, pozostałymi na te
renie W. Brytanii, z tym że dotychczas nie mieliśmy 
żadnego kontaktu. Szkoda że ten kontakt nie był 
wcześniej nawiązany.

Proszę uprzejmie o zawiadomienie, o ile podobny 
zjazd znów się odbędzie w przyszłości.

Podałem jeden z formularzy kol. Kalickiemu. 
Mieszka także w pobliżu Blumel, ale jest obecnie na 
wakacjach. Są tu w pobliżu byli marynarze z innych 
polskich okrętów, ale Piorunowców mało. Jesteśmy 
we trzech członkami Stowarzyszenia byłych maryna
rzy francuskich. Koledzy pracują w kopalniach węgla, 
a ja pracuję od lat jako agent firmy Singer. O Pudlic- 
kim nic nie słyszę, pewny byłem że jest ciągle po wa
szej stronie.

Kończę ten list z szczerym pozdrowieniem. Proszę 
podać wiadomości o byłych kolegach z Pioruna.

O ile będą Wam potrzebne wyciągi ze służby na 
Piorunie, mogę być do Waszej dyspozycji, proszę tylko 
mi napisać.

Mam nadzieję kiedyś znowu spotkać się w przy
szłości z Wami.”

Z Freeport, Grand Bahama Island nasz były do
wódca kmdr. Tchórznicki nadesłał wspomnienia z 
okresu swego dowodzenia, które drukujemy osobno, 
a oto wyjątki z jego listu: „Na ręce Komitetu Wyko
nawczego Zjazdu b. załogi ORP Piorun przesyłam naj
serdeczniejsze podziękowanie za zaproszenie mnie na 
zjazd i uhonorowanie „przydziałem” do Komitetu 
Honorowego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję 
lecz niestety przylecieć nie mogę, chociaż bardzo 
chciałbym być z Wami. Myślałem parę miesięcy temu 
że będę mógł być z Wami, zobaczyć przyjazne miłe 
oblicza, pogawędzić o przeszłych latach i wrócić do 
codziennego życia, jak akumulator naładowany na na
stępne 20 lat? Niestety nie mogę.”

A na zakończenie telegram od kpt. mar. J. Tuma- 
niszwili:

„To all present my sincere greetings and congra- 
tulations sorry cannot join jour party but my thoughts 
are with you. Few days ago reunited in Gdynia with 
Wacek Kon.”
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CZAS UPŁYNĄŁ

Zamiast kronikarskiego opisu zjazdu postanowi
łem w tym rozdziale podać co o nas mówili i pisali 
a w następnym — jeśli drodzy czytelnicy zniosą moje 
gadulstwo — przekazać historii wspomnienia niezbyt 
przytomnego uczestnika.

W dniu zjazdu 7-go sierpnia The Daily Telegraph 
w bardzo popularnej kolumnie: London day by day, 
zamieścił następującą notatkę pod tytułem:

“Voice oj the Captain”

Former members of the crew of the Polish 
destroyer Piorun are holding a reunion at the General 
Sikorski Institute in Princes Gate today, to celebrate 
the 25th anniversary of the ship’s transfer to the Polish 
flag from the Royal Navy.

It was a sharp-eyed look-out in the Piorun, part 
of Capt. Vian’s flotilla hunting the Bismarck, who 
first sighted the German battleship. In the following 
night action Piorun fought her giant opponent at close 
rangę.

She later took part in escort and invasion work. 
Off Normandy she fought with other Allied ships 
against four German destroyers and a few days later 
seven corvettes. She did not suffer a single casualty.

The captain whose skill led to this record. Cdr. 
E. Plawski, will be heard on the telephone at the din- 
ner tonight talking from Vancouver, British Columbia, 
where he now lives.

DZIENNIK POLSKI i Dziennik Żołnierza oparł 
notatkę na liście komandora K. Hessa. Dlatego listu 
Pana Komandora nie podałem w poprzednim roz
dziale. A oto notatka z Dziennika:

„Piorun — szczęśliwy okręt”

W 25-ciolecie podniesienia bandery na O.R.P. 
„Piorun”, marynarze, którzy na nim służyli zjeżdżają 
się do Londynu na siódmego sierpnia by, po długiej 
przerwie, zobaczyć się i porozmawiać o swych przy
godach i przeżyciach wojennych.

Komandor K. J. Hess, pierwszy oficer artylerii 
„Pioruna” w czasie ścigania niemieckiego pancernika 
„Bismarka”, po wykryciu go i oddaniu do niego pier
wszych strzałów, nie będzie na zjeździe, bo jest w mo
rzu. Nadsyłając kolegom życzenia tak pisze:

Wielu z nas przewinęło się przez ten okręt w cią
gu wojennych lat, dużo miłych wspomnień pozostało 
i szkoda tylko, że sam „Piorun” już nie istnieje i nie 
można nawet tego starego weterana obejrzeć, a który 
tak się dobrze naszej Flocie przysłużył”. „Piorun” jak 
„Burza” należał do klasy „lucky ship” i wiernie nosił 
swoją załogę, bez strat przez całą wojnę — widocznie 
polegli, na „Gromie” zapłacili krwawy haracz Neptu
nowi i ocalili nasze żywoty. Miejmy nadzieję, że jesz
cze będzie nowy „Piorun” w odrodzonej Marynarce 
jak wrócimy do Gdyni”.

„Piorunem” podczas wojny dowodzili: kmdr. E. 
Pławski (w czasie akcji przeciwko Bismarkowi) kmdr. 
S. Dzienisiewicz, kmdr. J. Gorazdowski, kmdr. 
J. Tchórznicki, a ostatnim dowódcą „Pioruna” był 
kmdr. W. Maracewicz.

Mówił mi jeden z przyjaciół, że podczas pobytu 
w Polsce dowiedział się o zjeździe załogi „Pioruna” 
od rodziny w kraju, bo wiadomości o zjeździe podało 
radio Monachium.

W dniu 9 sierpnia BBC nadało pogadankę kol. 
J. M. BILIŃSKIEGO, którą podajemy poniżej:

W najcięższych chwilach kampanii włoskiej Na
poleon — stawiający pierwsze kroki na szczeblach 
kariery — mawiał do żołnierzy: będziecie kiedyś dum
ni żeście należeli do 1’Armee dTtalie. Tego samego 
rodzaju duma, zrodzona ze wspólnych przeżyć w obli
czu niebezpieczeństwa i śmierci, spowodowała, że w 
ćwierć wieku po podniesieniu bandery na okręcie 
Rzeczypospolitej Polskiej, „Piorun”, garść członków 
załogi tego okrętu zebrała się, by. . . właśnie po co? 
By wypić dużo wódki tak jak za tamtych czasów, by 
nie widzianym od dawna kolegom, z którymi żyło się 
tak blisko, a teraz imiona pozapominało — mówić 
„ależ nic się nie zmieniłeś!” — wiedząc, że brzmi to 
nieszczerze, że nikt w to nie uwierzy, bo czupryny 
albo poznikały, albo posrebrzały, a wypukłość mary
narskich piersi obsunęła się na wysokość pasa.

Czy zebraliśmy się po to, by nawiązać nici starych 
przyjaźni? Chyba nie, bo wątpię by ktoś skorzystał 
z wymienionych przy tej okazji adresów. Drogi nasze 
się rozeszły. . . pod każdym względem. My, dawna 
załoga Pioruna, mamy różne zawody, paramy się róż
nymi fachami. Geograficznie też los rozrzucił nas po 
całym świecie. . . Wprawdzie połączyliśmy się z pier
wszym dowódcą Pioruna, komandorem Pławskim, 
dzwoniąc aż na zachodnie wybrzeże Kanady, do 
Vancouveru, by zameldować starą załogę na zbiórce przy 
kieliszku, ale tylu ze starej załogi gdzieś się zawieru
szyło. Więc po co była ta zbiórka załogi, już nie na 
żelaznym pokładzie po prawej burcie, ate na londyń
skim lądzie? Gdy nam się języki rozwiązały, gdy każdy 
z zebranych dorzucił jakieś wspomnienie.. . pościg za 
pancernikiem Bismark, konwoje do Murmańska, na 
Maltę, wspaniała szarża na szwabskie Zerstorers w 
Kanale — to stało się jasne, jak od oświetlającego po
cisku, że nas — bez względu na rangę, wiek, pochodze
nie — a w naszej załodze byli oprócz kadry, która 
się z Gromu uratowała, rekruci z Francji, byli wię
źniowie sowieckich łagrów, Ślązacy i Poznaniacy siłą 
do Wermachtu wcieleni, a Rommlowi w Afryce odbici 
— nas wszystkich łączyła duma, żeśmy razem służyli 
na Piorunie, że gdy dla młodej polskiej marynarki 
wybiła godzina próby — zdaliśmy egzamin celująco — 
a mieliśmy nie byle jakiego egzaminatora, bo dumną 
Royal Navy. Pamięć chwili, gdy na maszt Pioruna sy
gnalista wciągał znak Senior Officera, mówiący, że 
nasz okręt angielskim dowodzi, pozostanie z nami aż 
do ostatniego meldunku.
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WSPOMNIENIA NIEZBYT
PPZYTOMNEGO UCZESTNIKA

Podałem w poprzednich rozdziałach „pienińskie
go” numeru co i gdzie o nas pisali. Ba, nie koniec na 
tym. Mam jeszcze przed sobą Okólnik nr. 35/65 “The 
Polish Anchorites” czyli Klubu Morskiego w którym 
bardzo serdecznie jest wspomniany nasz zjazd. A dzię
ki uprzejmości p. Racięckiego otrzymałem tekst ko
munikatu jaki był nadany przez „Radio Free Europę” 
z Monachium. Ciągle jednak wydaje mi się, że „dla 
nas o nas” trzeba nieco intymniej, może mniej poważ
nie a bardziej personalnie napisać. Nawet kol. J. Biliń
ski nie mógł sobie na to pozwolić, bo jego doskonała 
pogadanka skierowana była do polskich słuchaczy 
londyńskiego radia. Niechże więc wolno mi będzie 
w pełni na wewnętrzny rynek — nie na eksport — wy
produkować sprawozdanie, jak to się wszystko odbyło. 
Trudności przede mną piętrzą się ogromne. Nie tylko 
pamięć nie dopisuje, ale natrafiam na potworne luki 
o które oskarżać muszę serdeczność i szczodrość ko
legów z Pioruna. Może jednak o jedną czy dwie ko
lejki za dużo postawili. Ale o tym z kolei. Narazie 
cofam się myślą do piątku 6-go sierpnia, gdy zwolni
łem się z biura w południe i postanowiłem u gościn
nych Lotników zjeść lunch i czekać, aż się towarzys
two pozbiera na wieczornego drinka.

Jeszcze nie wysiadłem z samochodu a już ujrza
łem kol. Józka Wojciechowskiego z czarującą żoną 
spacerujących w kierunku Stowarzyszenia Lotników. 
Któż nie pamięta kol. Wojciechowskiego który w myśl 
zasady „festina lente” spokojnym krokiem przemierzał 
pokład Pioruna dzierżąc w prawicy klucz do tanków 
ropowych, niewiele od niego mniejszy. Józek Wojcie
chowski chyba najmniej się z nas zmienił. Cóż, że za
miast granatowego drelicha ma ubranko, czapki bo
smańskiej już nie nosi, ale ten sam spokojny i bystry 
wyraz twarzy mu pozostał. Wiem, że mój lunch diabli 
wzięli, wchodzimy więc odrazu do baru gdzie między 
jedną a drugą kolejką i jednym i drugim wspomnie
niem czy historyjką udaje mi się przegryźć parę kaba
nosów, by przecież nie tak zupełnie na pusty żołądek. 
Nie długo się zastanawiam, co może teraz robić taki 
wirtuoz mechaniczny jak kol. Wojciechowski, bo oto 
dowiaduję się, że on obecnie zajmuje się naprawą ze
garków i przyrządów precyzyjnych, a żona sprzedaje 
w ich sklepie biżuterię. A córki... bo państwo Wojcie
chowscy mają dwie córki, są bardzo uzdolnione. Jedna 
istotne żywe srebro popularna i pełna energii, druga 
zaś doskonale zapowiadająca się pianistka traktuje swe 
studia z należną powagą.

Z salonu-kancelarii SMW telefonuję do kol. 
Żukowskiego, kolegi i przyjaciela Wojciechowskich.

Kol. Żukowski od lat jest członkiem zarządu 
głównego SMW i wytrwałym działaczem w dziale 
opieki. Państwo Żukowscy słyszeć nawet nie chcą o 
żadnych hotelach i zabierają kol. Wojciechowskiego 
z żoną do siebie. A ja mam wielką przyjemność spot

kać po raz pierwszy od ostatniego Walnego Zjazdu 
Bolka Łassę, prezesa Koła Glasgow wraz ze swym 
entuzjastycznym „lieutenant’em” Edkiem Staśkiewi- 
czem. I znowu mógłbym się zapytać: któż nie pamię
ta Edka Staśkiewicza, zawsze pogodnego i zawsze... 
mającego coś do powiedzenia. Doszedł już do takiej 
wprawy, że potrafi na dwa tematy perorować równo
cześnie. Ale żarty na bok — przecież Edek to wyjątko
wo miły kompan i to że zjazd załogi był tak pełen 
życia i humoru jest przede wszystkim jego zasługą.

O Bolku Lassie już parokrotnie w Naszych Sy
gnałach pisałem i parokrotnie jego sprawozdania z 
działalności Koła Glasgow były podawane. Koło 
Glasgowskie, towarzysko, opiera swą działalność na 
współpracy żon Glasgowskich kolegów i stąd więk
szość przemówień czy żawiadomień musi być opra
cowana po angielsku. Bolek z wdzięcznością wspomi
na, jak jego Pani z godnym zawodowej nauczycielki 
cierpliwością wygładza oraz poleruje jego przemówie
nia, które dzięki temu tak mu dobrze wychodzą. 
A córki Bolka, jak jeden mąż, czy raczej jak jedna 
Florence Nightingale, zostały pielęgniarkami i w tym 
najszlachetniejszym i pełnym poświęcenia zawodzie 
znalazły swój cel życia i zadowolenie z dobrze speł
nionych obowiązków. Bolka w Londynie widujemy 
co roku, gdy reprezentuje Koło Glasgow na Zjeździć, 
opisywać go więc nie muszę, choć tym co go ostatni 
raz widzieli czy na Gromie, Piorunie, Orkanie czy 
krążownikach lepiej powiem, że Bolek też się chyba 
nie zmienił.

Za to Antka Sowińskiego nie poznałem odrazu. 
Zawsze był wysoki, teraz troszkę jest szerszy, jednym 
Słowem przystojny dryblas, elegancki i dobrobyt wi
dać w jego ruchach, szatach i... figurze. Z Antkiem 
jest czarująca pani Sowińska, śliczna i ślicznie ubrana. 
Antek ex-kantyniarz z Pioruna jest oczywiście w han
dlu. Jako antytalent w tym kierunku niezupełnie zro
zumiałem czy właśnie kupuje następny sklep czy 
(z olbrzymim zyskiem) sprzedaje ostatni. Ale przy 
całej businessowej trzeźwości Antek jest prawdziwym 
fanatykiem pracy społecznej i marynarskiej tradycji. 
Kilkakrotnie podczas zjazdu podkreślał jak doniosłe 
jego zdaniem znaczenie ma tak zwykła i zdawałoby 
się nieważna rzecz, że koledzy co razem parę lat woj
ny przeżyli spotykają się i to nie po to by dawne lata 
wspominać, a przede wszystkim po to, by w teraźniej
szej dzisiejszej chwili być w towarzystwie ludzi, któ
rych lubią, którym mogą zaufać, o których przyjaźni 
mogli się w ciężkich latach wojny przekonać.

Naturalnie był z nami w ten „nieoficjalny” piątek 
Stach Olszewski znany na Piorunie, Błyskawicy i Con
radzie jako szmata, choć dziś w wytwornym meloniku 
personifikacja londyńskiej city. Bolek funduje nam ko
lację, mimo niezupełnie szczerych protestów z naszej 
strony (chce, niech płaci, ktoś przecież musi zapłacić...) 
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przy której omawiamy program sobotni, a więc spot
kanie w Instytucie Sikorskiego i wspólny obiad wie
czorem. Umawiamy się na lunch u lotników w sobotę 
i rozchodzimy się do domów. Wojciechowscy do 
Żukowskich, Sowińscy do hotelu — drzwi obok, by 
Panie nie musiały Antka za daleko targać, a Bolka 
Łassę i Edka Staskiewicza zabieram do siebie na wieś.

Nie wiedzieliśmy oczywiście że w tym czasie gdy 
myśmy tak przyjemnie spędzili wieczór w „przedbie- 
gach” do zjazdu (jeśli zapomnimy na chwilę o różnicy 
w czasie) w kościele parafialnym św. Kazimierza w 
Vancouver w piątek o godz. 7-ej wieczorem z okazji 
25 lecia podniesienia bandery na ORP Piorun odpra
wiona została Msza św. A więc nie tylko w tych tak 
często wspominanych rozmowach telefonicznych był 
nasz dowódca p. kmdr. Pławski razem z nami.

W sobotę 7-go sierpnia do lunchu zasiadamy z 
przemiłym gospodarzem p. dr. Matrasiem. Bolek Lassa, 
Stach Olszewski, Edek Staśkiewicz i ja rozprawiamy 
i dyskutujemy na wstępie wybitną przewagę jaką mają 
flaczki nad zupą jako pierwsze danie. Bo przecież 
z flaczkami wódeczka lepiej idzie... i rzeczywiście. 
Ale po' chwili rozmowa schodzi na lotniczo-marynar- 
skie tematy, wspominki wojenne, ba nawet przedwo
jenne. Dr. Matraś ciekawie opowiada o swoim sta
rostwie, a kol. F. Szrekenszleger przypomina Bolkowi 
i Edkowi lata razem spędzone nad Bałtykiem. Dołą
czył też do nas p. Zbyszek Rybarczyk-lotnik, brat 
stryjeczny por. Bronka Rybarczyka, który po wyzwo
leniu z niewoli był przecież na Piorunie. Niestety kon
taktu z nim nie mamy.

Przyjaciele lotnicy zresztą sprawili nam więcej 
naprawdę bardzo miłych niespodzianek. Nie tylko to
warzystwo p. dr. Matrasia przy lunch’u i wspaniale 
niskie ceny na whisky, kupowane naturalnie butelkami, 
ale przede wszystkim udział panów pułk. Gabszewicza, 
mec. Palucha i Dr Z. Matrasia w naszej oficjalnej 
„sherry party”. Ale o tej sherry party też chyba muszę 
zacząć od początku bo od początku planowaliśmy 
zebranie towarzyskie w salach Instytutu Historyczne
go im. gen. Władysława Sikorskiego jako oficjalne 
rozpoczęcie zjazdu. Naturalnie mowy nie było o żad
nej akademii, conajwyźej odczytanie jakiegoś listu i 
wyjątków z dziennika działań bojowych. Sprawę roz
wiązał p. kmdr. Kazimierz Hess. Stwierdzając z żalem 
że udziału w Zjeździe wziąć nie może, przesłał 25 
dolarów na . . . koszta zjazdu. Za te pieniążki nabyliś
my trochę (dużą trochę) sherry i zjazd rozpoczęliśmy 
„sherry party”. Chciałbym przy okazji zanotować, że 
nie ma chyba oficera Marynarki Wojennej, któryby 
tak długo służył na Piorunie jak kmdr. Hess. Naj
pierw jako pierwszy oficer artylerii, a potem jako za
stępca dowódcy. Wielu obecnych na zjeździe nieje
dnokrotnie Go wspominało: szkoda naprawdę, że p. 
Komandor nie mógł wraz z nami swej sherry pokosz- 
tować.

W Instytucie poza kolegami-marynarzami spoty

kamy p. gen. Grudzińskiego który choć tego samego 
herbu co ś.p. Dowódca ORP Orzeł, nie był jego krew
nym. Natomiast do dużej sympatii do marynarki (imie
niem 14 pułku ułanów Jazłowieckich) przyznaje się 
nawet przed pierwszym kieliszkiem sherry. Jest też 
z nami p. pułk. M. W. Piekarczyk dyrektor Instytutu, 
któremu miałem przyjemność podziękować oficjalnie. 
Bo na mnie spadł miły obowiązek powitania obecnych 
i otwarcia zjazdu, co ze względu na obecność paru 
pań Szkotek i Angielek zrobiłem w mym nieudolnym 
języku angielskim. A oto mniejwięcej co powiedzia
łem: .. .„there are many interesting items in our pro- 
gramme for the Reunion to celebrate 25th anniversary 
for our ship’s transfer to the Polish flag from the 
Royal Navy. The telephone conversation with our first 
Commanding Officer, the drinks we have together..., 
the holy mass in a Polish Church, the drinks we have 
together. . ., the dinner party at Polish Air Force 
Association, the drinks we have together... this mee- 
ting in General Sikorski Institute which opens the 
proceedings is very informal. No speaches, nothing 
official. Just for a few minutes we listen to the ships 
diary and instead of welcoming speech Lt. Olszewski 
will read a message from our first Commanding officer 
Cpt. E. Pławski and a letter from one of the best 
remembered and loved members of the ship’s company.

But I would like to extend our most warm wel- 
come to Chairman of the Polish Naval Associaton 
Cpt. Nadratowski, the Association did really help us 
in organising this Reunion, to Col. Gabszewicz and 
the gentlemen-airmen of the Polish Air Force Asso
ciation where thanks to their hospitality we have our 
dinner to-night, to Cmdr. Whitestone and his good 
Lady for comming to our meeting. Commander 
Whitestone as the Naval Correspondent of the Daily 
Telegraph was instrumental in inserting in most popu
lar „Peterborough” column a friendly message about 
our meeting and to Col. Piekarczyk, Director of the 
Institute for letting us to have our sherry party in this 
charming Library Room.

Last not least I must mention that this sherry 
party was madę possible by tffe generous gift of 
Commander K. Hess our first gunnery officer and 
No. 1 on Piorun. '

Wśród niewymienionych powyżej miło nam było 
spotkać w Instytucie p. kmdr. B. Jabłońskiego, kmdr. 
B. Wrońskiego p. dr. Bodar-Rousseau, kol. T. Budzyń
skiego, kmdr. J. Busiakiewicza, którego zresztą uwa
żamy za Piorunowca, mimo jego protestów, że był 
na Piorunie za krótko, by wystarczająco spiorunieć. 
Naszym seniorem jest oczywiście kmdr. Stanisław 
Dzienisiewicz, były Dowódca Pioruna. Jest Zbyszek 
Plezia — oficer artylerii, Piotr Surzyn — sygnałowy, z 
sygnalistami Stanisławem Cybulskim, Zbyszkiem Łaza
rzem i Hieronimem Gryko. Jest Bolek Lassa, Edek 
Mentryka, Antek Sowiński, Bronisław Jaśnikowski, 
Stach Olszewski i chyba ja też się liczę z artylerii.
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Podsłuch podwodny reprezentuje W.E. Choroszewski. 
Paweł Galla, Józef Wojciechowski, dopełniają grupę 
jak widać na fotografii, na której jest też z nami dr. 
Bodar-Rousseau. Niestety koledzy Biliński, Domański, 
Pacewiez. Pawelec, Wizła, Zabłocki nie mogli być z 
nami w sobotę popołudniu i nie ma ich na fotografii. 

ale proszę mi wierzyć ną słowo, że jak ja już na włas
nego dziadka wyglądam, tak szczególnie Pacewiez i 
Wizła z każdym rokiem młodsi. Jak to oni robią nie 
wiem. Alkohol?... Hormony?... czy poprostu mają 
już takie szczęście. Ale wracajmy do naszej sherry 
party.

Na drugiej publikowanej fotografii widzimy pułk. 
Piekarczyka, kol. Staśkiewicza, mec. Nadratowskiego, 
p. Jabłońską, p. Whitestone, Commander a Whitestone 
i kmdr. Busiakiewicza. Obie fotografie zostały zrobio
ne na tarasie ogrodowym Instytutu Sikorskiego. 
Chciałbym przy okazji podziękować kol. Stachowi 
Olszewskiemu za zrobienie fotografii, które (powoli) 
uczestnikom Zjazdu rozsyłam.

Stach Olszewski podjął się poza oficjalną funkcją 
fotografa zjazdu odczytać listy. A więc wyjątki z listu 
p. komandora Pławskiego, który podaję prawie w ca
łości, oraz listu p. chorążego K. Grzywaczyka, który 
piszę;

„Ze wzruszeniem przeczytałem wasz list i zapro- j 
szenie na wasz zjazd. Serdecznie dziękuję za pamięć. 1 
Niestety choć bym chciał w ten dzień przy was być. I 
jest to niemożliwe ze względu na stan zdrowia i spra- \ 
wy finansowe. Żałuję bardzo, byłby to najpiękniejszy! 
dzień w moim życiu. Mamy wspólnie tyle wspomnień, , 
tyle przeżyć, lecz trzeba z tego zrezygnować.

W każdym bądź razie w dniu naszego wspólnego | 
święta to znaczy 7 i 8 sierpnia będę myślami przy was. i

Pozdrawiam wszystkich tam obecnych na zjeździe] 
a przede wszystkim kol. Krzyżanowskiego i Staśka 
Olszewskiego z którym nieraz przeżywaliśmy pięknę 
ęhwilę,” '
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Następnie wspominając sławne chwile pogoni za 
Bismarkiem, Stach Olszewski czyta list I. J. Paderew
skiego do komandora Pławskiego. Fotografię tego li
stu przesłał nam kmdr. F. Pitułko i podaję ten list 
poniżej w całości, by tych co kopii tego listu nie po
siadają zaznajomić z jego treścią.

.Panie Komandorze,
Niech mi wolno będzie do uznania i gratulacji, 

wyrażonych Panu Komandorowi przez Wodza Naczel
nego, przez Pańskich Dowódców i kolegów, dorzucić 
słowa najszczerszej wdzięczności dla Pana Komandora. 
PP Oficerów i Załogi O.R.P. „Piorun”.

Los szczęśliwy zapewne zrządził, że pierwszy 
O.R.P. „Piorun” wytropił salwujący się ucieczką nie
miecki okręt pancerny „Bismarck”. Zaatakowaniem 
niewspółmiernie silniejszego przeciwnika dał Pan 
jeszcze jeden dowód bohaterstwa naszej marynarki 
wojennej. Nieustraszonym pościgiem umożliwił Pan 
zgromadzenie się brytyjskich jednostek bojowych, a 
tern samem — pokonanie wroga, okrywając marynarkę 
wojenną Rzeczypospolitej nowym wieńcem wawrzynu.

Niech Bóg błogosławi Waszemu rycerskiemu tru
dowi, niech Was ma w Swej opiece, zwycięskich, 
szczęśliwie do ojczystych doprowadzi brzegów.”

Na zakończenie odczytałem wyjątki z Dziennika 
działań bojowych okrętu, którymi otwieram ten nu
mer Naszych Sygnałów.

Na godzinę 6-tą przenosimy się do Stowarzysze
nia Lotników gdzie spotykam p. kmdr. Wojewódzkie
go i kol. Bronisława Sztobryna z Garlanda, który 
wraz ze swą czarującą żoną dołączyli do nas także 
na podwieczorek w niedzielę. Zjawiają się spóźnieni 
Piorunowcy, Józek Biliński, Florian Wizła, Kazik 
Domański i J. Pawelec. Z drżącą szklanicą whisky 
w ręce czekamy na telefon. Rozmowy zamówione są 
w obie strony. Z Vancouver do Londynu i z Londynu 
do Vancouver. Vancouver zgłasza się pierwszy, słychać 
dobrze, czysto i dźwięcznie głos kmdr. Pławskiego, 
któremu meldujemy zbiórkę załogi. Chwila jest na
prawdę wzruszająca. Wszelkie uplanowane pozdro
wienia, meldunki i życzenia idą za burtę. Komandor 
Dzienisiewicz wzruszonym serdecznym głosem pyta 
swego dawno niewidzianego przyjaciela: Jak się masz 
Żenią? Jak rodzina? Z komandorem Pławskim są pp. 
Kwapiszewscy (por. Lech Kwapiszewski był na Pio
runie komisarzem) i pp. Pulchny (por. Pulchny był 
w Komendzie Morskiej Południe). Z kolei meldowali 
się obecni: Bolesław Lassa, szef artylerii... pamięta 
pan Komandor?... i parę zdań serdecznych. Lub 
Stanisław Cybulski . .. pamięta pan Komandor? za
zwyczaj stałem obok, po prawej stronie na pomoście. 
Florian Wizła .. . maszynista. Strzygłem Pana Koman
dora ... i tak dalej . .. Pisze mi Komandor Pławski, 
już po zjeździe, że ...

„Rozmowa telefoniczna wyszła lepiej aniżeli się 
spodziewałem, bowiem muszę się przyznać, że byłem 
mocno wzruszony i gdybym sobie nie ułożył wszyst

kiego zawczasu w formie szpargału gotów byłem jąkać 
się nad każdym zdaniem. Lechowi Kwapiszewskiemu, 
tak samo, z wielkim trudem udało się zachować posta
wę bohaterską.

Najwięcej oczywiście rozczuliło mnie kolejne 
„meldowanie się” poszczególnych członków załogi 
Pioruna. Żałowałem że nie było ich więcej i że trzeba 
było liczyć się z czasem.

Jeszcze raz dziękuję Panu oraz kolegom Lassie 
i Olszewskiemu za te niezapomniane przeżycie”.

Po drugiej rozmowie telefonicznej, tym razem 
z Londynu do Vancouver gdy mieliśmy okazję zamienić 
także parę zdań z por Lechem Kwapiszewskim wcho
dzimy na pierwsze piętro — na bankiet, starannie 
przygotowany przez kierownika restauracji w Stowa
rzyszeniu Lotników. Stół jest pięknie nakryty, jedze
nie wspaniałe, doskonałe wino i... tak się jakoś 
ustaliło, żeby uniknąć detalicznej roboty zamiast 
jakichś skomplikowanych kolejek, zamawialiśmy bu
telki whisky.

Pijemy zdrowie komandora Dzienisiewicza i w 
jego ręce wznosimy toast na cześć Pioruna, Jego 
Dowódców i załogi. Dziękując komandor Dzienisie
wicz wygłasza najkrótsze i najbardziej wzruszające 
przemówienie: że od lat to jest chyba najpiękniejszy 
dzień w jego życiu. Każdy naturalnie ma coś do 
powiedzenia. Piotr Surzyn wspomina nieporozumienie 
z Amerykanami na Morzu Śródziemnym. Edek Staś- 
kiewicz opowiada jak był bombardowany statek na 
którym był syn komandora Pławskiego — a Piorun 
pod komandorem Pławskim był w eskorcie. Kazik 
Domański dzieli się z obecnymi anegdotą o koledze z 
podchorążówki, pilocie w Szczecinie. Lassa wspomina 
swój sztab artylerzystów: Kazika Gidzińskiego, Kazika 
Jurczyka i ś.p. Andrzeja Łodzińskiego. Gryko wzywa 
obecnych do uczczenia pamięci tych którzy z nami 
być nie mogą, a Pawelec zwraca się do nieobecnych, 
że poprostu nie wiedzą ile stracili nie będąc z nami. 
A Florian Wizła opowiada jak kmdr Dzienisiewicza 
do Pioruna doprowadził i przypomina że wśród załogi 
było bardzo dużo kolegów z Francji. Podczas obiadu 
odbieram telefon od Witka Wiszniewskiego z Glasgow, 
który niestety nie mógł przyjechać a dla wszystkich 
obecnych krążą listy od rozsianych po świecie ko
legów i w myśl zasady że każdy list powinien być 
odpisany od razu na miejscu łapiemy za wieczne 
pióra i po parę słów skreślamy do kolegów, którzy 
nie mogli przyjechać. Gdy przeglądałem listy przed 
wysłaniem, ze wzruszeniem czytałem zdanie do byłego 
dowódcy. .. „dobrze nam było razem staruszku. . ", 
lub do kolegi, „za zaszczyt sobie uważam, że z Sza
nownym Panem na jednym służyłem okręcie"...! Te 
miłe pomyłki, których oczywiście nie poprawiłem 
są dowodem jak miła była atmosfera przy wspólnym 
stole. Skończyliśmy wspólnie odśpiewanymi piosenka
mi marynarskimi i żołnierskimi gdzie wspaniałe bary
tony Stacha Cybulskiego i Zbyszka Łazarza miały 
pole do popisu.
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W niedzielę 8-go sierpnia, zeszliśmy się wraz 
z wieloma kolegami, nie tylko z Pioruna w kościele św. 
Andrzeja Boboli na Mszy św., którą celebrował 
ks. dr. Kołodziejczyk, a przed świętą ofiarą ks. 
Sołowiej w paru słowach powiedział zebranym w 
kościele rodakom, że Msza św. jest na intencję ORP 
Pioruna w 25 rocznicę podniesienia bandery, oraz za 
zmarłych i poległych marynarzy.

Po kościele nie to żeby nas katz gnębił, ale 
pragnienie mocno nam dokucza. Jedziemy w dwa sa
mochody — Gryko, Łazarz, Cybulski, Lassa, Staś- 
kiewicz, Olszewski i ja do Epping Forest, a raczej 
do Walthamstow do państwa Gryków na lunch. Po 
drodze na otwartym w niedzielę targu — bardzo to 
malownicza i specyficzna londyńska instytucja — spo
tykamy panią May, żonę Zbyszka Łazarza i nas sie
dmiu i ona jedna pędzimy ile siły w koniach (mecha
nicznych) do miłego baru, gdzie dużym piwem ga
simy duże pragnienie.. . po wczorajszym... Pani May 
z humorem i serdecznym pobłażaniem przyjmuje na
sze anegdotki, kto najbardziej od rzeczy przemawiał, 
a kto najwięcej wypił.

Czarująca pani Czesia, żona Hieronima Gryko 
wita nas serdecznie i nie daje po sobie poznać, że 
się tak licznego zjazdu nie spodziewała. Chłopcy- 
synowie państwa Gryków, grają na fortepianie, ku 
wielkiej radości marynarskich „wujków”, dostajemy 
wspaniały lunch, za który naszej gospodyni należą 
się najwyższe wyrazy uznania i cóż... droga do Lon
dynu daleka, wraz z Paniami więc pakujemy się do 
samochodów' i jedziemy do Domu Stowarzyszenia 
Lotników.

A u Lotników, w dużej sali na pierwszym piętrze 
już pełno. SMW korzystając z okazji, że paru za
miejscowych kolegów może być w Londynie zaprosiło 
wszystkich na podwieczorek. Dla amatorów oczywiście 
zorganizuje się bridża w naszej kancelarii, nic więc 
dziwnego, że są kmdr A. Wacięgowie, bo przecież 
bez Antka bridża nie ma. Są kmdr Jabłońscy z por. 
T. Budzyńskim, który to zebranie towarzyskie zorga
nizował jako wiceprezes zarządu głównego. Obok 
siedzą p. Steinowie z Kazikiem Domańskim, który 
przyjechał na Zjazd załogi Pioruna z Newcastle,. Jest 
prezes Zarządu Głównego mec. Nadratowski, zastaję 
go w rozmowie z kmdr B. Wrońskim, który przy
szedł z synem Markiem i kolegą syna, kuzynem kmdr 
Karnickiego, który właśnie przyjechał do Londynu 

z wizytą z Polski. Z Brighton przyjechał były Pio- 
runiarz, a długoletni prezes tamtejszego Koła, Tadek 
Zabłocki, a z nim kol. Modrzejewski też z Brighton, 
a niegdyś z Błyskawicy i Garlanda. Jest Pani Ciesz
kowska, państwo Olszewscy, Bolek Lassa, Antkowie 
Sowińscy i Józefowie Wojciechowscy z Glasgow. 
Państwo E. Mentrykowie, pani Czesława i Hieronim 
Gryko, pani May i Zbyszek Łazarzowie, pani Róża 
i Florian Wizła z córką Rozanną, państwo Pacewi- 
czowie. Pioruniarzy więc nie brak. Jest także z Pio
runa kol. Paweł Galla, W. Choroszewski, B. Jaśni- 
kowski i Stach Cybulski. Są p. kmdr J. Busiakiewi- 
czowie, bo przecież nie byłoby bridża bez Komando
ra. A nie z Pioruniarzy jeszcze wspomnieć trzeba 
p. kpt A. Górskich, kol. A. Piechowiaka, który nam 
cuda o swym historycznym wręcz domu pod Oxford’em 
opowiadał i państwo B. Sztobryn. Kol. Bronisław 
Sztobryn — z Garlanda dzielnie przez dwa dni zjazdu 
pioruniarzom asystował, za co mu serdecznie jesteśmy 
wdzięczni.

Kawa, herbata i ciasteczka są konsumowane z 
apetytem. Tadek Zabłocki wraz z kol. Modrzejewskim 
wtajemniczają mnie w kłopoty w Brighton, które — 
pełen jestem nadziei — już zostały zadawalająco roz
wiązane. A co ważniejsze coraz to ktoś inny pro
ponuje za przewodem komandora Pławskiego, by na
stępny zjazd zorganizować. Nie wiem co z tego wy
niknie, ale za pięć lat w 30 rocznicę podniesienia 
bandery na Piorunie, pakuję w samochód szczoteczkę 
do zębów, piżamę, dwie butelki whisky (trzeba być 
przygotowanym na wszystko) zabieram Stacha Ol
szewskiego i jedziemy do Glasgow. Bo tam, uzgodni
liśmy następny zjazd który się odbędzie. A na razie 
wszystkim kolegom dziękuję serdecznie w imieniu 
Bolka Łassy, Stacha Olszewskiego i swoim własnym 
za życzenia i serdeczne ustosunkowanie się do zorga
nizowanego przez nas zjazdu. Specjalne podziękowanie 
należy się naszemu Stowarzyszeniu Marynarki Wojen
nej za pomoc w zorganizowaniu zjazdu i za zgodę 
na wysłanie tego numeru Naszych Sygnałów do wszy-! 
stkich Pioruniarzy, których adresy posiadamy. Nie 
wątpię, że ci, którzy jeszcze nie są członkami SMW, 
przez zapisanie się na członków zapewnią sobie re
gularną prenumeratę tego nieregularnie ukazującego 
się kwartalnika.

W. KRZYŻANOWSKI
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Kmdr. J. Tchórznicki

Z OKRESU DOWODZENIA
Byliśmy razem na ORP Piorun od 7-go stycznia 

1945 do 21 listopada 1945. Od końca stycznia opero
waliśmy razem z HMCS Iroąuois, HMS Nubian i 
HMS Eskimo — parę polowań na okręty podwodne, 
kilka eskorterowań, między innymi „Ile de France” 
i „Pasteur”, nic szczególnego a potem długi remont 
w Pembroke Dock aż do połowy kwietnia. Jedyną 
przyjemną stroną tego postoju była możliwość długiego 
urlopu. Niestety, jak sobie dziś dobrze przypominam, 
każdy wrócił z ciężką troską w sercu, głęboko zanie
pokojony co się stanie z nami w najbliższej przyszłości. 
To był okres działalności Lubelskiego Komitetu w 
Kraju i dość czynnej propagandy w Anglii. Po re
moncie poszliśmy do Scapa Flow na normalne, krót
kie przeszkolenie i doprowadzenie okrętu do goto
wości bojowej: koniec wojny zastał nas w morzu w 
eskorcie HMS „Scorcher”, „Trumpeter” i Queens” 
idących do Kopenhagi. Od „S.O.” lotniskowców 
otrzymaliśmy b. długi i wzruszający sygnał zakoń
czony nadzieją, że szczęśliwi wrócimy do Kraju i 
„Long live Poland”. Przypominacie sobie Drodzy Kole
dzy jak żeśmy się czuli po powrocie do Scapa Flow? 
W tej potwornej, tragicznej sytuacji zachowaliśmy god
ność i spokój a rozpacz każdy krył w sobie. To było 
powtórzenie się września i października 1939 r. — 
dwa najbardziej ponure okresy o których ktoś kiedyś 
będzie pisał.

12-go maja do załogi kontrtorpedowców przemó
wił Pierwszy Lord Admiralicji Ale^ander, dziękując 
ORP Piorun za „wspaniałą współpracę z Royal Navy”. 
W dwa tygodnie później w Rosyth byłem sądowany 
przez Szefa Sztabu C in C Home Fleet na HMS 
Rodney, czy nie istnieje niebezpieczeństwo użycia 
torped przez ORP Piorun przeciw okrętom R.N.!!! 
Ponieważ w okresie czerwiec-październik, gdy bazą 
naszą był Rosyth (należeliśmy do 17-ej Flotyli KT 
przydzielonej do Home Fleet) było bardzo dużo poga
danek na tematy polityczne, dużo rozgoryczenia na 
los i dużo nowych obaw o rodziny w Kraju — echo 
tego dochodziło do Anglików. Parokrotnie w tym 
okresie rozmawiałem z C in C admirałem H.R. Moore 
i jego Szefem Sztabu Commodorem W.R. Slayter’em. 
Ludzie ci dobrze rozumieli naszą sytuację i nie kryli 
swej sympatii i współczucia ale to oczywiście pomóc 
nam nie mogło. Captain of the Fleet P.B.W. Powlett 
(miał Polonię Restitutę) okazywał może najwięcej 
zrozumienia i wyraził się przy jakiejś okazji, że podzi
wia zewnętrzny nasz spokój, opanowanie i dyscyplinę 
w tak tragicznych dla nas warunkach. Oczywiście były 
to tylko słowa a co nam zostało do zrobienia? Co 
myśmy mogli zrobić wtedy — czy jest na to dziś 
odpowiedź?

Jedyną jasną stroną naszej działalności w tym 
czasie była pomoc, dawana rodakom w Norwegii i 
Danii, przez P.C.K. za naszym pośrednictwem. Prze
wieźliśmy na ORP Piorun ponad 100 ton rozmaitych 

darów. Nieraz okręt był tak załadowany pakami, że 
trudno było się poruszać, nawet komory amunicyjne 
były pełne wbrew silnym oporom kpt. mar. Plezi, 
oficera artylerii. Oczywiście dla 15000 rzeszy polskiej 
rozrzuconej po całej Norwegii pomoc ta była nie
wystarczająca, ale by efekt jej otrzymania widzieli 
organizatorzy, byliby bardzo szczęśliwi. Pamiętacie 
Koledzy, jak to 28 maja w Oslo zapełnił się okręt 
rodakami, głównie ze „szkoły” polskiej w Mysen, pod 
Oslo, która już wtedy zaczęła się organizować! Jak 
oddaliście im wszystko łącznie z bielizną swoją? 
Pamiętam że mieliśmy kłopot ze ś.p. kpt. Piórem, 
który poprostu powyciągał wszystkie szuflady i szafy 
i rozdał co miał a na drugi dzień pożyczał koszulę!

Z Oslo przewieźliśmy najpierw oficjalnie a potem 
nieoficjalnie kilkunastu byłych marynarzy polskich. 
Kłopot największy był w Rosyth, jak ich dostarczyć 
do Bickley gdzie Mar. Woj. miała swój obóz.

Myślę że na dobro ORP Piorun możemy także 
zapisać podtrzymywanie rodaków na duchu i infor
mowanie władz alianckich, gdy tylko to było możliwe 
w czasie o wykradaniu Polaków z obozów przez 
Rosjan lub Niemców i przydzielanie ich do obozów 
rosyjskich lub niemieckich. Trudno w to uwierzyć 
jak to ciągle miało miejsce. By tę pomoc zwiększyć 
kpt. Kon i por. Biliński zostali wyokrętowani z ORP 
Piorun i zajęli się bardzo gorąco i sprawnie tą robotą. 
Pan W. Patek, przedstawiciel naszego rządu bardzo 
później chwalił ich prace. Pamiętam wypadek zabra
nia siłą w Oslo z biura polskiego, przy Alianckiej 
Komisji, przez Rosjan panny Polki i wywiezienie jej 
pociągiem na północ razem z Rosjanami, odjeżdża
jącymi do Rosji. Podobne wypadki miały miejsce w 
Trondheim, Bergen i Thrompo.

Pewnego rodzaju satysfakcją było eskortowanie 
niemieckich statków z Kopenhagi do Methil kolo 
Rosyth.

Szczytem przygnębienia dla nas wszystkich był 
tydzień 1-6 lipca. Odczytałem Rozkaz Naczelnego 
Wodza N. 7, po tym 4 dni później N. 8 i Orędzie 
Pana Prezydenta do Narodu Polskiego a 6 lipca BBC 
ogłosiło cofnięcie uznania rządowi. Skończyły się na
dzieje i wiara, że jednak może ... aż tak źle nie będzie.

Dziś patrząc z odległości 20 lat, możemy podzi
wiać tylko z jaką godnością i spokojem przeżyliśmy 
ten okres. Tragizm sytuacji i niemożliwość jej zmiany 
przez nas były jasne dla każdego. Pamiętam że w roz
mowach prywatnych z oficerami i starszymi podofi
cerami zastanawialiśmy się co byśmy mogli i powinni 
zrobić by zwrócić uwagę całego świata na nasze i 
Kraju położenie. Powstawały fantastyczne plany, lecz 
niestety wszystkie tak nierealne, że musiały być odrzu
cone. Dziś wiemy dobrze, że niczego nie mogliśmy 
wówczas zdziałać.

Myślę że ten okres życia ORP Piorun był naj
smutniejszy i że powinniśmy raczej pamiętać o jego 
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działalności z przed 1945 r. z okresu jego udziału w 
walkach z Niemcami i tu jestem pewien, moi poprzed
nicy, a szczególnie znane pióro kmdr. E. Pławskiego, 
pierwszego d-cy ORP Piorun nie zawiedzie.
P.S. Przeglądając swe notatki, znalazłem oryginalny 
sygnał, wysłany z C in C Plymouth 26.4.2943. Treść 
którego jestem pewien sprawi Wam Koledzy dużą 
przyjemność, bo przypomni okres, gdy byliśmy b. 
czynni i b. pożądani i oceniani i pełni nadziei na 
przyszłość:

To: Alls 31, Commander A/P, Escort From C in C. 
Plymouth. 2060 situation: P.W. 328 ORP Krakowiak, 
Victrix, Kingston Andalusia, Whalsay, 360 Lands End 
13. Bound for Bristol Channel Ports.
ORP Piorun 295 Lizard Head 4, bound for Ply
mouth 20.
Fleet Unit ORP Orkan 50° 18’n 08° w West bound 18 
W jednym sygnale 3 polskie okręty!!!

J. Tchórznicki

Kmdr. EUGENIUSZ PŁAWSKI

KOLEDZY!

Życzę Wam, by Zjazd ten jeszcze bardziej zacieś
nił więzy koleżeństwa, jakie nas łączyły w latach wojny 
i by pamięć o Piorunie nigdy nie zagasła. —

Bardzo a bardzo pragnąłem być dzisiaj w Londy
nie. Chciałem uścisnąć Wasze ręce i nacieszyć się Wa
szym widokiem. — Chciałem, byśmy razem złożyli 
hołd cieniom naszych poległych, a następnie w ciepłej 
braterskiej atmosferze oddali się wspomnieniom o 
Piorunie, o naszych kolegach i wspólnych przeżyciach.

Miałem już gotowy paszport, urlop i miejsce na 
samolocie, niestety nie byłem w stanie podołać zwią
zanym z podróżą kosztom.

Gdy te moje słowa będą Wam odczytywane 
proszę byście na chwilę przenieśli się myślami do 
Vanacouver, gdzie w pokoju udekorowanym banderą 
oraz obrazem ORP Piorun — rodzina Kwapiszewskich 
i Pławskich w towarzystwie sympatyków Pioruna: 
państwa Pulchnych (K-da Płd.) równocześnie z Wami 
celebrują 25-tą rocznicę Pioruna.

Wczoraj, dn. 6 sierpnia w Kościele św. Kazimierza 
została odprawiona Msza św. za poległych i zmarłych 
naszych Kolegów z Pioruna i Marynarki Wojennej 
jako całości. W tej chwili, aczkolwiek jest tu dopiero 
godzina 10,30 rano, łączymy się duchowo z Wami i 
wznosimy toast — Niech żyje Zjazd ! Niech żyje 
Pioruńska Wiara!

A więc czujmy się dzisiaj o 25 lat młodsi !Nie 
przyglądajmy się zbyt uważnie zmarszczkom, łysinom, 
siwiźnie i przygarbionym naszym sylwetkom. Pocie
szajmy się nawzajem, że przy obecnych postępach 
nauki jeszcze doczekamy się 50-ciolecia Pioruna

25 lat to nie jest znowu taki wielki kawał czasu, — 
jest to dokładnie tyle ile nas dzieli od tych pamię
tnych dni 25 lat temu w Glasgow i Greenock. —

Czy nie byłby to zabawny widok, ja 95 - letni 
weteran, przemawiający do Was w roku 1990ym?

Niech żywi nigdy nie tracą nadziei! — I dlatego 
proponuję byśmy przez aklamację przedłużyli kaden
cję Komitetowi, który przyczynił się do dzisiejszej 
uroczystości — na dalsze 25 lat!

Proszę też Kolegów, by gromkiemi oklaskami 
wyrazili nasze szczere i serdeczne uznanie i podzię

kowanie kolegom: Krzyżanowskiemu, Lassie i Olszew
skiemu za to, że nie tylko podjęli się myśli, ale też 
doprowadzili do tego spotkania, które pozostanie 
w pamięci obecnych tak długo, jak ta matka ziemia 
będzie nas tolerowała na swojej skorupie. —

A teraz Koledzy powstańmy i wznieśmy toast 
na cześć naszego długoletniego dowódcy, wychowawcy 
i przyjaciela Pana Admirała Józefa Unruga.

Pan Admirał Unrug — niech żyje!
Następnie wypijmy zdrowie tych wszystkich na

szych Kolegów z ORP Piorun, którym warunki 
osobiste i służbowe nie pozwoliły, by zasiedli w na
szym gronie. —

Wypijmy zdrowie wszystkich rozsianych po świe
cie kolegów z którymi tworzyliśmy i służyliśmy 
w naszej dzielnej Marynarce Wojennej.

Niech Bóg Najwyższy obdarzy wszystkich nas 
i nasze rodziny czerstwym zdrowiem, szczęściem 
osobistym i głęboką wiarą w przyszłość. — Wielu 
z naszych Kolegów już nie żyje, poszedł również na 
złom piękny nasz okręt, ale myśmy się tu zebrali, by 
wspomnieć o Piorunie żywym i dlatego wznoszę 
toast:

ORP Piorun, niech nam żyje!
Mam bardzo skromne pojęcie o Waszym życiu 

na Wyspach Brytyjskich. Jeszcze mniej wiem o tych 
co zamieszkują dalekie kontynenty i tak mało dają 
o sobie znaków życia. Najmniej oczywiście zazdrosz
czę naszym afrykańczykom, gdyż wolę jednak być 
pochowanym po katolicku, aniżeli przejść przez 
proces trawienia w żołądku czarnego ludożercy. — 
Jednej rzeczy jestem pewny, — że niezależnie od tego, 
gdzie i kto się znajduje, oraz jak mu się ułożyło życie, 
nikt o latach spędzonych na Piorunie źle nie wspo
mina. —

Głównym motywem Zjazdu w Londynie jest 
uczczenie 25-lecia narodzin Pioruna. — Nie wątpię, 
że wszyscy obecni (i nieobecni) na Zjeździe, w pierw
szym rzędzie chcieliby usłyszeć głosy swoich byłych 
dowódców i ich wypowiedzi dotyczących okresów 
ich dowodzenia. — Wierzę, iż byłyby to bardzo cie
kawe wspomnienia i zajęłyby co najmniej — kilka 
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dni czasu... — ale przecież Zjazd nie składa się z sa
mych dowódców. Owszem dowódca pisał oficjalnie 
sprawozdania z działalności swego okrętu, ale nie 
zapominajmy, że pod pokładami w dziesiątkach 
pomieszczeń i kabin mieszkało i pracowało ponad 
200 ludzi, którzy tworzyli tę niepisaną historię okrętu, 
historię o której nikt nie składał specjalnych spra
wozdań.

Pod pokładem toczyło się życie torami radości 
i smutków, nadziei i rozczarowań i tych wszystkich 
minusów i plusów życia młodych chłopców, oderwa
nych od własnych rodzin i domów, a szukających 
zapomnienia wśród marynarskiej braci, a zrozumienia 
i rady u swojego przełożonego, — zresztą tak samo 
jak oni, zdradzonego przez los człowieka. —

Piorun ma za sobą historię wojenną, która na 
mapie wykreśliła ślad o rekordowej długości 220.000 
mil morskich, a każda mila pozostawiła za sobą jakieś 
przeżycie i jakieś wspomnienie.

Po dwudziestu okrążeniach dookoła świata isto
tnie mamy co wspominać 1

Zwracam się do Kolegów z Pioruna z gorącym 
apelem byśmy wspólnemi siłami uwiecznili dzieje 
naszego okrętu. —

Niedawno wyszła w Polsce książka o ORP. Burza. 
Przedtem ten sam autor opisał dzieje ORP. Orzeł. 
Jestem przekonany, że niestrudzony p. Jerzy Pertek. 
a może kto inny napisze książkę o Piorunie. Ja nieste
ty — nie dysponuję odpowiednimi danymi i dlatego 
mogę jedynie pisać wspomnienia. To samo dotyczy 
bez mała wszystkich nas, ale jeśli każdy kolejny 
dowódca osobiście, lub przez swego zastępcę opisze 
okres swego dowodzenia, a inni koledzy uzupełnią 
te wspomnienia przez dodanie przeróżnych epizodów 
z życia załogi tak na morzu, jak i na postoju, a gdy 
dodamy fotografie, rysunki, wycinki z listów i gazet 
— zebrałoby się materiału na setki stronnic. — 
Manuskrypty byłyby złożone do rąk byłego redaktora 
gazetki okrętowej „Tu mówi Piorun”, a obecnego 
Redaktora „Naszych Sygnałów”, który wraz ze swoim 
sztabem podda materiał segregacji, cenzurze i ko
rekcie, ułoży w jedną całość i wyda w kolejnych 
numerach tego tak cenionego przez wszystkich nasze
go organu. — W ten sposób stworzymy dzieło 
o Piorunie, a Nasze Sygnały nie będą miały powodu 
do narzekania na brak artykułów przez następne 
3 lata!

Musimy jednak spieszyć się, bo ta pani w bieli 
i z ostrą kosą w ręku coraz to bliżej kroczy po na
szych piętach. ..

Niełatwa będzie to praca, ale musimy ją wykonać, 
a nie mam też wątpliwości, że nikt nie jest bardzo 
powołany do kierowania całością tej pracy jak właśnie 
Komitet 25-lecia Pioruna, któremu przedłużyliśmy 
kadencję na dalsze ćwierć wieku. —

Koledzy! Muszę się przyznać, że nie idzie mi 
tak gładko z pisaniem tego przemówienia. Zwracam 
się do Was jako osób mi bliskich, ale jesteście przecież 
jak daleko, — Przez tyle miesięcy przygotowałem 

się do tego dnia, w którym znajdę się wśród Was. 
Pogodziłem się już z myślą, że ze wzruszenia nie będę 
w stanie wygłosić do Was żadnej wysoko-kalorycnej 
mowy. Byłem nastawiony na to by od samego po
czątku wmówić w Was, że żadne mowy wogóle nie 
są nikomu potrzebne. Chciałem być z Wami by gadać 
i słuchać, by śmiać się razem i wspominać, jak to było 
na Ouraganie, a potem na Piorunie. Wspominalibyśmy 
De^onport, Clydebank i ten beznadziejnie nudny 
Scapa Flow. Doskonale pamiętam co przeżywałem, 
gdy zaledwie po 3-ch tygodniach od dnia przybycia 
do Scapa na zaprawę morską i przeszkolenie bojowe 
wysłano nas (4-go Grudnia) w kierunku Islandii na 
spotkanie i bezpieczne doprowadzenie do Anglii kilku 
pomocniczych krążowników. — Dobrze się stało, że 
nie napotkaliśmy żadnego nieprzyjacielskiego okrętu 
lub samolotu, bowiem jeszcze nie odbyliśmy żadnego 
strzelania artyleryjskiego. . . W dodatku większą po
łowę załogi Pioruna stanowili rekruci przybyli z 
Francji oraz chłopcy przeniesieni z wojska, to też nie 
należy się dziwić, że bractwo chorowało na wyścigi. 
Pocieszałem ich, że dobry Bóg wszystkim nam zaliczy 
służbę na morzu na poczet przysługującej nam ma
rynarzom kary pośmiertnej. —

Przeszkolenie Pioruna było kilkakrotnie przery
wane wyjściami w morze czy to z Home Fleet, czy 
też celem wykonania innych zadań bojowych, a skut
kiem powyższego właściwy program wyszkolenia 
nigdy nie był doprowadzony do końca. Wobec 
ogromnych strat poniesionych przez R.N., a specjalnie 
wśród jednostek eskortujących, oraz ze względu na 
pogarszającą się sytuację na Atlantyku — Admiralicja 
nie miała innego wyjścia i dlatego właściwie już 
w drugiej połowie grudnia Piorun zaczął być używany 
do pełnienia normalnej służby bojowej. —

I tak zaczęło płynąć nasze życie w Atlantyckich 
pochodach. Odprowadzaliśmy jeden konwój, a wra
caliśmy z innym. Eskortowaliśmy statki, transportow
ce, pancerniki i lotniskowce. — Odprowadziliśmy na 
Islandię HMS Resolution, wiozący do Stanów Zjed
noczonych naszego Naczelnego Wodza Generała 
W. Sikorskiego. Braliśmy udział w zagonach przeciw
ko niemieckim okrętom podwodnym. W Maju 1941 r. 
jak to pisał w liście adresowanym na moje imię — 
Mistrz Ignacy Paderewski „Los szczęśliwy zapewne 
zrządził, że pierwszy ORP Piorun wytropił salwujący 
się ucieczką niemiecki okręt pancerny Bismarck”. 
Ratowaliśmy załogi z zatopionych: HMS Rajputana 
oraz M/S Fort Richpence. Eskortowaliśmy również 
konwój na Maltę, a Piorun został zaszczycony przy
dzieleniem go do „osobistej” eskorty HMS ARK 
ROYAL. Konwój na Maltę — była to operacja dość 
„gorąca”, a że Piorun dobrze się spisał załoga jego 
otrzymała (wraz z ORP Garlandem) pochwałę od 
szefa Kier. Mar. oraz kilka pochwalnych sygnałów 
od dowódców Brytyjskich.

Royal Navy będąc w stałej i bezpośredniej łącz
ności z okrętami na morzu — wyrażało się o pracy 
ORP Piorun bardzo pochlebnie i nie szczędziło 
pochwał pod Waszym adresęm, —
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ORP Piorun był zawsze gotów na każde wezwa
nie Dowództwa Angielskego. Wszystkie jego mecha
nizmy i uzbrojenie zawsze działały sprawnie, a zało
ga. aczkolwiek przemęczona, to jednak chętnie speł
niała swoje ciężkie obowiązki. —

Pamiętam jak natychmiast po powrocie z morza 
zostałem zawezwany przez Flag Officer in Charge 
w Greenock, który po ugoszczeniu mnie szklanką 
wina oświadczył: „Doprawdy jest mi przykro, że nie 
jestem w stanie dać Wam chociażby paru dni odpo
czynku, ale w nocy wychodzi konwój z wojskiem 
przeznaczonym na Bliski Wschód...” Załadowaliśmy 
więc prowiant i już o 8-ej rano dopędzaliśmy nasz 
konwój.

W okresie mego dowodzenia Piorun zrobł 60.000 
mil morskich, a był to przecież jednocześnie okres 
odbioru okrętu, prób i przeszkolenia. — W konwo
jach eskortowanych przez Piorun nie zaginął ani też 
nie został storpedowany żaden statek, a przecież 
parokrotnie zdarzało się, że Piorun był jedynym 

okrętem eskortującym konwoje liczące do 55 
statków. —

W sprawozdaniu Dowódcy Western Approaches 
o sprawności i wydajności około 90-ciu podległych 
mu okrętów, — ORP Piorun stał na jednym z czoło
wych mejsc. W tym tak bardzo angielskim otoczeniu 
tego rodzaju komplement pod adresem polskiego 
okrętu był wielkim wyróżnieniem. —

Czy powyższe rezultaty, osiągnięte przez ORP 
Piorun należy przypisywać jedynie pioruńskiemu jego 
sczęściu?

Różnie o tym mówiono, ale niech fakty mówią 
za siebie. —

ORP Piorun przeszedł do historii.
Bandera Rzeczypospolitej z dumą powiewała na 

rufie naszego Pioruna, a myśmy byli zawsze tak 
bardzo szczęśliwi, że pod tą banderą pełniliśmy 
służbę POLSCE!

Cześć Wam Koledzy!
Eugeniusz Pławski, kmdr.

KOMITET HONOROWY S.M.W.

W „Ognisku” londyńskim zebrał się komitet 
honorowy Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, do 
którego wchodzą wybitni przedstawiciele brytyj
skiego świata morskiego, a z Polaków —g en. 
Anders, adm. Unrug i amb. Raczyński. Obradom 
przewódniczył Sir John Lang, który razem z gen. 
Andersem i amd. Sir Martin Dunbar-Nasmith’em 
należy do grona 3 protektorów S.M.W.

Gen. Anders, Lady Moncreiffe, Sir Clifford Jarrett, 

adm. C. Caslon, cpt. R. P. Selby i dyr. R. S. Tizzard 
byli również obecni.

Prezes Zarządu Głównego S.M.W. mec. W. Nad- 
ratowski zdawał sprawozdanie z działalności S.M.W., 
jako organizacji samopomocowej, która stale zdąża 
do zwiększenia wpływów z uwagi na rosnące coraz 
bardziej potrzeby posuwających się w wieku dawnych 
marynarzy.
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Trzy „pokolenia" Sekretarzy Stanu Admiralicji poczynając od wojny 
aż do chwili obecnej.

Sir John Lang (z prawej), Sir Michael Cary (stoi) 
i Sir Clifford Jarrett.

Dyr. R. S. Tizzard, jako doradca finansowy Sto
warzyszenia stwierdził, że gospodarka S.M.W. jest 
prowadzona wzorowo, a wydatki na administrowanie 
i prowadzenie kancelarii, są zmniejszone do minimum, 
by jak najwięcej mieć na opiekę społeczną.

Po wysłuchaniu obu sprawozdań, komitet hono
rowy zastanawiał się nad tym jak S.M.W. dopomóc. 
Kończąc obrady ucłrwalono wysłać życzenia do adm. 
Dunbar-Nasmith’a, który mieszka na północy Szkocji 
oraz Lorda Astora, przebywającego w szpitalu, z ży
czeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Po zakończeniu posiedzenia S.M.W. podejmowało 
obiadem członków kom. honorowego.

Na przyjęciu byli również Sir Michael Cary, 
,E. Raczyński (członek kom. hon.) oraz spośród mary
narzy jeszcze kmdr. B. Wroński i T. Budzyński, 1-szy 
wiceprezes Stowarzyszenia.

Sir John G.C.B., Prezesem Komitetu 
Honorowego S.M.W.

Admirał Sir Martin Dunbar-Nasmith, V.C., 
K.C.M.G., P.R., który od samego początku przez

19 lat był Prezesem Kom. Honorowego, odszedł z 
tego świata, o czym z żalem donosimy.

Obecnie na jego miejsce mamy prezesem Sir John 
Lang’a który, pracując w Admiralicji, na stanowisku 
Sekretarza Stanu, stykał się z polskimi marynarzami 
w czasie wojny. Jedną z pierwszych czynności Sir 
Johna było podjęcie inicjatywy ufundowania przez 
Brytyjczyków Domu dla samotnych i opuszczonych 
marynarzy, a dla uczczenia pamięci Admirała Dunbar- 
Nasmith^ Dom ten zdecydowano nazwać jego imie
niem.

Apel nowego prezesa, o składanie ofiar na ten 
Dom był ogłoszony w pismach Daily Telegraph i 
Times.

Komitet Honorowy powiększył się jeszcze o 
dwóch nowych członków. Jednym z nich jest Sir 
Clifford Jarrett, K.B.E., C.B., następca Sir John’a w 
Administracji.

Jednocześnie by utrzymać i nadal łączność z za
przyjaźnioną z nami rodziną Dunbar-Nasmith’ów 
poproszono do Komitetu Honorowego najstarszego 
syna zmarłego Admirała, Commodore David A Dun
bar-Nasmith, D.S.C., R.N.



1& nasze sygnały

W Szkocji, w Elgin, zmarł w wieku lat 82 admi
rał Sir Martin Dunbar-Nasmith, prezes Komitetu 
Honorowego Marynarki Wojennej, kawaler Wielkiej 
Wstęgi „Odrodzenia Polski”, udekorowany tym orde
rem w czasie wojny przez Prezydenta Władysława 
Raczkiewicza.

W czasie 1-ej wojny światowej kpt. Nasmith był 
dowódcą okrętu podwodnego i, po bardzo niebez
piecznym przejściu przez Dardanele. przez 90 dni 
tych operacji zatopił 101 okrętów i statków nieprzy
jacielskich, ale zawsze walczył po rycersku. Cała załoga 
i wszyscy którzy się na okrętach znajdowali byli wy
sadzani na ląd, a kobiety dostawały nawet po pudełku 
czekolądek, których wielki zapas, ówczesny kapitan 
Nasmith, miał na swym okręcie, zabierając je ze statku 
zatopionego na samym początku.

Zatopienie 101 okrętów uznał, ówczesny 1-szy 

Lord Admiralicji Winston Churchill za rekord, któ- I 
rego nikt jeszcze nie pobił i kapitan Nasmith żostał 
udekorowany najwyższym brytyjskim odznaczeniem jł 
wojskowym za dzielność — Victoria Cross.

Z polskimi marynarzami admirał Dunbar-Nasmith 
zetknął się na samym początku 2-ej wojny światowej, | 
kiedy był dowódcą bazy w Plymouth. Nawiązały się 
wówczas nici sympatii, które przetrwały do ostatnich 
dni. Niedawno — 6 maja admirał Nasmith nadesłał 
do SMW bardzo miły list.

Po zakończeniu wojny został prezesem Komitetu ' 
Honorowego i, chociaż mieszkał w dalekiej Szkocji, 
stale interesował się losem polskich marynarzy.

Z odejściem admirała Dunbar-Nasmith’a Polacy 
stracili szczerego i oddanego przyjaciela.

Cześć Jego pamięci.
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DEKORACJA DR. H. H. AITKEN'A ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

W Glasgow Herald z dnia 23 sierpnia 1965 
ukazała się następująca notatka:

Polish Honour for Scot

Dr Hugh H. Aitken, 75 Grenville Drive, Cambus- 
lang, was presented with the Polish Gold Cross for 
Merit, in recognition of his work among the Polish 
people in Britain, at a ceremony in his honour 
yesterday in Glasgow.

Dr. Atken, who is head master of the new Loch 
School at Burnside, Rutherglen, was the British 
CounciPs principal liaison officer to the Polish Navy 
during the Second World War. He organised the 
teaching of English to the officers and men of six 
destroyers and three submarines, of the Polish Navy 
at Polish naval bases.

Kol B. Lassa, prezes Koła Glasgow SMW podaje 
nam obszerniejsze sprawozdanie z obchodu święta 
żołnierza, zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów i Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej w Glasgow w dniu 22 sierpnia 1965 r. 
Oto wyjątki:

Uroczystość ta odbyła się bardzo po żołniersku; 
wszyscy uradowani i dumni, że w nie tak dalekiej 
przeszłości należeli do oddziałów wojskowych uważa
jąc swój za najlepszy pod każdym względem. Atmos
fera podczas całych uroczystości, była bardzo kole
żeńska. Śpiewano piosenki żołnierskie, a ks. Kapelan 
Gruszka, proboszcz parafii, żeby o marynarzach nie 
zapomnąć zapowiedział: „Choć burza huczy wkoło 
nas”, co bractwo podchwyciło, że aż ściany drżały. 
Po zakończeniu uroczystości, odśpiewano Jeszcze 
Polska, aż dwie zwrotki. Z wybitniejszych gości byli 
Gen. Maczek z żoną, Ks. Gen. Brandys, Ks. Gruszka, 
Dr Aitken z żoną, Przedstawiciele środowisk polskich 
w Szkocji, Prezesi organizacji w Glasgowie oraz brać 
wojskowa z żonami. Do obiadu zasiadło około stó 
ludzi.

Program Święta Żołnierza ;

Msza św. za poległych w kościele Św.
Patryka, odprawił Ks. Gruszka.
Po południu obiad żołnierski z winem. 
Wieczorem zabawa, która trwała do pierw
szej w nocy.

Przywitał gości prezes SPK W. Brodziński.
Gen. Maczek wygłosił piękne przemówienie o bitwach 
pierwszej dywizji pancernej o nastrojach władz i lud
ności w., krajach wyzwolonych przez polskie oddziały, 
w czasach obecnych; (Burza oklasków wyraziła za
dowolenie słuchaczy).
Kol. Poray, który nie był obecny, przesłał swoje 

przemówienie w języku ang. tyczące święta żołnierza 
p.p. L. Wojtczakowi do przeczytania.

Z kolei kol. Lassa wygłosił następujące przemówienie:

As Chairman of the Polish Naval Ass. in Glasgow. 
I am greatly privileged to have been asked to represent 
the main Committee of the P.N.A., at the annual 
Polish Soldiers Celebration here today.

First of all I extend a specal welcome to the Very 
Rev. Gen. Brandys, to our Chaplain Father Gruszka, 
to Gen. Maczek our wartime hero of whom we are 
all justly proud and greatly honoured to have him 
with us today.

It is with much pleasure I welcome Mr. Aitken 
OA.MA.PH.D. and Mrs. Aitken. Dr. Aitken was asso- 
ciated with the Poles in the capacity of Teacher of 
English for several years. During this time he rendered 
outstanding service to the Personel of the Polish Navy 
not only in instilling a knowledge of the Eng. 
Language but in offering friendship and understanding 
which went far beyond his official duties. I therefore 
regard this special day as a fitting occasion to honour 
Dr. Aitken for his devoted and distinguished service 
to the Polish Naval Personel.

End so in the name of the Polish Naval Ass., I 
reąuest you, General Maczek, to honour us by deco,- 
rating Dr. Aitken with Polish Gold Cross of Merit.

Wszyscy powstali, burza oklasków, gratulacje, and 
“three cheers” for Dr. Aitken po których Dr. Aitken 
rozradowany wyprostował się i wygłosił małe prze
mówienie wymieniając nazwy naszych okrętów na 
których znał niektórych kolegów z którymi miał 
przyjemność być w ich towarzystwie. (Nieszczędzono 
mu oklasków). Dr. Aitken był bardzo wzruszony całą 
ceremonią dekoracji, która wypadła nadzwyczaj pięk
nie, a że było tak, świadczy ilość pochlebnych słów 
pod moim adresem skierowanych od różnych ludzi 
obecnych.

Dr. Aitken z żoną opuścił nas około 7-ej wieczo
rem dumnie z krzyżem na piersiach. Odprowadziliśmy 
ich do samochodu Dr. Aitken siadł za kierownicą obej
rzał się w stronę naszą, krzyż zabłysnął i tak zakoń
czyła się dekoracja.

Zaprosiliśmy państwo Aitken na nasze przyszłe 
zebranie dnia 5.9.65 r., gdzie oficjalnie poprosimy go 
żeby przyjął być członkiem hon. naszego stowarzysze
nia. Sprezentujemy mu odznakę i krawat SMW”.

Wydaje mi się, że najlepszym zakończeniem tego 
sprawozdania będze zamieszczenie paru wyjątków 
z listu Dr Aitken’a do Prezesa zarządu głównego 
Mec. W. Nadratowskiego. A wielu przyjacół Dr



20 NASZE SYGNAŁY

Aitkerfa z zanteresowaniem przeczyta podane przez 
Niego wiadomości z jego osobistego życia:

“Let me say at once how thrilled and how 
honoured I feel at the presentation of the Cross of 
Merit. My mind is simply flooded with memories of 
you all — the Queens Square, Glasgow, at Eldon 
Street, Greenock, at Princes Pier Greenock, and at 
Bowling Camp, to say nothing of the visits to the 
many ships — Burza, Garland, Piorun, Krakowiak, 
Ślązak, Dragon etc. etc. Every month, when I go to 
the mcetings of the Polish Naval Association in 
Glasgow, on the first Sunday of each month. There 
is such a friendly atmosphere there, and I meet so 
many old friends!

My wife and i would like to thank you for all 
your kindness. She was thrilled at the luncheon when 
the medal was presented. She says that her hand has 
never been kissed so often as on that day!

I now, thanks to the generosity of Mr. Lassa, 
wear the P.N.A. tie, and am very proud to wear it.

Since I last wrote to you, 1 have a new school! 
For 8 years I was Headmaster in Airdrie, and last 
September 1 was appointed Headmaster of the 
brand-new Loch School in Rutherglen — a place 
which looks morę like Buckingham Pałace then a 
school. It cost nearly half-a-million pounds, and 
is the most modern school I have ever seen. It holds 
about 680 pupils and I have quite a few Polish children 
on the roli of pupils.

Since we last met, of course, 1 have grown consi- 
derably older — but then, haven’t we all! It seems 
such a long time sińce the Naval Base broke up, and 
it is quite a shock to realise that all that was twenty 
years ago !

Since then, I have 2 grandchildren, and my 
daughter alas is engaged to be married. My son took 
his degree at the university, in engineering, and has 
been on the development Staff at Rolls-Royce aero- 
cngme works. If only he could get his poor old father 
a Rolls Royce car!

And what of yourself? How are you keeping? 
Is the health still good? Are you in practice in London? 
1 shall indeed be glad to hear from you and to renew 
once again, our old friendship. łt is good friendship 
that makes life enjoyable, isn’t it!

Weil, old chap, I’d be delighted to hear from you 
and to receive your news and any other news of the 
friends we all had in those far off days.

Captain Eibel, Cmdr. Doroszkowski, Bosman 
Szczęsny, Chaplain Jośko Cmdr. and Mrs. Seifert, 
Cmdr. Łomidze and the others who used to struggle 
with their English lessons !

With very best thanks for all you have done for 
me, and with very best wishes to yourself.

Yours sincerely, 
Hugh H. Aitken.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Dnia 6 czerwca po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarł w szpitalu w Penley kmdr. Henryk EIBEL.

Był to jeden z najstarszych oficerów Mar. Woj. 
Pierwszy d-ca żaglowego okrętu szkolnego Mar. Woj. 
w latach 1928-9. Podczas wojny kmdr. Eibel dowodził 
ORP Garland w czasie jego słynnych konwojów do 
Murmańska i skończył wojną jako d-ca bazy morskiej 
Północ.

Odznaczony orderem Virtuti Militari V-ej klasy, 
D.S.O. oraz innymi odznaczeniami. Jego wartości cha
rakteru, zalety osobiste i fachowe zjednały Mu uznanie 
i szacunek nas wszystkich którzyśmy go znali. Choć 
ostatnie lata życia cywilnego nie były dlań łatwe, 
znosił je z odwagą i pogodą sobie właściwą.

Pochowany został na cmentarzu w Wrexham. W 
pogrzebie kolegów z Mar. Woj. reprezentowali pp. 
Adm. T. Podjazd-Morgenstern i prezes Zarządu Głów
nego SMW mec. W. Nadratowski.

W czerwcu drogą okrężną otrzymaliśmy wiado
mość, że w marcu zmarł nagle w Vancouver (British 
Columbia) kol. Włodzimierz Szwec. Bliższych szcze
gółów brak.

W dniu 15 czerwca zmarł po ciężkich cierpieniach 
st. bosman Franciszek Natanek, wybitny Szef Radio

stacji okrętowych. Pływał na okrętach podwodnych 
ą w czasie wojny na ORP Burza i ORP Błyskawica. 
Po wojnie był szefem instruktorem radio mechaników 
w Centrum Wyszkolenia w Okehampton. Zmarły 
swoją postawą moralną, charakterem i bezwzględnym 
oddaniem się służbie zasłużył na najwyższe uznanie 
kolegów i przełożonych. Odznaczony Krzyżem Wa
lecznych dwukrotnie. Urodzony w Ameryce, wrócił 
do Polski gdzie wstąpił do Mar. Woj. w 1924.

W pogrzebie wzięli udział koledzy mieszkający 
w Chicago i między innymi kmdr. Lichodziejewski, 
oraz koledzy Siemaszko, Gidziński i inni.

W dniu 1 września b.r. zmarł w Krakowie kmdr, 
dr Kazimierz Bielawski były szef Służby Zdrowia 
Mar. Woj.

Dr Bielawski był jednym z pierwszych lekarzy 
przydzielonych do Marynarki Wojennej i został przy
dzielony do Dowództwa Floty w Gdyni w roku 1925.

Był też pierwszym lekarzem Polakiem, który 
otworzył własną praktykę w Gdyni. Był popularnym 
i cenionym lekarzem. Jego śmierć wywołała wśród 
kolegów z Mar. Woj. którzy tyle lat z nim przebywali 
głęboki żal.

Cześć Ich pamięci.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
20 czerwca z inicjatywy Komitetu Klubowego 

SMW urządzono piknik w malowniczej miejscowości 
około 30 mil od Londynu. Na miejsce spotkania zje
chało 6 samochodów i około 20 osób. Pogoda dopisała 
i piknik się udał.

9 sierpnia z okazji zjazdu załóg ORP „Piorun” 
Stowarzyszenie nasze urządziło w klubie Lotników 
herbatkę towarzyską dla członków i zaproszonych 
gości. Frekwencja ze względu na okres urlopów nie
zbyt liczna.

W maju b.r. z okazji 25-lecia bitwy o Narwik, 
staraniem Stowarzyszenia Żołnierzy Samodzielnej Bry
gady Strzelców Podhalańskich odbyły się uroczystości 
z czego część ich odbyła się w samym Narwiku. 
Przedstawicielami Brygady Strzelców Podhalańskich 
na uroczystościach w Narviku byli: nasz członek 
wspierający pułk. Cz. Sleziak oraz dr T. Pasieczny, 
który w biuletynie Stowarzyszenia Brygady zdaje spra
wozdanie z pobytu w Narwiku. Oto co pisze między 

innymi: „W porcie czekała na nas motorówka która 
zawiozła nas do fiordu Rombaks, gdzie po ustaleniu 
pozycji zatrzymaliśmy się.

Pod nami na głębokości 70 metrów spoczywa ORP 
Grom a w nim 60-ciu naszych marynarzy.

Pobrałem wodę z tego miejsca — zmówiliśmy 
krótką modlitwę i wróciliśmy do portu”.

Woda z miejsca zatonięcia „Gromu” i ziemia z 
pobojowisk Narwiku mają być złożone w Instytucie 
gen. Sikorskiego w Londynie. SMW otrzymało z tej 
okazji fotografię listu burmistrza Narwiku którego nie 
umieszczamy gdyż jest pisany po norwesku i oba
wiamy się że dla olbrzymiej większości naszych człon
ków byłby nie zrozumiały. Dr Pasieczny w jednym 
z dalszych ustępów artykułu wspomina że składając 
wieńce na cmentarzu zastali już tam leżące wieńce 
od ORP „Błyskawica” i ORP Grom (nowy), które 
były z wizytą w Norwegii kilka dni przed jego 
przyjazdem.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. GINSBERTA

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygna- S. Hunia 1. 0.0
łów” następujące dary wpłynęły na Komisję Opieki: J. Wojtyra 1. 0.0

A. Reyman 10.0
F. Atlasiński Ł. 1.00.0 W.K. Nadratowski 2. 2.0
J. Bednarz 10.0 A. Trzyna 1. 0.0
Z. Kleczyńska 12.6 K. Idzikowski 1. 0.0
Koło SMW — New York 8.17.8 J. Busiakiewicz 2. 0.0
21 Oddział Ligi Morskiej B. Wroński 2. 0.0

w Ameryce 8.17.9 E. Nowak 1.10.0
J. Anczykowski 2. 0.0
A. Guluk 1. 0.0

W odpowiedzi na nasz apel z okazji Świąt Bożego T. Łubieński 3. 0.0
Narodzenia na gwazdkę dla naszych inwalidów i cho- B. Karczewski 10.0
rych wpłynęły do tej pory następujące dary. K. Łowczynowski 1. 0.0

A. Cieszkowska 1. 0.0
L. Ziembicki £. 1.00.0 K. Grocholski 1. 0.0
A. Wacięga 1. 5.0 Z. Mossakowski 5. 0.0
T. Farbisz 16. 0.0 W. Lassek 1. 0.0
K. Hess 8.15.7 Koło Glasgow 5. 0.0
F. Kubica 1. 0.0 B. Lassa 1. 0.0
F. Pitułko 3. 0.0 W. Sadek 1. 0.0
E. Mentryka 1. 0.0 J. Kiłaczycka 2. 0.0
B. Gawęcki 3. 0.0 F. Atlasiński 1.10.0
W. Zaziemski 1. 0.0 A. Hulewicz 1. 0.0
Z. Tatarka 1. 0.0 A. Grochowscy 1. 0.0
R. Dulla 5. 5.0 J. Klamt 10.0
T. Piątkowski 1. 0.0 Z. Janowski 10.0
J. Wańkowski 2. 0.0 E. Pławski 1.15.9
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Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. ‘

M. Żebrowski 1.15.0 Z. Pleśniak 1. 1.0
H. Chwalibóg 10.0 H. Kozłowski 1.10.0
R. Katarzyński 1.10.0 B. Biskupscy 1. 0.0
K. Brożek 20 doi. W. Kosianowski 1. 0.0
Koło S.M.W. New York 100 doi. C. Wnorowski 1.15.0
Liga Morska Okręg V 50 doi. J. Starzycki 2. 0.0
B. Jabłoński 2. 0.0 t

Z KOLEGAMI
Ontario, Kanada 10.6.1965

Serdecznie dziękuję za list z lutego na który nie 
odpisywałem odrazu bo się nic tragicznie nie zmieniło. 
Moje krzyże stopniowo się poprawiały dzięki nie leka
rzom ale pływaniu i gimnastyce oraz manipulacji. 
Tak że już zacząłem trawę kosić, auto reperować 
i więcej piwa pić. Niestety dwa tygodnie temu posz
liśmy na kolację z dancingiem i albo tango czy też 
twist powróciły mnie ze dwa miesiące wstecz. Nie jest 
źle lecz znów muszę być ostrożny etc. etc. — uważanie 
na siebie nie należy do moich zalet.

Pomyliło się coś Komandorowi w sprawie mojego 
zapału do farmerki. Owszem mam lecz ten nowo
czesny zapał gdzie człowiek dużo nie pracuje, duży 
czek za zboże od rządu corocznie dostaje i zimę na 
Florydzie czy Meksyku spędza. Jedynym wysiłkiem 
fizycznym jest destylacja produktów farmerskich do 
własnego użytku.

Do kmdr. Tymińskiego pisałem w lutym załącza
jąc resume (raczej pierwszy draft) mojego doświad
czenia życiowego, oczywiście tylko z punktu widzenia 
zawodowego ( to znaczy inż. mechanika). Nie odpisy
wał i w międzyczasie dwie czy też trzy firmy zaczęły 
interesować się moją osobą zupełnie się sam o to nie 
starając. Z początkiem marca zadzwoniłem do kmdr. 
Tymińskiego, pogadaliśmy sobie za siedem dolarów 
lecz pracy dla mnie nie mógł wymyśleć. Pojechałem 
więc pod koniec marca do jednej z firm okrętowych 
na interview. Niezłą gażę zaofiarowali i tak sobie my
ślę: — Marynarka daje mi trzy miesiące płatnego urlo
pu, t.zw. rehabilitacyjny od 12-go maja. Zamiast spędzić 
całe trzy miesiące czyli lato i urlop szukając pracy 
dlaczego nie wziąć co dają i mieć spokojną głowę. 
Więc pytam od kiedy panowie by chcieli bym zaczął 
pracować — odpowiedzieli — „od wczoraj”.

Ostatecznie rozpoczynam pracę w Davie Ship- 
building Ltd. Lanzon (koło Quebec City) od 1 lipca. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się z żoną w 
Montrealu (nigdy tam przed tym nie byłem i byłoby 
bardzo dobrze żeby tym razem też tam nie było mnie

PO ŚWIECIE
— zbyt kosztowne). Odwiedziłem moją pierwszą kana
dyjską firmę w której pracowałem przed wstąpieniem 
do Mar. Woj. Zaofiarowali mi pracę za 12.000 dolarów 
rocznie lecz pierwsze trzy lata w Japonii, zapomnieli 
dodać, że w niektórych okolicach płaci się za miesz
kanie do 500 doi. miesięcznie. Dodając wszystko razem 
możnaby było wyżyć ale nie zaoszczędzić. Oczy
wiście— gdybym tylko kawalerem był!!!

Na Święta Wielkiej Nocy przyjechali wszystkie 
Glińskie na dwa dni. Bardzo mało starzy się zmienili 
natomiast córki strasznie wyrosły. Oskar wszystko te
raz do wspólnego „umiarkowanego” denominatora 
sprowadza nie wiem czy to tak samo odnosi się do 
życia płciowego lecz napewno do picia. Mówił, że 
stale z kmdrami Zajączkowskim i Trzasko-Durskim 
w bridge’a grają więc wiadomo skąd ten wpływ się 
wywodzi.

Wieczorem w Wielką Sobotę wpadł Kozłowski 
by z Glińskim pogadać. Wygadał się, że u Wierzbow
skich (elektryk) jest w niedzielę (jutro) śniadanie i że 
będzie Łukasiewicz i Hess. Oczywiście kmdr. Hess 
będąc Oskara i moim oficerem kursowym nie wypa
dało by śniadania nie „gate crushować” i „how do 
you do” mu nie powiedzieć.

Po paru mało-wielkich popijawach, fotografowa
niu i otrzymaniu tradycyjnego „beer tanker” rozpo
cząłem mój urlop 15-go maja.

Mieliśmy gości z Anglii więc tak urlop dopiero 
się od ostatniego poniedziałku rozpoczął. Jak już 
wspomniałem ja jadę do Quebec City 4 lipca — żona 
prawdopodobnie zostanie w Ottawie do przyszłego 
czerwca. Postanowiliśmy, że będzie dobrze dla niej 
i ukończy roczny t.z. „Teachers College” co da jej 
kwalifikacje uczenia w Kanadzie. Coś w rodzaju ase
kuracji dla niej. Nie będzie żadnej trudności by się 
ona do cellegium dostała, lecz kłopoty będą w znale
zieniu na rok „housekeepera” dla domu i dzieci. Po 
roku zdecydujemy co będziemy dalej robić. Jeżeli by 
to ode mnie zależało to bym chętnie żonę z dziećmi 
do tej samej szkoły wysłał a ja bym sobie w domu 
gospodarował. Mam pewne powody myśleć że się na 
to nie zgodzi,
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A teraz piorun z jasnego nieba o siódmej rano 
dostaję telegram od kmdr. Tymińskiego, ofiaruje mi 
pracę w jego porcie żądając odpowiedzi telegraficznej. 
Ja bym strasznie tam chciał pracować przeważnie ż
powodów klimatycznych, lecz muszę mieć prżynaj-, 

^mniej 3-6 miesięcy by dyplomatycznie moje zobowi
ązania w Kanadzie zerwać. Będąc członkiem instytucji 

„Professional Engineers” muszę się do pewnych form 
etycznych zastosować. Więc musi sobie Pan wyobrazić 
z jakim bólem serca musiałem odmówić.

Nie pamiętam co pisałem w ostatnim liście lecz 
jeżeli sądzicie że coś jest warte wydrukować w Syg
nałach to proszę. Jest to dla mnie do pewnego stopnia 
wyczynem bo w gimnazjum (mat.przyr.) to zawsze 
ledwo ledwo dostatecznie za moje wypracowania lite
rackie dostawałem przeważnie niedostatecznie. Szkoda 
że moja nauczycielka polskiego Sygnałów nie czyta, 

prawdopodobnie by powiedziała „Widocznie mater- 
jału nie mają”.

To już chyba byłoby wszystko. Gdyby tylko jakoś 
krzyże wytrzymały to bym się czuł jak dwudziesto
letni chłopak który dopiero karierę życiową rozpo
czyna. To do pewnego stopnia jest dużym podobień
stwem. Ja się czuję że nagle powała która moje ciemię 
uciskała 
narki nie 
nie mam 
o pomoc

rozsunęła się i mogę dalej rosnąć. Mary- 
żałuję — chociaż przez ostatnie cztery tygod- 
co noc sny, że okręty się psują i admirałowie 
wołają to rano czterema końmi by mnie do

H.Q. nie zaciągnęli.
Mamy dużo młodzieży która chętnie do Vietnamu 

czy na San Domingo pojedzie — ja im będę okręty 
budował!

Cześć!
E. Miodoński

NA LONDYŃSKIM BRUKU

8-go czerwca 1965 roku odbyło się w naszej kan
celarii ważne „podwójne” zebranie. Kolega T. Budzyń
ski zwołał swą komisję by ustalić terminy i rodzaje 
spotkań i imprez towarzyskich, a piszący te słowa 
obgadał z Komitetem Wydawniczym plany na rok 
bieżący. Ba! żeby tylko moi pracodawcy zdali sobie 
sprawę że ja naprawdę potrzebuję nieco więcej wolnego 
czasu by Nasze Sygnały przygotować do druku, wyko
nanie uchwalonego programu nie uległoby opóźnie
niu. Tym razem nie mogę narzekać na brak współ
pracy bo do następnego jubileuszowego numeru już 
w tece redakcyjnej spoczywają: „Wspomnienia o ś.p. 
ks. Władysławie Miegoniu” kmdr. Wnorowskiego. 
„Z Polskiego Wybrzeża” pana W. Leszczyńskiego, 
rozdział z przygotowywanej do druku książki „Ostat
nia przysługa latarni” i przegląd dotychczasowych 
numerów Naszych Sygnałów przez kmdr. A. Reymana. 
A ciągle liczę na to że po przeczytaniu tej listy anon
sowanych artykułów niejeden z czytelników złapie za 
pióro i aktywnie przyczyni się do zwiększenia obję
tości jubileuszowego numeru.

Tadkowi Budzyńskiemu też się nieźle na tym ze
braniu udało bo postanowił uregulować marynarskiego 
bridża organizując spotkania w drugą niedzielę każ
dego miesiąca. Nie będę nud.ół czytelników opisem 
wylicytowanych, niedolicytowanych i przelicytowanych 
szlemików, ale proszę wierzyć mi na słowo że było 
ich (każdego gatunku) nie mało.

Bardziej natomiast kolegów nie bridżystów może 
zainteresować fakt, że od 13 czerwca przy naszych 

zielonych stolikach widzieliśmy (of course, jak mówią 
tubylcy) panią M. Jabłońską, pp. kmdr. Dzienisiewi
cza, Wojewódzkiego, Busiakiewicza, państwa kpt. A. 
Górskich (oboje grają doskonale), czasowo przebywa
jącego w Londynie na paromiesięcznym urlopie z 
Południowej Afryki pana Reutta. Z bratniego Stowa
rzyszenia Lotników dołączyli do nas bracia pułk. 
Kaczmarczykowie, a z Glasgow w lipcu zawitał kol. 
Witold Wiszniewski. Panowie W. Sągajłło, S. Wolff, 
J Wiszowaty, S. Olszewski i T. Budzyński ze swym 
kolegą por. B. Malczewskim uzupełniają listę wytrwa
łych bridżistów.

Jak już opisuję przez kol. T. Budzyńskiego orga
nizowane imprezy wspomnieć muszę o wycieczce 
samochodowej do Hampshire w której udział wzięli 
pp. Kutkowie z córkami, kpt. Górscy, kmdr. Wacię- 
gowie, kmdr. Busiakiewiczowie, mec. Nadratowski, 
panie Hermanowa i Cieszkowska, państwo E. Liber- 
towie z dziećmi, Tadeusz Budzyński i ja. Pogoda 
była przecudna, ani jednej chmurki za co nie tylko 
organizatorowi należy się wdzięczność. A w koszycz
kach piknikowych u czarujących pań znalazły się 
wspaniałe smakołyki i zbłąkana tu i ówdzie butelka 
wina. Długi spacer, wizyta w pobliskiej knajpie i pod
wieczorek w „Devils Grill” były dodatkowymi atrak
cjami przemiłej niedzieli w The Devils Jumps.

Na zakończenie chciałbym jako reporter z obiadu 
koleżeńskiego oficerów podziękować sobie jako redak
torowi Naszych Sygnałów za udzielenie mi miejsca na 
sprawozdanie z dorocznego obiadu, który mieliśmy
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w Ognisku Polskim 20-go listopada 1965 r. Do stołu 
zasiadło nas trzydziestu trzech z p. adm. Podjazd- 
Morgensternem na czele. Na kurtynie sceny sali teat
ralnej Ogniska zawieszony jest proporzec. Stół ubrań- 
kwiatami, kandelabry i świece. Obecnych krótkińi 
przemówieniem powitał kmdr. Jabłoński, od lat orga
nizator i gospodarz, który stwierdził, że coraz trudniej 
jest mu coś oryginalnego powiedzieć, jeśli to już jego 
powitanie do tradycji należy, ale znalazł myśl nową — 
oto gorąco zalecił ogniskowy krupnik. I słusznie, bo 
krupnik był naprawdę dobry. Obok pana Admirała 
zasiedli komandorowie, Dzienisiewicz, Wroński, Woje
wódzki dr Limonienko i kpt Hrynkiewicz-Moczulski, 
dr. Markowski, inż. Biel, komandorowie Busiakiewicz 
i Wacięga, kpt. mar. Jaraczewski i Plezia porucznicy 
J. Giertych i T. Kutek. Każdy stół ma dwa końce 
(jeśli nie jest okrągły). Na tamtym końcu rozgospoda- 
rowali się i z czasem rozśpiewali koledzy K. Zubkow- 
ski, R. Dulla, J. Stein, E. Liber, W. Wciślicki, F. Ba
licki i A. Ponikiewski. Wacka Wiślickiego, który przy
jechał z Plymouth przelicytowaliśmy na naszym kmdr. 
Jabłońskiego końcu por. mar. O. Celińskim (który na 
nasz obiad przyjechał z Ottawy przez Karachi) i 
Wł. Śliwińskim regularnym uczestnikiem z Irlandii. 
Obok nich P. Surzyn, inż. Zaziemski, J. Hobot, S. Ol
szewski, T. Budzyński.

Przemówienie p. Admirała po obiedzie, nadało 
naszemu spotkaniu charakter obchodu jubileuszu 
40-lecia promocji inicjatora, organizatora i gospodarza 
naszych wspólnych obiadów kmdr. Jabłońskiego. Jeśli 
nie piszę o czcigodnym jubilacie to dlatego że spon
taniczna owacja jaką mu sprawiliśmy była na to zbyt 
koleżeńska, szczera i radosna. Rozwiązują się języki 
i po wspomnieniu przez p. adm. Podjazd-Morgensterna 
uroczystości w Warszawie, podczas której spieszoną 
marynarką dowodził p. Admirał J. Unrug, jak okrę
tem, a na którą kpt. Jaraczewski nieco się spóźnił, 
pada natychmiast interpelacja: Dlaczego? Z olimpij
skim spokojem stwierdza kpt. Jaraczewski; że on był 
na czas, tylko p. Admirał .. . był za wcześnie. Kmdr. 
Wroński wspomina, że jego dyrektorem nauk w szkole 
podchorążych był adm. Morgenstern a oficerem kur
sowym dzisiejszy jubilat kmdr. Jabłoński i dziwi się

że już sam podawansował do najpoczestniejszych 
tmiejsc przy wspólnym stole. Dr Limonienko opowiada 

j Jóskonałe i autentyczne anegdoty medyczne, co daje
p.’ Admirałowi Morgensternowi okazję do przypomnie- 
-aia byłych szefów służby sanitarnej: pułkownika Cia- 
stónia — wielkiego znawcę owadów (wraz z jego, 
muchą „ciastonicą”) znanego kawalarza pułk. Gąsio»’ 
row...... ^ ,, brata szefa sztabu i ś.p. pułk. Włoszczyń^ 
skiego, który zginął w Katyniu. Kol. Zubkowski też 
przypomina anegdotę o pułk. Gąsiorowskim. Rozmo
wa jest naprawdę ogól la. Por. Giertych snuje analogie 
historyczne, a kpt. Plezia stwierdza, że dziwnym 
zbiegiem okoliczności z jego rocznika ośmiu kolegów 
jest w Kraju, a ośmiu po tej stronie. Mec. Nadratowskl 
podkreśla dojrzałą morskość naszego narodu, a kmdr, 
Busiakiewicz przypomina znaczenie naszego Stowa
rzyszenia w utrzymaniu tradycji. Wspominamy, że w | 
organizowaniu pierwszych obiadów oficerskich bardzo 
zasłużyli się ś.p. kmdr. Rusiecki i kmdr. A. Wacięga 
a por. O. Celiński z profesorską dokładnością opisuje 
podobne wspólne obiady w Kanadzie. Stwierdza przy 
tym, że kanadyjskie obiady mają tę przewagę, że są 
na nich panie. Natomiast londyńskie tą mają prze
wagę nad kanadyjskimi, że pań nie ma. Kończąc więc 
mogę tylko zwrócić uwagę cierpliwych czytelników 
na ten fakt: Jakże łatwo jest ludziom dogodzić.., 
jeśli tego chcą.

Na mnie spadł miły obowiązek odczytania pod
czas obiadu pozdrowień i telegramów od kolegów, 
którzy nie mogli być z nami w Ognisku a mianowicie 
od panów: Berdysińskiego, Bodar-Rousseau, Górskie
go, Hubickiego, Jagusiewicza, Katarzyńskiego, Ko- 
sianowskiego-Lorenza, Lesisza, Łubieńskiego. Ołda- 
kowskiego, Piątkowskiego, Pitułko, Reymana. Sągajłło 
i Ziembickiego. Por.mar. Wieczorkiewicz musiał zos
tać w Brighton na zabawie Koła SMW o czym nie 
wątpię że do nas napisze. A dr Hofman przesłał czek 
na dwie gwineje na toast za pomyślność zebranych. 
Goździki w butonierkach w tym roku były (notuję 
to dla powszechnej wiadomości) przez dr J. Hofmana 
ufundowane.

W. KRZYŻANOWSKI

*
*

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
ZYCZY KOLEGOM CZYTELNIKOM

*
*
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