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I JEJ KOMENDANTKA

W ciągu ostatniej wojny powołano, początko
wo na próbę, Pamoaniczą Służbę Kobiet. Celem tej 
służby było zastąpienie przez kobiety zdolnych do 
pracy kombatanckiej mężczyzn, a wykonujących 
konieczną pracę administracyjną, oświatową, szpi
talną i transportową.

Dla niektórych wojskowych ten wyłom w trady
cji wojskowości wydawał się nonsensem.

Dla innych, znających i głęboko ceniących pra
cę sióstr szpitalnych (tak wspaniale zapoczątko
waną przez sławną Florence Nightiingale) podję
cie tej próby wydawało się godne i słuszne.

Jedni i drudzy obawiali się jednak, że to ze- 
tpchnięcie kobiet w tryby dyscypliny wojskowej, 
tak wydawałoby się obce naturze kobiecej,, obniży 
poziom i rezultaty tych służb.

Podjęto jednak próbę i ... w ciągu bardzo krót
kiego czasu okazało się, że prace wykonywane przez 
kobiety nie tylko nie obniżyły wydajności tej pracy, 
ale w wielu przypadkach podniosły jej osiągnięcia 
do wyższego niż przedtem poziomu.

Kobiety okazały się świetnymi „driverkami”, 
świetnymi urzędnikami, doskonałymi oficerami oś- 
watowymi.

Wykazały przy tym, całkowite poświęcenie dla 
swojej pracy, obowiązkowość i pierwszorzędną dys
cyplinę wojskową.

Te zaś, które wybrały pracę sióstr szpitalnych 
okazały się wprost niezastąpione.

Nic więc dziwnego, że wojsko na Zachodzie 
przede wszystkim w Ąnglii i Stanach Zjednoczonych 
uznało pracę kobiet w wojsku, za jak najbardziej 
wartościową i rozpoczęto na szeroką skalę rekruta
cję kobiet.

Przyjmowano jednak tylko ochotniczki i wyłą
cznie do zadań nie kombatanckich.

Rekrutacja i późniejsze szkolenie wymagały 
od kierowników tej służby wysokich kwalifikacji 
intelektualnych, moralnych psychologicznych i fi
zycznych.

Ś.p. Ewa Miszewska absolwentka C.I.W.F. i 
Szkoły Dziennikarskiej, osoba głęboko wykształco
na i poliglotka była szczęśliwym wyborem na kie
rowniczkę tej pracy.

Ukończywszy angielską szkołę dla WREN zo
stała pierwszą komendantką Pomocniczej Morskiej 
Służby Kobiet w Polskiej Marynarce Wojennej. W 
kierowaniu jednak tą służbą miała więcej trudności 
niż jej angielskie koleżanki.

Gdy Angielki dostawały zdrowy, młody i wy
brany materiał ludzki — do Polskiej Służby Pomoc
niczej Kobiet ciągnęły entuzjastycznie szeregi kan
dydatek, ale w wielu przypadkach jedyną kwalifika
cją był tylko ich .. . entuzjazm.

Zgłaszały się kobiety, które już dawno przekro
czyły „wiek poborowy”. Zgłaszały się zupełnie mło
de, zgłaszały się osoby inteligentne i osoby zupełnie 
pozbawione wykształcenia.

Prawie wszystkie to ofiary łagrów, tortur, głodu 
i upokorzeń — kryjące swe głębokie urazy fizyczne 
i psychiczne, by tylko przejść egzamin wstępny.

Większość z nich zużyła resztę sił by .. . rozpo
cząć ciężką fizycznie służbę wojskową.

Te polskie dziewczęta, z Rosji, z obozów kon- 
centracyflnych, z Palestyny, Afryki, z obozów fran
cuskich, ciągnęły wszystkimi możliwymi traktami by 
tylko dołączyć do Polskich Sił Zbrojnych, by tylko 
dostać się do Anglii by tylko dołączyć do wojska, by 
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tylko ziścić marzenia snute w mroźne noce na Uralu, 
czy potworne chwile czekania na łapanki czy na póź
niejszą kolejkę do komór gazowych.

Nie wszystkim się udało. Wiele z nich zginęło 
na tej drodze, czy to z wycieńczenia, czy też storpe
dowane przez okręty podwodne, czy zbombardowa
ne przez hitlerowskich lotników.

Przyjęte wreszcie do wojska musiały nie tylko, 
jak angelskie WREW’s czy ATS uczyć się służby woj
skowej ale musiały nauczyć się języka i zwyczajów 
kraju w którym rezydowali polscy żołnierze.

Z takim materiałem ludzkim miała do czynienia 
p. Ewa Miszewska. Ten materiał, który właściwie 
wymagał długiego okresu leczenia i rekonwalescen
cji — zostawał w gorączkowym pośpiechu przyjmo
wany i szkolony do służby w wojsku polskim.

Kierowniczka takiego zespołu musiałą być prze
łożoną, żołnierzem, doradcą, opiekunem, powierni
kiem, nauczycielką, sędzią .. .

Partii Ewa Miszewska spełniła swą służbę „cum 
summa laude”.

Stworzyła pierwszorzędną służbę pomocniczą, 
zyskującą wysokie uznanie nawet najbardziej nie
chętnych władz wojskowych.

Oficerowie Polskiej Marynarki Wojennej na Za
chodzie głęboko oceniali pracę kobiecej Morskiej 
Służby Pomocniczej.

Ale w naszym emigranckim życiu liczyła się 
nie tylko praca dla wojska czy Marynarki Wojennej. 
Drugim ważnym problemem, może ważniejszym niż 
praca w wojsku było przygotowanie do późniejszego 
życia cywilnego te młode dziewczęta, których zsył
ki, wojny i obozy pozbawiły domu, opieki rodziców 
i szkoły.

Kierowniczki Pomocniczej Służby Kobiet stara
ły się by straty te jakoś wyrównać. Stworzono kursy 
dokształcające, posłano dziewczęta do szkól angiel

skich nauczono języka — a w wielu przypadkach 
nauczono nowego zawodu.

To znów bardzo trudne zadanie przypadłe 
wraz z innymi pani Ewie Miszewskiej. Piszę, że to 
zadanie było bardzo trudne gdyż trzeba było nie tyl
ko segregować, doradzać i szkolić, ale trzeba było 
utrzymać wiarę w ludzi, wiarę w sprawę polską — 
tak brutalnie zachwianą w 1939 r. i tak haniebnie 
zniszczoną w 1945 r.

Czy sprostała swemu zadaniu? Zobaczymy jak 
to wyglądało na naszym małym marynarskim od
cinku.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, — które 
rozpoczęło swą działalność po Zlikwidowaniu PMW. 
w 1945 r. jest dumne, że ma w swym zarządzie dwie 
pozostałe jeszcze podkomendne p. Ewy Miszewskiej. 
Są to panie Julia Mackus i p. Halina Wójcik. Przeję
te prawdziwą tradycją marynarską opieki nad załogą 
pracują bez przerwy dla swoich kolegów marynarzy.

Pani Julia Mackus jest stałym członkiem pol
sko-angielskiej komisji i walczy o każdy grosz by do
pomóc chorym i potrzebującym.

Pani Halina Wójcik z zaparciem siebie przez 
ostatnie 22 lata prowadzi administrację SMW, pra
cuje i pomaga naszej rodzinie marynarskiej.

Obie te panie w imieniu jeszcze żyijących pols
kich WREN-ek prosiły, by w imieniu ich wszystkich 
powiedzieć jak szanowały, ceniły i kochały swoją 
przełożoną. Czy trzeba jeszcze pisać nekrolog? Czyż 
można mieć lepsze niż to świadectwo dobrze speł
nionego obowiązku i świadectwo dobrze spełnionego 
życia?

Może Chyba należałoby dodać serdeczne po
dziękowanie, za danie nam sposobności by w 
imieniu SMW wyrazić jeszcze raz naszą wdzięczność 
dla wszystkich członkiń Pomocniczej Morskiej Słu
żby Kobiet i jej śp. Komendantce. _ , , , J J B. Markowski

Komendantka 
Pomocniczej 
Morskiej 
Służby Kobiet 
śp. Młodsza 
Inspektorka 
Ewa Miszewska- 
Lubowiecka
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Jeny TUMANISZWILU

ZAMIAST WIEŃCA
W naszym życiu, w kształtowaniu charakteru, 

w nigdy niekończącym się rozwoju naszego intelek
tu, wpływy innych ludzi oddżiiaływują w zależności 
od ich wewnętrznej siły. Są to prądy przyciągające 
się lub odpychające. Czym silniejszy intelekt, tym 
trwalsze pozostają ślady. Szczególnie w latach doj
rzewania te wpływy są mocniejsze i zostawiają cza
sami na całe życie mocno utrwalone rysy.

Ze wszystkich moich wychowawców Jan Tchó- 
rznicki pozostawił największy ślad. A życie moje 
w podchorążówce Marynarki Wojennej i później, 
związało się jakoś blisko z jego życiem, chociaż da
lekie bywały odległości, rozstania, a czasami i lata 
płynęły bez bezpośredniej łączności.

Ojciec mój, w myślach moich, pozostał symbo
lem: nieskończonej dobroci, altruistycznej ofiarno
ści, bezkompromisowej wiary w Boga i wiary w 
człowieka, przynależności do świata globalnego, nie
skończonej tolerancji, szacunku dla ludzi o innych 
poglądach, innych wierzeniach innych narodowości. 
Ojciec mój był nie tylko księciem tytularnym, był 
prawdziwym księciem życia codziennego.

Jan Tchórznicki natomiast dał mi podwaliny 
twardej rzeczywistości, uosobienia szlachetności, 
lojalności i całkowitym oddaniem się służbie w Pol
skiej Marynarce Wojennej. A więc to górnolotne, 
marzycielskie podejście do człowieka, mego ojca, 
Tchórznicki sprowadził do znacznie zwężonych za
sad życiowych. Najpierw do faktu, że trzeba do cze
goś należeć, a więc ze światowego przynależenia 
do polskiej rzeczywistości, a następnie do społecz
ności tworzącej Marynarkę Wojenną. Z całkowite
go wierzenia w człowieka, raczej do tego, aby zro
zumieć, że człowiek nie jest idealnym stworzeniem, 
że tnneba podchodzić do niego, jako do istoty, 
która wymaga analizy, którą trzeba zrozumieć i 
odpowiednio rozszyfrować. Tchórznicki pomimo 
tego, że miał wiele zasad praktycznych, specjalnie 
w podejściu do codziennego życia, które wpajał w 
nas z nieustającą pasją, nigdy niegasnącym entuz
jazmem, sam jednak był takim samym niepopraw
nym marzycielem, jeżeli chodziło o Polskę i Pola
ka. Jego szlachetność i jego samozaparcie, jego nie
skażone życie, jego ufność w Boga i wiara w Polaka, 
wiara w marynarza polskiego i duma z naszej Flo- 

na kształtowaniu sę naty, wywarły mocne wpływy
szych charakterów.

Dla nas, podchorążych Polskiej Marynarki
Wojennej promocji 1938 roku, którego porucznik 
mar. woj., Jam Tchórznicki był Oficerem Kurso
wym, był on ideałem oficera Marynarki Wojennej. 

Wysoki, mocny, silny, przystojny, prawdomówny, 
surowy, wyrozumiały, niezłomny i szlachetny. Naj
lepszym dowodem jest fakt, że udało się jemu z 
garstki 35 kandydatów, stworzyć niecodzienny ro
cznik dwjuldziestu dwóch, którego członkowie w 
czasie drugiej wojny światowej zagarnęli proporcjo
nalnie największą ‘ilość Virtuti Militari i Krzyży 
Walecznych. Że udało się jemu dać podwaliny nie
słychanie mocnych zasad moralnych, które przyczy
niły się do szczęścia osobistego wielu członków na
szego rocznika, chyba też nikt nie będzie negował.

Z życia naszego w Podchorążówce Marynar
ki Wojennej w Toruniu, z tej zupełnie niezwykłej 
uczelni Morskiej Akademii i Szkoły Charakterów 
dwie postacie rysują się ostro w moich wspomnie
niach. Komendant Szkoły, komandor Morgenstern 
i nasz oficer kursowy, porucznik Jan Tchórznicki. 
Ileż to lat już upłynęło, a ja wciąż widzę sylwetkę 
Morgensterna tak ostro zarysowaną, tak bardzo 
klasyczną. Te jego wystąpienia przed wyjazdami 
wszystkich roczników na urlopy świąteczne: „Pa
miętajcie, podchorążowie” tak mawiał do nas .. . 
o waszym mundurze, wyborze towarzystwa i wy
borze lokalu.” Czapka nieco na bakier, zawsze świe
żo wyprasowany, Czyściutki mundur, krawat nie
nagannie zawiązany, wsparty na szabli, tak do nas 
mawiał. Widziałem w nim arystokratę byłego po
kolenia. Osobiście żałuję, że w życiu późniejszym 
nie miałem okazji bliższego poznania tego wybit
nego oficera Mar. Wojennej.

Jan Tchórznicki z drugiej strony był tym, 
który żył z nami na co dzień, pouczając nas o nau
ce, porządku, dyscyplinie, zachowaniu się przy sto
le, prasowaniu spodni, czystości chusteczki do nosa, 
zawiązaniu krawatu, goleniu się, czesaniu włosów, 
czyszczeniu obuwia, zasłaniu łóżka, porządku w na
szych szafkach, układaniu bielizny i ubrania w kost
kę w nogach naszych łóżek; uczył odśpiewania 
modlitw porannych i— wieczornych, stawania w 
dwuszeregu, głośnego i energicznego odliczania, 
prawidłowego meldowania się i wojskowego odpo
wiadania na zadane pytanie. Wpajał w nas całko
wite oddanie się służbie Mar. Wojennej, miłości 

morza; uczył nas i starał się wciągnąć w dokładne 
poznanie okrętów wojennych innych państw, szczę
golnie największych potęg morskich jak Anglia, 
Ameryka, Francja, Niemcy, Włochy i Japonia. O 
Rosji Sowieckiej mało wiedzieliśmy. Wpajał w nas 
ideały, które młodzież dzisiejsza odrzuciła jako 
mrzonki niegodne natury łudzkiój: wiarę w Boga, 
miłość Ojczyzny i oddanie się służbie. Ale chyba 
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największym wnływem na kształtowanie się naszych 
charakterów były nie tyle jego pouczenia, co raczej 
przykład życiowy. Jego miłość i wierność dla Łucji 
przetrwała nie tylko rozstanie w czasie wojny, ale 
również te wszystkie inne przeżycia wojenne, a 
później na obczyźnie. Przetrwała nienaruszona jak 
skała Gibraltaru. Pamiętam z jaką dumą i wzrusze
niem po raz pierwszy przedstawił nam swą ukocha
ną. Lusia stała się częścią naszego życia w momen
cie kiedy Jan zakomenderował: „Baczność! ... na 
prawo patrz! ...” i salutował, pozdrawiając mło
dziutką i uśmiechniętą, jasnowłosą, niebieskooką 
i tak bardzo w nim zakochaną Lusię.

Nasz rocrnik morski nie odznaczył się niczym 
specjalnym w podchorążówce. Ani w Toruniu, ani 
też na pływaniach na Iskrze i innych okrętach, nie 
byliśmy znani ani ze skandali, ani też wydarzeń, 
które można byłoby zaliczyć do historycznych. Nie 
przeżywaliśmy huraganu, ne wpadliśmy w mieliz
nę, nie zdemolowaliśmy żadnej knajpy, nie jeździ
liśmy na grzbietach młodszych roczników podcho
rążych do ustępu, nie rzucaliśmy nożami w tablice, 
ani też żaden z nas nie był oficjalnie złapany na 
gorącym uczynku uwodzenia niewiernych żon, ani 
też me uzyskaliśmy miiana Niezwykłego rocznika, 
ani też Okropnego i tu "nów rysuje się wpływ na
szego Kursowego. Później p> nominacji jes;enią 
1938 roku rozstaliśmy się, ale nie na długo, bo już 
w marcu 1939 zostałem przydzielmy na O.R.P. 
„Burza”, na którym Tchórznicki był Oficerem Ar
tylerii. Dowódcą „Burzy” był komandor Nahor- 
ski, zastępcą dowódcy kapitan Wojewódzki, mecha
nikiem ponicznik Szmidt, nawigacyjnym Staszek 
Lee, oficerem torpedowym pporucznik Węglarz., sy
gnałowym porucznik Łoskoczyński. drugim mecha
nikiem ppor. Sosnowski i lekarzem okrętowym dr 
Limonrenko. Zaczęliśmy się przygotowywać do woj
ny i wkró>tce rozpoczęliśmy patrolowanie zatoki 
Gdańskich wypuszczając się daleko pod brzegi 
pruskie. Widzieliśmy statki niemieckie załadowa
ne wojskiem i sprzętem wojennym idące do por
tów pruskich, byliśmy parę razy pod pozorowany 
mi atakami lotnictwa: niemieckiego. Meldowaliśmy 
te wszystkie przygotowana hitlerowskie do najaz
du na nasz kraj i chyba nie było ani jednego mary
narza na pokładzie „Burzy”, który by nie zdawał 
sobie sprawy z tego, że Niemcy zaatakują Polskę, 
i że my w krótkim czasie staniemy się pierwszym 
celem ich lotnictwa i marynarki wojennej.

Wzięliśmy również udział w wyprawie do Nor
wegii w celu wyciągnięcia niewykończonego jesz
cze okrętu podwodnego O.R.P. „Sępa”, który od
bywał próby w Horten. Jakoś nikt jeszcze na ten te
mat nie napisał, a był to bardzo ciekawy i history
czny wyczyn naszej „Burzy”. Zadanie to zostało 
polecone Nahorskiemu, który jak zwykle wyglą
dał na znudzonego i zupełnie niewzruszonego. Dla 
mnie osobiście wypad ten był prawdziwym 

chrztem morskim, bo zostałem samodzielnym ofi
cerem wachtowym, co dla młodziutkiego podpo
rucznika było wielkim przeżyciem i dużym odzna
czeniem. W pamiętniku moim z tego okresu zna
lazłem opis tej wyprawy.

Urywek z pamiętnika.

„Było to w maju. Wróciliśmy do Oksywia 
po kilkudniowym patrolu. Bractwo rwało się na 
ląd, bo zastępca dowódcy ogłosił, że będzie wyjś
cie dla wolnej burty. Rozpoczął się normalny, go
rączkowy ruch marynarzy szykujących się do wyj
ścia na ląd. Część, nawet starszych oficerów i pod
oficerów wyszła już do wyczekujących żon i rodzin 
na Oksywiu i Gdyni. Wtem nadszedł sygnał Do
wództwa Flety: „Burza” ma być gotowa na wyjście 
na morze na godzinę 23.00. Zaopatrzyć się w pro
wiant na siedem dni. Dalsze rozkazy przyjdą.” Oczy
wiście zaskoczyło to nas zupełnie, bo sygnał był ad
resowany do „Burzy”. Po zwolnionych, którzy już 
opuścili okręt rozesłano gońców, a gdy zmrok nas
tał, wszyscy już byli spowrotem na okręcie. Potem 
zaczęły się dziać rzeczy tajemnicze. Przyjeżdżały 
wozy ciężarowe z amunicją i bojowymi głowicami 
torpedowymi. Ładowaliśmy przy świetle latarek i 
„Słońca” zawieszonego na rufowym spardeku. „Pa
nie poruczniku — zagadnął jeden z marynarzy — 
idziemy na jakąś lepszą robotę?” „Nie mam poję
cia” — odpowiedziałem, bo naprawdę nie wiedzia
łem o co właściwie chodzi. Dopiero tajemnica wy
jaśniła się później w nocy, jak weszli po trapie na 
okręt podoficerowie i marynarze, którzy nam po
wiedzieli, że są przydzieleni na budujący się okręt 
podwodny O.R.P. Sęp. Idziemy więc po Sępa, któ
ry odbywa próby gdzieś w Norwegii. Pierwszy me
chanik Ludwik Szmidt był mocno zdenerwowany 
i podchodząc do mnie powiedział: „Zwariowali, czy 
co . . . kazali trzy kotły podpalić!.*’

Okręt wyglądał niesamowcie. Snuły się posta
cie dźwigające pociski, paki z amunicją małokalib
rową, workami z żywnością. Na molo zajeżdżały 
samochody z ważnymi osobistościami, które wcho
dziły na okręt i Wkrótce potem wychodziły spowro
tem na molo. Potem się jakoś wszystko uspokoiło. 
Bosman ewidencyjny sprawdził stan załogi i „Burza” 
odbiła od mola hucząc wentylatorami wyrzucając 
od czasu do czasu smugi czarnego dymu ze swoich 
kominów. “Źle, fala, psia krew”. — zaklął pierw
szy mechanik, zapalając papierosa.

Tak wyszliśmy na nasze pierwsze zadanie, któ
re śmierdziało zupełnie niedwuznacznie. Wojna wi- 
siała na włosku.

Stałem na pomoście i z radością, i z dziwnym 
wzruszeniem wydawałem rozkazy do centrali arty- 
leryjskieij. “Celownik 2000 metrów, odchylenie ... 
działa załadować ., . obsadzić sektory obserwacyjne 
,, Mat Wojtyra stał obok i zacierał ręce. „Panie 
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poruczniku, podoba mi się towarzystwo, morsko 
i bojowo jak cholera.”

Pierwszy artylerzysta kapitan Tchórznicki 
przyszedł na pomost sprawldzić czy wszystko jest 
w porządku. „Panie poruczniku” — powiedział — 
„proszę zwrócić pilną uwagę na obserwacje” Wie 
pan . . . sektory i prawidłowe meldowanie”. „Tak 
jest pance kapitanie. — odpowiedziałem. „Celow
nik pan podał?” Tak jest. „Dobrze, proszę mnie 
obudzić o czwartej rano”. Tak jest, o czwartej.’ 
„Dobrej wachty”, i tak zostaliśmy sami na po
moście. Idziemy pełną szybkością, aby jak najrych
lej dotrzeć do Horten, bo tam stoi obecnie O.R.P. 
Sęp. Mgła zaskoczyła nas wkrótce, widoczność by
ła kiepska.

Podróż przeszła szybko i bez żadnych zda
rzeń wartych zanotowania. W małym miasteczku 
portowym Horten dodatek nadzwyczajny krzyczał 
o wojnie polsko-niemieckiej, która wybuchnie lada 
dzień. Oficerowie norwescy ściskali nasze ręce, 
współczująco i smutnie, jakby nam odradzali. „Po 
co to robicie?” Jafcto po co? Mówią dalej: „Le
piej było by, aby był pokój. „Oczywiście że le
piej.” my odpowiadamy. „Ale niepodległości bez 
walki nie oddamy. A co zrobilibyście sami gdyby 
Niemcy wam odebrali niepodległość” — pada od 
nas pytanie w ich stronę. „Lepiej wojny nie zaczy
nać, ani też prowadzić.” pada odpowiedź.

Na „Sępie” oczywiście awantura. Próby nie 
skończone, Holendrzy nie chcą zejść z okrętu, nie 
chcą podpisać żadnych papierków, ale w końcu 
podpisali i zeszli. „Sęp” dobija do naszej burty 
i szykuje się do podróży. Załoga ładuje amunicję 
i torpedy. Przed zmrokiem wychodzimy w drogę 
powrotną. Szykiem torowym. „Burza” pierw
sza, „Sęp” za nią. Wachta bojowa. Okręty zaciem
nione. Zupełnie tak jak na wojnie. Na pomoście 
cicho i poważnie. Złapała nas krótka złośliwa fala 
z boku. „Sęp” kładzie się z burty na burtę, wydaije 
się nam, że wkrótce się przewróci, my też jak na 
huśtawce.

Za Borholmem „Sęp” naldaje: „Nie mam ropy.. 
weźcie mnie na hol”. Zaczynamy holować.”

(Koniec urywku z Pamiętnika).)

Tchórznicki ze zwykłą sobie energią i pracowi
tością ćwiczył załogę ciągłymi alarmami bojowymi, 
przeglądał uzbrojenie, ćwiczył załogę w sprawnym 
kierowaniu dział, ładowaniu i podawaniu amunicji 
z komór amunicyjnych. Później gdy wojna wybuch
ła, działa te odzywały się niejednokrotnie pod jego 
bezpośrednią komendą i tam w Norwegii, a póź
niej pod Calais.

Latem 1939 roku dołączyli do nas Andrzej Ja- 
raczewski i Zbyszek Plezia z naszego rocznika. Ple
zia dostał przydział drugiego oficera artylerii pod 
komendą Tchórznickiego. W ten sposób 13% nasze

go rocznika wraz z oficerem Kursowym znalazło 
się na jednym z okrętów, które wkrótce opuściły 
Pollskę i udały się w historyczną podróż do Anglii. 
30 sierpnia „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” ot
rzymały sygnał — „Wykonać Pekin”. Wyruszyliśmy 
na wojnę. Wychodząc z Oksywia otrzymaliśmy z 
pozostającego na* redzie O.R.P. „Wichru” następu
jący sygnał: „Szczęść Boże, ku chwale Ojczyzny.”

Na towarzyszących nam okrętach „Błyskawicy” 
i „Gromie” zaokrętowani byli następujący oficero
wie z naszego rocznika: Andrzej Kłopotowski, Wa
cek Pryfke, Wiktor Szabunia, Geniek Wciślicki, Jó
zef Bartosik i Józef Ponikiewski. Poza granicami 
Polski był również w czasie wybuchu wojny Józef 
Anozykowski, który później dołączył do nas w An
glii. A więc prawie 50% naszego rocznika brało u- 
dział w akcjach poza granicam kraju. Reszta z ko
legów pozostała w Polsce i wzięła udział w krót
kiej bitwie w zatoce Gdańskiej i na Wybrzeżu i 
większość dostała się do niewoli niemieckiej.

Oficjalnie dowiedzieliśmy się o wkroczeniu 
wojsk namieckich' 1 września, kiedy zespół nasz 
wszedł do Kattegatu. Tak opisuję to w moim pa
miętniku:

„Pierwszego września 1939 roku wielki Dzień 
dla nas wszystkich. O godzinie 1530 radiostacja ła
pie stacje SPL, która nadała sygnał SMOK, ozna
czający: Działania wojenne przeciwko Niemcom 
rozpoczęte.”

Spałem po wachcie. Obudził mnie Zbyszek 
Plezia Wpadając do kabiny z przeraźliwym wrzas
kiem. Porwał mnie w swe potężne ramiona i trzę
sąc mną jak workiem kapusty powiedział, a właś
ciwie wrzasnął: „Jurek — bałwanie jeden! Wojna!!! 
. . . rozumiesz! . .. wojna z Niemcami!!!”. „Że co?” 
odpowiedziałem inteligentnie.” Czego mnie budzisz, 
nie widzisz że śpię.” „Wojna! bałwanie, no rozu
miesz teraz, że wojna wybuchła . . .” Polecieliśmy 
razem na radiostację, niewiele więcej tam się dowie
dzieliśmy. Okazało się, że my na „Burzy” wiemy już 
o tym od 10.30, kiedy złapaliśmy sygnał MORWA. 
No jak przyszedł sygnał MORWA to wojna 
pewniaczek.

Załoga przyjęła wiadomość o wojnie spokoj
nie. Mat Wojtyra stojąc na pomoście wyrzekł wte
dy te historyczne słowa: „Już i Wilhelmina nic nie 
wskóra — wojna jest i koniec.”

Duch bojowy .. . Trudno mi pisać o tych róż
norodnych uczuciach, jakie zalewały serce i myśli. 
Nie boję się wojny, a mam jakiś dziwny strach 
przed tym, aby coś w tej wojnę dać z siebie i obciął
bym przejść jakoś zwycięsko i chciałbym. .. żyć. 
Niemcy muszą przegrać. We mgle wchodziliśmy 
do Rosyth. O godzinie 18.20 zakotwiczyliśmy na 
redzie bazy Royal Navy w Rosyth”.

Pierwsze miesiące wojny były dla nas wszyst
kich niepoprawnych romantyków okropnym prze
życiem. Tam kraj wali się, tąm lotnictwo nasze zo
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stało zlikwidowane w pierwszych dniach blitzkrie
gu, tam armia nasza rozbita, tam nasza flota bro
niąc się rozpaczliwie zakończyła swoje krótkie ży
cie, tam nasi koledzy poginęli, lub też dostali się 
do niewoli, tam ginęli członkowie naszych naj
bliższych rodzin, matki, ojcowie, żony, siostry, bra
cia i narzeczone . . , tam głód, nędza, niewola, zni
szczona ojczyzna .. . klęska . . ., a my tutaj prowa
dzimy żyCie jakby na najlepszych wywczasach. Peł
no jedzenia, pełno dobrych i tanich wódek, chęt
nych kobiet, żadnych obaw wojennych, zupełnie 
jak na wywczasach. Cholera nas brała. Wyrzuty 
sumienia nie dawały spokoju, specjalnie po jakiejś 
dziko spędzonej nocy w Londynie, czy też Chatham, 
Harwichu, ozy też Belfaście. Podoficerowie bunto
wali się otwarcie i Tchórznicki starał się podtrzy
mywać upadające morale pracą i ćwiczeniami.

Zebraliśmy się pewnej nocy w mesie oficerskiej 
i powzięliśmy decyzję, że rzucimy okręty i pójdzie
my do Francji, jako batalion morski „Bić się za Oj
czyznę”. Przecież już było jasne dla nas, że tu 
żadnej wojny nie będzie. Przeszliśmy do kabiny Do
wódcy, komandora Nahorskiego, aby złożyć mu 
relacje z naszego postanowienia. Nahorski już spał, 
ale zastępca obudził go i powiedział, że sprawa 
jest ważna. Nahorski włożył szlafrok, wysłuchał u- 
ważnie całej naszej patriotycznej relacji, ziewnął 
nieco i powiedział; „Idźcie spać.. . będziecie mieli 
wojny po dziurki w nosie.” Tak się zakończył nasz 
romantyczny bunt. Balonik nadmuchany wzrusze
niami i wyrzutami sumienia został brutalnie prze
kłuty realizmem naszego niezapomnianego Stasia.

Tchórznicki, który był bliski Nahorskiemu, zro
zumiał realizm naszego wodza znacznie lepiej od 
innych i rzucił się żywo w podtrzymanie upadają
cego ducha wśród naszej załogi. Trudne to były 
czasy, na szczęście nie długo to trwało, bo wkrótce 
wojna i da nas dotarła i nie mieliśmy później czasu 
na martw:enie się, jak tam będziemy walczyć o Oj
czyznę. Wojna doszła do nas w całej swej okrutno- 
ści, brutalności i bezwzględności. Wylatywały statki 
na minach, ginęły pod bombami bardzo aktywne
go lotnictwa niemieckiego. Chodziliśmy w nagonki, 
aż pod brzegi holenderskie i niemieckie, uprowa
dzaliśmy statki neutralne do naszych portów. Było 
to trochę korsarskiej roboty i też za mało na ten 
temat się czyta w literaturze powojennej. Potem 
przyszła Norwegia i nasza wyprawa do Narwiku, 
zatopienie „Gromu”, walka z dywizją pancerną nie
miecką posuwającą się wzdłuż wybrzeża. Nieustanne 
bombardowania ... spotkanie z brygadą Karpacką 
i generałem Szyszko-Bohuszem, wreszcie pośpiesz
ny powrót do Anglii i wyprawa pod Calais, gdzie 
Tchórznickii kierował nasze działa na pancerną 
dywizję posuwającą się na Wschód w kierunku Dun
kierki. Że nieprzyjemne były te nasze salwy, pada
jące wśród czołgów i samochodów pancernych 
wroga, najlepszym dowodem był fakt, że w kilka

naście minut później 30 samolotów pikujących Stu- 
kas, nadleciało z misją zatopienia Burzy. Zaczęły 
one pikować na „Burzę” i na HMS. Wessex, który 
w pierwszym nalocie został trafiony niefortunnie 
w komin i nastąpił wybuch kotłów, Wessex się zała
mał i zaczął tonąć. Burza została więc jedynym 
celem. Jeden za drugim rzucały się Stukasy, zrzu
cając bomby i ostrzeliwując Burzę karabinami ma
szynowymi. Zbyszek Plezia ze swoją załogą artyle- 
rji przeciwlotniczej był chyba najbardniej zajęty. 
Reszta z nas patrzyła się na te drapieżnie wyglą
dające samoloty ze swastyką na skrzydłach i kad
łubie i czekaliśmy na niechybną śmierć. Potem wy
buchły bomby parę metrów od burty przy śród
okręciu i spowodowały taki wstrząs, że zaciął się 
zawór bezpieczeństwa w kotle numer jeden, a pa
ra zaczęła szybko uchodzić z niedoopisanią strasz
nym rykiem. Burza znalazłszy się bez pary stra
ciła możliwości manewrowania i tak staliśmy spo
wici we własnej białej zasłonie dymnej, zdani całko
wicie na łaskę pikujących Stukasów.

Dowódcą był wtedy komandor Francki, a zas
tępcą dowódcy kapitan Lichodiziejewski. W parę 
minut później spadły bomby na dziób i przebija
jąc pokład wybuchły pod stępką. W międzyczasie na
sze działka 40 mm zacięły się i przestały ostrzeliwać 
wroga i tylko dwa karabiny maszynowe obsługi
wane przez starszych marynarzy Henia Olkę i Wit
ka Stankiewicza broniły nas przed ciągle atakują
cym wrogiem. Przy czym zestrzelili dwa samoloty 
i przyczynili się do zwycięskiego pojedynku z bom
bowcami. Nie było na „Burzy” żadnej jakiejś trwo
gi, czy też paniki, ani też zabitych, chociaż wielu 
zostało rannych. Pamiętam jak biegałem z porno, 
stu do Ludwika Szmidta, a potem do Licho- 
dżiejewskiego z rozmaitymi rozkazami od Franokie- 
go, bo na skutek ryku ulatniającej się pary nie moż
na było skomunikować się ani telefonicznie, ani też 
rurami głosowymi. Ludwik powiedział, że za pół 
godziny uda się podnieść parę, a Lichodziej, że cho
ciaż komory dziobowe zostały zatopione, przedzia
ły wytrzymają, ale że trzeba będzie iść wstecz, a 
nie poruszać się naprzód. Później jakoś doszliśmy 
do Dovru a potem do Plymouth i tu rozeszły się 
nasze drogi. Tchórznicki został na Burzy już ja
ko Zastępca dowódcy, a ja zostałem przydzielo
ny na O.R.P. „Ouragan” i związałem swoje życie 
wojenne z Tadeuszem Gorazdowskim.

Tchórznicki został wyróżniony za te akcje 
w Norwegii i pod Calais krzyżem Virtuti Mili- 
tari.

Po „Ouraganie”, przydzielony zostałem na ORP 
Krakowiak, na którym tyle awantur przeżyliśmy 
razem z Tadeuszem, a kiedy on zeszedł na inne 
stanowisko jeśienią 1942 roku, Tchórznicki został 
dowódcą i znowu nasze szlaki życiowe przecięły 
się i zaczęły iść równolegle.
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W międzyczasie Lusia dołączyła do Jana. Nie 
znam dokładnie jak udało się Jej wydostać z Pol
ski, ale zdaje się, że przez Szwecję. A więc w 1940 
roku Tchórzmiccy byli już razem. Ona jak zwykle 
blisko niego, dzieliła nasze wspólne troski, smutki 
i przeżycia. Dom ich był otwarty dla tych, którzy 
szukali w ich osobistym szczęściu oparcia na przy
szłość. Tchórznicki jako Dowódca miał zupełnie 
inny styl od Nahorskiego. Franckiego, czy też 
Gorazdowskiego.

Nahorski miał za sobą doświadczenie z wojny 
polsko-bolszewickiej, a więc miał za sobą chrzest 
wojenny. Miał on niespotykaną u innych intuicję, 
którą posługiwał się wbrew wszystkim utartym za
sadom i logice. Na przykład dlaczego powiedział 
Staszkowi Lee przy wyjściu z Harwich, aby wziął 
boję wyjściową prawą burtą zbliżając się niebez
piecznie do mielizny i która właśnie wskazywała, 
aby brać ją lewą burtą. Idący za nami H.M.S. 
,,Gypsy”, brytyjski destroyer z naszej flotylli, któ
ry wziął ją właśnie prawidłowo lewą burtą wpadł 
na minę magnetyczną i wyleciał w powietrze. Dla
czego Nahorski powziął decyzję by iść nie oczyszczo
nym przez traulery kanałem, w jednym z naszych 
powrotnych rejsów do Harwich, z wypadu pod brze
gi niemieckie, a jeden z towarzyszących nam de- 
stroyerów poszedł kanałem właśnie przetrałowa- 
nym natknął się na minę i zatonął tej samej nocy. 
Dlaczego Nahorski w czasie naszej podróży na 
O.R.P. Iskrze zbliżając się do Madery, wylazł zas
pany ze swojej kabiny na rufie o szóstej rano i zie
wając zarządził alarm do żagli, chociaż na hory
zoncie nie było ani jednej chmurki, a barometr 
wskazywał cudną pogodę, a w parę minut po za
rządzeniu alarmu przyszedł szkwał, talk silny, że 
porozrywał nam górne żagle jeszcze nie spuszczo
ne ... na to nie ma żadnego wytłumaczenia. 
Po prostu fenomenalna intuicja, jakiś zmysł dodat
kowy, o którym zresztą on sam wiedział i ufał w 
to swoje szczęście. Nahorski nigdy nie podnosił 
głosu, nigdy się nie unosił, starał się zawsze ukry
wać swoje uczucia. Ze wszystkich oficerów na „Bu
rzy” Tchórznicki był mu najbliższy. Może dlatego, 
że widział w nim oficera, któremu może zaufać 
w 100 proc. Oficera, który wykona zarządzenia 
całkowicie i z pełną determinacją.

Wojciech Francki był natomiast typowym przy
kładem wysoko inteligentnego szlachcica sejmowe
go z 18 wieku. Nie było dla niego żadnelj. świętości. 
Krytykował i obgadywał wszystkich sprowadzając 
ich do najmniejszego mianownika. Był jednocześ
nie wysoko wymagający, trzymał załogę i oficerów 
w żelaznej dyscyplinie. Nie miał żadnego komp
leksu jeżeli choldlzii o współżycie z Anglikami. W 
stosunku do nich był tak samo krytyczny. Wszystko 
co czynił to z rozmachem. A więc i pracował, 
walczył z całkowitym oddaniem się sprawie i słu
żbie. Jednocześnie umiał się bawić i używać 

życia z takim samym rozmachem. Miał fantazję, 
a jednocześnie był rozważny i sprytny. Nie miał 
żadnych złudzeń, co do zakończenia wojny i spra
wy polskiej. Wiedział już przed Jałtą, że nabiją nas 
w butelkę, nie wierzył ani w Churchillowskie 
szczerości, ani w dyplomację Roosevelta. Miał on 
ich wszystkich, jak to sam mawiał „bardzo głę
boko” i dlatego chyba po zakończeniu wojny i lik
widacji Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, 
zabrał całą swoją rodzinę i wyemigrował do No
wej Zelandii. Tchórzniokiego też szanował, w ta
kim samym stopniu jak Nahorski. Janowi jednak 
nie było wygodne współdziałanie ze swoim dowód
cą, bo ideały, w które on sam tak głęboko wierzył, 
były deptane stale przez “heli raising” Franckiego.

Pamiętam dobrze, jak w czasie postoju na 
kotwicy w jakimś fiordzie niedaleko Harstadu (wy
prawa pod Narwik w 1940 roku), czekając 
na następny nalot niemieckich bombowców, wpad- 
łem na pomysł wzięcia łodzi okrętowej z załogą 
wioślarzy, aby jakoś podnieść na duchu zmęczoną 
nalotami załogę. Francki od razu zrozumiał cel 
tej wyprawy i ze zwykłym sobie humorem dodał: 
„Poruczniku, zaczekaj na bomby, będziemy mieli 
rybkę na kolację.” I tak się zresztą stało. Po nalo
cie i po bombach, które chybiły naszą Burzę, wy
ciągnęliśmy mnóstwo ogłuszonych wybuchami 
bomb ryb. Mieliśmy rzeczywiście doskonałą kola
cję tego wieczora. To Franckiego fantazja i bez
czelność. Widzę go stojącego na pomoście i gro
żącego pięścią nadlatującym Niemcom. Bo cóż in
nego mogliśmy robić? Byli poza zasięgiem naszej 
artylerii małokalibrowej, a nasze działa na „Burzy”, 
ze względu na niską elewację nie nadawały się do 
obrony przeciwlotniczej. A więc stał Wojciech na 
pomoście, w swoim ulubionym battledresie, z czap
ką na bakier i groził pięścią mrucząc pod nosem: 
„No widzicie sk . .. . syny nie udało się wam 
i tym razem”. Język miał mocny, głośny i soczysty. 
Po mistrzowsku wyprowadził „Burzę” spod Calais. 
Spotkanie to opisałem w pierwszej części tych 
wspomnień.

Tadeusz Gorazdowski to znów typ z powieści 
Józefa Conrada. Romantyk, awanturnik i na jego 
temat można byłoby napisać osobną powieść. Ta
deusz miał fantazję Franckiego i szczęście Nahor
skiego, ale chyba nie było równemu jemu dowódcy, 
który by miał tyle najrozmaitszych przygód wojen
nych i awantur osobistych, a pomimo to nie 
wiem, czy Tadeusz widział na własne oczy więcej 
niż jednego trupa. Żaden z okrętów na których 
Gorazdowski pływał i dowodził nie zatonął. Wiele 
miewaliśmy dziur w kadłubie i nadbudówkach, wie
lu rannych w rozmaitych starciach, ale nigdy nie 
Straciliśmy człowieka. Anglicy uwielbiali Teddy, bo 
widzieli w nim uosobienie dowódcy wojennego, 
z typowej szkoły sztabowej Royal Navy, ”V a n — 
naprzód, do ataku, na nieprzyjaciela, aby go znisz



Nasze sygnały

czyć, za wszelką Cenę, nawet własnego życia. Ted- 
dy nie odmówiłby żadnego działania, choćby na
wet wiedział, że szanse powodzenia nie przekra
czałyby 1%. Gorazdowskiego największy sukces, 
bitwy pod Jersey jest świetnie opisany w książce 
Jerzego Pentka pod tytułem „Wielkie Dni Małej 
Floty ostatnie wydanie znacznie powiększone w 
1972 roku. W bitwie tej Gorazdowski był do
wódcą zespołu O.R. P. „Piorun” H.M.S. 
„Ashanti”. Było to w czasie inwazji Francji 1944 
roku. Nastąpiło spotkanie z 7 nowoczesnymi du
żymi traulerami typu M u północno-zachodnich 
wybrzeży Francji, w rejonie Roches Douvres. Sie
dząc w dalocelowniku widziałem już sylwetki nie
przyjacielskie bez pomocy lornetki. Spotkanie to 
stąpiło nocą, która była tak ciemna, bezgwiezdna 
i bezksiężycowa. Krzyczałem więc z dalocelow- 
nika do dowódcy: „Widzę już!! widzę sylwetki.. . 
czy mogę otworzyć ogień?”, a on wstrzymał ot
warcie ognia do momentu, w którym wiedział, że 
jak teraz wygarniemy w naszych dział, to nie bę
dzie żadnych możliwości pudła. I kiedy dałem 
pierwszą komendę PAL i kiedy dym z dział się 
ulotnił, widziałem salwę w celu i pierwszy okręt 
nieprzyjaciela stanął w ogniu. Zaskoczenie było 
zupełne. Niemcy zostali zdezorganizowani w pierw
szej fazie naszego ataku. Niektóre okręty niemiec
kie strzelały po między sobą, bo nie wiedziały skąd 
ten atak nadszedł. Bitwa trwała przez dłuższy czas 
i w rezultacie wykończyliśmy większą część flotylli 
nieprzyjacielskiej. Powojenne źródła niemieckie po
dają, że żaden z okrętów niemieckich nie powró
cił do portu.

Po wojnie widziałem się z Gorai/dowskimi, 
jak już przyjechali do Kanady. Spędzili u nas świę
ta Bożego Narodzenia, zdaje się, że w 1952, albo 
1953 roku.

Kiedy Gorazdowski zszedł z „Krakowiaka” 
i Tchórznicki objął dowództwo, „Krakowiak” był 
w okresie ciągłego patrolowania kanału Angiel
skiego i częstych wypadów pod brzegi francuskie. 
Miesiąc upływał za miesiącem, w których przeby
waliśmy na morzu po 27 dni w miesiącu. Normal
nie w wachcie bojowej. Załoga była zmęczona, ale 
doskonale zgrana i wyćwiczona, każdy wiedział 
ćo. robić, działa nasze często się odżywały, albo w 
pogoni za uchodzącym bombowcem, albo też ni
szcząc statki i okręty niemieckie łapane w wypa
dach naszych pod brzegami francuskimi, albo też 
w pojedynkach ze ścigaczami nieprzyjaciela, któ
re zapędzały się pod Porthmouth, lub też Ply
mouth. Tchórznicki dostosował się do trybu życia 
naszego, zrozumiał, że aby zdobyć zaufanie załogi 
musi wykazać inicjatywę własną, jak również op
rzeć się na doświadczeniach tych, którzy stali się 
częścią składową -„Krakowiaka”. W pierwszych 
tygodniach po objęciu dowództwa pamiętam ra
dosne przeżydie. Córeczka nasza Elżbieta, która 

przyszła na świat w lutym tego roku została uro
czyście ochrzczona na naszym okręcie. Matką 
chrzestną trzymającą uśmiechającą się Elżbietę by
ła Lusia Tchórznicka, a ojcem chrzestnym zastęp
ca dowódcy, Michał Różański. Michał zginął rok 
później na O.R.P. „Orkanie”. Kapelan Royal Na- 
vy, Father Delany ten sam, który dawał nam ślub 
odprawił krótką mszę św. i ochrzcił naszą córecz
kę-

Pierwszego października tego samego roku es
kortowaliśmy konwój składający się z kilkunastu 
statków. Dwa traulery Royal Navy były jedyną 
eskortą poza „Krakowiakiem”. Byliśmy jakie 30 
mil na wschód od latami Ediston i od wejścia do 
portu Plymouth. Byłem zaziębiony, miałem silną 
gorączkę. Doktór zalecił, abym leżał w kabinie, 
dał mi aspirynę i inne jakieś leki na mocno zaczer
wienione gardło. Łamało mnie w kościach okrop
nie i czułem słię podle. Moja wachta nocna wypa
dała o 8 wieczorem. Dowódca zajrzał do kabiny 
o zmroku, który szybko zapadał, pytając się jak 
się czuję i zawiadamiając mnie, że on sam obej
mie wachtę, a więc nie ma powodu do tego, abym 
ja się zrywał z koji. Podziękowałem za jego troskę, 
ale poprosiłem, że jak otrzymamy pierwsze sygna
ły o nieprzyjacielskiej działalności, aby mnie na
tychmiast zawezwał na pomost. W 10 minut po 
rozpoczęciu wachty, a więc w 10 po ósmej wieczo
rem, goniec zapukał do mojej kabiny i zaraporto- 
wał że dowódca wzywa mnie na pomost. Wciągną
łem cholewki na nogi, zarzuciłem duffelcoat na 
ramiona, szalik zawiązałem swoim zwyczajem na 
węzełek i pomknąłem na pomost. Noc już była w 
pełna, ciemna, morze spokojne. Parę minut temu 
nadeszła wiadomość, że samolot wracający z pat
rolowania brzegów francuskich zauważył nieprzy
jacielskie ścigacze — E boaty sunące w kierunku 
na Plymouth. Jednocześnie ten sam komunikat 
zawiadamiał nas, że w naszym sektorze są również 
własne śdigacze. Wydałem dodatkowe zlecenia do 
załóg, które już stały w pogotowiu bojowym i sta
nąłem po drugiej stronie kompasu. Dowódca stał 
przy tubach głosowych. W kilkanaście minut późnłiej 
rozpoczął się atak E boatów. Ich zryw do ataku 
torpedowego wyglądał jakby ktoś postawił prze
cinek na czarnym tle morza i wtedy widząc te 
przecinki białe za rufą i z lewej burty zdaliśmy 
sobie sprawę, że jesteśmy głównym celem ich ata
ku i że wkrótce zaczną pruć w naszym kierunku 
torpedy. Asdykowiec st. mar. Modzelewski przesta
wił aparat na podsłuch głosowy i wkrótce zameldo
wał torpedę mknącą w kierunku lewej burty „Kra
kowiaka”. Dowódca dał rozkaz zwiększenia szyb
kości, jak równiież komendę „Lewo na burtę”, aby 
ustawić się dziobem w kierunku nadchodzącej tor
pedy. W tym samym momencie zaczęliśmy strze
lać pociskami oświetlającymi. Zanim się jednak roz
widnił horyzont na skutek zapalających się nad 
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morzem pocisków oświetlających, pierwszy E-boat, 
który zapewne puścił pierwszą torpedę zaczął pra
żyć nas działkami i karabinami maszynowymi. Le
ciały na nas setki różnokolorowych promyków, 
które dolatując syczały i piszczały, huczały i w koń
cu wybuchały trafiając w okręt. Odpowiedzieliśmy 
wtedy naszą artylerją, pom-iponami działkami ar- 
tylerji przeciwlotniczej. Hałas się stał niemożliwy. 
Torpeda pierwsza chybiła celu, ale ijuż drugą mel
dował Modzelewski, tym razem po prawej burcie. 
I znów dowódca ze spokojem w głosie dał rozkazy, 
aby ją wyminąć. Następnie E-boaty przeprowa
dzały ataki, najpierw torpedowe, a później arty
leryjskie, koncentrując się na „Krakowiaku”. Je
den z E-boatów puścił torpedę w stronę 
naszego wiernego traulera, którego trafił w śród
okręcie i który zaczął szybko tonąć. Nadszedł 
wtedy sławny sygnał z Administracji w Plymouth: 
„Przestać strzelać natychmiast, to przyjacielskie 
siły”. Caese fire immediately — friendly forces”. 
Te przyjacielskie siły przeprowadziły jeszcze dwa 
ataki torpedowe na „Krakowiaka” i znów z po
mocą dzielnego asdykowca, Tchórznicki wyprowa
dził nas z niebezpieczeństwa. Niektóre z torped 
przechodziły tak blisko okrętu, że można było na 
nie plunąć. Widać było ślad torpedy w ciemnej wo
dzie, fosforujący i jasny, tak jakby ktoś kreślił 
prostą linję jasno oświetloną. Cały szereg pocisków 
nieprzyjaciela wpadło na pomost i raniło kilku 
marynarzy. Jeden z pocisków rozerwał się nieda
leko kompasu i pod wpływem wybuchu, myślałem 
że straciłem nogi, ale pomacałem je rękami i ja
koś jeszcze na tych nogach stałem. Zabawa ta w 
myszkę i kota trwała z godzinę chyba. Ustrzeli
liśmy jednego E-boata, widziałem jak nasze po
ciski rozrywały się i wybuchały na nim, wkrótce 
zaczął się palić. Drugi również dostał po kościach 
i jakoś szybko się ulotnił. Na szczęście jedyna o- 
fiara tego ataku sześciu E-boatów był nasz trauler, 
który poszedł na dno, ale wliększość jego załogi 
została wyciągnięta z wody. Ponieważ mieliśmy 
wielu rannych, ‘'Krakowiak,, podążył wraz z całym 
konwojem do Plymouth. Po bitwie i po odwoła
niu alarmu bojowego udałem się z powortem do 
swojej kabiny. Oczom swóim nie wierzyłem wcho
dząc do środka. Była zdemolowana całkowicie, bo 
jeden z pocisków wpadł do środka i rozerwał się 
na mojej koji. Poszedłem więc do mesy i zacząłem 
zdejmować cholewki, bo jakoś prawa stopa nieco 
bolała. Zdejmując zauważyłem, że cholewka pełna 
jest krwi, a poza tym postrzępiona w rozmaitych 
miejscach. Ranki nie były poważne, doktor dał 
mi zastrzyk i wysłał mnie z innymi rannymi do 
szpitala.

Tchórznickiego chrzest wojenny jako dowód
cy był pod znakiem pełnego sukcesu. Nie tylko, że 
wspaniale osłonił konwój, nie tylko, że manewro

wał okrętem unikając torpedy, nie tylko że wyka
zał zupełne opanowanie i przykład osobistego mę
stwa pod gradem spadających pocisków, ale rów
nież tym, że zaufał nam starym Krakowiakom cał
kowicie Zaufał marynarzowi obsługującego asdyk 
i opierał się w 100 proc, na jego meldunkach, zau
fał nam artyłerzystom w wybieraniu celów i w oś
wietlaniu, zaufał naszej osłonie i bezpośredniego 
pojedynku z E-boatami, zaufał nawigacyjnemu w 
jego radach związanych z naszą pozycją, która sta
le się zmieniała na skutek raptownych zmian kur
sowych, zaufał swemu zastępcy, który czuwał 
nad ogólnym bezpieczeństwem okrętu nad ranny
mi, których śc.ągano na izbę chorych i do mesy 
oficerskiej.

Tchórznicki stał się tej nocy Naszym Dowód
cą.

W dwa tygodnie później w nocy z 14 na 15 
października wzięliśmy udział w wypadzie na kon
wój niemiecki idący z St. Mało do Cherbourga. 
H.M.S. „Tyndale” i H.M.S. „Brockelsby”. z naszej 
flotyli towarzyszyły nam. Po kilku godzinach bit
wy zostawiliśmy tankowiec w płomieniach, zato
piliśmy dwa traulery i jednego eskortowca. Baterie 
nadbrzeżne otworzyły ogień, ogromne pociski za
częły pluskać niedaleko i niebezpiecznie. Dwóch 
marynarzy było rannych. Pierwszego listopada 
Trzóminicki poprowadził zespół składający się z 
„Krakowiaka”, H.M.S. „Brockelsby” i jednego ści- 
gacza, mniejwtięcej w to samo miejsce, ale bliżej 
wysp Jersey i Gurnsey. Jak zwykle wyruszyliśmy 
w czasie zapadającego zmroku i uzyskaliśmy kon
takt radarowy z nieprzyjacielem o północy. Po oś
wietleniu konwoju pociskami oświetlającymi, Tchó
rznicki skonstatował, że konwój jest eskortowany 
przez dwa duże traulery i dwa eskortowce, 
składał się z ośmiu statków idących w dwóch 
szeregach. Podchodząc do konwoju od stro
ny lądu, zaskoczyliśmy eskortę, która jednak 
zaczęła silnie ostrzeliwać nasz zespół. Tchórz- 
nicki dał mi rozkaz zlikwidowania najpierw eskor
ty, a później skoncentrowania się na największym 
statku. Duży trauler, którego dobrze kierowany 
ogień, zaczął nas cbramywać, a niektóre podiski 
znalazły w nas swój cel, nie powodując jednak po
ważnych uszkodzeń, stał się pierwszym celem. Po
jedynek nie długo trwał, zostawiliśmy go płonące
go i osnutego własnym dymem. W pojedynku tym 
straciliśmy kontakt z konwojem, który zmienił kurs 
i uciekał w kierunku na wyspy, aby dostać się pod 
osłonę baterii nadbrzeżnych. Tchórznicki zrozumiał 
zamiary nieprzyjaciela i po odnowieniu kontaktu 
postanowił wejść w środek konwoju i w ten spo
sób zniwelować je. Wchodząc pomiędzy statki idą
ce w dwuszeregu dostaliśmy się pod zajadły ogień 
eskorty. Jeden pocisk trafił w podłoże dalocelowni- 
ka i przerwał linie elektryczne łączące z centralą 
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i działami. Wydałem wtedy komendę do działono- 
wych kierowania cgniem samodzielnie. H.M.S. 
„Brockelsby” załatwiał się w międzyczasie z in- 
inym eskoirtowcem, a ścigacz nasz przeprowadził 
atak na duży statek. Niemcy dzielnie się bronili, 
ogień ich był dobrze kierowany i celny. Znów nam 
szczęście dopisało, bo uszkodzenia nie były 
groźne i żaden z członków załogi nie postradał ży
cia. Kilkakrotnie zawracaliśmy w kierunku ucie
kających statków, zatopiliśmy jeszcze jednego es- 
kortowca i zostawiliśmy dwa statki w dymie i pło
mieniach i o wczesnym świcie ruszyliśmy pełną 
szybkością do naszej bazy w Plymouth. Pomimo 
tego zwycięstwa i sukcesu, Tchórznicki nie był za
dowolony z rezultatu bitwy, bo uważał, że trzeba 
było wykońozyć wszystkich. Decyzję powrotu do 
bazy powziął ze względu na nasze uszkodzenia i 
ponieważ spodziewał się rankiem ataku bombow
ców niemieckich.

W lutym 1943 roku stan mego zdrowia wy
magał pewnego odpoczynku i znów nasze drogi 
się rozeszły.

Na jesieni tego roku dostałem przydział na 
O.R.P. „Piorun”. Tadeusz Gorazdowski wezwał 
mnie z powrotem do swego zespołu. Wiosną 1944 
roku szykowaliśmy się do inwazji Francji. Wzię
liśmy udział w akcji zatopienia pancernika „Tir- 
pitz” ukrywającego się w północnym fiordzie Nor
weskim, a w czerwcu rzuciliśmy się na wykończe
nie floty niemieckiej, która by mogła przeszkadzać 
w największym desancie historii naszej cywilizacji. 
Znów przeżyliśmy pod dowództwem Tadeusza 
wiele działań bojowych, jak również awantur, któ
re by idealnie pasowały do nakręcania sensacyjne
go filmu. Na przykład wtedy jak generał amery
kański Patton znikł ze swoją armią pancerną na 
zachód od St Mało i kiedy zaczęły dochodzić 
wiadomości, że posuwa się on z ogromną szybkoś
cią, zupełnie nie według ustalonego planu, „Piorun” 
dostał zadanie udania się do zatoki Biskajskiej, 
wejścia do jakiegoś portu rybackiego i uzyskania 
kontaktu z Piorunem. Cała ta wyprawa była zu
pełnie fantastyczna, bo na lądzie nie dalejj jak parę 
km stały baterie niemieckie, a my na okręcie urzą
dziliśmy entuzjastyczne przyjęcie dla miejscowej 
ludności. Młodzi Francuzi i dziewczęta z kwiatami 
w rękach wycałowali Tadeusza z dubeltówki śpie
wając na pomoście Marsyliankę i Międzynarodów
kę. Nie rozumieliśmy jeszcze w tym czasie o co 
właściwie chodziło.

Siódmego stycznia 1945 roku Gorazdowski 
zszedł na ląd i Tchórznicki objął dowództwo. A 
więc znów życie nasze potoczyło się tą samą drogą. 
Dostaliśmy przydział do fltyli dużych destroye- 
rów i wraz z H.M.S. „Eskimo” i H.M.S. „Nubian” 
tworzyliśmy zespół, którego zadaniem było patrolo
wanie i niszczenie U-boatów w zatoce Biskajskiej 
Wysyłano nas również dla eskorty ogromnych stat

ków pasażerskich, takich jak „Queen Mary”, „Pa
steur”, „Mauretania”, czy też „Queen Elizabeth”, 
które zapełnione były wojskiem amerykańskim. Ta 
służba w eskorcie tych monsterów nie była dla nas 
przyjemna, ze względu na to. że statki te szły og
romną szybkością, bez względu na stan morza. 30 
węzłów na burzliwym Atlantyku pod fale, to dla 
nas na destroyerach było koszmarnym przeżyciem. 
Fale biły nieustannie, zalewając pokład, wstrzą
sając okrętem tak potężnie, że wydawało się, że 
działa wyskoczą z posad. Na pomieszczeniach za
łogi szuflady wylatywały spod koji, stoły mocno 
przymocowane przewracały się na wielkich prze
chyłach, wszystko co nieumocowane latało po ca
łym pomieszczeniu powodując nieopisany bałagan. 
Woda morska wdzierała się również do środka, by
wały dnie i noce, tak potwornie mokre, że ubra
nia nasze przesiąknięte wodą nie zabezpieczały nas 
od zimna wiejącego z Atlantyku. Nie można było 
spać, ani wypoczywać po wachtach, ani też przy
rządzić strawy. Bywały dnie, w których pożywia
liśmy się zimnymi konserwami marząc o gorącej 
kawie.

Tchórznicki cierpiał już wtedy na swoją nogę, 
spędzał dnie i noce bezsenne na pomoście. Dzięki 
takim jak on walka o Atlantyk zakończyła się 
naszym pełnym zwycięstwem. U-boaty coraz mniej 
się pojawiały, coraz mniej atakowały, coraz mniej 
ginęło statków.

W ostatniej fazie wojny 1945 roku „Piorun” 
z Tchórzenickim jako dowódcą był świadkielmi ostat
niego zrywu ofensywy niemieckich U-boatów, 
Niemcy pierwsi wpadłi na pomysł zastosowania 
snortera, który w obecnej terminologii Marynarki 
wojennej w Polsce nazywa się „chrapami” 
wynalazek ten pozwala łodzi podwodnej ssać do 
środka powietrze rurą, która wystaje ponad poziom 
morza, w tym czasie gdy łódź jest zanurzona. Dzię
ki temu U-boaty mogły pływać w zanurzeniu 
na dieslach, chowając się przed patrolującymi sa
molotami.

Gdy pierwszy raz natknęliśmy się na U-boat 
z chrapami nie wiedzieliśmy co to takiego, bo wy
glądało to zupełne jakby ktoś fajeczkę palił pod 
wodą. Wacek Kon, który był zastępcą dowódcy na 
„Piorunie” w tym czasie, doskonale opisał to w 
książeczce pod tytułem „Bitwa o Atlantyk”, wyda
nej w Polsce w 1967 roku.

W kwietniu tego roku opuściłem „Pioruna”, 
a w miesiąc później zakończyła się wojna. Niemcy 
bezwarunkowo kapitulowali, a więc sprawdziły się 
do pewnego stopnia nasze młodzieńcze marzenia. 
Ale nikt z nas nie mógł przewidzieć takiego ukła
du politycznego, że zwycięskie Siły Zbrojne Pol
ski walczącej ujrzą Ojczyznę swoją, sprzedaną 
w niewolę mocarstwa wschodniego. Te wszyst
kie nasze ofiary, ci którzy zginęli, ci którzy po
zostali na całe życie inwalidami, te poświęcenia 
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się dla dobra służby, raptem okazały się zupełnie 
niepotrzebne i bezcelowe. Kiedy w lutym 1945 ro
ku przyjaciel mój, który wróciwszy z niewoli so
wieckiej dołączył do naszej Marynarki i dostał przy
dział na „Pioruna”, w rozmowie ze mną starał się 
Znaleźć odpowiedź na pytane dlaczego my na
dal walczymy, bo dla niego (po pobycie w Rosji) 
jasne już było, że kraj nasz skazany jest na niewo
lę, ja z cynizmem odpowiedziałem: „Słuchaj, dro
gi Mietku, jeżeli o mnie chodzi to ja się biję o me
dale. Bo ani o Polskę, ani dla pieniędzy. Polskę 
sprzedali, a gaża jest podła, a więc dla medali”. 
Tchórznicki, który siedział obok, przeglądając ja
kieś czasopisma podniósł głowę, spojrzał na mnie 
z takim rozczarowaniem, że zrobiło mi się głu
pio i jednocześnie żal mi się zrobiło Jana. Później 
po wielu latach jak spotkaliśmy się we Freeport 
na Grand Bahamas, siedzieliśmy w miejscowym 
barze, chowając się przed okropnym upałem, o- 
rzeźwiając się Planters PunChem, Jan mnie spytał: 
„Czy ty pamiętasz, jak na ‘Piorunie’ powiedziałeś 
że bijesz się już tylko o medale, bo o nic innego 
nie warto było się bić? „Zdumiało mnie to pyta
nie, ale przypomniałem pamiętając jego rozczaro
wanie.” Czy ty naprawdę tak wtedy myślałeś?” 
powtórzył pytanie. “Wiesz chyba tak, ja wiem, że 
to była brawura i cyniczne wypowiedzenie moich 
myśli, bo właściwie nie było innych powodów ideo
wych, ale na pewno były inne powody tak samo 
ważne. Jakie były Twoje Jasiu?” “Chyba takie sa
me co i twoje” odpowiedział Jan. “Nasza Mary
narka Wojenna, nasze załogi, obowiązek doprowa
dzenia wojny do końca ku chwale naszej Floty.” 
Czy pamiętacie, koledzy moi z podchorążówki te 
same słowa:

Marynarka Wojenna . . . Obowiązek .. .służba 
ku chwale . .. lojalność w stosunku do załogi.

Chciałem wtedy zadać inne pytanie, ale pow
strzymałem się, bo nie, chciałem Jego ugodzić, a i 
tak odpowiedź byłaby tak prosta i szczera jak ta 

poprzednio. Dlaczego Janie pracujesz z takim sa
mozaparciem jako kapitan portu na Grand Baha
mas?

Pobyt u nich w domu w styczniu 1967 roku 
był krótki, a tak bardzo miły i serdeczny. Jan był 
w dobrej formie, dobrze wyglądał, chcoiaż włos 
był przypruszony siwizną, postawę miał młodzień
czą i spojrzenie jasne i pełne życia. Chociaż nie 
pływał na morzu, pracował dla morza, dla tej dru
giej swojej miłości, dla której został wierny do koń
ca swego życia. W cztery lata później Lusia i Jan 
odwiedzili nas w Deland, na Florydzie. Był on już 
po operacji. Zmienił się bardzo, bo schudł ogrom
nie i w oczach nie było jasności i życia. Tylko jak 
wspominaliśmy naszą Mrynarkę, kolegów i okręty, 
to widziałem przebłyski radości w tych tak szla
chetnych oczach. Jan był pewien, że wróci do zdro
wia, martwił się tylko tym, że tyle tygodni jest po
za biurem. Obowiązek parł go nadal do pracy.

Lusia już wtedy wiedziała . . .
“Pierwszego czerwca 1972.

Kochani Janeczko i Jerzy!
Dziękuję za list i słowa współczucia. Jaś do 

ostatniej chwili dzielnie walczył i prawie jestem pe
wna, że nie wiedział (albo nie chciał wiedzieć) jak 
poważnie jest chory. Dla mnie to były ciężkie 15 
miesięcy, ale myślę, że dobrze zrobiłam, nie 
mówiąc mu prawdy. Wiara, że zdrowie musi się 
poprawić i będzie dobrze, dodawała mu siły do 
walki. Pracował do 8 maja, ale już od Wielkanocy 
tylko pół dnia. Serce mi się krajało patrząc na Nie
go jak się codziennie zrywał o 6.30 rano po nie
przespanej nocy (ostatnio proszki nasenne nie po
magały) i siłą rozpędu jechał do portu. . .”

Jan Tchórznickli, komandor Mar. Wojennej, 
kawaler Krzyża Virtuti Militari został pochowany 
na morzu. Ciało jego przykryte było flagami pol
ską i angielską.

Jerzy Tumaniszwili
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Z KONIA NA OKRĘT

Gdy zaczęła się pierwsza wojna światowa wielu 
taktyków i strategów, z Bożej łaski, orzekło, że po
trwa ona nie więcej jak parę miesięcy. Naturalnie 
więc musiałem się śpieszyć, aby ona nie skończy
ła się beze mnie, bo chciałem zobaczyć jak wygląda 
i naturalnie popodróżować, co było zawsze moim 
marzeniem. Ponieważ w młodości (wczesnej) prze
czytałem: „Naokoło świata na Korszunie” (czyli 
na sępie) Łojki na i już Wtedy marzyłem o Korpu
sie Kadetów Morskich, co mi niestety nie wyszło, 
naturalnie zdecydowałem wstąpić doi. marynarki 
wojennej. Jako urodzony i zamieszkały na Kauka
zu myślałem o „sąsiednim” Morzu Czarnym. Na
pisałem więc do Sewastopola, do dowództwa floty 
czarnomorskie, że mam zamiar wstąpić jako „wol- 
n''opred'elajuszczyjsia”, (coś, jakby marynarz z 
cenzusem, który po jakimś czasie może składać 
egzamin oficerski). Marynarka mi odpowie
działa bardzo grzecznie i załączyła prospekt „Pra
wa wolnooprediClajuszczychsia flota). Tu •— zawód. 
Żeby być takim wolnoopr.... w marynrce potrzeb
ne było wykształcenie uniwersyteckie, a ja takiego 
wtedy jeszcze nawet nie zacząłem. Klęska.

A tu wojna jeszcze trwa, ale przypuszczalnie 
wkrótce s’ę skończy. Trzeba było się śpieszyć. Bę
dąc w Tyflisie (obecny Tbilisi) parę razy zalałem 
w towarzystwie kolegów moje zmartwienie kache- 
tyńiskim winem i cała trójka nas przyszłych woja
ków poszła na tych wolnoopr.. . do kawalerii. Ja 
poszedłem do 17 pułku dragonów Niżegorodskich, 
najbardziej bojowo odznaczonego pułku z całej 
armii rosyjskiej. Zostałem wysłany do Armawiru 
gdzie była kadra marszowych szwadronów kaukas
kiej kawaleryjskiej dywizji. Armawir był jednocze
śnie „Miastem mojej matki” (Kaden), gdżie ja u- 
czyłem się i mieszkałem prawie od urodzenia.

Pewnego razu, wracając z ćwiczeń, zobaczy
łem jak w 4-tyrn marszowym szwadronie podofi
cer „gania” na lonży, na linie, konia na którym 
trzęsie się przedmiot moich marzeń — wolnoopr... 
floty.

Aby prędzej trafić na front, przeniosłem się 
z 5-go do 4-go marszowego szwadronu. Tam bli
żej poznałem tego marynarza i przy okazji (zapyta
łem go czy on ma dobrze w głowie, żeby przecho
dzić z marynarki do kawalerii, Był to absolwent 

najbardziej arystokrtycznej wyższej uczelni — Li
ceum i miał wielkie poparcie. Odpowiedział mi, że 
marynarka bałtycka jest „zamknięta” w Kronszta- 
cie i stamtąd nosa nie wysuwa, a on właśnie chciał 
wysunąć nosa na wojnę. Flota czarnomorska też 
nie wiele wysuwała nos, więc przestałem się mart
wić o marynarkę i spokojnie wojowałem w Trucji 
i Persji na koniku.

Jak mój pułk dragonów stał pod Mińskiem 
o mały włos nie przeszedłem do 1 pułku ułanów 
Krechowieckich, ale w nocy nas zaalarmowano, w 
Mińsku zawagonowano i pojechaliśmy do Rżewa, 
a później do Kaługi. (1917) Tam zostałem awanso
wany (po egzaminach zdanych w Armawirze) i o- 
desłany znów do . . . Armawiru, tj. do domu. Tam 
zostałem wyznaczony na dowódcę szwadronu za
pasowego. Porewolucyjne wypadki toczyły się błys
kawicznie. Kiedy przyszedłem do szwadronu, by 
go obejmować, to już był rozkaz Kiereńskiego, że 
dowódcy są obieralni. Chciałem się wycofać, ale 
mnie właśnie wybrali na dowódcę. Niedługo do
wodziłem, bo stopniowo dzielono majątek szwad
ronowy i wkrótce całe wojsko zostało zdemobil- 
zowane, bo już był „Mir (pokój) bez aneksji i kon
trybucji”. Nie długo po tym przyszło od Armawi
ru wojsko Dzienikina i ja musiałem się zgłosić. 
Dowiedziałem się, że jest jakś polski szwadron. 
Znalazłem: go i wstąpiłem do niego. Z tym szwadro
nem przyszedłem do Jekaterynodaru. Tam w stani
cy Paszkowskoj, połączonej z miastem tramwajem, 
przybyły major Plisowskii rozwinął nasz szwadro- 
nik w dywizjon, trzy szwadrony. Polacy przyby
wali z wszystkich zakątków Rosji, byli żołnierze 
i ochotnicy cywilni. Z Paszkówki poszliśmy trans
portem kolejowym do Noworossyjiska, a stamtąd 
transportem „67” — statek, do Odessy. Z Odessy 
przez Ęesarabię do Małopolski i tam zaczęliśmy 
wojować przeciw Ukraińcom, a później razem z 
nimi przeciw bolszewikom. I tak ja wymachiwa
łem szabelką aż do końca wojny, do rozejmu, po
czerń wraz z późniejszym generałem ś.p. E. God
lewskim do Grudziądza na oficerski kurs jazdy.

W lecie 1922 r. przez niedbalstwo „połama
łem” się na konnej gimnastyce i leżałem w szpi
talu na Łyczakowskiej. Miiałem mocno połamaną 
szczękę. Koledzy przychodzili mnie odwiedzać.

Otóż pewnego razu przyszedł do mnie por. 
Ujejski i powiada, że on jedzie do Warszawy i czy 
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nie potrzebuję, żeby mi tam coś załatwił. Po dziś 
dzień nie wiem skąd mi to się wzięło, powiedzia
łem mu (dosłownie) “dowiedz się tam czy czasem 
nie mamy Marynarki Wojennej i czy nie można by 
do niej się przenieść”.

Po paru dniach on wraca i powiada, że jest 
i Marynarka, i Sżkoła Oficerska i że do niej mogę 
wstąpić. No, powiadam, to jest coś za dobrze żeby 
to było prawdziwe. Muszę pojechać sam. Pojecha
łem. Trafiłem do Kier. Mar. Wolj. Tam masa ofi
cerów w morskich mundurach, galony na rękawach. 
Moim wojskowym wyczuciem skapowałęm, że mu
si być iim więcej galonów tym większy stopień. 
A tu niektórzy to mają i szerokie galony. To mu
szą być sztabowi myślę. T jak takich morzaków ty
tułować?

W Kier. Mar. Woj. powiedziano mi, że mogę 
wstąpić do szkoły w Toruniu i że program przewi
duje podróże zagraniczne. To już było szczytem 
wszystkiego, wyszedłem oszołomiony, wniebowzię
ty itd.

W pułku, w brygadzie i w D.O.Gen. miałem 
wiele kłopotów i tak samo wiele szczęścia: w dwa 
dni już byłem odkomenderowany do Os. Mar. 
Woj. W Szkole przyjął mnie ppor. mar. Gebethner 
(rok 1922). Jeden wąziutki galenek, wcale na niego 
nie zwróciłem uwagi i czekałem, aż przyjdzie jakiś 
adjutant (a Gebethner właśnie był adjutanitem). 
Przyszedł kmdr. ppor. A. Mohuczy. Jego szeroki 
galon był jakoś dla mnie za wąski i jego wziąłem za 
porucznika. No przynajmniej solidny porucznik, 
adjutant. Zaprosił on mnie do swego gabinetu i tam, 
siedząc naprzeciw niego przy stole, spoglądałem na 
drzwi kiedy ma wejść sam komendant Szkoły. On 
był dla mnie bardzo przychylny, wyczuwałem, że 
zdobyłem jego sympatię. Z rozmowy z nim coś mi 
zaczęło się wydawać, że to on właśnie jest komen
dantem. I jego komandorski galon jakoś po
szerzył się w moich oczach. Bardzo uprzejmie i 
przychylnie oświadczył mi, że mam wracać do swe
go pułku, gdzie zostanę powiadomiony kiedy mam 
się zgłosić do szkoły. W pułku długo nie nadcho
dziło zawiadomienie i już koledzy zaczęli sobie ze 
mnie podkpiwać, że nic z mojej marynarki nie bę
dzie.

•Nadszedł jednak telegram, że mam się stawić 
w Szkole. Stawiłem się. I tu komendant Szkoły 
oświadczył, przychylnie i uprzejmie, że jutro mam 
się stawić na egzamin. To jak obuchem po głowie. 
Tak byłem zaskoczony, że nawet nie zapytałem 
z czego ma być ten egzamin.

Poszedłem do mego hotelu ..Pod Orłem”, siad
łem na łóżku i zacząłem medytować. Pewnie, myś
lę, coś z historii, jak to było na Oficerskim Kur
sie w Grudziądzu. Jednak marynarka, coś specjal
nego, na pewno też będzie i matematyka. Poszed

łem więc do miasta i kupiłem wielki „Poczet Kró
lów Polskich”, no i konspekt z matematyki. Egza
min jakoś przeszedł. Matematyka owszem była, ale 
„Poczet Królów” wcale się nie przydał. Egzamin 
przeszedł, ale czy ja go zdałem? Komendant po
wiedział, że znów mam wracać do pułku i czekać 
na wezwanie do szkoły, jeśli zdałem egzamin. Ale 
czy zdałem? Komendant powiada, że 80% jest za 
tym, że zdałem. Powiadam, że w razie czego już 
nie będę mógł wracać do pułku. No, powiada u- 
ważam, że 90% jest za.

Pojechałem do pułku z duszą na ramieniu. 1 
znów czekam i czekam na to wezwanie, a koledzy 
coraz więcej się nabijają. Nareszcie przyszło. Wte
dy już ja zacząłem nabijać się z kolegów „wymyśla
jąc” im od szczurów lądowych. Jednocześnie za
cząłem „psuć krew” niektórym z kolegów namawia
jąc ich na marynarkę. Jeden nawet zaczął starania, 
ale się spóźnił i dał spokój. Obecnemu komando
rowi Dzienisiewiczowi wtedy jednak tak „zepsułem” 
krew, że w następnym roku on pokazał się też w 
Oś. Mar. Woj.

Na pierwszym roku w szkole jeszcze nie by
łem przemiundurowany. W tymże roku przyszedł 
do Gdyni pancerny krążownik francuski „Wol- 
taire” i pojechaliśmy całą Szkołą go zwiedzić. Ja 
paradowałem w szaserach z lampasami (żółtymi). 
Po „doszczętnym” zwiedzeniu okrętu D-ca zapro
sił nas na szampana do swego salonu. Tu, widząc 
mnie w ułańskim stroju, powiedział, że we francus
kiej marynarce wojennej też był wypadek przejścia 
oficera (i to pułkownika) z wojska do marynarki. 
Był to pułkownik Bougainvilie, którego przeniesio
no z wojska do marynarki i dano dowodzić dwoma 
okrętami. On wiele nawigował, odkrył Tahiti (po 
raz już drugi, po kimś, ale zawsze odkrył). Był admi
rałem. Nas kawalerzystów, kandydatów na admira
łów, było kilku: S. Dzienisiewicz (nie wiele mu bra
kowało do admirała) Piątkowski i ja z 14-go pułku 
ułanów Jazłowieokich (o mały włcs nie było nas 
więcej) A. Łoś i Gebethner z 5 p. uł. Kossakow
ski i kilku innych z kawalerii.

Nie bez racji więc nazywano nas Konną Ma
rynarką.

W ostatniej, raczej drugiej, wielkiej wojnie, 
ówczesny rotmistrz J. Gilewicz wraz z kilkoma ko
legami znalazł się w Maroku. Tam, w Port Lyau- 
tey, na propozycję kmdr. ppor. inż. Wielogórskie- 
go, zaokretowuje się na O.R.P. ,-.Wilia” i z taką 
lądową załogą okręt wyrusza i po długih pery
petiach doszli do Liverpoolu. Obecny major ka
walerii (były major, byłej1 kawalerii) J. Gilewicz 
dzielnie wtedy pełnił na O.R.P. „Wilia” obowiązki 
palacza, sternika -itd. Zresztą najlepiej on sam opo
wie o całej tej perypetii.

W. J.
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Wiele jest pamiętników, książek i innych róż
nych prac na temat drugiej wojny światowej, jed
nak nie ma nigdzie opisu przybycia z Gibraltaru 
do Anglii, i to w pojedynkę, O.R.P. „Wilia”. O tym 
właśnie epizodzie pragnę napisać kilka słów.

Po „zawaleniu się” frontu francusko-niemiec- 
kiego, wymykając się Niemcom prawie dosłownie 
z rąk, po wielkich perypetiach i ogromnych trud
nościach dostaliśmy się, z bronią w ręku, do St. 
Etienne. W mieście panowała radość nie do opisa
nia — Franc:a skapitulowała, kon;ec wojny, radość 
niesamowita, a nam coraz bardziej smutno.

Dowiadujemy się, że generał Sikorski wydał 
rozkaz by starać się przedostać do Anglii. “Wymy
kając się” dalej dostajemy się do Port Vendres, 
stamtad statkiem do Oranu i dalej pociągiem do pię
kne' Casablanki, przez Taz, Fez i Mecnes. Wita nas 
podoficer żandarmerii i kieruje nas na lotnisko, 
gdzie już jest sporo naszych rodaków. Z jednego 
i hangarów wysypała się gromada żołnierzy pols
kich, którzy zasypywali nas pytaniami co to za od
dział, skąd przvbywa etc. etc.. Patrzyli na nas nie 
kryjąc zdumienia oglądając jednocześnie nasz sprzęt 
z rkm-ami na każdym motocyklu i broń osobistą 
u każdego z nas. Malownicze proporczyki O.R. (od
działu rozpoznawczego) też nie uszły ich uwadze.

Na lotnisku było ustawionych rzędami kilka
dziesiąt samolotów przygotowanych do przekaza
nia ich komisji odbiorczej niemiecko-włoskiej. Tej
że nocy kilku lotników polskich uciekło na jednym 
z tych samolotów i wylądowało w Anglii.

Tegoż popołudnia opuściliśmy lotnisko, gdyż 
wieczorem miała przybyć w/w komisja odbiorcza. 
Z w;elkim trudem zdobytą benzyną napełniliśmy 
nasze poczciwe maszyny i samodzielnie ruszyliśmy 
przez Rabat do Port Lyautey. Tam, od wybuchu 
wojny stał w czasowym „stanie spoczynku” nasz 
przedwojenny szkolny okręt O.R.P. „Wilia” pod 
opieką komandora podporucznika, inżyniera Wie- 
logórskiego i kilku marynarzy. O północy meldu
jemy się u tego kldra, dowódcy O.R.P. „Wilia” pro
ponując mu naszą grupę jako załogę okrętową. 
Propozycję naszą komandor przyjął i w ciągu go
dziny byliśmy już zaokrętowani, wraz z naszym 
sprzętem. W miłej rozmowie z d-cą opowiadamy 
mu, że jest to nasze nie pierwsze zaokrętowanie, 
bo pierwszy raz szliśmy z Góteborg do Newcastle 
na M.S. Poznań pod dowództwem kapitana Dey- 
czakowskiego, w listopadzie 1939 r., po ucieczce 
z obozu internowanych na Litwie,

Nad ranem przyszedł z Casablanca osobny 
transport z resztą polskich żołnierzy. Na O.R.P. 
ulokowano naszą grupę na kubryku, oprócz nas 
dwóch oficerów. Kdr. przypomniał sobie, że od
wiedził swego przyjaciela kapitana Deyczakowskie- 
go, gdy M.S. Pozań czekał w 1939 r. w Bergen 
na konwój.

3. 7. 40r. wychodzimy z Port Layutey. Po kil
ku godzinach niespodziewanie zakotwiczamy: ma
my tu zaczekać na szkolny żaglowiec Mar. Woj. 
„Iskrę”, aby razem iść do Gibraltaru. „Iskra” podaje 
nam przez radio, że będzie mogła dołączyć do nas 
następego dnia. Czwartego dołączyła „Iskra” wy
glądająca przy naszej „Wilii” jak mała łupinka. 
Razem ruszamy do Gibraltaru.

Dnia 5 maja 1940 r. zakotwiczamy w Gibralta
rze. W chwilę później obserwujemy imponujący, nie
zapomniany obrazek: oto przed nami przechodzi z 
dużą szybkością zespół mocnych okrętów, w sumie 
16. jednostek: K-T. Krążowiki; H.M.S. Renown, 
H.M.S. Malaya, lotniskowiec H.M.S Ark Royal 
wreszcie największy pancernik świata, HMS. Hood. 
Wszystkie najeżone działami. Pancerniki jak stalowe 
fortece. O ile nam wiadomo eskadra ta wychodziła 
do Oranu w celu „zachęcenia” opornej floty fra- 
cuskiiej do podporządkowania się sile Aliantów, 
czego ta ostatnia stanowczo odmówiła i w krót
kim czasie była mocno potopiona przez artylerię 
R.N.. Następnego dnia ta sama flota wracała do 
Gibraltaru, po dokonaniu swego zadania.

W porcie jest około 50 (statków} oczekują
cych na konwój.

Ładujemy prowiant i otrzymujemy 2 Angli
ków — zawodowych palaczy.

7. 7. 40 ksiądz kapelan odprawia mszę św. na 
intencję naszej podróży. Okręt nie jest odmagne- 
tyzowany, dowódca nie posiada map pól mino
wych ani własnych, ani postawionych przez nie
przyjaciela. Mamy 4 działa plot z obsługą z 10 Bryg. 
Komendantem transportu jest mjr. obserwator Ma
ciejewski. Mamy siostrę Czerwonego Krzyża, spo
ro urzędników i pań z Paryża, są też dzieci oraz kil
kunastu oficerów i kilkuset szeregowych.

Wieczorem wychodzimy z konwojem z 25 stat
ków. Identyczny konwój był z Bergen w 1939 roku. 
Będąc transportem wojennym nie mogliśmy być po
zbawieni rozkazów dziennych. Oto jeden z pierw
szych: „w razie ataku samolotów — wszyscy scho
dzą pod pokład. W razie ataku podwodnego — 
wszyscy na podkład”. Jakby to było gdyby oba alar
my zostały ogłoszone jednocześnie?
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Po obudzeniu się dnia następnego stwierdza
my, że zostaliśmy sami. Nasz konwój zaledwie 
dostrzegalny znajduje się na linii horyzontu. Nasze 
maszyny nie dopisują, czemu trudno się dziwić: 
dziesięciomiesięczna bezczynność okrętu zostawiła 
swój wpływ. Konwój zwolnił szybkość i wieczo
rem zajmujemy znów nasze miejsce w konwoju. 
O świcie dnia następnego znów znajdujemy się na 
ogonie konwoju. Nie możemy nadążyć w żaden 
sposób z szybkością, maszyny wyraźnie nawalają.

W dniu 11 lipca nasz konwój coraz bardziej 
nam znika z oczu, jest ledwie dostrzegalny na ho
ryzoncie. Jakież było nasze uczucie, kiedy rano 
12 lipca nie ujrzeliśmy konwoju wcale. Idziemy z 
szybkością 4 węzłów, kotły przeżarte rdzą nie trzy
mają ciśnienia. Zbliża się do nas jeden KT, coś 
głośno „wymyśla” naszemu DO i odchodzi. Okaza
ło się, że kazał nam iść do Portuglii. Zmieniamy 
kurs, lecz po chwili zatrzymujemy się.

Nasz inżynier Makuszewski, którego nie odstę
pujemy, zasmarowany od stóp do głów powziął ja
kąś decyzję. Kręci się i majstruje coś przy kotłach. 
Wreszcie widzimy, że puszcza słoną wodę do kot
łów i coś tam jeszcze sypie (była to mąka kartof
lana). Robimy próbę kręcąc się w koło kilka go
dzin, zdając sobie sprawę, że przedstawiamy dosko
nały, łatwy kąsek dla łakomych myśliwych tak z 
góry jak i z dołu. Zabiegi kochanego inżyniera da
ły nieoczekiwane, a jakże pożądane wyniki. Ciś
nienie trzyma!!! Niech żyje inżynier! Hurra!

Ponieważ maszyny teraz pracują coraz lepiej, 
więc D.O. (inż. kmdr. ppor. Wielogórski) decydu
je się iść do Anglii. Biorąc kurs prosto na West, 
idziemy w pojedynkę, zygzakami, bez specjalnych 
przeszkód. Dnia 14 lipca nadleciał brytyjski samo
lot i okrążywszy nas kilkakrotnie odleciał w kie
runku Anglii. Około południa ujrzeliśmy 2 olbrzy
mie statki pod eskortą kontrtorpedowców, idące 
w kierunku Ameryki. Wprawdzie wolno, ale wciąż 
idziemy naprzód.

Pamiętnego poranka 17 lipca na okręcie nas 
wszystkich ogarnął radosny szał: krzyczymy w nie- 
bogłosy „ląd na horyzoncie!” W południe pilot 
wprowadza nas do portu Liverpool, gdzie nas już 
w ogóle nie oczekiwno. Kmdr. Wielogórski, po 
powrocie z dowództwa portu oznajmił nam, że od
prawiono tu za nas, jako zaginionych, Mszę św„ 
ponieważ konsul brytyjski z Portugalii zawiadomił, 
że żaden okręt polski tam nie zawinął, oraz, że oso
biście widział O.R.P. „Wilia” na liście okrętów za
ginionych wraz z kilkuset ludźmi. Wielka radość 
zapanowała w porcie z powodu przybycia około 
500 kombatantów, no i statku, który mógł wpaść 
bardzo łatwo w niemieckie ręce.

Z Liverpoolu przerzucono nas koleją, wraz 
z przywiezionym na okręcie sprzętem, do Glasgow. 
W kilka dni później, 19 lipca, spotyka nas najwięk
sza, jaką sobie można wyobrazić przykrość: poz

bawiają nas przywiezionego sprzętu wraz z kierow
cami, rekwirując go dla dowództwa 1 Korpusu. Ma 
jor wykonujący zarządzenie nie poczuwał się na
wet ćo obowiązku wręczenia nam potwierdze
nia odbioru, bodaj na kartce papieru. Mamy jed
nak satysfakcję: jestem w posiadaniu i cenię sobie 
jak najwyżej otrzymany wyciąg z Rozkazu Dzien
nego, który przechowuję jako pamiątkę tej epopei 
do dziś. Pozwalam sobie przytoczyć go poniżej w
całości. J. Gilewicz 

mjr 14 p. ul. Jazlowieckich

m.p., dn. 17.VII.1940 r.

KOMENDA O.R.P. WILIA.
WYCIĄG Z ROZKAZU DZIENNEGO

Nr Nr. 14 i 15.
Pkt. 2. Pochwała.

Niżej wymienionym udzielam w imieniu służby 
pochwały za ofiarną i intensywną pracę wykonaną 
w charakterze uzupełniającej załogi na O.P.R. Wilia: 
A.
1. Ppor. ZARYN Borys, 3 szwoleż.
2. Ppor. GILEWIOZ Jerzy ’*
3. plut. DUMAŁA Stanisław
4. Kapr. LEDWON Władysław
5. St. uł. RYDZEWSKI Aleksander
6. Ułan RACZKOWSKI Wincenty
7. ” ZAKRZEWSKI Adolf
8. ” WOŻNICZKO Jerzy
9. ” FEDYNA Józef

1.0. ” POLITOWSKI Józef
11. Kapral MOSKWA Józef
12. ’ BEDNARCZYK Wacław
13. ” WNUCZEK Szczepan
14. St. uł. PAUCHA Ryszard
15. Ułan MUSZYŃSKI Kazimierz
16. Strz. ŻUR Józef
17. “ BUCIOR Andrzej
18. “ DOBOSIEWICZ Michał
19. ” KRAWCZYK Franciszek
20. ” KRAKOWSKI Marcin
21. Strz PIDHIRNY Grzegorz 
fi.

1. Plut. BURZA Jan
2. Kapr. GRZELAK Jan
3. St. uł. PRAŁAT Edmund
4. St. uł. FLAK Antoni
5. “ KWIATKOWSKI Czesław
6. ” BUSZKA Stanisław

Dowódca O.R.P. Wilia
/-/ WIELOGÓRSKI 
komandor ppor.

Komendant Transportu 
/-/ MACIEJOWSKI

, ,, major obserwatorZa zgodność wyciągu:
JANICKI Major pilot.
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JERZY KOZIOŁKOWSKI —

APEL ROCZNIKA OFICERÓW MAR. WOJ. 1932
|>»U>4Ółl£+MJ2 arfykzJu "z TEKI kMPOMh/£■//"• (7/S" S.// 2 /Ólłw''

(ZAMIAST ZJAZDU KOLEŻEŃSKIEGO) 
......

Drodzy Koledzy! Spotkaliśmy się po raz pierw
szy w słonecznym dniu 10 lipca 1929, w starym kla
sztorze toruńskim, nad brzegami Wisły płynącej 
szerokim biegiem do wód Bałtyku, na szlaki naszej 
przyszłości.

W trzy lata później zebraliśmy się ponownie 
w toruńskim Dworze Artusa na bankiecie pożeg
nalnym Szkoły Podchorążych Mar. Woj., gdzie w 
odpowiedzi na życzenia i przestrogi naszych wy
chowawców przyszło mi w udziale, jako szefowi kur
su palnąć przemówienie w imieniu rocznika. Znając 
moją słabość do słowa rymowanego, kpiliście so
bie potem ze mnie że w swej wypowiedzi udek
iem się do sentymentalnych zwrotów pożyczonych 
z popularnej piosenki: „. .. i nie oddamy cię Bałty
ku, zamienisz ty się pierwej w krew .. .”, zarówno 
jak i melodramatycznych słów z Testamentu Sło
wackiego: „.. . a jeśli trzeba (niech) na śmierć idą 
po kolei, jak kamienie przez Boga rzucone na sza
niec .. .”

Być może słowa te trąciły blichtrem frazesu 
w roku 1932 — ale nie upłynęło 10 lat jak z nasze
go grona rzucono pierwsze kamienie, Janusz i An
drzej, nie tyle na szaniec ile na dno morskie. ..

Po raz ostatni zebraliśmy się wszyscy razem w 
inny słoneczny dzień, w święto żołnierza polskiego, 
15 sierpnia 1932 na pokładzie ORP „Bałtyk”, w 
paradnym stroju „Numer Jeden •—■ w dzień nomi
nacji i formalnego wejścia w skład zespołu ofice
rów Floty. Zanim rozproszyliśmy się tego dnia na 
niecierpliwie oczekiwane dwa tygodnie dumnych 
wakacji, odśpiewaliśmy po raz ostatni butną odę 
młodzieńczą:

”. . .Dalej w świat na nowe tory, 
dziewcząt roje, sława, krzyż. ..! 
Dalej wraz, pokażą lata
Żeś nie darmo w Szkole był
I po wszystkich morzach świata 
w najgorętszych bitwach bił. ..”

I wtedy również, słowa piosenki wydawały się 
ponoć zdawkowe (oprócz niepłonnych nadziei na 
dziewcząt roje . . .), a nie minęło 10 lat, gdy spełni
ły się one dla wielu z nas: przynosząc dla jednych 
krzyże zasłużonych, dla innych koronę cierniową 

niewoli, jeszcze dla innych, krzyż i koronę chwały 
wiecznej . . .

Była jeszcze jedna okazja gdy nazwiska nasze 
figurowały w alfabetycznym gronie Rocznika. Gdy 
latem 1939, ówczesny Of. flagowy D-cy Floty od
szedł na przydział mobilizacyjny, zastępowałem go 
doraźnie przez krótki czas. Przy tej okazji, na od
bitkach kamienia litograficznego stwierdzałem „za 
Zgodność podpisu”” Dowódcy Floty w Rozkazie 
Dziennym (numer zapomniany. ..) nadający na
szemu Rocznikowi odznakę X-lecia służby zbrojnej. 
150 egzemplarzy Rozkazu Dziennego zostało od
bite ale nie doczekało się rozesłania „według roz
dzielnika” — powędrowały one do Obozu Warow
nego na Helu i wzięły udział w ogólnym spaleniu 
aktów przed poddaniem się najeźdźcy. Popioły spa
lonego Rozkazu Dziennego z listą Rocznika roz
rzucone zostały wiatrem ponad fale Bałtyku — ale 
lista Rocznika pozostała w naszych sercach, nie
zapomniana poprzez lata wojny, niewoli i niedoli, 
wyryta głębokim uczuciem braterskiego koleżeńs
twa i wspólnotą obowiązku marynarza.

Potem nadszedł „wiek męski, dzień klęski” i 
zastał nas gotowych do akcji zbrojnej. Jedną z pier
wszych potyczek z nieprzyjacielem w dniu 1 wrze
śnia stoczył Tadek Męczyński, oficer artylerii ORP 
„Gryf”, jedyna osoba cudem nieuszkodzona na po
moście bojowym okrętu pod bombardowaniem 
przez pikujące samoloty „Stukas”. W dwa dni 
później, gdy usżkodzony „Gryf” stał na mieliźnie 
portu w Helu, Tadek kierował ogniem dział okrę
towych na zbliżające się do Helu dwa nieprzyjaciel
skie kontrtorpedowce, w zwycięskiej potyczce z 
której nieprzyjaciel zmuszony był wycofać się pod 
zasłoną dymową.

Przez lata wojny, znajdowały wroga torpedy 
ORP „Sokół” i „Dzik” strzelane przez dowódców 
którymi byli Bolek Romanowski i Jurek Kozioł- 
kowski. Jedne z ostatnich salw artyleryjskich z 
czasu wojny na terenie europejskim padly z torpe
dowców, którymi dowodził Władek Łoskoczyński 
i Paweł Żelazny. Nie brakło nas na żadnym teatrze 
wojny. . .

* * *

W sierpniu bieżącego roku mija 40 lat gdy ze
szliśmy z trapu ORP „Bałtyk” .. . Nie było nam da-
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nym zwołać zjazdu koleżeńskiego, ale w tę sierp
niową rocznicę, jako dawny Szef Kursu a później
szy oficer sygnałowy, ślę niezaszyfrowany rozkaz 
poprzez fale eteru, w sieci łączności duchowej,:

„Rocznik 1932 —- Zbiórka w szeregu za mną!”

„Równaj w prawo!”
“Baczność!!!" — „Odczytamy apel rocznika:

Górski Fonsio — OBECNY! gdzieś w mgle lon
dyńskiej .. .

Iwaszkiewicz Edward ... na cmentarzu .. .w Anglii
Jankisz Roman — OBECNY!, gdzieś w Szwecji. .

Kobierzyoki Mietek — OBECNY! na konstrukcji 
sieci elektrycznej w Afryce

Koziołkowski Jurek — OBECNY! pisze w Ottawie, 
Kanada...

Kraszewski Kazimierz — OBECNY! w Kraju nad 
Wisłą . . .

Kwieciński Edek... — na wzgórzu Oksywskim, 
obok pomnika Dreszera

Lech Kostucha — OBECNY! w teatrze morskim 
w Gdyni .. .

Łoskoczyński Włodek — OBECNY!/ pokrzykuje 
ze Szkocji. . .

Męczyński Tadek — OBECNY! mądrala w fabry
kach Boforsa w Szwecji...

Piasecki Andrzej — na dnie Skagerraku, z wrakiem 
„Orła”

Potccki Roman — OBECNY! w Kapitanacie Por
tu Gdynia . ..

Romanowski Bolek — na cmentarzu gdzieś w Kraju 

Sokołowski Janusz — na dnie Kanału Angielskiego 

Sągajłło Wicik — OBECNY!, na inżynierce w An
glii • • •

Tomaszewicz Cezary — OBECNY! wyrabia drze
wo gdzieś w Szwecji...

Żelazny Paweł — OBECNY! buduje osiedla w 
Stanach Zjednoczonych.

Dodajmy do listy rocznika tych co „odpadli 
na wirażu” wyścigu życiowego: Jaś Mrozowicki i 
Kxawery Reutt, co poprzez lata wojenne towarzy
szyli nam w Marynarce Handlowej. Wspomnijmy 
raz jeszcze naszych wychowawców, wykładowców, 
oficerów kursowych i instruktorów: Korytowski, 
KłossowSki, Kownacki, Jabłoński, Borejko, Ciesz
kowski, Wnorowski, Bocheński, Iwański, Antono

wicz, mat Graban, st. mar. zw. Czajka....
Tym co odeszli na zawsze — poświęćmy mi

nutę milczenia.. .
Dla tych co zostali — streszczę pokrótce nasz 

dorobek i naszą „rację bytu”. Wychowaliśmy się 
wszyscy pod tradycyjnym hasłem rycerskim: „Bóg, 
Honor i Ojczyzna”, hasłem wyrytym na szablach 
i kordzikach oficerskich, hasłem wpojonym nam 
przez wychowanie domowe i szkolne, hasłem nie- 
podlegającym wątpliwościom. Ale pokolenie nasze 
wyrastało również w okresie przemian społecznych 
w narodzie i w szerokim świecie — i na tym tle 
pojęcia haseł też ulegały przemianom interpreta
cyjnym.

Wyleciawszy wczesną młodością z gniazd oj
czystych gdzieś w Łomży, WołkowySku, Sochacze
wie, Tarnowie czy Tarnopolu, zakotwiczyliśmy 
nad wybrzeżem Bałtyku, i pojęcie „Ojczyzna” u- 
tożsamiło się w naszych duszach ze sprawą Polski 
na morzu, czy na morzach. Służba na morzu była 
celem i istotą naszego zyc.d codziennego, być 
może stawiana ponad przysięgę żołnierską, przy
sięgę Prezydentowi i Konstytucji. .. Nie są to płon
ne słowa, gdyż wyrastaliśmy w cieniu przewrotu 
majowego, kiedy to najlepsi synowie Narodu zła
mali przysięgę na wierność. Toteż my byliśmy 
skłonni przyjąć hasło wierności na rzecz pojęcia 
nadrzędnego, które nie zmienia się z Konstytucją, 
systemem politycznym czy tą czy inną formą Gło
wy Państwa . .. Pojęciem tym była dla nas sprawa 
interesów Polski na Morzu — i jako Rocznik 1932 
służyliśmy pod biało-czerwoną banderą z Białym 
Orłem, niezależnie od ustroju politycznego w Kra
ju, niezależnie od tego czy orzeł ubrany był w ko
ronę czy nie . . . Istotą symbolu białego orła są po
tężne szpony, narzędźie tak ataku jak i obrony, i 
orzeł-symbol nie potrzebuje żadnego ubioru czy 
nakrycia głowy dla wzmocnienia potęgi symbolu...

Pojęcie „Honor” wypełnialiśmy nie tyle wed
ług tradycyjnych haseł z bohaterskiej i tragicznej 
przeszłości, nie poprzez kastową gradację. różnych 
kategorii honoru, czy też według formalistycme- 
go kodeksu Baziewicza — ile raczej w zrozumie
niu honoru jako godności osobistej człowieka, nie
zależnie cd jego stanowiska społecznego. . . Wypeł
nialiśmy to pojęcie przez poczucie obowiązku wo
bec bandery i w obliczu innych członków załogi 
bez względu na ich stopień. Takie poczucie obo
wiązku — honoru człowieczego — kazało Janu
szowi Sokołowskiemu oddać pas ratunkowy mary
narzowi na palącym się ścigaczu w Kanale Angiel
skim, za cenę własnego życia. Podobne poczucie 
obowiązku — honoru marynarza — nakazało An
drzejowi Piaseckiemu i załodze „Orła” wyrwać się 
z internowania w Tallinie wbrew decyzji dowódcy 
okrętu; to samo poczucie obowiązku nie nowol'- 
ło załodze „Sokoła” opuścić ciężko uszkodzony 
okręt, w oblężonej i bezlitośnie bombardowanej
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Malcie, wbrew naleganiom dowództwa brytyjskie
go aby załogę „bezpiecznie” przenieść samolotem 
do Anglii. Podobnie pojęte poczucie obowiązku na
kazało innym kolegom Rocznika kontynuować 
służbę pod biało-czerwoną banderą w PRL — i 
wypełnienie przez nich tego obowiązku dla pols
kiej sprawy morskiej nie jest mniej godne uznania 
od tych kolegów co „wybrali wolność a porzucili 
Bałtyk!!!”

Zarówno ci co odeszli do chwały wiecznej, i 
ci co ponieśli ofiarę niewoli, i ci których los wyb
rał do sławy wojennej — brali udział w jednym 
wspólnym wysiłku o polski Bałtyk, o moc ramienia 
z krzywą szablą na proporcach okrętowych powie
wających nad Bałtykiem od czasów Panny Wod
nej i Białego Jelenia ... 40 lat temu Rocznik nasz 
zaczynał służbę nad Bałtykiem na odcinku 
Orłowo-Rozewie, budując Gdynię ale będąc pozba
wionym zaplecza i zaopatrzeniowych baz wojennych 
Dziś po 40 latach, dzięki wspólnym wysiłkom w 

których wszyscy braliśmy udział, biało-czerwona 
bandera powiewa na punktach obserwacyjnych Ma
rynarki Wojennej od połowy Zalewu Wiślanego 
aż po Świnoujście . . .! W kołowrocie historii pono
siliśmy klęski na morzu, staczaliśmy zwycięskie po
tyczki .. . wygraliśmy wojnę a przegraliśmy pokój 
i dla wielu z nas kariery życiowe uległy wykoleje
niu. .. Ale klęski i niepowodzenia osobiste nie są 
ważne w perspektycie naszego ślubowania z przed 
40 lat: „. . . i nie oddamy cię Bałtyku ...!”

Według zmienionego przez nas hasła: „Bóg. 
Polska na Morzu, Obowiązek”, wykonaliśmy rzetel
nie zadanie nałożone nam przez historię — i chyląc 
się do schyłku żywota możemy radować się zdo
byczą 600 kilometrów polskiego wybrzeża Bał
tyku: ad majorem Patrii gloriae!

Apel skończony — „Spocznij!”
„Rozejść się!”

------ Jerzy, Szef Kursu
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W ROCZNICĘ WRZEŚNIOWĄ

2 ELEGIA POD WODNO—MORSKA

O Biała Mewo, bezsenna płaczko 
Kochanowskiego morska plawaczko.
O Biała Mewo, przez tysiąclecie
Siostrąś żeglarzom, natchnieniem poecie . . .
Jakaż to siła niestłumaczona
Gna cię tu dzisiaj nad rzekę Thompsona?

Czyś usłyszała w podniebnym locie 
Cichy płacz duszy mojej w tęsknocie, 
Czy też, posłanko Pacyfiku, 
Niesiesz mi wieści od sióstr znad Bałtyku .. .?

O Biała Mewo, minęło pół wieku
Gdym pierwszy raz poznał czar twego skrzeku ;
Byłaś mi siostrą i swatem drużyny 
Gdym moje z morzem brał zaślubiny, 
I niedościgłe loty twoje
Szły ze mną wszędzie przez morskie boje.

W dniach WRZEŚNIA, klucząc wśród zagród 
minowych

Krzyk twój nas strzegł od bomb głębinowych ; 
Gdyśmy chronili się na dno wśród wraków 
Krzyk twój odstraszał napaście Krzyżaków. 
A gdy Kraj upadł, po dniach rozpaczy 
Krzyk twój nas wywiódł na szlak tułaczy. ..

W fiordach Norwegii, w mroźnym Arktyku, 
Pod Maltą, w Grecji, na Adriatyku, 
Gdyśmy o zmroku się wynurzali 
Krzyk twój nas głośny witał na fali, 
A ciemną nocą gdy zgasły gwiazdy 
Krzyk twój namiarem był naszej jazdy.

Zdało się nieraz w podwodnej matni 
Że kres już nadszedł dla nas ostatni, 
Lecz gdy zwątpienia dręczyły chwile 
To krzyk twój ostry wzmacniał nas w sile: 
Jęczał wołaniem pod Tego obronę 
Co fale ongiś uciszył wzburzone . . .

A kiedy nadszedł czas ODWETU
Krzyk twój był dla nas zemsty podnietą
I za niemieckie bomby na Helu 
Wiodłaś torpedy nasze do celu, 
Gdy abordażem brał wroga Gliński, 
Swastykę z masztu zdarł Kawerniński, 
I gdy germańska przemoc się gięła 
Krzyczałaś nam JESZCZE NIE ZGINĘŁA.,,!!! 

Przez lata wojny, w strzelistym locie 
Krzyk twój nam mówił o POWROCIE . .. 
Lecz kiódy nadszedł czas powrotu 
Czart zmienił obrót kołowrotu
I miast do Gdyni wywrotne siły
Po krańcach ziemi nas rozrzuciły . . .
Leć Biała Mewo ... nie strzyma cię za nic 
Moc kurtyn żelaznych ani obcych granic.
Żegnaj mi Mewo . ..

Tam gdzie podniebna odwieczna gonitwa 
Czeka cię Czajka, Jaskółka, Rybitwa, 
A kiedy zenit okrążysz wokół
Spbtka cię Orzeł, Sęp. Jastrząb, Sokół.. .
U wieczystego tronu podnóża
Witać cię będą Gryf, Wicher, Burza . . .

A gdy świat zadrży w Błyskawic Gromie
Obleć półkulę po ortodromie
Przemierz Atlantyk skrzydłem gońca
Wejrzyj na Bałtyk okiem słońca

Leć nad Mechlinki, Puck, Wejherowo, 
Kamienną Górę, Kolibki, Redłowo, 
Wzięć ponad klasztor zmartwychstańSki, 
Obleć dokoła ratusz gdański
I przez promienną oleatę
Wejrzyj na dumne Westerplatte . . .

Powiedz odemnie bałtyckim mewom,
Jasnym bursztynom, żarnowca krzewom. 
Oksywskiej Kępie, Orłowa laskom, 
Latarni w Helu, Jastarni piaskom.
Krzycz im .. .

Że choć w obczyźnie spocznie me ciało 
Serce na zawsze już z nimi zostało
I że w ostatniej życia godzinie 
Wspomnę na krzyk mew. . .

i wspomnę Gdynię.

Pisane w Kamloops, Kolumbia Brytyjska, 1955 
w Ottawie, Ontario, 1972.

Jerzy Koziołkowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Nowi członkowie
Zapisali się na członków Stowarzyszenia Koledzy:

J. Frohlke
T. Politowicz

Wpłacili składkę na członkostwo dożywotnie ko
ledzy:

Komisja Opieki i Fundusz 
im. Ginsberta

Od wydania ostatniego numeru „Naszych 
Sygnałów” wpłynęły następujące dary na Komi
sję Opieki:

J. Frohlke £0.50

A. Guzowski £ 10.50

W. Pacewicz 14.24

J. Piaskowski 12.50

Z. Pleśniak 10.50

oraz członkowie wspierający:

p. M. Potocka 12.00

p. Z. Chalko 10.50

Nowych członków Stowarzyszenia witamy ser
decznie w naszym gronie.

Odwiedzili nas:
W ostatnim okresie odwiedzili Stowarzyszenie:

Pani C. Siemaszko z USA 
kol. J. Frohlke z żoną — ze Szwecji 

F. Rydzewski —- z Francji 
A. Guzowski z żoną — Laos 
E. Pokładni — z USA 
T. Polkowicz — Anglia 
R. Tymiński — Bahamas 
K. Hess ■— w czasie postoju statku w Anglii 

pani Frankowska-Szylingowa — Kanada 
kol. K. Namieśniowski — w drodze do Kanady 
” T. Jekięl — w przejeździe przez Londyn

Głos Polski w Toronto — ofiarodawcy:
pp. B. Kelecki 25 doi.
pp. B. Ejbich 10 doi.
p. M. Nowoczyński 5 doi

pp. J. Łucki 20 doi.
p. Paschalski 10 doi.

J. Rochowczyk £ 16.11
P. Jankowski £ 5.00
S. Pohorecki £ 1.98

Na nasz apel świąteczny wpłacili następują
cy Koledzy:

T. Farbisz £. 30.00
Z. Pudlicki 2.00
Z. Mossakowski 9.23
Koło S.M.W. Chicago 29.45
K. Korsak 8.00
K. Hess 10.45
Z. Hornung 3.00
A. Cieszkowska 3.00
W. Nad rato wski 3.00
B. Wrońscy 2.00
J. Pizuński 6.00
Z. Janowski 2.00
M. Nagurska 2.00
K. Grocholski 2.00
F. Rydzewski 4.13
J. Anczykowski 3.00
A. Brzózka 1.00
J. Pipka 2.00
S. Lewiński 2.00
B. Karnicki 2.00
W. Lasek 1.00
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J Kiłaczycka 4.00
J. Hofman 10.00
A. Ignasiak 1.00
H. Kozłowski 3.50
B. Jabłoński 2.00
L. Ziembicki 1.50
S. Dzienisiewicz 5.00
T. Hermaszewski 2.00
B. Żukowski 2.00
A. Wacięga 5.00
A. Kłopotowski 10.00
F. Balicki 5.00
C. Iwiński 1.00
F. Wizła 2.00
F. Pitułko 3.00
W. Morgan 5.00
T. Budzyński 3.00
B. Bratkowski 5.00
P. Surzyn 1.00
T. Chlasta 3.00
B. Biskupski 2.00
J. Wiszowaty 5.00
A. Trzy na 2.00
J. Frohlke 2.00
R. D uli a 5.00
J. Busiakiewicz 3.00
F. Atlasiński 3.00
J. Lubełfełd 6.02
A. Grochowski 0.75
B. Lassa 2.00
B. Karczewski 0.50
I. Mączka 1.00
B. Bąkowski 1.00
F. Kaczmarek 1.50
T. Sroka 2.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 5.00
L. Mizgalski 3.00
Z. Nadratowski 2.00
H. Chwalibóg 0.75
P. Galla 1.00
I. Kneba 5.00
I. Wańkowski 3.00
A. Browarski 4.00
A. Kneczke 2.00
Z. Plezia 2.00
K. Domański 5.00
J. Straszak 5.00
J. Wojtyra 2.00
Mns. H. Mentryka 2.00
S. Wawrowski 8.26
B. Opeldus 1.50
S. Rowiński 3.00
T. Kubiakowski 0.50
J. Klamit 1.50
H. Kamiński 2.00
Z. Jagusiewicz 3.00
M. Wasilewski 3.00
W. Farą 4.07

A. Musiałkowski 10.00
J. Hedinger 4.00
A. Sitko 1.98
J. Huipert 4.00
J. Krawczyński 5.00
F. Jasłowski 5.00
R. Katarzyński 2.00
R. Jedyński 1.00
C. Wnorowski 1.98
A. Cwalina 4.22
C. Przybyliński 10.00
L. Wolny 2.00
J. Kolendo 1.00
Z. Kobiernicka 1.00
Z. Gajda 1.00
C. Yorke-Dobersztyn 1.00
A. Rosiek 1.00
A. Reyman 1.00
1. Milisiewicz 2.11
T. Filipczak 2.00
W.Limonieńko 5.00
1. Rekner 5.00
T. Brooks 2.00
M. Kownacki 8.15
L. Stróżniak 10.50
T. Gąsowski 4.04
J. Kucharski 2.16
W. Zajączkowski 8.45
E. Nowak 6.50
S. Korzeniowski 8.35
W. Pacewicz 4.12
K.Boreyko 4.12
A.Połomski 3.00
R .Kalicki 2.00
R.Tymiński 10.00
L Lichodziejewski 4.12
Z. Pleśniak 1.50
A. Guiluk 1.00
J. Starzyok i 3.00
M. Moczulski 1.00
G. Janeczek 1.65
J. Plewa 1.65
P. Bukraba 2.67
F. Minkiewicz 5.00
J. Giertych 1.00
D. Szczerbik 10.00
J. Tumaniszwili 8.36
A. Wojtkiewicz 4.13
E. Krutol 8.36
L:ga Morska Oddział V doi. 100
P. Cieślak 1.25

Wszystkim Kolegom którzy w tak wspaniałej 
formie wykazali Chęć pomocy dla tych naprawdę 
potrzebujących Komisja Opieki SMW przesyła 
serdeczne Bóg zapłać,



22 NASZE SYGNAŁY

NIEKTÓRE Z PIERWSZYCH PODZIĘKOWAŃ

Kraków 4.12.1972.
Drodzy Przyjaciele i Opiekunowie,

Przyjmijcie gorące słowa podzięki za tak miłą 
mi pamięć.

Pyta Pan o moje zdrowie? Pamięć coraz bar
dziej zawodzi, tyle że zdaę sobie jesze z tego spra
wę. Cziuję się bardzo osamotniona — przyjaciółki 
też prawie jednolatki i wszystkie mniej lub więcej 
niedomagające, więc i stąd pomoc żadna. Taki to 
zwyczajny los tysięcy starych ludzi.

Panu, Panie Sekretarzu szczególnie dziękuję za 
tę trwającą poza grób przyjaźń dla mego ś.p. męża,

AJ.

Gdynia 12.12.1972 
Drodzy m~i Przyjaciele,

Dużo radości sprawił mi Wasz dar. Nie wiem 
jak mam dziękować za wszystko. Przede wszystkim 
że Pan wie pamiętają mego ś.p. umiłowanego brata. 
Tak to był człowek, który całą duszą umiłował ma
rynarzy. Nigdy o Was nie pozwolił nic złego powie- 
d ieć, ani nawet pomyśleć. Dz:ś ja ten splendor ob
jęłam, lecz odwrotnie dziś ja otrzymuję pomoc od 
Was drodzy. Cieszyłam się ze mogłam rozmawiać 
z dr. Markowskim z Londynu. Miałam cząstkę tego 
serca, który umiłował mego ukochanego brata. Czu- 
ię się n:e osam tniona. gdvż jest jeszcze ktoś kto 
myśli o mnie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
zasvłam naise"’ecznie'sze życzenia zdrowych, po
godnych i radosnych dni w przyszłym roku. Dzielę 
s:ę z całym Stowarzyszeniem opłatkiem.

M.S.

Gdynia 19.12.1972

Wielce Szanowny Panie Sekretarzu,
Dziękuję serdecznie za list z dnia 18 listopada 

oraz bardzo dziękuję za przesłane mi £10.00 
jako prezent świąteczny, które już z PKO otrzyma
łem.

Stan mego zdrowia niestety nie zmienił się, na
dal chodzę za pomocą szczudeł na protezie bo dru
ga noga się nie wygoiła.

Pisałem poprzednio że jeszcze w br. zdecyduję 
się na amputację drugiej nogi, trudna jest to decy
zja bo nie jestem pewny jakie będą następstwa, czy 
organizm tym razem przetrzyma i proszę Pana Bo
ga aby tak było, bo jednakowoż przejść tę opera
cję będę musiał i to wcześnie w Nowym Roku. Mam 
jeszcze ciągle w pamięci te kilka operacji które mi 
zrobiono w Ubiegłym i bieżącym roku i to chyba 
jest głównym powodem odkładania tej amputacji,

Samopoczucie ogólne jest obecnie trochę lepsze 
i staram się dojść do dobrej kondycji.

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz No
wego Roku, życzę szczęścia, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności o Wszystkich pomyślę w czasie Wigilii.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pamięć o 
mnie.

J.D.

Glasgow 6.12.1972

Serdecznie dziękuję za życzenia świąteczne i 
opłatek oraz za czek na £10.00 życząc równocześnie 
całemu Zarządowi Wesołych Świąt.

T. B.

Brighton 8.12.72

Niniejszym potwierdzam odbiór czeku na £10. 
i uprzejmie dziękuję za miłą pamięć.

Łączę serdeczne koleżeńskie pozdrowienia.

Plymouth 8.12.1972.

Ja w imieniu męża i swoim serdecznie dziękuję 
za życzenia i prezent gwiazdkowy. Mąż mój z po
wodu choroby nie może sam napisać.

Przesyłamy Szanownemu Zarządowi najlepsze 
życzenia świąteczne i noworoczne 1 dziękujemy 
za opłatek.

I. A.

Londyn 1972.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłam 
życzenia zdrowych, przyjemnych Świąt i najlepsze 
życzenia Noworoczne oraz bardzo serdecznie dzię
kuję za pamięć i prezent gwiazdkowy.

H. Ż.

Katowice 16.12.1972. 
Drodzy Koledzy i Przyjaciele.

Brak mi słów na złożenie na Wasze ręce po
dziękowania za udzieloną mi pomoc w formie wy
słania mi lekarstw, zapomogi i obecnie prezentu 
gwiazdkowego.

Jest mi przykro z jednej strony, że zawracam 
Wam głowę, z drugiej przyjemnie że o mnie pamię
tacie. Jestem Wam bardzo wdzięczny i zobowiązany. 
Z okazji nadchodzących Świąt życzę Wam wszyst
kim dużo zdrowia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

M, F,
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Kol. Rekner jest mało uchwytny. Gdy jest w 
Londynie wpada do nas na krótko a gdy się błąka 
po świecie pomimo wszystko o nas pamięta. Życze
nia dla nas wszystkich przysłał z Filadelfii.

Nasz dożywotni wspierający członek kpt. że
glugi wielkiej H. Komarnicki niezmiennie i zaw
sze o nas pamięta, swoje życzenia świąteczne przy
słał nam w Palestyny.

Tą drogą Państwo R. Nałęcz-Tymińscy prosili 
przekazać swoje najlepsze życzenia świąteczne i no
woroczne wszystkim kolegom i koleżankom należą
cym do Stowarzyszenia.

Z prawdziwą radością powitaliśmy powrót na 
łono rodziny kolegi Z. Pleśniaka, który jest teraz na
szym członkiem dożywotnim. Jak mówi stracił z 
nami styczność nie przez zobojętnienie ale z powo
du nawału pracy. Przysyła wszystkim swoje najlep
sze życzenia.

Kol. kmdr. Jekiel który był w przelocie w Lon
dynie w listopadzie, uprzednio przysłał do nas poz
drowienia z Polski a później z Filipin a wreszcie 
życzena świąteczne ze Stanów Zjednoczonych.

Utrzymujemy kontakt z naszym bardzo dob
rym kolegą jednym z najstarszych w Marynarce 
por. rez. Kazimierzem Wiśniewskim. W swym liś
cie wspomina on, że chor. Melcer zmarł w Wejhe
rowie.

Kol. Sobczyk za pośrednictwem kol. Wiśniew
skiego prosił o przekazanie nam wszystkim swoich 
serdecznych pozdrowień.

Kol. Farbisz ze Szwecji pisze do nas dosyć rzad
ko ale regularnie. Jest on naszym bardzo wiernym 
i szanowanym członkiem znanym ze swej szczod
rości o ile chodzi o Komisję Opieki.

Kol. Gliniecki z Francji donosi nam że nieda
leko od niego mieszka Józef Czarnecki, który nie
stety wówczas gdy ten 'list był pisany w czerwcu 
był ciężko chory oraz że w La Moselle mieszka kol. 
Adam Cichy, który też służył w Marynarce Wojen
nej.

Pani A. Solska wdowa po ś.p. kimdr. dypl. Sol
skim, naszym przedwojennym długoletnim szefie 
sztabu zawsze bardzo ceni sobie naszą pamięć o 
niej, i łączy dla nas wszystkich bardzo serdeczne po- 
zwrowienia.

Pan Admirał Unrug w swym liście do nas z 
dnia 4 grudnia prosił za pośrednictwem Naszych 
Sygnałów złożyć wszystkim Kolegom Jego najlep
sze życzenia świąteczne i noworoczne.

W swym- liście do nas p. Maria Szulc wdowa po 
Komandorze pisze że jest zawsze wzruszona naszą 
pamięcią o niej i że często widuje dawnych wspól
nych znajomych przypominających jej dawne szczę
śliwe czasy.

Z panią Marią Świńską, wdową po Admirale jes- 
teślmy w stałym kontakcie i odwiedzamy ją w Anto- 
kolu który się przeniósł teraz do Chisiehurst w 
Kent. Pełny adres Antokolu jest: The Oak House, 
„Antokol”, 45 Hollbrook Lane, Chisiehurst, Kent, 
G.B. Pani Maria Świńska za naszym pośrednictwem 
składa wszystkim życzenia szczęśliwych i miłych 
świąt oraz dobrego nowego roku.

Odezwał się do nas w okolicach sierpnia paro
krotnie kol. Kadulski Marian. Między innymi zgło
sił do nas pretensje za liczne błędy które znajduje 
w „Naszych Sygnałach”. Z tego powodu 
musieł.śmy kol. kmdr. Kadulskiemu wytłumaczyć 
ile razy przeprowadzamy korektę i jak pomimo to 
błędy są wciąż popełniane, o ile nie stare to nowe 
podczas druku.

Od wieków nic nie słyszeliśmy o naszym kole- 
dze kmdr. S. Lasockim który raptem na skutek ot
rzymania zaproszenia na wieczór koleżeński napi
sał kilka zdań żałul/ąc że nie będzie mógł wziąć w 
nim udziału bo wyjeżdża na url.p, na Bl.ski Wschód. 
Wyraził nadzieję, że wróci do Londynu nie via 
Kuba. Mamy nadzieję, że o nas już więcej nie za
pomni.

Z jednym z naszych Seniorów kol. kmdr. Janu
szewskim stale wymieniamy korespondencję. Opo
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wiadamy sobie co się dzieje na naszym terenie oraz 
nie bez tego żeby nie było parę zdań o zdrowiu. 
Cieszymy się jednak, że na ogół kol. Januszewski 
trzyma się dzielnie.

Nasz kolega mec. W. Nadratowski z okazji 
złożonych życzeń otrzymał podziękowanie od p. 
Louis FitzGeebena (który opuścił W.B. chwilowi) 
oraz za wysłane życzenia z okazji srebrnego wesela 
od kmdr W.B. Willetita z polecenia księcia Filipa.

Mieliśmy parę listów od kol. kmdr. Franckiego 
który po dłuższym pływaniu wrócił do domu. Wy
nik był taki, że korzystając z ciszy domowej napi
sał nawet parę artykułów do „Naszych Sygnałów”. 
Jak się okazuje jednak nie zaznał on na długo do
mowego odpoczynku gdyż Jego ostatni list z 22 
grudnia z Nowej Gwinei donosi że zupełnie niespo
dziewanie w przeciągu 24 godzin objął statek i zna
lazł się znowu na morzu.

W marcu ub. roku mieliśmy parę listów od 
naszego kolegi kmdr. Szalewicza, który nam do
niósł, że w najbliższym czasie już kończy swoją ka
rierę morską i ma się udać mając teraz dużo wolne
go czasu odwiedzić swoich bliskich w Kraju.

Bardzo nam było przyjemnie otrzymać kilka 
listów od kol. M. Serafina, który większość czasu 
spędza w terenie przy budowach sieci elektrycznej. 
O ile chodzi o przyszłość jego firmy nie jest on zbyt 
optymistyczny.

W tym samym mniej więcej czasie pisał do nas 
parokrotnie kol. kpt. mar. Jerzy Tumaniszwili. Miał 
interes do „Naszych Sygnałów”, który został przez 
nas załatwiony a jednocześnie wspomniał że gdy 
był przejazdem w Londynie żadnego z kolegów z 
którymi chciał się Skontaktować nie zastał w domu. 
Sądząc z listu dobrze się czuje i powodzi mu się do
brze.

Odezwał się do nas króciótko kol. który nie
stety stracił z nami łączność co tłumaczy tym że 
bardzo ciężko pracuje i jest pracą tą zmęczony. Ma
my na myśli kol. dr. W. Stachurko.

Pisuje do nas od czasu do czasu kol. S.J. Ro
wiński który zamieszkuje stale w Hiszpanii. W na
szej korespondencji wymieniamy rozmaite poglądy 
na sytuację obecną na tym Bożym świecie. Sądząc 
z treści listu kol. Rowiński jest zadowolony.

Już w październiku przysłał do nas list z życze
niami kol. S. Pohorecki. Pisze jak na swoje lata 
czuje się z żoną nieźle, a będąc od niedawna na eme
ryturze wędruje po Stanach zależnie od sezonu i 
pogody tam gdzie im klimat najbardziej odpowiada.

Prezes naszego*Koła w Manchester za pośred
nictwem „Naszych Sygnałów” składa Zarządowi i 
kolegom swoje najlepsze życzenia świąteczne i no
woroczne.

Do Stowarzyszenia przystąpił jako dożywotni 
członek wspierający p. Zbigniew Chałko. Nasz no
wy kolega którego witamy całym sercem w naszym 
gronie nie jest marynarzem. Był żołnierzem wrześ
nia, konspiracji w Kraju, AK-owcem, uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego i żołnierzem 2 Korpusu, 
a dzisiaj jest założycielem i redaktorem „Polonii” 
i redaktorem „Dziennika Związkowego” w Chica
go i jest również poetą i publicystą. Koledze Chał
ko zawdzięczamy wszystkie te piękne artykuły któ
re ukazują się w tamteijszełj. prasie o Marynarce Wo
jennej której on jest szczerym zwolennikiem i za co 
musimy być mu bardzo wdzięczni.

Musimy być wdzięczni panu p. F. Głowackie
mu z którym jesteśmy w kontakcie i który zajmuje 
się grobami kolegów którzy zginęli w Polsce na wy
brzeżu.

Nasze Koło w Chicago wykazuje się bardzo 
piękną inicjatywą a mianowicie stworzyło polską 
morską drużynę harcerską którą szkoli i którą się 
zajmuje. Największe zasługi pod tym względem po
łożył kol. Siemaszko, Ruszkowski, oraz kol. kmdr. 
Lichodziejewski, którego fotografię wraz z chłop
cami z drużyny harcerskiej niżej zamieszczamy. 
Większą finansową pomoc okazał Prezes Koła dr 
S. Korzeniowski, który jest zawsze czuły na potrze
by polskości. Wiadomości te przekazał nam na na
szą prośbę kol. Lichodziejewski.

Poniżej podajemy list kolegi Czerwińskiego z 
Kanady, który chociaż urodzony we Francji, a 
obecnie jest Kanadyjczykiem posiada wciąż piękne 
i szczere polskie serce.

Dear Sir,
Allow me to excuse writing in English which 

I am surę you musi be familiar with buf I never 
went to Polish school and if I can readl it is near 
imipossible for me to write it. Next let me thank 
you for your letter which came too late. As you 
will see I live in Canada and already over 20 years, 
here I am married we have four children and life 
is no hardship. You are right when you dont be- 
live I forgot, it was 6 years of my life I will never 
forget. I would very much like to know what hap- 
pened to our ship llike ORP Błyskawica, Piorun, 
Burza and all the others also When did return to 
Poland if they didl and -if go who took them there. 
There is also one officer I liked very much por. 
Węglarz, what became of him?!

My family speaks English only, I tried to get 
the kidś learn French, but its impossible. You may 
understand better why I dont write in Polish when 
as you know was not even born in Poland. Yes, 
1 would like to receive your „Nasze Sygnały” as 
there are many names 1 know and would like to 
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keep in touch with them. Do you have a list of ex 
Polish sailors in Canada? If you wish to keep con- 
taat with me I will be very glad. I have been back 
to France 3 tiimes sińce I am in Canada and next 
time 1 will stop in Lomdlon to visit your Association. 
Even if there is 26 years gone by I still sing all the 
navy songs we used to sing. By the way what hap- 
pened to our instruktor in Ponchateau, France, mat 
Urbański?

I hope you willi be able to understand my hand 
writing and that I will hear from you agam. I wrote 
to Jan Plewa, but to him I wrote in Frencjh.

Niech żyje Polska!
J. Cervin

Nasza koleżanka Zofia Wisznicka Pinto Pereira 
która się znajduje obecnie w Mozambiku wraz z mę
żem prosi o przekazanie tą drogą najlepszych ży
czeń świątecznych i noworocznych Panu Prezesowi, 
całemu Zarządowi SMW oraz wszystkim Kolegom 
rozsianym po świecie.

Kolega dr T.A. Musiałkowski który znajduje 
się od naszej centrali najdalej bo wraz z chor. Pre- 
szem w Nowej Zelandii pisze do nas stosunkowo 
rzadko ale zawsze przemiłe i urocze listy. W swym 
ostatnim wspomina o miejscowej legendzie którą 
podajemy poniżej:

Jest taka legenda Maoryska, że po śmierci duch 
Maori, idzie na północny cypel Nowej Gwinei. Tam 
rośnie olbrzymie i bardzo stare drzewo pohutuka- 
wa, które kwitnie czerwono tylko w czasie świąt Bo
żego Narodzenia. Po korzeniach tego drzewa duch 
schodzi na dno Pacyfiku i rozpoczyna wędrówkę 
do Wysp Towarzyskich skąd przed wiekami wodzo
wie Kupę i Toi ruszyli łodziami w kierunku skąd 
przylatywały ptaki.

Do wysp skąd przybyli ich przodkowie wraca
ją Maori po śmierci.

Jako konkluzję kol. Musiałkowski dodaje:
Do smutnego kraju nad Wisłą, do zielonych wód 

Bałtyku wrócimy wszyscy gdy nadejdzie czas.

Z wielką radością witamy w swym gronie kol. 
Stanisława Piaskowskiego, który był w roku 1928-30 
w Marynarce Wojennej (st. mar. ochotn.) a który 
obecnie jest znanym malarzem-grafikiem. Kol. Pias
kowski jest z zawodu inżynierem i specjalistą od pro
jektów mostowych. Studiował sztukę trochę w Pol
sce i w Paryżu. Obecnie mieszka stale w Stanach 
Zjednoczonych, w Albany (New York), gdzie posia
da własny warsztat typograficzny „Sigma Press”. 
Między innymi kol. Piaskowski zbiera też materiały 
do swojej pracy o „Okrętach Rzeczypospolitej Pol
skiej do 1946 r.” Zwracał się on i zwraca do wszyst
kich organizacji polskich jak również poszczególnych 
osób z prośbą o pomoc w znalezieniu materiałów do

tyczących tego okresu Marynarki Wojennej i przy
słania mu do wykorzystania. Są to: nie opublikowa
ne dotąd wspomnienia osobiste, wycinki z p.sm pol
skich, jak i zagranicznych, fotografie, mapki, gło
sy krytyki, uznania etc.

Zebrany materiał, po zrobieniu reprodukcji i 
wykorzystaniu dla celów publikacji, zostanie prze
kazany do dyspozycji Stów. Mar. Woj. w Londynie 
wzgl. na życzenie — zwrócony wysyłającemu.

Wszelkie materiały, listy i zapytania w tej spra
wie prosimy kierować pod adresem: Polish Veter- 
ans Association. Post No. 16, c/o Stanisław Pias
kowski 116 Mc Nutt Ave, Albany N.Y. 12205, USA.

Pani Łopatniuk siostra ś.p. naszego kolegi Mokr- 
skiego do swojego listu doiączyia wycinek z tygod
nika „Stolica” w którym jest fotografia rocznika 
Szkoły Podchorążycn Marynarki Wojennej z roku 
1938 w paradnycn mundurach z ówczesnym koman
dorem Korytowskim i Morgensternem na czele. 
Był to kurs który był przedstawiony Prezydentowi 
Rzeczypospolitej na zamku w Warszawie.

Pan Grzonka syn ś.p. chor, który zginął na Or
kanie jest z nami w staiym kontakcie. W swym liś
cie z 2 marca 1972 donosi że istn.eje ulica na Oksy
wiu im. kmdr. J. Grudzińskiego oraz technikum w 
Wejherowie im. załogi ORP Orzeł. Za pośrednict
wem tegoż p. Grzonki serdeczne pozdrowienia z 
Gdyni przesyłają koledzy Rymszewicz, Wójcicki, 
Chmara, Salamon, WantowsKi, Jakubowski, Tyc, 
Maćkowiak. Z tego samego źródła otrzymaliśmy 
wycinek gazety o 50-leciu Stoczni Marynarki Wo
jennej im. Dąbrowszczaków. O jej kolejnych eta
pach rozwoju, stoczni obecnie zaliczanej do grona 
164 największych przedsiębiorstw w Kraju mówił 
między innymi jej b. dyrektor a nasz kolega Jasiń
ski. Przysłał on również wycinek z gazety Głos Wy
brzeża zatytułowany 40 lat Służby ORP Burza, z 
podobizną okrętu.

Za pośrednictwem kol. inż. M. Hłasko zamie
szkującego w Paryżu został nawiązany kontakt z 
Biblioteką Polską w Paryżu. Bibliotece na jej proś
bę przekazaliśmy Zbiór uprzednich zeszytów które 
ofiarował na ten cel kolega kmdr. Trzyna. Obec
nie przekazujemy Bibliotece każdy nowy ukazują
cy się zeszyt. Za naszym pośrednictwem również 
Biblioteka Paryska nawiązała kontakt ze Stowarzy
szeniem Lotników i Bronią Pancerną.

Od bibliotekarki p. W. Borkowskiej otrzymali
śmy list z podziękowaniem za otrzymane wydawni
ctwa.

W prasie krajowej coraz więcej ukazuje się ar
tykułów o czasach przedwojennych oraz wojennych 
naszej Marynarki na Zachodzie. Ostatnio przysła
no nam artykuł pt. „ORP Garland i jego załoga”, 
z fotografią naszego kolegi J. Anczykowskiego. W 
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artykule tym również mówi sę o okręcie podwod
nym Jastrząb.

W zeszłym roku w Polsce obchodzono 50-lecie 
powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
w Toruniu. Uroczystości związane z tą rocznicą zo
stały szeroko omówione w prasie polskiej. Na przy
słanych do nas wycinkach jest zdjęcie Szkoły w To
runiu, zdjęcie Iskry, zdjęcie kmdr. Czesława Petelen
za wyglądającego b. młodo i jeszcze z wąsami oraz je
dno ze zdjęć z uroczystej promocji absolwentów tej 
Szkoły w paradnych mundurach.

W artykułach tych, które niestety nie są zbyt 
ścisłe o ile chodzi o prawdę historyczną wspomniane 
są nazwiska adm. Porębskiego, kmdr. Adama Mo- 
huczego, Włodzimierza Steyera, kmdr. Zajączkow
skiego oraz wśród obecnych wychowanków Szkoły 
kmdr. Władysława Salomona, Jana Bartlewicza, 
Tadeusza Borysiewicza, Janusza Stalińskiego (obec
nie profesor i rektor Politechniki Gdańskiej) oraz 
z innych kolegów kmdr. Kłossowskiego, prof. dr. 
Steyera (syna późniejszego admirała) kmdr. Konar
skiego, oraz kolegów Mańkowskiego, Tyca, Pappel- 
bauma, Leszczyńskiego, Trzcińskiego, prof. Szczep
kowskiego, jednego z naszych najstarszych dr. kmdr. 
Dońskiego, Czerwińskiego Aleksego, Czerwińskie
go Juliana, Kraszewskiego Prowansa. W sumie oko
ło 30 b. wychowanków Szkoły.

Wystawę przygotowano ze zbiorów:
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Wy

działu Historycznego Zakładu Politycznego Ma
rynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojska Pols
kiego w Warszawie, Biblioteki Głównej UMK w 
Toruniu, Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w 
Toruniu.

Ze zbiorów prywatnych:
K.O. Borchardta. Cz. Ciesielskiego, J. Dehnela, 

W. Dońskiego, T. Konarskiego, S. Kuskówny, E. 
Pappelibaulma, J. Pertka, H. Romanowskiej, E. Ry- 
chela, B. Sonnenfelda, D. Steyera, A. Tyca, J. Werki 
oraz ze zbiorów własnych Muzeum.

Nasi przyjaciele z „Głosu Polskiego” wciąż o 
nas pamiętają i przysłali w czerwcu 1972 r. na Komi
sję Opieki 70 doi. Byli to: Państwo B. Kalecki, pp. 
B. Ejibcih, p. M. Nowoczyński, pp. J. Łuccy, p. T. 
Paschalski.

Jak co roku dostaliśmy od naszych przyjaciół 
i członków bardzo dużo życzeń świątecznych i no
worocznych. Było ich tyle, że z trudem rozmieściliś
my je w naszym małym skromnym pokoiku. Wszyst
kim tym Kolegom za ich pamięć i życzenia serdecz
nie dziękujemy.

Nasz kolega Prezes kmdr, dr Markowski wydał 
z okazji 50-ej rocznicy Szkoły Podchorążych Sanitar
nych ciekawą książkę pamiątkową pt. „Podchorą
żowie z Ujazdowa”. Książka będzie omówiona w 
następnych numerach „Naszych Sygnałów”. Gratu
lujemy ładnego wydania.

Pan Bogdan Olgierd Jeżewski wydaje księżkę 
pt. „Polacy w świecie — źródła do bio-bibliografii.” 
Książka ta jest w cenie £. £. 3.90. Koledzy którzy- 
by pragnęli zdeklarować się na subskrypcję tej ksią
żki powinni zgłosić się bezpośrednio od p. Jeżew
skiego pod adresem: 298 Northfields Avenue, Lon
don W5, 4UB.

Uprzejmie zawiadamiamy kolegów że w razie 
chęci nabycia dekoracji i odznaczeń mogą pod tym 
względem zwrócić się bezpośrednio do p. J. Kier- 
nesa którego adres pocztowy jest 14 Collingham 
Gardens, London Sw 5.
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Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Dnia 2 czerwca 1972 zmarł nagle na serce kol. 
por. mar. Aleksander Hara w Rykiayik, Islandia.

Dnia 3 marca 1972 zmarła w Polsce p. Stefania 
Buraczewska której syn będąc w Marynarce Wojen
nej zginął podczas nalotu na Devonport w 1941 r. 
Nasza Komisja Opieki do ostatka opiekowała 
się p. Buraczewską.

W liście z lipca 1972 p. Grzonka (syn ś.p. chor, 
mar.) donosi że zmarł jeden z naszych najstarszych 
podoficerw chor. Jan Lichy i został pochowany na 
cmentarzu Gdynia Leszczynki.

•
Dnia 17 lipca 1972 r. zmarła w Argentynie w 

Menidozie nasza koleżanka, młodsza inspektorka 
Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet, Ewa Miszew- 
Ska-Lubowiecka. Był to najstarszy nasz oficer PMSK.

Dnia 1 września zmarła w Londynie Małżonka 
naszego kolegi kmdr. A. Trzyny, pani Zofia Trzy- 
na. •

Dnia 14 grudnia 1972 zasnął w Panu jeden z 
naszych najstarszych kolegów Kasper Grzywaczyk, 
lat 73., który rozpoczął swą karierę jeszcze w przed
wojennej marynarce niemieckiej, a później przy
czynił się w dużym stopniu w wychowaniu całych 
pokoleń naszych polskich marynarzy. W czasie woj
ny pływał w stopniu chorążego na „Piorunie”, a po
tem na naszych krążownikach. Był jednym z na
szych najbardziej popularnych, łubianych i szanowa
nych podoficerów. Po powrocie do Polski odszedł 
w stan spoczynku w stopniu por. mar. Mieszkał w 
Oliwie i tamże został pochowany.

•
Dnia 17 stycznia 1972 zmarł w Polsce kpt. mar. 

Tadeusz Borysiewicz. śp. kpt. Borysiewicz był pry
musem swojego rocznika w Szkole Podchorążych 
Marynarki i całe swoje życie tak przed wojną 1 pod
czas wojny i po wojnie był głęboko związany z 
Polską Marynarką Wojenną. Śmierć tego dz elnego 
oficera stworzyła bolesną lukę wśród żyjących ab
solwentów Szkoły Podchorążych Marynarki Wo
jennej.

Cześć Ich Pamięci!
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ZEBRANIE KOLEŻEŃSKIE OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ

Dnia 11 listopada, w dzień Święta Niepodległo
ści odbył się w salach Ogniska Polskiego doroczny 
obiad Oficerów Mar. Woj. w tym roku z Paniami.

Było razem tylko 33 osób. Powinno by być 
znacznie więcej. Przykra to prawda ale prawdzi
wa. Mimo to nastrój był b. miły, a szczególnie przy
jemnie było widzieć w naszym gronie kolegę z Pol
ski, który szczęśliwym zbiegiem okoliczności znaj
dował się właśnie Wtedy z wizytą w Londynie.

Zebranych jak zwykle w imieniu organizato
rów powitał kolega Jabłoński który skorzystał z oka
zji aby b. gorąco podziękować za tyloletnią wydat
ną pomoc współorganizatorom tych wieczorów, kol. 
Budzyńskiemu, Krzyżanowskiemu i Olszewskiemu 
oraz wszystkim kolegom którzy na te zebrania przy
chodzili i dzięki którym można było raz do roku 
wytworzyć beztroską i miłą atmosferę tak odmienną 
od tej która nas otacza na co dzień. Zapowiadając 
swoje wycofanie z grupy organizatorów kol. Jabłoń
ski wyraził nadzieję, że zebrania koleżeńskie będą 
jeszcze się odbywały przez wiele lat w przyszłości. 
Zakończył powitanie wznosząc toast za zdrowie i 
powodzenie Rodziny Marynarskiej.

Przy kawie było dużo dowcipów mów i przemó
wień. Serię rozpoczął kol. Krzyżanowski fraszka
mi na temat obecnych, fraszki te podajemy poniżej.

Dla orientacji pozalondyńskich Kolegów poda
jemy nazwiska osób które brały udział w zebraniu 
koleżeńskim.

A. Giertych, W. Sągajłło, W. Krzyżanowscy, S. 
Olszewscy, A. Trzyna, B. Karniccy, A. Czerwiński, 
W. Śliwiński, F. Pitułkowie, R. Dullowie, B. Kowal
scy, B. Biskupscy, E. Liber, A. Górski, A. Ponikiew- 
scy, W. Nadratowski, J. Busiakiewiczowie, J. Anczy- 
kowscy, J. Pawłowiczowie.

Kol. Krzyżanowski napisał te fraszki od ręki, 
wtedy gdy otrzymał listę zgłoszonych na nasz wie
czór koleżeński. Prosił więc bardzo by nie przypisy
wać tym fraszkom wartości literackich.

Kowalski, jak Roch z Trylogii 
tak nam być może powie: 
„Jam jest Kowalski, a to Pani Kowalska 
i czołem, mości panowie!”

On już w latach gimnazjalnych 
zjadł za dużo z szynką bułek 
i z małego Pawłowicza 
szybko wyrósł silny Mułek. 
Nikt właściwie dóbr że nie wie 
jak i kiedy to się stało 
— Mułkiem został w młodym wieku 
i ... na stare tak zostało.

Różne wojny są koleje 
i to nie jest zacna granda 
Wart był Garland Biskupskiego 
a Bolek Garlanda.

Kiedy w Ognisku w barze 
zejdą się marynarze, 
to piją wódki nie tanie 
i powtarzają litanię: 
„Romanie Dullo z żoną, z córkami 
— napij się z nami.”

Witold Sągajłło w angielskiej szkole
Nauki ścisłe wykłada
Co rok w świat uczniów obiecująca 
Wychodzi z szkoły gromada.
Witold Sągajłło kilka lat temu 
energii stracił nie mało 
gdy chciał mnie kiedyś bridża nauczyć 
lecz to mu się nie udało.

Aby odkuć się na Szwedach 
po szwedzkim zaborze, 
Rzeczpospolita Górskiego 
rzuciła przez morze. 
Nie dała mu rady 
skandynawska bieda 
— dziś w polskim Londynie 
on biega za Szweda.

Kiedy siądzie człek przy stole 
i popija i opycha 
to . . . nie „Nowe Pokolenie” 
Jędrzeja Giertycha

Wstyd mi — młodych lat mentorze — 
za wygody, za obawy, 
gdy ty ciągle duchem młody 
wierzysz w słuszność świętej sprawy.

Pani najpiękniejsza wśród doktorów 
— Karnicki wśród komandorów.
I nic się nie zmieniło, 
choć czas leci: 
Pani urodą jaśnieje 
Borys czupryną świeci.

Zawsze mnie ogromnie cieszy 
Zaproszenie do Kościeszy. 
Po kielichu bęc! drugiego 
pije się u Olszewskiego
Trzeciego nalewa Stasina, gdy Isia coś pitrasi 
A za gościnności lata
Koledzy go zowią Szmata.
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Za niejeden wódki liter 
to przezwali go soliter, 
a On pije przestraszony 
bo nie jest. . , przyzwyczajony.

Historia administracji Marynarki Wojennej tak się 
zaczyna:
„Na początku była Trzyna . . .”

Raz Budzyński Tadeuszek 
jadłem i napitkiem brzuszek 
napełniwszy tak rzekł do mnie: 
„Pełen jestem marynarskiej tradycji

i koleżeńskich wspomnień”.

Franek Pitułko — nieduży ■— 
wspaniale grał na swej Burzy, 
a go tego Jego Pani 
ślicznie gra na fortepiani.

Każdy artylerzysta 
ma swójji kaliber 
naprzykład
Liber.

Mówił bosman okrętowy 
oparty o wiosło:
„Śliwiński, z ciebie nic nie wyrośnie” 
. . . i nie wyrosło.

A w komandorze Czerwińskim 
powitać sobie pozwolę 
miłego Kolegę z Kraju 
przy naszym londyńskim stole.

Na nasze uroczystości
Ponikiewski przyjdzie czasem, 
a na ślicznym ma mundurze 
adjutancki sznur z kutasem.

Ten przeszłości świetnej symbol 
gdy mi przed oczyami stanie 
cieszy me zajimańskie serce

i raduje piękne panie.

Szanowany i ceniony 
i z wyboru, z łaski boskiej 
długoletni naszej nawy 
sternik Władzio Nadratowski. 
Pan mecenas i pan prezes 
a do tego interesu 
uwieczniony jest w kronikach 
jako sternik AZS'u.

Dla SMW rzecz to bycza 
że miało Busiakiewiczą 
wielkie u nas ma zasługi, choć niedługi.

A 
Mile Widzieć Anczykowskich, 
jakże z Nich dobrana para: 
Pani — bardzo czarująca, 
a Pan — biega za agara.

Często tak się w życiu zdarza 
że się wini gospodarza, 
że jak tylko coś nie tego 
to zaraz do Jabłońskiego 
On tylko rozkłada ręce 
myśląc — jakże się wykręcę. 
Gdy bractwo zadowolone 
no to chwalą Jego Żonę, 
jak Pani Myszka wspaniale 
organizuje nam bale.

Dziękujemy Komandorze 
za świetności w tym wieczorze 
I tak md się lata przyszłe 
samolubnie marzą 
Niech w przyszłości mili Państwo 
znów nam mile gospodarzą.
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F. RYDZEWSKI

DOŁĄCZYĆ DO ZAŁOGI
(Wspomnienia)

Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej 
28 sierpnia 1939 roku wróciła z Gdyni do Bydgosz
czy. Nie skończyła swego letniego pływania. Taki 
był rozkaz z Dowództwa Floty. W szkole nie było 
już wykładów w audytoriach. Komendant szkoły 
pan Komandor Morgenstern zarządził ćwiczenia 
bojowe w polu. W okolicach Bydgoszczy w laskach 
w czasie naszych ćwiczeń spotykaliśmy ukryte od
działy polskie w pełnym rynsztunku. Śliczny polski 
wrzesień. Niebo błękitne, babie lato snuje się cien
kimi nitkami w powetrzu, pola puste, zboże sko
szone i zwiezione, podejrzliwa, niesamowita cisza 
panuje, tak jakby wróżyła straszliwy huragan lada 
chwila.

W nocy miałem służbę oficera placu. Garni
zon bydgoski prawie całkowicie opustoszały. Zosta
ły tylko służby pomocnicze. Na ulicach rozwieszo
ne plakaty: ręka ze swastyką zagrabia Polskę — na
pis — „Do broni”.

W nocy żołnierz przyprowadził mi do komen
dy placu młodego 17-letniego chłopaka i zameldo
wał mi że ten chłopak chodził po liniach obronnych 

i notował wszystko, i musi być z piątej kolumny nie
mieckiej. Kazałem oskarżonego zamknąć w aresz
cie garnizonowym i przedstawić do sądu wojennego.

Po trzech dniach przyszedł rozkaz ewakuowa
nia Szkoły Podchorążych do Pińska na Flotyllę 
Pińską.

Podstawione zostały wagony niedaleko budyn
ku szkolnego. Podchorążowie ładowali sprzęt i ma
teriał szkolny.

Piękny poranek, słońce świeci, niebo lazurowe, 
4 samoloty niemieckie nadleciały wysoko, leciały 
jak srebrne ptaki. Koło Szkoły działko przeciwlot
nicze zaczęło strzelać. Świst huk bomb. Bomby 
spadały na koszary batalionu pancernego stacjono
wanego naprzeciwko szkoły. Stary wartownik szko
ły Czachowicz pospolicie zwany dziadkiem przy
niósł odłamki bomb. — Widzi pan porucznik jesz
cze ciepłe, spadły na podwórze szkolne jak grad. 
Jedna bomba spadła na tor kolejowy gdzie stały wa
gony załadowane. Tor uszkodzony, dwa wagony 
wypadły z toru. Ekipa kolejowa i podchorążowie 
zabrali się do naprawy szkód. Szybko poszło. Ta
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bor szkolny z wykładowcami kpt. mar. Dobrzyń
ski, kpt. mar. Rabenda, por. mar. Wyrostek, odje
chał. Zostały trzy samochody. Komendant szkoły 
wsiadł do jednego, dyrektor nauk kmdr. Kotlik z 
ppor. mar. Macikowskim do drugiego a ja do trze
ciego. Jedziemy do Pińska przez Inowrocław, War
szawę, Brześć Litewski.

Pogoda prześliczna. Zaraz za Bydgoszczą na 
drodze do Inowrocławia pełno uciekinierów z gra
nicy. Bydło, furmanki, ludzie — tłok. Znowu nad
leciało 8 samolotów niemieckich. Zaczęły bombar
dować. Świst, huk, dym, krzyk ludzki, ryk bydła. 
Wysiadamy z samochodów. Zbliżam się — na dro
dze siedzi młoda kobieta, cała drżąca, a obok niej 
dwie córeczki jedna 4 lata druga 6 lat. Maleństwo 
4-ro letnie ma nóżkę zupełnie poszarpaną, skóra 
i mięśnie wydarte, kość złamana, cicho jęczy ■— boli 
— boli. Drugie maleństwo ma rączki poszarpane 
odłamkami bomby, na buzi rany, krwawi, zupełnie 
oszołomione. Mam dwa opatrunki. Bandażuję rany, 
niosę maleństwo do samochodu, matka potyka się, 
też Wsiada. Komendant każę je zawieźć do szpita
la w Inowrocławiu. Zdała od strony Torunia słychać 
ciężki huk armat. Droga do Torunia odcięta. Peł
nym gazem jedziemy do Warszawy. Zatrzymujemy 
się w Płocku by nabrać benzyny i coś zjeść. Na pla
cu w mieście kręci się jakiś typ w mundurze ofice
ra polskiego i opowiada, że wszystko już koniec. 
Armie polskie rozbite, cofają się. Zameldowałem 
to Komendantowi. Kazał mi odstawić typa na ko
mendę placu. Przystawiłem pistolet do pleców i po
wiedziałem: panoczku za mną — tędy droga.

W Warszawie stajemy przed Kierownictwem 
Marynarki Wojennej. Wokół działka przeciwlotni- 
c-e. Po godzinie komendant szkoły oznajmia, że je
dziemy do Pińska. Na drogach tłok, pełno wiejs 
kich furmanek, które jechały na miejsce zboru w 
myśl planu mobilizacyjnego. Trudna jazda. Wresz
cie koło Kobrynia droga jest wolna. Dodajemy ga
zu. Widać niedaleko jak bombowiec pod lasem lą
duje. Komendant z ppor. Macikowskim uzbrojeni 
w karabinki biegną na miejsce. Po chwili wracają 
i mówią, że to jest nasz „Łoś”.

Dojeżdżamy do Pińska. Flotylla w alarmie. 
Przyjeżdżają ze Wszystkich stron ludzie z kartami 
mobilizacyjnymi.

Komendant po widzeniu się z dowódcą Flotylli 
kmdr. Zajączkowskim oznajmia, że szkoła Podcho
rążych zostanie zakwaterowana we wsi Horodysz- 
cze koło Pińska. Po trzech dniach przyjeżdża Szko
ła Podchorążych. Czemu tak długo — pytam się ja
ko oficer pełniący służbę na dworcu. Samoloty nie
mieckie złapały nas pod Nałęczowem. Broniliśmy 
się.

Wieś poleska Horodyszcze nad jeziorem. Na 
pagórku kościółek wiejski na jego ścianie frontowej 
jeszcze pociski z czasów wojny 1920 r. Plebania, 

uroczy dworek w niej mieszka ksiądz proboszcz 
Młody człowiek, Polak z krwi i kości, dobrotliwy 
uśmiech na twarzy, sługa Boży, tak jak jego praoj
cowie, uczy ewangelii na Polesiu. Częstuje nas miod
kiem lipcowym, serem z kminkiem i świeżutkim 
masłem. Cicho wspomina „weźcie mnie z wami, mo
gę oddać ostatnią przysługę wam i marynarzom”. 
Czuł hakatombę jaka wali się na Polskę. We wsi 
kilka rodzin ewakuowanych z Warszawy. Dziewczę
ta pytają się co będzie. Trudno coś odpowiedzieć. 
Jedno tylko wiadomo, trzeba bronić kraju. Cicho 
tutaj i spokojnie. Polesia czar to ciche knieje i mo
czary. Tutaj komandor Zajączkowski uprawiał pa
sjonujące polowania na dzika nocą z latarką pod 
lufą sztucera. Komandor Zajączkowski mówił ze 
łzami w oczach: Polska bez Polesia, to nie mam 
gdzie żyć.

Kilkanaście dni trwała nasza sielanka w Horo- 
dyszczach. Przyszła wiadomość jak grom z nieba: 
wojska sowieckie przekroczyły granice Polski. — 
Warszawa oblężona.

Komendant zebrał oficerów i podchorążych i 
powiedział: idziemy na pomoc Warszawie.

Oficerowie dowódcami kompanii, podchorążo
wie dowódcami plutonów. Wszyscy ubrani w mun
dury koloru khaki.

Zostałem dowódcą kompanii. Ludzie czekali 
mnie we wsi Damaszyce koło Pińska. Pojechałem 
tam, spotkał mnie kpt. mar. rez. Kuzio. Oto pań
scy ludzie powiedział. Jest ich 120. Organizacja: po
dział na plutony, na drużyny i wyznaczenie dowód
ców tych jednostek. Podoficer prowiantowy bos
man Krauze, podoficer amunicyjny mat Grzybow
ski. Jest amunicja, karabiny ręczne, granaty i jeden 
karabin maszynowy „Hotchkiss”. Oddałem z niego 
kilka krótkich serii — piękna maszynka. Z tymi lu
dźmi i tym sprzętem to po uwolnieniu Warszawy 
dojdę chyba do Berlina — pomyślałem. Zaczął się 
marsz w kierunku Warszawy. We dnie laskami i 
krzakami, w nocy głównymi drogami. Po kilku 
dniach ćała Flotylla Pińska znalazła się na drodze 
niedaleko wsi Krymno. Nadleciało 5 samolotów 
niemieckich. Zaczęły bombardować. Odezwały się 
pojedyńcze strzały z naszych x.b. Bomby zrobiły 
trochę szkód. Kilka furmanek rozbitych, kilku ran
nych i jeden zabity — mat Mazur. Po uporządko
waniu oddziałów idziemy dalej. Znowu na naszej 
trasie spotykamy wojska sowieckie. Strzelają do nas. 
Zginął podchorąży Porwisiak i jdden marynarz. Ka
pitan Rabenda ze swoją kompanią otrzymał rozkaz 
od dowódcy batalionu kmdr. Kamińskiego oczyś
cić drogę. Trwało to cały wieczór i całą noc. Koło 
wsi gęsi.

W tej naszej marszrucie, bez prawidłowego kot
ła, bez spania, z nogami opuchłymi od marszu w sa
perkach, ludzie wymęczeni, wykazali się. Po drodze 
potyczki z grupkami wojsk sowieckich. Miałem 12 
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jeńców sowieckich. Wyskakiwali z szeregu, wyry
wali kartofle i surowe jedli. — Kuszaj skałko ugod- 
no!

—■ A czemu przyszliście tutaj strzelać do nas?
— Ne znaiju — komandir skazał!
— Dostalibyście więcej, ale hordy niemieckie 

zalewają nasz kraj, palą, grabią, zabijają, sami nie 
mamy co jeść.

Doszliśmy do Włodawy. Tutaj nastąpiła reor
ganizacja całej flotylli pińskiej i resztek wojsk pol
skich pod wodzą generała Kleberga. W kompanii 
pod dowództwem kpt. Wojciechowskiego zostałem 
zastępcą. Marsz — kierunek Warszawa. Doszliśmy 
do wsi Helenów powiat Łuków. Tutąj spotkaliśmy 
wojska niemieckie. Zatrzymaliśmy się w lesie nocą. 
Artyleria niemiecka zaczęła wstrzeliwać się. Z lewej 
flanki oddziały nasze (już nie pamiętam ich nazw) 
atakują więś. Strzelanina. Niemcy wyrzucają rakie
ty, żeby oświetlić przedpole. Wałka trwa do świtu. 
Rano dowódca batalionu kdr. Kamiński woła: 
„marynarze tam Niemcy naprzód bij, zabij”. Kom
panie wychodzą z lasku. Idziemy rojem. Gęsty o- 
gień nieprzyjacielski z lasku naprzeciw i z wioski po 
lewej stronie. Spotykam por. Wyrostka. Mówi mi, 
że jest chory i że ma gorączkę. Niemcy strzelają, 
świst kul koło uszu. Krzyczę do por. Wyrostka: 
Witek padnij! Kryj się! Tyralierą wchodzimy w la
seczek gdzie strzelanina z karabinów ręcznych. Na 
skraju lasku kompanie wypatrują na jedną wieś po 
lewej stronie i drugą naprzeciw skąd idzie nieprzy
jacielski ogień maszynowy. Podchorąży Stein z ludź
mi ciągnie Ckm. Maxim i zakłada taśmę. „Czy pan 
ich widzi tam naprzeciw w tej wiosce. „Tak, tak, 
dam radę”. Zaczął strzelać długimi seriami. We wsi 
ucichło. Wyskakujemy z krzykiem: hurra, hurra, 
i biegniemy do wioski. Kilka pojedynczych strza
łów oddają marynarze do uciekających Niemców 
(2 drużyny). Oglądam gniazdo niemieckiego kara
binu maszynowego: wnęk strzelecki, karabin ma
szynowy a obok strzelec leży zabity, głowa na pół 
rozcięta, mózg wypłynął. Panie podchorąży Stein 
to pański ckm. zrobił. Chyba tak — odpowiedział. 
Przyprowadzają mi rannego żołnierza niemieckie
go. Dostał postrzał w nogę, krwawi i kuleje. Dałem 
marynarzowi mój opatrunek i kazałem rannego o- 
bandażować, dać mu pić i odprowadzić do batalio
nu. Z wioski po lewej stronie strzelają karabiny nie
mieckie. Atakujemy tyralierą. Tu leży na wznak 
por. Wyrostek. Dostał serię w serce. Uklęknąłem i 
zacząłem odmawiać tych kilka słów: wieczny odpo
czynek racz mu dać Panie, bo stanął w obronie oj
czyzny.

Z flanki zagrzechotał ckm. niemiecki. Kule 
świstały koło uszu. Padłem, zacząłem pełzać po kar
toflisku. Łokciami zacząłem robić wnęk strzelecki. 
Znowu kule zasyczały jak żmije. Nie ruszam się, le
żę cicho. Zapadł zmrok, zaczęło się robić ciemno. 

Słyszę głos umierającego: ratunku — wody. Podno
szę się i szukam rannego. Nie mogę znaleźć go. 
ciemno. Jest chałupa wiejska, wchodzę do niej, 
znajduję w kącie wieśniaka oszołomionego. Gospo
darzu! pomóżcie mi znaleźć rannego, tutaj w kar
toflisku. Szukamy, nie możemy znaleźć, ciemno. 
Wstępujemy do drugiej chałupy wiejskiej; tu przy 
świeczce marynarz opatruje kpt. Wojciechowskie
go. Strzaskana ręka. „Panie poruczniku, widzi pan 
jak jest, pan bierze dowództwo kompanii.” Tak jest 
— idę na linię. Po omacku wzywam głosem. Mary
narze lecą gotowi do ataku i mówią, że są głodni i 
że zimno. Tam jest stóg ze słomą, bierzcie ją i rób
cie posłanie. W chałupie wiejskiej widzę kilku ma
rynarzy. Mówią —panie poruczniku, jest co jeść dla 
wszystkich, na podwórzu pełno kur zabitych. Roz
palili ogień, obrali kury z piór i nastawili garnki. 
Usiadłem, zapaliłem papierosa, po jakimś czasie 
przyjemna woń z garnków zapełniła izbę. „Panie 
poruczniku, co pan woli, udzik czy skrzydełko”. 
Dajcie co jest. Zanieście ludziom tam na linii oni są 
głodni”. „Tak jest, dla wszystkich wystarczy.”

Zaczęło świtać. Przychodzi goniec od dowódcy 
batalionu. „Panie poruczniku, zameldować się u do
wódcy batalionu” -— mówi. Poszedłem! Znajduję 
kmdr. Kamińskiego w chałupie, przed którą stoi 
wóz wiejski a na nim leżą ranni, podchorążowie 
Dobromirski i Księżopolski. Twarze mają bielut
kie, ledwo powiekami mrugają. Podchorąży Dale- 
wicz poległ. Kmdr. Kamiński pyta się mnie jak 
jest, odpowiadam, że ludzie mają po kilka naboi, 
są głodni i zmęczeni. „Jesteśmy otoczeni niemiec
kimi wojskami pancernymi” — odpowiada mi ko
mandor. „Niech <pan każę wywiesić białą chorą
giew”. Rozkaz. Dnia 6 października poszedłem oz
najmić ludziom moim. Wracam, melduję że wyko
nane. „Zebrać ludzi, idziemy do niewoli. Ogłosić 
ludziom, że maruderów Niemcy będą rozstrzeliwać”. 
Idziemy do wisi Helenów. Wskakuję do chaty wiej
skiej i wieśniakowi oddaję mój pistolet i mój kara
binek. „Gospodarzu wy Polak — tak — chrześcija
nin — tak nazwisko Jan Tyćka, bierzcie tę broń, 
zakopcie a jak przyjdzie okazja to strzelajcie do 
Niemców, bo oni do nas przyszli”. Oddaję mu mój 
aparat fotograficzny „Leica” dużej wartości, z tym 
żeby go sprzedał jak mu będzie potrzeba. Na dro
dze już czekają Niemcy. Jeden z nich podchodzi 
do nas i mówi po polsku. „Panowie radzi, że to 
Wszystko się skończyło”. Na to stary kapitan rezer
wy (nazwiska nie pamiętam) odpowiada: „Ja już 
trzeci raz staję w obronie ojczyzny” Niemiec cicho 
odszedł. Załadowano nas do towarowych pocią
gów i zawieziono do więzienia w Dęblinie. Całą noc 
■przesiedzieliśmy w tych murach. Zimno. Kmdr. 
Kamński szczękał zębami z zimna. Zaproponowa
łem mu mój płaszcz ■— odmówił. Z Dęblina zawie
ziono nas do Radomia do koszar 78 pjp. Tam był 
obóz przejściowy. Zaczęła się ewidencja,
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Do obozu przyszła pani Oleszczuk z opaską 
Czerwonego Krzyża, lekarz ze szpitala miejskiego. 
Niemcy ją wpuszczali ze względu na opaskę. Cho
dziła pomiędzy nami i pytała się czy może coś zro
bić. Dałem jej adres i poprosiłem by napisała do 
moich najdroższych. Popatrzyła się na mnie i rzek- 
ła —• „Niech pan stara się uciec z obozu i niech pan 
przyjdzie do mnie na ul. Moniuszki No 19, ja panu 
wszystko załatwię. Leżąc na garstce słomy obok 
por. mar. Wilkanowicza całą noc myślałem jak się 
wydobyć z obozu. Druty kolczaste wokół, nocą re
flektory, wartownicy pilnują żeby nikt nie podcho
dził do drutów.

Rano poszedłem do bramy której pilnowało 2 
żołnierzy niemieckich. Przed bramą masa ludzi cy
wilnych, którzy przyszli prosić czy mogą zobaczyć 
się ze swoimi w obozie. Przed kancelarią stał pod
oficer niemiecki, poprosiłem go po polsku czy mo
gę wyjść za bramę pożegnać się z rodziną, która 
tam stoi. Wszedł do kancelarii i dał mi „Ausweis”. 
Podszedłem do bramy i pokazując ten Ausweis stra
żnikowi powiedziałem: Mutter, Mutter. Puścił mnie, 
nie strzelał. Dałem nura w tłum, potem, chyłkiem, 
chyłkiem pod adres wskazany. Chyba nikt mnie nie 
widział. To tutaj drugie piętro. Na schodach żoł
nierz niemiedki-ordynans mówi: „guten morgen”. 
Dzwonię. Pani! Pani! ktoś do pani przyszedł! A to 
pan. Bardzo dobrze pan zrobił, że pan uciekł. Za
raz panu wszystko załatwię. Pan jest głodny. Broń- 
ciu przynieś panu porucznikowi śniadanie i przy
gotuj kąpiel. Zaraz idę, na magistrat miejski wyro
bić panu dokumenty. Jak pan chce nazywać się i 
skąd rodem?

— Rychliński Franciszek, rodem z Pińska, na
uczyciel więjski.

— Już idę, a ty Jagusia idź do miasta i kup ub
ranie cywilne.

Wieczorem wróciła pani Oleszczuk z legityma
cją dla mnie, a Jagusia, urocza córeczka pani domu, 
przyniosła mi ubranie cywilne.

Nazajutrz wyszedłem z domu ostrożnie, oglą
dając się na Wszystkie strony tak jak mysz z dziury. 
Na ulicach swastyki i te czarne płachty ze znakiem 
SS. Tam; jak ktoś Wszedł to już żywy nie wyszedł. 
Żołnierzy niemieckich pełno wszędzie. W sklepach, 
w kawiarniach, w karczmach są pierwsi obsługiwa
ni.

Poszedłem do kościoła pomodlić się. Był na
wet żołnierz niemiecki w mundurze na Mszy św.. 
Dam pani Oleszczuk przemiły, dom polski. Jest 
fortepian. Wieczorami Jagusia gra pięknie Chopi
na, Beethowena. Za oknami już zaczyna się szaru
ga jesienna, pada drobny deszcz. Drobne usługi od- 
daję pani domu. Wstajg rano o 5-ej i idę stać w ko
lejce po chleb. W kolejce mała Żydówka lat 13 też 
stoi. Żandarm niemiecki wyrzuca tę małą Żydówkę 
z kolejki i ryczy „Rauss Yuden”. Ludzie oburza

ją się, chcą reagować. Niemiec grozi karabinem. Wie
czorami słuchamy cichaczem radia.

Utworzył się rząd polski w Paryżu z szefem ge
nerałem Sikorskim. Odradzają się polskie siły zbroj
ne. ORP „Wilk”, ORP „Orzeł” przedarły się do An
glii. ORP „Błyskawica” ORP „Grom” i ORP „Bu
rza” są już w Anglii. .Mówię do pani Oleszczuk, że 
u niej w domu jest przemiło żyć, ale na mnie ciąży 
obowiązek oficera polskiej marynarki wojennej do
łączyć do załogi, bo wojna trwa i trzeba walczyć o 
uwolnienie kraju. Idę tam do Francji i do Anglii 
walczyć o Polskę a jak się wojna skończy szczęśli
wie to wrócę tutaj do pani domu i znowu odpocz- 
nę. Tutaj w kralju nic nie zrobię, a kryć się po la
sach w ciężkich warunkach to wykończę się. Po
szedłem do księdza poradzić się. „Synu idź — a 
jeżeli przelejesz krew to dla dobra sprawy” — po
wiedział.

Pani Oleszczuk poznajomiła mnie z por. Ut- 
nickim Romanem z 78 p.p który po rozbiciu jego 
pułku pod Wieluniem w pierwszych dniach wrze
śnia i cudem uratowany z pola walki, też wybierał 
się za granicę do Francji. Omówiliśmy trasę na Wę
gry przez Sanók i Łupków, stacja tuż przy grani
cy węgierskiej. Żeby łatwiej było poruszać się po 
kraju wyrobiliśmy przepustki niemieckie. Córecz
ka pani Oleszczuk Jagusia urocze dziewczę polskie 
z błękitnymi oczętami jak chabry i płowymi włos
kami jak len polski dała mi swój tornister skautow- 
ski, mapę Polski i busolę. Pani Oleszczuk przygo
towała nam wiktuały na drogę. Poszliśmy na wiel
ką awanturę, ale cel był wielki. Pociągami dojecha
liśmy do Sanoka w nocy. Na stacji żandarm niemie
cki kontrolował dokumenty. Miasteczka nie znamy. 
Ciemno nikogo nie ma na ulicy. Widać światełko w 
oknie, pukamy do drzwi. Stara góralka otwiera. 
„Czy możemy zatrzymać się u pani na noc? Zapła
cimy!” „Tak wejdźcie”. Przygotowała herbatę i da
ła po kieliszku wódki. Popatrzyła na nas i rzekła: 
„Wy na Węgry? Wojskowi. Byli już tacy przed wa
mi. Opowiedziała do kogo możemy zwrócić się na 
pewno. Romek to ty do księdza, a ja do nauczyciela 
pójdę radzić się jak przejść granicę. Nauczyciel wiej
ski (już nie pamiętam jego nazwiska) pomógł wię
cej, bo szkoła jego była tuż przy granicy węgierskiej. 
We wsi miał zaufanego chłopaka Ukraińca, który 
służył jako przewodnik po górach. W Sanoku poz
naliśmy Słowaków którzy mieli samochód i upra
wiali handel w Polsce i Słowacji. Za opłatą zgodzili 
się podwieźć nas do wioski nauczyciela. Jedziemy. 
W nocy 24.00 na drodze z chatki góralskiej wyska
kuje patrol niemiecki. Hałt! Halt! Serce żywiej za
biło. To leżymy. Romek i ty nauczyciel cicho ani 
słowa po polsku, niech Słowacy rozmawiają z do
wódcą patrolu. Dowódca patrolu popatrzył na nas 
i powiedział „ja, los”. Uf! To żyjemy. Inaczej odda
liby nas w ręce Gestapo, które by nas zweryfikowa
ło po wielu torturach i rozstrzelało, Tak zrobili z 
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moim bratem porucznikiem 59 pp i jego 92 kolega
mi w tym 3 księży kapelanów (wspólny ich grób 
leży niedaleko Jasła). Doszliśmy do wioski i do 
szkoły. Nauczyciel sprowadził swego zaufanego 
przewodnika i powiedział „on was przeprowadzi 
za granicę węgierską”. Oczywiście dobrze zapłaci
liśmy. Całą noc włóczyliśmy się po górach. Śnieg 
już spadł, zimno, boso, żeby nie zamoczyć butów 
przechodziliśmy strumienie górskie. Wreszcie i tu
taj „madziarska granica” powiedział przewodnik. 
Przechodzimy, jest godz. 10.00 rano I listopada 
1939 roku.

W dole widać wioskę węgierską. Idziemy do 
pierwszej chaty. Tam stara Żydówka, która długie la
ta żyła w Polsce na Podkarpaciu, przyjęła nas her
batą. Rozejrzeliśmy się i odpoczęliśmy. Stara Ży
dówka powiedziała, że z wioski odchodzi autobus 
do Użhorodu a tam jest jeszcze konsulat polski. 
Sprzedała nam pieniądze węgierskie pongo, żeby 
zapłacić autobus. W Użhorodzie w konsulacie zao
piekowali się nami pan konsul i jego żona. Dosta
liśmy bilety kolejowe i przepustki węgierskie do 
Budapesztu na Watei Utca tam gdzie urzędował 
pan Bogoria oficer polski z 2-go Oddziału (pułkow
nik kawalerii Zawistowski). Kazał nam jechać do 
wioski węgierskiej gdzie już byli rodacy i przedzie
rać się na Jugosławię, bo granica węgierska dla Po
laków została zamknięta. Łatwiej powiedzieć, trud
niej wykonać! Zaczęły się nasze wędrówki nad rze
kę Drawę, która stanowiła granicę między Węgra
mi i Jugosławią. Nieznane kraje, nieznani ludzie, 
na rzece środki lokomocji zlikwidowane, a te ofic
jalne kontrolowane przez urzędników. Wyrzucali 
nas za nielegalne przejście. Wreszcie zawezwał nas 
do Budapesztu pan Bogoria i wręczył nam paszpor
ty dla małoletnich (18 lat wiek nie poborowy). Ka
zał nam dołączyć do grupki 11 ludzi i wziąć pociąg 
idący do Wenecji przez Lublianę. Tam zmienić po
ciąg idący przez Mediolan do Modane stacji grani
cznej francusko-włoskiej. Nocą przyjechaliśmy do 
Modane. Na dworcu czekał nas oficer i pódoficer 
polskii, był także lekarz major — Francuz. Odet
chnęliśmy. Tu nasza ziemia obiecana. Już nie czuje- 
my się zwierzętami ściganymi przez psy. Oficer pol
ski kazał nam wsiąść do pociągu idącego do Paryża 
i zameldować się w koszarach Bessieres. Jedziemy, 
snujemy marzenia. Romek ty do piechoty to two
ja broń, a ja na okręt. W koszarach Bessieres jest 
kmdr. Mindak, por. mar. rez. de la Tour i por. 
mar Berdysiński Wymiana przeżyć Dali nam 
Niemcy, ale to jeszcze nie koniec. Tam spotykam 
mego brata kpt. 1 pułku artylerii legionowej z Wil
na. Bateria jego osłaniała odwrót armii polskiej pod 
Pułtuskiem. Przyjechali chłopcy polscy ochotnicy 
lat 17, 18 synowie polskich górników, rolników i 
robotników przemysłowych. Przyjechało ich 450. 
Wszyscy patrioci polscy i zapaleni do służby w Mar. 
Woj. Ubrani zostali w białe parciane spódnie, czę

sto z dziurami, kurtki błękitno-niebieskie i furażer
ki z oślimi uszami. Płaszczy nie było, pomimo że 
wiał zimny wiatr i śnieg leżał w tej Bretanii — sty
czeń rok 1940. Karabiny do szkolenia dostali sta
re Lebele. W barakach trochę węgla, żeby ogrzać 
się na noc. Jakie tu ubóstwo. Na naszym Polesiu 
było więcej. Powstał batalion pod wodzą kdr. Min- 
daka — trzy kompanie. Dowódcami byli kpt. mar. 
Wacięga, kpt. mar. Pohorecki, kpt. mar. Sokołow
ski (zginął w czerwcu 1940 r. w Kanale La Manche 
na ścigaczach). Po krótkim pobycie batalion został 
zakwaterowany w Pont Chateau niedaleko Saint 
Nazaire (port). Tu warunki mieszkalne jeszcze gor
sze. Zarząd miasteczka dał nam jako kwatery 2 o- 
bory. Pełno gnoju i strych stodoły dziurawy. O og
rzewaniu mowy nie było, a tu marzec i zimno. Wy
rzucili chłopaki gnój, zamietli, posłali słomę i tak 
sobie zrobili sypialnie. Kocioł zainstalowany koło 
rzeczki a w nim gotowało się ciepłą strawę, żeby tych 
chłopaków rozgrzać. Zaczęły się ćwiczenia bojowe 
i musztra. Rano trzy kompanie maszerują przez mia
steczko i śpiewają. Potężny śpiew. „Marsz, marsz 
Polonia marsz dzielny narodzie, odpoczniemy po 
sweij pracy w ojczystej zagrodzie.” Starzy ludzie 
zatrzymują się, patrzą, słuchają, młode dziewczęta 
uśmiechają się.

W niedzielę batalion do kościoła na Mszę św. 
Stary kościółek przepełniony. Msza i śpiew. Zadr
żały stare ściany kościółka od śpiewu naszych 
chłoców:

„Nie rzuoim ziemi skąd nasz ród
nie damy pogrześć mowy
Polski my naród polski lud 
królewski szczep piastowy”.

„Serdeczna Matko opiekunko ludzi 
niech ten płacz sierot do litości wzbudzi”

Staruszek ksiądz, Francuz wchodzi na ambo
nę i ze wzruszeniem mówi: ja tutaj nigdy nie sły
szałem tak pięknego i potężnego śpiewu.

Skończył się kurs rekrucki. Przyjechał pan ad
mirał Świrski. Batalion zebrany na placu sporto
wym, wszyscy spodnie i kurtki wyprali (był dzień 
wolny na to). Marynarze, powiedział pan admirał, 
„Niemcy zabrali nasz kraj ale go uwolnimy i odb:e- 

rzemy resztę.”
Z Anglii przyszło umundurowanie „marynars

kie”: granatowe kombinezony i czapki.

Kompania śpiewa:

Nie użył życia kto nie służył w marynarce 
kto nie wyruszał na morskie harce
po grzbietach fal, kto w siną dal nie szedł

W zawody
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Nie wie co szał, bo dotąd spał, bo nie był młody 
Kto naszej flocie swoje życie oddał w darze, 
przeżywa cudne sny i miraże, 
i całe życie ze swym szczęściem, chodzi w parze 
bo marynarzem być to szczęścia szczyt.

Dnia 22 kwietnia 1940 r. batalion załadował się 
na pociąg i przyjechał do Cherbourga. Tam czekał 
na statek angielski,, który nas zawiózł do Anglii.

Batalion wysiadł w Devonport (koło Plymouth) 
i zaokrętował się na ORP „Gdynia” (zarekwirowa
ny transatlantyk SS Kościuszko) gdzie mieściła się 
szkoła specy,aiistów morskich. Krótko trwało prze
szkolenie moiskie. Batalion został rozdzielony na 
wszystkie jednostki bojowe.

Dnia 10 maja 1940 r. zaczęła się ofensywa nie
miecka na Francję. Krótko to trwało. Trzy tygod
nie zaledwie. Resztki armii brytyjskiej i francuskiej 
znalazły się w Dunkierce otoczone. Poszła tam ORP 
„Burza” osłaniać statki angielskie przed lotnictwem 
niemieckim. Dostała za to małe cięgi. Wszystkie 
nadzieje runęły. Wizja przyszłości. Powstaną nowe 
potęgi świata, które narzucą życie maluczkim nie 
pytając się ich. O Polsce nikt nie mówi. Premier 
brytyjski Churchill nawołuje społeczeństwo do wy
siłku żeby bronić się. Dla nas Polaków został tylko 
honor, tak jak powiedział książę Józef Poniatow
ski: „Bóg mi powierzył honor Polaków i Bogu go 
tylko oddam”.

Zaczęła się ciężka praca na morzu, bardzo 
często krwawa. Garstwa okrętów polskich brała 
udział we wszystkich bitwach i na wszystkich mo
rzach. Iluż to polskich marynarzy poszło na dno 
mórz i oceanu Atlantyckiego? W najcięższych chwi
lach wojny szef admiralicji brytyjskiej admirał Dud- 
ley Pound powiedział: „Polscy marynarze, wy jes
teście równie dobrzy na morzu jak my”.

Wiosną 1941 r. dostałem przydział oficera me
chanika na okręt podwodny ORP „Wilk”. Okręt 
ten okrył się wielką sławą za przejście przez Sund 
we wrześniu 1939 r. zmylenie pogoni i przejście do 
Szkocji. Król angielski i królowa przyjechali 
winszować załodze sukcesu. Dowódca, kmdr. Kraw
czyk został dekorowany Distinąuished Service Or
der. Okręt konstrukcji francuskiej, staruszek już 
nie mógł chodzić na patrole bo silniki Diesla mu 
się popsuły. Oddział maszynowy zabrał się do ro
boty. Założyć nowe głowice na cylindry, zmienić 
pakunki i uszczelki, zespawać popękane rurki z 
wodą chłodzącą, dotrzeć zawory, wyszabrować pa
newki i wyregulować luzy itd. Po kilku miesiącach 
silniki zaczęły chodzić. Dowódca, kmdr. Jabłoński, 
stary podiwodnik i dowódca „Wilka” jeszcze w Gdy
ni przed wojną. Okręt został wyznaczony do szko

lenia nowych załóg.

W końcu listopada 1941 przyszedł rozkaz z 
Kier. Mar. Woj. z Londynu wybrać załogę po od
biór okrętu podwodnego na bazie okrętów pod
wodnych w New London (koło New York). Ra
dość zapanowała Wśród ludzi. To będzie dobry ok
ręt amerykańskiej konstrukcji, bez awarii. Dowód
cą załogi przyszłego ORP „Jastrząb” został kpt. 
Romanowski. Załadowaliśmy się w Greenock na 
SS „Cathay”, duże kargo bez żadnej obrony prze
ciw okrętom podwodnym. Przejście przez Atlan
tyk było spokojne, może dlatego żeśmy szli daleko 
na pótn ic blisko Labradoru. Po tygodniu doszliś
my do Halifaxu (Kanada) dwa dni postoju i po 
tym do New Yorku (U.S.). W New York czekał 
już nas brytyjski attache morski. Wszystko było 
już przygotowane. Wsiedliśmy do autobusu i pod 
eskortą policji nowojorskiej na motocyklach prze
jechaliśmy całe olbrzymie miasto. Ryk syren moto
cyklowych zatrzymywał cały ruch na alejach i 
ulicach którymi nasz autobus przejeżdżał. Dojecha
liśmy do bazy New London. Tam już na nas czekano 
Rozmieścili nas na bazie. Kabiny czyściutkie, pry
sznice, ogrzewanie centralne, pralnia, jadalnia, me
sa oficerska, wszystko to bogate, przepych. Naza
jutrz zabraliśmy się do roboty odbierać i urucha
miać ORP „Jastrząb”. Okręt podwodny jeszcze 
dość nowoczesny, maszyny i kadłub w dobrym sta
nie. Wszystkie oddziały zabrały się do swoich dzia
łów. Oficer nawigacyjny ppor. mar. Olszowski ze 
swoimi nawigatorami do sprzętu nawigacyjnego i 
do map. Oficer torpedowy ppor. mar. Guzowski z 
torpedystami do torped. Oficer sygnałowy ppor. 
mar. Grocholski z sygnalistami do sygnałów. Ja z 
kierownikiem maszyn bosmanem Karnowskim i 
maszynistami do działów maszynowego, elektrycz
nego, drenażowego, balastów i całego kadłuba. 
Miesiąc trwał odbiór. Pierwsze wyjście okrętu pod 
opieką oficerów amerykańskich — drugie wyjście 
ijiuż sami. W międzyczasie marynarze amerykańscy 
pochodzenia polskiego nawiązali z nami kontakt. 
Przyjeżdżali po nas samochodami i zabierali nas 
do swoich klubów. Rodzice ich, starzy Polacy co 
to posżli za oceany za chlebem, bo to w Polsce 
była bieda, serdecznie nas przyjmowali. Oczywiście 
był barszcz z uszkami i pieczeń wieprzowa, dużo 
ciasta i wódki. Młode dziewczęta w strojach ludo
wych grały nam marsze. Nadszedł dzień powrotu 
do Anglii. Nasi przyjaciele amerykańscy stali na 
molo i powiewali chusteczkami. Pomyślnych wiat
rów, dużo szczęścia, niech was Bóg prowadzi.

Kurs na Saint Johns w Nowej Funlandii. Nie
samowity sztorm. Ocean rozszalał się. Okręt rzu
cany na falach jak łupinka. Wiatr i śnieg. Doszliś
my do Saint Johns po 3 dniach.

Dwa dni odpoczynku w Saint Johns. Nabrać 
ropy, naprawić drobne uszkodzenia i znowu w si
ną dal, kurs na Anglię do portu Greenock. W dzień 
szliśmy w zanurzeniu. Najlepszy czas. Można było 
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spokojnie poleżeć na pryczach i spokojnie zjeść. 
W nocy zaczynało się piekło. Trzeba było wyjść na 
powierzchnię, podładować baterię i zwiększyć szyb
kość. Sztorm, ciężkie fale ołowiane przelewały się 
przez okręt. Pokład wyłamany, relingi pogięte. Przy
szliśmy na czas na miejsce wyznaczone. Okręt pod
wodny angielski, który szedł z nami, gdzieś po dro
dze zbłądził. Znalazł się het na południu koto zato
ki Biskajskiej. Przyszliśmy do portu Blyth nie
daleko Newcastle w Anglii północnej na drobną 
przeróbkę. Dowódca zażądał wstawienia na dzio
bie tzw. „Buoy Buoyency” (zbiornik napełniony po
wietrzem) żeby zrobić dziób lżejszy i żeby okręt nie 
leciał na dno dziobem. Robota skończona, ORP 
„Jastrząb” poszedł na patrole.

W kwietniu 1942 zostałem zaokrętowany na 
ORP „Kujawiak”, jako oficer mechanik. Tutaj tro
chę odsapnąłem. Okręt konstrukcji angielskiej, no
wy, wszystko było już zorganizowane przez mego 
poprzednika por. mar. Pióra. Po wypadzie na wys
py Lofoty pod Norwegię, ORP „Kujawiak został 
zaatakowany przez trzy samoloty niemieckie Jun- 
kersy 88. Oficer artylerii por. Łukaszewski wykazał 
cały swój kunszt. Naprzód zrobił zaporę. Sześć dział 
kaliber 100 grzmiało. Samoloty przeszły. Zaczęły 
szczekać działka automatyczne 4-lufowe kaliber 
40. Lecą już, jeden jest blisko. Działka automatycz
ne kaliber 12 zaczęły strzelać. Najlepiej strzelał mar. 
Karuk. Jeden z samolotów zadymił i spadł do wo
dy niedaleko drugi, zadymił, zawrócił ą trzeci zgi
nął za horyzontem. Przyszedł telegram z Admira
licji brytyjskiej „Weil done”. Przyjechał generał 
Sikorski winszować i dekorować załogę. Przy trapie 
witał generała dowódca kpt. Lichodziejewski. Ge
nerał wchodząc na pokład powiedział, jest pan ko- 
mandorem-podporucznikiem. Oddział honorowy 

pod moją komendą ; baczność, na ramię broń, pre
zentuj broń, na prawo patrz. Generał przeszedł 
przed frontem, popatrzył na dzielne postacie ma
rynarskie, uśmiech zadowolenia przeleciał po jego 
twarzy. Załoga zebrana na dziobie. Dekoracja. Do
wódca kmdr. Lichodziejewski, oficer artylerii por. 
mar Łukaszewski, strzelec mar. Karuk zostali de
korowani krzyżem Virtuti Militari.

Po tym poszedł ORP „Kujawiak” z potężnym 
konwojem ratować bazę morską na Malcie, która 
trzymała się już resztkami sił. Konwój sformował 
się w Liverpool. Pięć dużych kargo załadowanych 
amunicją, benzyną i żywnością eskortowanych 
przez niszczyciela (destroyer) w tym ORP „Kuja
wiak” wyszło w kierunku Gibraltaru. Tam czeka
ła większość eskorty. W nocy z Gibraltaru ruszył 
potężny konwój na Maltę. Nastał dzień, śliczna po
goda, słońce zaczęło prażyć, Morze Śródziemne 
spokojne, lazurowe, pięć kargo w środku a wokół 
het na horyzoncie okręty wojenne. 70 jednostek 
różnego typu: lotniskowce, pancernik „Malaya”, 
krążowniki przeciwlotnicze, dziesiątki niszczycieli 

(destroyery) korwety, ścigacze. Rano około 8-ej 
zaczęło się. Pierwszy dostał torpedy z okrętu pod
wodnego (podobno niemieckiego) lotniskowiec i za
tonął wraz z samolotami, które miały nas osłaniać 
potem krążownik i destoyer poszły na dno. Na wy
sokości Sardynii gros eskorty wróciła do Gibraltaru, 
zostały tylko niszczyciele (10), trzy krążowniki prze
ciwlotnicze. Zaczęło się piekło na niebie. Samoloty 
nieprzyjacielskie falami po 50 bombowców z Sardy
nii atakowały statki niosące amunicję, benzynę i ży
wność. Dwa z nich stanęły w płomieniach. ORP 
„Kujawiak” zaczął robić zasłonę dymną, by uchro
nić trzy pozostałe statki, na które skupiły się wszyst
kie ataki. Wszystkie okręty strzelają. Samoloty w 
płomieniach i z rykiem spadają do wody. Na wodzie 
pływają lotnicy z zestrzelonych samolotów. Nie ma 
czasu ich zabierać. Jeszcze jeden statek (kargo) sta
nął w płomieniach. Wszystkimi siłami trzeba bro
nić dwa pozostałe statki. Robić zasłonę dymną, ar
tyleria nie przestaje strzelać, lufy gorące. Przecho
dzimy koło Pantelarii a tu ataki lotnicze jeszcze sil
niejsze. Wychodzi naprzeciw flota włoska z pancer
nikami takimi jak „Livorno”. Z niszczycieli ORP 
„Kujawiak” na czele idzie stawić mu czoło. Ostrze- 
liwują nas z dział 380 mm. Pociski 100 mm. „Kuja
wiaka” nie dolatują do nieprzyjaciela. To już chyba 
koniec dla nas. Chor. Czyż, kierownik maszyn, stary 
wojak jeszcze z pierwszej wojny światowej, topił 
się na ORP „Grom” pod Narwikiem, mruczał — 
źle, bardzo, zostaje nam tylko odmawiać pacierze.

Niewiadomo z jakich powodów flota włoska 
robi w tył zwrot. Uf! to żyjemy. Malta już niedale
ko. Nadleciał jeden myśliwiec angielski z Malty. 
Słońce zaczęło kryć się za horyzontem. Ucichło 
wszystko. Nastała ciemna noc. Dochodzimy do 
portu La Valetta. Każdy czeka swej kolejki. Chodzi
my na małych obrotach tam. i z powrotem. Naraz 
wyskakuje jeden niszczyciel na polu minowym za
łożonym w nocy przeiz okręty podwodne włoskie, 
potem drugi i trzeci ORP „Kujawiak”. Mina wy
buchła między śródokręciem a rufą godząc w po
mieszczenia podoficerskie.

Skoczyłem do kotłowni i kazałem trzymać pa
rę, po tym do maszyn, żeby światło nie zgasło. Nas
tępnie tam gdzie mina wybuchła, tam była pompa 
odwadniająca. Nie można było znaleźć jejj. Pobieg
łem do przekładni (pomieszczenie gdzie były re
duktory obrotów turbiny) drenażysta otwierać eże- 
ktor krzyczałem. Nie, cicho. Skoczyłem sam — za
wór gorący i zapieczony. Resztkami sił i woli otwo
rzyłem go, para poszła, ręce sparzone. Wyskakuję 
na pokład, jest dowódca i pyta się czy można ura
tować okręt. Zrobiłem co mogłem, widzi pan okręt 

tonie.
Skaczemy do wody jest godz. 0100 dnia 16-go 

czerwca 1942. Zginęło 11 ludzi. Por. mar. dr Droz
dowski zdążył jeszcze wyciągnąć swoich chorych i 
rannych z izby chorych, założyć im pasy ratunko



NASZĘ SYGNAŁY 37

we i wrzucić ich do wody. Sąsiednie okręty spuści
ły szalupy i zaczęły wyławiać nas z wody. Ciemna 
noc, trzeba było pluskać wodą, żeby fosforyzowała 
się (ameby i meduzy świeciły) i wzywać głosem. 
Meduzy nas poparzyły, byliśmy umorusani w ro
pie. Port Valetta leży w gruzach. Znaleźliśmy kran 
z wodą —• umyliśmy twarze i ręce. W dzień nastą
pił podział uratowanej załogi „Kujawiaka”. Poło
wa poszła na HMS „Cairo” krążownik przeciwlot
niczy a druga połowa na HMS „Ithuriel” niszczy
ciel z bardzo słabym uzbrojeniem przeciwlotni
czym. O świcie nastąpił powrót do Gibraltaru. 
Pięć niszczycieli i jeden krążownik przeciwlotniczy 
wracały.

Znalazłem się na HMS „Ithuriel”. Obok na 
polerze siedział kmdr. Dzienisiewicz, który po 2- 
letnim pobycie przymusowym w Związku Sowiec
kim został zwolniony i przyjechał dołączyć do za
łogi. Pierwsze jego zaokrętowanie tragicznie się 
skończyło. Pan komandor Dzienisiewicz młode lata 
spędził z szablą i karabinem na wywalczaniu gra
nic Rzeczypospolitej po 150 latach niewoli. Został 
później dowódcą ORP „Piorun”. Okręt sławny z 
pościgu za pancernikiem niemieckim „Bismarck”. 
Na tym „Piorunie” w 1944 r. kmdr Dzienisiewicz 
razem z kmdr. Romanowskim, dowódcą ORP 
„Dzik” i kmdr. Koziołkowskim dowódcą ORP „So
kół” asystowali poddaniu się floty włoskiej na Mal

cie.
Wczesnym rankiem zaczęły się ataki lotnicze, 

pikowanie i rzucanie bomb. Przypominało to polo
wanie orłów i sępów na biedne kuropatwy. HMS 
„Ithurial” zbierał największą ilość ataków. Samo
loty atakowały go z dzioba, z rufy, z prawej i le
wej burty. Dowódca, Australijczyk z pochodzenia, 
wspaniale manewrował okrętem i dzięki temu 300 
ludzi zawdzięczało jemu życie. Nocą przyszliśmy 
do Gibraltaru. Nazajutrz rano poszedłem na ORP 
„Sokół”’, którego dowódcą był kmdr. Karnicki. 
Między nami utarło się mówić „Sokół” trzyma mo
rze Śródziemne i nikogo nie dopuści. Klmdr. Karni
cki pyta się mnie: jak pan pływał na sażonki czy 
kraulem. Ach ten Borys! zimny drań. Ja tu w roz
paczy, okręt zatonął, ludzie zginęli, a on nic. Oto 
kieliszek whisky, wypij pan.

Z Gibraltaru wróciliśmy do Anglii. Zamiesz
kaliśmy w barakach w tzw. „beczkach śmiechu”, 
położonych w parku Beechwood niedaleko Ply
mouth. Przyjechał pan admirał Świrski nas odwie
dzić. Cicho śiskał nam ręce tak jakby ohciał powie
dzieć: krwawa robota, ale poszliście po sławę i ho

nor.
Trzy tygodnie odpoczynku i znowu do roboty. 

Zostałem oficerem mechanikiem na ORP „Burza”, 
która stała w Portsmouth w dokjardzie. Okręt 
francuskiej, konstrukcji, staruszek już. Miał małą sta
teczność i skraplacze główne przeciekały (woda mor
ska się dostawała). Stocznia zakładała ciężary oło

wiane na dno i zakładała nowe uszczelki w skrap
laczach.

Ze starych maszynistów został tylko bosman 
Pniak Stanisław, bosman Dobersztyn, bosman Paje- 
wski, później dołączył bosman Chruszczewski z flo
tylli pińskiej, który po dwuletnim pobycie przymu
sowym w Związku Sowieckim został zwolniony. Bos
man Chruszczewski tak jak wszscy zwolnieni ze 
Związku Sowieckiego, był chudy i wynędzniały, 
ledwo powłóczył nogami. Opowiadał, ze zgrozą, że 
woli żyć wszędzie tylko nie w raju sowieckim. Nie 
pędziłem go do roboty, dałem mu czas niech trochę 
przeżyje i niech zapomni to piekło.

Okręt w proszku. Roboty po same u- 
szy. Dowódcą ORP „Burza” został kdr. Pitułko, 
stary wilk morski „zejman z krwi i kości” — dusza 
okrętu, zastępcą kpt. Łoskoczyński — matka okrę- 
tu.Nie zapomniał sprowadzić beczkę kiszonej ka
pusty — bo Polak jak zje kapuśniaku, to wie że żyje.

Po dwóch miesiącach reperacji, organizacji i 
szkolenia załogi „Burza” stanęła gotowa do służby 
w siną dal. Okręt został przydzielony do osłony, 
konwojów idących ze Stanów Zjednoczonych z ma
teriałem wojennym i ludźmi. Północny Atlantyk po
nury, zimą deszcze i śnieg, fala ciężka jak ołów. Ta 
fala zmyła z pokładu ORP „Garland” oficera me
chanika kpt. mar. Gierżoda. Ta fala ciskała o bur
ty ratujących okrętów resztki załogi ORP „Orkan”, 
który zatonął pod Islandią od torpedy z niemieckie
go U-boat. Z załogi ORP „Orkan” uratowało się 
tylko kilkunastu marynarzy i jeden oficer kpt. Po- 
horeoki. Wśród uratowanych był mar. Wydymus 
mój drenażysta z ORP „Kujawiak”. Chłopak ten 
zawsze wesoły i Chętny do pracy topił się na ORP 
„Grom” pod Narwikiem, na ORP „Kujawiak” pod 
Maltą i na ORP „Orkan” pod Islandią. Jak go spot
kałem w barakach w Devonport to był już tylko 

cień.
Na północnym Atlantyku walka z okrętami pod

wodnymi niemieckimi. Całe ich gniazda czyhały na 
konwoje. Poszły w robotę radary, azdyki i bomby 
głębinowe. W tej wojnie z okrętami podwodnymi 
niemieckimi ORP „Burza” okryła się sławą, zatapia
jąc jeden U-boat.

W tych śmiertelnych zapasach wreszcie trochę 
szczęścia i przyjemności. W styczniu 1944 r. zosta
łem zaokrętowany na ORP „Krakowiak” jako ofi
cer mechanik na Morze Śródziemne. Tutaj morze 
było już prawie oczyszczone. Niedobitki niemieckie 
jeszcze od czasu do czasu pokazywały się. Działa 
umilkły, od czasu do czasu alarm bajowy. Teraz mo
żna było napatrzeć się na piękne Morze Śródziemne 
i na wybrzeża: Afryka Północna, piękny biały port 
Algier, Oran, Mersa el Kabir, Bizerta, Aleksandria, 
Port Said. Wybrzeża włoskie, port Toronto, Neapol 
(śpiewające miasto), wyspa Capri, ta nieszczęśliwa 
Malta, Gibraltar. Jak cicho, jak spokojnie, maszyny 
kręcą się ragularnie, czasem lekka zmorka. Przy
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pomniała mi się piosenka śpiewana w Gdyni i w 
Pont Chateau (Francja).

„Nie umie życia kto nie służył w marynarce 
Kto nie wyruszał na morskie harce
Po grzbietach fal, co w siną dal nie szedł 

w zawody
Nie wie co szał, bo dotąd spał, bo nie był 

młody!!!
Kto naszej flocie swoje życie oddał w darze 
Przeżywa cudne sny i miraże
Bo marynarzem być to szczęścia szczyt.

Przed oczami przeminęły postacie poległych. 
Kiedyś jak Polska wróci do swego życia normalne
go to postawi pomnik z granitu tam na Oksywiu, 
gdzie stała bateria tzw. „Canetki” broniąca portu. 

Na pomniku zostaną wykute złotymi literami naz
wiska poległych marynarzy polskich. W kościółku 
modrzewiowymi z widokiem na morze odbędzie się 
uroczysta Msza św. a organy potężnie zagrają „Te 
Deum Laudamus”. Tak Polska uczci pamięć swoich 
synów, którzy nakazem Piastów, Jagiellonów i mar
szałka Józefa Piłsudskiego bronili morza, oddając 

swe życie.
Mocni tego świata liczą swoją potęgę w mega

fonach energii atomowej! Największym' źródłem 
energii jest serce ludzkie pełne miłości sprawy. 
Wspomnienia te poświęcam polskim marynarzom 
żyjącym na całym świecie i tym poległym, którzy 
okryli nieśmiertelną sławą banderę polską. Cześć 

Ich pamięci!
F. Rydzewski
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R. N AŁECZ-TYMIŃSKI

PATROLOWIEC „POMEROL" -4i-

Od marca 1940 r. byłem zaokrętowany na 
ORP „Błyskawica” w charakterze zastępcy dowód
cy. Dowódcą był komandor por. Stanisław Na
horski.

Należeliśmy do brytyjsko-polskiej Pierwszej 
Flotylli Komtrtorpedowców, bazowanej w Har
wich. Brnęliśmy przez pracowity okres patroli w 
Kanale Angielskim, gdzie sztuką nielada, było 
przemykanie się przez cmentarzyska okrętów za
topionych na minach niemieckich.

Na lądzie na ogół panowała względna bez
czynność —• podczas, kiedy marynarki i lotnict
wo obu stron, harcowały zawzięcie na morzach i 
w powietrzu, jak szkwały zwiastujące nadejście 
sztormu.

Sztorm nie dał na siebie długo czekać. Do
wództwo niemieckie powzięło inicjatywę i okupo
wało Danię a potem Norwegię.

Nasze trzy kontrtoirpedowce — ORP „Grom”, 
„Błyskawica”, i „Burza” wzięły udział w końco
wej fazie bitwy o Narwik, która nas drogo kosz
towała. 4 maja, straciliśmy bowiem pod Narwik 
ORP „Grom”, wraz z jedną trzecią załogi. ORP 
„Błyskawica” była ostrzelana z lądu 2 i 5 maja. 
Mieliśmy trzech członków wachty maszynowej 
lekko rannych, a okręt odniósł lekkie uszkodzenia 
w części nadwodnej kadłuba i w maszynowni.

Po wycofaniu się z Narwiku, zdołaliśmy tyl
ko wyczyścić kotły i naprawić maszynkę sterową. 
Nie było czasu na reperację awaryjnie załatanego 
kadłuba i inne remonty. Niemcy rozpoczęły błys
kawiczny pochód na Francję i Flandrię.

24 maja 1940 roku, otrzymaliśmy wiadomość 
o poważnym uszkodzeniu ORP „Burza” podczas 
operacji pod Calais. Dwie bomby lotnicze trafi
ły w pokład dżiobowy i dosłownie wyrwały pod
wodną część dziobu. „Burza” z trudem dowlokła 
się do Dover.

My na „Błyskawicy”, wzięliśmy udział w 
ewakuacji „Dunlkierki”, ucierając się z U-boatami, 
ścigaczami i lotnictwem, goniąc resztkami sił na
szych mocno sfatygowanych maszyn i mecha
nizmów.

Wreszcie, ewakuacja wojsk brytyjskich i alian
ckich (łącznie ze znaczną częścią Wojska Pol
skiego) z Dunkierki oraz z innych portów Francji 
została zakończona,

11 czerwca 1940 r. weszliśmy do Cowes na 
Isle of Wight, by poddać się remontowi. Otrzyma
liśmy owację od robotników stoczni Samuel 
White, którzy niespełna cztery lata temu ukoń
czyli budowę ORP „Błyskawica” i „Grom”.

Następnego dnia •— 12 czerwca — przyszła 
hiobowa wieść o stracie ORP „Orzeł”.

* * *
W wyniku tak olbrzymich sukcesów niemiec

kich — Mussolini zdecydował połączyć los swego 
kraju z Niemcami i 10 czerwca 1940 r. ogłosił 
wojnę przeciwko Aliantom zachodnim. Dwanaś
cie dni później, 22 czerwca, sędziwy Marszałek 
Petain poldlpisał zawieszenie broni i oddał Fran
cję pod kontrolę niemiecką. W całej zachodniej 
części kontynentalnej Europy, jedynie Hiszpania 
zachowała terytorialną niepodległość aczkol
wiek była wielką niewiadomą pod względem poli
tycznym.

Wielka Brytania pozostała jedynym bastio
nem, zdecydowanym oprzeć się przemocy hitle
rowskiej.

W pierwszym rzędzie zaistniała kwestia mary
narki francuskiej.

Aby skutecznie przeciwstawić się nawałnicy 
niemieckiej i mieć szanse na ostateczne zwycięst
wo — Wielka Brytania nie mogła wypuścić z rąk 
przewagi na morzu.

Tymczasem, personel francuskich okrętów 
wojennych bazowanych w W. Brytanii znalazł się 
w niezwykle trudnej sytuacji. Pozostanie pod ope
racyjnym dowództwem brytyjskim, stawiało ich 
w konflikcie z własnym rządem w kraju, który za
przestał wojny z Niemcami. Podczas, kiedy pe
wna ilość francuskich marynarzy była zdecydo
wana prowadzić wojnę dalej — stanowisko znacz
nej większości było niepewne. Poza tym, wiele 
nowoczesnych francuskich okrętów znajdowało 
się w portach francuskich i afrykańskich. Moż
ność opanowania ich przez Niemców, była zbyt 
duża. Tego Wielka Brytania nie mogła ryzykować.

W ramach akcji zdążającej ku ogólnej neu
tralizacji francuskiej marynarki wojennej — rano 
dnia 3 lipca 1940 r„ oddziały marynarzy brytyj
skich i Royal Marines (piechota morska), wkro
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czyły równocześnie na wszystkie okręty francus
kie stojące w portach brytyjskich i wyokrętowa- 
ły ich załogi do ośrodków lądowych — gdzie po
zostały pod strażą do czasu ewakuacji do Francji.

* * *

Trudno sobie było wyobrazić gorszą sytuację 
wojenną. Upojone powodzeniem Niemcy, posia
dające w swym ręku porty Morza Północnego, 
Kanału La Manche i atlantyckie, miały teraz 
Wszystkie atuty do złamania hardych Brytyjczy
ków, którzy poważali się Stawiać im opór. Przy
szły wieści, że w portach Kanału La Manche, 
zjawiły się barki inwazyjne. Niebezpieczeństwo in
wazji zawisło nad Wielką Brytanią jak miecz De- 
moklesa.

Władze brytyjskie uderzyły w alarm. Premier 
Winston Churchill wygłosił swe słynne przemówie
nie. Przystąpiono do organizowania obrony wysp 
brytyjskich.

Teraz wyszło na jaw, jak nieprzygotowana 
była W. Brytania do tej wojny. Nie było karabi
nów, dział, samolotów i okrętów w ilościach pot
rzebnych do Obrony kraju przed inwazją oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi- konwojom 
wiozącym personel i zaopatrzenie dla wysp bry
tyjskich.

Trzeba było improwizować i w dużej mierze 
„bluffować”.

Wielu członków Oddziałów Obrony Narodo
wej (Home Guard), uzbroiło się w strzelby i sztu- 
cery myśliwskie. Dla tych co nie mieli nawet 
strzelb myśliwskich, przygotowano bagnety nasa
dzone na kije. Zupełnie jak kosy dla naszych Ko
synierów.

W wielu miejscach na wybrzeżu (jak mi opo
wiadano) ustawiono baterie złożone ź drewnia
nych replik dział z przynależnościami — aby to 
groźnie wyglądało nd fotografiach robionych 
przez lotnictwo niemieckie.

Lotnictwo brytyjskie pracowało gorączkowo 
nad uzupełnieniem samolotów i nad wyszkoleniem 
personelu — w tym nowo utworzone Polskie Dy
wizjony Lotnicze.

Z marynarką wojenną, sprawa nie przedsta
wiała się lepiej. Royal Navy poniosła dotkliwe 
straty w pierwszych dziesięciu miesiącach wojny, 
— przeważnie na minach magnetycznych, w bit
wie o Narwik i podczas ewakuacji Dunkierki. 
Regularne siły morskie musiały strzec dróg ocea
nicznych zagrożonych przez korsarzy nawodnych 
i podwodnych. Korwety i uzbrojone trawlery ry
backie z trudem starczały do eskortowania kon
wojów oceanicznych “i przybrzeżnych. Tymcza
sem zagrożenie przez oczekiwaną lada dzień in
wazję niemiecką, wyłoniło konieczność regular
nych patroli Kanału Angielskiego, by, jeśli nie 

zwalczyć, to przynajmniej zaalarmować o zbliża
niu się armady niemieckiej.

A więc tu też trzeba było improwizować. W 
Dartmouth stała flotylla francuskich chasserów 
bez załóg, belgijskich kutrów rybackich, którym 
udało się wymknąć z rąk niemieckich. C. in C. 
Plymouth, wypożyczył od Szefa Kierownictwa 
Polskiej Marynarki Wojennej, oficerów, podofi
cerów i marynarzy, którymi obsadził te chasseury 
i kutry. Kapitanowie Mar. Jerzy de la Tour i An
toni Wacięga znaleźli siłę w tym zaimprowizo
wanym zespole patrolowym. Zanim kutry zaopat
rzono w jaką-taką broń, wychodziły na patrole 
uzbrojone tylko w rakietnice i radio, by móc 
zaalarmować ląd.

* * *

Na tle wyżej przedstawionej sytuacji, Do
wódca Morski Obszaru Plymouth (Commander- 
in Chief — skrót C. in C.) Admirał Sir Martin 
Erie Dunbar-Nasmith, znalazł się w niezmiernie 
trudnylm położeniu. Podległe mu regularne siły 
morskie, były potrzebne gdzie indziej. Z sił po
mocniczych miał do dyspozycji kilka uzbrojonych 
trawlerów rybackich, których poza służbą patro
lową, potrzebował również do eskortowania przy
brzeżnych konwojów.

Wśród okrętów Marynarki Wojennej Fran
cuskiej, stojących bez załóg w Devonport, znaj
dowały się cztery uzbrojone statki handlowe, na
leżące do towarzystwa okrętowego Worms & 
Le Havre. Były to statki parowe Medoc, Pessac, Po- 
merol i Santernes. Każdy z nich był około 2700 
gross rejestrowych ton, i był uzbrojony w cztery 
idziała morskie kalibru 10 cm dwa 37 mm działka 
przeciwlotnicze, dwa rk-my i około 60 bomb 
głębinowych. Szybkość ich, przy dobrym stanie 
mechanizmów i czystym kadłubie wynosiła ok. 9 
węzłów.

Z dużym wysiłkiem C.-in-C. Plymouth skom
pletował dwie załogi, złożone przeważnie z ofice
rów i marynarzy Royal Naval Reserve, i obsa
dził nimi patrolowce Pessac i Santernes. Na wię
cej nie było personelu.

Wobec tego admiralicja brytyjska znowu 
zwróciła się się o pomoc do Polskiej Marynarki 
Wojennej i Szef Kierownictwa Mar. Woj. wice
admirał Jerzy Świrski zgodził się obsadzić dwa 
pozostałe patrolowce francuskie, załogami polski
mi.

* * *

Dnia 15 lipca 1940 r. zostałem wezwany do 
Londynu. Następnego dnia rano zameldowałem 
się w kierownictwie Mar. Woj. Otrzymałem no
minację na dowódcę patrolowca „Pomerol” oraz 
polecenie, bym udał się do Devonpot jak najpil
niej — objął dowództwo Pomerola, zorganizował, 
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wyszkolił jak najprędzej i był do dyspozycji Do
wódcy Sił Patrolowych obszaru Plymouth.

Równocześnie dowiedziałem się, że na dowód
cę patrolowca „Medoc”, został wyznaczony ko
mandor por. Roman Stankiewicz.

17 lipca 1940 r. rano przybyłem do Devon- 
port i zaokrętowałem się na patrolowcu „Pome- 
rol”. Objąłem formalnie dowództwo i przyjąłem 
załogę. Na razie nie miałem jeszcze oficerów, ale 
przy pomocy dobrze mi znanych i oddanych pod
oficerów, — bosmana okrętowego Leona Iwkow- 
skiego, podoficera ewidencyjnego bosmanmata 
Aleksego Kozakowa, szefa artylerii bosmanmata 
Antoniego Szypury kierownika maszyn, mata Sta
nisława Szwarca i prowiantowego bosmanmata 
Zygmunta Zawistowskiego, naszkicowaliśmy pier
wszą organizację okrętu i wypisaliśmy role okrę
towe.

Naszą pierwszą czynnością było wyczyszcze
nie okrętu. Od pospiesznego wyokrętowania za
łogi francuskiej rano 3 lipca upłynęło dwa tygod
nie. Przez ten czas, okręt stał bez nadzoru. Mię
so, pozostawione w chłodni okrętowej bez chło
dzenia, ruszało się od mrowia robaków. Niewiele 
z artykułów żywności nadawało się do użytkowa
nia. Jedynie wino — artykuł niezbędny w mary
narce francuskiej — zachowało swoją pełną war
tość i smak.

Dnia 18 lipca 1940 r. podnieśliśmy na drzew
cu rufowym dwie bandery: — polską, bo miał 
załogę polską i francuską, bo był okrętem francu
skim. Na maszcie głównym, podniosłem polski 
znak Okrętowy. Mimo, że okręt był dowodzony i 
obsadzony przez Polską Marynarkę Wojenną, wła
dze Marynarki Brytyjskiej w dalszym ciągu tytu
łowały go „French Ship Pomerol”.

Przystąpiliśmy do wyszkolenia załogi, złożo
nej w dużej proporcji z młodych ochotników, Po
laków z Francji. Zaledwie trzy miesiące przed
tem, przybyli oni do Wielkiej Brytanii i zdołali 
odbyć zasadnicze wyszkolenie w* specjalnościach 
morskich. Załoga ta wykazywała doskonałego du
cha i z zawzięciem czyściła okręt i zaznajamiała 
się ze sprzętem francuskim.

Podczas kiedy pokładowa część okrętu i uz
brojenie nie nasuwały specjalnych zastrzeżeń ■— 
stwierdziliśmy, że dział maszynowy miał szereg nie
dociągnięć. Przede wszystkim kotły napawały nas 
niepokojem.

Toteż z radością powitałem zaokrętowanie w 
dniu 2 sierpnia 1940 r. oficera mechanika kapita
na mar. inż. Wacława Trzebińskiego.

W tym samym dniu przeprowadził inspek
cję „Pomerola” (i „Medoc’ a”) Szef Kierownictwa 
Mar. Woj. kontradmirał Jerzy Świński.

Popr. mar. Wacław Pryfke zaokrętował śię 
7 sierpnia i óbjął obowiązki oficera artylerii oraz 
tymczasowo zastępcy dowódcy okrętu — do cza

su przybycia kapitana mar. Jana Seiferta, który 
zaokrętował się 9 września.

Do tego czasu, załoga była już możliwie wy- 
sżkolona. Przystąpiliśmy więc do służby patrolo
wej.

24 września 1940 r. przybył do Plymouth w 
towarzystwie Szefa K.M.W. Prezydent Rzeczypos
politej Władysław Raczkiewicz. Po południu — 
odwiedził „Pomerola’ i przeprowadził przegląd za
łogi.

Następnego dnia po wizycie Prezydenta R.P., 
2 września, niemieckie lotnictwo dokonało nalotu 
na Plymouth i Devonport. Od samego rana byliś
my w akcji przeciwlotniczej. Samoloty nieprzyja
cielskie zjawiły się również po południu. Podczas 
czwartego popołudniowego nalotu, jeden z samo
lotów wybrał za swój cel „Pomerola”. Seria trzech 
bomb spadła na wody tuż przy naszej burcie. Naj
bliższa nie dalej niż dwa metry. Wybuch bomb 
podrzucił okręt — pękła cuma rufowa. Za chwilę 
otrzymałem raport od oficera mechanika kpt. 
mar. inż. W. Trzebińskiego, że w jego dziale pow
stały poważne uszkodzenia. W maszynowi pękły 
trzy pokrywy łożysk nośnych, rura osuszająca 
pompy zenzowej i zawór tłoczący wody słonej 
do głównego skraplacza. W kotłowni zanotowano 
Silne przeciekanie kotła w dolnym szwie części 
rufowej nad fundamentem.

Dla większości mojej załogi, była to pierwsza 
akcja bojowa. Miałem wielką przyjemność oglą
dania moich artylerzystów przeciwlotniczych pro
wadzących sprawny i dokładny ogiea. Niewątpli
wie, przyczynili się walnie do zmniejszenia aku- 
ratności niemieckiego bombardowania.

29 września, tuż przed północą, otrzymałem 
meldunek, że w ładowni No. 3 zjawiła się woda. 
Ponieważ mieliśmy przewód osuszający ładownię 
rozebrany, w celu remontu, nie mogliśmy wy
pompować wody. Wezwaliśmy holownik i przy 
jego pomocy z trudam osuszyliśmy ładownię.

Następnego dnia weszliśmy do doku. Inspek
cja wykazała, że kingston (zawór denny) nie był 
szczelny. Był tam usadowiony jakiś mięczak, któ
ry blokował szczelność. Wybuch bomb podczas 
nalotu 25 września, zabił mięczaka i w ten sposób 
otworzył nieszczelność zaworu. Była to jedyna o- 
fiata tego nalotu.

2 października, wyszliśmy z doku i stanęliśmy 
w basenie, celem wykończenia napraw uszkodzeń 
spowodowanych wybuchem bomb.

W międzyczasie, władze naszej Mar. Woj. 
otrzymały zgodę admiralicji brytyjskiej na obsa
dzanie francuskiego kbntntorpedowca „Ouragan”, 
który stał bez załogi w Devonport. Tego rodzaju 
okręt bardziej nam odpowiadał, niż uzbrojone 
statki handlowe „Medoc” i „Pomerol”. Zarówno 
uzbrojenie jak i mechanizmy, były znane nasze
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mu personelowi szkolnemu na O.O.R.P. „Burza 
i „Wicher” — nie mówiąc o tym, że był to pełno
wartościowy okręt wojenny.

* * *

5 października 1940 r„ otrzymaliśmy rozkaz 
likwidacji okrętów patrolowych Medoc i Pomerol 
i zwrócenia ich Marynarce Brytyjskiej.

W ciągu następnych dwóch tygodni stopnio
wo wyokrętowywałem załogę, w oczekiwaniu na 
przybycie brytyjskiego dowódcy, by mu źdać okręt.

Ostatecznie data przekazania „Pomerola” i 
„Medoca” do Ryal Navy została wyznaczona na 
21 października.

W niedzielę 20 października, zameldowali się 
u mnie dwaj porucznicy R.N.V.R. (Królewskiej 
Ochoticzej Rezerwy Mar. Woj.). Przyprowadzili 
ze sobą kilku marynarzy brytyjskich. Ustaliliśmy, 
że od rana 21 października przystąpimy do for
malności zdawczo-odbiorczych okrętu.

Dowiedziałem się przy tym, że przyszli do
wódcy „Medoc” i „Pomerol, nie zostali jeszcze 
wyznaczeni.

Obaj porucznicy •— lieutenat Cecil F.D. Ro
bertę, RNVR — desygnowany jako zastępca do
wódcy i lieutenant Fred R. Dunstan RNVR, jako 
oficer artylerii i wachtowy, dowodzili tylko mały
mi jachtami patrolowymi i nie mieli doświadcze
nia by móc dowodzić okrętem wielkości Pome
rola”.

Ponieważ otrzymaliśmy rozkaz przygotowa
nia okrętu do wyjścia na patrol dnia następnego, 
poleciłem by dwaj pozostali polscy palacze, przy
stąpili do rozpalania kotła.

21 października zdaliśmy załodze brytyjskiej 
wszystkie działy okrętowe.

Służbę przy kotle, w którym polscy palacze 
już podnieśli parę — objęli palacze Royal Navy.

Dotarła do nas wiadomość, że jakoby C.-in-C. 
Plymouth nie miał oficerów, którzy mogliby objąć 
dowództwo obu patrolowców. — Wszyscy doś
wiadczeni i wyszkoleni oficerowie, albo już byli 
zaokrętowani, albo pełnili odpowiedzialne funkcje 
w sztabach, albo też obejmowali stare amerykań
skie kontrtoripedowce, otrzymane od rządu ame
rykańskiego w zamian za bazy na wyspach Ba- 
hamskich. Jakoby C.-in-C. Plymouth miał zwró
cić się do Szefa Kierownictwa Polskiej Mar. Woj. 
z prośbą o wypożyczenie mu komandora por. 
Romana Stankiewicza i mnie.

Wieczorem tegoż dnia, wyokrętowałem resz
tę załogi, pozostawiając na okręcie tylko bosman
mata artylerzystę Antoniego Szypurę.

Nie mając komu zdać dowództwa — zacho
wałem moje stanowisko dowódcy okrętu.

Na „Medoc’u”, komandor por. Roman Stan
kiewicz, znalazł się w idetycznej sytuacji,

22 października rano, przyszedł rozkaz od 
Szefa Kierownictwa Mar. Woj. polecający koman
dorowi por. R. Stankiewiczowi zatrzymać dowódz
two patrolowca „Medoc” a nie dowództwo pat
rolowca „Pomerol’ z załogami Royal Navy.

Ze strony brytyjskiej rozkaz ten został pot
wierdzony przez doręczenie nam tegoż 22 paź
dziernika „Commissioning Order”, zlecający nam 
niezwłocznie wprowadzić do służby czynnej nasze 
okręty obsadzone przez załogi Royal Navy ze sta
cji Devonport — i w drodze pilnej przygotować 
je do służby na morzu.

Po otrzymaniu tego „Commissioning Order” 
poczułem się jak Kaper Jego Królewskiej Mości, 
po otrzymaniu Listu Kaperskiego.

Zarządziłem zbiórkę załogi — formalnie obją
łem dowództwo (po raz drugi) — i podniosłem 
Banderę Royal Navy (Wbite Ensingn) dodatkowo 
do polskiej i francuskiej.

Na „Medoc-u” komandor por. R. Stankiewicz 
uczynił to samo.

Wkrótce -po tej ceremonii, otrzymałem syg
nał, że mamy być gotowi do wyjścia na patrol 
o godz. 16 tegoż dnia. Dowódca Sił Patrolowych 
(Commander Brind RN) nie dał nam czasu na 
zorganizowanie okrętu i wyszkolenie załogi. Sy
tuacja była poważna i inwazji niemieckiej ocze
kiwano każdego dnia.

Wydałem roźkaz zastępcy dowódcy by przy
gotował okręt do wyjścia na morze, a bosmatowi 
A. Szypurze, by w tempie przyspieszonym nau
czył artylerzystów i załogę pokładową, obsługi 
dział francuskich.

Nie była to sprawa łatwa. Okazało się, że 
CJin-C. Plymouth nie miał również podoficerów 
pokładowych dla „Polerola’. Otrzymałem tylko 
pięciu leading seamen (odpowiednik naszego ma
ta), — zresztą doskonałych, dziesięciu A.B. (Able 
Bodied Seaman, — odpowiednik naszego starsze
go marynarza) — reszta byli to młodzi marynarze 
poboru wojennego (hostilities only) którzy tylko 
co odbyli przyspieszony kurs rekrucki i o służbie 
okrętowej i uzbrojeniu nie mieli pojęcia.

Z załogą maszynową nie było o wiele lepiej. 
Mieliśmy młodego podoficera, kierownika maszyn 
i dwóch starszych marynarzy — maszynistę i pa
lacza. Reszta — bez doświadczenia i dostatecz
nego wyszkolenia. A więc i z tej strony należało 
oczekiwać niespodzianek.

Nie czekałem długo. Po południu zameldo
wał mi mój nowy zastępca dowódcy okrętu liete- 
nanJt Cecil F.D. Robert® R.N.V.R. że nie będzie
my mogli wyjść na patrol w tym dniu. Na zapyta
nie dlaczego — odpowiedział, że palacze R.N. 
nie znają kotłów węglowych i że ogień w kotle 
(rozpalony i utrzymywany przez palaczy polskich 
od 20 do rana 21 października) po prostu wygasł 
i nię mamy pary. Zorientowałem się równocześ
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nie, że maszyniści czuli się bardzo niepewnie z 
maszyną parową handlowego okrętu, a specjalnie 
francuskiego.

Zleciłem z.d.o. złożyć meldunek dowódcy pa
troli okrętów pomocniczych (Auxiliary Patrols 
o wygaśnięciu ognia pod kotłem, a sam zwróci
łem się do Polskiej Komendy Uzupełnień Floty 
(K.U.F.) na ORP „Gdynia” by mi niezwłocznie 
przysłano kapitana mar. inż. W. Trzebińskiego 
i mata Stanisława Szwarca.

Kpt. mar. inż. W. Trzebiński przybył natych
miast i przystąpił do zaznajomiania maszynistów 
i palaczy Royal Navy z mechanizmami Pomerola.

Wieczorem zameldował się i został zaokręto
wany mat maszynista Stanisław Szwarc, a kapi
tan mar. inż. W. Trzebiński powrócił na O.R.P. 
„Gdynia”.

Gdy przystąpiliśmy do przygotowania ról ok
rętowych i wacht bojowych, dowiedziałem się od 
z.d.o., że ani on ani lieutenant Fred Dunstan 
R.N.VjR. nie byli dostatecznie przygotowani do 
objęcia obowiązków oficera nawigacyjnego. Ot
rzymałem więc z ORP „Gdynia” (K.U.F.) pod
chorążego mar. rez. Romana Dullę, który zaokrę
tował się 24 października.

W dniu tym zameldowaliśmy gotowość do 
rozpoczęcia służby patrolowej, po uzupełnieniu 
węgla i wody, załadowaniu bomb głębinowych 
przybliżonego skompensowani^ kompasu (wobec 
wadliwego działania tak zwanego D.G. czyli kab
la zainstalowanego na okręcie, który miał za za
danie odmagnesowanie pola magnetycznego okrę
tu w obronie przed minami magnetycznymi) — a 
co najważniejsze — po jakim takim podszkoleniu 
artylerzystów i marynarzy pokładowych Royal 
Navy w obsłudze dział i C.K.-mów, oraz załogi 
maszynowej w obsłudze mechanizmów. Mat 
Szwarc, od dnia zaokrętowania, prawie nie wy
chodził na światło dzienne. Jadł i spał w pobliżu 
maszynowni i co chwila sprawdzał, jak działały 
mechanizmy i jak nimi operowali maszyniści i 
palacze brytyjscy.

Jeszcze jeden mankament w obsadzie okrętu 
— mianowicie nie zaokrętowano nam ani jednego 
sygnalisty — załatwiliśmy w ten sposób, że radio
telegrafiści byli wywoływani na pomost, ilekroć 
wynikała konieczność sygnalizacji optycznej Mor
sem.

O godzinie 18, 24 października 1940 r. w szy
ku torowym za patrolowcem „Medoc”, wyszli
śmy na nasz pierwszy patrol z załogą brytyjską.

Nasza instrukcja bojowa brzmiała bardzo 
prosto. Treść jej była mniej więcej taka: „Gdy 
zauważycie armadę hitlerowską zdążającą do brze
gów brytyjskich -— złóżcie meldunek radiowy o 
nieprzyjacielu i idąc pełną szybkością wejdziecie 
między kolumny barek inwazyjnych i raźcie je 
strzelając ze wszystkich dział z bliskiej odległości.

Równocześnie rzucajcie w pobliżu ich bomby 
głębinowe.

Ze wszystkich czynników potrzebnych do wy
konania tej instrukcji, miałem jedynie dobrze wy
szkolonych i sprawnych radiotelegrafistów, — co 
zaś dotyczyło szybkości, to mogliśmy wycisnąć z 
maszyn maximum 71 węzłów — a po trzech dniach 
szkolenia, nie miałem zaufania do sprawności bo
jowej obsług dział i bomb głębinowych.

Patrolowaliśmy chodząc w szyku torowym za 
patrolowcem „Medoc” — około 10 mil morskich 
,na południe od Plymouth, na odcinku długości 
około 20 mil morskich w obie strony od latami 
morskiej Bddystone Rock.

Nie znając oficerów, nie schodziłem wcale z 
pomostu. Wszystkie zmiany kursów przeprowadza
łem osobiście. Pozwalałem sobie tylko od czasu 
do czasu usiąść na krzesełku.

Podchorąży Roman Dulla drzemał w salonie 
dowódcy i każdą zmianę kursu, czy obserwację po
dawaną mu z pomostu, nanosił na mapę i notował 
w dzienniku.. Byłem wdzięczny Komendzie Uzu
pełnień Floty, że mli przydzieliła podchorążego 
Dullę. W przeciwnym razie, musiałbym sam do
wodzić okrętem, prowadzić nawigację i prowadzić 
obserwację. Niedoświadczona bowiem załoga, zu
pełnie nie umiała obserwować. Kilku starszych ma
rynarzy pełniło służbę oraz spełniało różne obo
wiązki doskonale ■— reszta była po raz pierwszy 
na morzu i nie zdawała sobie sprawy z ważności 
dcbrej obserwacji.

Około godziny drugiej po północy, wysłałem 
zastępcę dowódcy by sprawdził wachtę bojową. 
Zameldował mi, że z dziesięciu ludzi wachty bojo
wej (wachta zmniejszona, bo nie mieliśmy jeszcze 
pełnej załogi) znalazła tylko czterech marynarzy 
na stanowiskach. Było zimno i wilgotno, więc re- 
sżta gdzieś się schowała.

Patrol przeszedł na ogół spokojnie. Spotkaliś
my w nocy tylko własny trawler uzbrojony, z któ
rym wymieniliśmy sygnał rozpoznawczy.

Na lądzie jednak był alarm przeciwlotniczy. 
Widać było światła reflektorów i rozpryski pocis
ków przeciwlotniczych.

Tak przedyżurowałem na pomoście 13 godzin 
-— a podchorąży Dulla w moim salonie. Dwaj o- 
ficerowie brytyjscy pełnili służbę na dwie zmiany.

O godz. ósmej mieliśmy zakończyć patrol i 
powrócić do portu. Gdy wzięliśmy kurs na Ply
mouth. otrzymaliśmy sygnał, że w nocy port zos
tał zaminowany przez lotnictwo nieprzyjacielskie 
minami magnetycznymi i że mamy pozostać na 
południe od głębokości 20 sążni, aż poławiacze 
min przetrałują kanał wyjściowy.

Przed godziną dziewiątą, „Medoc” nadał syg
nał by podążyć za nim do portu.

W tym czasie z portu wychodził mały tanko
wiec holenderski. Gdy Zbliżył się do bojki wefjścio 
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wej, od której byliśmy około pół mili morskiej, 
nastąpiły pod nim dwa wybuchy i w powietrze 
strzeliły dwa słupy wody zakrywając statek. Kie
dy słupy wodne opadły — na powierzchni morza 
pływało tylko parę puszek, dwa odbijacze i jeszcze 
jakieś drobiazgi. Było to wszystko, co pozostało 
ze statku i jego załogi.

Zawróciliśmy o 180° i zaczęliśmy wycofywać 
się z zaminowanego obszaru. Za nami podążyły 
cztery trawlery holujące tratwy magnetyczne.

Jeden z trawlerów znalazł się w odległości 
około pół kabla od miejsca przez które tylko co 
przeszliśmy. Tuż za jego rufą wybuchły dwie mi
ny magnetyczne powodując uszkodzenie jego rufy. 
Woda zaczęła wlewać się do jego kadłuba. Traw
ler spuścił łódź i załoga opuściła okręt. Jeden z 
marynarzy schodząc w pośpiechu do łodzi, wpadł 
do wody. Widocznie nie umiał pływać, bo chwy
cił się liny holowniczej od tratwy magnetycznej 
i usiłował przy jej pomocy przeciągnąć się do trat
wy. Niestety, nie udało mu się i utonął.

Oglądaliśmy tę tragedię z bliskiej odległości, 
nie będąc w stanie nic zdziałać, by uratować czło
wieka.

My mieliśmy szczęście. Przeszliśmy dwa razy 
przez zaminowany obszar, nie wywołując wybu
chu min.

Wycofaliśmy się poza 20-to sążniową linię 
głębokości i żeglowaliśmy pomiędzy Plymouth i 
Falmouth, w oczekiwaniu na następny nocny pat
rol.

Idąc kursem wschodnim zaobserwowaliśmy 
samolot lecący z południa na stosunkowo niskim 
pułapie. — Zarządziłem alarm przeciwlotniczy. Za 
chwilę rozpoznałem, że był to bombowiec niemie
cki. Leciał na przecięcie naszego kursu i znalazł 
się w odległości nie większej niż tysiąc metrów, 
około 30° w prawo od naszego dziobu. Przed
stawiał piękny cel dla naszych 37 mm działek prze
ciwlotniczych. Poleciłem otworzyć ogień. Nie by
ło reakcji. Powtórzyłem razkaz —- skutek był ten 
sam, — czyli nie było żadnego skutku. Biegałem 
z jednego skrzydła pomostu na drugie, usiłując 
zagrzać moich zaskoczonych artylerzystów do ak
cji. Gdy samolot odleciał na odległość około 5000 
metrów, działko prawoburtowe (Nr. 6) oddało je
den strzał. Był to bodajże bosmat Szypura, który 
dobiegł do działka, odepchnął speszonego celowni
czego i odpalił. Było już za późno, by mieć szansę 
trafienia. Kompromitacja była na całej linii.

Wezwałem zJd.o. (zastępcę dowódcy okrętu) 
i powiedziałem mu co o tym wszystkim myślę. 
Zakończyłem słowami: „Lieutenant Roberts, jeśli 
chcemy wygrać wojnę, to musimy strzelać z na
szych dział. Nawet jeżeli strzelanie wypadnie kiep
sko, to jednak musirrfy strzelać.”

Lieut. Roberts wraz z całą załogą byli bardzo 
speszeni. Gdy przechodziłem koło marynarzy, nie 

śmieli ze wstydu spojrzeć mi w oczy. Tym bar
dziej, że jak się dowiedziałem później, bosmanmat 
Antek Szypura wziął na siebie obowiązki mego sze
fa propagandy (oczywiście bez mojej wiedzy) i 
wyolbrzymił w oczach Brytyjczyków, moją osobę, 
jako starego weterana z pod Narwiku i Dunkierki.

O godz. 20-ej rozpoczęliśmy razem z Medo- 
kiem, nasz drugi patrol z załogą brytyjską. Załoga 
tej nocy pełniła służbę lepiej. Obserwacja była lep
sza i nikt nie opuścił stanowiska na wachcie bo
jowej. Widocznie Zdarzenia z dnia poprzedniego, 
poparte pouczeniem przez z.d.o. były dostatecz
nym wstrząsem, by zrozumieli, że tu nie ma żar
tów.

Nie obeszło się jednak i tym razem bez kło
potu. Zameldował mi z.d.o., że kierownik maszyn 
zachorował i nie może pełnić służby. Było to po
ważne zacięcie. Poza brytyjskim kierownikiem ma
szyn, tylko dwóch marynarzy maszynistów jako- 
tako orientowało się w obsłudze maszyn. Mat S. 
Szwarc, był już bardzo zmęczony — od trzech 
dni prawie bez wypoczynku nadzorując i szkoląc 
brytyjską załogę maszynową.

Rano 26 października, znowu przyszedł syg
nał, że port jest zamknięty i polecający nam po
zostać na zewnątrz i czekać na dalsze rozkazy. 
Dopiero po południu pozwolono nam wejść do 
portu i stanąć na kotwicy w Plymouth Sound.

Wyokrętowałem do szpitala brytyjskiego kie
rownika maszyn. Był on słabej konstytucji fizycz
nej — a poza tym wydawało mi się że ogrom od
powiedzialności za dział maszynowy, jaki spadł 
na barki tego młodego podoficera, przytłoczył go 
psychicznie, dodatkowo do dolegliwości fizycznych.

Mat Szwarc niezwłocznie zabrał się za repe
rację nieszczelnych zaworów parowych. — Gdy
by nie ten podoficer, “Pomerol” nie mógłby cho
dzić. Był on tu faktycznym, kierownikiem maszyn 
i bez niego nic się nie działo w dziale maszyno
wym, okrętu.

Następną noc z 26 a 27 października, znowu 
byliśmy na patrolu — trzecią noc z rzędu. Patrol 
przeszedł na ogół bez specjalnych zdarzeń — pod
czas kiedy w Plymouth był alarm przeciwlotniczy, 
świeciły reflektory i strzelała artyleria przeciwlot
nicza.

Załoga znowu pełniła wachtę bojową źle. By
ło zimno. Młodzi marynarze byli zmęczeni trze
cim z rzędu nocnym patrolem. Samowolnie opusz
czali swe stanowiska i szli spać.

Rano 27 powróciliśmy do portu i przestaliś
my kilka dni. Reperowaliśmy mechanizmy, ćwi
czyliśmy załogę i wypoczywaliśmy w przerwach 
między alarmami przeciwlotniczymi. .

Z przyjemnością stwierdziłem, że moja arty
leria przeciwlotnicza bardzo dobrze strzelała. Bos
manmat Antoni Szypura miał silną rękę i potrafił 
zachęcić młodych artylerzystów Royal Navy, któ
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rzy zresztą chcieli zrehabilitować się za kompro
mitację z samolotem w dniu 25 października.

Otrzymałem nowego kierownika maszyn pod
oficera rezerwy — E.R.A. (Engine Room Artificer) 
J. Woodntut. Był on dość dobrym maszynistą. 
Znał język rosyjski w możliwym stopniu, więc czę
sto rozmawialiśmy w tym języku.

Natomiast 30 października musiałem wyokrę- 
tować do szpitala na operację wyrostka robaczko
wego, lieutenanlta F. Dunstan R.N.V.R. Po kilku 
dniach zameldował się na jego miejsce, sub-lieute- 
nant Patrick A. Hardinge-Katon.

2 listopada, z żalem wyokrętowałem na kontr- 
torpeJowiec „Ouragan” mata Stanisława Szwarca.

Jeżeli nie było żadnych niespodzianek, to nor
malny program służby patrolowej przewidywał, 
że wychodziliśmy na patrol dwie noce z rzędu a 
trzecią mieliśmy wypoczywać w porcie.

Niestety, niespodziankom nie było końca. Na
sze mechanizmy sprawiały nam ciągle kłopoty. 
Przeważnie dokonywaliśmy napraw we własnym 
zakresie, bo trudno było dostać robotników z war
sztatów portowych. Byli zajęci innymi reperacja
mi i remontami.

Spotkało „Pomerola” i „Medoca” specjalne 
wyróżnienie ze strony dowództwa Royal Navy. 
Widocznie oceniono nasze szybkie doprowadze
nie młodych załóg do sprawności morskiej i bojo
wej. Przydzielono nam więc po kilkudziesięciu 
młodych marynarzy ponad nasz etat, celem dania 
im wyszkolenia morskiego i bojowego. Dodano 
mi też trzeciego oficera — sub-lieutenanta John 
Davis R.N.R. na stanowisko oficera nawigacyj
nego. Podchorąży Dulla mógł teraz pełnić służbę 
w ramach wachty bojowej.

16 listopada staliśmy w porcie. Załoga była 
zajęta rozmaitymi pracami. Około godz. 10-ej u- 
słyszeliśmy strzał jakgdyby z karabinu. Okazało 
się że pistolet Thornicroftu (moździerza do bomb 
głębinowych) nie został rozbrojony. Leading sea- 
man broni podwodnej przechodząc kolo moździe
rza poślizgnął się, oparł się o dźwignię spustową 
i odpalił. Bomba głębinowa wylądowała na na
brzeżu, uderzyła w szynę kolejki portowej, dozna
ła wgięcia, ale nie wybuchła. Zabraliśmy ją więc 
z powrotem na pokład.

Na patrole teraz wychodziliśmy albo w to
warzystwie patrolowca „Sauternes” albo jednego 
z uzbrojonych trawlerów. Prawie co noc Niemcy 
przeprowadzali naloty na Plymouth. Oglądaliśmy 
z morza rozbłyski pocisków artylerii przeciwlot
niczej, światła reflektorów i błyski wybuchów. 
Przelatywały nad nami i koło nas samoloty nie
przyjacielskie, ale w ciemnościach nie były wido
czne, a więc nie mogliśmy ich ostrzeliwać.

26 listopada rano powróciliśmy do portu. 
Wieczorem wyszedłem na parę godzin ńa ląd. 

Powróciłem; o godzinie 21-ej. Oficer służbowy 
przywitał mnie przy trapie z ponurą miną. Zamel
dował, że patrolowiec „Medoc”, który wyszedł na 
patrol po południu, zatonął. Miały być duże stra
ty w ludziach, łącznie z dowódcą okrętu koman
dorem porucznikiem Romanem Stankiewiczem. 
Była to naprawdę wstrząsająca wiadomość. Ze 
względu na porę dnia, nie mogłem zdobyć żadnych 
szczegółów.

Następnego dnia, zdołałem skontaktować się z 
marynarzem sygnalistą „Medoca”, James Chambers. 
który uratował się z tej katastrofy. Według opowia
dania Chambersa, „Medoc” wyszedł na patrol 26 
listopada 1940 r. około godz. 16-ej, w towarzystwie 
trawlera H.M.S. „Lombard”. Ok. godz. 18-ej, oba 
okręty znalazły się na południe od Penley Point. 
W pewnym momencie zbliżył się do okrętów samo
lot (jak się później okazało niemiecki bombowiec 
torpedowy) i zaczął krążyć dookoła nich w odleg
łości około 1000 metrów. Następnie zniżył się do 
ok. 300 metrów i wyrzucił torpedę. Ani „Medoc” 
ani HM.S „Lombard” nie otworzyły ognia „Medoc” 
nie zmienił kursu po wyrzuceniu torpedy przez sa
molot i został trafiony w dziobową część okrętu. 
W pomieszczeniach dziobowych nie było ludzi, to 
też podobno od wybuchu torpedy nikt nie zginął. 
Okręt zaczął tonąć, a więc dowódca zarządził opu
szczenie okrętu. Spuszczono łodzie i tratwy ratunko
we. Część załogi popłynęła wprost do H.M.S., Lom
bard”. Gdy okręt zanurzał się pod powierzchnię 
morza, nastąpiła eksplozja bomb głębinowych. Ko
mandor por. R. Stankiewicz miał znajdować się w 
łodzi tuż w miejscu, gdzie okręt się zanurzył. Wy
buch bomb głębinowych (około 45 bomb) był bar
dzo silny i zabił większą część załogi pływającej w 
pobliżu. W rezultacie wyłowiono z morza tylko jed
nego oficera, — zjd.o. Lieutenant—Sobey, R.N.V.R„ 
który był bardzo ogłuszony ■— i 47 podoficerów i 
marynarzy. Przeszło 50% załogi zginęło. Z pośród 
czterech Polaków zaokrętowanych na „Medocu 
został uratowany jedynie bosmanmat artylerzysta 
Emil Mołdrzyk. Zginęli — dowódca okrętu kdr. 
por. Roman Stankiewicz, nawigator podchorąży 
mar. Eustachy Krasicki i mat — Kopczyński. — 
Tyle ze sprawozdania marynarza sygnalisty James’a 
Chambers.

Bosmanmat Emil Mołdrzyk zeznał, że po wy
rzuceniu torpedy przez samolot, dowódca zarządził 
zwrot. Dlaczego zwrot nie został wykonany, tego 
nie mógł wytłumaczyć. Załoga była zaskoczona i 
skonsternowana i nie strzelała. Mołdrzyk twierdził, 
że odepchnął marynarza brytyjskiego mającego 
przydział przy N.K.M. na pomoście i sam ostrze
lał samolot. Według niego, dowódca nie zeszedł 
z pomostu i utonął razem z okrętem. Podobno 
część marynarzy brytyjskich stwierdziła, że widzieli 
dowódcę okrętu po uderzeniu torpedy, schodzące
go do swego pomieszczenia i więcej) go nie widzieli.
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Trzecia wersja pochodząca od z.d.o. „Medoca” 
Lieut. Sobey R.N.W.R., podała, że torpeda trafiła 
w śródokręcie. Łódź do której wsiadł dowódca 
okrętu, przy spuszczaniu w pośpiechu, miała wy- 
luzowaną jedną klubę, podczas kiedy druga była 
jeszcze obłożona lub zacięta. W ten sposób wysypa
no do wody wszystkich znajdujących się w łodzi. 
Potwierdził on, że bomby głębinowe wybuchły i 
zabiły wszystkich pływających w pobliżu. Twierdził 
on, że z „Medoca” nie widziano momentu wyrzu
cenia torpedy przez samolot, oraz że po zatonięciu 
„Medoca” samolot zrzucił jeszcze kilka bomb i strze
lał z karabinu maszynowego do ludzi w wodzie i 
na łodziach.

Nie widziałem wyników oficjalnego dochodze
nia w sprawie zatonięcia patrolowca „Medoc”. Z 
tego jednak, że ani „Medoc” ani H.M.S. „Lombard” 
nie strzelały do samolotu, gdy się do nich zbliżył, 
można by wnioskować, że do czasu aż wystrzelił 
torpedę, nie rozpoznano, że był to samolot nieprzy
jacielski. Na początku wojny, rozpoznawanie samo
lotów stało na niskim poziomie. Nawet po upływie 
kilku lat wojny zdarzało się, że strzelano do włas
nych samolotów, a przepuszczano nieprzyjacielskie. 
Jak twierdził bosmanmat Emil Mołdrzyk, młoda 
i niedoświadczona załoga, była całkowicie zasko
czona i oniemiała. Mołdrzyk strzelał z N.K.M’u 
albo tuż przed uderzeniem torpedy albo już po tra- 
fienu i„Medoc-u”.

Twierdzenie z.d.o. patrolowca „Medoc”, Lt. 
Sobey, R.N.V.R., że samolot poza torpedą, zrzu
cił jeszcze kilka bomb, mogło się odnosić do wybu
chów bomb głębinowych.

Pragnę tu wspomnieć, że ś.p. komandor por. 
Roman Stankiewicz, był najmłodszym z pośród 
trzech braci -— marynarzy. Najstarszy, Mamert 
Stankiewicz, kapitan żeglugi wielkiej (opisany przez 
kapitana żegl. wielkiej Karola Borchardta w książ
ce pod tytułem „Znaczy Kapitan”) zginął przy za
tonięciu dowodzonego przez niego M.S. „Piłsud
ski”. Drugi z braci, emerytowany komandor por. 
Jan Stankiewicz, jako kapitan żegl. wielk. dowodził 
statkami polskiej marynarki handlowej podczas dru
giej wojny światowej.

Komandor por. Roman Stankiewicz, przybył 
do W. Brytanii, jako dowódca ORP „Błyskawica”, 
na którym odbył początkowy okres wojny, przy bo
ku Królewskiej Marynarki Brytyjskiej. Po kilku 
miesiącach został przeniesiony do! Kierownictwa 
Mar. Woj. w Londynie, ale praca w sztabie nie da
wała mu zadowolenia. Czuł, że jego obowiązkiem 
była służba na morzu. Gdy wynikła sprawa obsa
dzenia francuskich patrolowców „Medoc” i „Po- 
merol”, na ochotnika zgłosił się do dowodzenia jed
nym z nich, — mimo że etat był dla kapitana mar. 
a nie dla komandora porucznika. Otrzymał do
wództwo patrolowca „Medoc”, początkowo z zało
gą polską a potem — brytyjską. Pełnił żmudną i wy

soce niebezpieczną służbę na pomocniczym okrę
cie, pozostawiającym dużo do życzenia tak pod 
względem zalet okrętu jak i pod względem wyszko
lenia załogi. Dziwnym zrządzeniem losu, zginął do
kładnie w pierwszą rocznicę śmierci swego najstar
szego brata Mamerta Stankiewicza, kapitana M.S. 
„Piłsudski”, który zatonął 26 listopada 1939 roku.

Tymczasem na „Pomerolu” życie płynęło dob
rze uregulowanym trybem. Gdy nie wychodziliśmy 
na patrol — wyszkolenie bojowe i morskie ofice
rów i marynarzy, jak również dorywcze reperacje 
i remonty, wypełniały czas po brzegi. Podczas po
stojów na kotwicy lub na beczce w Plymouth Sound, 
oficerowie i marynarze wychodzili na wiosłowanie, 
po czym urządzaliśmy wyścigi łodzi. W godzinach 
pozasłużbowych oraz w niedziele i święta, gry i za
wody pokładowe — na wzór gier i zawodów urzą
dzanych na ORP „Iskra” — cieszyły się powodze
niem u załogi. Załoga stopiowo zgrała się w jed
ną zwartą całość i duch na „Pomerolu” panował 
doskonały.

2 grudnia, podczas wieczornego nalotu nie- 
miedkiego, artyleria przeciwlotnicza „Pomerola” by
ła w akcji. Następnego dnia rano, gdy artylerzyści 
przystąpili do czyszczenia dziatek przeciwlotniczych, 
stwierdzono, że koniec lufy działa No. 5 był urwa
ny. Przy strzelaniu poprzedniego wieczora zaobser
wowano nienaturalny błysk przy strzale. Była to 
eksplozja pocisku w wylocie lufy. Odłamki uszko
dziły kabel D.G. (przeciwmagnetyczny) porysowały 
pokład i poobijały farbę na falszburcie. Mieliśmy 
szczęście, że nikt z załogi nie został ugodzony od
łamkami.

8 grudnia 1940, odszedł z powrotem na jachty 
patrolowe lieut. C.F. Roberts RNVR dotychczaso
wy z.d.o. ■—- jego obowiązki przejął sublieutenat 
John Lavis RNR. Tegoż dnia został zaokrętowany 
sublieut. Scow, RNR, ale dwa dni później prze- 
okrętowano go na patrolowiec „Pessac” — a na 
„Pomerol zameldował się sublieutenanlt David 
Loeb RNVR.

12 grudnia, gdy byliśmy na patrolu z patrolow
cem „Sautern”, otrzymaliśmy rozkaz by udać się 
do Dartmouth Weszliśmy do tego portu przed po
łudniem 13 i natychmiast wezwano nas na odprawę 
konwojową.

W Dartmouth formowano dwa konwoje, idą
ce do portów na zachodnim wybrzeżu W. Brytanii. 
— Szybszy konwój miał być eskortoway przez u- 
zbrojone trawlery dostosowane do obrony przeciw 
okrętom podwodnym. Drugi wolniejszy konwój 
miał być eskortowany przez patrolowce „Sauteres” 
(dowódca eskorty) i „Pomerol”. Pomiędzy kowo- 
jami miały iść konitrtorpedowce (o ile dobrze pa
miętam z mieszanymi załogami brytyjsko-francus- 
kimi) „Branlebas” i „La Melpomene” Patrolowce 
„Sauternes” i „Pomerol” miały doprowadzić swój 
konwój do długości geograficzej Falmouth i prze
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kazać go kontrtorpedowcom. Same miały wejść do 
Falmouth.

Przewidywanie pogody na najbliższe dwanaś
cie godzin, nie było zachęcające. Wiatr południowy i 
południowo-wschodni świeży do silnego (5-6 wed
ług sikali Beauforta). Morze wzburzone.

13 grudnia 1940, o godz. 17-ej wyszliśmy z 
Dartmouth — i p-> sformowaniu się naszego kon
woju o godz. 18.35 ustawiliśmy się na jego czele. 
Patrolowiec „Sauternes", który był dowódcą eskor
ty, ustawił się około pięć kabli na naszym lewym 
baksztagu. Za nami podążył konwój złożony z dzie
więciu statków żeglugi przybrzeżnej. Przed nami 
widać było sylwetkę kontrtorpedowca i kilku stat
ków konwoju Nr. 1 (szybszego).

Wiatr wiejący początkowo z południa z siłą 4 
według skali Beauforta, zaczął przybierać na sile i 
o godz. 2150, wiał już z siłą 6. Nasza szybkość któ
ra początkowo wynosiła średnio 4.5 węzłów spadła 
do 3.5 węzła. Musieliśmy wziąć poprawkę na dryf 
20°. O godz. 0250 dnia 14 grudnia wiał już regular
ny sztorm o sile 8. Morze było wzburzone. Szyb
kość okrętu spadła do około 2-5 węzła, a dryf wzrósł 
znacznie. Zwiększyliśmy poprawkę na dryf do 30°. 
Nasz kurs rzeczywisty miał być 242°.

W międzyczasie patrolowiec „Sauternes” i 
sześć statków konwoju wyprzedziły nas i straciliś
my je z oczu. Z nami pozostały trzy wolniejsze sta
tki.

O godz. szóstej przyszedł na pomost E.R.A. 
(kierownik maszyn) i zameldował, że ciśnienie pa
ry w kotle gwałtownie spadło i że nie może utrzy
mać więcej niż 9 kg. Jako powód podał bardzo zły 
węgiel i zaproponował by porąbać meble i wszyst
ko co było drewniane na okręcie i tym palić pod 
kotłem. Wytłumaczyłem mu, że po pierwsze takie 
drzewo ma małą kaloryczną wartość i płonęłoby 
jak słoma, a po drugie, tego drzewa nie było dużo. 
E.R.A. wobec tego zameldował, że inaczej ciśnie
nia nie utrzyma i będzie zmuszony zastopować ma
szynę, — gdyż obecne ciśnienie 9 kg. będzie mógł 
utrzymać przez bardzo krótki okres czasu, — może 
najwyżej jedną godzinę.

Sytuacja była nad wyraz nieprzyjemna. Znajdo
waliśmy się bowiem na południe od własnego pola 
minowego, rozciągającego się od Whitsand Bay aż 
do Lizard Head. Przy zmniejszonej szybkości, która 
już była bardzo niewystarczająca groziło nam zdry- 
fowanie na pole minowe.

Przy ciśnieniu w kotle 9 kg. utrzymywaliśmy 
50 obrotów, zamiast normalnych 65 obrotów przy 
cała naprzód. Zapytałem E.R.A., czy będzie mógł 
utrzymać 30 obrotów przez dłuższy okres czasu, na 
co dał pozytywną odpowiedź. Zmniejszyliśmy więc 
obroty do 30,ale teraz okręt przestał słuchać steru 
i zaczął dryfować z wiatrem — czyli wprost na pole 
minowe.

Wobec perspektywy stracenia okrętu na włas
nych minach, nie miałem innego wyboru, tylko 
opuścić konwój i idąc z wiatrem wiejącym z prawe
go baksztagu, prześlizgnąć się wzdłuż pola minowe
go i powrócić do Plymouth.

Usiłowaliśmy nadać sygnał na statki handlowe 
znajdujące się z nami, że opuszczamy konwój i że
by one szły nadal wyznaczonym kursem. Żaden 
statek nie odpowiadał na nasze używanie Morsea. 
a dwa holenderskie stateczki zawróciły i podążyły 
za nami. Przez dłuższy czas sygnalizowaliśmy do 
nich — bez żadnego skutku.

W międzyczasie zaczął padać deszcz i wiatr 
przybrał na sile. O godzinie siódmej wiał już z siłą 
10 według skali Beauforta. Przy 30 obrotach idąc z 
wiatrem i falą, robiliśmy 6 węzłów. O godz. 0930, 
ciśnienie pary wciąż utrzymywało się 9 kg., zwięk
szyliśmy więc obroty do 50. To dało nam szybkość 
około 12 węzłów.

Około południa widoczność zaczęła się polep
szać i wiatr zmniejszył się do 6 według Beauforta, 
z południowego zachodu. Zdołaliśmy się dobrze 
określić według objektów na lądzie. Tymczasem ci
śnienie w kotle spadło do 8 kg.

Do tej pory utrzymywaliśmy ciszę radiową. Te
raz dopiero skontaktowaliśmy się z dowództwem 
w Plymouth i nadaliśmy sygnał do dowódcy pat
roli pomocniczych, że z powodu spadku pary w 
kotle, byliśmy zmuszeni opuścić konwój, że z nami 
zawróciły dwa statki i że będziemy potrzebowali 
pomocy holowników przy wejściu do portu.

Statki holenderskie, które podążały za nami 
w odległości około dwóch mil morskich, zaczęły 
zbliżać się do Plymouth niewłaściwym kursem pro
wadzącym je wprost na pole minowe. Znowu za
częliśmy je wzywać Morsem i podnieśliśmy 
sygnał flagowy, że ich kurs prowadzi ku niebezpie
czeństwu — ale one w ogóle nie reagowały na na
szą sygnalizację. Wobec tego, zawiadomiliśmy o tej 
sytuacji Breakwaterfort w Plymouth i wkrótce po 
tym wyszedł z portu trawler, który zaprowadził je 
bezpieczną drogą do portu.

Gdy o godzinie 14.15 zbliżaliśmy się do kanału 
wejściowego do Plymouth Sound. ciśnienie w kot
le wynosiło już tylko 7 kg.

O godz. 16.45 14 grudnia przy pomocy dwóch 
holowników ocumowaliśmy się w Devonport. Na
tychmiast udałem się do dowódcy patroli pomoc
niczych Commander B. Martin R.N., z meldunkiem 
o powodach opuszczenia konwoju i powrotu do 
portu.

1.6 grudnia dowiedzieliśmy się, że francuski 
kontrtorpedowiec „Branlebas”, nie powrócił z kon
woju i że nie było wiadomości co się z nim stało. 
Prowadzono w tej sprawie dochodzenie, ale jego 
wyniki nie doszły do mej wiadomości.

„Pomerol" potrzebował poważnego remontu 
kotła i maszyn, 20 grudnia rano przeholowano nas 
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do Basenu Nr. 3 i oddano w ręce warsztatów por
towych. Okres remontu obliczano na około dwa ty
godnie, a więc pozwolono mi udzielić urlop zało
dze od 22 grudnia 1940 do 4 stycznia 1941.

Przed wyjazdem na urlop zarządziłem zbiór
kę załogi. Podziękowałem załodze za jej pracę, dzię
ki której nasz okręt wybijał się wśród pomocni
czych sił patrolowych pod względem wyglądu, wy
szkolenia, dyscypliny i porządku. Życzyłem im też 
przyjemnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślne
go Nowego Roku.

Załoga zgotowała mi przy tej okazji, swego 
rodzaju niecodzienną i „cywilną” owację. Coxwain 
(podoficer Collins — awansowany na mój wnio
sek), wystąpił przed front i zwrócił się do załogi z 
zapytaniem: „Chłopcy! Czy byliście szczęśliwi pod 
dowództwem kapitana Tymińskiego?” — ’*Yes” —- 
odkrzyknęła załoga. „Nie chcemy by kapitan Ty
miński od nas odszedł” •— „No” — była gromka 
odpowiedź załogi. Wtedy Coxwain podszedł do mnie 
i zameldował, że załoga pragnie do końca wojny 
pływać pod moim dowództwem i prosi bym okrętu 
nie opuszczał.

4 stycznia 1941 r. remont nie był jeszcze skoń
czony, więc przedłużyłem urlop załodze. Natomiast 
tego dnia otrzymałem sygnał od Commander A/P 
(dowódca pomocniczych okrętów patrolowych) 
bym się u niego zameldował. Commander B. Mar
tin R.N. z którym miałem bardzo dobre i przy
jazne stosunki zawiadomił mnie, że mam zdać obo- 
wiąźki d.o. patrolowca „Pomerol”, lieut. Graham, 
R.N.R. którego C. in C. Plymouth nareszcie otrzy
mał na to stanowisko. Podziękował mi za moją słu
żbę i życzył powodzenia na przyszłość.

8 stycznia 1941, zdałem dowództwo „Pomero
la” It. Graham R.N.R. Wobec braku innych rozka
zów, zostawiłem na okręcie tymczasowo, p.o. ofi
cera nawigacyjnego, pchor. mar. rez. Romana Dul- 
lę oraz bosmanmata artylerzystę Antka Szypurę.

Przyznam się, że mimo różnych niedociągnięć 
patrolowca ^Pomerol”, a szczególnie jego działu 
maszynowego, schodziłem z niego z żalem, albo
wiem zżyłem się z oficerami i załogą, a nawet po
lubiłem sam okręt.

Wymieniłem listy z dowódcą pomocniczych sił 
patrolowych oraz poprosiłem nowego dowódcę pa
trolowca „Pomerol”, by po powrocie załogi z urlo
pu, podziękował jej w moim imieniu za doskonałą 
postawę i pełnienie obowiązków pod moim do
wództwem.

Prawdziwą przyjemność sprawił mi, otrzymany 
w końcu stycznia 1941 r. list w języku rosyjskim, 
podpisany w imieniu załogi „Pomerola” przez G. 
Woodnut, E.R.A. (kierownika maszyn) w którym 
życzył mi powodzenia, wyraził żal z powodu mego 
odejścia, oraz nadzieję, żę może w przyszłości jesz

cze będą mogli pływać ze mną. Powiadomił mię 
przy tym, że ku wielkiemu żalowi nowego dowódcy 
i całej załogi, bosmanmat Szypura również wyokrę- 
tował się z „Pomerola”.

Dwadzieścia sześć lat później (1967 r.) otrzy
małem list od podoficera w stanie spoczynku Neii 
Reidy (pływał na „Pomerolu” jako leading seaman), 
który przypadkowo otrzymał mój adres i pragnął 
mnie powiadomić że zawsze podkreśla swą dumę, 
że w czasie wojny pływał na okręcie dowodzonym 
przez polskiego oficera marynarki. Podkreślił przez 
to spójnię, jaka po krótkiej służbie w ciężkich wa
runkach wojennych, powstała pomiędzy polskim 
dowódcą i brytyjską załogą.

P.S. Spośród mojej polskiej załogi „Pomerola”, bo
smanmat Aleksy Kozaków zginął wraz z ORP „Ku
jawiak” pod Maltą w 1942 r. a por. mar Wacław 
Pryfke i bosmanmat Stanisław Szwarc zginęli z 
ORP „Orkan”, na Atlantyku w 1943 r.

Komandor por. Jan Seifert pływał jako kapi
tan w brytyjskiej marynarce handlowej, a obecnie 
mieszka w Londynie. Tam też osiedlił się por. mar. 
Roman Dulla. Bosman Antek Szypura mieszka w 
Anglii. Inni — mam nadzieję, że gdziekolwiek się 
Znajdują, cieszą się dobrym zdrowiem i powodze
niem.

Spośród Brytyjczyków — lieut. Patrick Har- 
dinge Katon, R.N.V.R„ wielki przyjaciel Polaków, 
zginął w nieznanych okolicznościach wraz z traw
lerem H.M.S. „Cormorant” gdzieś pod Gibralta- 
tem w 1942 lub 1943 r.

R.N. Tymiński

Maj 1972,
Freeport, Bahamas.

Any further communication 
should be addressed to — 
The Secretary of the Admiralty, 
London, S.W.L

Admiralty, S.W.l.

quoting „N.l./N. 3553/51”
9th May, 1951. 

Sir,

With reference to your recent enąuiry, I am 
commanded by My Lords Commissioners of the 
Admiralty to inforrn you that according to records 
held by the Admiralty you served as a Comman
der in the Polish Navy under British Operational 
Commanld from 23rd December 1939 until 9th Ap- 
rii, 1947, When you joined the Polish Resttlement 
Corps. The records show that you were Command- 
ing Officer of F.S. „POMEROE” from 17th July
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1940 to 8th January 1941 and there is no indica 
ticn that your service was other than entirely satis- 
factory.

I am, Sir,
Your obedient Servant,

R. Tymiński Esq.,
12, Tanstone Road, 
London N.W.2. 
Commissioning Order.

BY SIR MARTIN ERIC DUNBAR - NASMITH 
Yictoria Cross, Knight Commander of the 
Most Honourable Order of the Bath, Ad
mirał in His Majesty’s Eleet, and Comman- 
der-in-Chief of His Majesty's Ships and 
vessels employed and to be employed in 
the Western Approaches Command.

No. M. 645/237 
MEMORANDUM.

The Lords Commissioners of the Admiralty 
having directed that the French Ship „Pomerol” 
is to be commissioned on Tuesday, the 22nd Octo- 
ber 1940, or as soon afterwards as circum- 
stances permit, with a Devonport Crew for Service. 
your are to proceed to commission that vessel, 
and to cause the utrnost despatch to be used, so 
far as the same may depend upon you, in prepar- 
ing for sea accordingly.

Given under my hand at Admiralty House, 
Devonport, this twenty-second day of October 
1940.

Admirał, 
Commander-in-Chief

To The Commanding Officer.
French Shi(p „POMEROL”
Copies to Secretary of the Admiralty

(No. 5747/M. 645)

Admirał Superintendent, Devonport.
Commodore, R.N. Barracks, Devonport.
Captain H.M.S. „Defiance”.
Captain (D), Plymouth.
Commander A/S P. Plymouth.

South Yard Signal Station, 
H.M. Dockyard, 

Devonport.
17th January, 1941.

Dear Tymiński,

I very much regret that you are to leave us 
but sincerely hope that you will find a much morę 
important command, which you well deserve after 
the good work you have done with us during the 
past months.

Ali Officers attached to my command join 
me in wishing you the best of luck and good hunt- 
ing for the futurę, with a successful solution to Po- 
land’s present diff iculties.

Yours sincerely,

Commander A/P

Lieut. Commander Tymiński
8, AltonTerrace, 
Plymouth.
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DOM NAD MORZEM

Nadchodzi wiosna i lato i w związku z tym 
pozwolę sobie Koleżankom i Kolegom przypom
nieć że mamy, niewykorzystany przez nas, dom 
nad morzem w Hove. Kupiony był z przeznacze
niem dla tych, co chcą mieszkać z dala od zgiełku 
wielkich miast i mieć spokój, być w pobliżu Londy
nu, ale oddychać czystym, zdrowym morskim po
wietrzem.

Początkowo sytuacja finansowa tego domu by
ła niepewna, gdyż prawie w całości był kupiony za 
pożyczone od Brytyjczyków pieniądze. Z ini
cjatywą ufundowania takiego domu przez Brytyjczy
ków wystąpił prezes Kom. Hon. S.M.W. Sir John 
Lang, ale jego apel przyniósł tylko £ 949.47. Obec
nie sytuadja się zmieniła i od naszych przyjaciół bry
tyjskich zebrano kwotę £ 9187.33. (dziewięć tysięcy 
sto osiemdziesiąt siedem funtów i 33 pensy). To 
umożliwiło nam częściowo zmodernizować dom, 
przeznaczyć £ 4000.00 (cztery tysiące funtów) na 
spłatę połowy pierwszej pożyczki i, jako rezerwę, 
ulokować £3000.00 (trzy tysiące) w 7% Saving Bond

Wobec takiej sytuacji finansowej teraz już mo
żemy zaapelować do Koleżanek i Kolegów którzy 
nie mają zbyt dobrych warunków mieszkaniowych, 
aby się naszym domem w Hove zainteresowali. Po
łożony jest on w jednej z najlepszych i najładniej
szych dzielnic miasta i blisko od morza. Ta część 
Hove uznana jest nawet za zabytkową.

Wspaniałe warunki klimatyczne, duże nasyce
nie powietrza jodem nawet gdy nie ma słońca, 55 
minut koleją z Londynu, czyni Hove miejscem bar
dzo atrakcyjnym. Buduje się tam również pert żeg
larski, który za parę lat będzie największym w Eu
ropie!

Stwórzmy więc tam, a stać nas na to, nasz kole
żeński, marynarski ośrodek, gdzie samotni i starsi 
mogliby w miłej atmosferze, spędzić pogodnie i bez
trosko jeszcze wiele lat swego życia.

Jak nas już nie stanie, niech ten dom, ufundo
wany naszym staraniem, raz na zawsze, pozostanie 
podlondyńsktm Domem Wypoczynkowym dla Po
laków.

W. N.

Dorn Marynarzy w Hove



„PODCHORĄŻOWIE Z UJAZDOWA”

WSPOMNIENIA SZKOŁY PODCHORĄŻYCH SANITARNYCH 
1922 —1939

Opracował B. Markowski 
Nakładem Koła Wychowanków SPS 

Londyn 1972

Książka zawiera 500 str. i około 100 fotografii; oprawiona w kolo
rową okładkę z godłem Szkoły. Składa się z 3-ch części.

I. Historia SPS.
II. Wspomnienia a) z czasów7 szkolnych, b) z czasów wojny c) z kole

gami po świecie.
III. Księga pamiątkowa z wykazem wszystkich promocji z listą po

ległych i zamordowanych.

Duży rozdział książki poświęcony Służbie Zdrowia Polskiej Mary
narki Wojennej w walkach na wybrzeżu i okrętach na morzu.

Cena książki w polskich księgarniach £5-50 dla członków SMW £4.00 
(plus przesyłka). Do nabycia u autora w kancelarii SMW.

„Opowieść barwna, ciekawa i zaszczytna” — E. Raczyński
„Książka napisana z talentem, wartościowa i .. . wzruszająca” -—E. Chądzyński
„Książka piękna, wyjątkowo udana" — 5. Orłowski 
„Wspaniały legat pozostawiony pamięci SPS i tradycji wojsk Służby Zdrowia” — 
S. Kopański
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