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Naczelny Wódz gen. Wł. Sikorski na pokładzie PIORUNA 
w rozmowie z kmdr. Pławskim (1941 r.)
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Od Redakcji
Bieżący numer Naszych Sygnałów jest nume

rem specjalnym poświęconym pamięci ś.p. kmdr. 
Eugeniusza Pławskiego.

Ś.p. kmdr Pławski zyskał uznanie nie tylko ja
ko wyątkowo dzielny oficer Marynarki Wojennej, 
nie tylko jako serdeczny kolega — ale jako wspa
niały gawędziarz. Dzielił się z nami losami ze 
swego życia czy to w formie ustnych opowiaiań, 
czy też ciekawych publikacji, gdzie ze swadą, nad
zwyczajną pamięcią i ... humorem opowiadał nam 
ciekawe wydarzenia z jego arcybogatego życia. 
Pisał o czasach swej służby w Marynarce Rosyj
skiej, pisał o rewolucji bolszewickiej, pisał o słu
żbie pod polską banderą, pisał o pobycie we Fran
cji, pisał o chwilach wesołych i smutkach, o suk
cesach i tragediach.

W Polskiej Marynarce Wojennej był nie tylko 
tym co pierwszy podniósł banderę M.W. na Bał
tyku ale tym co przesłużył w jej służbie 25 lat 
na kierowniczych stanowiskach różnych specjalno
ści. Zdobył więc nie' tylko wybitną znajomość 
zawodu marynarskiego ale poznał dokładnie wszy- 
stkch kolegów przełożonych i podwładnych.

Podczas wojny pracował nie tylko w sztabach 
ale jako dowódca okrętu wziął bezpośredni udział 
w walkach na morzu.

Przyczynił się chlubnie do sławy jaką zdoby
ła Polska Marynarka Wojenna.

Nie wiem ilu ludzi zdaje sobie teraz sprawę 
z faktu że młoda Polska Marynarka Wojenna by
ła w ciągu ostatniej wojny jedyną częścią Polskich 
Sił Zbrojnych, która ani na chwilę nie przestała 
walczyć.

Nie wiem ilu pamięta, że biało czerwona ban
dera, podniesiona w Pucku w 1920 r. nie opuści
ła ani na chwilę masztów bojowych polskich okrę
tów aż do zwycięskiego końca w 1945 r.

Nie wiem ilu wie, że wśród garstki tych, co 
wsławili „wielkie dni małej floty’ komandor Euge
niusz Pławski grał tak poczesną rolę . ..

„Przyszło nowe” — wyrosły nowe pokolenia, 
nowe wiary, nowe wydarzenia nowe czasy. Tak 
jak to bywało wielokrotnie w dziejach naszego na
rodu, — tempora mutantur . . .

Dawne bohaterskie walki o wolność i całość 
przechodzą powoli do historii -— a ludzie biorący 
w nich udział giną w zapomnieniu albo przecho
dzą ... do legendy.

Do legendy ■— tego niezmierzonego źródła du
my narodowej i nadziei. Tego tworzywa nowych 
bohaterów.

Legenda jednak powstanie wtedy, gdy świad
kowie przeszłych zdarzeń przekażą je w nieskażo
nej formie młodym pokoleniom Polaków.

Komandor Pławski tak to rozumiał.
Mówił i pisał o swej ukochanej Polskiej Ma

rynarce Wojennej, pisał o jej walkach na morzu 
— pisał o kolegach z którymi pracował i walczył.

O kolegach z Marynarki Wojennej pisał za
wsze ciepło i serdecznie.

Ciepło i serdecznie i.. . z elegancją, stylem 
i taktem „starej szkoły’’ promieniującej zresztą w 
każdym z nim osobistym spotkaniu.

Komandor Eugeniusz Pławski był nie tylko 
pierwszym prezesem Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej kiedy to organizował, pracował i dora
dzał ale regularnie zasilał Nasze Sygnały dowodami 
swego talentu zyskując takie uznanie że numer 
Naszych Sygnałów wydawany bez jego artykułu 
wydawał się niezupełny.

Emigracja do Kanady nie przeszkodziła Mu 
iv utrzymywaniu z nami kontaktiL Pracując w 
niebywale ciężkich warunkach zawsze znalazł czas 
by przesłać do nas list a opisane przez Niego po
czątki życia w Kanadzie (dzielone wspólnie z kmdr. 
Namieśniowskim) były nie tylko perełką gawędziar
skiego opowiadania ale dużym przyczynkiem his
torycznym do dziejów drugiej emgraci.

Takim samym przyczynkiem tylko o wiele 
bardziej wartościowym historycznie były Jego o- 
powiadania o dziejach Polskiej Marynarki Wojen
nej — dla której poświęcił się bez reszty, którą 
ukochał i miłość dla której przekazywał nam 
wszystkim.

Niestety, z woli Najwyższego Przełożonego 
kmdr. Eugeniusz Pławski skończył swą ofiarną do
czesną służbę. Odszedł od swoich najbliższych, od
szedł od naszej rodziny marynarskiej. Brak go nam 
bardzo!

Przed samą swoją śmiercią napisał swoją 
ostatnią pracę do Naszych Sygnałów i przesłał 
do naszego kolegi kmdr. F. Pitułko, swego serdecz
nego przyjaciela swdją relację o ORP Piorun Z 
prośbą o opinię, ewentualne poprawki i życzenie, 
by ona ukazała sę w Naszych Sygnałach,



4 NASZE SYGNAŁY

Koledzy Olszewski, Pitułko i Ziembicki przej
rzeli tę pracę — chcąc jednak zachować wierną 
treść i styl ograniczyli się tylko do korekty dru
karskiej pozostawiając ją tak jaką przesiał kmdr. 
Plawski

Oddając dziś ten numer Naszych Sygnałów 
dla naszych czytelników pragniemy wyrazić Ko
mandorowi Pławskiemu nasze oddanie i serdeczną 
przyjaźń, jaką zawsze żywiliśmy do Niego.

Pragniemy także przez to spełnić nie tylko Je
go ostatnie życzenie ale uprzejmie powiadomić 
Jego najbliższych że to Jego ostatnie życzenie 

spełniamy z wdzięcznością jako sposobność wyra
żenia naszej podzięki za przyjaźń i serdeczność ja
ką nas darzył.

Czcigodnej i Drogiej nam wszystkim Małżon
ce Pani Maryli Pławskiej i Synowi Panu Jerzemu 
Pław&kiemu przesyłamy 'wyrazy serdecznego od
dania.

Kolegom F. Pitułko, L. Ziembickiemu i S. Ol
szewskiemu dziękujemy za pomoc w wydaniu tej 
pracy.

B. Markowski
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PIORUN W AKCJI

1 DEYONPORT ROK 1940

W dniu 4 Maja 1940 roku podczas akcji bojo
wej na wodach Narwiku zatonął ORP Grom. — 
Ugodzony' dwiema bombami zrzuconemi przez 
jiiemieloki samo,Lot w niespełna trzech minutach 
czasu zniknął w lodowatej otchłani. Wielką ponieś
liśmy stratę, był to bowiem nowoczesny, piękny 
i dzielny okręt, obsadzony przez wyborową za
łogę, a dowodził nim ogólnie łubiany i ceniony, 
a serdeczny mój przyjaciel komandor por. Alek
sander Hulewicz. Kilkanaście dni później grupa 
oficerów marynarki, w tym kilku kolegów z Royal 
Navy, oczekiwała przybycia pociągu z rozbitka
mi z ORP Grom na dworcu kolejowym w Devon 
port. — Gdy się pociąg zatrzymał, z wagonów 
zaczęły wysiadać najbardziej dziwacznie wygląda
jące postacie, wśród których nie bez trudu roz
poznawaliśmy naszych kolegów. Zastępca dowód
cy — kdr. ppor. Konrad Namieśniowski miał na 
sobie ofiarowany przez jakąś dobrą angielską 
duszę mundur porucznika R.N. i jasne drelichowe 
spodnie. Ppor. Wróbel paradował w mundurze 
Lt. Commander’a, a niejeden wśród załogi przy
pominał raczej majtka ze statku korsarskiego, ani
żeli podoficera lub marynarza z okrętu R.P. By
ła tam też grupa brodaczy z por. St. Kince i bos
manmatem S. Przybylińskim na czele.

Rzecz jasna, że wszyscy cieszyli się z przy
jazdu do 'polskiego’ Devonport, gdzie po ciężkich 
przeżyciach będą mogli wypocząć i nabrać sił do 
dalszych awantur wojennych i do pomszczenia 
59 kolegów, dla których kadłub ORP Grom stał 
się wspólnym grobowcem.

W czerwcu 1940 roku skapitulowała sojusz
nicza Francja, a wśród załóg francuskich okrętów, 
znajdujących się w portach angielskich nastąpił 
głęboki rozłam.

Dowódca okrętu podwodnego Surcouf, nie 
bardzo przychylnie usposobiony względem Angli
ków strzałem z rewolweru zabił Commandera 
R.N., który wraz z podoficerem zjawił się na Sur
couf z bliżej mi nieznanym rozkazem Dowódcy 
Southern Approaches. Podoficer angielski szybko 
zareagował i położył trupem francuskiego dowód
cę. — Natychmiastową reakcją brytyjskiej Admi
ralicji było wyokrętowanie załóg z francuskich 
okrętów.

W dniu następnym zostałem wezwany do Szta
bu Southern Approaches, gdzie otrzymałem roz-

(1940-1941 ROK)

kaz zabezpieczenia znajdujących się w porcie trzech 
francuskich okrętów podwodnych. Szczęśliwym 
trafem na ORP Gdynia znajdował się jeden z na
szych podoficerów podwodnśków, kltóry tak jak 
ja ukończył szkołę podwodnego pływania w Tou- 
lonie i znał się na konstrukcji francuskich OOPP. 
Oficer i dwóch podoficerów R.N. zaprowadzili 
nas na pierwszy O.P. (nazwy niestety nie pamię
tam). — Był to okręt zupełnie nowy, który przy
puszczalnie jeszcze nie zakończył prób odbior
czych. Gdy weszliśmy do wnętrza, nie chciałem wie
rzyć własnym oczom. Całe wnętrze pomieszczeń 
mieszkalnych wyglądało jak po najściu mongołów, 
rozprute materace i poduszki, podarte ceraty i 
książki, rożbita porcelana, kawałki chleba sera i 
kiełbasy, resztki ugotowanego makaronu, rozla
ne wino i oliwa wypełniały korytarze, kabiny ofi
cerskie i pomieszczenia załogi. —

To jeszcze nie było wszystko. Na najbardziej 
widocznych miejscach włącznie z kanapą w mesie 
oficerskiej — załoga pozostawiła swoje wizytów
ki w postaci ludzkich ekskrementów .. . —

W ten tak ''kulturalny’ sposób Francuzi po
żegnali swój okręt i dali upust uczuciom żywio- 
Inym przez nich względem Anglików. — Mogli 
przecież zatopić okręt, lub uszkodzić jego mecha
nizmy, — nie, woleli zanieczyścić . ..

Sprawdziliśmy w miarę możności bezpieczeń
stwo okrętu. Zabezpieczyliśmy w kabinie dowód
cy dzienniki okrętowe, instrukcje, plany i kores
pondencję. — Mniej więcej to samo, ale tym ra
zem bez 'wizytówek’ —■ znaleźliśmy na drugim 
okręcie podwodnym. Na Surcoufa w tym dniu 
nie udaliśmy się, gdyż był w trakcie zmiany miej
sca postoju i znajdował się na holu w środku za
toki. — Jednocześnie odbywało się usuwanie załóg 
francuskich z terenu Devonport. — Grapę zdjętą 
z pancernika 'Paris' załadowano na holowniki i 
skierowano do Plymouth. — Gdy mijali ORP 

Gdynie ‘pomponiarze’ zdobyli się na okrzyk ‘Vive 
Ja Pologne’, ale w pobliżu okrętów angielskich 
gwizdali i częstowali Anglików najgorszymi wyz
wiskami. —

Wstyd mi było za Marinę Nationale.
W lipcu 1940 otrzymałem rozkaz objęcia fran- 

cusikieglo kontr-torpedowca 'Ouragan'. —- Ponad 
10 lat przedtem gdy byłem w Toulonie, zostałem 
zaproszony na herbatkę na 'Ouragan' wraz z żo
ną. Okręt ten był wówczas jednym z serji kontr
torpedowców, które wraz z kilkoma krążownika-



6 NASZE SYGNAŁY

Komandor E. Pławski na pomoście

mi tworzyły podwaliny nowoczesnej Marynarki 
Francuskiej. — Niestety, o ile 'tamten’ 'Ouragan' 
dawał wspaniałe świadectwo postępu techniki fran
cuskich arsenałów i był dumą Francji i jej ma
rynarzy, o tyle ten 'Ouragan' na pokładzie któ
rego znalazłem się jako jego dowódca — wy
glądał bardzo, a bardzo żałośnie. — Inwazja nie
miecka zastała 'Ouragan' w remoncie w jednym 
z portów na zachodnim wybrzeżu Francji. W naj
większym pośpiechu władze stoczni załadowały na 
jego pokład wszystko co było pod ręką i co znaj
dowało się w poszczególnych warsztatach porto
wych. — Nie było żadnej pewności, czy załadowa
ne rury, części i mechanizmy rzeczywiście nale
żały do 'Ouragana', czy też do innych okrętów 
remontujących się w stoczni. — Gdy stanął przy 
molo w Devonport wyglądał raczej jak krypa do 
przewożenia starego żelastwa. Na oko okręt na
dawał się tyi|ko na złom. Doskonale pamiętam 
wyraz na twarzach podoficerów maszynowych, 
przyglądających się tej masie żelastwa i nie mniej 
przerażoną minę chorążego pokładowego Grzy- 
waczyka, który przypuszczalnie nigdy w życ.u 
nie widział tak zaśmieconego pokładu. Chorąży 
Macesowicz dosłownie zzieleniał, gdy wszedł do 
pomieszczenia kancelarii okrętowej. Wszędzie 
znajdowaliśmy brud, rdzę i kompletny chaos. Mi- 
mowoli przypominała nam się ta znana góralska 
piosenka:

... czy to kupa gnoja, 
cy dziewcyna moja . . .

Na szczęście pesymizm bardzo szybko stop
niał, Mieliśmy okręt, którego remontem zajął się 
H.M. Dockyard. — Przybyła załoga. Większość 
jej składała się z rozbitków ORP Grom, a więc 
d skonała i już zaprawiona w trudach wojen
nych i ciężkiej pracy.

Podnieśliśmy na flagsztoku dwie bandery — 
polską i francuską i zabraliśmy się do porządko
wania pomieszczeń mieszkalnych. — Oficerowie 
i podoficerowie, każdy w swoim dziale, mieli ro
boty po uszy, ale kpt mar. K. Hess był pierw
szym, który mógł się pochwalić częściową goto
wością bojową w swoim dziale przez uruchomie
nie ciężkiego karabinu maszynowego dla obrony 
przeciwlotniczej. — Minęło zaledwie kilka dni, 
gdy Ouragan, stojąc w suchym doku, wziął udz ał 
w odparciu ataiku niemieckich samoliotów na 
Devonport. —

Mianowanie rr.nie dowódcą francuskiego KT 
Ouragan nie była to łatwa decyzja do powzięcia 
dla Szefa Kier. Mar. Woj. Od 1925-1926 roku po 
ukończeniu Ecole de Navigation Sous-Marine w 
Toulonie należałem już faktycznie do specjalno
ści 'podwodnej'.

Od 1927 do 1929 szkoliłem załogi dla OOPP. — 
Od 1930 ćo 1932 r. dowodziłem Żbikiem, a na
stępnie do 1936 byłem dowódcą dywizjonu OOPP. 
Klop t polegał na tym, że od lat nie dowodziłem 
okrętami nawodnymi. Z drugiej strony dowódcą 
dywizjonu KKTT w Anglii był kdr. por. Hry
niewiecki, młodszy ode mnie starszeństwem.
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W rezultacie ubłagałem Admirała, by na te 
rzeczy nie zwracał specjalnej uwagi. Zrzekłem się 
starszeństwa i jaknajchętniej podporządkowałem' 
się młodszemu ode mnie dowódcy.

Na Ouraganie po raz pierwszy spotkałem się 
z demokratyczną organizacją pracy w brytyjskich 
dockyardach. — Pewnego dnia przed godziną 
8-mą rano zjawili się na okręcie dwaj malarze z 
nakazem malowania pomieszczenia dowódcy. W 
największym pośpiechu cały mój dobytek został 
przeniesiony do innej kabiny, puczem z wielce u- 
niżonym 'sorry for keeping you waiting’ — zastęp
ca dowódcy zaprowadził malarzy na miejsce ich 
pracy. Następnego dnia, przez ciekawość poszed
łem zobaczyć jak postępuje praca. Zastałem cbu 
malarzy w saloniku. Otoczeni dymem papierosów 
grali w karty. Spojrzeli na mnie z grzecznym uś
miechem, powiedzieli unisono ‘nice weather isn’t 
i't — i na tym moja inspekcja skończyła się. Za
wstydzony swoim nietaktownym postępkiem o- 
puściłem kabinę. Trzeciego dnia sojusznicy-mala- 
rze, wypoczęci i w doskonałych humorach przywi
tali mnie przez 'good morning Sir’, po czym odło
żyli na chwilę karty na bok i zapytali ; jaki wolę 
kolor w kabinie sypialnej, a jaki w saloniku. Roz
czulony okazaną mi uwagą szybko zgodziłem się 
na pierwsze cwa zaproponowane mi kolory, po 
czym cichutko wymknąłem się na pokład. Mala
rze kontynuowali chwilowo przerwaną grę.

Wieczorem byłem na przyjęciu u komendan
ta Portu Cpt. Beokett, któremu opowiedziałem z 
humorem całą historię o malowaniu mojej kabiny. 
Byłem przekonany, że Becketit conajmniej pęknie 
ze śmiechu, tymczasem wyszło całkiem inaczej. 
1 jak pan na to zareagował? — zapytał mnie z 
dużą dozą niepokoju w głosie.

— Nic, czekam — odpowiedziałem.

— Bardzo dobrze, rzeki Beckett, po czym 
przesunął w moją stronę karafkę z porto i opo
wiedział o wypadku, jaki miał miejsce w identy
cznych warunkach na HMS Antelope. — Dowód
ca tego okrętu już w drugim dniu 'malowania' 
został wyprowadzony z równowagi przez karcia- 
rzy-malarzy i kazsł im opuścić pokład. Sprawa o- 
parła się o związek, który zagroził strajkiem w ca
łym Dockyardzie. — Ledwo udało nam się zaże
gnać ten incydent — zakończył Beckett, — bar
dzo dobrze pan postąpił!

Remont posuwał się naprzód żółwim krokiem. 
Jednym z hamulców były komplikacje spowodo
wane przeliczaniem milimetrów z planów francus
kich na angielskie cale. — Żyliśmy pod stałym 
wrażeniem, że 'Ouragan' nigdy nie opuści Devon- 
portu.

2 OBSADZENIE ORP PIORUN

Szczęśliwy los pokierował jednak naszemi spra
wami w sposób całkiem odmienny. — Pewnego 
dnia 'wlatuje' do mojej kabiny oficer łącznikowy 
i wręcza mi pismo od Szefa Kier. Mar. Woj. naka
zujące natychmiastowe obsadzenie budującego się 
w Glasgow H.M.S. 'Nerissa’’, który po podniesie
niu bandery polskiej ma zmienić nazwę na ORP 
„Piorun”. Trudno było o lepszą nazwę, gdyż zarzą
dzenie Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej 
rzeczywiście spadło na nas jak ten “Piorun z 
nieba!

Około 90 podoficerów i marynarzy z Oura- 
ganu, a w rzeczywistości z ORP Grom, stanowili 
trzon obsady Pioruna, a reszta załogi miała być 
uzupełniona przez ochotników z Francji, oraz 
przeniesionych do marynarki żołnierzy naszego 
wojska.

Gdy z pierwszą grupą oficerów i podofice
rów zjawiłem się w stoczni John Browna w 
Clydebank i gdy zobaczyliśmy dziarską sylwetkę 
Pioruna — szczery uśmiech rozjaśnił nam oblicza. 
Piorun był naprawdę piękny. Zachwytom nie było 
końca, a ta wielka miłość, która narodziła się 
przy pierwszym spojrzeniu — nie opuściła nas po 
dzień dzisiejszy.

Budowa Pioruna była już na ukończeniu, to
też natychmiast rozpoczęliśmy pobieranie wyposa
żenia. — Chodziłem po pokładach i przygląda
łem się niezliczonym ilościom pudeł, skrzyń, pu
szek i paczek znikającym w otworach włazów i 
drzwi dziesiątków magazynów. — Wszystko było 
nowe, czyste i najlepszego gatunku. Przywieziono 
również kilka mrożonych połówek australijskie
go bydła. Do mrożonego mięsa zawsze odnosi
łem się krytycznie i przypatrywałem się tym bla
dym kadłubom raczej z niesmakiem i niedowie
rzaniem, ale gdy przypadkowo ujrzałem na ich 
pośladkach pieczęć z liczbą 1928 i gdy dowiedzia
łem się od oficera łącznikowego, że ta liczba is
totnie oznacza rok uboju — nie wytrzymałem 
i oświadczyłem, że wypraszam sobie karmienie 
mojej załogi starym mięsem i że żądam świeżego 
prowiantu. Biedny Lt Denn RN zaniemówił i spoj
rzał na mnie oczyma zranionej sarny, po czym 
pobiegł do kabiny i przyniósł mi pisemne dowody, 
że tak ma być i że nie patrząc na wiek — mięso 
to nadaje się do spożycia nawet przez delikatne 
polskie żołądki. Byłem zmuszony przyznać Dea
nowi słuszność, ale po dziś dzień nie mam zaufa
nia do mrożonego mięsa.

Zaledwie Donn odszedł, a tu druga niespo
dzianka, Razem z rewolwerami i ręcznymi kara
binami przyniesiono na pokład dwie wiązki naj
bardziej. staroświeckich pałaszy. Zagłoba by się 
uśmiał! Zamrożone woły liczyły sobie lat 12, ale 
te okazy broni siecznej przecież należały do zabyt
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ków średniowiecza. Nie mogło mi się pomieścić 
w głowie, ażeby nowoczesny Piorun, uzbrojony w 
działa zdolne do wyrzucenia pocisków na odleg
łość 18.000 yardów ■— miałby wiązać się z nieprzy
jacielem w walce wręcz. — Gdy wreszcie przeko
nałem się, że wraz z bułatami nie przyniesiono 
ani rusznic, ani też lanc, halabard, czy też cepów 
— zwróciłem się ponownie do Denna o wyjaś
nienie.

— Sir, — powiedział łącznikowy — w ubieg
łych wojnach zdarzał się conajmniej jeden wypa
dek, gdy okręt R.N. bywał zmuszony do użycia 
pałaszy. Jesltem przekonany, że jeżeli chociażby 
jeden pałasz okaże się przydatnym podczas obec
nej wojny — to i w przyszłości będą one stanowi
ły część uzbrojenia na Brytyjskich okrętach.

I tak się też stało. Captain Ph. Vian, dowód
ca HMS Cossack odnalazł w Norweskich fjor- 
dac)'i powracający do Niemiec statek-więzienie 
Alrmark. Ażeby uwolnić znajdujących się na 
statku jeńców-Anglików, •— Vian zaatakował i zdo
był Altmarcka przez abordaż i to pnzy użyciu re
wolwerów i pałaszy, czyli tak samo, jak to się 
działo setki lat temu. Teraz już nie ulega wątpli
wości, że w trzeciej wojnie światowej okręty R.N., 
będą uzbrojone w dalekosiężne pociski rakietowe 
oraz w pałasze do walki wręcz.

Po pobraniu wyposażenia Piorun opuścił sto
cznię John Brown’a i zakotwiczył na redzie w 
Greenock. Próby nwzlyn, szybkości, zwuotności 
itp. trwały zaledwie parę tygodni. — Dnia 4-go 
listopada, ożyli dokładnie w 6 miesięcy po zatopie
niu ORP Groma zjawili się na okręcie przedstawi
ciele stoczni i poprosili mnie o podpisanie proto
kółu odbiorczego Pioruna. — Jeden egzemplarz 
dla nas, a drugi dla Pana. ■—

Nie wiedziałem co robić. W swoim czasie, 
jako przyszły dowódca okrętu podwodnego 'Żbik’, 
należałem do komisji odbiorczej okrętów budują
cych się we Francji. Musiałem znać na pamięć 
grubo ponad sto stronic liczącą umowę, która by
ła wypełniona setkami paragrafów, punktów i od
nośników natury technicznej, finansowej i praw
nej. Protokół odbioiczy musiał być podpisany ze 
strony polskiej przez prezesa komisji odbiorczej 
i całej grupy specjalistów. Każda poszczególna 
próba mechanizmów, odbiór każdego klucza, szczot
ki, flagi i linki odbywały się protokólarnie i wed
ług zawartych w umowie instrukcji.

Odbiór Pioruna odbył się bez przedstawicieli 
KMW, bez upoważnienia KMW, bez... ani papy 
ani mamy! Podpisałem, wypiliśmy po szklance 
sherry, vice-dyrektcr stoczni ścisnął mi rękę i z 
uśmiechem oświadczył She is yours, — good luck 
to you’. — Na tym ceremonia odbioru się zakoń
czyła.

Na ORP Piorun została podniesiona bandera 
polska.

W Polsce, lub we Francji spędzilibyśmy wię
cej czasu na odbiór ciężarowego samochodu, ani
żeli trwa odbiór okrętu w Anglii,a praktyka wy
kazała że gentlemen agreement’ miał daleko więk
szą wartość, aniżeli skomplikowane umowy pol
sko-francuskie na Wichry i Wilki.

W dniu 12-go listopada opuściliśmy Greenock 
i ruszyliśmy przez cieśninę Minch do Scapa Flow.

W drodze do Scapa napotkaliśmy dość 'świe
żą’ pogodę. Przykro było patrzeć na tych naszych 
młodych żołnierzyków, przebranych w morskie 
mundury a przyjmujących chrzest morski. — Nie 
mając żadnej zaprawy biedacy nie znali jeszcze 
sztuki jazdy do Rygi. Przeklinało bractwo dzień 
'swego urodzenia, dzień wstąpienia na ochotnika 
do marynarki i tego kumpla, który go do tego 
namówił. Przysięgali, że po przybyciu do Scapa 
natychmiast poproszą o wyokrętowanie. — Na
prawdę wyokrętował się tylko jeden.

Po kilku tygodniach młoda załoga, otoczona 
stałą fachową i ojcowską ipieką oficerów i podofi
cerów — poczęła krzepnąć jako zespół ludzi za
prawiających się óo wojenki, a wspólne dążenia 
i życie pod 'jednym dachem’ spoiły ją w silną 
duchem rodzinę marynarską.

Dla mnie jako dowódcy najlepszym dowodem 
tego ducha załogi były zawsze mile uśmiechnięte 
twarze witające mnie na pokładzie, lub na lądzie.

Dowódcą dywizjonu, do którego należał ORP 
Piorun był Cpt. Arlis R.N. Miał cn swój propor
czyk na H.M.S. Napier, którego był również do
wódcą. Był to człowiek ostry, wymagający i nie 
uznający żadnych ale’. Na szczęście jego zastępca 
(z.d.o.) rozumiał coś niecoś po francusku i gdy by
ła ku temu potrzeba przychodził mi w sukurs. Dy
wizjon ten po przeszkoleniu miał dołączyć do flo
ty Australijskiej ale niestety bez Pioruna. Byliś
my tym faktem bardzo rozczarowani, ale wszy
stkie zabiegi czynione w tym kierunku przez Arli- 
sa zostały przez Admiralicję odrzucone. — Kier. 
Mar. Woj. również i to zupełnie słusznie — nie 
poparło naszego dywizjonera ze względu na tru
dności, które by wynikły w gospodarce persone
lem, musielibyśmy bowiem trzymać w Australji 
oddział załogi zapasowej dla zastępowania chorych 
i urlopowanych.

Tymczasem szkolenie nie posuwało się na
przód tak, jakby sobie tego życzyły nasze władze 
przełożone, a przyczyną tego były nieustające wiat
ry deszcze i zawieje śnieżne. — Co się tyczy nasze
go życia 'domowego’ było ono wręcz beznadziejne. 
Nie było możności zejścia na ląd z tej prostej przy
czyny że nie było lądu na który dałoby się zejść. 
Na tych wysepkach otaczających nasze miejsce po
stoju nic nie rosło i nic nie mogło żyć, nawet me
wy wołały odpoczywać na masztach okrętów, ani
żeli na pozbawionych wszelkiego uroku nagich i 
wiejących wiecznym chłodem skałach. Czytanie, 
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pisanie listów i słuchanie radia były to jedyne na
sze rozrywki. — Poza tym każdy żył wspom
nieniami z postoju w ostatnim porcie, a wpatrzony 
w nisko lecące chmury — biegł za nimi myślami 
tam, gdzie jeszcze istnieje cywilizacja, gdzie moż
na znaleźć odprężenie oraz zapomnieć na chwilę 
o Scapa w starym! angielskim 'pubie*. —

3 PIERWSZY KONWÓJ

4-go grudnia zostałem zawezwany przez Do
wódcę grupy kontr-torpedowców wchodzących w 
skład Home Fleet. — Rear-Admirała Taylora na 
HMS. Madisson. Jadąc motorówką zastanawiałem 
się, czy nie popełniłem jakiejś gafy, czy nie zawini
łem wobec regulaminów Jego Królewskiej Mości, 
czy też coś w tym rodzaju. — Otoczony chmurą 
czarnych myśli wbiegłem po trapie, zasalutowałem 
banderze i omal-że nie zderzyłem się ze śpieszą
cym na moje powitanie admirałem. Wielki ten za
szczyt okazarfy kcmandorowi^poruczmśkowi po
działał na mnie do tego stopnia oszałamiająco, że 
w rezultacie zaimełdiowałem swoje przybycie ja
kąś niesamowitą mieszanką angielsko-polsko-fran- 
cuską. Ku mojemu zdziwieniu admirał wcale się 
nie speszył, lecz ściskając moją dłoń wykrzyknął, 
jakby w zachwycie: *Oh, Oui, oui . . . tres . . . very 
good’. Gdy weszliśmy do kabiny admirał kazał 
stewardowi podać dwa 'double gin’. Nie znoszę 
ginu, ale co miałem robić wobec woli przełożo
nego!

Po pierwszym łyku, uśmiechnięty dotychczas 
admirał zmienił ton i przeszedł do spraw służbo
wych.

— Pławski, zaczął, — I am very sorry, ale 
potrzebuję waszej pomocy.

I hope you don’t mind, ale jest taka sytuacja, 
że jestem zmuszony wysłać ORP Piorun w towa
rzystwie HMS Kepel na spotkanie trzech krążow
ników pomocniczych, podążających przez Islandię 
do Anglji. — Ja wiem, że wyszkolenie Pioruna 
jest dalekie od doskonałości, ale nie mam innego 
wyjścia.

W dalszymi ciągu rozmowy admirał Taylor 
prawdziwie po ojcowsku dał mi szereg praktycz
nych rad na wypadek pojawienia się jednostek na
wodnych nieprzyjaciela na naszej drodze, aczkol
wiek był przekonany, że zgodnie z doniesieniami 
wywiadu tylko okręty podwodne mogą ewentual
nie ulec pokusie i przeprowadzić atak torpedowy 
na konwój. — Po otrzymaniu niezbędnych danych 
o kcnwoju — powróciłem na Pioruna i poprosi
łem dowódcę HMS Kepel (Lt. Omdr.) do siebie 
na naradę. Do czasu rendez-vous z krążownika
mi mieliśmy jeszcze prawie trzy dni czasu, toteż 
z całym spokojem oświadczyłem, że wyruszymy 

następnego dnia o 6-ej rano i będziemy jeszcze 
mieli 24 godziny w zapasie.

— I thinlk, sir, the Admirał expects us to 
sail irrimediately, — odpowiedział Anglik z praw
dziwą angielską flegmą.

Czy był to rozkaz admirała, czy też sugestja 
dowódcy HMS 'Kepel’ — tego nie wiem, ale wy
czułem, że ten młody oficer na pewno ma więcej 
doświadczenia w pływaniu na Atlantyku, aniżeli 
ja, marynarz mórz zamkniętych. — W dwie go
dziny później opuściliśmy Scapa. — Kto miał 
rację? Oczywiście Kepel. Atlantyk to nie Bałtyk. 
Już w pobliżu Minches fala była tak wysoka, że 
ze względu na starszego wiekiem HMS 'Kepel' 
trzeba było zmniejsszyć szybkość. ■—■ To był jed
nak tylko początek kłopotów. Na trawersie Cape 
Wrath na Piorunie nawalił) żyrokompas.1 Nada- 
łm sygnał na 'Kepel', prosząc by zajął czołową 
pozycję i prowadził nawigację. Sztorm przybierał 
na sile. Ilość chorych zwiększała się galopujące, 
a szybkość zespołu zmniejszała się z godziny na 
godzinę. 'Piorun' trzymał się na fali wyśmienicie. 
Stara załoga, zmuszona do pracy tak za siebie, 
jak i za chorych rekrutów jednak nie narzekała, — 
odwrotnie, gdzieś we wnętrzu każdego z nas bu
dziło się, rosło i potężniało uczucie wielkiego zaufa
nia do zalet morskich i technicznych naszego ok
rętu. Łatwość z jaką dawał się manewrować, 
szybkość reagowania maszyn i steru na komendy 
z pomostu oraz stwierdzone już przedtym wspa
niałe zachowanie się okrętu na fali, — budziły 
prawdziwy zachwyt. — Nie ulega wątpliwości 
że ta dziewicza podróż po wodach oceanu stała 
się dla nas doskonałą zaprawą morską. Dała ona 
również oficerom i podoficerom szefów działów 
— sposobność wyszukania i zanotowania słabych 
punktów dotyczących rozmieszczenia i umocowa
nia poszczególnych przedmiotów wyposażenia. — 
Nauczyliśmy się chodzenia po pokładach i peł
nienia wachty morskiej. Prowiantowi i kucharze 
opanowali sztukę operowania kuchnią, tak że po 
kilku dniach już nie było żadnego opóźnienia w 
wydawaniu posiłków.

Nie szczędziliśmy komplementów pod adre
sem brytyjskiego budownictwa okrętowego.

Na miejsce rendez-vous przybyliśmy zaledwie 
o cztery godziny przed wyznaczonym czasem. Po
goda w tym dniu nieco rozjaśniła się, a fala zła
godniała, toteż wielu z pośród chorych ukazało 
się na pokładzie, by zaczerpnąć świeżego powiet
rza.

Po odprowadzeniu konwoju powróciliśmy pod 
wieczór dnia 10-go grudnia do Scapa Flow. W 
niespełna godzinę po zakotwiczeniu, łącznikowy 
oficer powrócił ze Sztabu obładowany zarządze
niami dotyczącemi dalszego szkolenia Pioruna. — 
Program był obfity i wymagał znacznego zwięk
szenia tempa pracy. Przy szklance piwa łączniko
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wy podzielił się z nami ostatniemi wiadomościa
mi zaczerpniętemi na HMS Madisson’ z których 
dawał się wyczuć wyraźny nacisk Admiralicji na 
dowództwo Home Fleet, by przyspieszyło szkole
nie eskortowców, których brak coraz więcej da
wał się we znaki, a czego najlepszym dowodem by
ło wyjście "Pioruna’ do Outer Bailey Barak. — 
Admirałowi Taylorowi bynajmniej nie zależało na 
tym, by dać nam okazję pobujania się na Atlan
tyku, lecz zmusiła go do tej ryzykownej decyzji 
najprawdziwsza desperacka potrzeba.

Następnego dnia wykąpana, ogolona i wypo
częta załoga chętnie krzątała się na stacjach swo
ich przydziałów. — Młodsza brać marynarska po 
cięgach, jakich doznała z woli Neptuna, pod pie
czołowitą opieką prowiantowego bosmata Jędro- 
szczyka i Chefa mata Derdziaka, w dwójnasób 
uzupełniła utracone na morzu zapasy energji i na
brała kolorów i wigoru.

Nie było jednak mowy o regularnych ćwicze
niach. Śnieżyce i wiatry z zaciętością psuły nam 
wszystkie szyki. — W ciągu tygodnia udało nam 
hlię wykonać zaledwie ułamek nakazanych prog
ramem ćwiczeń. — 19-go grudnia byłem ponow
nie zawezwany przez Adm. Taylor. — Przez kil
ka minut przepraszał mnie za pogodę w Scapa, 
poczem wydał polecenie udania się na’ miejsce 
spotkania i dołączenia się do konwoju płynącego 
z Greenock do Afryki.

Razem z HMS Legion (Cmdr Jessel) i ORP 
Garland (Kmdr. ppor. Namieśniowski) odprowa
dziliśmy transportowce do miejsca znajdującego 
się około 750 mil na południowy zachód od Islan- 
dji, gdzie eskorta oddzieliła się, a po utworzeniu 
szyku czołowego ruszyła w powrotną drogę, wy
konując zagon na niemieckie dkręty podwodne.

4 GREENOCK I GOUROCK

Żadnego UBota namacać nie udało się, a szko
da, byłby to dla nas wszystkich najlepszy prezent 
na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Myś
ląc o Bożym Narodzeniu — gnębiła nas świa
domość, że mamy spędzić święta w Scapa, gdzie 
nawet choinki nie rosną, — ale i tym razem los 
zlitował się nad nami. Sążnistymi krokami wbie
ga na pomost łącznikowy i zdyszanym głosem mel
duje, że Piorun ma iść do Greenock. Trudno cpi- 
sać radość z jaką wiadomość ta została przyjęta 
przez załogę. Po 6-ciu tygodniach spędzonych na 
stalowym pokładzie okrętu bez zejścia na ląd •— 
perspektywa obchodzenia świąt Bożego Narodze
nia w zaciszu portu Greenock wydawała nam się 
czymś w rodzaju powrotu do życia w warunkach 
pokojowych. — Dla każdego Anglika Greenock 
był dalszą, lub bliższą okolicą jego domu dokąd 
mógł zatelefonować, napisać kartkę, albo nawet 

pojechać na przepustkę. Wiedział też, że czy prę
dzej, czy później otrzyma urlop i bęzie mógł zo
baczyć matkę, żonę, dzieci lub narzeczoną. Wie
dział, że gdzieś czeka na niego ukochany kot, lub 
kanarek. — Na polskich marynarzy nikt w Green
ock ani też okolicy nie czekał. Żaden pies z kula
wą nogą za nami nie tęsknił i nie skowytał i nikt 
z nas nie miał tam ani przyjaciół ani przyjaciel
skiego domu. Marzyliśmy najzwyczajniej w 
świecie o wyprostowaniu nóg na dłuższej prze
chadzce, o pójściu do kina, ewentualnie do pubu, 
lub dobrej restauracji z muzyczką.

Gdzieś koło południa minęliśmy sieci zagro
dowe, weszliśmy na redę i przycumowaliśmy się 
do ropowca. Krótko potem dobił do nas kuter 
z pocztą i rozkazami ze Sztabu Flag Officer in 
Carge. Odebraliśmy też sygnał nakazujący, po uzu
pełnieniu ropy, udać się do Gourock i przycumo
wać się do stojącego tam przy molo ORP Błyska
wicy. Popełniłbym wielki nietakt, gdybym nie 
wspomniał faktu, że z ckazji przybycia do Greenock 
mieliśmy na deser wspaniały tort polany kremem 
z bitej śmietanki. Sposób wyrabiania tego kremu 
ze skondensowanego mleka stanowił fachową ta
jemnicę chdfa oficerskiej kuchni — mata Alojzego 
Ogrodzińskiego,

Po pobraniu ropy przeszliśmy do Gourock, a 
zbliżając się do ORP Błyskawicy stwierdziliśmy, 
że nu maszcie powiewa flaga Szefa' Kierowni
ctwa Marynarki Wojennej. Za chwilę sylwetka Ad
mirała Świrskiego ukazała się na pokładzie.

Po przycumowaniu Pioruna zameldowałem się 
u Szefa KMW od którego dowiedziałem się, że 
26-go grudniiai ma się odbyć inspekcja okrętów przez 
Naczelnego Wodza Generała W. Sikorskiego.

Wizyta u Szefa KMW nie trwała długo. Ob- 
znajmiłem go z warunkami i postępem szkolenia 
załogi w Scapa. Admirał był bardzo zaniepokojo
ny faktem, że bez przeprowadzenia odpowiednich 
ćwfczeń i daleko przed zakończeniem programu 
wyszkoleniowego okręt jest używany do zadań bo
jowych. W miarę możności starałem się uspokoić 
Admirała stwierdzając, że Anglicy doskonale zda
ją sobie z tego sprawę i że mają identyczne, jeśli 
nie większe trudności ze szkoleniem okrętów włas
nych. Dodałem, że w porównaniu do sytuacji na 
siostrzanych okrętach angielskich — ORP Pierun 
jest w znacznie lepszym położeniu jeśli chodzi o 
skład oficerski i podoficerski i to tak ilościowo 
jak i jakościowo.

Po gorącej kąpieli przebrałem się w lepszy 
mundur i wraz z Zastępcą poszliśmy do pomiesz
czenia załogi na wieczerzę. Jadło było oczywiście 
lepsze od codziennego, ale atmosfera wśród zało
gi panowała ponura. Niby to witali mnie wszyscy 
z uśmiechem i z sercem, ale niejednemu w oczach 
błyszczała wilgoć. Nie było nawet opłatka by się 
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podzielić z chłopcami, ściskaliśmy sobie ręce na 
milcząco. Nie sposób było wykrztusić życzenia 
świąt wesołych, czy też przyjemnych. Wszystkich 
nas łączyła głęboka troska i niepokój, a myślami 
byliśmy przy naszych Matkach, Żonach, dzieciach 
narzeczonych, — przy tych wszystkich dla któ
rych wieczerza wigilijna w Polsce była prawdziwą 
męką i istnym koszmarem.

Było już dość późno, gdy opuściłem załogę 
i wszedłem do mesy oficerskiej. Tam również pa
nował nastrój przymusowej radości i również nie 
było opłatka. Wieczerza była znakomita. Po paru 
kieliszkach wina humory znacznie poprawiły sie. 
zaczęliśmy śpiewać kolędy, a następnie słuchaliś
my audycji wigilijnej, nadawanej we wszystkich ję
zykach sojuszniczych przez BBC. Po wieczerzy za
mieniliśmy się wizytami z kolegami z ORP. 'Błys
kawica’ i wreszcie przemęczeni morzem i przeży
ciami wigilijnymi doźć wcześnie poszliśmy spać.

Następnego przedpołudnia odbyła się w kabi
nie Szefa KMW narada podczas której został uło
żony program inspekcji Naczelnego Wodza. Po
południu pojechałem autobusem do Greenock. 
Przez pairę godzin chodziłem po ulicach i parkach, 
aż wreszcie znalazłem się na wzgórzu z którego 
roztaczał się przepiękny widok na całą zatokę. Na 
ogromnej przestrzeni zalewu stały na kotwicach 
dziesiątki okrętów i statków. Od wschodu do za
toki wpływała rzeka Clyde, która łączyła morze 
z portem w Glasgow. W kierunku zachodnim, po 
przejściu zagrody sieciowej za Gourock droga pro
wadziła na Ocean i do morza Irlandzkiego. Jak 
okiem sięgnąć na wodzie panował nieustanny ruch. 
Właśnie tuż przede mną sunęły ciężko załadowane 
statki, które kierowały się c'o Glasgow celem poz
bycia się ładunku, pobrania paliwa i przygotowa
nia się do następnej podróży. Za konwojem wesz
ły kontrtorpedowce, które po doprowadzeniu stat
ków do bezpiecznych wód Greenock pod wesołe 
dźwięki syren szybko zbliżały się do ropowców; 
jednocześnie około 30 pustych statków opuszczały 
swoje miejsca postoju i powoli kierowały się w 
stronę wyiścia za Gourock, by już na szerszych 
wodach uformować konwój.

Przez dłuższy czas siedziałem na ławeczce po
dziwiając) piękno przyrody, wspaniałą angielską 
organizację na okrętach, statkach, sztabach i por
tach i po raz tysięczny w moim życiu dziękowałem 
Opatrzności, że wybrałem sobie marynarski los. 
Wreszcie pod wpływem szkockiej wilgoci i ostrego 
powietrza poczułem, że jest czas najwyższy na dob
rą kolację. Żwawo zszedłem wdół układajac po 
drodze menu. Myślałem o homarze, rakach, koł
dunach. befsztykach, o dzikiej kaczce, ogórkowe! 
zupie. Beaujolais i kawie z benusiem. Zanim doszed
łem do ’Bay’ hotelu zdążyłem zaglądnąć myślami 
do Simona i Steckiego, do hotelu Europejskiego.

Pod Bachusa i Yacht Klubu Oficerskiego w War
szawie. Gdy wreszcie dopadłem do restauracji w 
Bay Hotel okazało się, że nie było1 mowy o spoży
ciu kolacji w błogiej samotności. Sala była nabita 
oficerami. W burze było to samo z tą różnicą, że 
konsumpcja odbywała się na stojąco. Gdy wresz
cie stanąłem przed obliczem 'barmanki’ i poprosi
łem o scotch’a — okazała się, że panienka była Ka
nadyjką i mówiła świetnie po francusku. Zafundo
wałem jej kieliszek madery i z błagalnymi spojrze
niem poprosiłem o pomoc i protekcję. Panienka 
nacisnęła na dzwonek i po chwili wyszła z poza 
kotary zarządzająca hotelem Miss Jean Cook. By
ła to młoda przemiła i zawsze uśmiechnięta pani 
— niestety o potwornej tuszy. Jean Cook tak sa
mo jak i Bay Hotel przeszły do historii II wojny 
światowej. Nie spotkałem marynarza, obojętnie 
jakiej narodowości, któryby podczas postoju w 
Greenock lub Gourock nie był w Bay Hotel i nie 
poznałby Jean. Hotel ten przez całą wojnę słu
żył nam jako kasyno oficerskie, a Jean była dla 
nas wszystkich jak najbardziej bliska istota. Niko
mu nie odmówiła żadnej prośby lub przysługi. Wie
lu oficerom służyła jako skrzynka pocztowa i 
adres nadawczy. U Jean można było zostawić bie
liznę do prania lub buty do reperacji, listy do wys
łania, — wszystko była gotcwa zrobić 'for my Po- 
łish boys’. Jean była doskonałą gospodynią i mia
ła chody dla specjalnych przyjaciół, a byli nimi 
Polacy i Kanadyjczycy — znalazł się zawsze nad
liczbowy sznycel i nadetatowa butelka francuskie
go wina.

Jean przywitała mnie jako ’new-comer’a’ i z 
miejsca zaproponowała drink’a. Nie czekając aż 
wypiję mego doutTa poszła do sali restauracyjnej 
a po chwili wróciła i zaprowadziła mnie do stolika 
zajętego przez dwuch księży katolickich. W trakcie 
rozmowy dowiedziałem się, że jeden z księży miał 
przydział przy dowództwie morskim w Greenock, 
a drugi, — jego serdeczny przyjaciel niedawno wró
cił ze szpitala w którym leczył rany odniesione 
pod Dunkieręue. Obydwaj byli w wieku około 
40-tki i pochodzili z Aberdeen Wymieniliśmy uwa
gi co do pogody i zgodziliśmy się uniscno, że Green- 
nock jest ’a dirty place’, dobre tylko dla kaczek 
i marynarzy angielskich, a gdy po pierwszym drin
ku oświadczyłem duszpasterzowi że Szkot i Polak 
dwa bratanki i do szabli i do szklanki — przy stole 
zapanowała wielka przyjaźń. Kelnerka przyniosła 
trzy porcje roastbeef’u. Zamówiliśmy butelczynę 
francuskiego wina i wzięliśmy się do roboty. 
Obfite danie mięsne, doskonały pudding z repetą 
i buteleczka Drambuie do czarnej kawy nasyciły 
nasze ciała, a wspólny grzech obżarstwa połączył 
nas duchowo. Nigdy przedtem nie mówiłem z taką 
łatwością po angielsku i nigdy nie miałem tak mi
łych i ciekawych interlokutorów. Gdy obecnie wspo
minam ten wieczór z całą pewnością mogę stwier
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dzić, że tylko prawdziwie katolicki ksiądz potrafi 
z taką pogodą ducha i nadziemską cie pliwością 
i to przez bite dwie godziny prowadzić konwersa- 
szance. Wtenczas wydało mi się, że księża przysłu- 
cję i doszukiwać się sensu w mojej językowej mie- 
chiwali się moim opowiadaniom z zachwytem, al® 
dzisiaj jestem pewien, że było to świetnie kamuflo
wane przerażenie.

W trakcie rozmowy napomknąłem księżom, że 
marzę o tym by mieć w Greenock jakiś pied-a-terre 
gd7iiebym mógł złożyć niepotrzebne m.i na okręcie 
rzeczy, od czasu do czasu przespać się w wygod
nym łóżku i przesiedzieć przy kominku w atmosfe
rze rodzinnej.

'Już się robi’ odrzekł młodszy wiekiem ksiądz 
i pobiegł do telefonu. Po chwili jechaliśmy jego 
Austinem do Greenock. Na wzgórzu, tuż naprze
ciwko koszar „Wrenek’’, czyli Pomocniczej Służby 
Morskiej Kobiet — stał nowoczesny dom ze schlu
dnie utrzymanym ogródkiem. Była to własność pp. 
Carmichael. Gospodarze i ich 17-letni syn Dick 
wyszli ma nasze spotkanie, a gdy po przywitalnych 
formalnościach weszliśmy do salonu — znaleźliśmy 
się jakby w muzeum sztuki wschodniej. Nie trzeba 
było długo czekać na zjawienie się tac i talerzy z 
winem, herbatą i ciastkami. Z rozmowy wynikło, 
że pp. Carmichael niedawno powrócili do Szko
cji po spędzeniu 22 lat na Malajach, gdzie pan C. 
pracował w zarządzie kopalni cyny. Obecnie był 
na emeryturze, lecz śladami wszystkich starszych 
panów zgłosił się jako szeregowy do Home Guard. 
Był ubrany w battledress, a na wieszaku w kory
tarzu wisiaił wypolerowany na świecidełko1 ka
rabin, jak również hełm, maska przeciwgazowa 
i torba z nabojami. Pani Rita okazała się osobą o 
wyjątkowym uroku osobistym. W porówna
niu z Jean Cook była przerażająco szczupła. Jako 
że był to pierwszy dzień Bożego Narodzenia de
likatna natura p. Rity doskonale wyczuła moje 
myśli, gdy od czasu do czasu ukradkiem spogląda
łem na choinkę. W rezultacie w tym wielkim dniu 
pod tą choinką została zawarta głęboka przyjaźń, 
która nieprzerwanie trwa po dzień dzisiejszy. Po 
herbatce p. Rita zaproponowała mi obejrzenie mie
szkania. a pod koniec zaprowadziła mnie do poko
ju na górnym piętrze.

’Czy się panu podoba?’ czy aby będzie panu tu 
wygodnie? Wiem wszystko od księdza i byłabym 
bardzo szczęśliwa gdyby pan zaakceptował naszą 
gościnę. Z największą chęcią możemy panu ustąpić 
ten pokój, ‘for the duration’ i oczywiście nie ma żad
nej mowy o jakiejkolwiek opłacie’.

A więc miałem pokój o trzech oknach z malow
niczym widokiem na zatokę. Tymże Austinem po
wróciłem na okręt.

5 INSPEKCJA NACZELNEGO WODZA

26-go przyjechał Nac’elny Wódz. Inspekdh 
'Pioruna’ i 'Błyskawicy’ odbyła się tak jak każda 
inna inspekcja. Oprowadziłem Wodza po pokła
dzie i po pomieszczeniach. Oficerowie i podofice
rowie szefowi działów dziarsko odpowiadali na za
dawane im pytania. Ufność w spojrzeniu i wiara 
jaką każdy marynarz żywił do Generała szybko 
rozkrochmaliły Nac'el.nego Wodza. Generalska 
sztywność zamieniła się na ojcowską troskę i co
raz więcej padało pytań o charakterze osobistym. 
Wódz nie był w stanie ukryć swych ciepłych uczuć 
i radoóci żywionych do swoich marynarzy, przy 
czym był mile zaskoczony ilością Lwowiaków 
wśród załogi Pioruna. Gen. Sikorski koniecznie 
chciał zejść do kotłowni. Próbowałem powstrzymać 
go od tego nieostrożnego zamiaru, a to ze względu 
na nowy i prawie że biały jego płaszc. Okazało 
sfę jednak, że jeszcze nie znałem i nie doceniałem 
wartości maszynowej załogi na Piorunie. Każda 
grodź, włazy, poręcze były tak idealnie wypucowa
ne, że ani płaszcz, ani też rękawiczki nie doznały 
żadnego splamienia. Gdy wychodziliśmy z kotłow
ni usłyszałem za sobą odgłos dość silnego uderze
nia, jak się okazało, spowodowanego zetknięciem 
się głowty Getnerała z jakąś niezauważoną rurą. 
Wódz zatrzymał się, poprawił czapkę, uśmiechnął 
się i zapytał mnie, czy marynarze często kaleczą 
się w tych skomplikowanych labiryntach. Nie pa
miętam, jaką chciałem dać odpowiedź, ale zanim 
otworzyłem' usta boleśnie łupnąłem głową o obra
mowanie wodoszczelnych drzwi. Śmieąc się głośno 
wyszliśmy na pokład, a fotograf uwiecznił ten mo
ment.

Po inspekcji obydwu okrętów na ORP Pierun 
odbyła się dekoracja krzyżami walecznych kilku
nastu oficerów, podoficerów i marynarzy, byłych 
członków załogi ORP Grom. O godz. 12-elj w me
sie oficerskiej Pioruna podejmowaliśmy Naczelne
go Wodzą lampką wina, a następnie został podany 
obiad. Przy stole zasiedli: Generał Sikorski, vice- 
Adm. Świrski, Przedstawiciel Roayl Navy, Dowód
ca ORP. Błyskawica, oficerowie i chorążowie ORP 
Pioruna, oraz świta gen. Sikorskiego z jego szarą 
eminencją p. Retingerem na czele. O godz. 14.00 
Naczelny Wódz jeszcze raz stanął przed zbiórką 
załogi, wolno przeszedł wzdłuż każdej burty, zat
rzymując się przed niektórymi chłopcami na krót- 
>ką pogawędkę i wreszcie wyraźnie zadowolony, 
szczęśliwy i zbudowany żegnany trzykrotnym ok
rzykiem: Niech żyje! — opuścił okręty. Flaga Na
czelnego Wodza na Piorunie i flaga Szefa Kier. 
Mar. Woj. na Błyskawicy zostały spuszczone, wolna 
burta szybko zniknęła za bramą portową.

Osobiście skorzystałem z okazji, by zagospo
darować się w moim pokoju na lądzie, a 27-go po
jechałem do Perth, gdzie odwiedziłem szwagra i kil
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ku kolegów z wojska. 28-go grudnia w południe 
opuściliśmy Greenock, a 24 godziny później już sta
liśmy na beczce w Scapa Flow.

Zameldowałem się u adm. Taylora i otrzyma
łem program dalszego szkolenia. Niestety pogoda 
nadal nie dopisywała. Mieliśmy sposobność do od
bycia paru ćwiczeń z Azdykiem, ale wskutek za
wiej! śnieżnej strzelania artyleryjskie zostały odwo
łane.

Sylwester był tak samo nudny jak każdy inny 
wieczór na tym Orkneyskim odludziu, za to 1-go 
stycznia zawitał teatrzyk objazdowy z Londynu i 
urządził w sali Naffi na jednej z wysepek Scapa 
przedstawienie muzyczno-wokalne. Dla nas zesłań
ców na tej szkockiej północy występ teatrzyku był 
istnym przeżyciem. Sala dudniała od śmiechu i ok
lasków, a szczególnie gdy jakaś znakomitość, a wiel
ce apetyczna blondyna uraczyła widownię wiązan
ką ostatnich szlagierów muzycznych, a jednocześ
nie w zgrabnych przytańcówkach robiła doskonałą 
reklamę dostawcy koronkowych majteczek.

6 DALSZE KONWOJE

4-go stycznia o godz. 20.00 wyszliśmy w mo
rze, ale tym razem ze siostrzanym HMS Napier 
z dowódcą dywizjonu cpt. Arcis na jego pokładzie. 
Zaraz po opuszczeniu redy rozpoczęła się sygna
lizacja. Przez dwie bite godziny odbywała się wymia
na sygnałów pomiędzy Napierem i Piorunem. An
gielska grupa łącznikowa zgodnie pomagała Pola
łom w odbieraniu sygnałów w angielskich kod- 
dach i nie mniej zgodnie wtórowała i to już pols
kim 'cholera’ pod adresem zapalonego w sygnali
zacji ’matelota’. Gdy wreszcie ćwiczenie skończyło 
się jeden z sygnalistów Pioruna nadał po polsku 
'dziękuję’. Po parominutowej ciszy nadeszła z Na
piera odpowiedź — ’Approved’. Widocznie duma nie 
pozwalała Anglikom przyznać się że sygnał nie zo
stał odczytany, a grzeczność nakazywała by do
wódca zespołu jakąś dał odpowiedź swemu pod
władnemu. O godz. 11.00 nastąpiło spotkanie z po
mocniczym krążownikiem HMS 'Wolfe' i transpor
towcem Celicia. Eskadra zajęła nakazane pozycje, 
poczem konwój wykonując zygzaki rozpoczął pod
róż do Islandji. 7-go stycznia o godz. 11.00 wesz
liśmy na redę Reykjawik i przycumowaliśmy się 
do ropowca. Dzień był słoneczny, toteż z przyjem
nością spacerowałem po pokładzie. Na ropowcu 
ukazała się postać czterogalonowego pana, a sądząc 
z tuszy miałb się prawo do przypuszczenia, iż był 
to sam 'maslter’. Zamieliśmy się uderzeniem w 
daszek i po krótkiej wymianie zdań zaprosi em ka
pitana do mesy Pioruna na drinka. Stary podróż
nik morski nawet nie przypuszczał jak był prze
siąknięty zapachem .ropy, ale okazał się świetnym 
gawędziarze^ i znakomitym znawcą obyczajów 

wędrownych kotów, pływających na gapę na wszy
stkich okrętach i statkach świata.

Po pobraniu ropy przeszliśmy do portu Reyk- 
javk. Wolni od służby pszli na ląd. Poszedłem i ja. 
Zwiedziłem kilka sklepów i kupiłem szereg nikomu 
nie potrzebnych rzeczy, włącznie ze skórą białej 
islandzkiej kozy. To kupowanie taniego 'barachła 
jest właściwie chorobą morską, na którą zapadają 
bez wyjątku wszyscy marynarze, czy to młodzi i 
niedtoświadczeni czy też starzy i zdawałoby się zna
jący się na rzeczy wilki morskie. Zwożą da swoich 
domów wszelkiego rodzaju paskudztwa od białych 
myszy dla dzieci, tanich bransoletek metalowych 
lub szklanych dla żony, a dla teściowej papugę 
w klatce lub małpę na łańcuszku. Tak było tysiąc 
lat temu, tak będzie na drugie tysiąclecie Polski 
Ch rześci j ańskiej.

Wieczorem po kolacji grupa oficerów poszła 
do miejscowego nocnego lokalu. Dookoła posadz
ki przeznaczonej do tańca stały dwa rzędy stoli
ków. Wewnętrzny dla miejscowych panienek, a 
zewnętrzny dla gości. Zaraz po usadowieniu się 
zauważyliśmy, że na zaproszenie do tańca przez 
oficerów angielskich panienki reagowały odmownie, 
natomiast chętnie tańczyły z młodzieżą miejscową. 
Zaganięte przez nas panienki przy sąsiednim sto
liku wyjaśniły, że uważają Anglików za okupan
tów, a wobec tego tańczyć z nimi nie będą. Jak się 
później okazało Islandia była pod silnym wpływem 
zwolenników Hitlera. Dopiero, gdy wyspa przesz
ła pod okupację amerykańską tubylcy poznali, co 
to silniejsza ręka i szybko zmienili swój światopog
ląd. Dnia 8-go stycznia o godz. 22.30 opuściliśmy 
Reykjavik i po dwuch dniach i trzech nocach ćwi
czeń, manewrów i strzelań przeciwlotniczych 11-go 
stycznia o godz. 09.20 powróciliśmy do Scapa i 
przycumowaliśmy się do ropowca. Po załadowa
niu ropy mieliśmy przejść z powrotem na naszą 
beczkę, lecz stało się coś, co omal nie zakończyło 
żywota Pioruna. Pogoda tego dnia była sztormowa. 
Po odebraniu meldunku starszego mechanika o 
gotowości maszyn kazałem zrzucić cumy i poda
łem niezbędne komendy do maszyn i steru. Zaled
wie śruby wykonały kilkanaście obrotów, gdy rap
tem z komina wytrysnął biały dym, maszyny stanę
ły, a okręt podchwycony wiatrem zaczął sunąć 
wzdłuż buity ropowca z chyża narastającą szyb
kością. Na pokładzie ropowca nie było już ani jed
nej żywej angielskiej duszy i nie było komu przy
jąć rzutki. Następuje silne uderzenie lewą stroną 
Piorun traci lewą kotwicę i doznaje pewnych usz
kodzeń na dziobie. Obsługa dziobu z kpt. mar. K. 
Hessem i chorążym mar. K. Grzywaczykiem na cze
le odbezpiecza i rzuca prawą kotwicę. Okręt szyb
ko niesie w kierunku skał wysepki, o którą rozbi
jają się fale, rzucając pióropusze białych bryzg na 
wysokość kilkupiętrowego domu. Sytuacja staje się 
zastraszająca. Tymczasem na pomoście zastygliśmy



14 NASZE SYGNAŁY

w oczekiwaniu — czy chwyci kotwica, — czy wyt- szedłem spacerkiem do Kier. Mar. Wojs. Myśla- 
rzyma łańcuch? łem, że moje zjawienie się w Sztabie wywoła zdzi

wienie, okazało się jednak że Dowódca Home Fleet 
powiadomił Szefa KMW o moim przyjeździe. Po 
krótkiej biesiadzie w gabinecie admiralskim po
szedłem przywitać się z kolegami, wysłuchałem os
tatnich nowości i wraz z komandorem Stoklasą,

Zanim cała długość -ańcucha znalazła się w 
wodzie okręt już dryfował lewą burtą.

— Kotwica trzyma! — usłyszałem głos z dzio
bu.

Teraz łańcuch zaczął się wyprężać, a gdy wre
szcie ukazał się jak naciągnięta struna nad powierz
chnią wody — nie odczuł całej wagi pędzonego 
wiatrem okrętu, lecz zatrzymał w miejscu jego lżej
szą dziobową połowę, a rufowa część tamczasem 
zawinęła łagodnie w wachlarzowym ruchu i w re
zultacie obeszło się bez szarpnięcia. Na pomoście 
zjawił się zmieszany starszy oficer mechanik kdr. 
ppor. Wielogórski i zameldował, że ropowiec napom
pował nam razem z ropą dużą ilość morskiej wody 
i że na uruchomienie kotła potrzebuje kilka godzin 
czasu.

Spojrzałem za rufę. Znajdowaliśmy się nie
przyjemnie blisko wysepki i jej zębatych skał. Bez 
maszyn i bez drugiej kotwicy byliśmy bezradni i 
zdani bez reszty na łaskę Opatrzności.

Wysłałem sygnał do dowództwa w Scapa, pro
sząc o natychmiastowe przysłanie holowników. 
Zaznaczyłem, że ORP. Piorun znajduje się w naj
większym niebezpieczeństwie. Odpowiedź była krót
ka — 'Sorry, ale wolnych holowników nie mamy.’

Zanim oczyszczono przewody, przełączono kot
ły na zbiornik z czystą ropą i przegrzano turbiny 
— upłynęło ponad 3 godziny czasu. Oczywiście 
nikt z nas nie opuszczał miejsc swoich przydziałów, 
a godziny wyczekiwania dla nas wszystkich były 
prawdziwą męczarnią. — Na tym cienkim łańcu
chu, jak na włosku przez kilka godzin wisiało ży
cie okrętu i jego załogi. Gdy po odebraniu meldun
ku o gotowości okrętu kotwica wreszcie ukazała 
się ponad linią wodną — wiedzieliśmy, że niebez
pieczeństwo minęło.

Nadszedł telegram od adm. Taylor, by Piorun 
stanął przy prawej burcie okrętu warsztatowego 
HMS Madisson. Ledwie założyliśmy cumy, gdy na 
okręcie zjawiła się chmara specjalistów technicznych, 
oraz komisja celem przeprowadzenia dochodzenia. 
Tegoż wieczoru było wiadome, że ropowiec miał 
dziurę w kadłubie i że oprócz Pioruna jeszcze je
den kontrtorpedowlec stwierdził zanieczyszczenie 
ropy wodą. Postój przy burcie Madissona trwał 
kilka dni. Otrzymaliśmy świeże gazety, a po zaję
ciach byliśmy zapraszani na pokazy filmowe.

Dowódca Hcrne Fleet zaproponował mi, abym 
dla 'uspokojenia nerwów!’ przeleciał się do Londy
nu i z powrotem. Oczywiście zgodziłem się. Kuter 
z admiralskiego okrętu dobił do burty Pioruna i za
wiózł mnie do Kirkwall gdzie zabrał mnie wojsko
wy samochód i dostarczył na lotnisko.

W Edinburgu w komendzie dworca czekał na 
mnie podoficer z biletem do Londynu. O 10-ej 
rano po wannie i śniadaniu w Picadilly Hotel po- 

ktory był naszym Attache Morskim w Londynie — 
poszliśmy na obiad. Byłem raz w teatrze i w kilku 
kinach. Zwiedziłem dwa muzea i wyspałem się w 
wygodnym łóżku. Drogę powrotną odbyłem po
ciągiem aż do Inwerness, a stamtąd sa'molotem do 
Kirkwall. Pogoda była wcale nie szkocka, świeciło 
słońce, a widoczność była wspaniała. Niestety nie 
było co oglądać. Lecąc nad wschodnią linią wy
brzeża widziałem same wzgórza i pustkowia. Dzie
siątki mil nieużytków bez jednego drzewka i bez 
żywej duszy na rzadko spotykanych drogach. Przed 
kolacją byłem już na Pierunie i siedząc w otocze
niu oficerów opowiadałem o zdarzeniach w stolicy 
i świecie. Niema co ukrywać, ta krótka wycieczka 
do Londynu dobrze mi zrobiła!

Prace na Pmrunie szybko dobiegały końca. 
Co do nowej kotwicy mieliśmy czekać na okazję 
płabytu okrętu w Greenodk. Tymczasem oficer 
łącznikowy Lt. Den R.N. przyniósł mi cały plik 
wszelkiego rodzaju rozkazów i instruckji tak ope
racyjnych, jak i organizacyjnych celem 'nauczenia' 
się i zapamiętania. Miałem również zapoznać się 
z systemem łączności na okrętach R.N., współpracy 
z instytucjami R.N. na lądzie itp. Uzbroiłem Się 
w słownik i zabrałem się do studiowania tego ’sa- 
voir vivre’ R.N.

25 stycznia o godz. 23.30, a noc była czarna, 
jak w uchu murzyna — opuściliśmy miejsce posto
ju i ruszyliśmy w stronę zachodniej 'bramy’ na 
randez-vous z pancernikami HMS. Nelson (flaga 
adm. Floty D-cy Home Fleet), HMS Rodney (fla
ga vice-admirała D-cy pancerników H.F.), HMS 
Repulse (flaga vice-admirała D-cy panc. krążow
ników H.F.), 5 krążowników (z dwoma kontr-ad- 
mżałami), 5 niszczycieli typu Tribail’, niszczyciele 
HMS ’,,Beagle”, 'Brilliant,,, Keppel oraz Piorun. 
Po przejściu bonów poomacku zaczęliśmy kiero
wać się na miejsce spotkania z flotą, która wycho
dziła przez przejście południowe. Ledwie widoczne 
cienie eskorterów posuwały się w kompletnej ciszy 
nccnej, udając się na wyznaczone im miejsce w 
eskorcie. Z powodu ciemności niszczyciele przesz
ły bony z kilkuminutowym opóźnieniem. Byłem 
przekonany, że ciężkie pancerniki jeszcze bardziej 
będą spóźnione, ale logika moja zawiodła. Piorun 
znajdował się jeszcze w środku kanału, gdy raptem 
tuż blisko z lewa za rufą błysnęły na chwilę zielo
ne i białe światła, a zaraz potem rozpoznaliśmy 
ogromną sylwetkę HMS. Nelson idącego dużą szyb
kością na przecięcie kursu z Piorunem. Szybko za
reagowałem tak sterem jak i maszynami. Na Nel
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sonie odezwał się dwukrotnie głos syreny, a jego 
dziób potoczył się żwawo w lewo. Po chwili usły
szeliśmy gdzieś w ciemnościach jeszcze kilka syren 
kontrtorpedowców i wreszcie sytuacja została opa
nowana, a flota uformowała się w szyku marszo
wym. Serce moje powróciło na swoje miejsce.

Raz jeszcze miałem okazję do wyrażenia uz
nania stoczniom brytyjskim za zdolności manewro
we budowanych przez nich okrętów.

Przez następne dwa dni zygzakowaliśmy na 
przestrzeni wodnej pomiędzy Hebrydami i Islan
dią. Pogoda była świeża. Fale jak góry przelewa
ły się po pokładach pancerników i krążowników, 
a rozbijając się o wieże i nadbudówki wyrzucały 
w górę olbrzymie fontanny lśniącej w powietrzu 
wody. Znacznie krótsze i lżejsze kadłuby kontrtor- 
pedowców podnosiły się i spływały bez wysiłku po 
falach, czasem znikając całkowicie pomiędzy wod
nymi wałami. Całość przedstawiała sobą obraz wspa
niały i groźny. Widok eskadry potężnych okrętów 
zmagających się z żywiołem me da się opowie
dzieć słowami, ani też utrwalić na płótnie. Obraz 
ten nie ma podobnych sobie. Wszystko na nim 
znajduje się w stałej przemianie i co chwila jest 
inny tak w układzie, jak i w tonach barw, a każdy 
sektor horyzontu jest jakby oddzielnym obrazem 
w tej panoramicznej galerii arcydzieł. Nie trzeba 
temu się dziwić, że marynarze obdarzają morze 
tak wielkim przywiązaniem. Tylko taki włóczęga 
marynarz wie co to żywioł i piękno natury. Po 
wachcie, zamiast pójść do hamaku i odpocząć —- 
siedzi godzinami gdzieś przy ciepłym kcminie z 
fajką w zębach, patrzy i nasłuchuje. Patrzy na wo
dę, jakby jej w życiu nigdy nie widział, na hory
zont i na pędzące chmury, a że obrazki te nigdy 
się nie powtarzają, więc powraca tam codziennie, 
po każdej wachcie, czy sztorm, czy pogoda, siedzi 
i pątrzy . . . Ale czy taki wilk morski potrafi opi
sać co widział na morzu przez 50 lat pływania? 
Nie! Pamięta wszystko, ale opisać potrafi tylko 
knajpy portowe i przygodne dziewczyny.

27-go o godz. 10.00 eskadra podzieliła się na 
dwie grupy. HMS Nelson, Repulse, diwa krążowni
ki i 5 niszczycieli w dalszym ciągu pozostawały w 
poprzednim rejonie dozorowania, natomiast Rod- 
ney, dwa krążowniki, ORP Piorun i reszta niszczy
cieli po odłączeniu się od całości, zmieniły kurs 
na ogólny kierunek wschodni. Wiatr ustał. Olbrzy
mie martwe’ fale miarowo kołysały kadiubami 
okrętów. — 28-go o godz. 07.00 po .około 20 go
dzinach spędzonych na pomoście — zaszedłem do 
kabiny nawigacyjnej i ułożyłem się na kanapie. 
Ledwo zmrużyłem oczy, gdy raptem doznałem u- 
ozucia że dziób okrętu podniósł się w górę jak gdy
by zawisł w powietrzu, a po chwili utraciwszy rów- 
tnowagę — runął w dół w bezdenną przepaść. 
Przepaść oczywiście bezdenną nie była, lecz szyb
ciej niż piszę te słowa gdzieś głęboko w dole nastą

piło potworne zderzenie kadłuba z wodą. Miało 
się wrażenie, że okręt spadł na skały. Zanim zebra
łem myśli, pod wpływem trymu na dziób, zsunąłem 
się boleśnie głową na grodź, a tułów mój złożył się 
conajmniej we troje. Następnie zostałem wyrzuco
ny z kanapy, a koziołkując w powietrzu wylądo
wałem na pokładzie kabiny, uderzając głową o sta
lową ochronę zwoju elektrycznych kabli. Głowa 
nie pękła, ale ochronna blacha została wgięta do 
środka, tak jakby była uderzona nie czaszka do
wódcy, lecz maszynowym młotem. Wygramoliłem 
się na pomost, gdzie wyjaśniono mi, że trafiliśmy 
na skrzyżowanie dwóch fal idących z różnych kie
runków, tak, że pokaźna część długości Pioruna zna
lazła się w powietrzu, a następnie okręt runął w dół, 
zagrzebując się pod wodą aż po sam pomost. Skut
kiem tego wypadku było lekkie pęknięcie pokładu 
oraz szereg uszkodzeń tak na pokładzie jak i we
wnątrz okrętu. Szczęśliwie nikt z załogi nie 
był zmyty za burtę.

29-go stycznia o godz. 08.00 powróciliśmy do 
Scapa i stanęliśmy prze HMS Madison, który na
tychmiast przystąpił do naprawiania uszkodzeń. — 
5-go lutego przeszliśmy do Greenock, gdzie nare
szcie dostarczono nam nową kotwicę.

8-go lutego o godz. 21,35 konwój składający 
się z 39 statków opuścił Greenock. Eskorta skła
dała się z 11 niszczycieli pod dowództwem Cpt. 
Arlis na HMS Napier. Przez trzy dni szliśmy w 
ogólnym kierunku West. Piorun znajdował się 
w pierwszej Linjji eskorty, a po prawej naszej bur
cie szedł francuz klasy 'Jaguar’. Francuz ten był 
stałym objektem naszych uwag i obaw. Zawsze był 
spóźniony przy wykonywaniu zwrotów przez co 
często niebezpiecznie zbliżał się do Pioruna rzad
ko też znajdował się na wyznaczonej mu pozycji 
w eskorcie, a przez to raz po raz obrywał od Arli- 
sa. Francuskie niszczyciele miały ładne sylwetki, 
dużą szybkość i precyzyjnie wykończone urządze
nia i mechanizmy. W porównaniu z nami angiel
skie okręty były jakby ciosane siekierą, ale pod 
względem bojowym i morskim przewyższały 
Francuzów pod wszelkimi względami i miały zna
cznie lepsze właściwości morskie, dawały się łatwo 
manewrować, wszystkie urządzenia były proste i 
pewne, a je.ili chodzi o promień działania biły 
Francuzów mniej więcej w dwójnasób. Tak też by
ło z Jaguarem, — po dwóch dniach z powodu bra
ku paliwa to pływające laboratorium musiało o- 
puścić konwój i zawróciło w drogę powrotną do 
Greenock. Sami Francuzi mówili o swoich okrę
tach ’C’eSt trop compliąue — aby dobrze dzia
łało 12 lutego ORP Piorun, Garland i HMS Le
gion otrzymały rozkaz opuszczenia konwoju i po
wrotu do Greenock wykonując po drodze zagon 
przeciw okrętom podwodnym.
ropowca, a po pobraniu ropy załoga została zwol- 

14-go o godz. 17.15 przycumowaliśmy się do 
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niona na ląd. W Greenock normalnie lało. Zdecy
dowałem się na wycieczkę do Glasgow. Autobus, 
w którym było wszystko oprócz odrobiny świeże
go powietrza, pędził bez świateł po zaciemnionych 
drogach i ulicach. Wypełniony robotnikami pow
racającymi z pracy i marynarzami obejmującymi 
iwe worki marynarskie, cała ta ferajna ćmiła fajki 
i papierosy, a tu i owdzie odzywały się dźwięki nu
conych piosenek. Robotnicy, po większej części Ir
landczycy, omawiali swoje tematy w swoim niezro
zumiałym języku. Obok mnie na ławce siedział 
taki Trish’ w średnim wieku i od czasu do czasu 
obracał głowę w moją stronę i przyjaznym głosem 
robił jakieś uwagi. Poczęstowałem go papierosem 
i powiedziałem mu, że jestem Polakiem, że z tru
dem mówię po angielsku, a już po irlandzku ani 
be ani me. 1 tego tylko mu brakowało. Przez całą 
drogę nie zamknął twarzy. Walił mnie ręką po ko
lanie, szturchał łokciem w bok, chicotał, krztusił 
się z własnego śmiechu, gestykulował, podskakiwał 
na siedzeniu. .. każdą sekundę podróży szczelnie 
wypełniał swoim, przypuszczam bardzo ciekawym 
opowiadaniem, z którego oczywiście nie zrozumia
łem nawet jednej sylaby. Nie chcąc dopuścić, by 
Trish’ zoistał pod wrażeniem, że przemawia do tę- 
paka, kierowany intuicją co pewien czas zapada
łem w głośny śmiech i powtarzałem ’yes, very good’. 
Gdy żegnaliśmy się w Glasgow byliśmy na stopie 
dozgonnych przyjaciół. W Glasgow zatrzymałem 
się w hotelu stacyjnym. Zanim poszedłem do res
tauracji obszedłem wszystkie sale i znalazłem to o 
czym już dawno marzyłem, salę bilardową.

Restauracja rzęsiście oświetlona kandelabrami 
i lampionami ogromnie mi przypadła do gustu. 
Sucha i długa Sżkotka-kelnerka przyjęła zamówie
nie i zapytała jakie chcę wino. Zupełnie bez zasta* 
nowienia powiedziałem Beaujolais 23, po czym kel
nerka odeszła. I znalazło się żądane wino, a kola
cja bez przesady była zupełnie przedwojenna. Z po
czuciem prawdziwej rozkoszy powstałem od stołu 
i skierowałem się do pokoju bilardowego. Czułem 
się wyśmienicie i byłem pełen energji i ambicji roz
bicia każdego przeciwnika na zielonym suknie. Na 
sali były dwa stoły dookoła których krążyli cywile 
i wojskowi, jedni w spodniach, inni w kraciastych 
spódnicach. Dookoła na półkach i stoliczkach 
stały dziesiątki pustych szklanek, a każdy z grają
cych trzymał w jednym ręku swego drinka, a w dru
gim bilardowy kij. Kibice trzymali szklanki i fajki. 
Nie zdążyłem rozgościć się na kanapce, gdy zosta
łem otoczony przez kilku spośród Obecnych. Posy
pały się pytania z jakiej jestem Navy, co robię w 
Glasgow itp. Po kilku minutach byłem już przed
stawiony wszystkim obecnym, a każdy na wyścigi 
proponował mi drinka. O grze w bilard nie było 
oczywiście mowy. Gdy po dwuch godzinach mocno 
podniecone towarzystwo zaczęło się rozchodzić po 
domach — miałem pełną kieszeń adresów, nume

rów telefonów i zaproszeń na obiady i 'party’. — 
Jeden z obecnych panów wręczył mi wizytówkę na 
której napisał 'ważne dla dwuch osób’. — Było 
to darmowe wejście do wszystkich kinoteatrów fir
my 'Odecn w Glasgow i Edinbourgh — na czas 
trwania wojny’ — (for the duration). Tego wieczoru 
pokochałem Szkotów. — Nie mają w sobie nic a 
nic z tego angielskiego ’reserve’. Są bezpośredni, 
zawierają przyjaźń cd 'pierwszego wejrzenia’. Są 
pełni dobrego humoru, a te przysłowiowe szkoc
kie skąpstwo pozostawmy bez reszty Anglikom. 
Państwo Carmichael w Greenock nie byli 'wyjąt
kowymi Szkotami’ jak mi się to wydawało na po
czątku. Nie dziwię się też, że taka wielka ilość Po
laków pojęła Szkotki za żony.

17-go lutego o godz. 21.20 odkotwiczyliśmy z 
konwojem składającym się z około 30 statków. Do 
eskorty wchodziły: HMS Mauritius oraz 8 niszczy
cieli. Z powodu chmur i rzęsistego deszczu noc 
była tak czarna, że po dziś dzień jeszcze wspomi
nam z drżeniem serca i nóg to przepychanie się po
między dziesiątkami zakotwiczonych na redzie stat
ków. Kadłuby zaciemnionych statków całkowicie 
zlewały się z otaczającym je czarnym jak smoła po
wietrzem. Posuwaliśmy się szybkością schorowane
go żółwia. Na niektórych statkach domyślny wach
towy zapalał na chwilę kieszonkową lampę lub też 
wrzeszczał głośno, ale i tak trzeba było domyślać 
się z której strony należy szukać bezpiecznego przej
ścia. Wreszcie szczęśliwie cała eskorta i konwój wy
dostały się za bony.

Po wyjściu na Atlantyk przez 3 dni posuwaliś
my się w ogólnym kierunku zachodnimi. Za wyjąt
kiem dość podejrzanego kontaktu uzyskanego w 
dniu 18 lutego, gdy 'na wszelki wypadek’ ORP 
Piorun rzucił jedną głębinową bombę, — nie było 
żadnych innych zdarzeń. 20-go w południe 3 nisz
czyciele kanadyjskie pod dowództwem Crndr. R.S. 
Mainguy oraz ORP. Piorun opuściły konwój, a o 
godz. 13,30 nastąpiło spotkanie z konwojem idą
cym w kierunku Anglii a dotychczas eskortowa
nym jedynie przez krążownik HMS Dunedhe. 
22-go Oi godz. 0900 o szer. 56° 17' dl. 08 07’, ORP 
Piorun uzyskał kontakt na azdiku i zrzucił 4 bomby 
głębinowe. Wobec tego, że dalsze poszukiwania nie 
odnowiły kontaktu ORP Piorun dołączył do kon
woju. O godz. 1600 Admiralicja wydzieliła HMOS 
Hurricane i ORP Piorun do przeprowadzenia po
szukiwań w rejonie szer. 55 57’ i dług. 07 27’, gdzie 
podobno zauważono niemiecki UBoat. Hurricane 
dosłownie szalał. Rzucał bomby seriami, strzelał 
z dział i NKM’ów, pędził naprzód, wracał, znowu 
rzucał bomby . . . Nie patrząc na najlepsze chęci 
ORP Piorun niczego nie namacał i żadnego nieprzy
jaciela nie widział. 23-go o godz. 0850 powróciliś
my do Greenock, skąd skierowano nas do Stoczni 
John Browna w Glasgow.
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7 MÓJ URLOP W HARROGATE LUFTWAFFE 
BOMBARDUJE CLYDEBANK

Piorun stanął do remontu, a ja uzy
skałem 3 tygodniowy urlop i z polecenia 
lekarza okrętowego kpt. mar. Jezierskiego po
jechałem do Harrogate. Gdy wychodziłem z wa
gonu podeszła do mnie blond-kapral A.T.S-ka, z roz
machem zasalutowała, a stwierdziwszy moją toż
samość — zaprowadziła mnie do samochodu i za
wiozła do hotelu ‘Majestic’. Gdy się zgłosiłem 
w hotelowym biurze po pokój okazało się, że wszy
stkie piętra były zajęte i to przeważnie przez star- 
fsze wiekiem bogate panie, które opuściły Lon
dyn jeszcze w czasie pierwszych nalotów. Po chwi
li nadszedł zarządzający hotelem p. Morris i bez 
żadnych wstępów zaprosił minie do swego gabi
netu i poczęstował drinkiem.

— Oommander, zaczął p. Morris, — mam w 
hotelu ponad 20 pań, które zajmują po dwa pokoje, 
a w tych drugich pokojach mieszkają ich służące, 
lub pieski. Jest to Oburzające, ale ja osobiście nic 
na to poradzić nie mogę. To są 'ladies’, rozumie 
Pan. Jest na to rada, ale proszę tylko mnie nie zdra
dzić ... — najwyższą rangą oficer w Harrogate 
jest vice-Marsizałek lotnictwa i tylko on może mi 
rozkazać, bym którąś z tych pań wraz z pies
kiem usunął. Uczynię to z rozkoszą i natychmiast.

W drodze do dowództwa szedłem przez hote
lowy pank. W alejkach na ławeczkach siedziały 
starsze panie, a ich pieski biegały po trawnikach 
i klombach, zostawiając wszędzie po sobie pamiąt
ki. Widziałem na własne oczy, jak jedna z tych pań 
wołała na swoją ’Fifi’ jednocześnie wymachując w 
powietrzu rulonem higienicznego papieru.

Rzecz jasna, że vice-Marszałek również przyjął 
mnie drinkiem, a po wysłuchaniu mojej opowieści 
kazał podać samochód. W hotelu nie poszedł do 
biura zarządzającego', lecz zawezwał go do halu 
i w c-beonoóci siedzących tam pań kazał Morriso
wi natychmiast wyrzucić wszystkie psy z zajmo
wanych przez nie pokoi, a polskiemu komandoro
wi, który przyjechał tu na leczenie dać najlepszy 
pokój. Morris natychmiast przystąpił do wykona
nia rozkazu dowódcy garnizonu, a zanim zapadł 
mrok kilka pań obrażonych za tak bezceremonial
ny sposób traktowania ich psów — opuściły ho
tel z hałasem i awanturą. Miałem więc kilka pokoi 
do wyboru. Masaż i długie spanie przywróciły mi 
młodość i energię, a gdy powróciłem na okręt — 
czułem się naprawdę wypoczęty. — Powróciłem 
da Glasgow 13-go rano. Wieczorem byłem z moim 
szwagrem w mieście, gdy rozpoczął się nalot na 
Clydebank i stocznie John Browna. Pożegnałem 
szwagra, wskoczyłem do taksówki i kazałem za
wieźć siebie do Clydebank. Po drodze zostałem 
zatrzymany przez t. zw. warden’ów, którzy nie po
zwolili rr.nie bym przez bombardowane miasto mógł 

dostać się na Piorun. Clydebank był rzeczywiście 
bombardowany z zaciekłością i cały stał w ogniu. 
Musiałem przeczekać na jakiejś wartowni, a gdy 
nalot się skończył poszedłem na Piorun. Ulice, 
przez które prowadził mnie starszawy 'warden' 
wyglądały żałośnie. Tu i owdzie wyciągano trupy. 
Wiele domów jeszcze stało w ogniu. Gdy zjawiłem 
się na Porunie oficerowie opowiedzieli mi o tern 
jak piekielną mieli noc tysiące bomb zapalających 
zasypały stocznię, trafiając na znajdujący się w bu
dowie a stojący obok Pioruna, pancernik Duke of 
York, oraz już gotowy torpedowiec klasy Hunt. 
Obydwa te okręty nie miały załóg i tylko dzięki 
chłopcom z Pioruna powstałe na nich pożary zo
stały ugaszone. Również i na Piorun spadły dwie 
bomby zapalające, przyczem jedna wpadła do sto
jącej pionowo na pokładzie bomby głębinowej. Mó
wiąc dokładnie trafiła do otworu przeznaczonego 
dla detonatora. Ponieważ wszelkie próby wypycha
nia zapalającej bomby z bomby głębinowej nie od
nosiły skutku, a bomba już zaczynała rozgrzewać 
się na czerwono — wyrzucono ją za burtę. Nalot 
powtórzył się w dniu następnym. Tym razem Niem
cy rzucali miny magnetyczne, które przy zetknię
ciu z lądem wybuchały jak normalne bomby, a tra
fiając do wody stawały się minami magnetycznemi. 
Ponieważ w takiej sytuacji nic właściwie nie mia
ło się do roboty — po rozejrzeniu się dookoła z 
pokładu, zeszedłem do mesy i próbowaliśmy z Wie- 
logórskiim stawiać pasjansy. Jedynie Hess przy pom
ponie ostrzeliwał spadające na spadochronach mi
ny. Wybuchały one ze straszliwym hukiem ale prze
ważnie w bezpiecznej odległości od Pioruna, aż 
wreszcie jedna z nich spadła blisko za rufą Pioruna, 
przypuszczalnie na płytką wodę, a wybuch jej po
ruszył wszystkie piekielne siły przyrody. Powsta
ła fala oraz podmuch wiatru, Piorunem rzuciło w 
jedną stronę, pustym kadłubem Duke of York w 
drugą stronę, zaczęły pękać liny, ale po chwili 
wszystko powróciło do stanu normalnego. Była to 
też ostatnia mina, która spadła w bliskości Pioruna.

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej wy
raził pochwalę załodze Pioruna. Automa
tycznie pochwalił też Dowódcę. Niniejszym 
prostuję ten rozkaz Szefa, gdyż w nocy z 13 na 14 
marca na okręcie nie byłem, lecz podskakiwałem 
od wybuchów na krześle w wartowni.

24-go marca o 2355 konwój z wojskiem pod 
osłoną pancerników: H.M.S Nelson i Revenge, krą
żowników: Edinborough i Cairo, oraz 11 niszczy
cieli, — w tym ORP Piorun — opuścił Greenook.

27-go o 2100 Piorun otrzymał rozkaz udania 
się na miejsce spotkania z innym konwojem, podą
żającym do Anglii. Spotkanie nastąpiło o g. 10.00 
dnia następnego. Osłonę konwoju stanowiły korwe
ty, byłe amerykańskie torpedowce oraz krążownik 
HMS Kenya. 31-go nastąpił podział konwoju na 
dwie grupy, ORP Piorun otrzymał rozkaz odpro
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wadzenia 4-ch statków do Oban. — O godr. 1315 
mieliśmy kontakt na azdiku i zrzuciliśmy kilka 
bomb. Skutkiem wybuchów na powierzchni wody 
ukazała się masa ogłuszanych ryb. . . Niestety, by
ło niemożliwością odróżnienia od azdiku okrętu 
podwodnego od ławicy ryb.

Z Oban powróciliśmy do Greenock, a o god'. 
2150 przycumowaliśmy się do ropowca. Przez kilka 
dni staliśmy na kotwicy, a załoga wykorzystała tę 
sposobność by zwiedzić wszystkie bary i kina. La
ło przez cały czas, a zresztą w Greenock innei 
pogody nigdy nie było. W paru kablach odległości 
stał HMS Resolution, już starszy wiekiem pan
cernik.

8 NACZELNY WÓDZ NA RESOLUTION

4-go kwietnia w godzinach popołudniowych 
siedziałem w fotelu zajęty lekturą, gdv oto dn ka
biny wnada wachtowy podoficer i głośno rapor
tuje: 'Panie Komandorze, meldtńe nosłuisznie na 
pancerniku orkiestra gra 'Jeszcze Polska nie zgi
nęła’: — Chwvciłem czainkę, lornetkę i wyskoczy
łem na górę. Na pokładzie Resolution oprócz or
kiestry stała również honorowa warta, trapowi i 
grupa salutujących oficerów z dowódcą na czele. 
Poprzez dźwięki orkiestry przebijały gwizdki bos
mańskie. Obk trapu kołysał się motorowy kuter 
z którego wvsiadło trzech panów w ubraniach cy
wilnych. Sądząc po ich niezgrabnych ruchach i 
wysiłku w utrzymaniu równowagi — nie było wąt
pliwości. że przybyli na okręt goście nie mieli za 
sobą żadnei zaprawy morskiej. Po chwili rozpoz
nałem Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego i 
towarzyszących mu płk. Żółtek-Mitkiewicza. oraz 
stałego satelitę Naczelnego Wodza — p. Retingera.

Cel wi*rvtv b^ł oczywiście iśc:śle tainv.
Krotko mottem nadszedł sygnał od dowódcy 

HMS Resolution:’Request pleasure of your compa
ny itd’ ... — jednym słowem dowódca okrętu za
prasza mnie i mojego zastępcę kpt. mar. F. Pitułko 
na kolację. Żadnej wzmianki o obecności gen. Si
korskiego na HMS Resolution w sygnale nie było.

Gdy o wyznaczonej godzinie przybyliśmy na 
pokład pancernika — zostaliśmy przywitani przy 
trapie nie tylko* przez dowódcę, lecz również przez 
samego Naczelnego Wodza.

— A co, zrobiłem wam kawał, zapytał Na
czelny Wódz ściskając moją rękę. Pewnie nie do
myślał się Pan z jakiego powodu zostaliście zapro
szeni na obiad? ... —

Przez kilka minut spacerowaliśmy we trójkę 
po pokładzie. Podzieliłem się z Nacz. Wodzem po- 
siadanemi wiadomościami o miejscach pobytu po
szczególnych naszych okrętów i ich pracy. Oczy
wiście najłatwiej mi było odpowiadać na pytania 
dotyczące pracy Pioruna.

W czasie rozmowy dowiedziałem się też, że 
ORP Piorun będzie należał do eskorty HMS Re- 
solutich w drodze na Islandię.

— Bardzo z tego się cieszę, — powiędnął gene
rał, — żałulję jedynie że przynajmniej część drogi 
nie mogę spędzić wśród was na polskim okręcie.

Fskortowanie Naczelnego Wodza Polskich Sił 
Zbrojnych, udającego się na pokładzie brytyjskiego 
pancernika do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej — był to pierwszy i prawdopodobnie os
tatni tego rodzaju wypadek w historii naszego Kra
ju i naszej Marynarki. Wyznać,'zenie ORP Pio
run do tej zaszczytnej funkcji było wielkim wyróż
nieniem dla jego załogi i dla mnie osobiście, to też 
nie omieszkałem oświadczyć i upewnić Naczelnego 
Wodza jak bardzo cenię i cieszę się. że właśnie mói 
okręt został wybrany do towarzyszenia mu w tej 
hidtraryczneli podróży. — Nie mogłem też powstrzy
mać się, by nie zaznaczyć w sposób najbardziej 
posłuszny i dyplomatyczny, że tajemnica jego przy
bycia została wykryta zanim stanął na pokładzie 
pancernika. Uważałem, że generał powinien wie- 
dz.ić. że będzie eskortowany przez okręt, któremu 
może powierzyć swoje bezpieczeństwo. Przecież 
musiałem ratować faonoi* Pioruna i jego służby 
wachtowej.

Naczelnego Wodza ogarnęła jeszcze większa 
wesołość, a schodząc po trapie zażartował: •— mó
wi Pan. że nietylko niemiecki okręt podwodny, ale 
nawet Naczelny Wódz nie wymknie się ocziom wa
szej służbie na okręcie?

Przy stole kpt. Pitułko i ja zajęliśmy miejsca 
po obu stronach Naczelnego Wod^a. Naprzeciw
ko siedział dowódca Resolution, maiąc obok sie
bie nana Retingera. Płk. Żółtek-Mitkiewicz i paru 
wyższych oficerów z Resolution zajęli pozostałe 
miejsca.

Naczelny Wódz mówił po polsku, a p. Retin
ger służył całemu towarzystwu jako tłumacz. Nie
stety tłomaczył wszystko, bez ogródek, bez zasta
nowienia się, czy wypowiedzi Generała nadawały 
się do konsumpcji ogólnej, czy też były nie całkiem 
strawne, a nawet rażące, dla naszych angielskich 
gospodarzy. Mówię w tym wypadku o krytycz
nych słowach, jakiemi Gen. Sikorski odpowiedział 
na moje pytanie dotyczące stosunków politycznych 
z jednym z naszych sojuszników.

Po paru godzinach ożywionej biesiady przy ka
wie pożegnaliśmy się z z Naczelnym Wodzem i 
powróciliśmy na okręt.

5-go kwietnia o godz. 19.15 zespół odfkotwi- 
czył i opuścił Greenock. 6-go kwietnia o godz. 15.30 
Piorun uzyskał podejrzany kontakt i rzucił kilka 
bomb głębinowych. Poza tym podróż do Hval 
Fjordu na Islandji odbyła się bez żadnych wrażeń. 
Przybyliśmy tam o godz. 09.50 i stanęliśmy przy 
ropowcu. Była to już trzecia podróż Pioruna do 
Islandii, Postoje na tej wyspie przekonały mnie, 
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że groźna nazwa jaka została ochrzczona a mia
nowicie 'kraina lodów’ była wielką przesadą, a przy
najmniej jeśli chodzi o okolice zwiedzane przez 
Pioruna.

Następnego dnia o godz. 08.00 zespół odkotwi- 
czył i Piorun zajął swoje miejsce w konwoju. HMS 
Resolution, kilkanaście transportowców, otoczonych 
grupą niszczycieli skierowały się na południowy 
zachód w stronę Nowej) Funlandji. 12-go kwietnia 
ORP Piorun i HMS Legion opuściły konwój. Kurs 
na Reykjavik.

9 RATOWANIE ROZBITKÓW Z HMS RAJPU- 
TANA

13-go wczesnym rankiem odebraliśmy telegram 
nakazujący nam udzielenia pomocy HMS Rajputa- 
na, który został storpedowany przez niemecki ok
ręt podwodny w pozycji szer. 65 01’ i dług. 27 20’. 
Zwiększyliśmy szybkość do 34 i skierowaliśmy się 
na miejsce wypadku. Nie patrząc na silną falę od 
strony dziobu — oba niszczyciele trzymały szyb
kość bez wysiłku. Kaskady wody rozbijając się o 
nadbudówki, przemieniały się w olbrzymie chmu
ry srebrzystego pyłu wodnego, które całkowicie owi
jały kadłuby ckrętów. Dla widza z powiełtrza lub z 
boku musiało to wyglądać jak wyścig upiorów. Nie
stety w tych warunkach użycie aparatu fotograficz
nego było niemożliwe. Zbliżając się do punktu w 
którym miał miejsce atak — nadaremnie szukaliśmy 
sylwetki ‘Rajputany’ (pomoonliczy krążownik) 
Zmniejszyliśmy szybkość, by polepszyć warunki ob
serwacji, lecz horyzont był czysty. Wtem zauważy
liśmy olbrzymią przestrzeń spokojnej i byszczącej 
powierzchni wodnej, a chwilę później w powietrzu 
zawisły kolorowe rakiety. Gdy znaleźliśmy się na 
(miejscu krltastrofy zobaczyliśmy kilka łodzi Wy
pełnionych ludźmi, a cała powierzchnia wody była 
pokryta ropą i szczątkami zatopionego okrętu. Do
wódca HMS Legion natychmiast przystąpił do ra
towania rozbitków, nakazując by Piorun krążył wo
koło niego, gdyż podwodny okręt niemiecki, który 
storpedował Raijputanę jeszcze nie tak dawno znaj
dował się w pobliżu. Chodziło o to, że HMS Legion 
miał uszkodzony i nie nadający się do użytku apa
rat podsłuchowy, a przy ratowaniu rozbitków mu- 
siał unieruchamiać swój okręt na dłuższe okresy 
czasu. Zmobilizowaliśmy wszystkie posiadane środ
ki czujności i rozpocząłem krążenie dokoła Legio
nu. Zataczając koła o promieniu około 1.500 yar
dów zbliżyłem się do dwuch innych łodzi wypeł
nionych rozbitkami. Również i tu na tym oceanicz
nym odludziu Royal Navy dała dowód, że w pełni 
zasługiwała na wysoką* opinję, jaką cieszyła się na 
całym1 świecie. Wszyscy uratowani byli jednakowo 
ubrani, co świadczyło', że opuszczenie tonącego 
okrętu odbyło się bez paniki, ale tak jak ną ćwicze

niach. Siedzieli na ławach trzymając wiosła ”na 
płask’’. Gdy Piorun przechodził obok, oficerowie 
i sternicy zasalutowali, a wszyscy marynarze obrócili 
głowy w naszą stronę. Każda łódź ratunkowa mia
ła swego sygnalistę, toteż bez trudu wymieniliśmy 
przywitania i życzenia. Gdy wszyscy rozbitkowie 
zostali podebrani, przeszliśmy jeszcze parę razy 
wzdłuż i wszerz całego obszaru otaczającego miej
sce tragedji, a po stwierdzeniu, że już nikogo na wo
dzie nie było — ruszyliśmy do Reykjavik.

Razem zostało uratowanych około 285 ludzi. 
Ze sprawozdania dowódcy wynikało, że wybuch tor
pedy unieruchomił mechanizmy krążownika, który 
skutkiem tego zatrzymał się. UBoat oczywiście wy
korzystał okazję i drugim strzałem torpedy posłał 
go na dno. Straty w ludziach wyniosły około 30-tu, 
przyczem większość byli to marynarze, którzy po 
pierwszym wybuchu i to Wbrew wydanym rozka
zom przez dowódcę, — pobiegli do swoich pomie
szczeń, by ratować 'pamiątki' w rodzaju fotografji 
objektu przelotnej miłości, lub jakiegoś drobiazgu 
zakupionego w poprzednim porcie dla żony i dzieci. 
Po drugimi wybuchu nie mieli już czasu by powró
cić ma pokład. W drodze do Reykjavik jeszcze jeden 
wśród rozbitków stał się ofiarą nietyle działań wo
jennych na Atlantyku ile wojny, której podłożem 
była miłość. Dwuch pretendentów do serca jakiejś 
Islandlki, gdy dowiedzieli się, że idziemy do Reykja- 
vik, po ostrej wymianie zdań zaczęli okładać się 
nawzajem pięściami, a w rezultacie jeden z nich 
poślizgnął się, uderzył tyłem głowy o jakąś krawędź 
i wyzionął ducha. Oficjalnie nazywało się, że John 
Smith zginął na wojnie.

Po wyładowaniu rozbitków i pobraniu ropy, 
14-go kwietnia o godzinie 12.00 odkotwiczyliśmy 
i razem z H.M.S. Legion udaliśmy się na miejsce spot 
kania z HMS Rodney, który łącznie z pięcioma ni
szczycielami osłaniał dwa transportowce z kana
dyjskim wojskiem w drodze do Wielkiej Brytanii. 
Spotkanie nastąpiło 15-go o godz. 21.00. Ku naszej 
radości stwierdziliśmy, że jednym z transportowców 
był nasz M/S Batory. Zamieniliśmy się przywital- 
nymi sygnałami i zajęliśmy nakazane miejsce w es- 
ikoncie. Kapitanem na Batorym był Deyczakow- 
ski >sr. — 19-go o godz. 10.50 zakotwiczyliśmy w 
Greenock.

Odpoczynek nasz nie trwał zbyt długo, gdyż 
już 12 godzin później w towarzystwie ORP Gar- 
land (dowódca kdr. ppr. K. Namieśniowski) wycho
dziliśmy z portu jako eskorta HMS Rodney. Noc 
była czarna. Idąc w szyku torowym za Rodney za
ledwie dostrzegaliśmy jego olbrzymią sylwetkę. — 
O godz. 23.35 tuż przed dziobem Rodney błysnęło 
zielone światło, a zaraz po tym usłyszeliśmy charak
terystyczny trzask łamanego żelastwa. Nie ulegało 
wątpliwości, że nastąpiło zderzenie Rodney’a z jakąś 
mniejszą jednostką. Szukać rozbitków — był lako
niczny sygnał z pancernika do dowódców eskorty.
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Gdzieś w pobliżu darły się głosy wołających o 
pomoc. Tuż wzdłuż burty zauważyliśmy człowieka, 
który wołał byómy ratowali innych. ’I am allrightl’ 
W rezultacie wyciągnęliśmy tego dzielnego pływa
ka, a drugiego odnalazła nasza motorówka. Dwuch 
innych wyciągnięto w stanie nieprzytomnym. 23-ch 
ludzi poszło na dno wraz z okrętem. Był to trawler 
HMS Topaz.

Doktór kpt. mar. Jezierski daremnie próbował 
ocucić topielców, więc 20-go kwietnia o godz. 16.15 
odbył się pogrzeb morski dla tych dwuch nieszczęś
liwców. Upoważniłem oficera łącznikowego Lt 
Denn’a do odczytania modlitw w języku angiels
kim, po czym na mój rozkaz obydwa ciała zaszyte 
w hamaki i obciążone żelastwem zsunęły po desce 
za burtę i zniknęły w ciemnej toni. Oddali duszę 
Bogu a ciała Neptunowi.

Po czterech dniach patrolowania wód leżących 
pomiędzy Szkocją i Islandią odprowadziliśmy Rod- 
ney’a do Scapa i wraz z Garlandem powróciliśmy 
o północy 23-go do Greenock.

10 ŻÓŁWI KONWÓJ

26-go kwietnia Piorun opuścił port na czele 
konwoju składającego się z około 45 najmniejszych 
i najwolniejszych statków, jakie tylko można było 
zebrać no wszystkich zaułkach Brytyjskiego Impe
rium. Wśród tego pływającego drobnoustro;u znaj
dowały się statki, które nadawały się najwyżej do 
■Utrzymywania komunikafcji pomiędzy Anglią i 
Francią i to w dobrą pogodę. Noe n'e uwierzyłby 
własnym oc 'om. Konwój nasz wyglądał conaimniej 
humorystycznie, a że Anglicy zaryzykowali wysła
nie tych stateczków w podróż przez ocean do środ
kowej i południowej Afryki —■ świadczyło o kry
tycznej sytuacji w jakiej znajdował się transport 
morski Aljantów wskutek strat poniesionych przez 
marynarkę handlową. Paradna szybkość konwoju 
wynosiła 4-4 1/2 mil na godzinę. Eskorta składała 
się z ORP Pioruna oraz jednego z ofiarowanych 
przez Stany Z:ednoczone torpedowca —■ weterana 
I wojny światowej, — który zresztą 'nawalił’ już 
po 24 godzinach i byłem zmuszony do odesłania 
go ’with regret’ z powrotem do Greenock.

Przy tak małej szybkości Piorun nie słuchał 
się steru, więc trzeba było zwiększyć obroty do 9 
mil i stosować specjalne zygzaki, by się dopasować, 
do ruchów konwoju.

Przez cztery dni ciśnienie barometryczne było 
niepokojąco niskie, a powietrze ciężkie i przesy
cone wilgocią. Tuż nad nami równolegle z konwo
jem płynęły ołowiane chmury. Morze było spokoj
ne, a ledwie odczuwalne podmuchy wiatru muskały 
okręt z rozmaitych kierunków. Przez cztery bite 
dni, w tej złowieszczej ciszy czekaliśmy na skon
centrowany atak wszystkich piekielnych sił przy

rody. — Osobiście byłem w największej obawie o 
los tych mini-statków z ich mini-szybkością, gdyż 
w wypadku rozrzucenia ich przez sztorm nigdy 
w życiu nie potrafiłbym zebrać ich z powrotem i 
uformować konwoju. Najwięcej cierpiał barometr 
wiszący w kabinie nawigacyjnej przy przejściu na 
pomost. Bez wyjątku każdy przechodzeń stukał 

kciukiem w szkło przyrządu, ufając że poruszy jego 
sumienie i że się odezwie zastygła w miejscu strzał
ka, ale stała bestia jakby sklejona z tarczą przyrzą
du. Gdy 30-go, o godz. 04.00 na rozkaz Admirali
cji opuszczałem ten wysoce denerwujący konwój — 
pomyślałem sobie że najwidoczniej Bogu Najwyż
szemu zróbiło się żal tych 'magnificent sailors and 
their floating vessels’ i na czas przejścia konwoju 
uspokoił otaczający nas żywioł.

O godz. 14.50 spotkaliśmy cztery statki idące 
ze Stanów. Statki były zupełnie nowe, a szybkość 
ich wynosiła ponad 16 węzłów. I w tym wypadku 
Piorun bvł ich iedyną eskortą. 2-go maja o g. 21.55 
nawia7ałiśmv kontakt podwodny i zrzuciliśmy por
cję bomb głębinowych. 3-go o 08.00 zakotwiczyliś
my w Greenock i Piorun stanął do remontu.

Pomiędzy 24-tym marca, a 3 majem okręt prze
bywał w morzu przez 37 dni. Czyszczenie kotłów, 
ustawianie radaru i inne naprawy przeciągnęły się 
do 21-go maia. Zatoga wypoczęła, a sam widok lą
du już poczynał nam się nudzić.

5 11 POŚCIG ZA BISMARCKIEM

22-go maia o godz. 21.30 konwój składaiacy 
się z kilkunastu statków, załadowanych wojskiem 
przeznaczonymi na Bliski Wschód oouśc'ł Greenock. 
Eskorta składała się z krążowników Ezeter i Cairo 
oraz lotniskowca HMS Argus i niszczycieli: Cos- 
sack Maori, Żulu, Sikh, Piorun, dwuch Kanadyj
czyków, jak również dwuch klasy W.

23-go w nocy Kanadyjczycy opuścili konwój 
i skierowali się na Zachód. Również odeszły: krą
żownik Cairo i obydwa kontrtorpedowce klasy „W” 
Posuwaliśmy się z szybkością około 16 węzłów. 
Pogoda była nienajgorsza. Konwój szedł w trzech 
kolumnach, przyczem lewa kolumna składała się 
z 4-ch transportowców, a za środkową kolumną 
szedł HMS. Exeter. HMS Cossak był na czele kon
woju — przedśrodkową kolumną. ORP Piorun 
znajdował się na lewym skrzydle zespołu, trzyma
jąc się tuż za trawersem trzeciego w linji transpor
towca.

Przed opuszczeniem Greenock z największym 
żalem pożegnaliśmy naszego łącznikowego oficera 
lt. Denn’a z Royal Navy. Na jego miejsce przyszedł 
Lt. Hayman R.N.V.R. człowiek spokojny i o naj
lepszych chęciach, ale jeśli chodzi o dalsze jego kwa
lifikacje, to nie miał żadnych. Budował szosy gdzieś 
pod Londynem i wstąpił na ochotnika do R.N.Y.R. 
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O służbie na morzu i obowiązkach łącznikowego 
oficera nie mógł mieć dużego pojęcia i jak narazie 
był na Pierunie racaej pasażerem.

Natomiast zdawałoby się dodatnim zdarzeniem 
było wyposażenie ORP Piorun w radar. Jeśli cho
dzi o walory konslirukcyjne pierwszych radarów, 
to nie były one jeszcze na wysokości zadania, tym 
niemniej sam widok radarowej anteny na maszcie 
cieszył wzrok dowódcy i jego załogi Kilku podofi
cerów oraz podchorąży marynarki Lech Kwapi
szewski ukończyli krótki kurs, a gdy opuszczaliś
my Greenock mieliśmy już stałą wachtę w kabi
nie radarowej. Kolejno, bez mała cała załoga wy
korzystywała wolny od służby czas, by za pozwo
leniem szefa działu zerknąć okiem na to cudo XX 
wieku. Jak juiż ,o tern zaznaczyłem poprzednio, 
radar nasz był daleki od doskonałości. Wielką je
go wadą były tak zwane martwe kąty. Zupełnie 
dobrze odbierał nawprost dziobu okrętu, nato
miast przy zbliżaniu się do trawersów odbiór po
garszał się i wreszcie zanikał kompletnie. Również 
od strony rufy odbiór był znacznie gorszy.

24-go maja 01 godz. 08.30 (szer. 55° 25’, dług. 
1520) zupełnie niepostrzeżenie konwój został za
atakowany przez niemiecki samolot typu Focke 
Wolf. Wyleciał zza chmury w lewym rufowym sek
torze Pioruna, prześlizgnął się za okrętem, a lecąc 
na wysokości masztów zrzucił dwie bomby na 
czwarty transportowie w lewej kolumnie S.S. Abbas- 
sa. Wszystkie pobliskie okręty i transportowce 
otworzyły ogień z dział i CKMów. Po wykonaniu 
ataku Niemiec nie skręcił w prawo w stronę ot
wartego morza, lecz po przeleceniu nad Abasso 
skręcił ostro w lewo, a obniżywszy lot do samej 
powierzchni morza poleciał między lewą i środko
wą kolumną w stronę HMS Cossack. Nie zmienia
jąc kursu, otoczony wybuchami pocisków i ziejąc 
ogniem z własnych KMów wróg —■ ku naszemu 
wstydowi — odleciał. Dwie bomby zrzucone przez 
nieprzyjaciela nie trafiły w cel. Widziałem dokład
nie jak opuszczały samolot i jak leciały w kierun
ku transportowca. Jedna spadła do wody w odleg
łości ókoło 20 metrów i moim zdaniem nie wy
buchła, a druga spadła nieco bliżej statku i wybu
chła. Transportowiec zastopował. Otrzymałem roz
kaz z Cossacka bym pozostał przy unieruchomio
nym transportowcu. Po nawiązaniu kontaktu do
wiedziałem się od kapitana statku, że z powodu 
wstrząsu wywołanego wybuchem zostały obluzo
wane bolce u podstaw motorów Diesla i że napra
wa potrwa kilka godzin. Chodząc wokoło kon
tuzjowanego transportowca pilnowaliśmy, by żaden 
UBoat nie uczynił mu dalszej krzywdy. Około 
g. 15.00 statek uruchpmił maszyny, doprowadził 
szybkość do około 18 węzłów, Piorun zajął miejsce 
przed jego dziobem i ruszyliśmy w pościg za 

•naszym konwojem.

Z depesz nadesłanych przez Admiralicję wie
dzieliśmy już o pojawieniu się w Denmatk Strąk 
•niemieckiego pancernika 'Bismarck’. Następnie przy
szła wiadomość o tragicznym losie HMS Hood, o- 
raz o wycofaniu się z akcji HMS Prince of Wales. 
Na Hoodzie między innymi straciło życie czterech 
(polskich podchorążych- marynarki woj.! Żurek 
Czerny, Trzebiatowski i Szymański.

Według naszych obliczeń Bismarck kierował 
'■się gdzieś środkiem Atlantyku na południe, ale na- 
ogól biorąc wiadomości o nim były bardzo skąpe 
i nie dawały jasnego obrazu o powstałej sytuacji. 
Wiedzieliśmy, że Bismarck i Prince Eugen są śle
dzeni przez brytyjskie krążowniki i że gdzieś bar
dziej na południe szykuje się do akcji lotniskowiec 
Victorius. — Dopiero później i już po niewcza- 
•sie dowiedziałem się, że telegramów sytuacyjnych 
(była spora ilość, ale nowy łącznikowy nie mógł po
radzić sobie w pracy, która wymagała od niego nie 
(tylko rozszyfrowania depesz, lecz też analizowania 
'wiadomości, segregacji i przekazywanie danych na 
pomost w celu naniesienia ich na mapie. Nie będąc 
tnarynarzem, biedny: Lieutanant E.F. Hayman, 
RNVR — nie był w stanie wyczuć czego się wy
maga od niego i co jest potrzebne dowódcy dla 
pobrania decyzji przed i w czasie akcji bojowej.

Absolutnie nie mam na myśli krytykowania 
i zrzucania najmniejszej winy na Lt. Haymana. Wi
nię raczej siebie samego, gdyż zbytnio zaufałem 
łącznikowemu, którego przecież nie miałem jeszcze 
czasu poznać, a którego, w swej głębokiej wierze 
ii ufności do wszystkiego co było 'R.N.’ trakto
wałem zbyt serio.

25-go nad ranem, dopędziliśmy konwój i zaję
liśmy swoje pozycje. Z ostatnich telegramów wie
dzieliśmy, że wszelki kontakt z Bismarckiem i Prinz 
Eugen został stracony.

26-go maja o godz. 04.00 (szer. 49° 38’ i dł. 25 
04’) 4-ta Flotylla niszczycieli otrzymała rozkaz 
puszczenia konwóju i udania się na miejsce ren- 
dez-vous z HMS King George (Cossack, Żulu i 
Sikh) oraz HMS Rodney (Maori i Piorun).

Pancerniki płynęły osobno, ale w niezbyt da
lekiej odległości jeden od drugiego, skoro kursy 
półdywizjonów odbiegały od siebie zaledwie o kil
ka stopni.

O godz. 0800 nadszedł meldunek z samolotu 
(Catalina) że widzi Bismarcka. Dowódca 4-ej Flo
tylli natychmiast nakazał Maori i Piorunowi do
łączenie się do flotylli, która' następnie została 
rozwinięta w szyk czołowy, przyczem na końcu 
prawego skrzydła zajął miejsce Sikh, następnym 
był Żulu, środkowym Cossack z dowódcą zespołu 
Cpt. P. Vian, potem Moari, a na lewym skrzydle 
znalazł się Piorun. Nakazana odległość pomiędzy 
okrętami wynosiła 2 1/2 mili, kurs 135°, szybkość 
26. węzłów.



a Nasze sygnały

Krótko po meldunku Cataliny zaczęły napły
wać raporty z samolotów HMS Ark Royal oraz 
innych źródeł. 11.35 samolot z A.R. melduje że wi
dzi Bismarcka, 12.00 samolot z A.R. widzi cztery 
nierozpoznane jednostki w namiarze 50, od leg 
(ość 10 mil z pozycji 49 47’ N. i 22 29’ W 
12.10 samolot z A.R. melduje pozycję i kurs nie 
przyjacielskiej floty: 48 49’ N. — 18 20’ W. 27? 
12.45 statek handlowy melduje, że widzi nierozpoz
nany okręt wojenny w poz. 52 20’, 18 20’. 
13.12 samolot z A.R. melduje pancernik w namia
rze 150°, odległość 8 mil kurs 127, szybkość 20. 
Pozycja własna 48° N.19°37’W.
14.05 HMS Shefield: 'obserwuję pancernik’ 
14.27 samolot do samolotu: 'Bismarck jest pod mo
ją obserwacją’
14.54 —• samolot do samolotu 'Bismarck zmienił 
kurs na 110°,
15.00 Raport sytuacyjny ze Scapa Flow powtarza 
raport sytuacyjny nadesłany przez Ark Royal: 
Pozycja Bismarcka 48° 24’ N, 18° 46’ W. kurs 110, 
25 węzłów. — Moja pozycja 49° 14, N, 18° 19’W 
110°, 26 węzłów. Samoloty opuściły wroga o godz. 
15.00’
15.00 Samolot Ark Roal: Pozycja nieprzyjaciela 
48° 24’N. 18° 49’W. KURS 110, szybkość 25. Moja 
pozycja 48° 14’N. 18° 19’ W. 110.
15.25 Samolot Ark Royal: szybkość nieprzyjaciela 
22 węzły. Nieprzyjaciel pozostawia po sobie ślad 
ropy.
16.05 Samolot Ark Royal: kurs nieprzyjaciela 140° 
szybkość 20
16.10 samolot Ark Royal: pozycja nieprzyjacieih 

50° 28’N, 18° 57’W.
16.27 Samolot Ark Royal: pozycja nieprzyjaciela 
49° 33’ N, 18° 53’W kurs 159, szybkość 25.

Jak widzimy napływające raporty były dość 
chaotyczne. Przypuszczam że z winy angielskich 
szyfrantów dość często otrzymywaliśmy meldunki 
o pozycji nieprzyjaciela bez podawania pozycji 
własnej. Dowiedzieliśmy się eż, że gdzieś w na
szym rejonie znajduje się HMS Sheffield, ale nie 
mieliśmy jego pozycji ani kursu, ani szybkości. 
Pozycje podawane przez samoloty różniły się cza
sem o dziesiątki mil.

Tu jednak muszę stanąć w obronie tak szyf
rantów, jak też i naszych radioletegrafistów, a to 
z następujących powodów. Dywizjon szedł kur
sem S E. Za nami szła wysoka i długa fala. Gdzieś 
popołudniu wysokość, długość oraz szybkość prze
suwania się fali przybrały krytyczne wartości w 
stosunku do morskich właściwości kontrtorpedcw- 
ców. Przeżyliśmy w tym dniu prawdziwie piekiel
ne momenty, — okresy czasu w których żywioł 
odbierał mi prawa 'dowodzenia okrętem, a załodze 
możliwość spełniania swoich obowiązków.

Zaczynało się od tego, że fala Popędzająca 
okręt chwytała i podnosiła jego rufową część do 

góry. Okręt przybierał na szybkości i jakby ze
ślizgując się po pochylni zary wał się dziobem pod 
wodę. Następnie — zależnie od kąta pod którym 
fala d: pędzała okręt, jego rufa zaczynała nabierać 
coraz to większego bocznego rozpędu, a kadłub 
powoli przcehylał się na podwietrzną stronę i w 
rezultacie kładł się na falę. Przechył dochodził do 
60° (a może i więcej). — Ster kierunkowy przemie
niał się na ster głębokości, czyli przestawał odgry
wać swoją właściwą rolę. Okręt stawał się igraszką 
żywiołu, a jego załoga stała, leżała lub klęczała, nie
zdolna do poruszenia nawet palcem.

Piorun należał do okrętw 'niewywrotnych’. 
O ile sobie przypominam to przy połowie zapasu 
ropy krytyczny kąt przechyłu wynosił ok. 85°, 
bez repy — 50°, ale myśmy już nie mieli 50%. ropy, 
a że obliczenia krytycznych przechyłów odbywają 
się na spokonjej wodzie, więc nie mogę powiedzieć, 
że czułem się całkiem spokojny. Największą moją 
obawą było aby nikogo nie zmyło za burtę i by wo
da nie przedostała się przez wentylatory do kot
łowni. Osobiście zjeżdżałem jak po pochylni na 
burtę i leżąc na osłonie pomostu przyglądałem się, 
jak tuż pod nosem pędziły grzebienie fal. Trzyma
łem się rękoma i nogami za co się dało i nie było 
mowy o zmianie pozycji i zerknięciu okiem poza 
siebie, a nawet na boki. Obok mnie i na mnie leże
li inni ludzie, a wszystkie zasady subordynacji woj
skowej przestawały istnieć. Pamiętam jak runął na 
mnie z rozpędem angielski sygnalista Baron. Myś- 
lałem, że mi pękną żebra. Po chwili odezwał się za 
plecami jego zażenowany głos ’I hope you are c:m- 
fortable, Sir?’

Ta nawigacja na burcie trwała nieskończenie 
długo. Bez pomocy steru kurs okrętu zmieniał się 
bardzo powoli i dopiero gdy dziób zaczynał sta
wać pod wiatr — zmniejszał się przechył i wresz
cie z kabiny sterowej odzywał się radosny głos: 
'Melduję, że ster działa!’, a zaraz po tym kierow
nicy działów meldowali o sytuacji na całym 
okręcie. Po każdej tąkiej przygodzie okręt pozosta
wał o kilka mil w tyle za zespołem. Trzeba było ro
bić zwrot o 180° i dopędzać dywizjon na zwiększo
nych obrotach.

Podczas jednego z takich przechyłów na lewą 
burtę, gdy już byliśmy mniej więcej 90° od kursu, 
patrząc przed siebie, zobaczyłem na trawersie czer
wony kadłub podwodnej części Maori. Leżał na 
prawej burcie i rył wodę wymijając nas na kontra- 
kursiie. Był to widok pełen zgrozy. Wyglądało że 
lada moment wywróci się. Po rozejściu się okręty 
wyprostowały się, ale wskutek tego przymusowego 
manewru obydwa okręty zamieniły się miejscami 
w szyku i oczywiście znalazły się na kursie odda
lającym ich od Bismarcka. Przy bardzeej pecho
wym skoordynowaniu czasu Piorun i Maori mogły 
łatwo zderzyć się i to całkiem na ślepo. Wachta 
sygnałowa w tych 'warunkach nie istniała i żaden 
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z dowódców nie mógł nawet wiedzieć, że zrobilś- 
my tego rodzaju jednoczesny zwrot. Ja przynaj
mniej zobaczyłem Maori, gdy wymijaliśmy się na 
połowie cyrkulacji, ale dowódca Maori zupełnie 
nie crjentował się w sytuacji i nie mógł widzieć 
Pioruna, gdyż jego okręt leżał na przeciwnej bur
cie. W podobnych warunkach nie istniała żadna 
służba na okręcie. Nie było możności do podawa
nia komend, nie było też komu słuchać, a tymbar- 
dziej wykonywać rozkazów z pomostu. Niemniej 
cierpieli na tym ludzie wolni od służby. Kuchnie nie 
funkcjonowały, nie było mowy o wypoczynku, a 
niejeden nabił sobie guza. Wartość bojowa okrętu 
równała się zeru.

W okresach, gdy pozwalały nam warunki na
wigacyjne, badaliśmy i obliczaliśmy na mapie mo
żliwości dopędzensa Bismarcka p';zez pancerniki 
brytyjskie. Oficer nawigacyjny por. mar. M. Michał- 
kiewicz i ja mieliśmy uzasadnioną obawę, że sy
tuacja jest raczej beznadziejna. Według naszych 
wyliczeń dystajns pomiędzy pancernikami Roayl 
Navy i Bismarckiem był około 150 mil morskich. 
Szybkość starego Rodneya wynosiła ok. 23 węz.y, 
a King George’a około 32 w. Wątpliwym było, czy 
King George zaatakuje Bismarcka samodzielnie, na
tomiast Rodney niema żadnej szansy dopędzenia 
Niemca. Pokładaliśmy całą nadzieję na torpedow
ce samoloty z Ark Royal.

O godz. 19.05 nawiązaliśmy wzrokowy kon
takt z HMS Ark Royal i HMS. Renown. W tym 
miejscu muszę wspomnieć o telegramie wysłanym 
przez Admiralicję do dowódcy HMS Renown. Te
legram ten nakazywał HMS Renown by pozostał 
w osłonie Ark Royal i unikał wszelkiego kontaktu 
bojowego z Bismarckiem. Był to chyba pierwszy 
wypadek w histerii Royal Navy otrzymania przez 
okręt rozkazu zabraniającego nawiązania kontak
tu bojowego z nieprzyjacielem. Przykład z HMS 
Hood i HMS Prince of Wales widocznie spowodo
wał tak daleko idącą ostrożność. Admiralicja zro
zumiała, że żaden z najnowszych pancerników 
Royal Navy — nie mówiąc o starych krążowni
kach linjiowych — nie nadawały się do pojedyn
ków artyleryjskich z Bismarckiem.

O godz. 19.35 nad Piorunem przeleciało 15 
Swordfish ów z Ark Royal.

O godz. 21.52 przy widzialności około 6 mil, 
jakby we mgle ukazuje się sylwetka dużego okrę
tu. Z ostatnio otrzymanych wiadomości Bismarck 
szedł kursem 330, czyli na nasze spotkanie. Piorun 
włączył bojowe światła rozpoznawcze, a głośniki 
i buczki obwieściły alarm bojowy (aczkolwiek za
łoga znajdowała się na swoich stanowiskach bojo
wych już od kilku godzin). Na szczęście bardzo 
szybko rozpoznaliśmy HMS Sheffield. Okręt ten 
z powodu zbliżającej się nocy wycofywał się z 
rejonu do ktrego obecnie zbliżały się niszczyciele. 
W momencie zauważenia Sheffielda dałem rozka

zy do maszyn i sterowni. Niestety rozkazów tych 
już nie dało się odwołać. Piorun, który przez ostat
nią godzinę zachowywał się zupełnie przyzwoicie 
i mieliśmy nawet możność do przełknięcia paru 
kanapek — wszedł odrazu unisono z Atlantykiem 
i pokazał zdumionej załodze Sheffield jak to pol
skie okręty pływają na boku. I znowu zatoczyliś
my ogromny łuk a potem trzeba było dopędzać 
dywizjon, by zająć miejsce w linji zagonu. Żadnych 
informacji o wycofywaniu się Sheffield’a przed- 
tym nie mieliśmy. Tylko dzięki szybkiemu rozpoz- 
In/aniu uniknęliśmy Polisko-Bry|ty(jiskiego nieporo
zumienia.

Krótko po dopędzeniu dywizjonu odebraliś
my sygnał nakazujący jednoczesny zwrot w lewo 
o 30°. Przez ten manewr Piorun okazał się do pew
nego* stopnia na czele zespołu. Na nowym kursie 
znacznie polepszyły się warunki morskie i nawi
gacyjne. Dały one możność załodze odsapnąć i 
napić się gorącej herbaty.

W miarę zwiększających się ciemności nawią
zanie kontaktu wzrokowego z Bismarckiem sta
wało się coraz bardziej wątpliwe. Otrzymaliśmy 
coprawda w dalszym ciągu informacje o nieprzyja
cielu nadawane przez samoloty z Ark Royal i 
R.A.F., lecz wiadomości te były często o wątpliwej 
wartości. W pewnym* momencie otrzymaliśmy te
legram z meldunkiem, że samolot widzi pancernik, 
krążownik i 5 kontnitorpedlawców. Osobiście by
łem przekonany, że Prinz Eugen w dalszym ciągu 
znajduje się gdzieś w pobliżu Bismarcka, lecz o- 
bechość 5-ciu K.T. była to rzecz całkiem nowa. 
Wobec teigo, że żadnego wyjaśnienia ze strony 
moich przełożonych nie było sądziłem, że są to 
kontrtoripedowce wysłane przez niemieckie dowódz
two w Brest na pomoc Bismarckowi i Prinz Eugen.

O godz. 2237 (G.M.T.) Mat Edward Dolecki, 
szef wachty sygnałowej głośno melduje — 'Okręt 
w prawo* 20 stopni’, a po chwili dodaje, 'ależ to 
stodoła’. Logicznie biorąc musiał to być Bismarck, 
ale wskutek precedensu z Sheffield’em, który jak 
ta zjawa wyłonił się zza mgły, kazałem, na wszelki 
wypadek nadać sygnał rozpoznawczy. Jednocześ

nie poszedł sygnał na HMS Cossack o namiarze 
i odległości do Bismarcka.

Sygnalista nie zakończył nadawanie sygnału, 
gdy pierwsza salwa wyprysła z luf pancernika, a 
kilkadziesiąt sekund później wy wodowała po lewej 
burcie Pioruna. Teraz już nie było wątpliwości z 
kim maimy do czynienia. Od czasów młodości, a 
raczej z lat pierwszej wojny światowej nauczyłem 
się wierzyć, że pierwsza salwa nie trafia, druga — 
być może, a trzecia powinna siedzieć w celu. By
łem coprawda świadkiem jak pod Bosforem, rosyj
ski pancernik trafił pierwszą salwą niemiecki krą
żownik linjowy 'Goeben'. Pozostałem również pod 
silnym wrażeniem po pojedynku stoczonym w 1917 
roku przez rosyjski KT 'Gniewnyj' z niemieckim
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Malowanie



NASZE SYGNAŁY 25

ynownj.

Artyleria w akcji.
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krążownikiem 'Breslau’, w którym danym mi było 
brać udział. Dowódca mój kdr. Bubnow przez prze
szło trzy godziny czasu, stosując uniki przed każ
dą trzecią salwą potrafi! wymanewrować 'Gniew
ny! od wszelkich trafień. Krążownik wypompo
wał w nas setki pocisków, a według relacji i byłego 
podoficera z 'Breslau’, a późniejszego chorążego 
w marynarce polskiej Figler’a (?), po powrocie do 
Konstantynopola, dowódca 'Breslau’ omal że nie 
zlinczował swojego oficera artylerii. Chorąży 
ttwierdził, że Gniewnyj uzyskał w tym spotkaniu 
dwa trafienia. Ale powróćmy teraz do naszych włas
nych kłopotów.
Odległość do Bismarcka wynosiła ponad 16 tys. yar. 
Oficer artylerii kpt. mar. K. Hess, oraz inni ofice
rowie na pomoście naglili minie do otwarcia ognia. 
Przemęczoną sztopmem i całodziennym wyczeki
waniem w alarmie bojowym załogę ogarnęło pod
niecenie. Przez rurę głosową słyszełem okrzyki i 
dowcipy wypowiadane w kabinie nawigacyjnej i 
sterowni w rodzaju: 'na Pioruna pieronie musiałeś 
się wpierd .... poczekaj dostaniesz draniu za Pol
skę’. Inny głos ubolewał, że Piorun nie jest uzbro
jony w 15-to calówki, trzeci niepokoił się gdzie są 
brytyjskie pancerniki i td. Wszyscy jednak byli prze
konani, że nadchodzi ostatnia chwila dla Bismarcka.

Do zaleceń Bubnowa nie stosowałem się co do 
litery, lecz natychmiast po błyskach drugiej salwy 
dałem komendę zwrotu w lewo, oraz poleciłem 
Kpt. Hessowi wystrzelić do Bismarcka trzy salwy 
‘na chwałę Polski (godz. 2250 odległość 13500 yar
dów). Chciałem też przez to zwrócić uwagę do
wódcy dywizjonu, że jestem w kontakcie bojowym 
z nieprzyjacielem, bowiem wskutek ciemności i złej 
widoczności Cossack mógł nie widzieć Bismarcka. 
W ferworze podniecenia zupełnie zapomniałem o 
wciąż idącej z północnego zachodu fali. Gdy druga 
salwa opuściła lufy okręt akurat przekraczał kie
runek posuwania się fali. W chwilę później rufa 
znalazła się w objęciach spienionego bałwana, a bę
dący na zwrocie okręt zaczął szybko przechylać się 
na prawą burtę, Na szczęście tym razem obesz
ło się bez dłuższego leżenia na boku, jednak okręt 
zawrócił o znacznie większy kąt aniżeli tego 

sobie życzyłem.
Przez przeszło godzinę czasu, robiąc raptow

ne zwroty, zwiąkszając lub zmniejszając szybkości 
i używając zasłonę dymną, Piorun uprawiał harce 
pod deszczem pocisków Bismarcka. Odległości 
dzielące obydwa okręty malały chwilami do 8000 
yardów. Trudno mi ccś powiedzieć o stopniu wy
szkolenia artylerji na Bismarck’u. Nie trafił nas 
ani razu, aczkolwiek od czasu do czasu salwy je
go eksplodowały nieprzyjemnie blisko burty. Nie
ma wątpliwości, że'strzelanie do szybko uwijają
cego się pojedyńczego okrętu nie jest takie łatwe.

W międzyczasie reszta dywizjonu zbliżała się 
w pojedynkę w naszym kierunku. Bismarck jednak 

nie zwracał uwagi na Trible i kontynuował okła
danie Pioruna. Kto wie, być może przypuszczał, 
że Piorun, idąc na czele zespołu i jedyny KT o 
pojedyńczym kominie, był okrętem dowódcy zespo
łu.

Gdy o godz. 2230 wszystkie KTT znajdowały 
się już blisko siebie, Bismark otworzył ogień ze swo
ich 15 calówek. Przypuszczam, że już nie strzelał spe
cjalnie do Pioruna, lecz chciał rozproszyć dywizjon 
i mierzył (z przeproszeniem) w kupę! Nikt z nas 
nie p niósł żadnych szkód od tego strzelania, ale 
widok ognia salwy o tej wieczornej porze był impo
nujący i groźny. Każda salwa przypominała wy
buch dużego magazynu amunicyjnego. Pociski pa
dały w odległości kilkuset yardów od KKTT, a 
eksplodując z wielkim hukiem zdawało się że szar
pały, rozłupywały i kruszyły nie powietrze lecz gra
nitowe skały. W miejscach upadków wytryskiwały 
na boki i wysoko w niebo jak krew czerwone ję
zory.

Zanim przejdę do dałszyuh zdarzeń muszę cof
nąć się wstecz o jakąś godzinę i opisać atak poje
dyńczego SwordAsha na Bismarcka. Widoczność 
była jeszcze niezła i można było obserwować całe 
to zdarzenie gołym okiem. Skąd wziął się ten Sword- 
fish i dlaczego atakował w pojedynkę, a nie razem 
ze swoim zespołem — tego nie wiem. Fakt faktem, 
że Obserwowaliśmy atak komara na słonia. Leciał 
nisko nad wodą i kierował się do lewej burty Bis
marcka. Być może, iż w pierwszej fazie tego ataku 
niemiec był tak bardzo zajęty Piorunem, że prze
gapił zbliżający się samolot, bowiem otworzył o- 
gień już po zrzuceniu przez niego torpedy. Tym
czasem samolot zmienił kierunek lotu w lewo 
podniósłszy się na wysokość ok. 200 metrów skie
rował się na przecięcie kursu pancernika, defilu
jąc w odległości 1 1/2 do 2 tysięcy metrów przed 
jego dziobem. Bismarck dosłownie polewał samo
lot strumieniami pocisków, a sądząc z kolorów tra
serów wiedzieliśmy że strzelał z 4-ch baterji. Obok 
mnie ktoś głośno modlił się: „Boże, nie daj szkopom 
skrzywdzić tych boy'sów’.
: Prysznic pocisków na szczęście przez cały
czas raził pustą przestrzeń przed dziobem samo
lotu, nie czyniąc mu żadnej szkody. Widocznie 
Henr Krupip nie przewidział, że w nowoczesnej woj
nie Anglicy będą używali tak powolnych samolo
tów. Szczera radość zapanowała na Priorunie, 
gdy Swordfish szczęśliwie odleciał.

O godz. 23.45 nadszedł sygnał z Cossacka: 
'zaatakować Bismarcka półdywizjonami lub ’di- 
vergently’. Ponieważ należeliśmy do grupy Maori, 
po wyszukaniu go zająłem miejsce za jego rufą 
i czekałem na dalsze rozkazy. Żadne sygnały nie 
nadchodziły jednak. Pomyślałem sobie, że oto 
przypadkowo znalazłem się w towarzystwie 4-oh 
okrętów, które należąc od lat do tego samego zes
połu razem przeszły przez wszystkie fazy szkolenia 
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bojowego, a obecnie tworzą najlepiej zgrany dywiz
jon w Royal Navy. Są to okręty posiadające iden
tyczne uzbrojenie oraz właściwości taktyczne. Pio
run szkolił się sposobem ’ad hoc!’ Do żadnego sta
łego zespołu nie należy, a przy każdym wyjściu w 
morze znajdował się w towarzystwie przygodnych 
i często zupełnie mu obcych kompanów. Poza tym 
od czasu obsadzenia okrętu tylko raz jeden ćwiczy
liśmy z HMS Napier i Kelly (L. Mountbatten) po
zorne ataki torpedowe, ale nie wykonaliśmy ani 
jednego strzału torpedowego do celu ruchomego. 
Idąc za rufą Maori i nie otzymując żadnego syg
nału — wyczuwałem, że Anglik nie wie Co z Pio
runem począć i dlatego z grzeczności milczy. Czu
łem, że krępuję dowćócę Maor tak samo, jak 
Cpt. Viana a najlepszym tego dowodem był fakt, 
że nic właściwie się nie działo i szliśmy wszyscy 
niby razem, ale w żadnym szyku na stosunkowo 
wolnych obrotach. Zawezwałem do siebie łączni
kowego i zapytałem go czy wie coś o sposobie wy
konania ataków divergent? — Czy istnieją jakieś 
instrukcje omawiające tego rodzaju ataki i jaki 
jest punkt wyjścowy, kolejność okrętów, wzajemne 
pozycje, kursy, szybkość, bo przecież chodzi o to 
by atakujące destioyery nie przeszkadzały sobie 
nawzajem.

Lt Hayman z poważną miną pobiegł do swo
jej kabiny, a gdy w kilka minut późniejpowrócił 
— oznajmił, że nic u siebie w aktach nie znalazł, 
ale jest to bardzo prawdopodobne, że Trible po
siadają swoje własne instrukcje wewnętrzne. — Po 
tej zresztą logicznej odpowiedzi, kazałem zmniej
szyć obroty i pozostałem nieco w tyle za zespołem. 
Raz jeszcze wezwałem do siebie H. i powiedzia
łem mu: 'Panie, w tym doborowym towarzystwie 
czuję się jak intruz. Czuję, że krępuję swoją obec
nością tak dowódcę zespołu, jak i d.o. Maori. Zde
cydowałem zaatakować Bismarcka jako ostatni po 
Triblach, a tymczasem będę się starał zwracać 
na siebie uwagę Bismarcka, ściągając na siebie jego 
ogień i ułatwiając przez to Triblom koncentra
cje i przeprowadzenie ataku”.

Po tej rozmowie z łącznikowym zeszedłem 
do kabiny nawigacyjnej by zaznajomić się z sytua
cją ogólną na mapie. Zaledwie zdołałem zamienić 
kilka zdań z podoficerem nawigacyjnym bsmt. 
Przybylińskim, gdy oficer wachtowy z pomostu 
zameldował: 'Sylwetka z prawa 30°’. Wyskoczyłem 
na pomost. We wskazanym kierunku na nieco jaś
niejszym tle nieba zobaczyłem nie tyle sylwetkę 
le jakby ślad dymu pozostawony po szybko po
suwającym się okręcie. Zwiększyłem obroty, da
łem rozkaz obrócenia aparatów torpedowych na 
lewą burtę i skierowałęm się na wskazany punkt. 
Przypuszczałem, że może to być 'Prinz Eugen’. 
Wbrew twierdzeniom szeregu ludzi, że widzieli syl
wetkę okrętu, osobiście nic oprócz smugi dymu 

nie zauważyłem, a gdy przekonałem się, że dalszy 
pościg za widmem jest bezcelowy — zawróciłem 
z powrotem w kierunku destroyerów i Bismarcka. 
Nie zdążyliśmy jeszcze zrobić zwrotu, gdy pod- 
ichorąży Kwapiszewski z kabiny radarowej mel
duje kontakt w namiarze lewo 20. Teraz już była 
ciemna noc i musiałem zdać się całkowicie na wska
zania radaru. Idąc przez pewien czas stałą 
szybkością i na tym samym kursie stwierdzałem, 
że namiar na cel pozostaje niezmienny, czyli że 
idzie równolegle z Piorunem i tą samą szybkością. 
Wreszcie, gdy po paru zmianach kursu tak w le
wo, jak i w prawo przekonałem się, że namiar 
na kontakt trzymał sdę nadal 'lewo 20’, stało się 
jasnem, że uganiamy się za widmem N. 2. z 
tern, że w danym wypadku był to przypuszczalnie 
jakiś defekt w radarze. Zaledwie zapomniałem o 
powyższym zdarzeniu, gdy podniecony głos Kwa
piszewskiego oznajmia: 'kontakt 40° w prawo’ — 
Gdzieś po prawej burcie był dywizjon Viana, był 
też Bismarck. Czy tym razem radar mówi prawdę, 
czy też jest to widmo N. 3?

Skręciłem w prawo i otrzymałem natychmias
tową odpowiedź. Kontakt na radarze kręcił się 
razem z Piorunem. Był to moment gdy zacząłem 
żałować, że Admiralicja uraczyła mnie tym zna
komitym przyrządem. Dotychczas polegałem na 
obserwacji wzrokowej i jakoś dawałem sobie ra
dę. Teraz dali nam ten przyrząd, kazano 
uwierzyć w jego cudowne zalety i stosować 
się do jego wskazań, niestety —• rezultat oka
zał się wręcz odwrotny. Radar przeszkadzał mi 
w dowodzeniu. Czułem się dosłownie w kropce. 
Gdy później zastanowiłem się nad tą wysmukłą 
sylwetką okrętu, która była przecież widziana 
przez szereg ludzi na pomoście, przyszedłem do 
przekonania, że mógł to być obserwujący nas okręt 
podwodny, który szybko szedł pod motorami Dies
la i gdy zauważył manewr Pioruna — zanurzył 
się, pozostawiając za sobą smugę ścielącego się 
dymu. Tymczasem kontrtorpedowce Viana zaata
kowały Bismarcka. Pierwszym był Cossack. Odeb
raliśmy telegram: 'atak torpedowy wykonany, praw
dopodobnie jedna trafna! — Pięć minut później, 
czyli o 0056 Cossack nadał: straciłem kontakt, 
podajcie swoje raporty’. Potem był Żulu: 0124 
wykonałem atak torpedowy. 0134 straciłem kon
takt. Stwierdziłem nietrafienie’. —

Łatwe tracenie kontaktu tak przez Cossacka 
jak i Żulu należy tłumaczyć bardzo ograniczoną 
widocznością i przypuszczalnie złym funkcjonowa
niem radarów.

O godz. 0140 z prawa przed dziobem zoba
czyliśmy błyski artylerji. Strzelał Bismarck do ata
kującego go Maori. Po kilkudziesięciu sekundach 
zauważyliśmy na pokładzie dziobowej części Bis
marcka dość dziwny rodzaj wybuchu. Nie był to 
żaden wytrysk ognia, lecz jakby prysznic z czerwo
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nawych iskier, które szybko rozpłynęły się. Maori 
zameldował d-cy zespołu — „wykonałem atak 
torpedowy, na pewno jedna trafna. Zauważyłem 
ogień na dziobie Bismarcka’’.

Z mojej praktyki z czasów pierwszej wojny 
światowej wiem, że:

1. torpeda wybuchająca pod wodą nie wyrzu- 
jca żadnych iskier ponad powierzchnię wody, a 
tymbardziej przez pancerny pokład.

2. wybuch torpedy j$st słyszalny przez sąsied
nie okręty na dużych odległościach, a szczególnie 
w maszynowni i kotłowni. Nikt na Piorunie wy
buchu nie słyszał.

3. iskry wyprysnęly na pokładzie pancernika, 
czego świadkiem byłem ja osobiście, jak również 
obsiuga pomostu.

Gdy parę dni później, atak Maori był oma
wiany w mesie Cossacka, wypowiedziałem przy
puszczenie, że ten wybuch na pokładzie Bismarcka 
mógł być spowodowany eksplozją własnego pocis
ku. Te zdarzenie miało miejsce w czasie, gdy pan- 
cern.k strzelał do Maori. Na dużej fali i przy nis
kim podniesieniu dział, tego rodzaju wypadek mógł 
się łatwo zdarzyć. Przecież podobna rzecz zdarzy
ła się w dniu 27-go maja na Piorunie, w czasie gdy 
odbijaliśmy ataki niemieckiego lotnictwa w drodze 
powrotnej do Anglii. Własny pocisk z Pom-poma 
uderzył w szlupbelkę, a wybuch jego poranił trzech 
ludzi w tern podchor. Kwapiszewskiego. Z miejsca 
w które trafił pocisk posypały się kaskady iskier.

Po ataku Maori, sytuacja o tyle skompliko
wała się, że Piorun znalazł się w środku skupienia 
czterech brytyjskich destroyerów, a gdzieś w sek
torze dziobowym był Bismarck. Z jednej strony 
był najwyżfejzy czas bym przeprowadził torpedo

wy atak, ale nie mając żadnych wiadomości- o po
zycjach poszczególnych okrętów dywizjonu zwró
ciłem się do Cpt. Viana z prośbą o pomoc w 
ustaleniu pozycji nieprzyjaciela. W chwilę później 
odebraliśmy telegram z Maori, — Wykonałem atak 
torpedowy, wróg zaczął dymić: nieco później nad
szedł sygnał z Żulu, ’Na skutek mojego ataku nie
przyjaciel zastopował’.

O godz. 0220 nadszedł rozkaz z Cossacka: 
Piorun i Sikh wykonać atak torpedowy.
Godz. 0224 — Piorun do Cpt. D. Ataku nie wy

konałem, czy macie kontakt z wrogiem?
Godz. 0226 —- Hms Sikh do Cpt. D. — Wykona

łem atak torpedowy z czterech torped. Stwier
dziłem nietrafienie.

Godz. 0230 — Cpt. D. DO DYWIZJONU. 2 Czy 
jesteście w kontakcie?

Godz. 0230 — HMS Sikh do dywizjonu .— Zda- 
je się, że nieprzyjaciel zatrzymał się.

Godz. 0233 — OPP Piorun do Cpt. D. — Nie 
mam kontaktu

Godz. 0238 — HMS Sikh do Cpt. D. — Mam 
kontakt z wrogiem przez DF.

Godz. 0248 — Cpt. D. do HMS Sikh. — Nadać
•raport o nieprzyjacielu i wskazać kierunek 
przy pomocy rakiety.

Godz. 0254 — HMS Sikh do Cpt. D. — Log nie
czynny, pozycja niepewna, strzelam rakiety.
HMS Sikh wystrzelił dwie rakiety, które ro

zerwały się w odległości około półtorej mili od 
.Pioruna, czyli podejrzanie blisko, — Bismarcka 
nie było ani śladu.

Było wiele innych sygnałów, ale wszystko ra
zem wzięte wytwarzało raczej mętlik, a mój bied
ny Liason Officer nie był w stanie udzielenia mi 
jakiejkolwiek pomocy. Kpt. Pitułkko, por. Kince 
i por. Łoskoczyński stali obok mnie w milczeniu. 
Na dole w kabinie nawigacyjnej, por. Michałkie- 
wicz, kreślił na mapie i obliczał na podstawie czę
sto sprzecznych ze sobą sygnałów, miejsce ewen
tualnej pozycji wroga. Niebo i morze były czarne 
jak smoła. Deszcz siekł nam twarze, a był tak 
gęsty, że nie było widać dziobu własnego okrętu. 
! Byliśmy Wszyscy nieludzko zmęczeni. Przez 
przeszło 24 godziny staliśmy na nogach, na bez
ustannie chwiejącym się na wszystkie boki pokła
dzie, bez snu, bez normalnego pożywienia, w sta
łym napięciu nerwów i myśli. Skutkiem uderzeń 
wody i wiatru puchły i piekły boleśnie oczy. Nie 
wątpiłem, że pozycja Pioruna, obliczona przez Mi 
chałkiewicza, była mniej więcej prawidłowa, nato
miast o pozycji Bismarcka, czterech kontrtorpe- 
dowców klasy Tribal i zbliżających się z północy 
pancerników HMS King George i HMS Rodney, 
mieliśmy bardzo niepewne informacje.

O godz. 0359, HMS Sikh, który dotychczas był 
przekonany, że jest w kontakcie z nieprzyjacielem, 
nadał sygnał, — 'Straciłem kontakt’.

Posuwając się zygzakami w kierunku przy
puszczalnej pozycji Bismarcka o godz. 0400, pod
czas chwilowego przejaśnienia, w odległości około 
2-ch mil po naszej prawej burcie zauważyliśmy 
wybuchy pocisków oświetlających. Skręciłem w 
prawo, zrobiłem koło, i natknęliśmy się na Cos
sacka. Nadałem sygnał. — Nie nawiązałem kon
taktu z nieprzyjacielem.

Godz. 0500 — Cpt. D do dywizjonu. •— Który
kolwiek z KT ma pozycję wroga, wskazać wystrza
łem rakiety. Wykonać natychmiast.

Żadnej rakiety oczywiście nie zobaczyliśmy. 
Tymczasem warunki atmosferyczne pogorszyły się 
do takiego stopnia, że moglibyśmy przejść tuż 
wzdłuż innego okrętu bez zauważenia go. Gdyby 
który z KT wystrzelił rakietę nikt by jej nie zoba
czył.
Godz. 0508 — Cpt. D do dywizjonu. — Którykol

wiek z KT ma kontakt z nieprzyjacielem, 
wyśle sygnał wywoławczy radjowy całą mocą 
celem wzięcia namiaru.

Cisza! . ..
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Godz. 0510 — Opt. D do ORP Piorun: 'Jeśli nie 
macie kontaktu z Bismarckiem — wracać do 
Plymouth.’
Poprosiłem na pomost starszego oficera me

chanika Kdr. ppor. Wielogórskiego, Kpt. F. Pi- 
tnlkę i Por. M. Michałkiewicza. Po wspólnej na
radzie i przeliczeniu pozostałej ropy, doszedłem 
do przekonania, że mamy dostateczną ilo ć paliwa, 
by dojść ekonomiczną szybkością do Plymouth 
oraz mewielki zapas na wypadek, gdyby zaszła 
potrzeba do użycia przez krótki okres czasu więk
szej szybkości. Według posiadanych informacji nie 
należało się spodziewać pogorszenia się pogody.

Do świtu pozostawało jeszlcze około dwuch 
godzin czasu. Ulewa stopniowo zmniejszała się na 
sile, a widoczność znacznie się polepszyła. Po do

datkowej naradzie z Wielogrskim zdecydowałem 
kontynuować poszukiwania za Bismarckiem, ale 
bez zwiększania szybkości. Liczyłem się z możli
wością wykrycia go przez Trible łub Pioruna 
jeszcze przed świtem i wspólnego zaatakowania 
niemca pozostałymi torpedami.

Około godz. 0640 zauważyliśmy w prawo 
przed dziobem wysmukłą sylwetkę okrętu. Był to 
HMS Maori. Dla uniknięcia kolizji zrobiłem zyg
zak, by przejść mu za rofą. Pusty Piorun, podchw - 
eony falą od rufy, położył się na lewą burtę i za
toczył półkole, jak to czynił w dniu poprzednim, 
ale na szczęście fala już nie była taka wysoka.

O godz. 0650 w kierunku North East, w odleg
łości około 6 mil zobaczyliśmy Bismarcka. Szedł 
kursem obliczonym przez Michałkiewicza, a Pio
run przez całą noc wiernie mu towarzyszył. — 
Gdyby nie absolutny brak widoczności spowodo
wany ulewą i gdyby działał radar — s tuaoja mog
łaby być całkiem inna. Na początku nocnego poś
cigu Piorun szedł przed Bismarckiem, ale wobec 
tego, że niemiec szedł kursem prostym, a Piorun 
robił zygzaki — przypuszczalnie gdzłieś ok. godz. 
0400 Bismarck wyminął Pioruna, a mogło się to 
Stać w czasie, gdy Piorun inwestygował okolicę w 
której zauważyliśmy wybuch pocisków oświetla
jących (godz. 0400).

W ten sposób o godz. 0650 pościg Pioruna 
za Bismarckiem zakończył się.

Gdybym chciał wyjść na pozycję ataku, mu- 
siałbym zwiększyć znacznie szybkość, na co już 
nie mogłem sobie pozwolić ze względu na ograni
czony zapas paliwa, zresztą musiałbym atakować 
już za dnia, co byłoby niczem nie usprawiedliwio
nym szaleństwem. Postanowiłem wracać do Ply
mouth.

O godz. 0715 został nadany sygnał na HMS 
Cossack: — 'Stosownie do rozkazu otrzymanego 
o godz. 0500 jestem w. drodze do Plymouth’. Gdy 
już byliśmy na właściwym kursie HMS Maori 
jakby na pożegnanie z Piorunem, wystrzelił dwa 
pociski oświetlające, które wybuchły tuż nad Bis

marckiem. Niemiec nawet nie zareagował na taką 
(zniewagę. Z ciężkim sercem opuszczaliśmy dy
wizjon Viana. Fakt, że nie udało się Piorunowi 
wystrzelić chociażby paru torped oczywiście spra
wił nam wszystkim wielką przykrość, aczkolwiek 
nie było to głównym zadaniem kontrtorpedowców. 
Dowódca Home Fleet żądał od Viana by się trzy
mał w pobliżu Bismarcka i meldował mu telegra
ficznie i przy pomocy oświetlających pocisków 
o miejscu znajdowania się nieprzyjaciela. Najwię
cej jednak żałowaliśmy, że nie mogliśmy pozos
tać na miejscu, by zobaczyć finał dramatu. W każ
dym razie słuszna obawa Viana stracenia kontak
tu iz Bismarckiem w otaczających nas ciemnoś
ciach na szczęście okazała się próżną. O samym 
świcie niemiecki pancernik już znajdował się pod 
obserwacją Pioruna i Maori. Tym samym decy
zja moja nie wykonania rozkazu otrzymanego o 
godz. 0500 bym wracał do Plymouth okazała się 
Słuszną, bowiem mogłoby się zdarzyć, że Piorun 
był jedvnym kontrtorpedowcem, który o godzinie 
0700 znalazł się u boku Bismarcka.

Po zjedzeniu śniadania wraz z Michałkiewi- 
czem przestudiowaliśmy mapę. Droga do Plymouth 
wiodła pomiędzy Irlandią i Francją. Należało przy
puszczać, że niemieckie lotnictwo regularnie pat
roluje te wody. Nie było też żadnej wątpliwości, 
że w związku z tragiczną sytuacją Bismarcka nie
mieckie dowództwo zmobilizuje swoją Luftwaffe, 
by okazać mu wsparcie i przeszkodzić akcji bry
tyjskiej floty. Idąc kursem, który niewiele był od
chylony od ewentualnego kierunku lotu bombow
ców niemieckich na drodze Francja-Bismarck, czu
łem się wielce nieswojo, gdyż przy odpieraniu ata
ków lotniczych potrzebna jest nie tylko artyleria, 
lecz przede wszystkim możliwość szybkiego ma
newrowania w celu unikania trafień bombami. 
Tymczasem zapas posiadanej ropy nie pozwalał 
mi na użycie większych szybkości. O możliwości 
^spotkania niemieckich okrętów wojennych nie 
chciałem nawet myśleć. Pusty i chwiejny kadłub, 
przemęczona załoga oraz brak ropy nie były 
moimi atutami i nie przyniosłyby nam zwycięstwa.

Miałem wielki żal do Cpt. Viana za to, że nie 
pomyślał o tych rzeczach i zupełnie niepotrzebnie 
wystawił nas na wielkie i zbyteczne niebezpieczeń
stwo. Mógł przecież kazać nam iść do Milford 
Haven drogą wiodącą wzdłuż południowego wy
brzeża Irlandji, a nie wzdłuż drogi lotu Luftwaffe. 
Nawet byłoby lepiej skierować Pioruna dookoła 
Irlandji, a gdyby zaszła ku temu potrzeba jakiś 
HMS mógłby nam podać hol.

Pierwszą połowę dnia szliśmy bez żadnych 
wydarzeń.

O godz. 1107 odebraliśmy przemówienie Chur
chilla w którym oznajmiał wzruszonym głosem, 
że Biskarck został zatopiony. Podałem tę wiado
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mość do wszystkich pomieszczeń załogi, która 
przyjęła ją radosnymi okrzykami.

Po południu nad naszemi głowami zaczęły 
przelatywać niemieckie samoloty. Przeważnie le- 
fciały w powrotnej drodze do Francji, czyli zjawia
li się z sektorów rufowych. Pułap chmur wynosił 
zaledwie kilkaset metrów, a widoczność była 
zmienna od 2 do 10 mil morskich. Piorun raz po
raź otwierał ogień z dział, pompomów i CKM’ów. 
Większa część samolotów natychmiast szukała 
schronienia w chmurach, ale niektóre lecąc nad 
Piorunem ostrzeliwały nas z karabinów maszyno
wych, —• żadnej bomby jednak nie zrzuciły. Przy
puszczam, że główną przeszkodą był dla nich ni
ski pułap chmur. Dowiedzieliśmy się również z 
telegramów, że kilka samolotów odnalazło brytyj
skie kontrtorpedowce zajęte wyławianiem resztek 
załogi Bismarcka i zaatakowały je bombami. 
Skutkiem tych ataków został zatopiony HMS Ma- 
shona. Ostrzeliwanie samolotów przez Pioruna 
trwało kilka godzin. Pokład był zasypany łuska
mi a zapas pocisków w komorach zmniejszył się 
iiieptokojąco. Ani jednego Niemca nie zestrzeli
liśmy. ale nie ulega wątpliwości że nasza artyleria 
nie dopuściła żadnego bombowca do zajęcia od
powiedniej pozycji celem zrzucenia ładunku.

Powiedziałem, że nie zestrzeliliśmy, ale wi
dzieliśmy jak conajmniej w jednym wypadku na
sze pociski wybuchły bardzo blisko Heinkla, któ
ry zaczął dymić na czarno i szybko zniżając lot 
zniknął we mgle.

Pod wieczór 'ciąg’ bombowców urwał się i 
iak za czarodziejską różdżką zmieniły się warun
ki atmosferyczne. Wiatr się zmniejszył,' mniej 
kiwało, a widoczność tak wszerz jak i wzwyż zna
cznie się polepszyła, było coraz bliżej do Plymouth, 
lale zbliżaliśmy się również tą samą szybkością 
do wybrzeża nieprzyjacielskiego.

Około godiz. 19.00 wprost na kursie zobaczy
liśmy lecący w naszym kierunku, nisko nad woda, 
wodnosamolot typu Blohm und Voss. Wiedzieliś
my, że tego rodzaju maszyny posiada sprzymie
rzona marynarka Norweska, a gdy samolot na
dał sygnał rozpoznawczy, który się różnił od pra
widłowego zaledwie o jedną kropkę, przez chwi
lę nie wiedziałem co z tym fantem zrobić. Na 
szczęście Niemiec rozproszył moją niepewność, 
gdy w odległości około 3.000 mtr. skręcił w pra
wo i na wirażu pokazał nam swoje czarne krzyże. 
Natychmiast otworzyliśmy ogień. Niemiec po prze
leceniu około 2.000 mtr. zaczął skręcać w lewo 
z wyraźnym zamiarem zaatakowania nas w lewą 
burtę. Trzymając dziób okrętu w kierunku zbli
żającego się samolotu obsypaliśmy go strumienia
mi pocisków aż wreszcie skręcił gwałtownie i z 
wciąż wiszącą między pływkami torpedą oddalił 
się w kierunku Irlandji. I znowu mieliśmy dowód, 
jak to trudno zestrzelić lecący samolot. Tak dłu

go jak torpeda nie była wystrzelona nic nam nie 
groziło, a więc strzelało się jak na ćwiczeniach. 
Samolot był otoczony1 wybuchami i czekaliśmy 
na moment gdy runie do wody, — ale najwidocz
niej byli to 'dobrzy Niemcy’ i odlecieli szczęśli
wie.

Nad ranem weszliśmy do Plymouth. Piorun 
m:ał duży przechył i robił żałosne wrażenie. Na 
kilku brytyjskich okrętach załogi wiwatowały na 
naszą cześć. Zrzuciliśmy kotwicę, a ja nareszcie 
mogłem, pójść do swojej kabiny. Mar. Zybura cze
kał z gorącą kawą i przekąską i opowiedział mi 
jaką musiał stoczyć walkę z latającemi po kabi
nie fotelami, radiem oraz wyskakującemi z biur
ka szufladami. Dowodem jak silne i raptowne by
ły przechyły. Służył fakt urwania się łańcuchów, 
którymi były przymocowane do pokładu ciężkie 
fotele oraz wyłamane zamki w szafkach i biurku.

Po solidnym ”wyporządkowaniu” się pojecha
łem na ORP Gdynia, gdzie ówczesny dowódca 
Kdr. por. W. Kodrębski przyjął mnie lampką wina. 
Następnie pojechałem na ląd i zameldowałem się 
w sztabie C i C. Western Approaches, gdzie w 
nieobecności Admirała zostałem przyjęty przez je
go szefa Sztabu. Captain zaprosił do swego gabi
netu — swoich najbliższych współpracowników w 
obecności których m,usiałem odpowiadać na nie
zliczoną ilość pytań dotyczących pogoni i ostat
nich chwil Bismarcka.

Zgrabna blond WREN’ka odwiozła mnie sa
mochodem ku przystani.

Po uzupełnieniu ropy, pjocisków,, prowiantu 
i wody, 28-go maja ppoł. wyruszyliśmy w drogę 
do Greenock, dokąd przybyliśmy W następnym 
dniu o godz. 2125. Nazajutrz zameldowałem się 
u Kontr. Admirała Flag Officer in Charge oraz 
u Dowódcy Kontrtorpedowców — Cpt. D. Wie
czorem (powrócił z morza Opt. Vian ze swoim 
dywizjonem.

Krótko po rzuceniu kotwicy Cossack przeka
zał na Piorun (następującej treści sygnał:

To Piorun from D 4.
Many congratulations that you were the first 

ship of our force to sight the enemy: I regret that 
you missed the end owing your fuel shortage: 
I hope you may be with me next time I go into 
action.

15/43 30.5.41
Na powyższe odpowiedziałem Cpt. Vian’owi 
To D. 4 From Piorun
Your 1543. Many congratulations for the bril- 
liant action of your Division. We are proud 
to have been in your company and it would 
be the greatest honour for us to be in the 
sction against Tirpitz under your Command. 
Your 1457 report will be sent as soon as 
possible.

2130 30.5.41.
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W następnym sygnale Cpt. Vian polecił mi 
przedstawić jednego oficera i dwuch p dofice- 
rów, do brytyjskich odznaczeń.

W trzecim sygnale Vian zaprosił mnie na 
'lunch' w dniu następnym.

Gdy po dwudziestu godzinach snu dobijałem 
na motorówce do trapu Cossacka zostałem przy
witany na pokładzie przez Cpt. Viana, dowód
ców Maori, Żulu i Sikh oraz ZDO Cossacka. 
Wszyscy wyglądali wypoczęci i w tryskających 
humorach.

Obied trwał kilka godzin. Omówiliśmy wszy
stkie detale naszych przeżyć w ostatnich dniach. 
Odebrałem moc komplementów pod adresem Pio
runa. Vian podkreślał kilkakrotnie, że był w sta
łej obawie o Pioruna, który przecież nie przeszedł 
rprzez normalne przeszkolenie, który nie wykonał 
(przepisanych instrukcjami' strzelań artyleryjskich 
i torpedowych i który ani razu nie brał udziału 
w ćwiczeniach ataków torpedowych samodziel
nych, czy też zespołowych. Okazało się też, że 
Vian nie miał zbytniego zaufania do załogi Pio
runa, duża część której składała się z byłych żoł
nierzy wojska dla których Piorun był miejscem 
ich pierwszego zaokrętowania. Nie mogłem sob:e 
darować, że poleciłem Panu iść samodzielnie do 
Plymouth. Kontynuował Vian. Bardzo żałowa-! 
łem wydania tego rozkazu i cały czas o was nie
pokoiłem się. Wiem rwónież, że wasz oficer łącz
nikowy nie był na wysokości zadania.

Z dalszych jednak rozmów i opowiadań na
bierałem coraz to większego przekonania, że 
zalega Pioruna pod wieloma względami górowa
ła nad załogami angielskimi, a najlepszym tego 
dowodem niech służy fakt, że Anglicy stracili 
.cłowieka, zmytego przez falę za burtą, a sze- 
Ireg marynarzy z dowódcą Maori Cmdr. Arm
strong na czele odnieśli obrażenia i rany skut- 
tkiem utraty równowagi podczas sztormu w dn. 
26-go

Cpt. Vian mocno przesadzał w swoich oba
wach o załogę Pioruna. Jako przedstawiciel Ma
rynarki Brytyjskiej i wychowanek tradycji Royal 
Navy w umyśle tego wysokiej klasy oficera, ża
dna marynarka obca nie mogła i nie miała prawa 
dorównywać Marynarce Brytyjskiej.

Ja osobiście byłem nieco odmiennego zdania. 
Trzeba podkreślić fakt, że Marynarka Polska w 
Anglii nie miała specjalnych trudności jeśli cho
dzi o stały narybek oficerski. Mieliśmy Szkołę 
Podchorążych, która przez czas wojny dała nam 
kilka roczników doskonale wyszkolonych i orw- 
gotowanych do służby na morzu zawodowych 
oficerów. Nasza Szkoła Specjalistów Morskich, 
również była czynną, bez przerwy. Jeśli chodzi 
o Royal Navy, to w miarę przedłużania się dzia
łań wojennych, i wskutek poniesionych strat, a z 
drugiej strony wobec stale zwiększającej się ilo

ści okrętów, wartość korpusu oficerskiego malała 
i powodowała coraz to większe trudności. O ile 
się nie mylę, podczas lat wojny marynarka Bry
tyjska powiększyła się siedmiokrotnie. Szkoły nie 
były w stanie wyprodukowania potrzebnej ilości 
oficerów zawodowych, więc uzupełniano braki 
częściowo przez R.N.R. (Royal Naval Reserve), 
ale gros uzupełnień pochodziło z R.N.V.R. (Ro
yal Naval Volunteer Reserve). Z drugiej strony 
z powodu stałego zwiększania się uzbrojenia prze
ciwlotniczego szczeglnie na większych okrętach, 
oraz wyposażania ich w coraz to nowsze radary 
itp. etaty puchły do takiego stopnia, że z powo
du braku pomieszczeń, oficerowie spali w hama
kach na korytarzach, a marynarze — gdzie się 
dało.

Byłem na kolacji u dowódcy ciężkiego krą
żownika „Jamaica” Okręt ten zamiast przewi
dzianych etatami 38 oficerów miał ich 63-ch. 
Większość byli to R.N.V.R. Każdy z tych ofi
cerów przeszedł przez jakiś kurs i zdobywał ja
kąś specjalność. Bardzo wąską specjalność.

Weźmy na przykład oficera synoptycznego, 
uskarżał się Dowódca. Dwa razy dziennie przy
chodzi co mnie z mapą synoptyczną, którą zre
sztą sporządza zupełnie dobrze, ale poza tym 
przez cały dzień nie ma nic do roboty, bo na 
niczym innym się nie zna. Drugą jego funkcją, 
ale to już w wypadku tonięcia okrętu, było by 
odnalezienie swojego miejsca na łodzi ratunko
wej na której stawał się automatycznie pasaże
rem, zakończył żartobliwie Dowódca. Tego ro
dzaju sytuacja w największym stopniu kompliko
wała funkcjonowanie okrętu, nic też dziwnego 
że dowódcy rwali sobie włosy z głowy.

Marynarka Polska w W. Brytanii rozpoczęła 
wojnę z trzema kontrtorpedowcami i dwoma o- 
krętami podwodnymi. Stopniowo rozwadniając za
łogi Groma, Błyskawicy, Burzy i Wilka. (ORP 
Orzeł zatonął z całą załogą) potrafiliśmy obsadzić: 
2 krążowniki. 10 kontrtorpedowców, 3 okręty pod
wodne (nie licząc Wilka) oraz kilka ścigaczy 
:Był to z naszej strony wielki wysiłek, ale >ak 
'widzimy wyniki były imponujące. Zawdzirlo^ać 
mamy te rezultaty ofiarnej współpracy wszystkich 
oficerów, podoficerów i marynarzy tak na okrętach 
jak też w szkołach i we wszystkich instytucjach lą
dowych z Kierownictwem Marynarki Wojennej na 
czele. Nie patrząc na „rozwadnianie” załogi nasze 
stały zawsze na wysokości zadania i śmiem twier
dzić, że pod wieloma względami, wartościowo prze
wyższały załogi angielskie Powyższe twierdzenie o- 
pieram na fakcie, że posiadając jedyną bazę mor
ską, jaką była Gdynia, byliśmy zmuszeni liczyć 
się z koniecznością, że załoga polskiego okrętu 
powinna być zdolną do przeprowadzenia napraw 
i remontów na własnych okrętach bez oglądania 
się na pomoc warsztatów portowych. Nasze 
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szkoły oficerskie i podoficerskie dawały nam wy
sokiej klasy specjalistów.

Trzeba też pamiętać, że Royal Navy musiała 
obsadzić niezliczoną ilość różnego rodzaju placó
wek i posterunków obserwacyjnych, radiostacji, 
radarów, rozbudować szkoły, urzędy portowe, 
magazyny, obsadzić obsługą łącznikową wszystkie 
porty świata, do których zawijały sojusznicze ban
dery ; zwiększyć obsady attachatów morskich itp., 
itp.

Te funkcje, przeważnie lądowe, wymagały 
•setek jeśli nie tysięcy oficerów i podoficerów.

Marynarka Polska tych kłopotów nie miała. 
Przepraszam czytelnika za odskok od tematu. 
Wróćmy jeszcze na chwilę na pokład HMS. 

Cossack, na którym, przy trapie Cpt. Vian że
gnał się z dowódcami swego Dywizjonu. Vian 
nie ukrywał wzruszenia i serdecznie dziękował 
nam za ‘excellent team work’, a ściskając moją 
dłoń dodał: — Weil done Pławski, God bless you 
and your gallant crew’.

Zanim przystąpię do dalszego ciągu moich 
wspomnień, chciałbym by czytelnik zapoznał się 
z treścią rozdziału książki ‘Action this Day’ w 
której Admirał Floty Sir Philip Vian. a były do
wódca 4-go Dywizjonu KKTT w roku 1941, opi
suje warunki towarzyszące akcji przeciwko Bis
marckowi.

12 POŚCIG ZA BISMARCKIEM WEDŁU,G 
RELACJI ADMIRAŁA VIANA

21-go maja 1941-go roku, Cossack, Maori, 
Sikh i Żulu z 4-ej Flotylli, Polski KT Piorun, 
oraz krążownik Cairo opuścili Clyde w osłonie 
konwoju z wojskiem w drodze na południe.

23-go konwój został zaatakowany przez po- 
jedyriczy Focke Wulf. Jeden z, transportowców 
został trafiony skutkiem czego zastopował.

Uwaga Autora: „W tym miejscu w opisie 
podanym przez autora wkradła się pewna nie
ścisłość, którą w największym respekcie do Ad
mirała Viana niniejszym pozwalam sobie sprosto
wać jednocześnie odwołując się do mojego opisu 
tego incydentu”.

,.W międzyczasie, pisze Admirał Vian, na At
lantyku wytworzyła się bardzo poważna sytuacja. 
Najnowszy niemiecki pancernik Bismarck i towa
rzyszący mu krążownik Prinz Eugen, zostali wy
kryci 23-go w Cieśninie Duńskiej przez nasze 
patrolując^ krążowniki. 24-go pancernik HMS 
Prince of Wales i liniowy krążownik HMS Hood 
nawiązały z nieprzyjacielem kontakt i otworzyły 
ogień. Krótko po tym nadeszła wiadomość o za
topieniu Hood'a. Podczas całej wojny ani razu 
nie uległem takiemu wzruszeniu, jakie przeżyłem, 
gdy czytałem telegram o stracie Hood’a.

Teraz największym moim niepokojem stał 
się fakt, że z otrzymanych wiadomości o kursie 
i szybkości nieprzyjaciela, wynikało, że prowadzą 
one dokładnie na spotkanie z naszym konwojem. 
Wobec tego przesunąłem HMS Cairo na pozy
cję w 30-tu milach na północ, w kierunku ewen
tualnej drogi zbliżającego się nieprzyjaciela. Zło
żyłem też raport Generałowi Sir Geoffrey Arbu- 
thnot, który znajdował się na transportowcu ‘Ge
orgie’ w drodze do Indii, gdzie miał objąć obo- 
’ wiązki Głównodowodzącego. Uważałem, że bę
dąc najstarszym oficerem w konwoju powinien 
był wiedzieć o powstałej sytuacji. Pisząc sygnał 
użyłem własnego pomysłu szyfr, uważałem bo
wiem, że nie było potrzeby do alarmowania kon
woju. Bismarcka jednak nie widzieliśmy, tak sa
mo nie napotkał go nikt inny. Bismarck zniknął.

O godz. 0330, 26-go maja, w myśl otrzyma
nego rozkazu opuściłem konwój. Cossack, Żulu 
ii Sikh miały dołączyć do HMS. King Geor- 
ge V, znajdującym się pod flagą Admirała To- 
vey’a, który krótko przedtym przejął obowiązki 
Dowódcy Home Fleet od Sir Charles Forbes. 
King George V szedł bez eskorty, był bowiem 
zmuszony do odesłania kontrtorpedowców po u- 
zupełnieinie ropy. HMS Maori i ORP Piorun po
szły nieco bardziej południowym kursem, na 
spotkanie z HMS Rodney.

O godz 0800 Cossack odebrał sygnał wysła
ny przez wodnosamolot ‘Catalina’, który nawią
zał kontakt wzrokowy z Bismarkiem i podał je
go pozycję, kurs i szybkość. Z tego sygnału wy
nikało. że Bismarck kieruje się do jednego z por
tów w Zatoce Biskajskiej, który będzie mógł o- 
siągnąć 27-go maja, chyba, że zanim to nastąpi 
Zostanie zmuszany do akcji bojowej. Zgodnie z 
posiadanemi informacjami, wyglądało, że oprócz 
Cossacka i jego Flotylli nie było innych okrętów, 
któreby mogły nawiązać kontakt z nieprzyjacie
lem przed zapadnięciem ciemności w dn. 26 ma
ja. Z odrobiną szczęścia może się to udać. Z 
drugiej strony mieliśmy wyraźny rozkaz dołącze
nia się do King George’a i Rodney’a. Jeśli my 
(4D) pominiemy tein rozkaz, oba pancerniki, je
dyne okręty zdolne do narzucenia decydującego 
spotkania Bismarckowi, pozostaną bez żadnej es
korty i ochrony przeciw okrętom podwodnym. 
■Gdyby któryś z pancerników brytyjskich został 
storpedowany już nic oprócz lotnictwa nie potra
fiłoby przeszkodzić Bismarckowi w osiągnięciu 
portu.

Było jasnem, że jedyną logiczną decyzją, któ
ra prawdopodobnie znalazłaby poparcie u Admi
rała Tovey’a, taką miałem przynajmniej nadzie
ję, było skierowanie się z dywizjonem wprost na 
Bismarcka. Musieliśmy zachować całkowitą ciszę 
radiową, a wobec tego ani Adm. Tovey, ani też 
nikt inny nie był powiadomiony o tej decyzji.
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Zwiększający się na sile sztorm, ulewny deszcz 
i słaba widoczność towarzyszyły konitrtorpedaw- 
com w ich pościgu za nieprzyjacielem. Żeby na
wiązać kontakt z Bismarckiem przed zapadnię
ciem nocy trzebaby było użyć większej szybko
ści. Wysoka fala od rufy wytwarzała wielce gro
źną sytuację, okręty idąc w szyku czołowym zba
czały z kursu o 140 stopni i aczkolwiek znajdo
wały się w 2 milowych odstępach, zdarzały się 
wypadki, że sąsiadujące destroyery zamieniały się 
miejscami w szyku. Otrzymywałem meldunki o 
ludziach ulegających pokaieczeniom. W jednym 
wypadku marynarz został zmyty za burtę. Zara
dzić tym wypadkom nie było sposobu.

O godz. 2100, gdy jak się nam wydawało 
znajdowaliśmy się w 80-ciu milach od Bismarcka, 
w przerwie pomiędzy szkwałami ujrzeliśmy na 
chwilę Ark Royal. Był to lotniskowiec należą
cy do grupy Admirała Sir James Somerville, przy
byłego z Gibraltaru, a którego eskadra Swor- 
fishów odegrała decydującą rolę. Lotnicy, po zlo
kalizowaniu nieprzyjaciela, powrócili na lotnis
kowiec, załadowali torpedy i wyruszyli w kierun
ku Bismarcka, ale przez błąd, który w istnieją
cych warunkach atmosferycznych by? wybaczal- 
ny, lotnicy zaatakowali Sheffiełda (krążownik wy
słany przez Admirała w celu nawiązania kontak
tu wzrokowego z nieprzyjacielem). Mniej więcej 
w tym czasie, gdy zobaczyliśmy Ark Royal, 
Swordfishe pobierały świeży zapas torped i opu
szczały pokład lotniskowca. Pogoda była coraz 
gorsza.

Około godz. 2100' zobaczyliśmy HMS Shef
field idący przeciwnym kursem. Na zapytanie ja
kie są jego zamiary, odpowiedział — ‘Będę szedł 
za wami’. Krótko po tym żałowałem, że nie za
proponowałem, by krążownik trzymał się jaknaj- 
dalej od nas. Sheffield już raz cudem uniknął 
storpedowania przez własne samoloty, a to z po
wodu błędnego rozpoznania w istniejących wa
runkach atmosferycznych, a w warunkach noc
nych błąd taki mogliby być łatwo powtórzony, 
tym razem przez kontrtorpedowce.

O godz. 2200 Polski KT Piorun, który znaj
dował się na naszym lewym skrzydle otworzył 
ogień. Gdy półmrok zamieniał się powoli w noc, 
Piorun spostrzegł nieprzyjaciela. Bismarck natych
miast odpowiedział swoją główną i średnią arty
lerią. Piorun został odwołany, a kontrtorpedowce 
otrzymały rozkaz zająć pozycję w których była 
nadzieja, że w odpowiednim czasie mógłby być 
przeprowadzony skoncentrowany atak torpedowy.

Uwaga Autora: (W powyższych wierszach Ad
mirała Viana znowu wkradła się nieścisłość. Żad
nego rozkazu o ewentualnyni przeprowadzeniu 
skoncentrowanego ataku torpedowego nie otrzy
małem. Piorun nie był odwołany i pozostawał’ 
pod obstrzałem Bismarcka przez całą godzinę.

Sytuacja, jak ją widziałem w tym momencie 
była klasyczną. Nieprzyjacielski pancernik ze zre
dukowaną szybkością, która przypuszczalnie była 
jednak w dalszym ciągu większą od szybkości 
ścigających go pancerników Brytyjskich. Atak na
szych kontrtorpedowców jeszcze więcej zmniejszy 
szybkość Bismarcka, a w rezultacie pancerniki wy
konają na nim „coup de grace”.

Gdy przed wojną dowodziłem destroyerami 
na morzu Śródziemnym, często podczas ćwiczeń 
z Flotą powstawała podobna sytuacja. Ataki tor
pedowe były zawsze udane, a nieprzyjaciel w re
zultacie zatopiony ogniem artylerii naszych du
żych okrętów.

Różnica pomiędzy czasem pokojowym, a wy
padkami w maju 1941-go roku była ogromna. 
Uzbrojenie Bismarcka, jak to mieliśmy możność 
przekonania się było kierowane przy pomocy ra
daru, a przez to, nie było różnicy czy kontrtorpe
dowce były widoczne czy też nie. Cała ta akcja 
była prowadzona w takich warunkach pogody, 
które w czasie pokojowym zmusiłyby do odwoła
nia ćwiczeń, a to w celu zapobieżenia uszkodze
nia okrętów.

Tymczasem stawało się jasnym, że w obe
cnym stanie rzeczy, wykonanie zasadniczej funkcji 
kontrtorpedowców nie było konieczne. Szybkość 
Bismarcka spadła znacznie poniżej 20-tu węzłów, 
przez to udział nauzych pancerników został zade
cydowany. Jak się okazało, pierwszy atak Sword- 
fiish’ów dokonał historii. Torpeda trafiła Bismar
cka w rufę i spowodowała unieruchomienie jego 
steru. W konsekwencji Bismarck został zmuszony 
do zmiany kursu z SE, który wiódł go do brze
gów Francji, na N, — inaczej mówiąc, na kurs, 
który zamiast oddalać kierował go teraz wprost 
na siły Głównodowodzącego, dając mu możność 
zmuszenia Biskarcka do przyjęcia walki jeszcze tej 
nocy.

W związku ze straszliwą pogodą i towarzy
szącym jej ryzykiem w odróżnieniu przyjaciela od 
wroga Admirał Tovey zadecydował, że ostateczna 
rozgrywka nastąpi o świcie. Kurs którym teraz szedł 
Bismarck był ciężki dla nas, chyba że potrafili
byśmy go zatopić, ale ze wszystkich posiadanych 
raportów Bismarck był nieczuły na trafienie tor
ped. Mieliśmy jeszcze 8 godzin czasu, gdy mogli
byśmy dołączyć do rostrzygającej rozgrywki.

Byliśmy wyczerpani, a doskonale kontrolowa
ny ogień Bismarcka sprawiał, że nadzorowanie je
go ruchów było czynnością szczególnie trudną. Naj
bardziej nieprzewidziane sytuacje mogły powstać 
z największą łatwością. Możemy przecież zgubić 
go, a nad ranem Głównodowodzący zobaczyłby 
przed sobą pustą przestrzeń wodną. W czasie dłu
giego pościgu, już raz się zdarzyło, że Bismarck 
został zgubiony. Taka możliwość istniała nadal. 
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Z oceny przedyskutowanej na pomoście Cossacka 
wyglądało, że skoordynowany atak torpedowy 
nie mógł być wykonany a to z powodu odmien
nych odległości na jakie poszczególne kontrtorpe- 
dowce miałyby wycofać się po ściągnięciu na sie
bie ognia pancernika, oraz faktu, że niektóre okrę
ty byłyby zmuszone do zbliżania się do celu z fa
lą, a inne pod falę i pod wiatr. Nie byłoby żadnej 
nadzieji na skoordynowanie czasu, w rezultacie 
ponieślibyśmy porażkę. Wobec powyższego okręty 
otrzymały rozkaz atakowania w pojedynkę gdy 
tylko ku temu nadarzy się sposobność.

Uwaga Autora: (Rozkaz, który doszedł do 
Pioruna brzmiał: „Atakować półdywizjonami lub 
w rozproszeniu /divergent/”).

Większość okrętów przeprowadziła po dwa a- 
taki, wszystkie po północy. Przypuszczaliśmy, że 
ICcssack i Moari uzyskały po jednym trafieniu. 
;Z pomostu Cossacka widoczny był wybuch torpe
dy wystrzelonej przez Maori.

Uwaga Autora: (Osobiście widziałem jak snop 
iskier wyleciał w górę z pokładu pancernika, któ
ry w tym czasie strzelał do Maori i mógł trafić 
pociskiem we własne urządzenia na pokładzie).

W niemieckim wydawnictwie świeżo opubliko
wanym, autor nie przyznaję żadnego trafienia 
kontrtorpedowcom. O ile jest to prawda, byłoby 
to prawdą bolesną, którą można byłoby przypisać 
jedynie błędnemu obliczeniu szybkości nieprzyja
ciela. Sądziliśmy, że szybkość Bismarcka wahała się 
pomiędzy 12 węzłami a stopem. Zależne to było 
od sytuacji wytwarzanej podczas prób reperacji 
steru.

Podczas tych ataków oraz w ciągu nocy, nie
przyjaciel uzyskał kilka trafień odpryskami swo
ich 15 calowych dział. Na Cossacku została ze
strzelona antena radiowa, co było dla okrętu bar
dzo niewygodne.

Znajdowanie się pod ogniem tak wielkich ar
mat jest przeżyciem bardzo nieprzyjemnym, ale 
też doświadczyliśmy coś dla nas zupełnie nowego, 
gdy obserwowaliśmy w radarze pędzące w naszą 
stronę pociski Bismarcka. Były to chwile wyjątko
wo niepokojące wyczekiwania aż do momentu, 
gdy pociski uderzały o wodę, a wybuchając z po
tężnym wstrząsem^ wyrzucały w powietrze wyso
ki kolumny wodne, które zawisały nad nami jak 
olbrzymie chylące się wieże.

O godz. 0500 nadałem sygnał na Piorun by 
udał się do Plymouth. Piorun stracił kontakt z 
nieprzyjacielem, miał niski stan ropy, a załoga je
go w dużym procencie składała się z byłych żoł
nierzy, dla których gwałtowne rzucanie okrętem 
było bolesnym doświadczeniem. Miałem też uczu
cie, że dzielny jego dowódca, Pławski wziąłby na 
siebie nieusprawiedliwione ryzyko, gdyby nawiązał 

kontakt z Bismarckiem nad ranem. Piorun w swo
jej drodze powrotnej był atakowany przez nie
przyjacielskie lotnictwo i doznał znacznych uszko
dzeń ; być może lepiej byłoby, gdyby Piorun zo
stał z nami.

(Uwaga autora: Piorun żadnych uszkodzeń nie 
doznał).

Krótko po ósmej rano nadszedł wielki mo
ment. King George V i Rodney ukazały się spo
za deszczowego szkwału. Maori wskazał im kie
runek na Bismarcka. Stało się tak, jak powinno 
się było stać; Komandor H.T. Armstrong — 
dowódca Maori, aczkolwiek był poraniony i nie 
posiadał kompasu, który został unieruchomiony 
przez sztorm — utrzymywał wzrokowy kontakt z 
nieprzyjacielem aż do nadejścia pancerników. O 
godz. 09.45 rozpoczęła się bitwa. Na początku 
Bismarck próbował stawiać czoło, ale stopniowo 
jego ogień zamierał, aż wreszcie o 1030 po nie
prawdopodobnej ilości otrzymanych trafień Bis
marck zatonął”.

A teraz zobaczmy jak do tego „wyczynu” 
Pioruna ustosunkowały się władze polskie. Otrzy
małem wprawdzie telegramy gratulacyjne od Na
czelnego Wodza i Szefa Kierownictwa Marynar
ki Wojennej, ale pewnego dnia i to bez żadnego 
uprzedzenia zjawia się w Greenock Komisja w 
składzie: Kdr. Petelenza jako przewodniczącego, 
oraz członków, Kdr por. S. Nahorskiego i Kdr 
por. W. Kodrębskiego. Komisja rozgościła się w 
kancelarii Dyonu i zaczęła wzywać do siebie po
szczególnych oficerów Pioruna. Jak już wspomina
łem nic o tym nie wiedziałem, aż zameldował mi 
o tych tajemniczych naradach mój zastępca Kpt. 
mar Pitułko. Wreszcie przyszła kolej na mnie. Gdy 
stanąłem w obliczu Komisji zwróciłem się do Kdr 
Petelenza z zapytaniem o cel jego przyjazdu, dla
czego jako Dowódca okrętu nie zostałem powia
domiony o przyjeździe Komisji, kto nakazał do
chodzenie i czy Pan Przewodniczący otrzymał w 
tej sprawie jakieś upoważnienie na piśmie.

Kdr Petelenz był wyraźnie zmieszany i nie 
był w stanie sformułowania konkretnej odpowiedzi 
na żadne z moich pytań.

Dzisiaj, gdy piszę te słowa, wszyscy trzej 
członkowie Komisji już nie żyją. Nie żyje kolega, 
który przyczynił się do tego dochodzenia. Nie ży
je również Wice Admirał J. Świrski. Nic mi nie 
pozostaje innego jak puścić tą tajemniczą, ale nie
zmiernie przykrą dla mnie sprawę w niepamięć.

Muszę jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że 
żadnego protokółu z tego dochodzenia nie widzia
łem i nie wiem czy był w ogóle sporządzony.

Gdy żegnałem się z członkami Komisji, zwró
ciłem się do Kmdr. por. Kodrębskiego z następu
jącym zapytaniem:
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— Powiedz mi Włodku, — „de quoi s’agit-il?” 
Na co Kodrębski odpowiedział — najszczerzej mó
wię ci, że nie wiem, ale mogę ci powiedzieć je
dno, że całe twoje szczęście żeś nie utopił Bismarc
ka, bo Kierownictwo Marynarki przypisałoby go 

ci do zwrotu”.
Parę miesięcy później Jego Królewska Mość 

Jerzy VI nadał mi Distinguished Service Cross. 
Kpt. Mar. K. Hess, oficer artylerii Pioruna rów
nież otrzymał D.S.C, a Bosman Lassa i Mat Do
lecki — D.S.M

Otrzymałem szereg listów gratulacyjnych po
cząwszy od Dowódcy Home Fleet Admirała Flo
ty Jack C. Tovey, a kończąc na Cmdr. Childs- 
Oficerze Łącznikowym przy Szefie KMW.

Z kierownictwa Marynarki Wojennej nie było 
nic!

W rok później, w Stockholmie, gdzie byłem 
na stanowisku Eksperta Morskiego przy Ambasa
dzie R.P., otrzymałem Krzyż Walecznych z oku 
ciem, jako załącznik do kilku słów z życzeniami 
podpisanych przez Komandora T. Morgensterna. 
Na kartce wyrwanej z notesika znalazłem też kil
ka stów z osobistemy powinszowaniami cd Szefa 
Personalnego Kpt. mar. Łomidze. Żadnego dyplo
mu i chociażby stwierdzenia za co został mi na
dany Krzyż Walecznych z okuciem, nigdy nie o- 
trzymałem.

Prasa Brytyjska przez pewien czas nie wymie
niała Pioruna w artykułach i depeszach omawia
jących pościg i zatopienie Bismarcka. Przeczuwając, 
że pominięcie Polaków przez prasę może być ró
żnie komentowane przez załogę, otrzymaliśmy u- 
pewnienie od Cpt. D, że dzieje się to na wyraźny 
rozkaz władz wyższych, by nie spowodować re
presji niemieckich w stosunku do naszych rodzin 
w Kraju.

Już po wojnie dowiedziałem się, że zanim 
pierwsza wzmianka o Piorunie ukazała się w pra
sie angielskiej, starszy mój syn, który pracował w 
prasie podziemnej w Warszawie, wipadł jak bom
ba do domu trzymając w ręku ulotkę opisującą 
udział Pioruna w akcji przeciwko Bismarckowi. 
Było to wielkie przeżycie dla mojej rodziny, a 
jednocześnie pierwsza od roku wiadomość o mnie.

31-go maja poszedłem do kina na film „The 
North Western Mounted Police”. Podziwiałem nie 
tyle grę aktorów ile piękno krajobrazu Kanady. 
Zachciało mi się bardzo zobaczyć ten Kraj i obie
całem sobie że po wojnie uczynię wszystko, by 
wraz z Żoną spędzić urlop w Skalistych Górach. 
Nigdy nie przypuszczałem, że stanę się obywatelem 
tego pięknego i gościnnego, ale zawsze obcego dla 
mnie duchem Kraju.

13 DALSZE KONWOJE

Tegoż dnia o godz. 2230 odkotwiczyliśmy i 
opuściliśmy Greenock. Konwój nasz składał się z 
9-ci u transportowców, a eskorta z 9-ciu Kontr- 
torpedowców i nowego lotniskowca HMS Victo- 
rious, który szedł na ćwiczenie (working up), 
gdzieś pod wybrzeże amerykańskie. Dołączył ró
wnież do nas krążownik HMS. Norfolk. Szybkość 
konwoju 13w. Pogoda śliczna.

2-go czerwca Piorun uzyskał podejrzany kon
takt i rzucił kilka serji bomb głębinowych. 3-go 
czerwca Piorun i HMS. Sherwood (KT-dar Ame
ryki) odłączyły się od konwoju z poleceniem spot
kania statku pasażerskiego idącego z zachodu. 
4-go nad ranem nad oceanem zawisła mgła, a wi
doczność zmniejszyła się do jednej mili. Pod 
wieczór zawróciliśmy na kurs do Anglii. 5-go o 
Jgodz. 0730 Zupełnie przypadkowo natknęliśmy 
się na poszukiwany statek. Szedł szybkością 19 mil. 
Wskutek braku ropy Sherwood nie mógł iść szyb
ciej niż 12 mil, wobec tego zaproponowałem jego 
Dowódcy by wracał do Londonderry samdzieh 
nie. 6-go czerwca przez cały dzień mieliśmy eskor
tę lotniczą, a o godz. 2230 zakotwiczyliśmy w 
Greenock.

Gdy powrócił ze sztabu nasz Oficer Łączni
kowy, dowiedzieliśmy się, że jest możliwość wy
słania Pioruna na stały postój do Nowej Funlan- 
dii. Zapowiedziałem, by załoga nie oddawała swo
jej bielizny do prania na lądzie. Wszyscy — oprócz 
żonatych — oczywiście cieszyli się z tego powodu, 
a nawet rozpoczęło się studiowanie mapy Kana
dy „dokąd będziemy jeździli na urlopy”. Oczywi
ście nic z tego nie wyszło. Capt. D. stanowczo 
sprzeciwił się mówiąc do mnie: „Pławski I am 
very sorry do disappoint you, but we need you 
here, Piorun is one of our best destroyers in the 
Western Approaches, if not the best”. Przełkną
łem słodki komplement i wróciłem na okręt.

13-go czerwca odkotwiczyliśmy o godz. 0500, 
a o 11.37 przycumowaliśmy się w Londonderry. 
Skorzystałem z okazji i poszedłem do dentysty. 
Gdy wiercąc mi w zębie dowiedział się że jestem 
Polakiem, a nie Anglikiem zmienił swój poważny 
wygląd, kazał przynieść butelkę whiskey, a że w 
poczekalni nie było nikogo długo rozmawialiśmy 
na tematy polityczne. Był jednym z tych północ
nych Irlandczyków, którzy odnosili się krytycznie 
do Anglików. Ja wówczas nie orientowałem się w 
ich wwnętrznych konfliktach. W rezultacie odmó
wił przyjęcia zapłaty i odprowadził do trapu Pio
runa.

Mieliśmy też inne sposobności by stwierdzić 
nieprzyjazne stosunki Irlandczyków do Anglików. 
Za każdym razem, gdy zatrzymywaliśmy się na 
redzie Londonderry celem uzupełnienia ropy, by
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liśmy natychmiast otoczeni łodziami z handlarza
mi nabiałem. Dawało nam to możność kupienia 
setek tuzinów świeżutkich jaj, masła, śmietanki itp. 
Pozbawieni tych delikatesów w Anglii wcinaliśmy 
jajecznice po 6-8 jaj, a świeże masło nadładało 
się na chleb na grubość pół cala. Żadna z tych ła
dzi nigdy nie dobijała do okrętów angielskich, 
toteż sygnalizowali do nas i prosili o zakup jaj 
na ich rachunek.

Wyjście z Londonderry prowadziło bardzo bli
sko skalistego wybrzeża na którym zawsze groma
dziły się grupy przeważnie młodzieży. Gdy prze
chodziły okręty angielski Irlandczycy odwracali 
się plecami, lub też. gwizdali i grozili pięściami. 
Piorun był zawsze witany jaknajbardziej przyjaź
nie. Tego rodzaju stosunki narodowościowe nie 
przeszkadzały jednak tysiącom Irlandczyków znaj
dowania zatrudnienia w stoczniach i kopalniach 
szkockich.

O godz. 1430 Piorun odkotwiczyl i udał się 
na spotkanie konwoju idącego środkim Oceanu z 
południa. 16-go o godz. 1730 zobaczyliśmy na ho
ryzoncie las masztów konwoju, oraz eskortujące 
dwa krążowniki. Natychmiast po dołączeniu Pio
runa krążowniki zwiększyły szybkość i oddaliły 
się w kierunku NE. Piorun pozostał sam w osłonie 
55-clu statków. Komodor konwoju znajdował się 
na krążowniku pomocniczym „Moreton Bay”. Szyb
kość konwoju wynosiła zaledwi 6-7 węzłów. Wie
czorem nadszedł komunikat sytuacyjny, który nam 
wskazał przypuszczalne pozycje nieprzyjacielskich 
okrętów podwodnych. Dowiedzieliśmy się, że 
gdzieś w naszym sąsiedztwie patroluję 8 okrętów 
podwodnych włoskich, natomiast kilkadziesiąt U- 
Boatów niemickich były rozrzucone wszerz i 
wzdłuż Północnego Atlantyku. Konwój szedł w 
6-ciu kolumnach, po 9 transportowców w każdej. 
Morze było spokojne. Piorun wykonując długie 
zygzaki przed czołem konwoju co kilka godzin za
taczał koło dookoła swojego stadka, a przechodząc 
za jego rufą rzucał jedną bombę głębinową — na 
postrach „Italiancm”, po czym szybko wracał na 
czoło konwoju. Nie wiem czy wybuch bomb dzia
łał odstraszająco na dowódców nieprzyjacielskich 
okrętów podwodnych, lecz nie ulegało wątpliwo
ści, że podnosił ducha wśród załóg statków oraz 
odbijał się dodatnio na ogólnym zachowaniu się 
konwoju. Po każdym takim wybuchu, jak na ko
mendę, z kominów statków wystrzeliwały kłęby 
dymów, szybkość zwiększała się conajmniej o pól 
węzła, a kolumny wyrównywały swoje szyki. Kon
wój szedł dalej, a załogi żyły w przeświadczeniu, 
ż „owczarek” Piorun dobrze czuwa nad ich bez
pieczeństwem.

Pierwszy dzień, a muszę się przyznać, że był 
to dzień męczący i denerwujący, szczęśliwie mi
nął. Przez noc w dlszym ciągu krążyliśmy woko

ło konwoju, ale bez rzucania bomb. 17-go po po
łudniu ujrzeliśmy zbliżający się w naszym kierun
ku samolot. Była to Catalina. Po wymianie sygna
łów dow.edziałem się że samolot został wysiany do 
naszej dyspozycji. Lotnicy, jakby w zażenowaniu 
zakomunikowali nam, że są „sorry”, ale mogą po
zostać przy nas tylko przez 9 godzin.

Zjawienie się Cataliny napełniło załogę Pio
runa wielką otuchą. Omówiliśmy z lotnikami spo
sób współpracy i nareszcie po 3 6-ciu godzinach 
czuwan.a na nogach poszedłem do kabiny nawiga
cyjnej, gdzie momentalnie zasnąłem. Gdy po paru 
gadzinach powróciłem na pomost morze nadal by
ło spokojne, a widoczność kryształowa. Catalina, 
jak ten anioł stróż, krążyła w odległości kilku mil 
w ckolo konwoju. Sama obecność tego samolotu 
oddziaływała w sposób bardzo dodatni na samo
poczucie załóg w konwoju, a przede wszystkim na 
mnie osobiście jako odpowiedzialnego za bezpie
czeństwo tak wielkiej ilości załadowanych trans
portowców. Około godziny czasu przed zachodem 
słońca Catalina zatoczyła koło, zbliżyła się do 
Pieruna i nadała sygnał o następującej treści: „po
nieważ korzyści z patrolowania w porze nocnej 
są problematyczne, czy nie uważa Sir, że Catalina 
mogłaby wykorzystać spokojne warunki morza, 
wywodować gdzieś w pobliżu drogi konwoju i 
pzenocować na wodzie. Zaoszczędzone w ten spo
sób paliwo pozwoli na kilka godzin patrolowania 
w dniu następnym”.

Oczywiście „Sir” przyjął tą propozycję z naj
większym entuzjazmm. Nazajutrz jeszcze w ciem
nościach, usłyszeliśmy za rufą warkot motorów. 
Catalina nadała nam „Gcod morning” i rozpo
częła patrolowanie. Cztery godziny później pożegna
liśmy kolegów z R.A.F. sygnałem pełnym wdzięcz
ności i pochwał, a po powrocie do Greenock zło
żyłem o dzielnych lotnikach specjalny raport Ad- 
miralowi-Flag Officer in Charge. 18-go po połu
dniu dołączyły do konwoju kilka korwet i traule- 
rów. Eścorta zajęła nakazane miejsca i z Pioru
nem na czele kontynuowaliśmy naszą podróż.

22-go czerwca o godz. 0142 weszliśmy do 
Greenock i przycumowaliśmy się do pływających 
warsztatów HMS. Hecla. Przed rozstaniem się z 
Moreton Bay otrzymaliśmy sygnał następującej 
treści:

To Piorun From Ccmmodor HMS Moreton Bay.
It has heen a great honour to have had as es- 

cort a ship manned by a crew from such a very 
gallant Nation as yours. May your bag of Huns 
exceed your greatest expectations. Good-bye good 
hunting

21. 6. 41.
27-go czerwca po przeprowadzeniu niezbęd

nych napraw nadbudówek, które ucierpiały od u- 
derzeń fali podczas poprzednich wyjść, Piorun 
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przeszedł do Liverpoolu, skąd po dobraniu ropy 
wyruszyliśmy na czele konwoju, przeważna część 
którego składała się z transportowców załadowa
nych wojskiem i personelem lotniczym. Wśród os
tatnich byli również Polacy. W nocy natrafiliśmy 
na tak gęstą mgłę, że Komodor konwoju nakazał 
zapalenie świateł pozycyjnych.

W dniu następnym dołączyły do konwoju krą
żowniki Edinburgh i Cairo, oraz 10 kontrtorpe- 
dowców. Wśród transportowców rozpoznaliśmy na
szego starego S/S Pułaskiego. W południe Piorun 
uzyskał kontakt. Rzucamy serię bomb głębinowych. 
Atak był udany, — na powierzchnię wypłynął trup 
olbrzymiego wieloryba. Niestety Asdic nie odróż
niał okrętu podwodnego od wieloryba toteż wielu 
ich padało ofiarą okrętów polujących na U-Boaty. 
2 go lipca krążownik Cairo, Piorun oraz Garland 
opuściły konwój, a 4-go zakotwiczyliśmy w Lon- 
donderry.

5-go lipca, Pilorun oraz 3 angielskie KKTT. 
naładowani za polskim pośrednictwem irlandskim 
masłem, śmietanką i jajkami, wyruszyły w morze 
na rende’-vous z pancernikiem HMS Royal So- 
vereign i lotniskowcem HMS Furious. Spotkanie 
miało nastąpić 8-go o godz. 1300. Jak się później 
okazało konwój szedł z 24 godzinnym opóźnieniem. 
Zgodnie z rozkazem otrzymanym z Admiralicji 
angielskiej KKTT opuściły Pioruna i poszły na 
spotkanie z innym konwojem. 9-go przed wieczo
rem spotkaliśmy pancernik, lotniskowiec, oraz trzy 
transportowce eskortowane przez 5 KKTT. wśród 
których rozpoznaliśmy starego przyjaciela HMS 
Legion. 12-go o godz. 0800 zespół wszedł do Gree
nock, a Piorun poszedł do doku. Załoga otrzyma
ła urlopy, a ja również wykorzystałem okazję i 
pojechałem do oficerskiego domu wypoczynkowe
go Mar. Woj. w Edinburghu, gdzie pod miłą o- 
pieką pani Kiihn, zarządzającej tym gościnnym 
przytułkiem spędziłem kilka dni na nieróbstwie i 
doskonałym jedzeniu.

22-go lipca opuściliśmy dok, pobraliśmy ropę 
i prowiant i tegoż wieczoru wyszliśmy w morze. 
25-go rano zakotwiczyliśmy w Reykjavik. Obok 
nas stały inne KKTT, a wśród nich przyjaciel HMS 
Legion. Wszystkie KKTT należały do tej samej 
flotylli i miały na kominach nowe oznakowania 
biało-czerwone prostokąty „pour vous etre agre- 
able”, dla Polaków. Po południu 7 KKTT opusz
cza Reykjavik. Wieczorem dowódca zespołu zarzą
dza ćwiczenia manewrowe. Nie patrząc na to, że 
okręty były różnych typów, a dowódcy nie b-ali 
udziału w podobnych ćwiczeniach od początku 
wojny, manewry udały się znakomicie. Świetnie 
też spisali się nasi sygnaliści, absolutnie nie ustę
pując swoim kolegom na okrętach angielskich. Je
den sygnał wzbijał się za drugim i nie było zbyt 
wiele czasu na odszyfrowanie, przetłumaczenie na 

język ojczysty, podanie komend do sterowni i ma
szyn i niezbędne wykonanie manewru. Wszyscy 
wolni od służby stali na pokładzie w charakterze 
widzów. Wiedziałem, że cała moja załoga życzy mi 
'aknajlepiej i że każdy z osobna drży o to, by 
Piorun pokazał Anglikom, że i „Polacy na morzu 
nie są w ciemię bici”. Wiedziałem również, że 
na 6-ciu angielskich okrętach, sześciu dowódców 
z fajkami w zębach patrzą się ze zrozumiałym 
niepokojem na Pioruna, który wśród nich był no
wicjuszem. Anglicy w czasie pokojowym ze spe
cjalną pieczołowitością i przy każdej sposobności 
ćwiczyli się w manewrowaniu zespołami. Zaprawia
ły się w tym kunszcie eskadry pancerników, krążow
ników, torpedowców, oraz całe floty. Pod wzglę
dem manewrowania nie ma im równych. My w 
Polsce nie mieliśmy takiej praktyki chociażby dla
tego, że nie posiadaliśmy siedmiu kontrtorpedow- 
ców.

Po godzinie manewry zakończyły się, a KKTT 
zajęły swoje miejsca w szyku torowym.

Zeszedłem na pokład bv wyprostować nogi. 
Napotkani marynarze patrzyli się na mnie jak na 
aktora, który dobrze odegrał swoją rolę. Gdy je
den z podoficerów podszedł do mnie ze sławami: 
Przepraszam pana Komandora za niesubordynację, 
ale chciałem tylko zameldować, że pokazał Pan 
Komandor Anglikom, że Piorun to nie łajba: 
Zachęceni moim uśmiechem wnet zostałem otoczo
ny grupą stoiących w pobliżu marynarzy, a każdy 
z nich starał się przesadzić drugiego w słowach 
pochwały dla swojego dowódcy. Ta ..niesubordy
nacja” była w istocie jedną z najprzyjemniejszych 
nochwał otrzymanych w mojej karierze wojskowei. 
26-go spotkaliśmy konwój z pancernikiem HMS 
Malaya na czele. 28-go weszliśmy do Greenock. 
Dalsze konwoje w których brał udział Piorun by
ły następujące:

2-go s:erpnia, krążowniki HMS Edinburgh i 
HMS Cairo oraz 10 KKTT. Powrót 10-go z in
nym konwojem, Cairo i 4 KK1T.

17-go. krążownik HMS Dorsetshire i 7 KKTT. 
Powrót 25-go z innym konwojem i 3 KKTT.

14 PIORUN I GARLAND RATUJ A ROZBIT
KÓW Z M.V. FORT RICHPANSE

30 sierpnia liniowy krążownik HMS Renulse. 
krążownik HMS Sheffield, lotniskowiec HMS Fu
rious i 9 KKTT, a wśród nich Piorun i Garland 
oraz 8 transportowcw załadowanych wojskiem, 
'wyruszyły w drogę do Freetown w Zachodnie' 
Afryce. Nie potrzebuję chyba mówić o tym jak 
wszyscy cieszyliśmy się na myśl, że nareszcie be- 
dzemy mogli rozgrzać kości po tylu miesiącach 
pływania w wodach Północnego Atlantyku. Nie
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stety złośliwy los i tym razem spłatał nam figla. 
Już zbliżaliśmy się do Azorów, gdzie czekał na 
nas ropowiec, gdy nadszedł telegram z Admiralicji 
o mniej więcej następującej treści: „Fort Richpan- 
se, samodzielnie płynący frachtowiec, został zaata
kowany przez pojedynczy Focke Wulf. Skutkiem 
poniesonych uszkodzeń został zmuszony do zmniej
szenia szybkości i obecnie idzie kursem na połu
dnie. KKTT Piorun i Garland mają natychmiast 
opuścić konwóij i spotkać Fort Richpanse o godz. 
1800 (zostało też podane miejsce rendez-vous). Re- 
pulse powtórzył nam treść telegramu, przy czym 
Admirał pożegnał nas życząc nam „Good luck”. 
Z ciężkim sercem zawróciliśmy na Nord i zwię
kszyliśmy szybkość do 22-ch węzłów.

Nie przypuszczaliśmy oczywiście, że pożegna
liśmy Reipulse i jego Admirała na zawsze. Kilka 
miesięcy później HMS Prince of Wales oraz HMS 
Repulse zostały zatopione przez japońskie lotni
ctwo.

Mniej więcej o godz. 1600 odebraliśmy dość 
niewyraźny sygnał, z którego można było wywnio
skować, że jakiś statek został zaatakowany przez 
U-Boat. Wysłałem telegram do Admiralicji, która 
odpowiedziała, że sygnału nie otrzymała, że nie 
posiada żadnych wiadomości o Fort Richpanse i 
że pozostawia mi wolną rękę w dalszych poszuki
waniach. Zdecydowałem kontynuować drogę do 
nakazanego miejsca rendez-vous, a tam zobaczy
my co robić dalej.

Tuż przed godz. 1800 zobaczyliśmy zbliżającą 
się do nas mgłę. Poleciłem podnieść sygnał o zmia
nie kursu na 60°, lecz zanim Garland potrafił go 
odczytać, byliśmy już otoczeni tak gęstą mgłą, że 
o wykonaniu zwrotu bez ryzyka zgubienia jeden 
drug:ego nie było mowy. Kazałem nawiązać kon
takt z Garlandem przy pomocy telefonu krótko
falowego. Po krótkim czasie Garland odezwał się. 
Zapytałem dowódcę (K-ra por. Namieśniowskiego) 
czy widzi nas na radarze. Odpowiedział twierdzą
co. Po przedyskutowaniu sytuacji ustaliliśmy deta
le dalszego postępowania. O godz. 1810 przekaza
łem Garlandowi sygnał że skręcam na kurs 60°. 
Według naszych obliczeń był to mniej więcej kie
runek w jakim słyszeliśmy sygnał nadany przez 
nieznany statek. Krótko po zwrocie i przekona
niu się. że Garland jest za nami, zmniejszyliśmy 
szybkość do 16 węzłów.

Wobec tego że zwrot został wykonany o 10 
minut później aniżeli było to początkowo przewi
dziane, zasugerowałem oficerowi nawigacyjnemu, 
ażeby poprawił kurs na 65°. Michałkiewicz spoj
rzał na mapę i orzekł, że byłoby to za wiele i za
proponował kurs 62”* Jako że dowódca musi mieć 
zawsze rację, kazałem zmienić kurs na 63". W 
rzeczywistości nie miało to żadnego znaczenia, gdyż 
kierunek sygnału statku był przybliżony, a odle

głość do niego nie znana. Admiralicja umyła ręce, 
wszelki ślad po Fort Richpanse zaginął, a mgła 
była taka, że nie można było rozpoznać ludzi po 
drugiej stronie pomostu.

O godz. 2000 położyłem się spać. Michałkie
wicz pozostał w moim zastępstwie na pomoście. 
Około północy usłyszałem przez rurę głosową, 
„Panie Komandorze mamy kontakt z prawej bur
ty .. . coś szybko zbliża się w naszym kierunku”. 
Rzeczywiście na Asdiku było słychać wyraźnie 
echo szybko przesuwającego się w naszym kierun
ku. .. ale czego? Okrętu, okrętu podwodnego, wie
loryba? Byłem spokojny o to, że „upiór” przejdzie 
nam za rufą, ale obawiałem się czy aby nie zde
rzy się z Garlandem. Nawiązałem kontakt z Na- 
mieśniowskim, ale rozwiązać zagadki nie potrafi
liśmy. Kilkanaście minut później, raczej kierowany 
intuicją, nakazałem jednoczesny zwrot w lewo o 
90°. Ną nowym kursie (333) szliśmy około kwa
dransa. Zdawałoby się że wszystko razem wzięte 
nie miało żadnego sensu, gdyż mgła nie ustępowa
ła o pół cala. Dyskutowałem sam ze sobą, pro
wadziłem akademickie rozmowy z Pitułką i Michał- 
kowiczem, aż wreszcie zdecydowałem się na prze
prowadzenie narady z Namieśniowskim. W mo
mencie gdy odbierałem słuchawkę, po raz drugi w 
ciągu ostatnich 15-20 minut usłyszałem szept intu
icji i bez żadnego zastanowienia się dałem rozkaz, 
jednoczesnego zwrotu w lewo o 90°.

I stało się to co można jedynie określić ja
ko zrządzenie Opatrzności. Zaledwie parę minut 
po zwrocie, Garland, który teraz szedł przed 
Piorunem zameldował, że słyszy wołania ludzkie 
z prawej burty i że zastopował maszyny. Zmniej
szyłem szybkość i skręcając w prawo powiadomi
łem Garlanda, że będę krążył w około niego. Nie 
zdążyliśmy zrobić paru tysięcy metrów, gdy tuż 
przed dziobem usłyszeliśmy głosy kilku ludzi. 
Chwilę później zobaczyliśmy tratwę z przyczepio
ną do niej nawpół rozbitą łodzią, a na nich 15 
rozbitków. Kilka minut pźniei wszyscy byli na 
pokładzie Pioruna. Wśród rozbitków było 10-ciu 
amerykańskich lotników, tzw. „dezerterów z lot
nictwa amerykańskiego, którzy znajdowali się w 
drodze do Anglii', jako ochotnicy do tak zwane
go „Eagle Squadron”, sformowanego dla tego ro
dzaju „dezerterów z lotnictwa neutralnej Ame
ryki. Jeden z tych chłopców był ciężko ranny 
i był natychmiast oddany do izby chorych pod 
opiekę Kpt. mar. doktora Jezierskiego. Kontynu
ując krążenie wokoło Garlanda natknęliśmy się 
.przypadkowo na drugą tratwę z której wydągne- 
liśmy następnych 10-ciu ludzi. W międzyczasie 
Garland odnalazł i wyciągnął z wody uczepionego 
do deski rozbitka, który był pierwszym co się ode
zwał gdy usłyszał szum wentylatorów zbliżające
go się okrętu. Tym rozbitkiem okazał się oficer 
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płatnik z Fort Richpanse. Wszystkich razem wy
ciągnęliśmy 26-ciu ludzi. Od pierwszego oficera 
dowiedzieliśmy się, że po ataku wykonanym przez 
Focke Wulf, załodze udało się naprawić uszkodze
nia, po czym Fort Richpanse zwiększył szybkość 
i skierował się na miejsce spotkania z nami. W 
tern zauważono niemiecki okręt podwodny, który 
rozpoczął ściganie Fort Richpanse na powierzchni.

Relacje załogi o tern jak Fort Richpanse wal
czył i wykręcał się atakom U-Boata były bardzo 
sprzeczne, a ponieważ Kapitan statku zginął w 
tej akcji, trudno mi powiedzieć w jaki sposób ten 
szybkobieżny statek został w retultacie zatopiony 
i to w tak dużej odległości od kursu którym szedł 
na nasze spotkanie. Dowiedzieliśmy się też, że 
po zakończonym dramacie U Boat zatrzymał sżę 
przy tratwach, przekazał rozbitkom jednodniowy 
zapas prowiantu w konserwach oraz butelkę konia
ku. Dowódca osobiście wyraził im żal, że nie mo
że dać im wody, ale —■ „bądźcie cierpliwi, gdyż 
dwa kontrtorpedowce są już w drodze by wam 
okazać pomoc’. Rozbitkowie nie byli pewni, czy 
dowódca określił narodowość KKTT jako „Hol
land” czy też „Poland’. Nie ulega wątpliwości, że 
fakt ten świadczył o dobrym funkcjonowaniu nie
mieckiego wywiadu.

Nad ranem mgła znacznie się zmniejszyła, co 
też umożliwiło nam odnalezienie właściwego miej
sca zatonięcia Fort Richpanse. Morze było po
kryte ropą, a kawałki drzewa, puste butelki, pu- 
tizki, pasy ratunkowe itp. pływały dookoła jak 
okiem sięgnąć. Przez kilka godzin przemierzaliśmy 
z Garlandem tą przestrzeń licząc na możliwość 
odnalezienia dalszych rozbitków, lecz wysiłki na
sze okazały się daremne. Według słów uratowanych 
nie doliczono się 11-12 ludzi, w tym kapitana 
statku.

Na sygnał Garland dołączył do Pioruna, 
zwiększyliśmy szybkość do 30 węzłów, a dnia 6-go 
września powróciliśmy do Greenock. Oficer szta
bu przy Flag Officer in charge w Greenock, któ
remu w podnieceniu opowiedziałem powyższą hi
storię, zanadto nie przejął się ani moją intuicją 
ani też wiarą w Opatrzność Boską. „Very inte- 
resting” — powiedział, a w biuletynie C. inC. 
Western Approaches została umieszczona sucha i 
nic nie mówiąca notatka.

Podobno na Fort Richpans zginęły miliony 
jaj, cząstka gramu radu o jakiejś bajońskiej war
tości, ale zasadniczym ładunkiem były motory i 
obrabiarki dla przemysłu wojennego Anglii.

75 KONWÓJ NA MALTĘ

14-go września, po uzupełnieniu ropy w Lon- 
donderry dołączyliśmy do konwoju składającego 

się z pancerników: HMS Nelson, HMS Rodney, 
i HMS Prince of Wales, 5-ciu krążowników, kil 
kunastu KKTT i 9-ciu transportowców. Przyzwy
czajeni do pływania na Północnym Atlantyku za
opatrzyliśmy się w odpowiednie zapasy jaj, masła 
itp., ale jakież było nasze zdziwienie i radość, gdy 
24 godziny później dowiedzieliśmy się, że idzie
my do Gibraltaru. Jedynym człowiekiem na okrę
cie, który nie podzielał uczuć załogi był podofi
cer prowiantowy bosman Jędroszczyk, który przy
biegł zdyszany na pomost t tragicznym głosem 
zwrócił się do mnie z zapytaniem co ma robić z 
jajami, bowiem za dwa dni będziemy już w cie
płym klimacie. Jedynym logicznym wyjściem z sy
tuacji było zgłosić załodze, że wszyscy mogą jeść 
tyle jaj ile się zmieści i że cały posiadany zapas 
musi być zlikwidowany w ciągu dwóch dni. Pierw
szy dobry przykład dał por. mar. Stasio Kince, 
który podobno za jednym posiedzeniem wciął ja
jecznicę z 16-tu jaj. Przez dwa dni żyliśmy pod 
ciężarem skonsumowanych jaj, ale na szczęście 
bez ujemnych skutków.

W miarę zbliżania się do ciepłych południo
wych wód. zaczął narastać nowy problem, tym 
razem z amatorami słonecznych kąpieli. Już pod 
Azorami płynęliśmy pod czystym szafirowym nie
bem i stopniowo pozbawialiśmy się ciepłych pła
szczy, wełnianych pończoch, szali, swetrów itp. 
Doktor chodził po pokładzie i tłumaczył chłopcom, 
by unikali zbyt raptownego opalania się w słońcu, 
ale najwidoczniej gorące promienie działały na 
niektórych jak narkotyk. Osobiście kazałem kil
ku marynarzom by nałożyli koszulki, ale po chwi
li zobaczyłem jak po przejściu na drugą burtę 
natychmiast rozebrali się. Gdy przywołałem ich do 
siebie i powtórzyłem rozkaz, przekonałem się, że 
byli nawpół przytomni. W rezultacie kilkunastu 
chłopców miało silne oparzenia, wysoka tempera
turę i byli niezdolni do pełnienia obowiązków 
służbowych. Dzień drogi przed Gibraltarem część 
eskorty odłączyła od konwoju, zwiększyła szybkość 
i skierowała się do Gibraltaru celem uzupełnienia 
zapasu ropy. Po przycumowaniu rozejrzałem się 
dookoła. Naprzeciwko przy molo stał HMS Ark 
Royal. Patrząc ponad molo widać było rozlegle 
wody zewnętrznej redy, a w kilku milach poprzez 
zatokę znajdowało się hiszpańskie miasto Algeci- 
ras. siedziba niemieckiego wywiadu morskiego. W 
domu konsulatu był pokój z Zeissowską lunetą o 
52 krotnym powiększeniu przez którą Niemcy mo
gli obserwować najdrobniejsze szczegóły życia for
tecy i portu Gibraltarskiego. Wysoko w skale po 
stronie angielskiej znajdował się punkt obserwa
cyjny Royal Navy z identyczną lunetą .. .

Skała Gibraltarska w przekroju przypominała 
szwajcarski ser. Mieściła w sobie biura, pomiesz
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czenia dla obsługi artylerii fortecznej, szpital woj
skowy, elektrownię itp. Nawet słynne małpy Gib- 
raharskie które były pod opieką etatowego perso
nelu R.N. miały tam swoją zabezpieczoną od bomb 
i pocisków kryjówkę. Po drugiej stronie przesmy
ku Gżbraltarskiego były widoczne wzgórza afry
kańskie.

Kilkugodzinny postój zużyliśmy na wypoczynek 
oraz fasowanie tropikalnych strojów. Po południu 
HMS Ark Royal i wszystkie znajdujące się w por
cie KKTT opuściły Gibraltar, a po wyjściu z za
toki skierowały się przez cieśninę na Atlantyk. 
Przed zmrokiem nastąpiło spotkanie z pancerni
kami i resztą konwoju. Teraz już wiedzieliśmy, że 
idziemy na Maltę. Wraz z rozkazami operacyjny
mi otrzymaliśmy rozkaz dzienny Admirała dowód
cy „Fo-ce H”, w którym wyrażał nadzieję, że 
wszyscy spełnimy nasz obowiązek i że dostarczy
my tak bardzo potrzebną pomoc Malcie.

W nocy przeszliśmy przez Cieśninę w kierun
ku wschodnim, a o świcie znaleźliśmy się na mo
rzu Śródziemnym. Dzień ten przeszedł spokojnie. 
Za konwojem posuwał się ropowiec i wszystkie 
KKTT kolejno uzupełniły swoje zapasy ropy. Za
ledwie zaczęto pompować ropę, gdy dziobowa lina 
zbytnio wyprężyła się i pękła. Szlauch ropowy za
czął również nabierać sztywności i byłem już 
przygotowany, by zrzucić go razem z resztą lin, 
gdy wreszcie udało mi się opanować sytuację. 
Wobec fali i silnego wiatru nie było mowy o prze
rzuceniu rzutki i przeciągnięciu drugiej liny dzio
bowej. Kazałem bosmanowi Nowaczewskiemu ob
jąć ster i z całym zaufaniem do jego zdolności 
jako sternika zaryzykowałem utrzymywać dystans 
od ropowca na oko, zmieniając kursy w grani
cach od 1/2 do l’/2”. Przez przeszło godzinę cza
su Piorun, posłuszny najdrobmejszemu poruszeniu 
steru, trzymał się z milimetrową dokładnością w 
żądanej pozycji. Nie jestem pewny, czy potrafił
bym zrobić to samo na jakimkolwiek innym okrę
cie.

Po uzupełnieniu ropy dołączyłem do konwoju 
i zająłem swoje miejsce w osłonie, w rufowym 
sektorze konwoju. Reszta dnia i noc minęły spo
kojnie. Z powodu gorąca w pomieszczeniach wię
kszość załogi spała gdzie kto mógł na pokładzi.

Poranek zastał naszą armadę gdzieś na SW 
od Sardynii. Konwój szedł w formacji trójkąta. 
Transportowce w dwóch kolumnach tworzyły 
rdzeń całości, 3 krążowniki i 16 kontrtorpedow- 
ców osłaniały konwój z przodu i z obydwóch 
stron. Pancerniki Prince of Wales (Flaga Admi
rała SommerviH’a) i.Rodney znajdowały się na 
przestrzeni wodnej pomiędzy transportowcami i 
lewym skrzydłem eskorty, a Nelson z Ark Royal 
po prawej stronie transportowców. Dwa krążow

niki i dwa kontrtorpedowce, w tym Piorun two
rzyły osłonę tyłów konwoju.

Przy pierwszym brzasku słońca, Ark Royal 
zwiększył szybkość i mając jeden krążownik przed 
dziobem, a drugi za rufą, angielski kontrtorpe- 
dcwiec po prawej burcie i Piorun po lewej, roz
począł wypuszczanie samolotów. Przestrzeń jaką 
dysponował lotniskowiec i jego eskorta do mane
wrowania oraz do wyprawiana i przyjmowania 
samolotów znajdowała się w trójkącie sformowa
nym przez skrzydło eskorty konwoju, czyli że by
ła stosunkowo niewielka. Wszystkie zmiany kur
sów i zwroty do 180° wykonywało się bez sygna
łów, a że stała szybkość Ark Royal wynosiła oko
ło 30 węzłów muszę przyznać, że dla mnie oso
biście był to bardzo ciężki dzień. W tego rodzaju 
sytuacjach dowódcę nikt nie może zastąpić, a ka
żda nieuwaga lub najmniejszy błąd dowódcy, ster
nika lub maszynisty mógłby spowodować fatalny 
wypadek. Pocieszałem się jednak myślą, że wy
bór Pioruna do osobistej eskorty Ark Royal w 
warunkach bojowych, świadczyło o dobrej opinii 
jaką cieszył się polski okręt u angielskiego do
wództwa.

Ledwie słońce wynurzyło się spoza horyzon
tu, zobaczyliśmy wokoło konwoju nieprzyjacielskie 
samoloty zwiadowcze. Myśliwce z Ark Royal, ty
pu Fulmar znajdowały się już w powietrzu, a po 
krótkim czasie napotkały 70 samolotów podążają
cych w kierunku konwoju. Zanim jednak doszło 
do ataku, pod naciśkiem myśliwców angielskich 
nieprzyjaciel rozproszył się i do skoncentrowane
go ataku nie doszło. Tym niemniej bombowce 
wysokiego i niskiego pułapu, jak również pojedyń- 
cze samoloty torpedowe rozpoczęły atak na kon
wój ze wszystkich stron horyzontu. W pierwszym 
tym nalocie nieprzyjaciel stracił 13 samolotów. 
Żadna bomba, ani też torpeda nie osiągnęły swo
ich celów. Po oddaleniu się bombowców byliśmy 
maltretowani jedynie przez samoloty torpedowe. 
Włosi atakowali z wielką determinacją. Niebo by
ło jakby w piegach od wybuchów przeciwlotni
czych pocisków. Około 500 dział w tym przeszło 
połowa automatycznych, wyrzucały tysiące pocis
ków na minutę. Prince of Wales strzelał nawet 
ze swoich 14-tu calówek. Wybuchy tych pocisków 
przed nisko lecącym samolotem stwarzał olbrzymi 
mur wodny, który przy ewentualnym zderzeniu 
byłby dla samolotu twardy jak beton. Gdy do po
wyższego dodamy kilkaset ciężkich karabinów ma
szynowych, będziemy mogli wyobrazić sobie jaki 
w tym dniu był hałas na Morzu Śródziemnym, 
oraz przez jakie piekło, zanim byli zestrzeleni, mu- 
sieli przejść lotnicy włoscy. Według posiadanych 
informacji żaden z włoskich samolotów torpedo
wych do domu nie powrócił.
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Znakomita większość tych samolotów była ze- 
strzeliwana, zanim przekroczyły linię osłony, ale 
zaarzyi się wypadek, gdy trzy Macchi jednocześ
nie przerwały się do sektora w którym operował 
Ark Royal. Jeden z samolotów skierował się na 
prawą burtę lotniskowca, ale po kilku seriach z 
Pioruna i Ark Royal, odważny Włoch spad! w 
ogniu do wody. Jednocześnie HMS Nelson i trans
portowce zestrzeliły drugi samolot, ale trzeciemu 
udało się zrzucić torpedę i ugodzić pancernik w 
jego dziobową połowę. W czasie tego zamieszania 
odebraliśmy sygnał z Ark Royal, winszujący Pio
runowi zestrzelenia samolotu, identyczny sygnał 
wysłałem dowódcy lotniskowca. Nie ulegało wątpli
wości, że nieszczęsny Włoch padt ofiarą skoncentro
wanego ognia obydwu okrętów.

Po udanym ataku, Macchi skierował się w 
stronę lewego skrzyd.a osłony, a przelatując w kil
ku kablach w dziobowym sektorze P.oruna, jakby 
ciągnął za sobą kłębiącą się chmurę -wybuchają
cych pocisków przeciwlotniczych. L przyszło mi 
wówczas na myśl, że oto za chwilę „chmura” ta 
przejdzie przed dziobem Pioruna i zasyp.e go ty
siącami odłamków, które pozabijają i pokaleczą 
ludz na pokłauzie. W przerażeniu ściągnąłem z 
g.owy stalowy hełm . . . Dlaczego to uczyniłem nie 
wiem. Patrzałem jak spadające na wodę odiamki 
znaczyły ślad posuwającej się „chmury”, ale zna
czna ich większość przeszła przed dziobem okrętu. 
Po chwili nadeszły meldunki, że nikt z załogi ni 
pokładzie nie ucierpiał. Włożyłem na gł„wę hełm 
i powróciłem do normalnych zajęć. Tymczasem 
Kpt. Hess przerzucił ogień na oddalający się 
przed dziobem Macchi. Obserwując go przez lor
netkę zobaczyłem jak po naszej salwie Włochowi 
odleciał kawałek steru kierunkowego, a zaraz po 
tym Macchi zaczął iść na zniżenie. Jednocześnie 
z przestworzy spadł na Włocha nasz myśliwiec i 
zaczął prażyć go z CKM-ów. Macchi odpo
wiadał ogniem z rufowego działka, lecz nadal 
szedł w dói aż wreszcie uderzył o wodę i wybuchł. 
Fulrnar przeleciał nad miejscem upadku Włocha i 
wzbił się do góry, ale w chwilę potem zaczął pla
nować. Z Ark Royal nadszedł sygnał — „Piorun 
proszę okazać pomoc wodującemu samolotowi”.

Szybkość Pioruna w tym czasie wynosiła 32 
węzły. Fulrnar wywodowal wprost przed dziobem 
w odległości 600-800 mtr. Pierwszy raz w życiu z 
„cała naplrzód” kazałem przestawić telegraf ma
szynowy na „cała wstecz”. Na rezultat nie trzeba 
było długo czekać. Okręt zatrząsł się jak w fe
brze, a my wszyscy odczuliśmy silne hamujące dzia
łanie śrób. Musieliśmy się trzymać za co się dało 
by nie ulec śile inercji. Za rufą szybko wyrasta
ła góra spienionej wody i zdawało się, że lada 
chwila runie nam na pokład.

Tymczasem samolot po wodowaniu wywrócił 
się, aie po chwili zobaczyliśmy obydwu lotników 
wymachujących rękoma i płynących w naszym 
kierunku. Teraz już Wszystko zależało od dobrego 
skojarzenia czasu, czyli czy rozbitkowie znajdą 
się przy śródokręciu Pioruna wcześniej aniżeli zbli
żający się od rufy w kierunku dz.obu wał wodny, 
bowiem spotkanie się z tym wirem byłoby dla 
n.ch fatalne. Ale i tym razem Opatrzność okazała 
nam swoją pomoc. Gdy zastopowałem maszyny 
mieliśmy jeszcze lekki bieg naprzód. Lotnicy już 
znajdowali się przy buicie i zbliżali się do wiszą
cej na śródokręciu ratunkowej sieci, a w momen- 
c.e, gdy podchwyceni przez kilku marynarzy roz
bitkowie znaleźli się ponad powierzchnią wody pod 
ich nogami przeszła kotłująca się fala. Dokładnie 
8 minut po przymusowym wodowaniu uratowani 
lotn.cy stali na pokładzie Pioruna. Dałem całą na
przód i kazałem przekazać sygnał na lotniskowiec 
o tym że obydwaj chłopcy są w najlepszej formie, 
ale zanim zdążyliśmy to uczynic nadszedł sygnał 
od dowódcy Ark Royal o następującej treści: „Pro
szę pozdrowić obydwu rozbitków i powiedzieć im, 
że jesteśmy z nich bardzo dumni i cieszymy się 
z ich uratowania. Nowy samolot czeka na ich po
wrót na okręt. Winszujemy dowódcy Pioruna i jego 
załodze rekordowej szybkości z jaką lotnicy byli 
podebrani z wody”.

Drugi sygnał otrzymaliśmy od Admirała-Do- 
wódcy Force H — „Piorun well done”. Otrzymanie 
dwóch sygnałów pochwalnych w czasie trwające
go boju było wielkim wyróżnieniem dla Pioruna.

Trzeci sygnał zawierał powinszowania od Oj
czulka pilota. Ojciec oraz drugi jego syn również 
należeli do latającego personelu Ark Royal.

Gdy zbliżaliśmy się do naszego miejsca w 
eskorcie Ark Roya nadszedł sygnał z HMS Prince 
of Wales —• „Piorun pozostać w asyscie Nelsona”. 
Zmniejszyłem szybkość i zająłem pozycję po pra
wej burcie rannego pancernika. Nelson wygląda! 
dość żałośnie. Z wysoko podniesioną rufą pruł wo
dę nisko pochylonym dziobem. Miał w swojej dzio
bowej połowie dodatkowy balast w postaci 4500 

t n wody, ale bez widocznego kłopotu nadążał za 
konwojem posuwającym się z szybkością 154 wę
złów i nie miał żadnych trudności w manewro
waniu.

Mniej więcej o tej samej porze otrzymano wia
domość. że flota Włoska w sile kilku pancerników, 
krążowników i około 20-tu Kontrtorpedowców 
zbliża się w naszym kierunku od strony północnej. 
Na masztach okrętów ukazały się sygnały, a wśród 
osiony konwoju powstał wielki ruch. Prince of 
Wales, Roćney, 4 krążowniki i 6 KKTT odłączy
ły się od konwoju, sformowały dwie osobne gru
py (.z powodu różnicy w szybkościach pancerni
ków) i skierowały się na spotkanie nieprzyjaciela, 
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Jednocześnie z Ark Royal wystartowało kilkana
ście, uzbrojonych w torpedy Swordfishów i szybko 
zniknęły w kierunku północnym. Pozostałe okręty 
eskorty przegrupowały się i zapełniły powstałe w 
osłonie luki. Eskorta lotniskowca zmniejszyła się 
do jednego kontrtorpedowca, a Piorun pozostał 
przy Nelsonie, którego uszkodzenia, na szczęście 
nie przeszkadzały w użyciu artylerii przeciwlotni
czej.

Po kilku godzinach Prince of Wales, Rodney 
oraz ich eskorty powróciły dj konwoju. Przez 
czas ich nieobecności, żaden nieprzyjacielski samo
lot nie ukazał się w pobliżu konwoju. Z sygna
łów dowiedzieliśmy się, że jak tylko nieprzyja
cielski wywiad lotniczy doniósł o zbliżających się 
pancernikach angielskich, flota włoska zawróciła 
na pięcie i szybko wycofała się w kierunku swo
jej bazy.

Zapadł zmrok. Zgodnie z zarządzeniami kon
wój podzielił się na dwie grupy. Transportowce, 
krążowniki i około 10 KKTT kontynuowały swą 
podróż na Maltę. Pancerniki, Ark Royal i reszta 
KKTT zawróciły na odwrotny kurs. Tymczasem 
o Swordfishach, które miały powrócić przed za
chodem słońca, zaginął wszelki słuch, toteż nic 
dziwngo, że niepokój o los lotników ogarnął wszy
stkie okręty, ale oto Ark Royal zwiększył szybkość 
i zaczął skręcać w lewo. Piorun otrzymał rozkaz 
towarzyszenia lotniskowcowi. Chwilę później zo
baczyliśmy trzy Swordfishe zbliżające się od pół
nocy i kolejno lądujące na Ark Royal. Było już 
ciemno, gdy przedostatni samolot osiadł na pokła
dzie. Powróciliśmy z Ark Royal na swoje miejsca 
za rufą Nelsona. Na wszystkich okrętach ofice
rowie i marynarze wolni pd służby stali wzdłuż 
burt i starali wzrokiem i słuchem przebić otacza
jące nas ciemności. Ten niepokój przeżywany przez 
tysiące ludzi o los jednego samolotu i jego załogi 
był naprawdę rozczulający. Minęło około kwadran
sa czasu, gdy wreszcie usłyszeliśmy warkot silnika 
samolotowego. Ark Royal i Piorun zwiększyły 
szybkość i zawróciły pod wiatr. Sworófish przele
ciał nad nami i nadał swoje rozpoznawcze. Lot
niskowiec zapalił światła na pokładzie, a po chwi
li zobaczyliśmy zbliżający się do lądowania sa
molot. Na obydwu okrętach rozległy się okrzyki 
radości.

W nocy nasza grupa została podzielona na 
dalsze dwie części. Nelson otrzymał rozkaz powro
tu do Gibraltaru.Do jego eskorty zostały przy
dzielone ORP Piorun i Garland oraz jeden an
gielski KT. Reszta grupy zniknęła w sektorze po
łudniowym. Dowództwu chodziło o utworzenie o- 
s ony dla pustych statkw z poprzedniego konwo
ju, który korzystając z obecności floty w tej czę
ści morza opuściły Maltę i prżbijały się wzdłuż 
wybrzeża afrykańskiego do Gibraltaru. Jeśli chodzi 

o naszą grupę, to noc przeszła spokojnie nato
miast transportowce były zaatakowane przez nie
przyjacielskie lotnictwo, a jeden ze statków zo
stał ugodzony torpedą w rufę. Skutkiem wybuchu 
jedna z płyt poszycia została w takim stopniu od
chylona na bek, że ster statku nie był w stanie 
utrzymać go na kursie. Kręcący się w kółko trans
portowiec zdecydowano zatopić. Nie było to je
dnak łatwe zadani. Podzielony na dziesiątki wo
doszczelnych pomieszczeń, statek chłodnia, był 
przez eskortę bombardowany i torpedowany. Palił 
się od dziobu do rufy, ale zatonąć nie chcial. W 
rzultacie z powodu naglącego czasu pozostawio
no go własnemu losowi. W nocy odebraliśmy te
legram podający do wiadomości o zbombardowa
niu przez jeden z naszych krążowników, wyspy 
Panteleria. Cały dzień następny przeżył.śmy w 
stałym wyczekiwaniu na ataki lotnicze i podwod
ne. Świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności, 
pilnowaliśmy Nelsona ze specjalną czujnością. Je
śli chodzi o Pioruna, to dwukrotnie uzyskiwali
śmy podejrzane kontakty podwodne i zrzuciliśmy 
kilkanaście bomb głębinowych. Za każdym razem 
podziwiałem zwrotność Nelsona, który nie patrząc 
na swój obciążony żołądek i zdefigurowaną wa- 
terlinię z gracją baletnicy nadążał za ruchami swo
jej eskorty.

Gdy szczęśliwie doprowadziliśmy Nelsona do 
G brał tar u, dowódcy eskorty zostali zaproszeni na 
pancernik na lampkę wina. Dowódcą Nelsona był 
Captain Troubridge, były Attache Morski w Ber
linie i Warszawie. Wieczorem wybraliśmy się z 
Namieśniowskim na kolację do „Hotel on the Rock”. 
Restauracja świeciła pustkami, a było już zbyt 
ciemno by podziwiać z balkonu piękno otaczają
cej nas przyrody. Kolacja nie była nadzwyczajna, 
ale przy butelce dobrego wina było przyjemnie 
posiedzieć w atmosferze ciszy domowej. Kelner, 
Hiszpan, opowiadał nam o biedzie życia w jego 
kraju, jak również o tym, jak to codziennie 10.000 
ludzi przekraczają bramę oddzielającą Hiszpanię 
od Gibraltaru, gdzie są zatrudnieni przez Angli
ków w przeróżnych warsztatach, magazynach, za
kładach oczyszczania miasta, reperacji dróg, pral
niach ogrodach i sadach. Wieczorem całe to towa
rzystwo wraca do swoich domów w Hiszpanii. O 
ile zrozumiałem jego angielszczyznę, robotnicy by
li dobrze płatni, ale że zamieszkiwali wyjątkowo 
biedną okolicę, mało co mogli zdobyć za zarobio
ną gotówkę. Za to wracając z Gibraltaru każdy 
robotnik i robotnica mieli prawo zabrać ze sobą 
po jednym bochenku świeżego chleba. Dla wielu 
robotników i ich rodzin ten chleb był często je
dynym godziwym artykułem spożywczym. Kelner 
zaznaczył, że jego rodzina cdżywia się najlepiej, 
gdyż codziennie zbiera z talerzy resztki po goś
ciach, wypełnia nimi skorupę fasowanej bułki na
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stępnie zatyka dziurę zgniecionym na placek mię- 
kiszem i szwarcuje ten luksusowy obiad przez gra
nicę do domu. W czasie działań wojennych jedy- 
nemi przedstawicielkami pici pięknej w Gibralta
rze byty siostry miłosierezia i WREN-ki. Z powo
du braku kobiet restauracje nie miały powodzenia 
i dlatego większa ich część była zamknięta. To 
samo można powiedzieć o sklepach. Znaleźliśmy 
parę sklepów arabskich handlujących resztkami za
pasów dywanów, pufów, baboushes i francuskich 
perfum. Żądane ceny były astronomiczne. Za skó
rzany pout arab zażądał 15 funtów, ale po „arab
skim’’ targu zdobyłem go za 2 i pół funta.

Tymczasem do portu powrocny oKi.ęty biorą- 
ce udział w konwoju na Maltę. Po uzupełnień.u 
ropy, amunicji i prowiantu wyruszyliśmy w po
wrotną drogę do Anglii. Przed odkotwiczemem 
zaokrętowano na Piorun 18 polskich oficerów, któ
rzy różnemi drogami, morzem i lądem, przez Fran
cję, Hiszpanię i Marokko przybyli do Gibraltaru 
po udanych ucieczkach z obozów. Na Atlantyku 
dołączyliśmy do konwoju w którym m.in. rozpo
znaliśmy nasz M/S Sobieski.

16 ZWIEDZAMY KANADĘ, OSTATNIA POR- 
DRÓŻ NA PIORUNIE

17 października lotniskowiec HMS Indomita- 
ble, krążownik pomocniczy HMS Danton, francu
ski liniowiec M/S Pasteur (25000 ton) oraz statek 
chłodnia, eskortowane przez Piorun, Garland i trzy 
stare KKTT angielskie opuściły Greenock w dro
dze do Kanady. Pogoda była wyjątkowo zła. Naj
bardziej żałośnie wyglądał lotniskowiec, który ki
wał się jak puste pudełko i czerpał niesamowite 
ilości wody swoim pokładem.

W trzecim dniu podróży, angielskie KKTT 
oddzieliły się od nas i poszły na spotkania kon
woju podążającego z południa do Anglii. Gdy 
przybyliśmy do Halifaxu okazało się, że Pasteur 
wymaga większego remontu i że nasza podróż 
powrotna odkłada się conajmniej o tydzień.

Kanadyjczycy przyjmowali nas jak rodzonych 
braci. Chodziliśmy z jednego przyjęcia na drugie. 
Objechaliśmy autami wszystkie okolice, knajpy i 
sklepy. W trzecim dniu zaproponowano Namieśnio- 
wskiemu i mnie zwiedzenie Montrealu i Ottawy. 
Rzecz jasna, że propozycję przyjęliśmy jednogło
śnie. Pierwszy wyruszyłem ja. Z powodu mgły ża
den samolot nie startował z Halifaxu, wobec cze
go pojechałem wynajętą przez marynarkę taksów
ką do Moncton. Ponieważ nie było zbyt wiele 
czasu do odlotu, taksówkarz nadrabiał jak mógł 
i pędził jak szatan, a trzeba pamiętać, że drogi 
w I941-m roku w niczem nie przypominały obe
cnych autostrad. Po wylądowaniu w Ottawie zo

stałem podebrany przez samochód marynarki, któ
ry zawiózł mnie do hotelu Chateau Laurier. Po 
królewskim wypoczynku poszedłem przedstawić się 
Admirałowi, zwierzchnikowi Marynarki Kanadyj
skiej. Nastęynie złożyłem wizytę oficerowi płat
nikowi u którego zaciągnąłem 100 dolarową poży
czkę i pojechałem przedstawić się Posłowi R.P. Pa
nu Podoskiemu. Przy wejściu do poselstwa spot
kał mnie sekretarz p. Harajewicz. Nie widzieliśmy 
się od 20-tu lat, czyli od czasów gdy Podpor. mar. 
Harajewicz był „słuchawką” w Oficerskiej Sźkole 
Marynarki Wojennej w Toruniu. Nieoczekiwane 
te spotkanie oczyw.ście pomogło mi przy moich 
dalszych zwiedzaniach miasta jak również przyczy
niło się do spotkania przy herbatce z przedsta
wicielami Polonii Kanadyjskiej. Tuż przed mo
im odlotem przyjechał do Montrealu, by się spo
tkać ze mną, Komandor W. Zajączkowski. Na
leżał on do Misji Generała Ducha, która rekruto
wała kanadyjczyków polskiego pochodzenia do 
P.S.Z. w Anglii. Bardzo żałowaliśmy, że nie było 
czasu na dłuższą pogawędkę, ale było mi niezmier
nie miło zobaczyć się ze starym dobrym kolegą. 
W Montrealu zamieszkałem w Hotelu Mount Ro
yal. Objechałem miasto, złożyłem wizytę wdowie 
po Admirale S. Frankowskim, oraz b. Ambasado
rowi Babińskiemu. Wieczorem poszedłem na kola
cję do restauracji mieszczącej się na górnym pię
trze hotelu. Nie zdążyłem jeszcze usadowić się, 
gdy zbliżyli się do mnie dwaj porucznicy Mary
narki kanadyjskiej i zaprosili do swojego stołu. Po 
przedstawieniu mnie dwum młodziutkim i czarują
co uśmiechniętym paniom (ponoć były to ich żo
ny) zamówiliśmy kolację. Były to czasy, gdy w 
kanadyjskich restauracjach nie podawano do sto
łów żadnych trunków. Całkiem inaczej natomiast 
wyglądała sprawa pod stołem. Stały tam butelki 
z whiskey, rumem, likierami i winem. Trzeba było 
tylko sięgnąć ręką pod stół i nalać sobie dyskre
tnie do szklanki. Po skończonej kolacji, podczas 
której przygrywała doskonała orkiestra, całe nasze 
towarzystwo, wraz z butelkami przeniosło się do 
mojego pokoju i w rezultacie zabawa przedłużyła 
się do późnej nocy. Jeden z oficerów był zawo
dowym aktorem i przez cały czas bawił nas recy
tacjami, dowcipami i kawałami, przeważnie o An
glikach. Rzecz jasna że mówiliśmy po francusku. 
W dniu następnym wracałem pociągiem do Hali- 
faxu.

4-go listopada, Pasteur z 5-tą Dywizją kana
dyjską na pokładzie, oraz dwa transportowce za
ładowane czołgami i artylerią, eskortowane przez 
Piorun i Garland opuściły gościnną Kandadę. Gdy 
już byliśmy w drodze od kilku godzin, spotkali
śmy 5KKTT amerykańskich. Amerykanie zawróci
li na równoległy kurs z nami, a ich dowódca dy
wizjonu zbliżył się do Pioruna. Okazało się, że 
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szukają konwoju XY, który mają eskortować do 
Islandii. Stany Zjednoczone nie były jeszcze w 
wojnie z państwami Osi, ale ich okręty już od kil
ku miesięcy „zaprawiały” się w eskortowaniu kon
wojów na drogach wiodących wzdłuż wybrzeży 
kanadyjskich do Islandii. Oczywiście nie posiadali 
naszych szyfróiw i nie byli w stanie odszyfro
wać telegramów, ani też komunikatów sytuacyj
nych. Powiadomiłem amerykańskiego dowódcę, że 
za parę godzin spodziewam się komunikatu z Lon
dynu, a wówczas będę wiedział, gdzie znajduje się 
konwój XY. Amerykanin podziękował, a jedno
cześnie zapytał, czy się zgadzam, by jego dywi
zjon dopomógł nam w eskortowaniu naszego kon
woju. Na moją zgodę Amerykanie zajęli pozycje 
po obu stronach Pasteura i C°, a ja przez kilka 
godzin miałem pod swoim dowództwem eskortę w 
skład której wchodziły okręty państwa neutralne
go. O godz. 1800 otrzymaliśmy komunikat sytu
acyjny i podaliśmy Amerykanom miejsce poszuki
wanego przez nich konwoju. Dowódca zespołu bar
dzo mile podziękował mi za okazaną mu pomoc 
i przyjemne towarzystwo, zebrał swój dywizjon i 
szybko znikł w ciemnościach.

Druga część komunikatu zawierała mniej po
cieszające wiadomości, a mianowicie, wskazała 
nam pozycje 63 okrętów podwodnych, których o- 
becność została stwierdzona przez Admiralicję na 
Atlantyku.

Nad ranem zerwała się wichura z NW, a 
szybko zwiększając się na sile pod wiczór prze
mieniła się w taki sztorm, że nadałem sygnał kon
wojowi o przerwaniu zygzaków, a Garlandowi o 
wciągnięcie Asdyka, gdyż w taką pogodę było Zbyt 
duże ryzyko uszkodzenia a nawet urwania kopuły. 
Fala była zbyt wysoka, by okręt podwodny mógł 
przeprowadzić atak torpedowy.

Stojąc przy skrzydle pomostu, razem z Kpt. 
Pitulką zachwycaliśmy się pięknem rozbestwionej 
natury. Fala szła z lewej burty od rufy. Rozmiary 
jej były przerażające, a grzebienie jej sięgały wy
sokości kilku metrów ponad naszemi głowami. 
Gdy taki przelewający się bałwan zbliżał się do 
pomostu, wyglądało, że się znajdował na odległości 
wyciągniętego ramienia i że za chwilę runie na 
pomost całym swoim ciężarem. Gdy już zdawało 
się, że czas na polecenie duszy Bogu, grzebień 
raptownie znikał z oczu, dziób Pioruna na chwi
lę wystrzeliwał w górę, a następnie ześlizgiwał się 
w przepaść już po drugiej stronie uciekającej fali. 
Gorzej działo się na pokładzie. Setki ton wody 
przelewały się pomiędzy nadbudówkami, działem 
przeciwlotniczym j aparatami torpedowymi. Moto
rowe kutry i łódź wiosłowa uległy poważnym u- 
szkodzeniom, jak również skrzynie i klatki prze
znaczone do przechowywania żywności. Pociski ar
matnie wyrwane ze swoich gniazd leżały dookoła 

dział. Wszelki ruch ludzi po pokładzie ustał cał
kowicie, a kuchnie przestały działać.

Atlantyk we właściwy sobie sposób żegnał 
mnie w tej mojej ostatniej podróży na Piorunie. 
Czy chciał w ten sposób jeszcze raz potwierdzić, 
że dowodziłem okrętem, któremu można było 
ufać bez reszty. Przez okres mogo dowodzenia 
przeważnie pływaliśmy w złą pogodę i w warun
kach męczących dla personelu, ale po powrocie 
do portu po kilku godzinach snu byliśmy zawsze 
golowi do następnego wyjścia. Nic też dziwnego, 
że Piorun pobił wszystkie inne okręty R.P. pod 
względem przebytych w morzu mil morskich. 
Oczywiście piękną kartę historii Pioruna należy 
zawdzięczać nie tylko zasługom brytyjskich sto
czni.

Stojąc obok F. Pitułki, myślałem o tym jak 
dużo zawdzięczam temu koledze z którym danym 
mi było spędzić prawie rok czasu na pokładzie 
Pioruna. Wysoce zdyscyplinowany i lojalny oficer, 
ceniony i łubiany przez załogę, dla której był 
prawdziwym ojcem. Doskonały kolega, był przy
kładem wysokiej klasy oficera w naszej marynar
ce. Nie mogłem marzyć o lepszym zastępcy.

Pierwszym oficerem artylerii był Kpt. mar. 
K. Hess. Zakochany w swej specjalności, znał 
wszystkie tajemnice w tym. skomplikowanym dzia
le i prowadził go z precyzją zegarmistrza. Sumien
ny, o najspokojniejszych nerwach, Hess był świe
tnym nabytkiem dla Pioruna. Osobiście, będąc 
specjalności broni podwodnej i okrętów podwod
nych, nie wiele znałem się na artylerii, toteż w 
100% polegałem na Kpt. Hessie i jego doskonałej 
obsłudze artyleryjskiej na Piorunie.

Oficerem broni podwodnej był Por. mar. S. 
K.ince, lekarzem okrętowym Por. mar. Dr Jezier
ski, drugim oficerem artylerii Ppor. mar. Pryfke, 
oficerem łączności Por. mar. Łoskoczyński, ofice
rem gospodarczym Chorąży Mecesowicz, jego po
mocnikiem Podchorąży L. Kwapiszewski. Popeł
niłbym wielki grzech, gdybym nie wspomniał o ta
kich filarach jakimi byli Chorążowie: Kacper Grzy- 
waczyk, Jani Chmara i Józef Wojtkowiak.

O każdym z nich mógłbym pisać tylko 
rzeczy dodatnie. Najwięcej czasu na pomoście 
spędziłem z oficerem nawigacyjnym Por. mar. M. 
Michałkiewiczem. Wybitny ten oficer oraz wspa
niały kolega razem ze swoim pomocnikiem Bos
manmatem S. Przybylińskim, dokonywali istnych 
nawigacyjnych cudów.

Na czele załogi maszynowej stał Kdr ppor. 
inż. Wielogórski. Znaliśmy się jeszcze z czasów 
1-ej Wojny Światowej na Czarnym Morzu. Był to 
tak zwany „dusza człowiek”. Potrafił zjednać so
bie nie tylko swoich maszynistów, drenarzystów, 
elektrykarzy i palaczy, ale również całą załogę 
pokładową. Był on na Piorunie najstarszym wie
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kiem. Mógłby siedzieć spokojnie na lądzie, lecz 
tak długo wiercił dziurę w KMW, aż Admirał 
uległ. Gdybym mógł wyszczególnić nazwiska i za
opiniować tych dwustu kilkudziesięciu Oficerów, 
Podoficerów i Marynarzy, czytelnik przekonałby 
się, że miałem załogę najwyższej klasy. Nie trze
ba też dziwić się, że Piorun był tak wysoko ce
niony przez naszych przełożonych angielskich.

Gdzieś około północy odebraliśmy sygnał z 
Pasteura, że ma szereg poważnych awarii i że 
prosi o pozwolenie na zmianę kursu pod falę i 
zmniejszenie szybkości. Z ciężkim sercem zdecydo
wałem się na podział konwoju na dwie części i 
nadałem sygnał Garlandowi, by wraz z pozostały
mi transportowcami kontynuował drogę do Anglii, 
a sam pozostałem przy Pasteur. Nad ranem wiatr 
nieco ustał, a gdy się rozwidniło zobaczyliśmy 
przepiękny widok zamierającego sztormu. Martwa 
fala o rzadko spotykanych rozmiarach majestaty
cznie kołysała Pasteurem. Oświetlony i błyszczący 
w promieniach wschodzącego słońca, olbrzymi je
go kadłub to znikał całkowicie z oczu, to znowu 
unosząc się w górę zamierał na chwilę w bezru
chu na grżbiecie bałwana i wydawał się być wy
kutym na skale górskiej pomnikiem. Łatwo też 
sobie wyobrazić jak z pomostu Pasteura wyglądał 
myszkujący w labiryntach fal mały Piorun. Na 
szczęście naprawy na Pasteur nie trwały zbyt dłu
go. Zawróciliśmy na kurs, a 12-go weszliśmy do 
Clyde.

Wśród mnóstwa otrzymanej poczty znalazłem 
też kopertę z rozkazem Szefa KMW, bym natych
miast zdał obowiązki dowódcy O.R.P. Piorun Ko
mandorowi ppor. Gorazdowskiemu i zameldował 
się w Londynie po paszport i dokumenty oraz 
przygotował się na odlot do Stockholmu na stano
wisko Eksperta Morskiego przy Ambasadzie R.P.

(Uwaga autora: Szwedzi nie choieli drażnić 
Niemców nazwą Attache Morskiego).

Żegnałem Pioruna z wielkim' żalem. Skusiłem 
się na wyjazd do Szwecji jedynie dlatego, że mia
łem nadzieję, a raczej łudziłem się, że uda mi 
się z pomocą moich starych szwedzkich przyjaciół 
wydostać z Polski moją rodzinę.

Czternaście miesięcy spędzonych w charakte
rze dowódcy Pioruna był to bardzo ekscytujący 
okres czasu w mojej morskiej karierze. Pod moim 
dowództwem Piorun przepłynął 60.000 mil, a trze
ba pamiętać, że był to jego początkowy rok słu
żby. Największym wyczynem i zasługą Pioruna był 
fakt, że rzez czas mego dowodzenia nie stracili
śmy żadnego statku w eskortowanych przez nas 
konwojach.

Te krótkie wspomnienia poświęcam załodze 
Pioruna oraz mojej Żonie i Synom.

Eugeniusz Pławski Kdr

Yancouer, B.C., Kanada. Rok 1972.
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Wykres kursu ORP Piorun — w akcji „Bismarck’
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NAVAL MESSAGE

TO PIORUN EROM D 4

MANY CONGRATULATIONS THAT 
YOU WERE THE FIRST SHIP OF 
OUR FORCE TO SIGHT THE ENE
MY: I REGRET THAT YOU MISSED 
THE END OWING TO YOUR FUEL 
SHORTAGE: 1 HOPE YOU MAY BE 
WITH ME NEXT TIME I GO

INTO ACTION 
15/43 30.5.41

74 5.45 MARYLEBONE 41

OO MM AND ING OFFICER ORP PIO
RUN c/o PMR GREENOCK PANU 
KOMANDOROWI I ZAŁODZE ORP 
PIORUN PRZESYŁAM SERDECZNE 
GRATULACJE Z POWODU DZIAŁAL
NOŚCI OKRĘTU W WALCE Z BISMAR- 
K1EM KTÓRA PRZYSPORZYŁA CHWA 
ŁY NASIZEJ BANDERZE WOJENNEJ — 
STOP ŻYCZĘ WAM DALSZYCH JAK 
NAJWIĘKSZYCH SUKCESÓW BOJO
WYCH

NACZELNY WÓDZ SIKORSKI 
GENERAŁ BRONI

TO D. 4 FROM PIORUN

YOUR 1543 MANY CONGRATULA- 
T1ONS FOR THE BRILLIANT ACT
ION OF YOUR DIVISION, WE ARE 
PROUD TO HAVE BEEN IN YOUR 
COMPANY AND IT WOULD BE 
THE GREATEST HONOUR FOR US 
TO BE IN THE ACTION AGAINST 
TIRP1TZ UNDER YOUR COM- 
MAND.

YOUR 1457 REPORT WILL BE SENT 
AS SOON AS POSSIBLE

21/30 30.5.41

361 12.55 LONDYN W 34
COMMANDING OFFICER ORP PIORUN 
c/o PMR GREENOCK

DZIELNY WSPÓŁUDZIAŁ PIORUNA 
W WALCE Z BISMARCKIEM NAPEŁ
NIŁ RADOŚCIĄ 1 DUMĄ CAŁĄ NASZA 
MARYNARKĘ A Z NIA I WSZYSTKICH 
POLAKOW WINSZUJE PANU KOMAN
DOROWI I CAŁEJ ZAŁODZE

SZEF KMW
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I. J. P.
Panie Komandorze,

Niech mi wolno będzie do uznania i gratulacji, wyrażonych 
Panu .Komandorowi przez Wodza Naczelnego, przez Pańskich do
wódców 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 niemiecki okręt pancerny “Bis
marck”. Zaatakowaniem niewspółmiernie silniejszego przeciwnika 
dał Pan jeszcze jeden dowód bohaterstwa naszej \marynarki wo
jennej. Nieustraszonym pościgiem umożliwił Pan zgromadzenie 
się brytyjskich jednostek boowych, a tym samym — pokonanie 
wroga, okrywając marynarkę wojenną Rzeczypospolitej, nowym 
wieńcem wawrzynu.

Niech Bóg błogosławi Waszemu rycerskiemu trulowi, niech 
Was ma w Swej opiece i niech Was, zwycięskich, szczęśliwie do oj
czystych doprowadzi brzegów . . .

J.J. Paderewski

New York, 22 czerwca 1941. 
Komandor Eugeniusz Pławski, 
Dowódca O.R.P. „Piorun”,

N 5125/191
THE COMMANDER IN CHIEF WESTERN 

APPROACHES 
— TO CPT /D/ 4th DESTROYER FLO- 
TILLA 
— COMMANDING OFFICER — ORP 

PIORUN
2 THE BRITISH NAVAL LIASON OFFICER 

ORP PIORUN LIEUTENANT E.F. 
HAYMAN RNVR HAS ONLY RECENT- 
LY JOINED THIS SHIP AND CANNOT 
BE CONSIDERED TO BE CONVERSANT 
WITH FLEET WORK, OF WHICH ORP 
PIORUN HAS VERY LITTLE EXPE- 
RINCE I CONSIDER THAT THE COM
MANDING OFFICER OF ORP PIÓ
RU N DID VERY WELL UNDER DIF- 
FICULT CIRCUMSTANCES.

17 lunę 1941

THE COMMANDING OFFICER —PIORUN 
9th lunę 1941 WA 0770/15

Re: ‘BISMARCK’ ACTION ę REPORT OF CAP 
TAIN /D/ 4th DESTROYER FLOT1LLA

2 1 AM PROUD TO SEE HOW WELL
'PIORUN’ — THE ONE REPRESEN- 
TATIYE OF THE WESTERN APPROA
CHES COMMAND ACQUITTED HER- 
SELF AND I SYMPATH1SE WITH YOU 
ALL IN HAVING TO BREAK OFF THE 
ACTION OWING TO FUEL SHORTAGE

PERCY NOBLE Admirał
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